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STAŃCIE DO WALKI ZE ZŁEM MALI RYCERZE…,  

BO NADSZEDŁ NA WAS CZAS !!! 

– Córko Moja. Pisz te słowa, co ci podyktuję, niech będą przy każdej modlitwie. 

Boże mój Miłosierny. Niech święci Twoi Aniołowie każdym słowem naszej 
modlitwy uderzają i niszczą wszelkie zło na tej świętej ziemi, aby zatriumfowało 
Najmiłosierniejsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi.  Amen. 

1. Czy pragniecie najpierw walczyć [z] samymi sobą, ujarzmić swoje ja? 

2. Czy pragniecie oddać swoje serce, duszę i zmysły sercu Jezusowemu, aby mógł Jezus w waszych 
sercach żyć i waszymi sercami oddychać? 

3. Czy pragniecie z miłości oddać wolę swoją Jezusowi, aby to dzieło zbawienia wydało owoc zbawczy? 

4. Czy pragniecie oddać się przez Niepokalane Serce Maryi Bogu w Trójcy Jedynemu, aby przez wasze 
serce, przepływające łaski Boże dla dusz zagubionych nie były zmarnowane? 

Stańcie do walki ze złem Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, bo nadszedł na was czas. 
Do s. Zofii, 03.09.1993 r. 

TERMINY planowanych SPOTKAŃ modlitewnych 
organizowanych w 2021 r. dla Małych Rycerzy,  

kandydatów i wszystkich sympatyzujących z Legionem 
w celu rezerwacji dni wolnych na osobiste uczestnictwo w tych ucztach duchowych. 

►Planowany VIII ZJAZD MIŁOSIERDZIA Legionu MRMSJ 20.11.2021 r. NIE ODBĘDZIE SIĘ!!! 

Próby zorganizowania zjazdu w 3 miejscach: w Krakowie-Łagiewnikach, w Centrum św. Jana Pawła II i w Krakowie-
Mogile – nie powiodły się. Przyjmujemy to jako dopust Boży i odczytujemy to jako mobilizację modlitewną w 
lokalnych strukturach Legionu, a więc tam gdzie Boża Opatrzność nas postawiła – w miejscach naszego pobytu, 
zamieszkania. Gromadźmy się – jeśli to możliwe w kościołach, kaplicach, domach, mieszkaniach – tam gdzie to 
możliwe i trwajmy w duchowej łączności przynajmniej do północy – do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, 
Króla i Miłosierdzia i módlmy się o powszechne królowanie Chrystusa Króla w Narodzie i Państwie Polskim! 

Prośba do wszystkich, którzy otrzymają stosowną informację – o przekazanie tej wiadomości do zainteresowanych! 

REKOLEKCJE ZIMOWE W BĄBLINIE, 20-23.01.2021 

►Uczta duchowa 3 dobowa – od 15.00 w czwartek, 20 stycznia do obiadu w niedzielę, 23 stycznia 
2022 r.  

►w ośrodku Misjonarzy Świętej Rodziny w Bąblinie. ►Liczba miejsc ograniczona – dla 60 osób.  

► / Bąblin – 8-9 km od dworca PKP Oborniki Wlkp. Miasto. Oborniki Wlkp. są 25 km na północ od 
Poznania /  

►Rekolekcje zgodził się poprowadzić pallotyn – ks. Walter Rachwalik, pierwszy i jedyny ojciec duchowy 
Alicji Lenczewskiej.  

►Zapisy indywidualne i informacje szczegółowe Maria, kom. 664 035 180 
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LITANIA do Bł. kard. Stefana Wyszyńskiego 

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. 

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, 

Święty Stefanie, 

Wszyscy święci Patronowie Ojczyzny, módlcie się za nami, 

Błogosławiony Stefanie Wyszyński, módl się za nami 

- Od dzieciństwa oddany pod opiekę Maryi Panny, 

- Wybrany do kapłaństwa Chrystusowego, 

- Wezwany do pełni Chrystusowego Kapłaństwa, 

- Dający odważne świadectwo umiłowania Ojczyzny i kapłaństwa, 

- Gotowy do męczeństwa za wiarę, Kościół Święty i Ojczyznę, 

- Umiłowany Prymasie Tysiąclecia, 

- Złotousty Apostole Słowa Bożego, 

- Zatroskany o losy Kościoła w czasie ucisku i niewoli, 

- Uwięziony za prawość charakteru, 

- Oddający siebie w niewolę Maryi, 

- Oddający swą pracę, przyszłość i całe życie Chrystusowi Królowi, 

- Poświęcający Naród Niepokalanemu Sercu Maryi, 

- Składający Ślubowanie Narodu u stóp Tronu Maryi Królowej Polski, 

- Oddający polskie rodziny pod opiekę Maryi w idei peregrynacji, 

- Męczenniku przekonań występujący odważnie w obronie wolności, 

- Odarty z szaty godności i uszanowania, 

- Zjednoczony w cierpieniu z Jezusem cierniem ukoronowanym, królem wygnanym na piłatowy 

dziedziniec, 

- Związany z Maryją sercem i Różańcem świętym, 

- Nieustannie oddający hołd Królowej Korony Polski, 

- Zatroskany o wierność Bogu każdej polskiej rodziny, 

- Wspomagający ubogich, 

- Broniący uwięzionych za wiarę i przekonania, 

- Kochający Naród, aż do przelania krwi, 

- Prowadzący pewnie Lud Boży przez ziemię ojczystą do nieba, 

- Nieustannie broniący praw Kościoła przed nową „inwestyturą”, 
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- Przebaczający wrogom i prześladowcom, 

- Niezachowujący do nikogo urazy, 

- Pragnący wrogów zamieniać na braci, 

- Usilnie pragnący budować Królestwo Boże na ziemi ojczystej, 

- Zawsze pokornie oglądający się w życiu na Boga, 

- Wierny Chrystusowi Królowi, w czasie hiobowej drogi swego posługiwania, 

- Wysławiający stale wielkość Miłosierdzia Bożego, 

- Uwielbiający w Jezusie i Duchu Św. Serce Boga Ojca, 

- Który całym swym życiem z Bogiem uczyłeś nas ufać, otwierać serce, czekać, pragnąć i wyglądać, 

- Który związane dłonie Chrystusa rozwiązywałeś w duszach ludzi, 

- Przez którego życie na ziemi spływała Chwała Boga i Maryi, 

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. 

Módl się za nami bł. kardynale Stefanie Wyszyński, 

Abyśmy wierni byli tak jak Ty do końca swego życia. 

Módlmy się: 

Boże, ukazujący swoją moc i potęgą w wybranych przez Ciebie ludziach na tej ziemi, pokornie 

błagamy, umocnij naszą ufność w moc Twojej Opatrzności, pozwól wytrwać w wierności Maryi 

Królowej Polski, tak jak umocniłeś błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego i przez Niego 

możesz okazać moc swej nieogarnionej Miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, modlitwy o beatyfikację, Wydawnictwo Księży Misjonarzy, Kraków 2000. 

RELACJA Z REKOLEKCJI LOKALNYCH 
ze św. Michałem Archaniołem w Bochni, 4-6.06.2021r. 

Czym jest człowiek, 

że o nim pamiętasz? 

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów 

Chwałą i czcią go uczyniłeś…. 

Złożyłeś wszystko pod jego stopy 

Ps 8, 5-7 

Niech anioł Twój, Panie 

Poprzedza mnie i prowadzi do Ciebie. 

Por. Wj 23, 23 

Bardzo dobrym przygotowaniem do naszych rekolekcji koła Legionu MRMSJ była peregrynacja figury 

św. Michała Archanioła z Gargano w bazylice św. Mikołaja w Bochni w dniach od 4 do 6 czerwca 2021r. 

Była to sposobność, by bliżej zaprzyjaźnić się ze św. Michałem Archaniołem. Był to szczególny czas dla 

tych naszych braci, którzy są wystawieni na taką szczególną pokusę odejścia z drogi dobra.  



Głos Małego Rycerza Nr 44 (4/2021)                                                  PAŹDZIERNIK–LISTOPAD–GRUDZIEŃ 2021 

 

 
 

4 
 

  

Pokornie prosimy Cię święty Michale Archaniele daj im światło,  

by już nigdy nie zachwiali się w wierze. 

Nasza parafia i miasto zostało zawierzone św. Michałowi Archaniołowi. W czasie nawiedzenia figury 

Świętego Michała Archanioła dużo wiernych przyjęło szkaplerz świętego Michała Archanioła.  

Święty Michał Archanioł to jeden z naszych patronów wspólnoty MRMSJ, dlatego z wielką radością 

przyjęliśmy tę wiadomość. Bardzo uradowały się nasze serca, że będzie peregrynacja figury św. Michała 

Archanioła i jeszcze bardziej pogłębimy nasze relacje, naszą przyjaźń z tym naszym wielkim patronem.     

W dniach 25-27 czerwca 2021r odbyły się rekolekcje koła 

Legionu Małych Rycerzy w Bazylice św. Mikołaja w Bochni, które 

prowadził ks. Andrzej Wątroba CSMA z Miejsca Piastowego. 

Nasze ćwiczenia duchowe rozpoczęły się 25 czerwca br. o 

godzinie 14.00 modlitwą różańcową. W godzinie miłosierdzia 

modliliśmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia, tak przygotowani 

duchowo uczestniczyliśmy we Mszy św., którą współcelebrowali 

kustosz Sanktuarium - ks. proboszcz Ryszard Podstołowicz 

oraz ks. rekolekcjonista Andrzej o błogosławione owoce rekolekcji 

przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła.  

Pierwsza i druga konferencja była poświęcona Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Ksiądz 

rekolekcjonista ukazał rys historyczny kultu NSPJ i znaczenie tego nabożeństwa we współczesnym 

świecie. Pierwszy dzień rekolekcji zakończyliśmy modlitwą różańcową, litanią do NSPJ, Apelem 

Jasnogórskim i Bożym błogosławieństwem udzielonym przez księdza rekolekcjonistę Andrzeja.  

Drugi dzień rekolekcji rozpoczęliśmy o godzinie 8.00 Godzinkami, różańcem świętym,  

a o godz. 9.30 została odprawiona Msza święta w intencji księdza jubilata Marka Mierzyńskiego - 

opiekuna wspólnoty Legionów Małych Rycerzy w Bochni. Sobotnie konferencje były poświęcone 

świętemu Michałowi Archaniołowi.  

Na początku Pan Bóg stworzył nieskończoną ilość aniołów. Wierzymy, że są one wśród nas, pomagają 

nam, chronią, są posłańcami Boga, pośrednikami. Wypełniają misje przeznaczone im przez Boga, ratują 

wybranych przed niebezpieczeństwami, chronią. Słowo anioł wywodzi się z języka greckiego Angelos – 

posłaniec, emisariusz. Aniołowie są odbiciem potęgi najwyższego, choć dysponują niewyobrażalną 

mocą, nie przypisują sobie chwały. Często pierwszymi słowami, które aniołowie kierują do ludzi jest 

prośba: „ nie bójcie się”.  

Anioł zawsze nas ochrania, jest darem boskim - nie trzeba go wzywać. Aniołowie są bliżej niż myślimy. 

Strzegą każdego naszego kroku. Przekazują Słowo Boga ze stuprocentową precyzją. Liczba aniołów 

jest ogromna. Nie ma dwóch aniołów równych sobie - każdy z nich w inny sposób odbija doskonałość 

Pana Boga. Pośród nich jest św. Michał Archanioł.  
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W tradycji chrześcijańskiej św. Michał Archanioł to pierwszy, najważniejszy spośród aniołów. Obdarzony 

przez Pana Boga szczególnym zaufaniem. Święty Michał Archanioł swoim imieniem głosi chwałę i moc 

Pana Boga. Imię Michał znaczy „Któż jak Bóg”. Święty Michał Archanioł jest aniołem żalu, prawości, 

litości, uświęceniem duszy i posiadaczem kluczy do nieba. Święty Michał Archanioł czczony jest też, 

jako Anioł Bożego Miłosierdzia i Anioł Sądu. Święty Michał Archanioł, jako Książę Archaniołów został 

ogłoszony przez Papieża Leona XIII patronem Kościoła. Patron ten najczęściej jest przedstawiany, jako 

wojownik. Kościół katolicki czci świętego Michała Archanioła zawsze 29 września.  

Rocznicę najbardziej znanego objawienia obchodzimy 8 maja, na pamiątkę wydarzenia z 490 roku. W 

miejscu tego objawienia znajduje się jedyna świątynia na ziemi tj. w Gargano, która nie została 

poświęcona ręką człowieka. Uczynił to sam święty Michał Archanioł. Święty Michał Archanioł podczas 

objawień powiedział biskupowi Sipontu Wawrzyńcowi:  

„Ja jestem Archanioł Michał stojący przed obliczem Boga. Grota jest mnie poświęcona; ja jestem 

jej strażnikiem. Tam gdzie się otwiera skała, będą przebaczone grzechy ludzkie. Modlitwy, które 

będziecie tu zanosić do Boga zostaną wysłuchane.”  

Święty Michał Archanioł objawił się również w Polsce w miejscowości Blizne w roku 1621 na 

Podkarpaciu.     

Również w sobotę odbyła się 

radosna, doniosła uroczystość. Z 

wielką radością pragnę podzielić się 

z naszymi braćmi wrażeniami 

z Jubileuszu Księdza Doktora Marka 

Mierzyńskiego, naszego asystenta 

kościelnego, który obchodził 30 – 

lecie święceń kapłańskich i 10 – lat 

pracy duszpasterskiej w parafii p.w. 

św. Mikołaja w Bochni. Jeszcze raz 

pragnę na łamach GMR podziękować 

Czcigodnemu Jubilatowi ks. Markowi:  

Niech Ten, któremu zawierzyłeś swoje młode życie 30 lat temu towarzyszy Ci ze swoją łaską w każdym 

dniu Kapłańskiego życia, a Jego Matka, Nasza Królowa Różańca Świętego niech nie wypuszcza Cię ze 

swych matczynych ramion. 

Czcigodny Jubilacie opiekunie naszej Wspólnoty 

Z głębi naszych serc dziękujemy Ojcu Niebieskiemu, że 10 lat temu przysłał Ciebie do naszej 

Parafii z posługą kapłańską i opieką duchową nad Legionem Małych Rycerzy Miłosiernego 

Serca Jezusowego.  

Drogi Księże Doktorze, 
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Dzięki Twoim staraniom nasza wspólnota Małych Rycerzy została zarejestrowana w naszej 

Diecezji, jako Stowarzyszenie. 

Twoje zaufanie do nas i nieocenione wsparcie pozwala nam od 10 lat każdego 7-go dnia 

miesiąca adorować Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Homilie 

wygłaszane przez Ciebie, każdorazowo podczas Mszy św. na zakończenie adoracji, 

zapadają nam w pamięć i nadają kierunek naszym działaniom. Podobnie jak spotkania 

formacyjne, które przygotowujesz i prowadzisz dla nas Małych Rycerzy oraz spotkania 

Kręgu Biblijnego. 

Czcigodny Jubilacie 

My ze swej strony zapewniamy o modlitewnej pamięci za wstawiennictwem naszej Pani 

Bocheńskiej Królowej Różańca Świętego i świętego Jana Pawła II, świętej siostry Faustyny 

oraz błogosławionego ks. Michała Sopoćko. Szczęść Boże!!! 

Na rekolekcje przybył również Pan Grzegorz Brożek - redaktor regionalnego Gościa Niedzielnego 

Diecezji Tarnowskiej, który przeprowadził wywiad z animatorką koła Legionu Małych Rycerzy MSJ w 

Bochni mr Haliną Borowiec. Artykuł ukazał się w dodatku tarnowskim w Gościa Niedzielnego nr26 z dnia 

4 lipca 2021r. (https://tarnow.gosc.pl/doc/6951986.Bochnia-Mali-Rycerze-z-wielką-misją)  

Dzięki temu nasza wspólnota zaistniała w przestrzeni medialnej Diecezji Tarnowskiej. Sobotni dzień 

zakończyliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie oraz Apelem 

Jasnogórskim i Bożym błogosławieństwem.  

Niedziela to ostatni dzień rekolekcji, czas zadumy nad życiem bł. ks. Bronisława Markiewicza.  W 

niedzielę o godz. 8.00 zwróciliśmy nasze serca ku Matce Bożej modląc się Godzinkami o Niepokalanym 

Poczęciu NMP oraz rozważaliśmy tajemnice różańca świętego. Tak pokrzepieni duchowo 

uczestniczyliśmy we Mszy św.  

Po Eucharystii  ks. Andrzej wygłosił konferencję o założycielu Księży Michalitów. Ksiądz Bronisław 

Markiewicz (1842 – 1912) był założycielem Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu 

Piastowym. Był człowiekiem nadzwyczajnym, wielkim wychowawcą, duszpasterzem, prorokiem, patriotą 

i społecznikiem. Jako ksiądz utworzył zakłady wychowawcze dla bezdomnej, opuszczonej młodzieży i 

dwa zgromadzenia zakonne poświęcone głównie wychowaniu młodego pokolenia. Duchowość księdza 

Markiewicza można scharakteryzować słowami: „któż jak Bóg” oraz hasłem: „powściągliwość i praca”. 

Pierwsze to zawołanie świętego Michała Archanioła, które jest istotą zgromadzeń zakonnych wyraża 

ono zachwyt na wielkością, dobrocią i miłością Boga. Drugie hasło było motorem pracy apostolskiej 

księdza Bronisława Markiewicza. Sam żył wg zasady: powściągliwości i pracy i tę zasadę wpajał innym. 

Ksiądz Bronisław Markiewicz został beatyfikowany dnia 19 czerwca 2005r przez Ojca Świętego 

Benedykta XVI. 

Owocem życia bł. ks. Bronisława Markiewicza jest także powstały w 1994r. apostolski ruch zwany 

Rycerstwem Świętego Michała Archanioła. Specyficznym charyzmatem Rycerstwa jest głoszenie 

https://tarnow.gosc.pl/doc/6951986.Bochnia-Mali-Rycerze-z-wielką-misją
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zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, nad mocami zła, które dążą do zniszczenia człowieka. Celem 

Rycerstwa jest wynagradzanie Bogu za grzechy ludzkości i wypraszanie grzesznikom nawrócenia. 

Centrala Rycerstwa posiada swoją siedzibę przy Domu Generalnym Zgromadzenia Świętego Michała 

Archanioła w Markach - Strudze k. Warszawy. 

Na zakończenie rekolekcji ks. Andrzej udzielił błogosławieństwa rekolekcyjnego. Jako dziękczynienie i 

prośbę o błogosławione owoce tych rekolekcji modliliśmy się rozważając dwie części różańca świętego.  

Dziękujemy Ci Miłosierny Boże za tę wielką łaskę, za ten wielki dar, że zgromadziłeś nas na tych 

rekolekcjach, abyśmy wielbili Święte Imię Twoje. Po tym okresie histerii pandemii zobaczyliśmy naszą 

słabość, ociężałość, zmęczenie i senność. Dzięki łasce Bożej zmobilizowaliśmy się na tę krótką chwilę 

by uczestniczyć w tych dniach zamyślenia, aby podjąć refleksję nad naszą wiarą, zapałem i gorliwością. 

Dlatego do Ciebie Panie Jezu pokornie wołamy z głębi naszych serc, poślij do nas Swego Ducha. Niech 

On Swoim żarem miłości odnowi naszą modlitwę, niech nas zjednoczy z Tobą w błaganiu o wierne 

wypełnienie charyzmatów LMR. Pokornie prosimy Ciebie Panie Jezu Miłosierny, daj nam nowe siły, 

nowy zapał i wielką gorliwość abyśmy po tym czasie pandemii ożywili naszą wiarę, nabrali nowych sił, 

by z wielką wiarą i miłością głosić mocą Ducha Świętego wszystkim braciom tajemnice Bożego 

Miłosierdzia, jak za minionych lat, kiedy żyła modliła się z nami nasza założycielka śp. Zofia 

Grochowska.  Panie Jezu Miłosierny proszę Cię w głębokiej pokorze i uniżeniu za nas wszystkich 

Małych Rycerzy, abyśmy wsparci wstawiennictwem św. Michała Archanioła budowali Królestwo Boże w 

codziennym życiu niosąc bliźnim miłość i miłosierdzie. Panie Jezu Miłosierny, Królu Aniołów, Panie 

dziejów światłości świata, zanosimy dziś nieustającą i ufną modlitwę, za wstawiennictwem naszych 

patronów, ażebyś stale wysyłał do nas Swoich aniołów: byśmy żyli w blasku, w promieniach Twojego 

boskiego majestatu.  

Któż jak Bóg! Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i 

zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, 

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym 

świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 

Tak ufam, tak wierzę, że te duchowe ćwiczenia przyniosą dla nas wszystkich Małych Rycerzy, 

sympatyków, przyjaciół błogosławione owoce.  

Święty Janie Pawle II, święta s. Faustyno, bł. kapłanie Michale Sopoćko, apostołowie Bożego 

Miłosierdzia módlcie się za nami. 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce,  

Abyśmy nie zginęli na straszliwym Sądzie, 

Święty Michale, 

Pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego  

Módl się za nami 

Szczęść Boże!!! 

mr Andrzej z Bochni 
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II ZJAZD KU CZCI ŚW. ANDRZEJA BOBOLI – 
WARSZAWA, 8.10.2021 r. 

8/9.10.2021 r. II Zjazd przedstawicieli Legionu MRMSJ do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w 

Warszawie. Inicjatywa organizacji II Zjazdu to owoc ubiegłorocznego modlitewnego nocnego czuwania 

w nawiązaniu do wywiadu i publikacji świadectwa ks. prał. Józefa Niżnika, proboszcza i kustosza 

sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. św. Andrzej Bobola upomina się:  

„ZACZNIJCIE MNIE CZCIĆ” 

Opiekunem uczty duchowej ku czci św. Andrzeja Boboli, patrona Polski był o. Aleksander Jacyniak, SJ – 

kapelan Legionu. 

Uczestniczyło 37 osób  – bezpośrednich przedstawicieli Legionu z Bełchatowa 3 osoby, z Jastrzębia 

Zdroju 3, z Kielc – 4, z Kłodzka – 1, z Koszalina 3, Rybnika – 1, z Siedlec – 8, z Warszawy 13, Święte 

Lipka- 1 (ksiądz). Ponadto wielu łączących się duchowo w swoich miejscach zamieszkania. 

Przebieg wg poniższego programu: 

RELACJA Weroniki z Kielc z II Zjazdu Legionu ku 
czci św. Andrzeja Boboli w Warszawie 8.10.2021 

Było nas 37 osób. Po przyjeździe uczestniczyliśmy we Mszy św. 

parafialnej o godz. 19:00. Po zakończeniu Mszy św., którą 

celebrował ks. Aleksander Jacyniak, zostaliśmy zaproszeni do 

Muzeum św. Andrzeja Boboli, które utworzył ks. Jacyniak. Kapłan 

dość szczegółowo opisał eksponaty znajdujące się w muzeum. 

Następnie udaliśmy się do dolnego kościoła. Nasz kapelan 

wystawił Najświętszy Sakrament i pod jego przewodnictwem 

odśpiewaliśmy APEL JASNOGÓRSKI. Po apelu [adoracja w ciszy i 

] chwila na [modlitwę i ] potrzeby osobiste. Odmówiliśmy koronkę 

do Bożego Miłosierdzia i dwie części różańca św. Następnie 

rozważaliśmy Drogę Krzyżową, którą poprowadził rycerz Heniu 

Kociołek z Jastrzębia Zdroju. 

O północy ks. Aleksander odprawił Mszę św. ku czci św. Andrzeja 

Boboli – uwielbienie Boga w św. Andrzeju. Zaraz po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i 

adoracja osobista do 1:30 w ciszy – indywidualnie. 

Potem nastąpił Akt Poświęcenie Polski Miłosierdziu Bożemu [według tekstu zamieszczonego w 

Śpiewniczku Małego Rycerza ze str. 55-56 ], który poprowadził ks. Opiekun. Dalej odmówiliśmy koronkę 

do Bożego Miłosierdzia, litanię i koronkę do Ducha Świętego, litanię do Najświętszego Imienia Jezus. 
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O godz. 3:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i litania do Krwi Chrystusa. Odśpiewaliśmy Suplikacje w 

ramach AKTU POKUTY.  Dalej Litania do św. Andrzeja Boboli, część bolesna różańca [wg rozważań  z 

Głosu MR nr 42 str. 12-14]. Chętni modlili się w uniżeniu [postawa – leżenie krzyżem tzw. prostacja]. 

Dalej część chwalebna Różańca św. O godz. 6:00 śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. Na 

koniec Te Deum – Ciebie Boga wysławiamy i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem udzielone 

przez asystenta II Zjazdu ks. ALEKSANDRA Jacyniaka. 

Między modlitwami były czytane piękne wezwania modlitewne w ramach ofiarowania tej uczty duchowej. 

Cały tekst poniżej:   

OFIAROWANIE MODLITEWNEGO ZGROMADZENIA 

O Miłosierny Boże, co dajesz łaski zdrój, błagamy cię w pokorze, ach ratuj Naród Twój – słowami 

tej błagalnej pieśni uczestnicy dzisiejszego czuwania obecni tu w swoich przedstawicielach i w łączności 

duchowej z wszystkimi pozostałymi członkami Legionu i rodakami zatroskanych o sprawy Polski – 

Ojczyzny naszej – pragną raz kolejny złożyć uwielbienie Tobie, dobry Boże przez Niego i w naszym 

męczenniku – Św. Andrzeju Boboli. – Czynimy to przy największych relikwiach Patrona Polski. 

►Bądź uwielbiony Boże w NMP Królowej Różańca Świętego, Matce Miłosierdzia, Królowej Aniołów i 

Polski, Matce i Pani Wszystkich Narodów, w całym Dworze Niebieskim: w św. Aniołach Stróżach, we 

Wszystkich Świętych szczególnie w Patronach Kościoła, Polski i Małych Rycerzy, w Patronach każdego 

dnia tego miesiąca i w naszych osobistych patronach.  

►Uwielbiamy Cię nasza Boże, Królu i Panie w kapelanie Legionu, organizacji, uczestnikach i 

gospodarzach tego miejsca w ramach II Zjazdu modlitewnego Legionu z uwielbieniem św. Andrzeja 

Boboli, jako głównego Patrona Polski. Bądź uwielbiony w licznym i owocnym udziale rycerzy i w 

Księżach Jezuitach, gospodarzach tego miejsca. 

►Bądź uwielbiony nasz Panie i Boże w organizacji i przebiegu uczty duchowej w ramach VIII 

Pielgrzymki Miłosierdzia Legionu MRMSJ w Krakowie – Łagiewnikach, 20.11.2021 r. 

►Bądź uwielbiona Trójco Święta w organizacji i przebiegu uczty duchowej w ośrodku Misjonarzy 

Świętej Rodziny w Bąblinie w styczniu 2022 r. dla Legionu MRMSJ 

►Bądź uwielbiony Królu Miłosierdzia w Legionie Małych Rycerzy, w ich rodzinach, w Biskupach, 

którzy zatwierdzili i zatwierdzą z woli Twojej Legion MRMSJ na terenie Kościołów lokalnych i w Polsce. 

Bądź uwielbiony w proboszczach, opiekunach parafialnych i opiekunach MRMSJ a także w 

zamierzeniach i działaniach Zarządu, lokalnych kołach i grupach modlitewnych, w liczebnym i 

duchowym rozwoju wspólnoty z uwielbieniem św. Józefa i Patronów Legionu. 

►W naszych zanoszonych modlitwach uwielbienia obejmujemy wszystkich członków Legionu: żywych 

i zmarłych. Boże bądź uwielbiony w założycielce Legionu śp. Zofii Grochowskiej a także w duszach 

zmarłych ostatnio rycerzy ze wspólnot z Bochni i Kalisza i w duszach wszystkich zmarłych członków 

Legionu MRMSJ 

►Królu Miłosierdzia uwielbiamy Cię w rycerzach chorych i wszystkich innych borykających się z nie 

najlepszą kondycją fizyczną i zdrowotną oraz innymi doświadczeniami w wielu miejscowościach w kraju i 

za granicą. 

►Bądź uwielbiony Ojcze w zgłoszonych kandydatach na rycerzy i tych, którzy w najbliższym czasie 
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dokonają uroczystego wstąpienia w szeregi Legionu MRMSJ. 

►Jezu Chryste Arcykapłanie, bądź uwielbiony w Pasterzach Kościołów lokalnych, w 

Proboszczach parafii, w których są i działają Mali Rycerze a także w ich asystentach – opiekunach 

duchowych. Uwielbiony bądź w kapelanie Legionu o. Aleksandrze Jacyniaku, i we wszystkich innych 

kapłanach postawionych na naszej drodze życia, w tym w duszach zmarłych duchownych: w Śp. o. 

Zdzisławie Pałubickim, śp. o. Sylwestrze Haśniku, w śp. ks. Janie Steckiewiczu, śp. ks. Lechu 

Stasiewskim, w śp. Ks. Andrzeju Smołce.  

►Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie bądź uwielbiony w modlitwach i adoracjach w naszych 

parafiach, miejscowościach, diecezjach i całej Polsce, i we wszystkich duszach adorujących często 

Najświętszy Sakrament. 

►Stwórco nasz i Panie bądź uwielbiony we wszystkich ruchach, stowarzyszeniach i osobach 

zaangażowanych w obronę życia poczętego. 

►Uwielbiony bądź Królu Miłosierdzia we wszystkich intencjach, pokutach, ofiarach i modlitwach, 

zanoszonych przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, zgodnych z wolą Bożą a 

szczególnie: / można pozwolić na spontaniczne uwielbienia, dziękczynienia, błagania uczestników /  

Fotorelacja i kazanie o. Aleksandra Jacyniaka – otwórz, wysłuchaj na: 
https://malirycerze.pl/warszawa-2021-ii-zjazd-ku-czci-sw-andrzeja-boboli-fotorelacja/. 

MODLITWA DO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
29 maja 1999 r. S. Zofia otrzymała polecenie i modlitwę 

Boże w Trójcy Jedyny cała ludzkość pod ciężarem grzechów i woła potężnym głosem nędzy 

o ratunek dla świata całego. Boże w Trójcy jedyny ratuj nas przez moc Twej tajemnicy. Ulecz 

nasze rany grzesznej duszy naszej i nie pozwól, aby zginęło tak wiele dusz. Niech miłość i 

miłosierdzie twoje ogarnia świat cały. Nie pozwól o Boże, aby nadal brzemię grzechu panowało 

nad światem. O Boże w Trójcy Jedyny do kogóż pójdziemy!  

Ciebie o Boże Ojcem zwać chcemy i Tobie powierzyć się chcemy. Z drogi nieprawości wrócić 

pragniemy. W Tobie Ojcze ratunku szukamy. Z wielkim lękiem się do Ciebie zbliżamy, bo 

pragniemy kochać Ciebie Boga, bo dziećmi Twymi jesteśmy i ogarnij nas o Boże swoją 

miłością. Wyzwól nas z grzechu ciemności, daj nam światło Boże i Ducha Bożego. O Boże w 

Trójcy Jedyny daj nam, abyśmy byli jedno na całym świecie. Niech zajaśnieje świat światłem 

Bożym a niewola grzechu niech przestanie istnieć. O Królu Panie przyjdź do naszych serc i 

króluj, bo Tyś naszym Bogiem i Zbawieniem naszym. W Tobie o Boże nadzieja i ufność nasza. 

Króluj nam Boże w Trójcy Jedyny moc Twej tajemnicy niech ogarnie świat cały. Amen.  

Gdy byłam w Kościele odmówiłam modlitwę do Ducha Świętego i ofiarowując się Duchowi Świętemu, 

głos wewnętrzny:  

https://malirycerze.pl/warszawa-2021-ii-zjazd-ku-czci-sw-andrzeja-boboli-fotorelacja/


Głos Małego Rycerza Nr 44 (4/2021)                                                  PAŹDZIERNIK–LISTOPAD–GRUDZIEŃ 2021 

 

 
 

11 
 

  

Módl się do Trójcy Przenajświętszej, bo Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty jesteśmy Jedno. Dziś 

podam ci modlitwę do Trójcy Świętej. Ta modlitwa będzie pomagać zagubionemu ludowi i odnaleźć 

Boga w Trójcy Jedynego i Jego działania. Przez moc tajemnicy Trójcy Świętej ta modlitwa otrzyma 

błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego na zbliżające się czasy ostateczne.  

Ta modlitwa dana jest dla całej ludzkości i należy ją rozpowszechnić wszędzie. Bóg w Trójcy Jedyny 

przez moc tajemnicy świętej ogarnie cały świat. Swoją tajemnicą wyzwoli z grzechu niewoli. Módlcie się 

– to jest ratunek dla wszystkich grzeszników.  

Rycerka z Koszalina: MOJE ŚWIADECTWO 
UZDROWIENIA – DANIE MI NOWEGO ŻYCIA 

Mam ponad 80 lat. Byłam przeciętną katoliczką. Mszy św. 

niedzielnej nie opuszczałam i chodziłam okresowo do 

spowiedzi. 

Okoł 30 lat temu miałam takie przeżycie, o którym głośno nie 

mówiłam, aby nie wytykali mi, że „idzie ta święta”, gdyż nie 

czułam się nigdy, że jestem lepsza od innych. Napisałam do 

Gościa Niedzielnego świadectwo. Mówiłam też świadectwo w 

kościele. Jednak ze względu na nie niewłaściwe zrozumienie, że jestem lepsza od innych, nie mówiłam 

świadectw. Dopiero teraz zostałam przynaglona wewnętrznie, że to winna jestem Bogu, aby ludzi 

poznali i doświadczali gdzie szukać ratunku, pomocy w swoich smutkach i bezradnościach.  

Nie pamiętam, jaki czas to trwało (2-4 tygodni) – załamałam się i myślałam tyko o samobójstwie. 

Rodzina zaprowadziła mnie do kilku lekarzy: psychologa, psychiatry i inni. Życie dla mnie było okrutne. 

Nie widziałam żadnego wyjścia. Od lekarzy otrzymywałam tylko środki nasenne.  

Namówiła mnie rodzina na pielgrzymkę do Częstochowy. Byliśmy na mszy św. na pewnym miejscu 

objawień i u komunii św. w której ja tez uczestniczyłam. Po Komunii św. rozejrzałam się i zobaczyłam 

obraz z Jezusem, którego nie znałam. Podeszłam bliżej do tego obrazu – był to obraz Miłosierdzia 

Bożego. Stanęłam i wpatrywałam się w ten obraz i w oczy Jezusa Miłosiernego, które były żywe. 

Zawołano mnie do autokaru, gdzie koleżanka mnie powitała:  a co ty jesteś taka szczęśliwa, byłaś takim 

mrukiem, nieprzystępna a teraz, co się stało? Sama bym tego cudu w tej chwili nie zauważyła, ale gdy 

jechaliśmy dalej byłam bardzo rozpromieniona i radosna – co mi nie mija do chwili obecnej. Teraz 

zrozumiałam, że Jezus Miłosierny dał mi drugie szczęśliwe życie.  

Jak  wróciłam do domu z wielką radością to do dzisiaj nie pamiętam urazu, abym przez kogokolwiek się 

załamała. 

Gdzie tylko mogłam głosiłam z radością Jezusa Miłosiernego, że nas bardzo kocha i we wszystkim chce 

nam bardzo pomóc. Nie głosiłam swojego doświadczenia duchowego, wyżej wspomnianego tylko 
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pojechałam do Kraków-Łagiewnik, aby bliżej poznać historię tego obrazu i dzielić się tą wiedzą z innymi. 

Nakupiłam wiele książek o Bożym Miłosierdzi m.in. Dzienniczki, broszurki, obrazki z koronką do 

Miłosierdzia Bożego i wiele innych. Najpierw udałam się do szpitala, aby szerzyć wielkość Bożego 

Miłosierdzia Chorym. Sześć lat odwiedzałam chorych w szpitalu. Rozmawiałam z tymi, którzy czuli się 

samotni, załamani, opuszczeni przez bliskich. Nawet pielęgniarki wskazywały te osoby potrzebujące 

wsparcia duchowego, pociechy.  

Pamiętam pewne zdarzenie. W Sali 5 osobowej była konająca osoba /za parawanem/. Zaproponowałam 

wszystkim obecnym modlitwę za tą osobę konającą. Z tych czterech jedna się nie modliła, bo syn ją 

odwiedził i z nią rozmawiał. Na drugi dzień przyniosłam obrazki z koronką do Miłosierdzia Bożego. 

Rozdałam tym, którzy wczoraj się modliły – tej, która się nie modliła – nie dałam. Upomniała się: – 

Dlaczego mi pani nie dała tego obrazka? Odpowiedziałam: – Nie modliła się Pani z nami wczoraj i nie 

wiedząc, jakie są Pani poglądy, wiara – nie chciałam się narzucać. Odpowiedziała, że wczoraj szkoda 

było jej syna, który ja odwiedził i spieszył się, dlatego nie włączyła się do wspólnej modlitwy. Dałam, 

więc je ten obrazek z modlitwą. W następny dzień dowiedziałam się, że zmarła. Nie wiem czy 

skorzystała z tekstu koronki, ale miała pragnienie. Ufam, ze skorzystała z obietnicy Pana Jezusa 

Miłosiernego, że kto choć raz odmówi Koronkę dostąpi łaski z niezgłębionego Miłosierdzia Bożego. 

Trzeba też uwzględnić fakt, że pierwszego dnia modliliśmy się za konającą za parawanem – ale być 

może Bóg bogaty w miłosierdzie obdzielił hojnie nie tylko jedną duszę.  

W kaplicy szpitalnej dzięki przychylności ks. kapelana przed Mszą św. wprowadziłam koronkę do 

Bożego Miłosierdzia a po Mszy św. Różaniec. Sporo osób zostawało i się modliło, ale były też wyjątki i 

nieco szemrały. W kontekście tej codziennej modlitwy pytali się, co niektórzy: kto to jest ta rozmodlona 

osoba. Jedna z koleżanek powiedziała mi później, że poszła miedzy te osoby fama, iż jestem jedną z 

sióstr „skrytek” (bez habitowego zgromadzenia zakonnego) – nie ujawniają się, ale mówią o Bogu.  

Później na pieszych pielgrzymkach zachęcałam od odmawiania koronki do Bożego Miłosierdzia i żaden 

nie odmówił. Raz poprosiłam młodego księdza, aby cos powiedział o Bożym Miłosierdzi i przystał na to – 

powiedział, że koronka jest piękną modlitwą, ale trzy razy akt strzelisty: Jezu ufam Tobie! – to dewocja. 

Bardzo tymi słowami się zasmuciłam i w czasie odpoczynku usiadłam oddzielnie. Przychodziły młode 

osoby i mówiły: niech Pani się nie martwi, my tak nie myślimy.  

Będąc na emeryturze do 70 roku życia opiekowałam się chorymi w domach w formie fizycznej i 

duchowej. Opieka była 8 godzinna, ale była też całodobowa. Starałam się godzić zwaśnione strony w 

rodzinach chorych, bo wiadomo człowiek niedołężny fizycznie czy psychiczne jest dla bliskich nie lada 

wyzwaniem. Często z tego powodu strony były skłócone przez chorobę, niedołęstwo, ale z Bożą łaską 

przez wytłumaczenie, dobre słowo, uśmiech i modlitwę – jednały się.      

Dzisiaj myślę, że za tą wielką łaskę Miłosierdzia Bożego, jakie mnie dotknęło nie wypłacę się Bogu 

bogatemu w Miłosierdzie do końca swoich dni i nadal pragnę, aby wszyscy poznali i doświadczyli 

szczęścia i radości płynącej od Jezusa Miłosiernego.       

Rycerka M.R. z Koszalina 
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S. Medarda: O RODZINIE, św. Józefie i MODLITWIE  

Pragnę mieszkać w sercach rodzin, 

domach rodzin i błogosławić im. 

17 marca 1943 r.  

|Mówi św. Józef:| 

Chcę ci wytłumaczyć, co znaczą słowa: „Postanowił mnie Panem domu swego i 

książęciem wszystkiej posiadłości swojej...”1  [Ps 105,21]. 

„Panem domu swego” – to nie są posiadłości ziemskie, lecz dał mi Bóg opiekę nad duszami, bo każda 

dusza – to dom Boży. W tych domach mam specjalne królowanie. Szczególnie mam pod opieką domy 

dusz rodzin.  

|Rodziny, to jest dwoje zaślubionych – powinny „dom serc ich” – oddawać pod szczególną opiekę św. 

Józefowi. On jakoby te domy buduje.| 

Pierwszym fundamentem tego domu rodzinnego powinna być pokora. Jeżeli rodziny chcą, by w nich 

przebywało stale szczęście, muszą w darze – jakby ślubnym – złożyć dar swej maleńkości. Muszą 

uznać, że nie mogą nic uczynić bez łaski Bożej. Pokora ta ma polegać na tym, że jedno i drugie, będąc 

małe, przez maleńkość swoją, we wszystkim nawzajem ustępować będzie dla zgody. Tak mają się 

zawsze uniżać, jak dzieci, a im więcej będą się uniżać – tym silniej2 Bóg w nich zakładać będzie 

fundament ich pożycia. 

|Teraz Jezus mówi przez usta św. Józefa:| 

Jeżeli będą małymi i będą ustępliwi, jedno dla drugiego, w takim domu Ja będę panował, jako 

Pan, będę królował w ich sercach przez miłość. Bo gdzie znajdę maleńkość i pokorę, wtedy tam 

zakładam ognisko swoje, swojej Miłości, rozszerzam królestwo swoje i łączę te rodziny węzłem tak 

ścisłej miłości, że stają się nierozerwalnymi. Miłość jak ogniwo łączy ich. Im więcej są małymi, tym 

większa potęga miłości dana im będzie. (…) 

Źródło: z książki – Przyprowadź mi dusze. Jestem Bogiem miłości i miłosierdzia. S. Medarda, s.220 

(…) Święty Józef był również mężem doskonałym, mężem sprawiedliwym, to znaczy, że posiadał w 

bardzo wysokim stopniu wszystkie cnoty i doskonałości i był w oczach Trójcy Świętej gwiazdą 

wszystkich cnót. Jego dusza tak była piękna, że zasłużyła sobie na to, aby stał się Opiekunem Moim 

na ziemi i dostał miano Ojca Mego, Oblubieńca Mojej Matki. Maryja i Józef, żyjąc w ciągłym 

zjednoczeniu ze Mną, doskonalili się nieustannie, więc modlitwa, prośba była dla nich prawie zbyteczna 

– [a jednak] była ona w nich nieustannie... 

                                                           
1 Por. „Godzinki o Świętym Józefie” według Śpiewnika Wrocławskiego z 1865 r.: „K. Postanowił go 
Panem domu swego: W. I książęciem wszystkiej posiadłości Jego”.  

2 W maszynopisie-oryginale: „silniejszy”. 
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Bo modlitwa jest taką potrzebą dla człowieka, jak oddech dla jego życia. Modlitwa jest oddechem życia 

duszy. Z chwilą, gdy nie modli się – przestaje żyć. 

Bez modlitwy mógłbym stworzeniu wszystko dać tak samo, lecz zwykle daję tylko tym, którzy proszą, 

bo chcę, aby stworzenie przez prośbę miało łączność ze Mną. 

Modlitwa – jest to rozmowa dziecka z Ojcem. Modlitwa jest nie tylko potrzebą stworzenia, potrzebą 

mówienia Stwórcy z prośbą o łaski, ale jakby potrzebą Boga – mówienia do stworzeń. Bóg tego nie 

potrzebuje, ale chce mówić z nami, chce mieć łączność ze stworzeniem przez rozmowę. 

Ponieważ modlitwa nie jest niczym innym jak wzniesieniem duszy do Boga, a Bóg jest Duchem – więc 

dusza i Bóg, jako duchy – czują potrzebę ciągłego zjednoczenia się Stwórcy ze stworzeniem. Przez 

modlitwę najwięcej rozpala się miłość. (…) 

(…) Dusza, która się modli, jest zawsze spokojna, bo oparta na ramieniu wielkiej Potęgi, to jest Boga, 

Ojca swego. Nie lęka się niczego, bo całą ufność pokłada w Nim. Nie da się załamać w cierpieniu, nie 

wyjdzie z równowagi, bo wie, komu zawierzyła. Jedna rozmowa z Ojcem wystarczy, aby uspokojona 

była wśród najstraszniejszych... 

Dusza taka może cierpieć, pracować, oddawać się uczynkom, które może nieraz bardzo rozpraszają... 

Jeżeli potrafi, choćby przez krótkie westchnienie ulecieć do swego Pana – cierpienie jej i praca stają 

się dla niej drugą modlitwą i mimo ciągłej pracy jej modlitwa trwa nieustannie. Chodzi o to 

nastawienie, o ten wzrok, o to wpatrzenie się w ten Pierwowzór, na którym oparta, idzie spokojna i 

szczęśliwa. Czyn i praca stają się wtedy wartościowe i zasługują na niebo. 

Zwykle dusze, które się modlą, dokonują największych cudów. Nie przez rozgłos, lecz przez ciche 

zjednoczenie z Bogiem. Są odbiciem cichego życia w Nazarecie, gdzie nie było nadzwyczajnych czynów 

ani cudów, a jednak tam już zaczęło się odkupienie całego świata...  

24 marca 1943 r. 

Modlitwa – to jest największa potęga. Bo każdy, kto się modli, ściąga na siebie wszelkie 

błogosławieństwo – nie tylko dla siebie, ale i dla drugich. 

Rodzina bez modlitwy jest jak zwiędły kwiat: ma wygląd, jest kwiatem, ale nie żywym. Ojciec i matka, 

jeżeli się nie modlą, nie mogą nigdy dobrze wychować dzieci. Jeżeli nie wszczepią od zarania tej 

najdrogocenniejszej łaski danej od Boga każdemu, to jest daru modlitwy – będą to rośliny bez wody 

ożywczej, bez życia... 

Rodzice mogą dać najwyższe wykształcenie dzieciom, lecz, jeżeli nie nauczą ich modlić się – gdyż 

modlitwa jest podstawą całego ich życia – wtedy chybiają celu i zwykle takie dzieci nie mają 

podstaw życia modlitwy – idą na manowce. Bo świat porywa ich w swoich ułudach, prędko zaciera w 

nich wszystko dobro, gdyż w młodości skłonność do złego jest zwykle powiększona. Zamiast wychować 

dziecko, by przyniosło chwałę Bogu i społeczeństwu – pozostawiają po sobie karły duchowe. 
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Rodzice, jeżeli chcecie być szczęśliwi i szczęście wasze widzieć w szczęściu waszego potomstwa, 

wlewajcie w serca młodocianych dusz tę wodę ożywczą, tę rosę daną z nieba, to jest – nauczajcie 

dzieci najpierw modlić się! 

Sami módlcie się i dajcie dobry przykład. Bo dziecko ma to w sobie, że musi się na kimś wzorować. 

Gdy widzi dobry przykład, idzie za nim, tak samo, jak za złym przykładem z większą jeszcze łatwością. 

Dar modlitwy – to Arka, to schronienie przed zalewem fal i burz. Taki jeden dom modlitwy, może 

ochronić tysiące domów od wszelkiego złego i wzbudzić w rodzinach nowe życie i szczęście rodzinne. 

Dusze, które się modlą, nawet o tym nie wiedzą, ile wnoszą promieni w inne dusze. Promieniując, są 

apostołami cichymi i tym rozszerzają chwałę całej Trójcy Świętej. 

Modlitwa nie zawsze musi odbywać się w pozycji klęczącej. Mógłby, kto powiedzieć, że ojciec mając 

obowiązki rodzinne, matka również zajęcia domowe – nie mają czasu na modlitwę... Wystarcza zwrot 

przez akty strzeliste do Boga i ciągła pamięć na obecność Boga. Gdy ktoś do tego stanu modlitewnego 

przywyknie, nie będzie mu to przeszkodą w pracy, choćby najwięcej czynnej i absorbującej. Przeciwnie, 

przez ciche wznoszenie się do Boga, taka praca uświęcona przez akt miłości ku Bogu – stanie się drugą 

modlitwą i przyniesie wiele błogosławieństw dla tej rodziny, jak i innych, i całego świata. 

Rodzina zjednoczona z Bogiem – to wielkie kapłaństwo na ziemi. Bo kapłanem można być wszędzie – 

nie tylko poświęcając się temu specjalnie, ale można być kapłanem w życiu społecznym. Kapłan nie jest 

niczym innym jak roznosicielem miłości Boga w świecie. Rodzina kochająca Boga, kochająca się 

wspólnie – to drugi kapłan, roznosiciel miłości w całym świecie... (…) 

Rodzina powinna żyć duchem modlitwy i stwarzać takie przybytki modlitewne nie tylko w swojej 

rodzinie. Często modlitwa stwarza w rodzinie – świętych. Działanie tej modlitwy przechodzi z 

pokolenia w pokolenie. Często świętość jednego z członków3 rodziny wywołana jest modlitwą kogoś z 

rodziny – ojców naszych. 

Nie tylko rodziny związane z sobą sakramentem małżeństwa mogą działać w ten sposób przez 

modlitwę, ale również osoba samotna, kochająca Boga i żyjąca – spowita w śnieżną biel swej 

dziewiczości. Choć nieznana światu, przez modlitwę i ciche swe ofiary, cierpienia i ciągłe zwracanie 

swego serca ku wielkiej Świętości – staje się również kapłanem swego otoczenia. Bez rozgłośnych 

czynów rzuca światło w inne dusze i jest duszpasterzem zdobywającym tysiące owieczek Ojcu 

Przedwiecznemu. Już tu na ziemi Go chwalą i chwalić będą Go przez całą wieczność. 

Ktoś może myśli, że modlitwa to strata czasu, lecz nie wie o tym, że to jest mennica, w której się 

wybija monetę, za którą się kupuje niebo, opróżnia czyściec i zamyka się piekło. 

Kto się modli, kocha – ten jest potężny, choćby był żebrakiem lub najniższym sługą w pojęciu swego 

otoczenia. Jak tu na ziemi można przekupić kogoś pieniędzmi, tak w Niebie, przekupić można Boga 

modlitwą. 

                                                           
3 W maszynopisie-oryginale: „członka”. 
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Dusza, która modli się, ubezwładnia całą Trójcę Przenajświętszą: Ojca Przedwiecznego w gniewie 

Jego, Syna w sądzeniu, a Ducha Świętego w karaniu. 

Dusza, która się modli, ma moc nad całym piekłem. Szatan, gdy widzi duszę modlącą się, już jest 

pokonany i nie ma do niej przystępu ani do tych, za których ta dusza się modli. Wie, że prędzej czy 

później, musi uciekać z pola bitwy, bo modlitwa zwycięży go... 

Niech nikt nie mówi: Nie jestem godny modlić się. Bóg mnie nie wysłucha, bo jestem niegodny... 

Ludzie nigdy nie są godni i nie będą godni mówić do Boga, ale [każdy] jest godny, aby mówić do Niego, 

zwracać się do Niego – z prośbami. 

Aby modlitwa miła była Bogu, potrzeba tylko uniżenia się. To jest jak ten kwiat – jak wyżej 

powiedziałem – trzymać zawsze korzenie w ziemi. To jest uniżyć się, a serce wznosić jak kielich kwiatu 

z miłością do Przedwiecznej Miłości. A taka modlitwa jest dobra i będzie wysłuchana. 

Dusze rodzinne, wy kwiaty z Nazaretu! Poświęcajcie wasze serca, oddawajcie siebie i wszystkich 

swoich ukochanych Ojcu Przedwiecznemu, jako temu Ojcu rodziny. Łączcie się ciągle z Nim w 

każdej waszej myśli, w każdym waszym czynie. Serca wasze tak zjednoczone i uświęcone modlitwą, 

staną się twierdzą niezdobytą, że nic ich nie załamie. 

Przejdziecie przez życie wy i wasze pokolenia w jednym akcie miłości w życiu i na wieczność całą. 

31 marca 1943 r. 

Dom taki, staje się Nazaretem – jak wyżej wspomniane. Serce Moje odpoczywa z rozkoszą w tych 

domach, bo Matka i Opiekun Mój, św. Józef, są „Panami” tych domów. Błogosławieństwo Ojca 

Przedwiecznego przechodzi z pokolenia na pokolenie i łączność nieba z ziemią przez miłość staje się 

rozkoszą całej Trójcy Świętej. Jeden śpiew miłości, który tu się zaczął, trwać będzie po wszystkie wieki 

wieków... 

Dusze te, błogosławię w Imię Ojca Mego, siebie, Ducha Świętego. Niepokalana Matka i Jej 

Oblubieniec św. Józef niech pozostaną strażnikami ogniska domowego, a raj miłości niech 

pozostanie z nimi.  

Źródło: z książki – Przyprowadź mi dusze. Jestem Bogiem miłości i miłosierdzia. S. Medarda, s.225-230 

Od REDAKCJI:  

Cieszy nas ten rok św. Józefa, w którym dostrzegamy niezwykłą postać a zarazem wielkość św. Józefa. 

Bogu niech będą dzięki za łaski, jakie spłynęły i płyną przez moc wstawienniczą św. Józefa. Szczególnie 

za skorzystanie z poświęcenia się św. Józefowi według książki „Konsekracja św. Józefowi”. Należy też 

dołączyć inicjatywy lokalne czy indywidualne, jakim jest w niezwykłym zainteresowaniu peregrynacja 

figury św. Józefa (obecnie we wspólnocie Małych Rycerzy w Szczecinie wcześniej w Poznaniu, 

Bełchatowie, Koszalinie …  czy nabywanie figur śpiącego św. Józefa. 
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KORONKA ZAOPATRZENIA 

(Na czas głodu i upadku ekonomii i gospodarki) 

Koronka Zaopatrzenia,  

którą wam dałem poprzez Mego sługę Enocha, 

macie odmawiać po Koronce do Miłosierdzia Bożego 

1. Koronka do Miłosierdzia Bożego 

2. Koronka Zaopatrzenia 

3. Psalm 136 
Każdemu, kto odmówi tę koronkę z wiarą i pobożnością,  

nie zabraknie chleba na każdy dzień. To obietnica Jezusa Miłosiernego. 

Ludu Mój, pokój wam. 

Dzieci Moje, zbliżają się dni głodu w waszym świecie; głód, bezrobocie, drożyzna, wirusy, zarazy i plagi, 

to jedne z wielu oczyszczeń, przez które będzie musiała przejść ludzkość. Pieniądz na nic się nie 

przyda, bo nie będzie, co jeść; jest to czas, dzieci Moje, w którym musicie już zacząć się zaopatrywać w 

pokarmy, które nie psują się łatwo, ponieważ zbliża się czas głodu, jakiego nigdy wcześniej nie widziano 

na Ziemi. Ci, którzy mogą się zaopatrzyć w pokarmy, niech już to robią; ale ci, którzy nie mogą, niech się 

nie lękają: Ja, wasz Ojciec Niebieski, rozmnożę to, co macie, wiele czy niewiele, o ile będziecie się tym 

dzielić. 

Koronkę Zaopatrzenia, którą wam dałem poprzez Mego sługę Enocha, macie odmawiać po 

Koronce do Miłosierdzia, aby w czasach niedostatku i głodu, które się zbliżają, nie zabrakło wam 

codziennego chleba. Poprzez odmawianie tej Koronki będę pomnażał wasze pokarmy. Zacznijcie, więc, 

dzieci Moje, odmawiać tę koronkę, ażeby nie zabrakło wam w waszych domach codziennego 

pożywienia. Wielki ucisk zaraz się zacznie, a ogromna większość ludzkości dalej jest uśpiona przez 

grzech. Głupcy, nie chcecie się uciec do Mego Miłosierdzia? Poznajcie, więc Moją Sprawiedliwość, która 

jest prawa i nieubłagana, i oddaje każdemu według jego czynów! 

Moi Jeźdźcy Spustoszenia przemierzają już Ziemię, i zaczęli wylewać swoje kielichy; potrzeba tylko, by 

przyszedł czas Ostrzeżenia i Cudu, aby Moje Ramię spadło z całym ciężarem Mej Sprawiedliwości na 

ogromną większość tej ludzkości, niewdzięcznej i grzesznej. Och, bezbożna ludzkości, trwasz dalej w 

duchowym letargu, a gdy się obudzisz, nie znajdziesz już Miłosierdzia, lecz Sprawiedliwość!  

Mój Czas Miłosierdzia zaraz się wypełni w swej całości, a bez względu na to, ile was wzywam, żebyście 

się zmienili, tym, co otrzymuję w zamian, jest [tylko] więcej zła, buntu, niewdzięczności i grzechu. Biedni 

wy, którzy wciąż obracacie się do Mnie plecami, a nie twarzą, ponieważ kiedy się rozpęta Moja 

Sprawiedliwość, to bez względu na to, ile byście lamentowali i błagali, nie zostaniecie już wysłuchani! 

Ludu Mój, tego ucisku, który się zbliża, nigdy [jeszcze] nie doświadczono w tym świecie. Gdybyście 

wiedzieli, o grzeszna ludzkości, co ma nadejść, bieglibyście, by uporządkować swoje rachunki, i by 
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szukać Boga z całego serca! W czasie wielkiego ucisku, jeśli nie będziecie się mocno trzymać [nawet: 

tulić się do] Mnie, waszego Ojca Niebieskiego, będziecie ryzykować, że się potępicie na wieki.  

Synowie marnotrawni, jestem waszym Ojcem, który was oczekuje z otwartymi ramionami; obierzcie na 

nowo ścieżkę zbawienia i wróćcie do Mnie z sercem skruszonym i upokorzonym; zapewniam was, że 

jeśli tak zrobicie, przebaczę wam i nie będę już pamiętał waszych grzechów, bez względu na to, jak 

byłyby wielkie.  

Biegnijcie, więc, gdyż barka Mojego Miłosierdzia już jest gotowa do odpłynięcia; nie odkładajcie na 

ostatnią chwilę [wzięcia] biletu waszego zbawienia; pospieszcie się, by go wziąć, żebyście jutro nie mieli, 

czego żałować! 

Pozostańcie w Moim pokoju, Ludu Mój, dziedzictwo Moje. 

Wasz Ojciec, Jahwe, Pan Narodów 

Dajcie poznać Moje orędzia zbawienia całemu światu, dzieci Moje. 

KORONKA ZAOPATRZENIA 

(Na czasy głodu i upadku gospodarki) 

O, Nieskończone Miłosierdzie Boże, które zaopatrujesz we wszystko, co potrzeba ludzi dobrej woli, 

wdowy i sieroty, zaspokajając ich potrzeby materialne i duchowe; otwórz spiżarnie Nieba,  

i w Imię Ojca (†), w Imię Syna (†) i w Imię Ducha Świętego (†) poślij mi to wszystko, czego potrzebuję, 

by zaspokoić moje potrzeby tego dnia. (Wypowiedzieć naszą prośbę…) 

„Wierzę” i „Ojcze nasz”. 

Mówi się:  

„Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w czasach niedostatku”. 
Odpowiada się:  

„w Imię Boga Trójjedynego, o Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie” (10 razy)  

Na końcu każdej dziesiątki odmawia się „Ojcze nasz”,  

i zaczyna się od nowa: „Mogę mieć…” itd., 

aż odmówi się 5 dziesiątek.  

Na zakończenie modlitwy odmawia się Psalm 136. 

Każdemu, kto odmówi tę koronkę z wiarą i pobożnością,  

nie zabraknie chleba na każdy dzień. To obietnica Jezusa Miłosiernego. 

Psalm 136: 

Alleluja. 

Chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego łaska na wieki. 

Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego łaska na wieki. 

Chwalcie Pana nad panami, bo Jego łaska na wieki. 

On sam cudów wielkich dokonał, bo Jego łaska na wieki. 
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On w mądrości uczynił niebiosa, bo Jego łaska na wieki. 

On rozpostarł ziemię nad wodami, bo Jego łaska na wieki. 

On uczynił wielkie światła, bo Jego łaska na wieki. 

Słońce, by dniem władało, bo Jego łaska na wieki. 

Księżyc i gwiazdy, by władały nocą, bo Jego łaska na wieki. 

On Egipcjanom pobił pierworodnych, bo Jego łaska na wieki. 

I wywiódł spośród nich Izraela, bo Jego łaska na wieki. 

Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem, bo Jego łaska na wieki. 

On Morze Czerwone podzielił na części, bo Jego łaska na wieki. 

I przeprowadził środkiem Izraela, bo Jego łaska na wieki. 

I faraona z jego wojskiem strącił w Morze Czerwone, bo Jego łaska na wieki. 

On prowadził swój lud przez pustynię, bo Jego łaska na wieki. 

On pobił wielkich królów, bo Jego łaska na wieki. 

On uśmiercił królów potężnych, bo Jego łaska na wieki. 

Sichona, króla Amorytów, bo Jego łaska na wieki. 

I Oga, króla Baszanu, bo Jego łaska na wieki. 

A ziemię ich dał na własność, bo Jego łaska na wieki – 

jako dziedzictwo słudze swemu Izraelowi, bo Jego łaska na wieki. 

On o nas pamiętał w naszym uniżeniu, bo Jego łaska na wieki. 

I uwolnił nas od wrogów, bo Jego łaska na wieki. 

On daje pokarm wszelkiemu ciału, bo Jego łaska na wieki. 

Dziękujcie Bogu, niebiosa, bo Jego łaska na wieki! 

Enoch (Ameryka Południowa), 1.05.2021., orędzie Boga Ojca 
https://niebomowidzisiaj.wordpress.com/2021/05/04/enoch-ameryka-poludniowa-1-05-2021-oredzie-boga-ojca/ 

 

HISTORIA KADZIDŁA 
DLACZEGO KADZIMY W KOŚCIELE? 

Kto regularnie uczęszcza do Kościoła, na pewno zauważył, że w niektórych sytuacjach kapłan okadza 

ołtarz, Ewangeliarz czy Najświętszy Sakrament. Czy jednak zastanawialiśmy się – skąd wziął się 

zwyczaj kadzenia podczas mszy, uroczystości lub procesji?  

Ciekawostką jest, że pierwsi chrześcijanie używali kadzidła jedynie w celach prywatnych. Okadzali domy 

podczas pogrzebu oraz po prostu dla ładniejszego zapachu. W wielu przypadkach kadzidło kojarzyło się 

raczej ze zwyczajami pogańskimi, natomiast kadzidło w Kościele pojawiło się znacznie później – 

pierwsze wzmianki mówią o 363 r. n.e.  

W IV w. pogląd na kadzidło uległ zmianie, co sprawiło, że zaczęto stosować w liturgii trybularz, wraz z 

łódką i łyżeczką Wpływ na popularność kadzidła miały także wyprawy krzyżowe na Wschód – to tam 
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znacznie częściej je stosowano. Pierwsze wzmianki o okadzeniu ołtarza pochodzą z IX w., obecnie poza 

samym ołtarzem okadza się również krzyż ołtarzowy. 

Symbolika kadzidła 

Kadzidło ma symbolizować przede wszystkim uwielbienie i przebłaganie Boga. Unoszący się dym ma 

przywodzić na myśl unoszące się do Boga modlitwy. Samo spalanie się kadzidła to z kolei ogień, 

spalający ofiarę, a my powinniśmy w ten sposób uczyć się ofiarnej miłości i podobnie jak kadzidło – 

spalać się, by służyć Bogu i bliźniemu. 

Kiedy używa się kadzidła 

Stosowanie kadzidła podczas każdej Eucharystii czy nabożeństwa nie jest obowiązkowe – używa się go 

podczas największych uroczystości i świąt, a także wystawienia i procesji z Najświętszym 

Sakramentem. Okadzamy nie tylko rzeczy materialne – ołtarz, krzyż, Ewangeliarz, paschał, święte 

obrazy, ale także zgromadzonych wiernych i celebransa. 

Do kadzenia używa się kadzielnicy (inaczej trybularz) umieszczonej na łańcuszkach. W jej środku 

znajdziemy niewielki pojemnik – kociołek, do którego wkłada się węgielki trybularzowe i posypuje 

ziarnami kadzidła. 

Trybularze najczęściej wykonywane są z mosiądzu – pozłacane lub posrebrzane. Mogą mieć różne 

rozmiary. 

źródło: https://www.dla katolika.pl/historia-kadzidla,24,41 

Módlmy się o powrót do częstych, dobrych sprawdzonych a zaniechanych praktyk religijnych w naszych 

świątyniach i naszych domach szczególnie korzystania z kadzidła i wody święconej. 

 

UŻYWAJMY WODY ŚWIĘCONEJ!  

Woda święcona. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 1166), określa sakramentalia w następujący 

sposób: „Sakramentalia są świętymi znakami, przez które na podobieństwo sakramentów są oznaczone 

i otrzymywane ze wstawiennictwa Kościoła skutki, zwłaszcza duchowe. Kto je przyjmuje z wiarą, 

dostępuje ich zbawiennych skutków”. Oczywiście, sakramentalia działają tym skuteczniej, im mocniejsza 

jest wiara, a stosowane bez wiary nie dają efektu. 

Tradycja katolicka obejmuje korzystanie z sakramentaliów: wody święconej, poświęconych medalików, 

figur, obrazów, ikon, różańca, szkaplerzy, święconej soli i oleju. Trzeba korzystać z sakramentaliów w 

celu uzdrawiania i zapewnienia opieki Bożej. Ważną rzeczą jest jednak, by pamiętać, iż to Jezus 

uzdrawia i chroni. 

Aspersja obejmuje wezwanie do modlitwy, by Bóg pobłogosławił wodę, którą będziemy pokropieni na 

pamiątkę chrztu, i o pomoc w zachowaniu wierności Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Podane 
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są dwie modlitwy błogosławienia na niedziele w ciągu roku oraz trzecia przewidziana na okres 

wielkanocny. Przed Soborem Watykańskim II aspersję wykonywano w każdą niedzielę podczas sumy. 

Obecnie tylko w Wielką Sobotę. 

Modlitwy te zawierają prośbę o pobłogosławienie wody, by pokropienie nią odnowiło 

w zebranych źródło łaski, chroniło od zła całego człowieka (dusza i ciało), by 

uprosiło przebaczenie grzechów, w tym celu, by mogli sprawować święte 

tajemnice z czystym sercem. Podczas aspersji przewidziany jest śpiew 

Psalmu 50 z antyfoną: „Pokrop mnie (Asperge(s) me), Panie, a stanę 

się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję”. W czasie 

wielkanocnym śpiewa się natomiast Psalm 107: „Wysławiajcie 

Pana, bo jest dobry” z antyfoną: „Zostaliście obmyci, uświęceni i 

usprawiedliwieni, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez 

Ducha Boga naszego. Alleluja”. 

S. Asperges me,  

M. Dómine, hysópo, et mundábor: lavábis me, et super nivem dealbábor. Miserére mei, Deus, 

secúndum magnam misericórdiam tuam.Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto: sicut erat in princípio, et 

nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.S. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. 

M. Et salutáre tuum da nobis. 

S. Oremus. Praesta nobis, qaesumus, Domine, hac aqua aspersis, sanitatem corporis, integritatem 

mentis, tutelam salutis, securitatem spei, corroborationem fidei. Per Christum Dominum nostrum. 

M. Amen. 

K. Pokropisz mnie, W. Panie, hizopem, a stanę się czysty. Obmyjesz mnie a nad śnieg wybieleję. Zmiłuj 

się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. K. Okaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje. 

W. I daj nam zbawienie Twoje. 

K. Módlmy się. Udziel nam, prosimy, Panie, tą wodą obmytym uzdrowienia ciała, czystości umysłu, 

ochrony zbawienia, bezpieczeństwa nadziei i umocnienia wiary. Przez Chrystusa Pana naszego. 

W. Amen. 

Pokropienie się wodą święconą przypomina, że zostaliśmy odkupieni przez chrzest. Przypomina, że 

możemy żyć jak „nowi ludzie” – „odrodzeni z wody i z Ducha Świętego” (J 3,5) – bo umarł w nas „stary 

człowiek”. Dzięki temu stale pamiętamy, żeby chronić naszą duszę od grzechów powszednich. 

Oczywiście łaska nie działa automatycznie, wykonanie samego znaku to za mało, aby odczuć jego moc, 

potrzebna jest postawa wiary – autentycznego świadectwa. Woda święcona, często używana w 

rytuałach liturgicznych, zasadniczo odwołuje się do wody chrztu świętego, za pomocą, której staliśmy się 

dziećmi Bożymi. Według formuły błogosławieństwa woda święcona oddala nieprzyjaciela, chroni domy, 
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pomaga wyjść zwycięsko z walki przeciwko sugestiom i cierpieniom, także fizycznym, wywieranym przez 

szatana. Wodę święconą można pić, można też nią zwilżyć ciało w miejscach najbardziej bolesnych, 

można a nawet trzeba nią skropić pomieszczenia i przedmioty ogólnego użytku. 

WODY ŚWIĘCONEJ MOGĄ UŻYWAĆ WSZYSCY 

W sytuacjach nękania ze strony złego ducha każdy człowiek może się zwrócić do niego w prosty 

sposób: szatanie, idź precz ode mnie! Jest to zwrot skierowany bezpośrednio do złego ducha. W jednym 

z dokumentów kościelnych przewidziana jest możliwość, osobistej obrony przed złym duchem. Osoba 

taka może mówić: idź precz, szatanie, ode mnie! Osoba świecka nie może tego czynić w stosunku do 

innych osób, natomiast w stosunku do siebie może. 

Wchodząc do kościoła, jako Domu Bożego, sięgamy dłonią do kropielnicy i czynimy znak krzyża 

dla przypomnienia sobie, kim jesteśmy i dla Kogo tu przychodzimy. Uświadamiamy sobie, że jesteśmy 

częścią wspólnoty dzieci Bożych. Nie trzeba przekonywać, jak ważna jest ta świadomość dla 

przeżywania modlitwy osobistej, a jeszcze bardziej wspólnotowej Eucharystii. Dobrze przeżywana Msza 

św. to wspólne spotkanie dzieci Bożych z Ojcem, przez Syna, w Duchu Świętym. Przychodząc, zatem 

na Mszę św. potrzebujemy odnowienia tej świadomości, co ułatwia przy wejściu znak krzyża wodą 

święconą. Potem, w trakcie Eucharystii ta świadomość narasta i potęguje się aż do zjednoczenia z 

Bogiem w Komunii Świętej. Jednoczymy się z Nim w sakramencie, do którego owocnego przeżycia 

przygotowały nas między innymi sakramentalia (do nich należy pokropienie wodą święconą). 

Przeżywamy, zatem z całą mocą obecność Boga w sobie. 

Kościół św. udziela odpustu cząstkowego (wcześniej: odpustu stu dni) za każde przeżegnanie się 

wodą święconą. Nie zapominajmy również wziąć ze sobą wody święconej na cmentarz, gdy idziemy 

tam odwiedzić groby naszych bliskich zmarłych. Skrapianie nią grobów przynosi wielką ulgę zmarłym 

cierpiącym w czyśćcu. Poza Ofiarą Mszy św. i odpustem zupełnym, nic nie może dać większej ulgi 

duszom czyśćcowych jak pokropienie wodą święconą grobów, gdzie spoczywają prochy ich ciał. 

Powiedzenie: „Bać się czegoś jak diabeł święconej wody”, jest jak najbardziej prawdziwe. Stąd warto 

mieć także w domu, przy drzwiach, kropielnicę i jej używać. Ważna jest również życzliwość między 

ludźmi, bowiem wówczas nie będzie złorzeczenia czy zazdrości. Jednocześnie nie możemy ulegać 

lękowi, że wszędzie czyha na nas zło: w każdej bajce, symbolu czy muzyce. Oczywiście bywają takie, 

które są demoniczne, ale nie możemy wszędzie panicznie doszukiwać się działania diabła – to nie jest 

chrześcijańskie podejście. Warto jednak mieć w sercu słowa św. Pawła, który zachęca do tego, aby 

unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła. 

Kropielnica ma swój pierwowzór w Starym Testamencie: miedziany basen stojący przed 

Przybytkiem służył do rytualnych ablucji. Również Jezus, wstępując po chrzest do Jordanu, uświęcił 

wodę, potwierdzając jej moc oczyszczania z grzechu. Stąd też bywa, że kropielnica ma kształt muszli, 

za pomocą, której – wedle tradycji – Jan chrzcił w Jordanie. Czasami naczynie na wodę wkomponowane 
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jest w postać ukrzyżowanego Chrystusa albo modlącą się Matkę Boską, najczęściej jednak podtrzymuje 

je w rękach Anioł Stróż. 

Chrzcielnica. Miejscem przechowywania wody chrzcielnej jest chrzcielnica. Powinna znajdować się w 

każdym kościele parafialnym i w miarę możliwości przy niej powinno udzielać się chrztu. Nierzadko 

zdarza się, że chrzcielnica jest „liturgicznym meblem”, z którego nikt nie korzysta. Są kościoły, w których 

chrzcielnica zamknięta jest na kłódkę, której nie otwiera się nawet w Wigilię Paschalną. Szkoda, bo jej 

symbolika, jako źródła chrzcielnego jest jedyna i niezastąpiona. Jaki to piękny widok, gdy ktoś modli się 

przy chrzcielnicy, dziękując Bogu za dar wiary. Jakie to radosne, gdy proboszcz zaprasza wiernych, by 

w Niedzielę Chrztu Pańskiego i na Wielkanoc podchodzili całymi rodzinami do ozdobionej kwiatami 

chrzcielnicy, by uwielbiać Boga, Dawcę życia wiecznego. 

Kropielnica. Przy wejściu do świątyni rozglądamy się za kropielnicą, by móc ręką zanurzoną w wodzie 

święconej uczynić na swym ciele znak krzyża. Jest to bardzo prosta forma odnowienia przymierza 

chrzcielnego i warto bardzo świadomie czynić te gesty. Wchodząc do kościoła, wspominamy moment, 

gdy zostaliśmy włączeni w Kościół. Prosimy Boga, by usunął z naszego serca to, co przeszkadza nam w 

pełnym spotkaniu się z Nim w domu modlitwy. 

Kropielniczka. Tradycją katolickich domów było zawieszanie kropielniczki z wodą święconą przy 

drzwiach wejściowych. Podobnie jak w świątyni, ten zwyczaj pomagał domownikom i gościom żyć 

prawdą, że rodzina to domowy Kościół oraz że w codzienności życia objawia się Bóg. 

Najstarsze polskie kropielniczki domowe pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku. Początkowo 

wytwarzane były w przyklasztornych manufakturach, dopiero później zaczęli je produkować twórcy 

ludowi. 

W temacie:  

SÓL EGZORCYZMOWANA 

Sól egzorcyzmowana pomaga zawsze w obronie przeciwko złym duchom, lecz ma też specyficzną 

właściwość ochrony miejsc przed negatywnymi wpływami. Może, zatem być pozostawiana w 

pomieszczeniach lub domach, jako osłona, na przykład w kątach pokoju, w szufladzie szafy, pod 

dywanikami w samochodzie. Przede wszystkim jednak błogosławiona sól może być używana normalnie 

w kuchni, aby każdego dnia razem z egzorcyzmowanym olejem była dostarczona do wewnątrz ciała. 

OLEJ EGZORCYZMOWANY 

Lecznicze możliwości oleju egzorcyzmowanego zawsze miały u starożytnych wielkie znaczenie. 

Sam Jezus doradzał jego stosowanie. W Ewangelii wg Mk 6, 12 – 13 czytamy, że dwunastu apostołów 

zostało wysłanych z misją. Wzywali oni do nawrócenia, wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu 

chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Szczególnym skutkiem zastosowania oleju 

egzorcyzmowanego jest oddzielenie wpływu nieszczęść na ciało. Dlatego też można nim posmarować 

ciało w miejscach bolących i otrzymywać wypływające z tego odczuwalne dobrodziejstwa, także i 
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dlatego, że olej w odróżnieniu od wody święconej, która szybko wysycha, wtarty pozostaje o wiele 

dłużej. Jednakże zasadniczym jego użyciem – wraz z poświęconą solą – powinno być normalne 

przyprawianie pokarmów. Wielu doświadczyło już na sobie tego, że egzorcyzmowana sól i olej, używane 

do przyprawiania pokarmów, są najlepszym nośnikiem łaski służącej do przeszkodzenia w działaniu 

ewentualnych negatywnych elementów wewnątrz ludzkiego ciała. Przedmioty błogosławione działają 

przeciwko przedmiotom namaszczonym przekleństwem. Przy używaniu tych sakramentaliów należy 

pamiętać o istnieniu realnego niebezpieczeństwa, a mianowicie, że zostanie im nadane zbyt wielkie 

znaczenie oraz uwierzy się w to, ze uwolnienie nastąpi jedynie dzięki przesadnemu użyciu tych środków. 

źrdło: pl.aleteia.org 

s. Zofia: POSŁANIE KRÓLA WSZECHŚWIATA  
DO UMIŁOWANYCH I OFIAROWANYCH DZIECI  

Dnia 17.11.1991 r. 

Córko Moja. Pragniesz uczcić i uwielbiać Mnie Jezusa Chrystusa, jako Króla Wszechświata - daję ci 

wskazówki, w jaki sposób macie czcić ten dzień z miłości do Mnie. Ofiarujcie Mi w ten dzień trzy Msze 

Św., uwielbiając Mnie za innych, którzy nawet nie wiedzą, że Jestem. 

Ty, córko, jesteś tym głosem, którym wezwę wszystkie dzieci do tej i ofiary z miłości do Mnie, abyście 

otrzymali te trzy błogosławieństwa Mszy Św., które będą wam potrzebne. Uwielbić Króla 

Wszechświata, to znaczy uwielbić cały świat (dzieło Bożej Miłości), włączając wszystkich grzeszników. 

W tym dniu wasze serca będą zdolne ogarnąć cały świat, który rani Moje Serce. I w tych trzech 

Mszach Św., trzykrotnie złożycie cały świat przed Moim Majestatem Królewskim, włączając go do 

Mojej Ofiary Mszy Św., Przez to uczestnictwo będę błogosławił cały świat, jako Król Miłosierdzia 

Bożego. Wielkie łaski wypłyną z Mojego przebitego Serca. Kto kocha Mnie, to i ofiara nie będzie ciężka, 

ani przykra, wiedząc, jak wielkie łaski spłyną. Miłość jest zdolna do wszystkiego, nawet do rzeczy 

niemożliwych. 

Miłość czysta, ofiarna zawsze zwycięża. Ufajcie Mi, Moje drogie dzieci. Darzcie Mnie dziecięcą miłością! 

Takiej miłości jestem spragniony, a szczególnie w tym dniu. 

Błogosławię was, Moje dzieci ofiarne, trzykrotnym błogosławieństwem w Imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. Amen. 

 

ŚWIADECTWO KS. JACKA – NIEROZUMNI GALACI 

Przyjmowanie Komunii świętej do ust jest wyrazem szacunku dla Chrystusa w 

Najświętszym Sakramencie. Doszedłem do tego wniosku dzięki obserwacji życia 

Kościoła w Stanach Zjednoczonych. 



Głos Małego Rycerza Nr 44 (4/2021)                                                  PAŹDZIERNIK–LISTOPAD–GRUDZIEŃ 2021 

 

 
 

25 
 

  

Po raz pierwszy zetknąłem się z Listem św. Pawła do Galatów, gdy otrzymałem nowe hebrajskie 

wydanie Nowego Testamentu. Byłem wtedy uczniem piątej klasy w żydowskiej szkole podstawowej w 

Izraelu. Hebrajski Stary Testament już znałem ze szkoły, także pierwsze zapoznanie się z Nowym 

Testamentem w ojczystym hebrajskim języku było dla mnie fascynujące. W ten sposób jeszcze bliżsi 

stali się dla mnie apostołowie, którzy wywodzili się z tej samej ziemi i narodu, co ja. 

Szczególnie mi bliski stał się Szaweł z Tarsu. Zaimponował mi żarliwą troską o Żydów i pogan, którzy 

nie docenili daru, jaki otrzymali w Osobie Pana Jezusa. Ubolewanie Apostoła Narodów nad ludźmi 

cofającymi się w wierze odczytywałem w jego słynnych słowach: „O nierozumni Galaci! Któż was 

urzekł?” (Gal 3, 1). 

IZRAELSKIE KATAKUMBY I ZACHÓD 

Urodziłem się w Izraelu i mieszkałem z rodzicami i bratem pod Tel Awiwem wśród Żydów, którzy nie 

wiedzieli, że jesteśmy katolikami. Zawsze obawialiśmy się, że ktoś mógłby nas rozpoznać, jako 

katolików. Skutkiem tego byłaby konieczność przeprowadzenia się do innej części Izraela z racji 

możliwych represji. W takiej atmosferze żyliśmy, jako katolicy w „katakumbach”. Mimo to Pan Jezus 

posłużył się tym doświadczeniem, by katolicka wiara otrzymana od rodziców rozwija się we mnie jak 

ewangeliczne ziarnko. 

Dzień Pierwszej Komunii Świętej w Jerozolimie był najpiękniejszym dniem w moim życiu. Bylem 

jedynym dzieckiem przystępującym tego dnia do Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej. Przygotowywano 

mnie do przyjęcia Pana Jezusa w Komunii świętej na rękę. Inna forma nie była mi nawet znana. 

NIEROZUMNI GALACI 

W wieku siedemnastu lat wyemigrowałem z Izraela do Stanów Zjednoczonych. Tam dopiero mogłem 

uczęszczać swobodnie do kościoła i częściej przystępować do sakramentów. Skoro rzymskokatolicka 

wiara stanowiła integralną część mojego życia po długim praktykowaniu jej w ukryciu, mojemu wejściu w 

katolickie środowisko na Zachodzie towarzyszyła wnikliwa obserwacja amerykańskiego Kościoła. 

Jedną z pierwszych spraw, które zauważyłem, był sposób 

przystępowania wiernych do Komunii świętej. Prawie wszyscy 

przyjmowali ją podobnie jak ja, czyli na rękę. Mała grupa osób 

przyjmowała Pana Jezusa bezpośrednio do ust. Był też jeden 

człowiek w parafii, który przyjmował Chrystusa nie dość, że do ust, to 

jeszcze klęcząco. Zrobił na mnie wielkie wrażenie, bo dostrzegłem w 

jego postawie silną wiarę w realną obecność Boga w Najświętszym 

Sakramencie. Mimo to ani razu nie myślałem o tym, aby zmienić 

własną postawę. 

Sytuacja uległa zmianie po wstąpieniu do seminarium w Filadelfii. 

Zacząłem spędzać więcej czasu na adoracji. Jednocześnie mocno 

rozwijało się u mnie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. 
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Ważnym momentem był dzień, kiedy dotarła do nas, kleryków, wypowiedź Matki Teresy z Kalkuty, że jej 

największym bólem było przyzwolenie na przyjmowanie Komunii świętej na rękę. 

Dwa lata przed moimi święceniami kapłańskimi Kościół obchodził 75 rocznicę objawień fatimskich. 

Wówczas usłyszałem o Komunii świętej udzielonej dzieciom fatimskim przez anioła przed ukazaniem się 

Matki Bożej. Dowiedziałem się, jak anioł katechizujący pastuszków padł przed Najświętszym 

Sakramentem na twarz oraz z jaką czcią dzieci przyjęły Komunię świętą na kolanach i bezpośrednio do 

ust. Co ciekawe w tym samym czasie przełożeni seminaryjni próbowali nas odwieść od przyjmowania 

Komunii świętej do ust - zwłaszcza tych, którzy dotychczas przyjmowali Pana Jezusa na rękę. Niemniej 

na tym etapie procesu pogłębienia wiary w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie 

podjąłem decyzję, że nie będę już przyjmował Komunii świętej na dłoń. 

SUBIEKTYWNOŚĆ? 

Wnikliwa obserwacja przekonała mnie i moich współbraci w seminarium, że stopniowa utrata wiary w 

realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie w Kościele była jednym ze skutków 

zaniechania przyjmowania Komunii do ust. Owszem, Bóg dał ludziom ręce, aby mogli dotykać rzeczy i 

ludzi, brać i przekazywać przedmioty oraz spożywać pokarmy. Jednak ten jedyny pokarm, jakim jest 

konsekrowana hostia, różni się od innych pokarmów. Bo tym pokarmem jest żywy Bóg, a osoba świecka 

musi sobie o tym ciągle przypominać. Jeżeli nie odróżni sposobu przyjmowania codziennego pokarmu 

od sposobu przyjmowania pokarmu eucharystycznego, w którym w każdej cząstce, nawet 

najdrobniejszej, obecny jest cały Syn Boży, to wtedy w mentalności nastąpi spłycenie tej przeogromnej 

różnicy i tajemnicy wiary. 

Czy jest to tylko moje subiektywne spostrzeżenie? Niektórzy twierdzą, że przyjęcie Komunii świętej na 

rękę jest bardziej osobistym i intensywnym doświadczeniem Boga aniżeli przyjęcie Go bezpośrednio do 

ust. Niemniej ani w katechizmie, ani w żadnym nauczaniu Kościoła nie znajdziemy potwierdzenia, że 

doświadczenie Boga przez osobę świecką jest wzmocnione przez fizyczne dotknięcie Najświętszych 

Postaci własną ręką. 

Poza tym są kapłani, którzy — powołując się na posługę duszpasterską na Zachodzie — postulują, że 

przyjmowanie Komunii świętej na rękę jest wyrazem większej wiary i pobożności. Czy rzeczywiście tak 

jest? Popatrzmy na owoce. Św. Jan Paweł II powtarzał, że zdrowie duchowe Kościoła lokalnego mierzy 

się liczbą jego powołań kapłańskich i zakonnych. Dlaczego więc rzekomej pobożności eucharystycznej 

na Zachodzie nie towarzyszy równoległy wzrost liczby powołań ? 

Warto też postawić pytanie, ilu polskim kapłanom dane było przed święceniami żyć na Zachodzie i 

przyglądać się procesom utraty wiary oraz pobożności eucharystycznej z perspektywy osoby świeckiej. 

Przypominam, że ja nie urodziłem się w Polsce. W Stanach dorastałem, uczyłem się i pracowałem, jako 

osoba świecka. Stwierdzam, zatem, że ktokolwiek w Polsce twierdzi, że przyjmowanie Komunii świętej 

na rękę na Zachodzie nie przyczyniło się tam do utraty wiary w realną obecność Pana Jezusa w 

Najświętszym Sakramencie, jest w żałosnym błędzie. 
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ZEZWOLENIE TO NIE ZACHĘTA 

Dzisiaj wierni są zachęcani do przyjmowania Komunii świętej na rękę, gdyż Kościół na to pozwala. Ale 

Kościół zezwala na różne rzeczy — np. na kremację. Czy to oznacza, że kapłan powinien zachęcać, aby 

ludzie kremowali ciała swoich najbliższych zmarłych? Kościół pozwala też katoliczce poślubić 

muzułmanina — z uwzględnieniem zgody władz kościelnych, przy zachowaniu katolickiej formy ślubu. 

Czy wobec tego katecheta ma zachęcać maturzystki, aby poślubiły muzułmanów? Kościół pozwala 

także przyjąć Komunię świętą przynajmniej raz w roku i raz w roku się wyspowiadać. Czy w związku z 

tym należy zachęcać parafian, aby tylko raz w roku wyspowiadali się i przyjęli Komunię świętą? 

Zezwolenie nie jest równoznaczne z obowiązkiem. Kościół przez różne zezwolenia wychodzi naprzeciw 

tym, którzy do czegoś jeszcze nie dorastają. Tymczasem większość Polaków uczyła się przyjmować 

Komunię świętą do ust już od dzieciństwa. Utrwaliło się w nich przekonanie, że Komunia święta jest 

czymś innym niż zwykła strawa, więc przyjmują ją inaczej. Jest to myślenie i postępowanie godne 

pochwały. 

Osłabienie lub utrata wiary w realną obecność Chrystusa w Komunii świętej nie następuje od razu. 

Przez wszystkie lata przyjmowania jej na rękę świadomość realnej obecności Pana w każdej 

najmniejszej cząstce konsekrowanej hostii była u mnie poprawna, ale zbyt powierzchowna. Dlaczego? 

Bo przy przyjmowaniu Komunii świętej na rękę, chcąc nie chcąc, pomniejsza się u osoby świeckiej 

przekonanie o wyjątkowości tego, czym ona jest. Dzisiaj coraz częściej dostrzegam ten poważny 

problem nie tylko u dorosłych, ale i u dzieci, zachęcanych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. A 

przecież często są to dzieci, które były już przyzwyczajone do przyjęcia Komunii świętej do ust! 

Poza tym dla wielu osób przyjmujących Komunię świętą na rękę cząstki eucharystyczne pozostałe na 

dłoniach nie mają żadnego znaczenia. Czy w dobie koronawirusa ktoś z nich zdecyduje się na usunięcie 

cząstek konsekrowanej hostii ze swojej dłoni językiem, aby nie spadły na ziemię? 

NAMASZCZONE DŁONIE 

Gdy żyłem przez wiele lat w Stanach Zjednoczonych, wielokrotnie bylem świadkiem haniebnego 

zachowania osób duchownych, niechcących udzielać wiernym Komunii świętej bezpośrednio do ust. 

Nigdy nie myślałem, że będę świadkiem takiego zachowania kapłanów w Polsce, a jednak tak się dzieje. 

Warto przypomnieć takim kapłanom słowa św. Jana Pawła II, że „dotykanie Świętych Postaci, 

podejmowanie ich własnymi rękami jest przywilejem tych, którzy mają święcenia” (Dominici cenae, 11). 

Po co podczas obrzędu święceń ręce kapłańskie zostają namaszczone olejem? 

Św. Paweł nazwał Galatów osobami nierozumnymi, bo stracili coś, co już posiadali. Nie strzegli 

wystarczająco wiary i praktyk, które otrzymali w dziedzictwie. Ubolewam, że przez wiele lat nie 

rozumiałem konsekwencji przyjmowania Komunii świętej na rękę. Dzisiaj wnioskuję, że przez 

doświadczenie wiały w „katakumbach” byłem przysposabiany do czekających mnie doświadczeń na 

Zachodzie, zwłaszcza w zetknięciu się tam z licznymi nadużyciami względem Najświętszego 

Sakramentu. Dziękuję Bogu, że to właśnie na Zachodzie pozwolił mi zrozumieć procesy i zjawiska 

doprowadzające do spustoszenia seminariów i kościołów, szczególnie w wyniku nieoddawania należytej 
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największej czci Bogu w konsekrowanej hostii. Przez wiele lat starałem się dzielić tymi obserwacjami z 

przyszłymi polskimi kapłanami w seminarium, jako ojciec duchowny kleryków. Dzisiaj dzielę się tymi 

doświadczeniami, jako rekolekcjonista. Mam, więc nadzieję, że gdy Chrystus powoła mnie z tego świata, 

przynajmniej nie będę zaliczony do grona nierozumnych Galatów. Jednak obawiam się, że nie wszyscy 

mogą mieć taką nadzieję, gdy staną przed Panem... 

Ks. Jacek Stefański – Autor jest kapłanem diecezji ełckiej doktorem biblistą, urodził się i wychował w Izraelu. 

Źródło: idziemy nr 40 (831) 03.10.2021 r. 

ĆWICZENIE: CZY DZIŚ JESTEŚMY GOTOWI  
DO STANIĘCIA PRZED BOGIEM?  

W naszym życiu przygotowujemy się do wielu rzeczy, do wesela, do narodzin dziecka, do egzaminów, 

do ślubów zakonnych czy święceń. Rzadko myślimy jednak o przygotowaniu do śmierci. Podświadomie 

mówimy sobie: mam jeszcze czas. Nie zdajemy sobie sprawy, że całe nasze życie jest przygotowaniem 

do tego momentu. Opasane biodra są znakiem gotowości do opuszczenia tego, w czym, na co dzień 

żyliśmy, a zapalona pochodnia symbolem czystej, jasnej duszy.  

Znajomy zakonnik powiedział mi kiedyś: Zrób sobie czasem takie ćwiczenie; wyobraź sobie, że właśnie 

umierasz albo, że leżysz już w trumnie. Czy chciałabyś odchodzić w takim stanie, w jakim teraz jesteś, w 

tym, w czym teraz żyjesz? Czy chciałabyś stanąć przed Jezusem z grzechami, jakie teraz masz, z 

niepodjętymi decyzjami, z nierozeznanymi sprawami, od których uciekasz, z urazami, jakie w sobie 

nosisz? To nie było straszenie, ale raczej zachęta do podjęcia solidnej refleksji nad sobą.  

To ćwiczenie ma za zadanie obudzić człowieka z marazmu, z wiecznego odkładania ważnych decyzji i 

nawrócenia. Skoro chcemy jak najlepiej wypaść na ślubie i egzaminie, to, dlaczego tak mało zależy nam 

na przygotowaniu do ostatecznego spotkania z Panem? Czy dziś jesteśmy gotowi do stanięcia przed 

Bogiem? Czy nasze serce płonie, czy raczej tylko kopci? Nie zapominajmy, że tryb czuwania powinien 

być aktywny w naszym życiu nie tylko w podeszłym wieku. Nikt z nas nie wie, kiedy Pan zapuka. On na 

pewno przyjdzie po każdego z nas. Postarajmy się być gotowi zawsze i wszędzie. 

Marzenna  R. 

CHRZEST NIENARODZONYCH–  
ŚWIADECTWO MATKI CHRZESTNEJ 

Moi Kochani – Siostry i Bracia! 

Chciałabym podzielić się obrazowo jak chrzczę dzieci z aborcji. 

Są to duszyczki bardzo poranione i odrzucone przez swoich rodziców. A 

każda dusza stworzona przez Boga Miłości oczekuje i pragnie miłości, bo 

to jest sens i cel naszego życia. Na początku Mszy św. zapraszam 
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duszyczki dzieci z aborcji według Woli Bożej do przyjęcia Chrztu św. Duchowo uroczyście wprowadzam 

je od głównego wejścia kościoła przed ołtarz.  

Przepraszam Pana Boga w imieniu rodziców za odebranie dzieciom życia i proszę o przebaczenie. 

Nadaję im imiona wg kalendarza liturgicznego / a także, jakie miały mieć imiona – „Nie lękaj się, bo cię 

wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim!” Iz 43, 1-4/ 

Jestem w tym momencie matką chrzestną – mówię im, że są bardzo kochane. Tego słowa bardzo 

oczekują a i miłości z głębi serca. Następnie proszę św. Jana Chrzciciela o chrzest z wody dla tych 

dusz: a im polecam, aby zanurzyły się w wodzie rzeki Jordan. One wbiegają do wody jak po nowe życie 

– kąpią się, pluskają, bawią się.  

Woda w rzece Jordan jest koloru gliniastego (żółtego), ma dużo w sobie mułu. Ale kiedy św. Jan 

Chrzciciel polewa duszyczkę ŚWIĘTĄ WODĄ, woda jest idealnie czysta – przezroczysta jak kryształ 

świecąca i mieniąca się kolorami, przeplatana światłością promieni życiodajnych, jak promień 

orzeźwiający.  

Cieszące się duszyczki w kąpieli – nakazuje im, aby również brały udział we Mszy św., słuchały czytań. 

Są bardzo chętne. Wspólnie z nimi odmawiam Ojcze nasz. Podczas czytania Ewangelii proszę Pana 

Jezusa, aby pobłogosławił ich dokonując znaku Krzyża św. na ich czołach a następnie, jako matka 

chrzestna – również im błogosławię, a następnie proszę Aniołów Stróżów, aby ich pobłogosławili. Jest to 

piękna chwila dla tych duszyczek i tutaj jakby się zatrzymywały w oczekiwaniu na coś wielkiego.  

I tak jest – po przyjęciu Komunii św. po przywitaniu Pana Jezusa w moim sercu, w mojej woli, w moim w 

pełnym zjednoczeniu – Tą wielką moc miłości i światłości Ducha Świętego przekazuję dla wszystkich 

duszyczek a one stają się świetliste jak pochodnie przepełnione czystością, światłością gotowe do 

przejścia do naszego Tatusia w Niebie.  

Po zakończeniu Mszy św. proszę najczęściej Matkę Najświętszą ze św. Józefem, aby przeprowadzili te 

dusze na właściwe miejsce do Pana Boga. Chłopczyki otrzymują białe stroje, natomiast dziewczynki 

przeważnie kolorowe z wianeczkami na główkach. Biegną z kwiatami do Tatusia, uwielbiają Go – są w 

samym CENTRUM MIŁOŚCI, gdzie nic już im nie grozi, a ich radość będzie wieczna przy Panu. Amen.  

Od REDAKCJI: Zainteresowanych tym tematem odsyłamy do opracowania pt. „CHRZEST 

NIENARODZONYCH”, autor o. Jerzy Wierdak, franciszkański zakonnik, który już odszedł do Pana po 

zasłużoną nagrodę.  Pełny tekst: https://malirycerze.pl/chrzest-nienarodzonych-o-jerzy-wierdak/  

Cyt. wypowiedzi śp. O. Jerzego Wierdaka OFMConv „… Przyjaciele moi życzą mi przy różnych 

okazjach sto lat życia. Owszem, jeśli będzie taka wola Pana Jezusa, chcę przeżyć i te piętnaście 

lat, których mi brakuje do setki, ale nie dlatego, aby tylko żyć, jeno żeby, między innymi czynami 

miłymi Bogu, CHRZCIĆ i CHRZCIĆ kochane nienarodzone niewiniątka i SŁAĆ je do NIEBA ku 

większej chwale Trójcy Przenajświętszej, radości Boskiego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca 

Maryi”.  
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ŚWIADECTWO PRAKTYKI DUCHOWEJ –  
MODLITWA POD KRZYŻEM MISYJNYM 

Moi znajomi praktykują tzw. MODLITWĘ POD KRZYŻEM, doświadczając błogosławionych skutków tej 

praktyki duchowej osobiście jak i wśród polecanych bliskich członków rodziny. Skorzystałam i ja z tej 

formy niesienia pomocy sobie i moim bliskim. 

Na prośbę redakcji Głosu MR, dzielę się tą praktyką dla zainteresowanych i mających poważne sytuacje 

osobiste i trudne relacje w rodzinie. Jeśli będzie wolą Bożą podzielę się naszymi doświadczeniami tej 

modlitwy. Piszę ją zarysowując w punktach poszczególne kroki tej duchowej praktyki. 

►Staram się być w stanie łaski uświęcającej. 

►Na wstępie: Znak krzyża . W domu odmawiam Hymn do Ducha Świętego. ( Np. Sekwencja do 

Ducha Świętego: Przybądź Duchu Święty… Ten hymn liturgiczny jest w szczególny orężem przeciwko 

demonowi wywołującemu bóle głowy, zmęczenie (nie posiadające żadnej wyraźnej przyczyny) i senność 

podczas modlitwy. Jest także środkiem przeciwko demonowi wywołującemu zdenerwowanie, 

pobudzającemu do złości i prowokującemu kłótnie. Nie znoszą go także duchy wzywane podczas 

rzucania klątw.– komentarz z książki: „Uwolnienie z mocy złego ducha” str. 57)  

W domu robię rachunek sumienia i do duchowego wora wrzucam wszystkie swoje grzechy i skutki 

działań demonicznych: (podaje przykłady) nieczystości, zdrady, złości, urazy, zarozumiałości, 

dominacje, pogardę, pychę, zazdrości, złośliwości, nienawiści, zemsty, krzywdy, złe słowa, 

przekleństwa, klątwy, bluźnierstwa, obmowy, wścibstwa, hipokryzje, udawania, kłamstwa, bluźnierstwa, 

oszustwa, słabości, zniewolenia, podziały, rozłamy w rodzinie, nieposłuszeństwa, próżności, przemoc, 

żądzę, pożądania, skąpstwa, chciwości, pijaństwa, nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwa, 

aborcje, okultyzm, spirytyzm, magię, wróżbiarstwo, czary, bałwochwalstwo.  

Także działania wszystkich duchów niszczycielskich: wywołujących choroby, ducha bezsenności, 

przeszkadzającego w nauce, pracy, modlitwie, powodującego ból głowy, pleców i innych narządów itd. 

Wrzucam wszystkie obciążenia oraz całą nędzę swoją i tych, których polecam. Zanoszę ów duchowy 

wór pod Krzyż Misyjny. Pierwszą modlitwę odprawiłam za siebie, mając na uwadze słowa Jezusa 

Chrystusa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” (Mt 

11, 28) oraz skierowane do s. Zofii, 6.03.1995 r. – „(…) Ja tak pragnę waszego współczucia i pamięci o 

Mojej męce (…) Krzyż Mój jest największą potęgą zbawienia. Wróćcie do Mego Krzyża, oddajcie Mu 

cześć i uwielbienie (…)”. 

MODLITWA POD KRZYŻEM MISYJNYM 

1. Zapraszam Aniołów Stróżów do modlitwy – do pomocy w modlitwie pod KRZYŻEM. 

2. Proszę Ducha Świętego, aby wypalił zło w nas i wkoło nas i z całej przestrzeni gdzie przebywamy – z 

miejsca modlitwy – a wypalone miejsca wypełnił swoją miłością. 
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3. Zapraszam duszę kapłana egzorcysty z nieba, aby w asyście Archanioła, (który odpowiada za 

okadzenie), aby okadził miejsce modlitwy pod krzyżem. ( I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy 

świętych, z ręki anioła przed Bogiem. Ap 8, 4) 

Modlitwę rozpoczynam w zjednoczeniu z Aniołem Stróżem. Jednoczę się z Panem Jezusem i 

namaszczam wszystko Jego miłością. 

5. Odmawiam Koronkę do Bożego Miłosierdzia, jako przebłaganie i wynagrodzenie – 

zadośćuczynienie. 

6. Staję pod KRZYŻEM duchowo jak na Golgocie, razem z Matką Bożą Bolesną, św. Janem, św. 

Magdaleną, św. Łotrem moim Patronem i Świętymi, do których żywię szczególną więź duchową. 

Pod KRZYŻEM jeszcze raz wypowiadam to, co wrzuciłam do duchowego wora, stawiając go pod 

KRZYŻEM dokonuję 3 krotny znak krzyża wodą święconą, [jeśli jest – to egzorcyzmowaną] i oddaję go 

Jezusowi, aby zabrał go i uczynił z nim wg Swojej Woli. Obejmuję i całuję krzyż ( Pan Jezus do s. Zofii, 

13.12.1988 r. – Całuj mój Krzyż i jednocz się z nim – to jest droga do Mnie.) i proszę o odcięcie 

wszelkiego zła w tym o: uwolnienie, odblokowanie, wypalenie, oczyszczenie, uzdrowienie, naprawienie a 

także o: osłonę, odnowienie, umocnienie, uzdolnienie, oświecenie, uświęcenie i o prowadzenie drogą 

Woli Bożej. Amen. 

7. Odmawiam Koronkę do Krwi Pana Jezusa i proszę, aby Pan Jezus okrył bliźnich i mnie swoją 

Przenajdroższa Krwią, obmył wszystko z brudu grzechowego i odnowił nas przez Ducha Świętego. 

8. Odmawiam Koronkę do Oblicza Pana Jezusa i proszę, aby Pan Jezus okazał mi swoje Oblicze i 

wyrył Je w mej duszy i w duszach osób polecanych – swe Boskie podobieństwo, oraz rozpalił swoją 

Miłością moje i bliźnich sytuacje, moją i bliźnich przeszłość, moją i bliźnich teraźniejszość oraz moją i 

bliźnich przyszłość. Amen. 

Ofiaruję każde słowo tego świadectwa na większą cześć i chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego 

oraz pożytek dusz ludzkich, którzy z tej praktyki duchowej skorzystają. Amen. 

mr Joanna 

Uwaga od redakcji: Podobną modlitwę można przeprowadzić pod KRZYŻEM na cmentarzu wobec 

osób bliskich zmarłych – listopad jest ku temu dobrą sposobnością. Pomagając naszym przodkom – 

pomagamy sobie i naszym bliźnim. 

Jeśli Pan Bóg pozwoli – autorka powyższego świadectwa zredaguje opracowanie bardziej szczegółowe i 

dotyczące większego sprzątania duchowego – także naszych miejsc zamieszkania, bo jest w tym 

temacie wiele do zrobienia, a nieuporządkowane sprawy z przeszłości mogą i skutkują na życie nasze i 

naszych bliźnich obecnie. 

Pan Jezus do s. Zofii, 31.01.1996 r. – Dobry Łotr ujrzał Zbawiciela na krzyżu i prosił: „Jezu, wspomnij na 

mnie, gdy przyjdziesz do swego Królestwa”. Uznał Mnie, przybitego gwoździami do drzewa krzyża Syna 

Bożego i w wielkiej skrusze prosił o przebaczenie. Czy dzisiejsza ludzkość prosi o przebaczenie? 
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ŚWIADECTWO WIESŁAWA Z POŚWIĘCENIA GROBU 
I RODZINNEGO GROBOWCA DZIECI UTRACONYCH 

Kilka lat temu ok 2016 r. po śmierci mojej mamy nastąpiła sposobna okoliczność i podjęta została 

rodzinna decyzja o połączeniu dotychczasowych grobów: 

1) Grobu dziadka Leona Sz. zm. w 1977 r. sąsiadującego o dwa miejsca dalej  

2) z mogiłą zbiorową babci Franciszki Sz. i jej wnuczki a mojej siostry Zdzisi K. pochowanych w 

1955 r. oraz pochowanej w 2016 w tym grobie mamy Genowefy K. (córki śp. Leona i śp. 

Franciszki). 

Kiedy już doszło do ekshumacji dziadka i został postawiony 

nowy nagrobek dla tej zbiorowej mogiły – wówczas 

poprosiłem księdza o ponowne poświęcenie miejsca 

złożenia szczątków ciała dziadka i nowego nagrobka 

wymienionych zmarłych.  

W rozeznaniu duchowym i szczątkowej wiedzy z historii 

rodziny dowiedziałem się o dzieciach utraconych z różnych 

przyczyn i w różnych okolicznościach, ale niemających 

swojego miejsca pochówku. Więc wspomniałem o tym 

poproszonemu kapłanowi, aby przy poświeceniu grobu tych 

czterech zmarłych i pochowanych tu fizycznie – został w 

tym samym miejscu dokonany duchowy pochówek dzieci 

nienarodzonych, jako RODZINNY GROBOWIEC DZIECI 

UTRACONYCH z rodzin śp. ………………………. i rodzin 

spowinowaconych z tymi rodzinami. 

 

POŚWIĘCENIE GROBU 

Śp. …………..……… 
kapłan mówi: 

Prośmy Boga, aby pobłogosławił ten KRZYŻ i grób naszych bliskich krewnych, których doczesne ciała 

Śp. ……………. zostały złożone w tym grobie. 

Panie Jezu Chryste, Ty spoczywałeś trzy dni w grobie i przez swoje zmartwychwstanie uczyniłeś grób 

znakiem nadziei.  

Pobłogosław ten KRZYŻ i GRÓB pochowanych tu zmarłych Śp. …………. a jednocześnie to MIEJSCE 

DUCHOWEGO POCHÓWKU DZIECI NIENARODZONYCH, jako RODZINNY GROBOWIEC DZIECI 

UTRACONYCH z rodzin Śp. ………………………. i rodzin spowinowaconych z tymi rodzinami i umocnij 

naszą wiarę w życie wieczne. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
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Kapłan kropi grób wodą święconą. 

P.S. 

GROBOWIEC RODZINNY DZIECI UTRACONYCH to z woli Bożej miejsce DUCHOWEGO 

POCHÓWKU DZIECI NIENARODZONYCH z rodzin obojga stron ………………… i rodzin 

spowinowaconych z rodzinami: ………………… i innych niewymienionych według woli Króla Miłosierdzia 

i tych zamkniętych w Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia. Amen. 

 

KORONKA SIOSTRY MEDARDY 
(za i przez dusze czyśćcowe) 

Duże paciorki – 1x 

Dusze święte, któreście przeszły z tej ziemi do czyśćca i w niebie jesteście 

oczekiwane – módlcie się za mną do Pana o wszystkie potrzebne łaski, o które 

żebrzę Boski Majestat. 

Małe paciorki – 10x 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. 

i dalej – cały różaniec (5 dziesiątek) 

ANIOŁOWIE i ŚW. O. PIO 

Ktoś zapytał Ojca Pio: „Ojcze, czy słyszysz, co Aniołowie Stróże mówią do ciebie?” On na to 

odpowiedział: „ Oczywiście! Czy myślisz, że Aniołowie są tak nieposłuszni jak ty? Przyślij mi tu swojego 

Anioła Stróża!” 

   Ojciec Pio doświadczał opieki aniołów i często korzystał z ich pomocy w sprawach duchowych. Z jego 

pism i licznych relacji świadków wynika, że szczególny związek łączył go z Aniołem Stróżem oraz 

aniołami osób, które zwracały się do niego o pomoc. Wiele spraw rozwiązywał nie sam, lecz przez 

pośrednictwo Aniołów Stróżów powierzonych sobie osób.  

  „Światło słońca – stwierdził Ojciec Pio – było bledsze od blasku mojego Anioła Stróża. Cała postać 

tego dobrego ducha jaśniała jak błyskawica, gdyż z natury i łaski wszystkie duchy niebieskie były Boga 

potężnymi i świętymi aniołami”. Anioł Stróż był dla niego odbiciem potęgi Boga. „Po Bogu i Matce Bożej 

– pisał dalej – Anioł Stróż jest dla mnie najbliższym przyjacielem na ziemi”. Znaczną czcią otaczał także 

aniołów strzegących domów. „W 1912 roku – napisał ojciec Agostino – wracałem z Neapolu i przybyłem 

do Pietrelciny, gdzie ze względów zdrowotnych przebywał Ojciec Pio. Przybyłem do jego domu około 

godziny trzeciej w nocy. Zastałem tam drzwi otwarte. Ojciec Pio był w łóżku i nie spał. – Śpisz w nocy 

przy otwartych drzwiach wejściowych? – zapytałem. – Czego mam się bać? – odpowiedział mi. – Są tu 

przecież aniołowie strzegący domów. Zawsze śpię przy otwartych drzwiach i niczego się nie obawiam”. 
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   Przebywanie w obecności Anioła Stróża było dla niego prawdziwym szczęściem. Nie zapominał nigdy 

o tym niewidzialnym towarzyszu, zawsze obecnym i gotowym, by go wysłuchać czy pocieszyć. Byli jak 

bracia bliźniacy i nierozłączni przyjaciele. „Biedny anioł – napisał Ojciec Pio – jest zbyt dobry. Czy 

kiedykolwiek uda mu się nauczyć mnie wdzięczności? Warto oddać się świadomie pod opiekę własnego 

Anioła Stróża i prosić go o pomoc w tym, co nas przerasta i przeraża, choćby było to tak banalne jak 

budzenie. Nie lękajmy się posyłać go do osób, które liczą na naszą pomoc”. 

  „Kiedy przychodzi noc i zamykam oczy – wyznał kierownikowi duchowemu – widzę Niebo, które zjawia 

się tuż przede mną. Ta wizja dodaje mi odwagi i mogę spać ze słodkim uśmiechem na ustach i 

spokojnymi myślami, czekając, aż mój mały towarzysz z dzieciństwa przybędzie, by mnie obudzić i 

modlić się wspólnie słowami drogimi naszym sercom”. 

Powtarzał zakonnikom, że wiele razy jego Anioł Stróż płakał, gdyż on „nie chciał słuchać jego wskazań, 

które były wyrazem woli Bożej”. Modlił się, aby ten najwierniejszy przyjaciel uchronił go i wyzwolił od 

dalszych niewierności. 

Niekiedy zdarzały się między Ojcem Pio a Aniołem Stróżem małe niesnaski. Anioł bywał, bowiem 

niepunktualny. „W sobotę myślałem – pisał w liście do kierownika duchowego, ojca Agostina – że złe 

duchy naprawdę chcą mnie zabić. Nie wiedziałem, którego świętego błagać o pomoc. Zwróciłem się do 

mojego anioła, lecz on celowo się spóźniał. W końcu przyleciał do mnie, śpiewając Bogu hymny swoim 

anielskim głosem. Wtedy zdarzyło się to, co zwykle. Ostro zganiłem go za zwłokę, kiedy tak żarliwie 

wołałem o pomoc. Aby go ukarać, umyślnie nie stanąłem z nim twarzą w twarz, chcąc utrzymać go na 

dystans. Biedak w końcu zwrócił moją uwagę swym płaczem i kiedy stanąłem blisko przed nim, 

zrozumiałem, że chciał mnie przeprosić. „Jestem zawsze blisko ciebie, mój ulubieńcze – powiedział do 

mnie – i krążę zawsze dookoła ciebie! Moje uczucie do ciebie nie wygaśnie nawet wraz z twoją 

śmiercią!”. 

Wielkie poważanie Ojciec Pio okazywał też aniołom opiekującym się jego duchowymi dziećmi. „Módlcie 

się do Aniołów Stróżów – zachęcał podopiecznych – i przysyłajcie mi ich zawsze, kiedy czegoś ode 

mnie potrzebujecie. Anioł Stróż jest szybszy od samolotu, nie zdziera butów i nie potrzebuje biletu na 

pociąg”. „On przekaże mi wiadomości, a ja będę wam towarzyszył, o ile sił mi starczy”. I tak się działo. 

„Kiedyś siedziałem obok Ojca Pio – wspomniał ojciec Alessio Parente, zakonnik wyznaczony do pomocy 

Ojcu Pio – był skupiony i modlił się na różańcu. Wtedy chciałem go o coś zapytać. – Zostaw mnie 

samego, mój synu! – przerwał mi. – Czy nie widzisz, że jestem zajęty? Czy nie widzisz tych wszystkich 

Aniołów Stróżów przychodzących od moich duchowych dzieci i przynoszących mi wieści od nich? – 

Ojcze – odpowiedziałem – nie widzę nawet jednego Anioła Stróża, ale wierzę ci, gdyż codziennie 

mówisz ludziom, aby ich do ciebie posyłali”. 

 Innym razem Ojciec Pio zwierzył się ojcu Michelangelo z Cavalany, że potrafi równocześnie słuchać 

dwóch różnych komunikatów – od ludzi i od aniołów. Niekiedy podczas rozmowy z ludźmi widziano u 

niego chwile „dziwnego oderwania się od rzeczywistości i skupiania się na własnym wnętrzu”. Wtedy 

prowadził on wewnętrzną rozmowę z „kimś niewidzialnym”. 



Głos Małego Rycerza Nr 44 (4/2021)                                                  PAŹDZIERNIK–LISTOPAD–GRUDZIEŃ 2021 

 

 
 

35 
 

  

Zawsze życzył pielgrzymom, aby Anioł Stróż czuwał nad nimi, był wodzem i przewodnikiem w czasie 

wędrówki po trudnych ścieżkach życia. Modlił się, aby anioł ich wspierał, strzegł i „chronił przed 

zakusami świata, szatana i ciała”. „Patrz dobrze – powiedział do Giovanniego Sieny – anioł jest tu i jest 

bardzo piękny! Nadchodzi godzina aniołów i jak nigdy duchy te są wezwane do służby dzieciom 

Kościoła. Dlatego nie mów nigdy, że jesteś sam w walce z naszymi nieprzyjaciółmi i że nie ma takiej 

duszy, przed którą mógłbyś się otworzyć i powierzyć swoje troski. Byłaby to wielka obraza dla tego 

posłańca nieba”. 

„Osobistości z nieba, aniołowie nie przestają mnie odwiedzać – pisał w liście z 20 września 1912 roku – 

by dać przedsmak upajającego szczęścia świętych. A jeśli zadanie naszego Anioła Stróża jest wielkie, to 

zadanie mojego Anioła Stróża jest na pewno większe od czasu, gdy ma wobec mnie także obowiązek 

nauczyciela i tłumacza z obcych języków”. 

Ojciec Agostino, kierownik duchowy, wiedząc, że Ojciec Pio zna tylko język włoski i łacinę, poddał go 

próbie, pisząc do niego list w języku francuskim. Po kilku dniach otrzymał odpowiedź z Pietrelciny 

napisaną po francusku ręką Ojca Pio. To, że Anioł Stróż był osobistym tłumaczem Ojca Pio z obcych 

języków, potwierdził również podczas procesu kanonizacyjnego ksiądz Salvatore Pannullo: „Ja, niżej 

podpisany, zeznaję pod świętą przysięgą, że Ojciec Pio po otrzymaniu mojego listu w języku greckim 

przekazał mi dosłowną jego treść. Zapytany przeze mnie, jak mógł go przeczytać i zrozumieć, nie znając 

nawet alfabetu greckiego, odpowiedział: – Wiesz! To Anioł Stróż wyjaśnił mi wszystko”. 

Anioł Stróż był także tłumaczem z języków obcych, dialektów i slangów podczas spowiedzi 

obcokrajowców czy Włochów. Tommaso Pandiscia przyleciał ze swoją córką samolotem z Ameryki do 

San Giovanni Rotondo, aby Ojciec Pio udzielił jej Pierwszej Komunii Świętej. Dziewczynka w ogóle nie 

znała języka włoskiego, tylko angielski. W dniu poprzedzającym uroczystość Maria Pyle zaprowadziła 

dziecko, aby wyspowiadało się u Ojca Pio. 

– Ojcze Pio – powiedziała Maria Pyle – jestem tu, żeby Ojcu pomóc, bo dziewczynka nie mówi po 

włosku. Stygmatyk polecił jej jednak odejść. 

  Po spowiedzi, zaciekawiona, Maria zapytała dziewczynkę: 

– Czy Ojciec Pio cię zrozumiał? 

– Tak – odpowiedziało dziecko. 

– A ty go zrozumiałaś? 

– Tak – powtórzyła dziewczynka. 

– A w jakim języku mówił spowiednik? 

– Po angielsku – odpowiedziała dziewczynka – i powtórzyła wskazania, które otrzymała od Ojca Pio. 

  Kiedyś zapytano Ojca Pio, jak to możliwe, że spowiada w tylu językach świata. „Mój Anioł Stróż – 

odpowiedział – wszystko mi tłumaczy!” Zdumieni byli także ludzie, którzy zwracali się do Ojca Pio w 
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obcych językach, a on udzielał im odpowiedzi w ich mowie ojczystej. Ojciec Pio wyjaśnił, że niekiedy nic 

nie rozumiał z tego, co mówił, gdyż powtarzał tylko słowa usłyszane od swojego Anioła Stróża. 

Za: "Robert Krawiec OFMCap „Głos Ojca Pio” [73/1/2012] 

Congregavit nos in unum Christi amor  

3.3. O ANIOŁACH STRÓŻACH 

Niemal każdy z nas miał do czynienia z przypadkami niesamowitego ratowania 

ludzi przed nieuchronną śmiercią i ciężkimi obrażeniami. Sceptycy mogą 

argumentować, że przyczyną tego są zdolności samego człowieka, ale większość 

z nas jest przekonana o tym, że sprawa nie obeszła się bez cudownej interwencji 

z góry. Kto więc pomaga ludziom znaleźć szansę na przeżycie, kto odsuwa od 

nich nieszczęścia i niepowodzenia? Za to powinniśmy dziękować naszym 

Aniołom–Stróżom, którzy nie tylko nas ratują, ale także prowadzą nas przez 

życie, podpowiadają, którą drogą lepiej iść, jak dokonać właściwego wyboru. Tylko, niestety, my nie 

zawsze słuchamy ich rad, często ignorujemy sygnały i znaki, które oni nam wysyłają, przez co 

popełniamy mnóstwo błędów. 

Każdy człowiek od chwili Chrztu Świętego (według niektórych – od chwili poczęcia albo urodzenia) ma 

niebiańskiego pomocnika, który podąża za nim wszędzie, starając się chronić swojego podopiecznego, 

ostrzegać go przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. A po chrzcie jest też niebiański patron. Święty, 

którego imię nosi świątynia, w której odbyła się ceremonia, staje się również niebiańskim patronem 

nowo ustanowionego Chrześcijanina. Przedstawiciele różnych zawodów, a także grup społecznych, a 

nawet miast czy osad mają swoich niewidzialnych obrońców. 

Pomoc orędowników jest znacznie lepsza, jeśli mamy przy sobie ich obrazy, a ikony z wizerunkami 

Świętych chronią dom przed kłopotami i nieszczęściami. Ponadto Anioł–Stróż chroni naszą duszę przed 

grzechami. Jego obecność można rozpoznać po stanie umysłu człowieka. Jeśli dana osoba odczuwa 

wewnętrzną harmonię, jego serce jest spokojne i lekkie, w jego duszy panuje całkowity spokój, oznacza 

to, że w pobliżu jest niewidzialny patron. 

Modlitwa pozwoli nam zwrócić się do niego, poprosić o pomoc lub podziękować mu za nią. Jeśli dusza 

czytając (odmawiając) modlitwę doświadcza czułości, to znaczy, że w pobliżu jest Anioł - Stróż, który 

modli się z nami, słucha i kocha nas. Wręcz przeciwnie, jeśli serce dręczy wątpliwość, na duszy jest 

ciężko, to najprawdopodobniej niebiański patron odwrócił się od nas lub całkowicie nas opuścił, wtedy 

musimy go zawołać i poprosić o pomoc. 

Aby Anioł–Stróż był zawsze obok nas, musimy się do niego modlić codziennie. Modlitwy do 

niewidzialnego opiekuna, a także Kanon należy czytać rano, zaraz po przebudzeniu oraz wieczorem 

przed pójściem spać. 

Przykładowe modlitwy podano w 3.3. 
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Wielu ludzi uważa, że obcowanie, komunikowanie się ze swoim Aniołem–Stróżem, prosząc go o 

wstawiennictwo, jest po prostu niemożliwe. W umysłach obecnego pokolenia powstała błędna opinia na 

temat istoty i natury tych, którzy chronią nas w ciągu całej ziemskiej podróży. Skrzydlaci chłopczyki i 

dziewczynki, często określani, jako amorki, kupidyny, w rzeczywistości nie mają z nimi nic 

wspólnego. Również przystojni mężczyźni i młode pięknisie, przedstawiane na obrazach również nie 

odpowiadają prawdzie. 

 

KIM JEST ANIOŁ–STRÓŻ I W CZYM POMAGA 

W przeciwieństwie do bohaterów powieści science fiction, Anioł nie ma płci. Są one dane ludziom w 

momencie obrzędu Chrztu Świętego na polecenie Boga. Ich zadaniem jest wspieranie i pomoc swemu 

podopiecznemu, ochrona jego duszy, dbanie o czystość istoty człowieka. Może wyda się to komuś 

okrutne, ale w rzeczywistości Anioł nie jest zajmuje się ochroną tymczasowej i nietrwałej powłoki, która 

pozostanie na ziemi, kiedy wieczna dusza wyruszy do Stwórcy. 

Pan Bóg nie potrzebuje pomocy Anioła - Stróża, ale udziela jej nam ze Swojej Dobroci, ustępując im 

miejsca w wypełnianiu Bożej Opatrzności. Zadanie tych błogosławionych duchów jest następujące: 

►chronić sprawiedliwe dusze (Ps. 90 (91) 11-13; Hbr. 1:14); 

► pogwałcić demoniczne plany zwodzenia ludzi (Tb 8: 3); 

► wznosić modlitwy, wypowiadane przez podopiecznych do Pana Boga (Tb 12, 12); 

► towarzyszyć duszy w życiu po śmierci (Łk 16, 22); 

► oddzielać dobre i złe uczynki podczas Sądu Ostatecznego (Mat. 13, 49). 

Życie jest dane człowiekowi w celu jego poznania i przybliżenia się podczas przechodzenia ciernistą 

drogą do Boga. Wszystkie wydarzenia, które są dane do przeżycia śmiertelnikowi, będzie on musiał 

przeżyć sam. Anioł nie usunie z drogi wszystkich ciężarów i problemów, ale pomoże je przezwyciężyć, 

pokonując przeszkody. 

Pierwszą rzeczą, którą człowiek musi zrozumieć i zaakceptować, jest to, że Anioł nigdy nie pomoże w 

złym przedsięwzięciu. Nigdy nie zgodzi się skrzywdzenie innych żywych istot w taki czy inny sposób. Ale 

prośby kierowane do Stróża z czystego serca zawsze znajdują odpowiedź. 

Wiadomo, że: 

-► Anioł może pomóc cierpiącej osobie, kierując ją na właściwą drogę, ratując ją przed 

nieodwracalnymi błędami; 

-► dla zakochanych, którzy potrzebują jego pomocy, Anioł pomoże połączyć ścieżki życia; 

-► gdy na drodze pojawi się niebezpieczeństwo, Anioł oczywiście ostrzeże swego podopiecznego; - 

Anioł pomoże znaleźć i podpowiedzieć kompromisowe rozwiązanie, które pozwoli uniknąć 

nieporozumień w komunikacji z ukochaną osobą; 

-► udzieli rad i wskazówek, dotyczących ważnych spraw, a także odpowiedzi, kierując na właściwą 

drogę; 

-► pomoc Anioła - Stróża w każdej sprawie sprawia, że jest ona znacznie łatwiejsza i prostsza; 
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-► z pomocą Anioła - Stróża zdrowie przywraca się znacznie szybciej (znane są przypadki pozbycia się 

nawet ciężkich dolegliwości). 

 

PRZYGOTOWANIE DO KONTAKTU Z ANIOŁEM–STRÓŻEM 

Dusza człowieka przez cały dzień jest obciążana różnego rodzaju grzechami. Ktoś nie spodobał się 

zewnętrznie - a człowiek już go osądza. Małe i duże kłamstwa w życiu codziennym, w pracy, lenistwo i 

agresja, obżarstwo i nie tylko - to dalece nie zawsze widoczne na pierwszy rzut oka 

nieprawidłowości. Jednocześnie takie ciemne plamy na jasnym tle duszy zamykają drogę do czystych 

myśli i bliskiej komunikacji z Aniołem. 

Pierwszą rzeczą, jaką ludzie muszą zrobić, przygotowując się do kontaktu ze swoimi Aniołami–Stróżami, 

jest oczyszczenie się. Wystarczą codzienne wieczorne modlitwy. Dlatego najlepiej jest nawiązać kontakt 

z Aniołem w godzinach wieczornych. Po przeczytaniu w całości wszystkich modlitw wieczornego 

codziennego cyklu, żałując za swoje grzechy i oczyszczając duszę ze wszystkich plam, które człowiek 

potrafi zobaczyć na tym etapie rozwoju duszy, można przystąpić do komunikacji ze Stróżem.  

Dym papierosów, odurzenie alkoholowe, narkotykowe, głośna muzyka i inne przejawy niemoralnego 

zachowania nie pozwolą duszy w pełni wejść w kontakt z Aniołem Stróżem. 

Jeśli człowiek naprawdę chce obcować z Obrońcą, otrzymanym od Boga, musi wypełnić swoją duszę 

innymi wartościami, takimi jak miłość i dobroć, którymi trzeba odpowiadać na analogiczne 

przejawy. Jeszcze lepiej byłoby, gdyby te cechy duchowe przejawiały się w stosunku do tych osób, które 

nie byli w stanie ich skierować w odpowiedzi. Im więcej miłości i dobra człowiek daruje światu, tym 

czystsza jest dusza i tym łatwiej jest utrzymywać kontakt ze swoim Aniołem - Stróżem. 

ROZMYŚLANIA NA TEMAT ANIOŁA–STRÓŻA 

Ludzka świadomość nie postrzega wizualnie tego, kto strzeże nas na drodze 

całego naszego życia. A jednak dusze ludzkie mogą je odczuwać na poziomie 

intuicyjnym. Za każdym razem, gdy występują nieprzyjemne wydarzenia i kiedy 

przy tym na duszy jest nieznośnie źle, Obrońca wyciąga rękę, przejmując na 

siebie część ciężaru. To pozwala duszy pozostać na krawędzi, przetrwać i 

ponownie rozejrzeć się, wybierając nową drogę.  

Najważniejsze - to wierzyć! Bez wiary nie będzie nic. Wiara – to powszechnie znana prawda, która 

faktycznie jest skuteczna. Wiara w pomoc Boga i Jego Aniołów wesprze w każdej sytuacji, przecież dla 

Niego nie ma żadnych przeszkód i On wskaże właściwą drogę. 

Mały cud jest zawsze obecny w każdym domu, w którym mieszkają wierzący. Pomoc, jaką Aniołowie 

udzielają takim rodzinom trudno przecenić. Tutaj zawsze króluje miłość, wzajemne zrozumienie, 

wierność, poczucie ramienia, gotowego udzielić pomocy i inne wartości duchowe. Unikanie problemów, 

znajdowanie wyjścia z pozornie beznadziejnych sytuacji, a także po prostu życie zgodnie ze Słowem 
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Bożym, wychodzi u nich intuicyjnie, bez zbędnego napięcia. A wszystko, dlatego, że wierzą oni Bogu i 

komunikują się ze swoimi Aniołami. 

Wszyscy znają przypadki, kiedy z nieznanych powodów ludzie zmieniali swoje plany i przez to ratowali 

życie. Ktoś nazywa to przeczuciem, ktoś inny uważa to za przypadek. W rzeczywistości to Anioł 

popycha do działań, które w takich sytuacjach stają się kluczowe. Na przykład, pojawienie się silnej 

potrzeby oddalenia się na kilka minut z dowolnego powodu, może uratować głowę przed spadającą 

cegłą lub soplem lodu. Wracając do domu po zapomniany telefon, można spóźnić się na autobus czy 

pociąg, które ulegną groźnemu wypadkowi. Takich przypadków jest nieprawdopodobna ilość. 

Ciągłe utrzymywanie komunikacji ze swoim Aniołem - Stróżem pomaga lepiej wyczuwać jego 

podpowiedzi. Poszczególne prośby modlitewne do niego są wykorzystywane w przypadkach zaistnienia 

trudnego okresu w życiu, konieczności Jego wstawiennictwa na drodze zycia, pomocy w chorobach i 

nieszczęśliwych wypadkach.  

Anioł - Stróż - to dana nam przez Boga istota do ochrony nas przed negatywnymi skutkami świata 

materialnego i siłami ciemności. Aniołowie są niewidzialni. Nikomu nie jest dane znać imię jego 

konkretnego opiekuna. W związku z tym nie ma osobnego dnia pamięci o konkretnym Aniele Stróżu, a 

jedynie wspólny dzień pamięci wszystkich Aniołów (21 listopada), który nazywany jest Soborem 

(Katedrą) Archanioła Bożego Michaela i innych sił niebieskich. 

Nie należy mylić Anioła - Stróża i naszego świętego Patrona. Nadając nam imię, rodzice proszą 

Świętego o pomoc i ochronę, wsparcie i orędownictwo. Dzień czci tego Świętego ludzie zwykli nazywać 

dniem Anioła, ale jest to błędne przekonanie. Modlitwy do Anioła i Patrona są zupełnie inne. 

KOMUNIKACJA W ŻYCIU CODZIENNYM. MODLITWA DO ANIOŁA–STRÓŻA  

Wszystkie ludzkie czyny i myśli są otwarte przed Stwórcą i Jego Aniołami. Zwracanie się do Stróżów w 

każdej sytuacji ma zbawienny wpływ na stan duszy, ponieważ pozwala uniknąć złych decyzji i 

wchodzenia na złe drogi. W ten sposób tworzy się cały system komunikacji ze swoim Aniołem. 

Początek dnia - to czas, w którym planowane są wszystkie nadchodzące działania. Nie należy tracić 

tych godzin na bezowocne kłótnie z bliskimi, a także na własną niechęć do budzenia się. Można to 

zrobić inaczej - poprosić o pomoc Anioła - Stróża w porannej modlitwie. Można ją odmówić nawet bez 

otwierania oczu, leżąc pod kołdrą. 

Istnieją 2 warianty takiego zwrócenia się do Anioła:  

Aniele mój, Stróżu Niebieski, wysłuchaj próśb moich i zasłoń mnie swoimi szerokimi ramionami. 

Odgradzaj mnie od nieszczęść, biedy i ubóstwa, zejdź z Łaską Ojca naszego do domu mego i 

uskrzydlaj mnie we wszystkich dobrych dziełach moich. Zasłoń mnie przed złymi czynami i 

zamiarami, broń swoją tarczą i mieczem rozpędzaj mroki. Do końca życia będę służył Panu Bogu 

i dziękował Tobie, mój Stróżu. Dziękuję za to, że jesteś obecny w moim życiu i nie pozwalasz, aby 

światło zgasło w moich oczach. Amen!        
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Do swego Anioła zwracam się, staram mu się przypodobać! Niech Stróż mój Niebieski podaruje mi 

cudowny promień, ten, który uskrzydla, zasłania, chroni. Będę go strzec, jak ognia cerkiewnych świec. 

Niech Życiodajny Krzyż potwierdzi, że Syn Zmartwychwstał!   

Takie wezwanie wcale nie jest trudne, jeśli miłość do twojego Anioła - Stróża zagnieździła się w duszy, a 

sama dusza człowieka odczuwa jego obecność w pobliżu. 

Dusza wyczerpana w ciągu dnia w godzinach wieczornych potrzebuje oczyszczenia, aby zwrócić się do 

Anioła o pomoc i ochronę. Konieczne jest zapalenie świecy, zakupionej w świątyni i zwrócenie się do 

niebiańskiego patrona słowami płynącymi z serca. Modlitwy o nadchodzący sen obejmują wezwanie do 

Anioła - Stróża. Jeśli czytać wszystko według prawosławnego Kanonu, to ta modlitwa będzie 11-tą w 

spisie. 

Brzmi ona tak: 

Modlitwa 11 do Świętego Anioła–Stróża 

Aniele Chrystusowy, mój święty Stróżu i Obrońco duszy i ciała mego, przebacz wszystkie 

grzechy moje, które popełniłem w dniu dzisiejszym i uwolnij mnie od wszelkiej przebiegłości 

wstrętnego mi wroga i nie dopuść, abym jakimś grzechem rozgniewał Boga mego; ale módl się 

za mnie grzesznego i niegodziwego sługę, abym był godny do okazania mi dobroci i Miłosierdzia 

Najświętszej Trójcy, Matki naszego Pana Jezusa Chrystusa i wszystkich Świętych. Amen.  

Ponadto przed pójściem spać można zwrócić się do swojego Opiekuna z następującymi słowami: 

Mój drogi Aniele–Stróżu, wiem, że jesteś obok. Dziękuję Ci za to, że chronisz mnie przed 

wszystkimi napaściami w życiu i towarzyszysz mi, nawet, gdy jestem na grzesznej drodze. 

Proszę, przebacz mi, że postępowałem dzisiaj nieprawidłowo. Pragnę być czystym przed Twoimi 

oczami, a także przed naszym Niebieskim Ojcem. Pomóż mi, abym nie kierował się na drogę 

grzeszników i nie upodobnił się do tych, co upadli. Obroń mnie przed siłami zła i złym 

spojrzeniem. Niechaj ani ludzie, ani słudzy wroga nie czynią mi zła. Spraw, aby moje decyzje były 

niezachwiane, a nogi silne. Umocnij mój charakter i zmiękcz moje serce, abym zawsze mógł 

pomagać potrzebującym. Niech wszystko będzie zgodnie z Wolą Ojca Niebieskiego. Amen.    

W ciągu dnia często borykamy się z nieprzyjemnościami i trudnościami. W takich chwilach najbardziej 

potrzebna jest pomoc Anioła. Warto poprosić go o wsparcie następującą modlitwą:  

Boży Posłańcu, mój wierny Aniele, proszę, nie opuszczaj mnie na całej drodze mego życia. 

Widzisz wielką nędzę w sercu moim. Proszę, zetrzyj Swymi świętymi i czystymi skrzydłami z 

mego serca gorycz, złość i żal. Proszę Cię, ukryj mnie przed wszelkim złem, aby grzeszność od 

nowa nie zrodziła się we mnie, jako zgniłe ziarno. Proszę Cię, strzeż mnie przed złymi uczynkami 

i nieprzemyślanymi działaniami. Jako jedyny towarzysz mi na wszystkich drogach mego życia i 

do wieczności prowadź mnie za rękę. Proszę Cię, wstawiaj się za mną przed Bogiem, Jego Matką, 
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aby spotkali mnie po mojej śmierci ziemskiej i nie pozwolili zginąć w ognistej otchłani. Wierzę, że 

mnie słyszysz i moje modlitwy wysłuchujesz. Na wieki wieków, Amen.  

DODATKOWE INFORMACJE 

Szczególnie wyraźnie widać pracę Anioła - Stróża w dzieciństwie. Nie bez powodu mówi się, że Bóg 

chroni dzieci i błogosławionych. Istnienie w stanie bliskim stopienia się z boską mocą jest wyraźnie 

widoczne u takich ludzi. Przejawiają się one zarówno przy braku agresji ze strony dzikich zwierząt 

wobec małych dzieci, jak i w takich przejawach zjawisk „mistycznych”, jak ogromna siła fizyczna u 

rodziców w momencie pojawienia się zagrożenia dla małego dziecka, a także w zachowaniu ciała i 

umysłu w stanie nienaruszonym, wydawałoby się w beznadziejnych sytuacjach. Czy nie są to wyraźne 

oznaki ochrony ze strony Anioła - Stróża? 

Pojawienie się nieuleczalnych lub po prostu poważnych chorób w życiu człowieka jest także przejawem 

troski Boga o nasze dusze. Tylko On wie, co przyda się w każdym konkretnym przypadku. I za każdym 

razem takie przeszkody są tworzone dla tych, którzy muszą oczyścić duszę, aby ją wzmocnić. 

PRZYDATNE PORADY 

Nie należy zbyt dużo rozmyślać o konieczności i właściwościach komunikacji z Aniołem - Stróżem. Bez 

względu na to, jak sceptycy mogą wątpić, to każdy wierzący może liczyć na Jego pomoc w dowolnych 

sprawach. Utrzymywać kontakt z Aniołem można nieustannie. Wystarczy tylko przestrzegać kilku zasad: 

► zawsze mieć serce otwarte i wypełnione miłością; 

► nie tracić wiary; 

► rozglądać się dookoła i zauważać wszystkie małe drobiazgi, ponieważ podpowiedzi mogą być 

wszędzie: w gazetach, w telewizji, w rozmowie z nieznajomymi ludźmi lub w stanie uduchowienia; 

► nie zapominać o regularnym chodzeniu do cerkwi i przyjmowaniu Sakramentów; 

► jak najczęściej spowiadać. 

Kiedy dusza jest czysta i gotowa do komunikacji, porady i wsparcie Anioła - Stróża nie będą długo 

czekać.  

Pojawienie się chorób, nieuleczalnych lub po prostu ciężkich w ludzkim życiu – to także przejaw troski 

Boga o naszych duszach. Tylko On wie, co będzie korzystne w każdym konkretnym przypadku. I każdy 

raz takie przeszkody tworzone są dla tych, kto powinien oczyścić duszę, umocnić ją.   

JAK POPRAWNIE KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z ANIOŁEM–STRÓŻEM?  

Porozmawiajmy o tych Aniołach Bożych, którzy są bezpośrednio zaangażowani w nasze życie, będąc 

jego Stróżami.  

Można powiedzieć, że w sprawie ulepszania świata przez Najwyższego, wszystkie niebiańskie stopnie 

(Chóry) anielskie, będąc duchami służebnymi, są przewodnikami Jego Łaski, Woli i Miłości we 

Wszechświecie. Każdy z Aniołów otrzymuje swoje własne miejsce i swoją specjalną służbę w dziele 

ulepszania świata. 
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Na przykład, są Anioły - Stróże nie tylko poszczególnych ludzi, ale także Kościołów, państw i 

narodów. Potwierdzenie tego znajdujemy w Piśmie Świętym. 

O Aniołach - Stróżach Kościołów jest napisane w Księdze Apokalipsy Świętego Apostoła i Ewangelisty 

Jana Teologa: „Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce i siedmiu złotych 

świeczników: siedem gwiazd – to są Aniołowie siedmiu Kościołów” (Ap 1:20). 

Aniołowie Stróże narodów są wspomniani w Księdze proroka Daniela. Archanioł Gabriel ukazał się 

Świętemu i oznajmił: „Ale książę królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden 

dni; wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt i pozostawiłem go tam z królami 

Persji. <...> Jednakże oznajmiam tobie … że nie ma nikogo, kto by mnie skutecznie w tym wspierał, z 

wyjątkiem Michała, waszego księcia” (Dn 10:13, 21).  

Ojcowie Święci - interpretatorzy Biblii - wielokrotnie pisali, że słowo „książęta” w powyższej księdze 

oznacza Aniołów Stróżów całych narodów. A Święty Archanioł Michał (Michael) był czczony przez 

Żydów od czasów starożytnych, jako Stróż narodu żydowskiego, który wyznaje wiarę w prawdziwego 

Boga. 

O przydziale świętego Anioła–Stróża dla konkretnej osoby mówi się bezpośrednio w Piśmie Świętym i 

modlitwach Cerkwi Prawosławnej ... 

… W obrzędach Sakramentu Chrztu kapłan modli się o to, aby Pan Bóg dał Anioła Stróża nowo 

święconej chrzczonej osobie i związał go z życiem tego dziecka lub osoby dorosłej. W Kanonie do 

Anioła Stróża, zawartym w modlitewnej Regule przygotowania do Komunii św., znajdują się również 

podobne wersety: „Święty Aniele Chrystusowy, do Ciebie modlę się, mój Święty Stróżu, dany mi, abyś 

strzegł mojej grzesznej duszy i ciała od dnia Chrztu Świętego ...” 

Widzimy, że Święty Anioł–Stróż jest dawany człowiekowi w Sakramencie Chrztu. (Chociaż według 

niektórych autorów Pan Bóg przydziela Anioła Stróża każdemu człowiekowi w chwili poczęcia lub 

urodzenia – A.L.).   

Święci ojcowie świadczą też o tym samym ... 

Święty Bazyli Wielki: „Każdemu z wiernych przydzielony jest Anioł, godny ujrzenia Ojca 

Niebieskiego”. Pod pojęciem „wierni” – rozumie się oczywiście ludzi ochrzczonych.  

Ale w Starym Testamencie jest również wzmianka o świętych Aniołach Stróżach poszczególnych ludzi, 

chociaż z powodów historycznych nie zostali oni ochrzczeni. 

„Anioł Pański zakłada obóz warowny wokół tych, którzy się Go boją i wybawia ich” (Psalm 34: 

8); „Nie spotka cię żadne zło i plaga nie zbliży się do twego mieszkania; bo swoim aniołom 

rozkaże o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach ”(91: 10-11). 

Należy odróżniać świętego Anioła Stróża od tego Świętego, po którym otrzymaliśmy imię. To są dwie 

zupełnie różne istoty. Jedna - jest niebiańskim bezcielesnym stworzeniem, druga - to człowiek, który 

realnie żył, podobał się Bogu sprawiedliwym życiem i został wzięty do Raju, gdzie modlitewnie wstawia 
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się przed Tronem Bożym za wszystkich prawosławnych Chrześcijan, w tym za tych, którzy zostali 

nazwani jego imieniem. Dlatego człowiek dzięki Sakramentowi Chrztu ma dwóch niebiańskich patronów. 

Jeden z nich - to Anioł, a drugi - to Święty, od którego pochodzi jego imię. Świadczą o tym nam reguły 

modlitewne, zwłaszcza poranne. Przypomnijmy drodzy bracia i siostry, że jest tam modlitwa i do 

świętego Anioła Stróża i „modlitewne wezwanie Świętego, którego imię nosicie”. Ponieważ Imieniny – to 

dzień pamięci o Świętym, na którego cześć osoba ta została nazwana. Pożądane jest, aby spędzić ten 

dzień w sposób szczególny, aby dziękować Bogu i Świętemu za orędownictwo i wstawiennictwo w życiu; 

idealnie będzie, gdy się wyspowiadamy i przyjmiemy Komunię Św. na Mszy Św. (Liturgii), odprawimy 

dziękczynne nabożeństwo, można przeczytać Akatyst swojemu Świętemu. W domu pożądane jest 

również, aby mieć ikonkę swojego Świętego, modlić się do niego codziennie (na przykład wspominając 

w porannych modlitwach).  

Często Imieniny nazywane są również Dniem Anioła, ponieważ Święty, jako mieszkaniec Nieba, do 

czasu Sądu Ostatecznego jest jak dusza bezcielesna, podobna do świętego Anioła i wstawia się za 

nami przed Bogiem. Ponadto wszyscy prawosławni Chrześcijanie świętują Dzień Anioła 21 listopada 

według nowego stylu, kiedy w ogóle wspomina się wszystkie święte Niebiańskie Siły bezcielesne. A 

Imieniny odpowiednio wszyscy prawosławni Chrześcijanie (z wyjątkiem niektórych dni kalendarzowych, 

w których wspomina się poszczególnych Świętych), obchodzą w następną niedzielę po Dniu Trójcy 

Świętej w Dniu Wszystkich Świętych. 

Wróćmy jednak z pomocą Bożą do świętych Aniołów Stróżów. Jakie jest przed nimi zadanie? W czym 

nam pomagają? 

Bardzo dobrze mówi o tym św. Grzegorz Teolog: „Pan zwraca się również do Aniołów-Patronów (jestem 

pewien, że każdą Cerkiew (Kościół) chroni specjalny Anioł, jak uczy mnie Jan w Apokalipsie): 

przygotujcie drogę ludowi! Równajcie, równajcie drogi, usuwajcie kamienie (Iz. 62:10), aby nie było 

trudności i przeszkód dla Mojego ludu w boskiej procesji i wchodzeniu  - teraz do świątyń wykonanych 

rękami ludzkimi, a później do Niebiańskiego Jeruzalem i tamtejszego Miejsca Najświętszego”. Wydaje 

mi się, że dotyczy to zarówno Aniołów - Stróżów narodów, jak i poszczególnych osób. 

Metropolita Makariusz (Bułhakow) pisze o tym, że u świętych Aniołów - 

Stróżów jest jeden cel i dwie funkcje. Cel: przyczyniać się do wszelkiego 

dobra dla człowieka, a zwłaszcza prowadzić go do Boga, do oświecania 

zbawczą wiarą Chrystusową. Funkcje są następujące ...  

Pierwsza z nich - to modlitwa za powierzoną im Cerkiew (Kościół), naród lub 

poszczególnego człowieka. Władyka pisze o tym tak: „A modlitwa 

najdoskonalszych i najbliższych Bogu duchów niewątpliwie może być 

silniejsza i skuteczniejsza niż modlitwy samych ludzi, a nawet całych 

narodów”.  

Drugą funkcją jest sugerowanie ludziom pobożnych myśli, które kierują ich do 

osobistego zbawienia - do Pana Boga. 
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Więc jak możemy komunikować się z naszymi Aniołami - Stróżami? Odpowiedź prawdopodobnie 

powinna brzmieć następująco: powinniśmy komunikować się z nimi tymi zbawczymi drogami i środkami, 

które zostały nam dane przez Świętą Cerkiew (Kościół). 

Przecież, jeśli człowiek szuka innych dróg: fantazjowania, marzeń, wyobrażeń, zniekształconego 

rozumienia dogmatycznej nauki Cerkwi, to wtedy stanie się on zabawką w rękach demonów, zdolnych 

maskować się pod postacie Aniołów Światła, w tym Aniołów - Stróżów, co wielokrotnie opisywane jest w 

życiu świętych (moim zdaniem, jednym z najbardziej obrazowych jest dzieło hagiograficzne „Życie 

naszego Wielebnego Ojca Izaaka, Pustelnika Jaskiniowego” z Paterika Pieczerskiego). 

Święty Apostoł Paweł ostrzega nas przed tym samym: „Niechaj was nikt nie odsądza od nagrody, 

zamiłowany w uniżaniu siebie i przesadnej czci aniołów, zgłębiając to, co ujrzał. Taki, nadęty bez 

powodu zmysłowym swym sposobem myślenia, nie trzyma się mocno Głowy - [Tego], z którego całe 

Ciało, zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiążącym połączeniom członków, rośnie Bożym 

wzrostem”. (Kol. 2: 18,19). 

[…] Jak więc możemy, zgodnie z nauczaniem Cerkwi (Kościoła), wejść w komunię z naszymi Aniołami - 

Stróżami? 

Są tutaj dwie drogi - modlitwa i życie zgodne z Przykazaniami, które podoba się Panu Bogu.  

Modlitwy do Świętego Anioła Stróża są znane. Są modlitwy poranne i wieczorne, jest Kanon i 

Akatyst Aniołowi Stróżowi. Są najkrótsze modlitwy tego rodzaju: „Święty Aniele Stróżu, módl się 

do Boga za mnie!” oraz „Aniele Boży, mój Święty Opiekunie, dany mi od Boga w Niebie, aby mnie 

strzegł! Gorąco się do Ciebie modlę: oświecaj mnie dzisiaj i zachowaj od wszelkiego zła, pouczaj 

mnie o dobrych uczynkach i kieruj na drogę zbawienia. Amen". 

Wszystkie Niebiańskie Siły bezcielesne, módlcie się za nas do Boga! 

KOMUNIKACJA Z ANIOŁEM STRÓŻEM 

Kiedy mówimy o Aniołach, to wyobrażamy ich, jako takich „listonoszy”, przemieszczających się między 

ludźmi a Bogiem. Niektórzy z tych stworzeń chowają się za naszymi ramionami, przygotowując się do 

pomocy w chwilach zagrożenia. Słowo „anioł” jest tłumaczone na język rosyjski, jako „posłaniec”, a więc 

mamy prawidłowy obraz rzeczy. Ale komunikować się z tymi stworzeniami należy ostrożnie, aby ich nie 

odstraszyć lub przypadkowo nie urazić. 

Co najbardziej obraża Anioła, wytrąca go z równowagi? Odpowiedź jest prosta: ludzka głuchota. 

Jeśli nie słucha się podpowiedzi orędownika, nie zwraca się uwagi na boskie znaki - to jest niedobrze. W 

takich przypadkach jesteśmy skazani na popełnianie tego samego rodzaju błędów. Aby nie urazić 

swojego patrona, należy unikać następujących działań: 

►prośby o skrzywdzenie innych; 

►samosąd i zemsta; 

►wszelkie grzechy, które naruszają dziesięć Bożych Przykazań; 
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►gadulstwo, pusta paplanina; 

►różne wady. 

Należy pamiętać, że Aniołów można prosić o pomoc, ale ta pomoc nie powinna się wiązać ze złymi 

czynami. Nie można lekceważyć pomocy aniołów - w takim przypadku orędownik może nas opuścić, a 

na jego miejsce przyjdą demony. Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o Aniołach, jako o czymś 

niezmiennym, stale znajdującym się w zasięgu. Ale wszystko może się zmienić z dnia na dzień, jeśli się 

nie chce być odpowiedzialnym za własne działania. 

Troska o ludzi jest jedną z cnót anielskich, dlatego niebiańscy orędownicy starają się nie tracić nas z 

oczu.  Zgodnie z upodobaniami Aniołów jesteśmy przyzwyczajeni do robienia innych rzeczy: 

►ikony zawieszać w prawym rogu mieszkania; 

►uściski dłoni wykonywać prawą ręką; 

►łyżkę trzymać także prawą ręką; 

►nie kłamać, potwierdzając swoją „prawość”.  

Anioły mogą chronić nie tylko ludzi, ale także rzeczy, których ludzie używają. Istoty strzegące domu 

nazywamy „stróżami ogniska domowego”. Poświęcenie samochodu uchroni pojazd przed katastrofą, 

kradzieżą i awarią. Orędownicy pomagają także podróżnikom i wojownikom (żołnierzom). 

JAK WEZWAĆ POMOCY ANIOŁA 

Przyjmijmy natychmiast to do wiadomości: wszelkie wskazówki i pouczenia od naszego Stróża należy 

przyjmować z pokorą, nawet, jeśli się one nam nie podobają. Dobre rady, dlatego są dobre, ponieważ 

odzwierciedlają stan rzeczywisty rzeczy. Zwracajcie się do niebiańskiego posłańca z otwartym sercem i 

traktujcie poważnie jego zalecenia. Zwykle „dialog wewnętrzny” – jest komunikacją z własnym 

Aniołem. Punktem zwrotnym w losie może stać się wszystko: 
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*zepsuty samochód (jeśli wcześniej wątpiliście w celowość podróży); 

*zacięcie zamka (na niektóre spotkania lepiej nie przychodzić); 

*zgubiony telefon (jeśli zamierzaliście zadzwonić tam, dokąd nie 

należało). 

Anioł Stróż nie ma władzy nad losami innych ludzi, dlatego nie należy go 

prosić o zmianę czyjegoś charakteru. 

Unikajcie próśb, dotyczących bogactwa materialnego. Lepiej poprosić 

dla siebie powodzenia, zdrowia lub zdecydowania - tych cech, które 

pomogą wam samodzielnie poprawić swoją sytuację. 

Konieczne jest wezwanie pomocy niebiańskiego Orędownika modlitwami 

– zestawienie najpopularniejszych z nich podano w 3.4. 

Czcij swojego Anioła Stróża, odmawiaj do Niego modlitwy, postępuj zgodnie z honorem i 

sumieniem, a wtedy twój Orędownik przed ludźmi i przed Bogiem nigdy Cię nie pozbawi swojej 

miłości.  

Anioł - Stróż w Chrześcijaństwie – to Anioł, dobry duch, dany człowiekowi przez Boga podczas Chrztu 

do pomocy i kierowania.  

Zgodnie z naukami prawosławnymi i katolickimi, Anioł - Stróż w sposób niewidzialny znajduje się przy 

człowieku w ciągu całego jego życia, jeśli człowiek zachowuje w sobie miłość do Boga i prawdziwą wiarę 

w Niego. Zadaniem Anioła - Stróża jest ratowanie podopiecznego. W szczególności Aniołowie - Stróże 

duchowo instruują Chrześcijan w wierze i pobożności, strzegą ich dusz i ciał, wstawiają się za nimi w 

ciągu ich życia ziemskiego, modlą się za nich do Boga, nie opuszczają ich i ostatecznie po śmierci 

odprowadzają dusze, które zakończyły życie ziemskie, do wieczności.  

Uwaga tłumacza: 

Szczególną pomoc Anioła Stróża odczuje dusza po śmierci podczas przechodzenia jej przez 20 

mytarstw powietrznych – przeszkód, których strzegą demony i nie przepuszczają dusz, zmierzających 

wraz z dwoma Aniołami (jednym jest Anioł Stróż) do miejsca sądu szczegółowego, gdzie dusza dowie 

się o miejscu, w którym ma przebywać. Przeszkody te – to jakby posterunki celne na granicy, gdzie 

demony pobierają „myto” za przejście dalej (stąd „mytarstwa”), czyli inaczej „cło” od dusz. Demony będą 

duszę oskarżać, wymieniając jej grzechy, popełnione za życia, dokładnie przez niezapisane, a Aniołowie 

będą duszy bronić na podstawie jej też zapisanych przez nich Spowiedzi św., modlitw, uczynionych 

dobrych uczynków, składanych jałmużn, przez które grzechy duszy zostały odpuszczone. Na końcu 

artykułu podaję linki do świadectw dwóch osób, przechodzących przez mytarstwa. Jedną z nich jest 

błogosławiona Teodora, której przejście przez mytarstwa było raczej łatwe w porównaniu do przejścia 

drugiej osoby, typowego grzesznika naszych czasów i który w konsekwencji tych mytarstw nie 

przeszedł, ponieważ było to z dopustu Bożego, dla naszego poinformowania, jak jest po tamtej stronie i 
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jak musimy się przygotowywać do tego przejścia. Najważniejszy wniosek z tych dwóch przejść przez 

mytarstwa jest jeden: każdy musi koniecznie odbyć Spowiedź Generalną z całego życia, bo o wielu 

grzechach zapomnieliśmy, a z wielu nie spowiadaliśmy się w ogóle, na przykład z wieku dziecięcego, a 

z których też będziemy oskarżani. Niezwykła lektura!     

+ + + 

Pojęcie Anioła - Stróża nie jest biblijne. Pierwsze wzmianki o Aniołach, jako o „osobistych” stróżach 

każdego człowieka pochodzą z III-IV wieku. Jednocześnie wtedy rodzi się też przekonanie o „osobistym” 

demonie, towarzyszącym człowiekowi. 

Kościół Katolicki i Cerkiew Prawosławna uczą czcić i wzywać w modlitwach Aniołów - Stróżów, jako 

najbliższych duchowych nauczycieli i patronów. 

Zgodnie z nauką Cerkwi Prawosławnej, osobistego imienia konkretnego Anioła - Stróża człowiek znać 

nie może, ponieważ Anioł został dany człowiekowi przez Boga i jest dla człowieka niewidzialny. Dlatego 

dla każdego Anioła - Stróża nie jest wyznaczany oddzielny dzień do publicznego jego wspominania, ale 

ustanawia się specjalne dni na cześć wszystkich sił niebieskich, kiedy wspomina się wszystkie siły 

anielskie. Takim wspólnym dniem pamięci dla wszystkich aniołów jest dzień 8-go (styl juliański) / 21-go 

(gregoriański) listopada – Sobór (Katedra) Michaela Archanioła i innych bezcielesnych sił 

niebieskich. Cerkiew zachęca ludzi do zwracania się o patronat i ochronę Aniołów prywatnie, w 

domowych modlitwach. 

W Kościele Katolickim dniem pamięci Aniołów - Stróżów jest dzień 2 października. 

O zachodzie słońca i o północy Aniołowie - Stróże wstępują do Nieba, aby zdać sprawozdanie z czynów 

ludzi. Aniołowie bogobojnych ludzi spieszą się, by oddać cześć Bogu, a opiekunowie grzeszników ze 

łzami mówią do Niego: „Przez dobroć Twoją powierzeni nam Chrześcijanie wypowiadają Twoje imię 

tylko ustami, a swoimi czynami zadowalają pożądliwości ciała swego, dodając grzechy do grzechów; każ 

nam zostawić ich bez naszej ochrony." 

+++ 

Na koniec rozważań o Aniołach –Stróżach można się jeszcze zastanowić nad dwoma następującymi 

pytaniami: 1) czy można zobaczyć Anioła – Stróża czy Patrona naszymi fizycznymi oczami?; 2) czy 

możliwe jest odwiedzanie nas przez tych Gości w widzialnej postaci? Postaramy się na to odpowiedzieć. 

CZY MOŻNA ZOBACZYĆ ANIOŁA STRÓŻA, 

CZY ŚWIĘTEGO PATRONA NASZYMI ZIEMSKIMI OCZAMI? 

Wielu ludzi podczas objawień mieszkańców Nieba widziało ich swoimi fizycznymi oczami, podczas gdy 

inni obok nich nie widzieli (nie było im dane…). Dzieci z Fatimy, widzący z Medjugorja oraz niezliczone 

ilości ludzi, którym ukazali się w sposób widzialny Matka Boża, Pan Jezus, Święci, Aniołowie Boży 

opisują dokładnie wygląd niebiańskich Osób, ich szat itp., podając mnóstwo szczegółów, które m.in. są 

później wykorzystywane przy wykonywaniu ikon (obrazów) niebiańskich Gości. Przy długotrwałych 

objawieniach ich ubiór i wygląd może być taki sam za każdym razem, albo też różny. Nie ma tu żadnej 
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reguły. Jak te zjawiska wytłumaczyć? Otóż na podstawie licznych wyjaśnień mistyków, osób świętych, 

żyjących na Ziemi, można to wytłumaczyć w sposób następujący. Poza Matką Bożą i Panem Jezusem, 

których Ciała są i w Niebie materialne – ziemskie, ale przemienione, przebóstwione po Ich 

Zmartwychwstaniu, pozostali mieszkańcy Nieba ciał fizycznych, widzialnych nie mają, są duchami, 

podobnie jak Aniołowie. Dlatego też, abyśmy mogli zobaczyć ich naszymi ziemskimi oczami, muszą oni 

na czas objawienia „przyodziać” szatę, w której będą widzialni. W tym celu pobierają oni z otocznia 

atomy ziemskich pierwiastków, z których tworzą sobie według własnego upodobania dowolne szaty czy 

ubiory, najczęściej takie, w jakich spotykano ich w ich ziemskim życiu. Ilość pobieranej materii jest 

różna: większa lub mniejsza, w zależności od tego, jak blisko będą niebiescy Goście obok nas i jak bliski 

będzie ich kontakt z nami: czy tylko ograniczony do ich oglądania czy też bliższego kontaktu – 

przytulenia, ucałowania… Wizjonerzy zwierzają się, że na przykład zgodnie z tym drugim przypadkiem 

odczuwali oni w dotyku materialną bliskość Gości, ich ciepło, gładkość skóry czy przebieg mięśni, jakby 

to było ciało żywego człowieka, szorstkość czy miękkość odzieży. Widzący Aniołów opowiadali, że 

nieraz ich ciała były tylko ledwo widoczne, przez które widać dalszy plan, tak jakby byli przezroczyści, 

jakby ich ciała były tylko zarysowane. Po objawieniu te widzialne szaty, wygląd ciała Gości z Nieba itp., 

utworzone z ziemskich pierwiastków, są przez nich rozpraszane i stają się oni znów niewidzialni, stają 

się duchami. Nawet Pan Jezus i Matka Boża, mimo że mają Ciała ziemskie, przemienione, co prawda, 

też znikają z oczu w chwili, gdy się kończy objawienie.   

Aby trochę przybliżyć ten temat czytelnikom, posłużę się opisami, podanymi w książce „Święta Pani” 

autorstwa Fulli Horak: 

str. 201: … Kiedy Święty objawia się na Ziemi, nie opuszcza on na tę chwilę Nieba. Silnie 

skoncentrowaną częścią swojej istoty (można by to porównać do splecionej w grube pasmo dużej ilości 

owych nitek świętych) zbliża się wprawdzie do człowieka, jaźń jego jednak trwa nadal w jasności Bożej. 

Z materii, spotykanej po drodze, tworzy sobie kształt, odpowiadający potrzebom chwili i tym 

sposobem staje się dostrzegalny ludzkiemu wzrokowi.  

Z rozmowy Stefanii Horak ze zmarłą świętą Magdaleną  Zofią Barat: 

… - Jak to się dzieje, Mamusiu święta, że cię widzę, skoro jesteś Duchem? Dotykam cię, czułam w 

palcach szorstkość Twego habitu, jak to jest? 

- Widzisz Fullu! Mogłaś była tylko słyszeć mój głos. Mogłam była przychodzić do ciebie we śnie, jak to 

nieraz czynię, albo mogłam ci była tylko dyktować zlecenia. Pan Jezus jednak pozwolił mi przychodzić 

do ciebie tak, jak mnie widzisz. Abyś mnie mogła rozeznać zmysłami. Chwytam w powietrzu atomy 

materii, potrzebne do utworzenia mego kształtu, a potem – gdy odchodzę – rozpraszam je na 

powrót. Mogłabym ci się pokazać małym dzieckiem, młodą dziewczynką, dorosłą kobietą lub 

staruszką. Nam wszystko z woli Boga wolno. Ani czas, ani przestrzeń dla nas nie istnieją. 

Wszystko jest łatwe i proste. 

—  Czy święci tak wyglądają w Niebie, jak na ziemi w chwili śmierci? 

—  Nie. W Niebie nikt nie jest stary. Jesteśmy piękni i młodzi. Mamy wszyscy Chrystusowe lata. Jedynie 

dzieci zostają dziećmi (...) 
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Notka o Fulii Horak 

Fulla Horak, to Polka ze Lwowa, której dziadek był Czechem. Urodzona w 1909 roku, musiała wraz z 

rodziną opuścić rodzinne strony. Uciekając przed Rosjanami w czasie I Wojny Światowej, dotarła aż do 

Wiednia, ale większość życia spędziła w Polsce, gdzie 9.3.1993 roku zmarła w Zakopanem w opinii 

świętości... Na imię miała Stefania, ale w rodzinie nazywano ją: Stefula, w skrócie: „Fula”, co z czasem 

przekształciło się w kryptonim „Fulla” pisany przez dwa „l”... Studiowała filozofię, ukończyła lwowskie 

konserwatorium, podejmując pracę nauczycielki muzyki, ale młodzieńcze niepokoje doprowadziły ją do 

niewiary, każąc odrzucić powierzchowną i tradycyjną religijność. Mimo to, “palący głód 

nieskończoności”, kazał jej wciąż szukać Boga, szukać prawdy, stawiać Mu warunki i domagać się 

znaku z Nieba. Modliła się, więc: “Boże! Jeśli jesteś – daj mi światło!”. I otrzymała je, choć nie od razu. 

W 1944 roku za działalność w AK, została wysłana na Syberię, gdzie wskutek nieludzkich warunków 

oraz przebytych chorób, nabawiła się trwałego kalectwa, toteż, gdy w 1957 roku powróciła do Polski, 

całe swoje życie oddała i poświęciła Bogu. Poprzez modlitwy, cierpienia, ofiary i osobiste kontakty 

pomogła bardzo wielu ludziom różnych stanów odnaleźć drogę do Biga i powrócić na łono Kościoła 

Świetego”. Po wydobyciu się z ciemności niewiary i ateizmu za Łaską Bożą stała się mistyczką. Pan Bóg 

pozwolił jej zajrzeć do Nieba, Czyśćca i Piekła, rozmawiać ze Świętymi i błogosławionymi. Św. 

Magdalena Zofia Barat przekazała mistyczce wiele pouczeń, jak powinniśmy żyć, aby zasłużyć na 

wieczne zbawienie. Fulla Horak w swoich duchowych kontaktach uzyskiwała też wskazówki dotyczące 

konkretnych osób, o których losy zadawała pytania. Dana jej była także wizja przyszłości Polski. (Fulla 

Horak. “O życiu pozagrobowym”. Wyd-wo Arka, Wrocław, 1993).    

+++ 

Autorka “Świętej Pani” jest z pewnością jedną z najwybitniejszych córek Kościoła i naszego Narodu. Nim 

ta nasza wszechstronnie wykształcona Rodaczka doszła do wiary w istnienie Boga i sens życia, 

przechodziła wielkie, bardzo bolesne udręki duchowe i psychiczne, graniczące z rozpaczą. Jej bunt 

przeciwko Bogu, posunięty do negacji Jego istnienia, czynił ją coraz bardziej nieszczęśliwą. Mimo to 

czuła w głębi duszy nienasyconą tęsknotę za jakimś doskonałym, niepodważalnym Autorytetem, którego 

istnienie przeczuwała, choć Go nie znała. Duchowe zmagania, jakie przeżywała, najlepiej obrazują jej 

słowa: "Boże, nienawidzę Cię, dlatego, że nie istniejesz!” 

Nawróciła się dopiero dzięki ogromnej potędze wstawienniczej Maryi, wzrastając w świętości i 

doskonałości do końca życia. Doszła do szczytów kontemplacji Boga. Posiadała dar prorokowania i 

czytania w duszach oraz rozpoznawania stopnia świętości kapłana. Wiele jej proroctw już się spełniło. 

Łaska Boża działająca przez nią pokrzepiała, umacniała, uzdrawiała i przybliżała do Boga wielu 

chwiejnych. Wysoko postawieni politycy oraz przedstawiciele hierarchii Kościoła zwracali się do niej po 

radę i modlitwę. Pierwsze przedwojenne wydanie Świętej Pani zostało sfinansowane przez marszałka 

Rydza-Śmigłego. Niewiele egzemplarzy przetrwało. Był lipiec 1939 roku. Większość egzemplarzy 

spłonęła wraz z Warszawą. 
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Fulla Horak często spieszyła z nadzieją i pociechą do chorych. Posiadała tę łaskę, że bez ryzyka 

zakażenia mogła zbliżać się do zakaźnie chorych. Bezpośrednie kontakty z Panem Jezusem, z Matką 

Bożą i wieloma świętymi oraz ekstazy i wizje ekstatyczne były niemal stałym elementem jej życia 

duchowego. Za jej pośrednictwem Bóg pragnie przypomnieć Kościołowi o ogromnych korzyściach, 

płynących z obcowania ze świętymi, o łatwości nawiązywania kontaktów z nimi i o niepowetowanych 

stratach wynikających z lekceważenia jednej z największych prawd wiary katolickiej, jaką jest Dogmat 

Świętych Obcowania oraz istnienia Czyśćca i Piekła. Jej głównym zadaniem było i jest rozpalanie 

wielkiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, a także ukazanie wyjątkowej misji, jaką w 

przyszłości ma odegrać św. Magdalena Zofia Barat. 

CZY MOŻLIWE JEST ODWIEDZANIE NAS 

PRZEZ NIEBIAŃSKICH GOŚCI W WIDZIALNEJ POSTACI? 

Fulla Horak w swojej książce “Święta Pani” na to pytanie daje pozytywną odpowiedź.  

Zamieszczam wyjątek z książki: 

s. 179: …” Święty nie ma dostępu do człowieka, w którym jest brak dobrej woli, w którym nie było nawet 

prób i wysiłków, aby ją wypracować. Modlitwą i ukochaniem któregoś ze Świętych może najbardziej 

chwiejny z początku człowiek wyprosić sobie tak wielkiego Opiekuna, że pod wpływem jego działania 

chwiejność i niezdecydowanie znikną bez śladu. 

Aby wyprosić Świętego o wzięcie nas w opiekę, należy odmówić do niego dowolnie wybraną 

Nowennę, zacząć ją lub dokończyć Spowiedzią i Komunią Św., a w czasie jej trwania gorąco i 

serdecznie modlić się do wybranego Ducha. Jeżeli modlitwa jest szczera, wyłączna, a intencja 

czysta, to zdarza się często, że dziewiątego dnia, zupełnie wyraźnie i realnie będzie można 

odczuć obecność Świętego Opiekuna przy sobie.   

Człowiek, mający różne zainteresowania i talenty może prosić o opiekę kilku Świetych równocześnie, 

dobierając ich wedle rodzaju i typu możliwości, które w sobie czują. Łatwiej i bliżej zżyć się jednak 

można z jednym Opiekunem Świętym, tym, ku któremu serce ciągnie nas najsilniej”.       

Po latach rozpaczliwych zmagań, Fulla Horak doznała przywileju bezpośredniego kontaktowania się z 

Panem Jezusem, Matką Bożą oraz ze Świętymi. Pierwszą ze Świętych była Św. Magdalena Zofia Barat, 

założycielka Zgromadzenia Sacre’ Coeur. Drugą znaczącą postacią był kardynał Mercier. Potem miała 

jeszcze wiele kontaktów ze Świętymi, wśród których byli: Św. Jan Bosko, Św. Teresa od Dzieciątka 

Jezus, Św. January, Św. Sylwester, Św. Andrzej Bobola, Św. Jan Vianney, Św. Katarzyna Emmerich, Bł. 

Pierr Giorgio Frassati oraz Joanna d’Arc. W książce są zamieszczone opisy takich niezwykle 

interesujących spotkań. Warto poczytać. 

(Tłumaczenie: Andrzej Leszczyński, 13.9.2020 r.) 
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MODLITWY DO ANIOŁA–STRÓŻA  

Modlitwa do Anioła - Stróża o umocnienie wiary: 

Święty Aniele, który stoisz przed grzeszną i pogrążoną w namiętnościach moją duszą, nie opuszczaj 

mnie, grzesznika, nie odchodź ode mnie z powodu mojego nieumiarkowania. Nie daj złemu demonowi 

miejsca, by opętał przemocą moje śmiertelne ciało;  umocnij moją słabą i biedną rękę i skieruj mnie na 

drogę zbawienia. Święty Aniele Boży, Stróżu i Opiekunie mojej grzesznej duszy i ciała, wybacz mi 

wszystkie grzechy, którymi Cię obraziłem przez wszystkie dni mojego życia i te, które popełniłem tej 

ostatniej nocy, okryj mnie w dniu dzisiejszym i zachowaj mnie od wszelkich wstrętnych pokus, abym 

żadnym grzechem nie zagniewał Boga i módl się za mnie do Pana, aby przyznał On mi udział w Swojej 

męce i okazał mi, słudze, Swoją Łaskę. Amen. 

Modlitwa do Anioła - Stróża o patronat: 

Aniele Chrystusowy, mój Święty Stróżu i Opiekunie mojej duszy i ciała, przebacz mi wszystkie 

grzechy, którymi zgrzeszyłem w dniu dzisiejszym i wybaw mnie od wszelkiej przebiegłości wstrętnego mi 

wroga, abym żadnym grzechem nie rozgniewał mego Boga; ale módl się za mnie, grzesznego i 

niegodziwego sługę, abym był godny do okazania mi dobroci i Miłosierdzia Najświętszej Trójcy, Matki 

naszego Pana Jezusa Chrystusa i wszystkich Świętych. Amen.  

Modlitwa poranna  

O Święty Aniele, który wstawiasz się przed Panem naszym za moją duszę, moje ciało i moje grzeszne 

życie! Nie opuszczaj mnie, grzesznego i nie odchodź ode mnie z powodu wszystkich moich grzechów. 

Proszę Cię! Nie pozwól, aby przebiegły demon zawładnął moją duszą i moim ciałem. Wzmocnij moją 

słabą i podatną duszę i skieruj ją na drogę zbawienia. Proszę Cię, Aniele Boży i Stróżu mojej duszy! 

Przebacz wszystkie grzechy, którymi Cię obraziłem w całym moim grzesznym życiu. Przebacz mi 

wszystkie moje grzechy, które popełniłem w dniu minionym i chroń mnie w nowym dniu. Zachowaj moją 

duszę od różnych pokus, abym nie rozgniewał naszego Pana. Proszę Cię, módl się za mnie przed 

naszym Panem, aby Jego Miłosierdzie i spokój ducha zstąpiły na mnie. Amen. 

. 

Modlitwa wieczorna 

Aniele Chrystusowy, mój święty Stróżu i Obrońco duszy i ciała mego, przebacz wszystkie grzechy moje, 

które popełniłem w dniu dzisiejszym wobec Ciebie i uwolnij mnie od wszelkiej przebiegłości wroga i nie 

dopuść, abym jakimś grzechem rozgniewał Boga mojego; ale módl się za mnie grzesznego i 

niegodziwego sługę, abym był godny do okazania mi dobroci i Miłosierdzia Najświętszej Trójcy, Matki 

naszego Pana Jezusa Chrystusa i wszystkich Świętych. Amen.  
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ŚWIADECTWO RYCERZA z Koszalina 

13.10.2021 r. uczestniczyłem z żoną w nabożeństwie fatimskim w intencji wynagrodzenia Najświętszym 

Sercom Jezusa Maryi i Józefa (w wizji dzieci fatimskich była Matka Boża oraz św. Józef z Dzieciątkiem 

Jezus na ramieniu). Po procesji światła otrzymałem natchnienie zaniesienia zapalonych świec albo do 

figury Matki Bożej, albo pod Krzyż misyjny albo przed figurę Pana Jezusa Frasobliwego usytuowanych w 

obrębie świątyni. Udałem się z żoną do figury Matki Bożej i tam postawiliśmy w lampionie świeczkę 

żony. Następnie udałem się z poświęconą i zapaloną świecą już sam na drugą stronę kościoła pod krzyż 

misyjny. Nie było tu stosownej wielkości szklanego lampionu, aby wstawić świecę-znicz. Udałem się do 

figury Jezusa Frasobliwego i tu ku mojej uciesze był tylko jeden odpowiedniej wielkości wolny lampion. 

Wstawiłem wkład z intencją i krótką modlitwą za dusze zmarłych /w tym za zmarłego naszego 

pierwszego proboszcza śp. Kazimierza Bednarskiego, dusze zmarłych z parafii, małych rycerzy z 

rodziny/oraz z intencją rozświetlenia tym poświęconym światłem przestrzeni w świątyni jak i całej 

przestrzeni przy kościelnej – (to w kontekście artykułu w tym temacie zamieszczonym swego czasu w 

Głosie MR). 

Lampion jeszcze się pali rozświetlając w wymiarze duchowym kościół i przestrzeń wokół niego stając się 

barierą ograniczonego działania zła dla mocy ciemności. Wydawałoby się sprawa błaha, bo cóż znaczy 

płomień światła znicza – ale jakże istotna w wymiarze duchowym, bo w łączności ze źródłem Bożej 

mocy, emanuje na całą przestrzeń wokół. Boża tajemnica. 

Dwa dni po tym wydarzeniu w rozeznaniu duchowym otrzymałem potwierdzenie realizacji natchnienia w 

dniu fatimskim.  

W Piśmie Świętym mamy przypowieść o Pannach roztropnych i głupich. Starajmy się być obrazem 

panien roztropnych, więc wzmacniajmy się światłem Ducha Świętego, noszonego w naszych duszach 

trwając w stanie łaski uświęcającej. Jednocześnie urzeczywistnijmy to z intencją i znakami zewnętrznymi 

– zapalonymi poświęconymi świecami (zniczami) w życiu codziennym przy kościołach, krzyżach 

misyjnych, przydrożnych, kapliczkach, figurach na cmentarzach i wszędzie tam gdzie Boża Opatrzność 

nas stawia z natchnieniami Bożymi, aby to ŚWIATŁO MIŁOŚCI rozświetlało naszą Bożą przestrzeń a 

wówczas zło ma ograniczony do nas dostęp. Intencyjnie łączmy się z wszystkimi wiecznymi światłami 

Bożymi w kościołach, w tym z Bożym ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA na ołtarzach i w tabernakulach a będziemy 

współtworzącymi i roznoszącymi WIECZYSTE BOŻE ŚWIATŁO dla chwały Bożej, dobra naszego i 

naszych bliźnich. Amen.        mr Wiesław 

W OBRONIE KORONKI 
DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

Czy odmawiając tę Koronkę w zmienionej formie nabywamy 
prawa do obietnic związanych z jej odmawianiem? 
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Coraz częściej słychać głosy podważające tekst Koronki do Miłosierdzia Bożego, podyktowanej św. 

Faustynie przez Pana Jezusa. Za zamieszaniem stoi ks. dr Piotr Natanek z Grzechyni, który w kazaniu z 

26.01.2020 6:15 min [6] ogłosił nowość liturgiczną (tak się wyraził). Stwierdził, że dłużej tego nie będzie 

ukrywał, ale obrazki wydawane przed wojną i podczas wojny w Wilnie miały w Koronce „Dla bolesnej 

męki Jezusa”. Za zmianą stoi według księdza masoneria kościelna, a słowa „dla JEGO bolesnej męki” 

są niestosowne. Szybko zareagowali tzw. prorocy, którzy zaczęli nagle dostawać przekazy z nieba, ale 

według nich powinno być trochę inaczej - „dla Jezusa bolesnej męki”. Prorokini Mieczysława z Chicago 

ogłosiła, że otrzymała wytyczne w tej sprawie od samej św. Faustyny: (ryc. 3). Prorok „namaszczony”, 

(tak mówi o sobie) Grzegorz z Leszna, miał natomiast w tej sprawie wewnętrzne pouczenie od całego 

nieba, że po śmierci s. Faustyny zmieniono w Dzienniczku treść Koronki [7]. Współpracuje on z całą 

grupą pomniejszych proroków zrzeszonych w Przymierzu Miłości Bożej: Cyprian Polak, Anna od Jezusa, 

i Michalina od Apokalipsy (Domy Modlitwy im. św. Jana Pawła II) [8]. Prorocy wzajemnie się 

uwiarygodniają. Sprawa byłaby niewarta opisywania, bo forma i treść tych przekazów nie brzmi 

poważnie, ale sytuacja robi się już bardzo niepokojąca, o czym w konferencji z dn.6 lipca 2021 mówi ks. 

dr Bliźniak ze wspólnoty Misjonarzy Jezusa Miłosiernego [9], gdyż wiernych, którzy ulegli teorii spiskowej 

jest coraz więcej i utrudniają modlitwę wspólnotową Koronką do Miłosierdzia Bożego. 

Po analizie poniższych źródeł trudno mieć wątpliwości. W „Listach św. Siostry Faustyny” jest sporo 

informacji o Koronce. Ksiądz Sopoćko, spowiednik św. Faustyny, bardzo był zaangażowany w rozwój 

dzieła Miłosierdzia Bożego i w liście do s. Faustyny z 5 października 1936 r. czytamy: 

75. Zamierzam wydać obrazek Miłosierdzia Bożego, jeżeli uzyskam aprobatę Arcypasterza. 

Przypominam, że Siostra mówiła mi o nowennie czy tez koronce, a może o innej modlitwie, jaka nauczył 

Siostrę Pan Jezus. Chciałbym ją umieścić na odwrotnej stronie obrazka, by w taki sposób wzbudzić u 

większej ilości ludzi ufność w Miłosierdzie Boże i pobudzić ogół do szczególniejszej czci Pana Boga w 

tym Jego najwyższym przymiocie. Prosiłbym tedy, by Siostra była łaskawa przesłać mi odpis tej 

nowenny czy koronki, albo modlitwy i to możliwie wkrótce. 

W odpowiedzi do ks. Sopoćki s. Faustyna pisze: 

Kraków, 12 października 1936 

Czcigodny i Drogi Ojcze! 

Dziękuję bardzo za list,72 który mi tyle sprawił radości. Bardzo się cieszę, że Ojcu Pan 

Jezus dał tę piękną myśl o wydaniu tego obrazeczka.73 Będę się gorąco w tej intencji modlić, aby Bóg 

usunął wszelkie przeszkody co do wykonania tej sprawy.74 Także dziękuję za modlitwy, w których Ojciec 

prosi dla mnie o zdrowie. 

Do tego listu s. Faustyna dołączyła wszystkie modlitwy, o które prosił ks. Sopoćko. W przypisach  jest 

informacja o tym fakcie: 

 

J.M.J. 
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3Jest to oddzielna, oryginalna kartka, na której Siostra Faustyna na prośbę ks. M. Sopoćki, wyrażoną w 

jego liście z 5 października 1936 roku, zrobiła własnoręcznie odpis ze strony 197 swego Dzienniczka, 

zawierający Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Znamienne jest, że Siostra Faustyna nie przedstawia 

siebie jako autora Koronki, ale przepisuje ją w formie nie zmienionej z Dzienniczka, chcąc przez to 

podkreślić, że modlitwa ta jest dziełem Pana Jezusa (por. Dz. 474-476, 752).  

Od tamtej chwili są już, więc dwa oryginalne zapisy Koronki. Jedna w Dzienniczku, druga u ks. Sopoćki. 

Ks. Sopoćko zaczął zabiegać o wydanie drukiem obrazka z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, z tekstem 

Koronki do Miłosierdzia Bożego na odwrocie, ale metropolita wileński abp. Jałbrzykowski zwlekał z 

udzieleniem pozwolenia, o czym czytamy w liście ks. Sopocki do s. Faustyny z dn. 21.11.1936 r. W 

tamtych czasach, bez zezwolenia władzy duchownej, nie można było rozpowszechniać treści 

niemających aprobaty. 

Sytuacja zmieniła się dopiero, gdy ks. Sopoćko odwiedził s. Faustynę w Łagiewnikach. Pisze o tym w 

swoich „Wspomnieniach”. 

MOJE WSPOMNIENIE O SIOSTRZE FAUSTYNIE (II) 

W roku 1937, 12 sierpnia odwiedziłem s. Faustynę w Łagiewnikach krakowskich i znalazłem w jej 

pamiętniku nowennę do Miłosierdzia Bożego, która bardzo mi się podobała. Na pytanie skąd ją ma 

odpowiedziała, że podyktował ją sam Pan Jezus. Znalazłem również w tymże pamiętniku pewne 

wezwania, z których ułożyłem litanię do Miłosierdzia Bożego, a miałem jeszcze podyktowaną jej przez 

Pana Jezusa Wilnie koronkę do tegoż miłosierdzia. Te trzy modlitwy wręczyłem panu Cebulskiemu w 

Krakowie (Szewska 22), który po uzyskaniu imprimatur wydał je z obrazkiem Miłosierdzia Bożego na 

okładce15. Modlitwy te jednak nie znajdowały popytu. Wobec tego zabrałem cały nakład do Wilna i po 

wybuchu wojny uzyskałem pozwolenie Ordynariusza ni ich kolportaż z informacją o pochodzeniu obrazu, 

którego odbitka była na okładce. Od tego czasu (19 wrzenia 1939 r.) zaczął się szerzyć w Wilnie 

prywatny kult Miłosierdzia Bożego, a przy obrazie w kościele św. Michała – ukazywać się wota, 

świadczące o otrzymywanych łaskach. Po wyczerpaniu  nakładu krakowskiego uzyskałem pozwolenie 

kurii wileńskiej (6 lutego 1940 r.) na przedruk modlitw, które wkrótce były znane w całej Wileńszczyźnie i 

szeroko poza nią. 

W Krakowie Imprimatur zostało wydane bez żadnych problemów i otrzymało numer 671/37. Ks. 

Sopoćko wyjechał do Wilna, a sprawę obrazków przekazał matce Krzyżanowskiej. W Dzienniczku 

czytamy: 

Dz. 1299 (45) 27 IX [1937]. Dziś poszłyśmy z matką przełożoną do pewnego pana, gdzie były w druku i 

malowały się małe obrazeczki Miłosierdzia Bożego, także wezwania i koroneczka, które już otrzymały 

aprobatę, i także miałyśmy zobaczyć większy obraz poprawiony. Bardzo jest zbliżony, ucieszyłam się 

tym niezmiernie. Kiedy spojrzałam się na obraz ten, przeszyła mnie miłość Boża tak żywa, że przez 

pewien moment nie wiedziałam, gdzie jestem. 
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Dz. 1300 Kiedyśmy załatwiły tę całą sprawę, poszłyśmy do kościoła Najświętszej Panny Marii, 

wysłuchałyśmy mszy św., podczas której dał mi Pan poznać, jak wielka liczba dusz znajdzie zbawienie 

przez dzieło to. Potem weszłam w rozmowę wewnętrzną z Panem, dziękując mu, że raczył mi dać tę 

łaskę, że mogę widzieć cześć, jaka się szerzy [dla] niezgłębionego miłosierdzia Jego. Weszłam w 

głęboką modlitwę dziękczynną. O, jak wielka jest hojność Boża, niech będzie błogosławiony Pan, który 

wierny (46) jest w obietnicach swoich… 

Oto obrazek z 1937 roku, na którym widzimy w Koronce: „Dla Jego bolesnej męki” (ryc1:).  

Można go obejrzeć w Izbie Pamięci bł. ks. Michała Sopoćki przy Zgromadzeniu Sióstr Jezusa 

Miłosiernego, Białystok, ul. Poleska 42. 

 

W Dzienniczku s. Faustyna w listopadzie pisze: 

Dz. 1379 10X1 [1937]. Kiedy mi mateczka pokazała tę książeczkę, w której jest ta koroneczka i litania, i 

nowenna, poprosiłam mateczkę, aby mi dała do przeglądnięcia. Kiedy ją przeglądałam, Jezus dal mi 

wewnętrzne poznanie [i powiedział], że: Już jest wiele dusz pociągniętych do mojej miłości przez obraz 

ten. Miłosierdzie moje przez dzieło to działa w duszach. Poznałam, że wiele dusz doznało łaski Bożej. 
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W liście z 24 grudnia 1937 r. s. Faustyna pisze: 

167 Matka Przełożona pokazała mi tę książeczkę, w której jest ta nowenna i te wezwania i 

koroneczka.140 Bardzo się cieszę, że jest wszystko razem i Matka tez jest z tego zadowolona, że jest 

wszystko razem. Mówiła mi, że zakupi więcej, ale robi to powoli i ze zbyt przesadną ostrożnością, choć 

mi w jednej rozmowie powiedziała, że bardzo się modli o święto Miłosierdzia, bo jest to naprawdę myśl 

Boża i bardzo piękna i „choć nie jestem siostry spowiednikiem, to przecież widzę działania Boże, ale 

Siostra coś wymyśla o jakimś zgromadzeniu”, ale po cóż pisać, przecież Ojciec wie, jak są przełożeni do 

tej drugiej rzeczy usposobieni. 

Następna wzmianka o obrazkach to list s. Faustyny z 21.02.1938 

178 A teraz co się tyczy tych obrazków,151 nie jest tak całkiem źle. 

Po trochu kupują ludzie i niejedna duszyczka już doznała łaski Bożej, która spłynęła przez to źródło. Jak 

wszystko, tak i to pójdzie powoli.  ten duży obraz. Obrazki te są nie tak ładne, jak ten duży obraz. Kupują 

je ci, których pociąga łaska Boża i tu Bóg sam działa. Zgromadzenie nasze dosyć już ich zakupiło. 

Matka Irena rozpowszechnia te obrazki i książeczki. Mówiłyśmy, 

 

Drugi obrazek wileński, o którym powyżej ks. Sopoćko wspomniał otrzymał imprimatur 35/40 w Wilnie 

1940 (wydawnictwo J. Zawadzki).  
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Na tym obrazku również widzimy w Koronce: „Dla Jego bolesnej męki”. Obrazek można zobaczyć w 

Bibliotece Narodowej w Warszawie, sygnatura 1.569.250. 

Warto zdać sobie sprawę, że jakakolwiek ingerencja w słowa Pana Jezusa podyktowane s. Faustynie 

odbiera modlitwie obiecane łaski. Wyraźnie akcentuje to ks. prof. Andrzej Witko, uznany autorytet w 

sprawie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. 

„Odmawiając koronkę, trzeba być wiernym objawionemu tekstowi, stąd niedopuszczalne są zmiany 

koronki pod pretekstem uprawiania pobożności czy innych celów, jak to już kilkakrotnie uczyniono. W 

opublikowanej w 1993 roku pracy Verehrung der göttlichen Barmherzigkeit zamieszczono tekst koronki 

do Miłosierdzia Bożego, którą odmawiając, ofiarujemy Ojcu Przedwiecznemu nie tylko „Ciało i Krew, 

Duszę i Bóstwo” Jezusa Chrystusa, ale także „łzy i gorycze Jego Najświętszej Matki”. Błagając o 

miłosierdzie Boże powołujemy się na bolesną mękę tak Jezusa, jak i Maryi. Choć takie ujęcie koronki na 

pewno miało źródło w żarliwej pobożności Maryjnej, nie jest jednak do pogodzenia z Nabożeństwem, 

którego formy zostały ściśle wyznaczone przez Zbawiciela. Odmawiając tę koronkę, nie spełnilibyśmy 

aktu Nabożeństwa, przeto nie mielibyśmy prawa do obietnic związanych z jej odmawianiem.” 

W Koronce jest Moc Boża : 

List z 29.06.1938, czyli trzy miesiące przed śmiercią s. Faustyny. 

189 Jeszcze wspomnę, że ta koroneczka jest skuteczna w nawracaniu dusz. Jeżeli Ojciec ma jaką 

dusze oporną łasce Bożej, niech się stara skłonić ją do odmawiania tej koroneczki i sam niech się modli 

na niej, a łaska Boża zawartą w tej koronce, kiedy w tych dniach nad aniołem niszczycielem, który znów 

chciał dotknąć naszą ziemię, odniosłam zwycięstwo przez odmawianie tej koroneczki.160 

W Koronce jest też Tajemnica Jego: 

Dz. 1056 O jedenastej Jezus rzeki do mnie: Hostio moja, tyś jest mi ochłodą dla udręczonego serca 

mojego. Myślałam, że po tych słowach spali się serce moje. I wprowadził mnie w tak ścisłą łączność z 

sobą, i zaślubiło się serce moje z Jego Sercem w sposób miłosny, i odczułam Jego najlżejsze drgnienia, 

a On moje. Ogień mojej miłości, stworzony, został złączony z żarem wiekuistej miłości Jego. Wszystkie 

łaski ta jedna przewyższa swym ogromem. Troistość Jego ogarnęła mnie całą i jestem cała zanurzona w 

Nim, mocuje się niejako moja maleńkość z tym Mocarzem nieśmiertelnym. Jestem zanurzona w 

niepojętej miłości i w niepojętej męczarni z powodu Jego męki. Wszystko, co się dotyczy Jego Istoty, i 

mnie się udziela. 

W Dzienniczku s. Faustyna często pisze słowo JEGO. Dokonywanie zmian w treści Koronki jest, więc 

wysoce nieodpowiedzialne, a ludzie, którzy to czynią prawdopodobnie nie czytali Dzienniczka. A z 

pewnością jest im obca istota i forma kultu Miłosierdzia Bożego. 

Ks. prof. Ignacy Różycki,  k t ó r y  na polecenie Karola Wojtyły, jako arcybiskupa krakowskiego  

przeprowadził, jako cenzor w procesie beatyfikacyjnym s. Faustyny teologiczną analizę jej Dzienniczka 

pisząc o Koronce napisał:  

Na „małych paciorkach” Koronki powtarzamy: 
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„Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata”, co oznacza nie tyle odwołanie 

się do zadośćuczynienia złożonego przez Chrystusa za nasze grzechy, ile raczej – jak każe 

wierność duchowi tego nabożeństwa – odwołanie się do miłości miłosiernej Ojca i Syna, do tej miłości, 

o której świadczy męka i śmierć Chrystusa. „Innymi słowy – wołamy: tyle trudu, tyle męki, niech nie 

będzie daremne” 

Bez ufności nie ma dostępu do Miłosierdzia – tak pisał ks. prof. I. Różycki. Ale zaufanie do 

poprawności modlitwy podyktowanej przez Pana Jezusa jest właśnie podważane. Czy modlitwa przy 

umierającym po zamianie słów jest skuteczna? Takie pytanie powinni sobie postawić ci, którzy 

doprowadzili do zamieszania w sprawie Koronki. 

W Dzienniczku s. Faustyna często pisze słowo JEGO. Dokonywanie zmian w treści Koronki jest, więc 

wysoce nieodpowiedzialne, a ludzie, którzy to czynią prawdopodobnie nie czytali Dzienniczka. A z 

pewnością jest im obca istota i forma kultu Miłosierdzia Bożego. 

Ks. prof. Ignacy Różycki, który na polecenie Karola Wojtyły, jako arcybiskupa krakowskiego 

przeprowadził, jako cenzor w procesie beatyfikacyjnym s. Faustyny teologiczną analizę jej Dzienniczka 

pisząc o Koronce napisał: 

Na „małych paciorkach” Koronki powtarzamy: 

„Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata”, co oznacza nie tyle odwołanie 

się do zadośćuczynienia złożonego przez Chrystusa za nasze grzechy, ile raczej – jak każe wierność 

duchowi tego nabożeństwa – odwołanie się do miłości miłosiernej Ojca i Syna, do tej miłości, o której 

świadczy męka i śmierć Chrystusa. „Innymi słowy – wołamy: tyle trudu, tyle męki, niech nie będzie 

daremne” 

Bez ufności nie ma dostępu do Miłosierdzia – tak pisał ks. prof. I. Różycki. Ale zaufanie do poprawności 

modlitwy podyktowanej przez Pana Jezusa jest właśnie podważane.  

Czy modlitwa przy umierającym po zamianie słów jest skuteczna?  

Takie pytanie powinni sobie postawić ci, którzy doprowadzili do zamieszania w sprawie Koronki. 

Źródła:  

1. Św. Faustyna „Dzienniczek-Miłosierdzie Boże w duszy mojej” Wydanie XIX-2010 

2. Listy św. Siostry Faustyny” Wydawnictwo Misericordia (wydanie drugie) 

3. Bł. ks. Michał Sopoćko „Wspomnienia” Wydawnictwo św. Jerzego Białystok 2018 

4. Ks. Andrzej Witko “Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego według bł. Faustyny Kowalskiej “ 

Wydawnictwo WAM 1995 

5. Ks. prof. Ignacy Różycki „Miłosierdzie Boże - zasadnicze rysy nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego” 

Wyd. SMBM Kraków 1982 

6. Kanał D.O.M. na YouTube (43,4 tys. subskrybentów) udostępniający kazania ks. Piotra Natanka 

https://www.youtube.com/watch?v=QUcYnAyxTEA&t=602s (dostęp 16.08.2021) 
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7. Kanał Wposludze na YouTube (24,1 tys. subskrybentów) z przemowami proroka Grzegorza 

https://www.youtube.com/watch?v=XfIGZ-yInc0 - przemowa z dnia 16.07.2021 od. 12:10 (dostęp 

16.08.2021) 

8. Kanał Misjonarzy Jezusa Miłosiernego na Youtube (29,9 tys. subskrybentów) 

https://www.youtube.com/watch?v=WwM3gFRCMz8 (dostęp 16.08.2021)  

9. https://www.przymierzemilosci.pl/prorocy.html (dostęp 16.08.2021) 

(ryc3:) Prorokini Mieczysława z Chicago ogłosiła, że otrzymała wytyczne w tej sprawie od samej św. 

Faustyny:  

Link strony: http://nachwaletrojcyswietej.com/2021/07/09/swieta-faustyna-o-koronce-do-milosierdzia-bozego/ 

Screenshot – zdjęcie z ekranu Meczyławy Kordas / usunięty ze strony – obecnie niedostępny/ 

 

Opracował Krzysztof Siła-Nowicki,  
Czciciel Miłosierdzia Bożego 

Od REDAKCJI: Krzysztof Siła-Nowicki, czciciel Miłosierdzia Bożego, zatroskany o poprawność 

odmawianej modlitwy jaką jest Koronka do Miłosierdzia Bożego przekazał dnia 7.09.2021 r. powyższe 

opracowanie adminowi witryny malirycerze.pl malirycerze.pl /i tu można pobrać oryginalne opracowanie 

p. Krzysztofa/ 
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Upubliczniamy ten tekst także w kwartalniku, aby umożliwić dotarcie z tymi treściami do czytelników 

Głosu MR i stanąć w prawdzie poparte rzeczowymi argumentami i faktami (wobec próby zamieszania w 

tym temacie).  

DO MAŁYCH RYCERZY I WSZYSTKICH,  

KTÓRYM DROGA JEST PRAWDA, ZGODA I POKÓJ! 

Nie dajmy się podzielić. Jak z treści opracowania „W OBRONIE KORONKI” wynika, pierwsze wydanie 

obrazka z koronką było wydane w 1937 r. z inicjatywy i ofiary bł. Ks. Michała Sopoćko, a więc za życia 

św. Faustyny – dwóch osób w wtajemniczonych w treść koronki. Wszystkie źródłowe teksty wskazują na 

treść Koronki zgodną z tekstami w dzienniczku św. Faustyny. Patrzmy więc na owoce tej modlitwy. 

Każdy, który z serca modli się tą Koronka doświadcza niezgłębionych łask Bożego Miłosierdzia.  

Piszący te słowa wielokrotnie z bliskimi – bez zmiany tekstu – korzystał z owoców tej błogosławionej 

modlitwy, którą modliła się św. Faustyna, modlił się bł. Michał Sopoćko, modlił się św. Jan Paweł II i 

modliła się bardzo często, jak wykazują rękopisy – nasza założycielka s. Zofia Grochowska i wcale nie 

używała zmienionego tekstu „Dla bolesnej męki Jezusa” czy „dla Jezusa bolesnej męki”. Więc nie 

wspomagajmy szatana-diabła w jego działaniach oszustwa, dzielenia, niezgody – bo to jest jego dewizą 

– wprowadzanie zamętu, rozłamów – to kłamca od początku.  

Przepraszajmy Boga bogatego w miłosierdzie za to, że daliśmy się zwieść i polecajmy w tej przebogatej 

w owoce modlitwie wszystkich, którzy ulegli piekielnemu prowokatorowi i zwodzicielowi, aby Pan dał 

światło do przejrzenia. Amen.    

mr Wiesław 

KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA W KURII 
SZCZECIŃSKO–KAMIEŃSKIEJ 

W poniedziałek, 25.10.2021 r. doszło do spotkania przedstawicieli Zarządu Legionu Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego: Anny Antosik-Stemplowskiej – zastępcy prezesa i animatorki ze 

Szczecina i Wiesława Kaźmierczaka – prezesa i animatora z Koszalina z ks. Abp Andrzejem Dzięgą. 

Celem było zaprezentowanie i omówienie istotnych spraw związanych z bieżącą sytuacją i działaniami 

we Wspólnocie tak w Kościele lokalnym jak i w Kościele w Polsce. 

Ważną decyzją Arcybiskupa, było zapewnienie o zatwierdzeniu na stałe Legionu MRMSJ w Archidiecezji 

Szczecińsko-Kamieńskiej – po spełnieniu pewnej procedury (pisma do Kurii od Ks. Proboszcza) – już 

listopadzie w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 

Gospodarz spotkania poinformowany został o czterech dekretach biskupów Kościołów lokalnych, którzy 

zatwierdzili Legion na terenie swoich diecezji. Rozmowa dotyczyła także ogólnopolskiej aprobaty 

Legionu MRMSJ. Padła sugestia o zredagowanie i uzupełnienie Statutu o zasięgu ogólnokrajowym i ze 

stosownym pismem przesłać do Konferencji Episkopatu Polski.  
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Nadal należy zabiegać o aprobatę w diecezjach, gdzie nie ma jeszcze Dekretu Biskupiego. 

Ks. Abp Andrzej Dzięga otrzymał książkę „Przyprowadź mi dusze. Jestem Bogiem Miłości i miłosierdzia” 

siostry Medardy (Zofii Wyskiel) przychylnie podszedł do udzielenia pozwolenia na korzystanie z tej 

publikacji do użytku wewnętrznego Legionu po spełnieniu procedury (stosownego pisma od 

szczecińskiej wspólnoty Legionu MRMSJ). 

Arcybiskup został poinformowany o obecnych działaniach związanych z tekstami s. Zofii Grochowskiej. 

Obecnie są one redagowane – także te jeszcze niepublikowane) przez o. Józefa Kaźmierczaka OFM 

(który pracował przy redakcji książki s. Medardy „Przyprowadź mi dusze. Jestem Bogiem Miłości i 

miłosierdzia”). Zanim doszłoby do pozwolenia w przyszłości dla całej publikacji padła sugestia ze strony 

hierarchy o wybranie tekstów dot. Małych Rycerzy w publikacji książkowej ok. 100 stron – także do 

użytku wewnętrznego Legionu MRMSJ – i na to mogłoby być udzielone pozwolenie władzy Kościoła 

lokalnego. Wskazał przy tym na spełnienie warunków proceduralnych w tej kwestii. (przygotowanie 

książki z wybranymi tekstami ze stosownym pismem od lokalnej - szczecińskiej wspólnoty Legionu 

MRMSJ). 

Gospodarz spotkania otrzymał także VADEMECUM Małego Rycerza – PODRĘCZNIK Legionu MRMSJ 

zapoznając się z zawarta treścią, co pozwoliło na głębsze pochylenie się nad wybranymi zagadnieniami.    

Padła sugestia, aby wykorzystać obecny Synod Biskupi i zabrać w nim głos synodalny, jako Legionu 

Małych Rycerzy MSJ - przypomnieć o swoim istnieniu, napisać ujednolicone pismo do wszystkich 

synodów biskupich informujący o wspólnocie podpisany przez osobę reprezentującą zarząd oraz przez 

osobę reprezentującą daną diecezję. 

Tak, więc zostały podjęte ustalenia i kierunki działania w najbliższym czasie, jeśli chodzi o szerszą 

prezentacje Legionu MRMSJ w Kościele w Polsce i kolejny krok do aprobaty Legionu przez Episkopat 

Polski, o czym szerzej poinformujemy przy następnej okazji. 

Zarząd prosi o uwzględnienie tych spraw, działań w modlitwie i codziennym ofiarowaniu zanoszonym 

przez wszystkich rycerzy i zatroskanych Księży o dzieło Jezusa Króla Miłosierdzia w Kościoła lokalnych, 

w Polsce i poza granicami). Amen. 

Ważne przypomnienie rycerki Marii dot. 
OBIETNICY URATOWANIA DZIECKA OD ABORCJI  
ZA ODMÓWIENIE MODLITWY ANIOŁ PAŃSKI. 

W czasie pobytu w szpitalu w Niemczech Matka Boża prosiła s Zofię o odmawianie coraz bardziej 

zapomnianej modlitwy Anioł Pański.  

Powiedziała Maryja, że za każde odmówienie tej modlitwy uratuje jedno dziecko od aborcji. Wróćmy do 

zwyczaju odmawiania Anioł Pański i ratujmy dzieci poczęte.  

Przed odmówieniem „Anioł Pański” złóżmy modlitwę ofiarowania: 
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Maryjo, uwielbiam Twoje Przeczyste Łono i to Dzieciątko, które się w Nim poczęło i 

proszę o wszystkie dzieci poczęte, aby rodzice dali im życie, którym Bóg ich obdarzył i 

kochali je w życiu taką miłością, jaką Ty kochałaś swojego Syna, a naszego Pana, 

Jezusa Chrystusa.  

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi… 

OGŁOSZENIA DOT. PUBLIKACJI MR 
1. NOWE WYDANIE KSIĄŻKI S. ZOFII  

Prosimy WSZYSTKICH – ZAINTERESOWANYCH zapowiadaną NOWĄ 

KSIĄŻKĄ S. Zofii Grochowskiej z wszystkimi tekstami źródłowymi także z 

tymi niepublikowanymi dotąd – o zgłaszanie zapotrzebowania. Chcemy 

wiedzieć, jaką ilość wydrukować ( tylko dla zamawiających ). Kontakt 

podany na końcu Głosu Małego Rycerza.  

Koszt orientacyjny na chwilę obecną to ok. plus-minus 50 zł.  

2. Książka „PRZYPROWADŹ MI DUSZE…”  

Zainteresowani książką Zofii Wyskiel (s. Medardy)  

pt. „Przyprowadź mi dusze. Jestem Bogiem Miłości i miłosierdzia” 

mogą ją jeszcze zamówić u Marii kom. 664 035 180.  

Książki nie ma w dystrybucji księgarskiej, ponieważ jest wydana tylko do 

użytku wewnętrznego Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego. 

Zamówienia u Marii kom. 664 035 180. 

3. VADEMECUM MR –  
PODRĘCZNIK formacyjny Legionu MRMSJ 

To nowa publikacja do użytku wewnętrznego 

opracowana, jako informator dla kandydatów i rycerzy a 

także dla zainteresowanych duchownych w przybliżeniu 

tego półtora tysięcznego ruchu katolickiego Polsce i 

poza granicami.  

Format A5 (gabaryty Głosu MR).  

Jest dostępna dla zainteresowanych –  

u Marii kom. 664 035 180. 
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88 Mszy św. zamówionych przez Zarząd 
Legionu z ofiar MRMSJ 

PAŹDZIERNIK 2021 
31 Mszy św. przez cały miesiąc październik w poniższych intencjach odprawiają Najświętszą 
Ofiarę za wschodnią granicą Polski 

O szczególne błogosławieństwo dla Polski w łączności ze wszystkimi łaskami pomnożone do entej 

potęgi, które uzyskała Matka Boża od chwili poczęcia w jedności z Bogiem Ojcem – Bogiem 

Trójjedynym. 

2 x po 10 Mszy św. – O uwielbienie Trójcy Świętej w zniweczeniu wszelkich planów, sideł i 
dzieł szatana i jego sług. 

10 Mszy św. od 16-25.10.2021r. 

9 mszy św. – jako nowenna, intencja: O uwielbienie Trójcy Świętej w zniweczeniu wszelkich planów, 

sideł i dzieł szatana i jego sług mocą Ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa przez Niepokalane Serce Maryi i 

Najczystsze Serce św. Józefa za przyczyną św. Michała Archanioła, Jego Zastępów i Wszystkich 

Świętych. 

Dziesiąta Msza św. jako: Uwielbienie i podziękowanie Trójcy Świętej mocą Ofiary i Krwi Jezusa 

Chrystusa przez Niepokalane Serce Maryi i Najczystsze Serce św. Józefa za przyczyną św. Michała 

Archanioła, Jego Zastępów i Wszystkich Świętych za zniweczenie wszelkich planów, sideł i dzieł 

szatana i jego sług. 

10 Mszy św. od 16-25.10.2021 r. 

9 mszy św. – jako nowenna, intencja: O zniweczenie wszelkich planów, sideł i dzieł szatana i jego sług 

mocą Ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa przez Niepokalane Serce Maryi i Najczystsze Serce św. Józefa za 

przyczyną św. Michała Archanioła, Jego Zastępów i Wszystkich Świętych. 

Dziesiąta Msza św., jako: Uwielbienie i podziękowanie Trójcy Świętej mocą Ofiary i Krwi Jezusa 

Chrystusa przez Niepokalane Serce Maryi i Najczystsze Serce św. Józefa za przyczyną św. Michała 

Archanioła, Jego Zastępów i Wszystkich Świętych za zniweczenie wszelkich planów, sideł i dzieł 

szatana i jego sług. 

LISTOPAD 2021 

2 Msze św. w intencji na 26 -27 października 2021 

O wzmożone działanie Ducha Świętego w jedności Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce 

Maryi – w przestrzeni całego stworzenia – w zniweczeniu wszelkiego zła za przyczyną św. Michała 

Archanioła i wszystkich Chórów Anielskich. 

Ponadto w tych intencjach zostały zamówione i zamawiane Msze św. przez rycerzy w Polsce m.in. w 

Szczecinie zostały odprawione 2 x po 3 Msze św.  
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Pilne intencje 6 mszy św. od 26-31.10.2021 r. 

- O wzmożone działanie Ducha Świętego w jedności Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce 

Maryi – w przestrzeni Polski, Europy, Kościoła i całego stworzenia – w zniweczeniu działania wszelkiego 

zła mocą św. Michała Archanioła i wszystkich Chórów Anielskich oraz wszystkimi zbawionymi biskupami 

i egzorcystami. 

Łączmy z tą intencją mszy św. nasze modlitwy, wynagrodzenie, przebłaganie i wołanie do Boga 

bogatego w Miłosierdzia wraz ze Wszystkimi Świętymi i duszami zbawionymi. Amen. 

Ks. Radosław S. - egzorcysta z Koszalina prosił o wzmożone modlitwy w tym tygodniu wobec 

wzmożonego działania mocy zła osobowego. Podobnie wzywa nas Abp. Andrzej Dzięga. Zaś znaki, 

które towarzyszą mówią same za siebie. Wiec czuwajmy... mr Wiesław 

2 x po 10 Mszy św. 1-10.11.2021 r. 

10 Mszy św. – Intencja 1): O uwielbienie Boga w Trójcy Świętej Jedynego przez moc 

wstawienniczą Wszystkich Świętych, aby Miłość Boża przeniknęła całą przestrzeń stworzenia 

Bożego i wszystkie dusze ludzkie. 

10 Mszy św. – Intencja 2): O uwielbienie Boga w Trójcy Świętej Jedynego przez moc 

wstawienniczą Wszystkich Świętych, aby Miłość Boża przeniknęła całą przestrzeń stworzenia 

Bożego i wszystkie dusze ludzkie szczególnie w Polsce – Ojczyźnie naszej za przyczyną i mocą 

modlitw dusz zbawionych i wszystkich zatroskanych o wypełnienie Woli Bożej. 

3 x po 10 Mszy św. = 30 Mszy św. w listopadzie 

10 mszy św. od 1-10 listopada 2021 – Przez Najświętsze Serca Jezusa, Maryi i Józefa – 

Podziękowanie i uwielbienie Boga w Trójcy św. Jedynego za okazane miłosierdzie wszystkim duszom 

czyśćcowym – z prośbą o ich błagalne wstawienie się u Boga bogatego w miłosierdzie za Kościół, 

duchowieństwo, Ojczyznę, Legion MRMSJ, rodziny, grzeszników szczególnie tych, którym grozi 

utrata wiecznego zbawienia – mocą ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa za wstawiennictwem Aniołów i 

Wszystkich Świętych. 

10 mszy św. od 11-20 listopada 2021 – Przez Najświętsze Serca Jezusa, Maryi i Józefa – 

uwielbienie i podziękowanie Bogu w Trójcy św. Jedynemu za okazane łaski miłosierdzia wszystkim 

duszom zbawionym – z prośbą o ich błagalne wstawienie się u Boga bogatego w miłosierdzie za 

Kościół, duchowieństwo, Ojczyznę, rodziny, Legion MRMSJ, grzeszników szczególnie tych, którym 

grozi wieczna utrata zbawienia – mocą ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa za wstawiennictwem Aniołów i 

Wszystkich Świętych. 

10 mszy św. od 21-30 listopada 2021 – Przez Najświętsze Serca Jezusa, Maryi i Józefa – 

uwielbienie i podziękowanie Bogu w Trójcy św. Jedynemu za okazane łaski wszystkim duszom 

najbardziej potrzebującym miłosierdzia – z prośbą o ich błagalne wstawienie się u Boga bogatego w 

miłosierdzie za Kościół, duchowieństwo, Ojczyznę, rodziny, Legion MRMSJ, grzeszników 
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szczególnie tych, którym grozi wieczna utrata zbawienia – mocą ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa za 

wstawiennictwem Aniołów i Wszystkich Świętych. 

MSZE ŚW. WIECZYSTE Z OFIAR RYCERZY 
u Misjonarzy Krwi Chrystusa w Częstochowie (rycerze z Pelplina) 
i u Werbistów w Chicago i w Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich 

1. O wzmożone działanie Ducha Świętego w jedności Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce 

Maryi – w przestrzeni całego stworzenia – w zniweczeniu wszelkiego zła za przyczyną św. Michała 

Archanioła i wszystkich Chórów Anielskich. 

2. Za Polskę, aby była posłuszna woli Jezusa Chrystusa Króla Miłosierdzia i przyjęła Jego władzę. 

3. O zniweczenie wszelkich planów, sideł i dzieł szatana i jego sług mocą Ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa 

przez Niepokalane Serce Maryi i Najczystsze Serce św. Józefa za przyczyną św. Michała Archanioła, 

Jego Zastępów i Wszystkich Świętych. 

4. Uwielbienie i podziękowanie Trójcy Świętej mocą Ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa przez Niepokalane 

Serce Maryi i Najczystsze Serce św. Józefa za przyczyną św. Michała Archanioła, Jego Zastępów i 

Wszystkich Świętych za zniweczenie wszelkich planów, sideł i dzieł szatana i jego sług. 

W tej intencji ZAMÓWILI MSZE ŚW. w Chicago mr Iwona i w imieniu koła Legionu - Ania ze Szczecina. 

– O wzmożone działanie Ducha Świętego w jedności Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce 

Maryi – w przestrzeni Polski, Europy, Kościoła i całego stworzenia – w zniweczeniu działania wszelkiego 

zła mocą św. Michała Archanioła i wszystkich Chórów Anielskich. 

W OSTATNIM CZASIE DO WIECZNOŚCI ODESZŁO 3 RYCERZY 

Śp. Ryszard Kujawski z Kalisza, odszedł w wieku 85 lat w niedziele, 26.09.2021 r. Zmagał się z 

wieloma chorobami głównie z nowotworem. Pogrzeb odbył się w czwartek, 30.09.2021 r. o godz. 14:00 

w Kaliszu. 

Śp. Zofia Abramczyk z Mszany Górnej odeszła w wieku 74 lat, we wtorek 05.09.2021 r. Należała do 

koła Legionu MRMSJ w Zakopanem. Pogrzeb w 29 września 2021 r. 

Śp. Krystyna Rapacz ze Skrzypne odeszła w wieku 73 lat, w poniedziałek 27.09.2021 r. Należała do 

koła Legionu MRMSJ w Bochni. Pogrzeb w sobotę, 9 września 2021 r. w Rokiciny. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki, wieków. 

Amen.  Zdrowaś Maryjo… Królowo Czyśćca – módl się za nimi. 

MODLITWA „ANTYPANDEMICZNA” 
O ODDALENIE SKUTKÓW PRZYJĘCIA  
PREPARATÓW SKAŻONYCH MORALNIE 
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Dokument Kongregacji Nauki Wiary ( z 17.12. 2020 ) stwierdza, że w przypadku pandemii "można 

korzystać z wszystkich szczepionek uznanych za klinicznie bezpieczne i skuteczne z pełną 

świadomością, że odwołanie się do takich szczepionek nie oznacza formalnej współpracy przy aborcji, z 

której pochodzą komórki, z których zostały wyprodukowane". 

Z powyższego wynika, że z przynajmniej trzech powodów, używanie tzw. szczepionek przeciw COVID-

19 powinno wywołać sprzeciw prawego sumienie. 

I. Fakty, które świadczą o ukrywaniu prawdy nt. "pandemii koronawirusa". 

Tzw. zaszczepieni nie są kontrolowani ani prewencyjnie badani pod kątem zarażenia lub bycia 

nosicielami wirusa - a zatem wirus nie jest tak bardzo groźny, skoro wobec niezaprzeczalnego faktu, że 

szczepionka nie chroni przed zarażeniem się wirusem, lekceważy się prewencję; 

z drugiej strony wyolbrzymia się prewencję, mającą znamiona represji, wobec osób zdrowych, nie 

przejawiających żadnych symptomów choroby, niezaszczepionych, zarówno tzw. ozdrowieńców, jak i 

tych, którzy w różnym stopniu i w różny sposób nabyli naturalną odporność; 

powyższe spostrzeżenia poddają w wątpliwość adekwatność nazywania obecnej sytuacji "pandemią 

koronawirusa", a tym samym uznania przez wierzących, że mają do czynienia z prawdziwą pandemią; 

powyższą tezę potwierdza także łatwe wycofywanie się organizatorów imprez z pierwotnych ostrych 

restrykcji, czyli udostępniania wydarzenia tylko i wyłącznie dla zaszczepionych, a następnie - wobec 

nacisków czy protestów - luzowanie tych obostrzeń; świadczyć to może także o tym, że wprowadzanie 

takich restrykcji ma na celu - nie ochronę przed zarażeniem, ale wymuszanie szczepienia się. 

II. Preparaty szczepionkowe są obciążone poważnymi wątpliwościami co do klinicznego 

bezpieczeństwa i skuteczności. 

W takim przypadku ogromnym złem moralnym byłoby świadome przyjęcie skażonych moralnie 

szczepionek, szczególnie że duża część środowisk naukowych i medycznych poddaje w wątpliwość lub 

wprost wykazuje, że te produkty szczepionkowe nie są "klinicznie bezpieczne i skuteczne". 

III. Bezpośredni związek z aborcją. 

Liczne publikacje i wypowiedzi specjalistów medycznych oraz osób w różnym stopniu powiązanych z 

środowiskiem aborcyjnym (klinikami aborcyjnymi), jednoznacznie wskazują na wykorzystanie linii 

komórkowych pozyskanych z abortowanych dzieci tu i teraz, a nie "w dalekiej przeszłości", i nie "z 

dwóch płodów", ale z licznie wywoływanych poronień kobiet w ciąży, a następnie w sposób bestialski 

mordowanych dzieci; 

jeżeli podejrzenie o pedofilię jest wystarczającym pretekstem do odbierania prawa wykonywania zawodu 

lub posługi duszpasterskiej przez podejrzanego o to przestępstwo, to tym bardziej udokumentowane 

przypadki wykorzystywania abortowanych dzieci jako surowca branży medycznej, w tym producentów 

preparatów szczepionkowych, powinny być powodem ostrego sprzeciwu wobec przyjmowania i 

dystrybucji w sposób tak niegodny człowieczeństwa uzyskanych produktów. 
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Wobec milczącego pozwolenia na kontynuowanie tego procederu, które ma znamiona zbrodni na 

najbardziej bezbronnych ludziach, podejmujemy modlitwę ekspiacyjną, jak również modlitwę oddalenia 

skutków dla życia doczesnego i wiecznego u ludzi, którzy nie byli do końca świadomi, jak bardzo 

moralnie skażone są preparaty, które przyjęli lub zostali zmuszeni do ich przyjęcia. 

Modlitwa "antypandemiczna" – 31 października, 11:50 odbyła się modlitwa o oddalenie skutków 

przyjęcia preparatów skażonych moralnie 

"A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2,35) 

W wigilię Wszystkich Świętych, za ich wstawiennictwem, na czele z Niepokalaną Matką Jezusa 

Chrystusa, Który jest Drogą, Prawdą i Życiem, będziemy modlić się o uwolnienie wszystkich 

zaszczepionych preparatami inżynierii genetycznej, skażonymi moralnie przez wykorzystanie do ich 

produkcji komórek dzieci abortowanych. 

Modlimy się także, aby na jaw wyszły knowania serc przewrotnych, o wyzwolenie z lęku, opresji, 

poprzez poznanie pełnej prawdy, która w Chrystusie nas wyzwoli. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy, jakże ważnej, potrzebnej, dającej nadzieję i przywracającej pokój serca. 

https://niepokalanow.pl/klasztor/informacje/modlitwa-antypandemiczna 

R E D A K C J A – K O N T A K T Y 

Asystent REDAKCJI: ks. dr Lesław Krzyżak 

Redakcja: Wiesław Kaźmierczak, Urząd Pocztowy Koszalin 9  

Skrytka pocztowa 82, 75-350 Koszalin, kom. 668 093 700   

Zamówienia…Maria Mrózek, kom. 664 035 180 

MODLITWA za ADMINISTRATORÓW,  

REDAKCJĘ i UŻYTKOWNIKÓW  

WITRYNY INTERNETOWEJ LEGIONU MRMSJ i 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 i pożytecznych słów 

wypowiedzianych mieści na tej stronie internetowej i Głosie MR, 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 zarządzającymi stroną i redakcją Głosu MR, 

umiejętnie korzystać oraz ubogacać siebie i bliźnich będą zamieszczanymi treściami. Zaś wszelkie 

zakusy szatana i innych złych duchów oraz wrogów Boga, Kościoła, Legionu, Głosu MR i tej witryny – w 

przekręcaniu, wypaczaniu i nie zrozumieniu tych treści oraz wszelkich złych zamierzeń, działań i ataków 

– zostały przerwane i zniweczone mocą Bożą i za przyczyną całego Dworu Niebieskiego. Amen. 

Nasza NOWA witryna: 
malirycerze.pl 

e-mail: 

malirycerze@gmail.com 

https://niepokalanow.pl/klasztor/informacje/modlitwa-antypandemiczna
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