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PODZIĘKOWANIE ZA ŻYCZENIA  
Bożonarodzeniowe i z racji Nowego Roku A.D. 2022  

W imieniu redakcji Głosu MR, moim, Marii i 

całego Zarządu Legionu MRMSJ pragniemy 

podziękować Wam Kochani za wszelkie objawy 

pamięci, dobroci, życzliwości, ofiarności, jakie 

przyszły od Was napisane na kartkach 

pocztowych, wysłane mailem, SMS-em czy 

bezpośrednio kierowane za pomocą różnych 

łącz telekomunikacyjnych. Niech Boskie Dziecię 

Jezus, Maryja i św. Józef mają Was pod swoją 

opieką i wypraszają u Boga Ojca dary i owoce 

Ducha Świętego dla Was, Waszych rodzin, grup 

modlitewnych i wszystkich, których nosicie w 

swoich sercach. Niech biblijne 

błogosławieństwo z Księgi Liczb, jakie jest 

czytane u progu Nowego Roku towarzyszy nam w całym Roku Pańskim 2022. Amen. Amen. Amen. 

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię 

obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.( Lb 6,22-27) 

mr Wiesław  

TERMINY planowanych SPOTKAŃ modlitewno-formacyjnych 
organizowanych w 2022 r. dla Legionu Małych Rycerzy MSJ 

►19-21.05.2022 – Planowane VII rekolekcje w Częstochowie. Po 2 latach zawieszonych rekolekcji w 

Częstochowie – jest planowana uczta duchowa w Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Krwi Chrystusa. 

Zapisy u Marii kom. 664 035 180 trzeba dokonywać jak najszybciej do 31 marca, ponieważ 

gospodarz miejsca warunkuje rezerwację uiszczeniem zaliczki w wysokości 5 tys. zł. Jeśli nie 

będzie wystarczającej ilości zadeklarowanych uczestników – rekolekcje będą odwołane! 

►21 maja 2022 – XVII Pielgrzymka Zawierzenia Legionu Matce Bożej, Jasna Góra. Czuwanie z 

Królową Polski i adoracją Króla Miłosierdzia i Polski w kaplicy Cudownego Obrazu od Apelu 

Jasnogórskiego do 4.00 w niedzielę, 22.05.2022. Zapisy u Marii kom. 664 035 180 

►5–7 sierpnia 2022 – XXIV TRIDUUM ku czci Boga Ojca w Niepokalanowie, w tym VII rekolekcje, XIII 

posiedzenie Zarządu i XV obrady Zgromadzenia Animatorów.  XXIV czuwanie ku czci Boga Ojca (noc 

z soboty na niedzielę, 31.07./1.08.2021) otwarte dla wszystkich rycerzy i kandydatów.  

Będziemy wdzięczni Niebu, jeśli Pan Bóg pozwoli nam się spotkać  
w tych planowanych ucztach duchowych, bo co przyniesie czas – jeden Bóg Ojciec wie! 
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Modlitwa za Ojczyznę na Wawelu  
w III piątek, 21.01.2022 r. w Krakowie 

Apostolstwo Modlitwy przy Ołtarzu Miłosierdzia przy katedrze na Wawelu 

prowadzi od 11 lat uczestnicząc w adoracji i Mszy św. w katedrze św. 

Wacława na Wawelu w intencji: za Polskę, aby była posłuszna woli 

Jezusa Chrystusa i przyjęła Jego władzę. 21 stycznia dołączyli do nich 

Mali Rycerzy z Bochni i Krakowa (12 osób). Apostolstwo Modlitwy przy 

Ołtarzu Miłosierdzia modli się w tym miejscu w każdy III piątek miesiąca 

wg porządku: 16.00 Adoracja, 16.30 Msza św. po niej spotkanie 

formacyjne. W katedrze zostały złożone Jezusowi Chrystusowi wota 

władzy królewskiej opublikowane w Głosie MR nr 34 (druga wewnętrzna 

strona okładki) z opisami na str.21 oraz w broszurze z Homiliami 

intronizacyjnym (trzecia wewnętrzna strona okładki) z opisami na 

str. 52.  

Ponadto p. Krystyna H. – animatorka grupy poinformowała o 

złożeniu, jako wotum na Jasnej Górze pobłogosławionej figurki 

Dzieciątka Jezus Króla Miłosierdzia z koroną nałożoną przez św. 

Jana Pawła II na Watykanie. Dwie identyczne kopie zostały złożone 

na Skałce w Krakowie i w katedrze na Wawelu w 3 miejscach 

związanych z objęciem władzy przez królów Polski, którzy 

nawiedzali te szczególne miejsca przed ich koronacją. 

Relacja rycerza Andrzeja  
z I-go Spotkania Modlitewnego  
na Wawelu w Królewskim Krakowie 

„Oto są Słowa dla ciebie: 

rób wszystko, co jest w twej mocy  

w dziele miłosierdzia Mojego” 

(Dz. 998) 

 

W dniu 21 stycznia 2022 r. (3 piątek m-ca) na godz. 

16 na zaproszenie Pani Krystyny Hajduk założycielki 

Wspólnoty Apostolstwa Modlitwy przy Ołtarzu 

Miłosierdzia w Katedrze na Wawelu przybyli do 

Katedry Wawelskiej Mali Rycerze z Krakowa i 

Bochni. Nasze spotkanie modlitewne rozpoczęliśmy 
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od Adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Modlitwie przewodniczył 

Ks. Paweł Ochocki, którą rozpoczął Koronką do Bożego Miłosierdzia. Po chwili ciszy uwielbialiśmy Pana 

Jezusa słowami Aktu Uwielbienia Eucharystii i innymi pieśniami. Na zakończenie naszej adoracji Ks. 

Paweł udzielił nam błogosławieństwa Bożego. 

Tak usposobieni, tak przygotowani duchowo do Mszy świętej udaliśmy się przed ołtarz konfesji 

św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Mszę św. sprawował ks. prof. Jacek Urban w intencji: „Za Polskę, 

aby była posłuszna woli Jezusa Chrystusa - Króla Miłosierdzia i przyjęła Jego władzę”. 

Pokrzepieni Słowem Bożym, Ciałem i Krwią Pana Jezusa oraz Bożym błogosławieństwem 

udaliśmy się na spotkanie formacyjne do klasztoru oo. Bernardynów u stóp wzgórza Wawelskiego. 

Spotkanie formacyjne odbyło się w ciepłej i serdecznej atmosferze. Pani Krystyna przybliżyła nam różne 

wydarzenia historyczne, które splatają się w jedną całość dotyczącą Wawelu i Polski.  

Od wielu lat Pani Krystyna z wielkim oddaniem, zaangażowaniem, niestrudzonym swoim przykładnym 

życiem i całą swoją osobą, jako gorliwa czcicielka Bożego Miłosierdzia godnie głosi orędzie Bożego 

Miłosierdzia. Gdy patrzę na Panią Krystynę, to spostrzegam, że w tym wszystkim, co czyni, co mówi z 

tak wielkim przejęciem emocjonalnym, tak bardzo 

ekspresyjnie to jest gdzieś subtelnie, głęboko ukryta wielka 

miłość do Pana Jezusa Miłosiernego, któremu bezgranicznie 

ufa. 

„Ile razy chcesz Mi sprawić radość mów światu o Moim 

wielkim i niezmierzonym miłosierdziu.” (Dz. 164) 

Na zakończenie naszego spotkania nie 

pożegnaliśmy się, bo jest pragnienie naszych serc, aby znów 

spotkać się razem na comiesięcznej modlitwie, w 3-ci piątek 

m-ca - 18 lutego 2022 r. o godz. 16. Serdecznie zapraszamy 

wszystkich do wspólnej modlitwy w tym szczególnym, 

wyjątkowym miejscu, jakim jest Katedra Wawelska. To jest 

serce Krakowa, ale tak myślę, że i Polski mając na uwadze 

przepowiednie Adama Człowieka. 

W głębokim uniżeniu i pokorze z całego serca 

dziękuję Miłosiernemu Bogu za tę wielką łaskę wspólnej 

modlitwy przy konfesji św. Stanisława BM w Katedrze Wawelskiej.  

Teraz pragnę pięknie podziękować naszym świętym Patronom, którzy są czcicielami Bożego 

Miłosierdzia, a Boża Opatrzność skrzyżowała ich losy w Królewskim Krakowie.  

Nasza czcigodna św. s. Faustyno - sekretarko Bożego Miłosierdzia, św. Janie Pawle II – wielki apostole 

Bożego Miłosierdzia, bł. Michale Sopoćko - spowiedniku i kierowniku duchowy św. s. Faustyny módlcie 

się za nami, abyśmy mocno trwali w wierze i nieśli naszym bliźnim miłość i miłosierdzie.  

Gdy tak dziś spoglądam na to całe piękne miasto królów Polskich - ukochane przez św. Jana 

Pawła II - Kraków, a w szczególności na katedrę Wawelską, Skałkę, łagiewnickie wzgórze i tyle, tyle 

kościołów, klasztorów z kościołem Mariackim na czele, w których znajduje się tyle krypt ze świętymi, 

królami, bohaterami narodowymi, wieszczami, to tak czuję, że właśnie tu bije serce narodu Polskiego, że 
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właśnie tu odrodzi się nasza wiara katolicka. Ale jest jeszcze coś ponad to w tej całości, coś, czego nie 

da się dotknąć, coś nieuchwytnego, coś mistycznego, zawarta w tym wszystkim jest jakaś myśl, jakiś 

sens, które czuje tyko moje serce, a którego niestety jeszcze dziś nie jestem w stanie wyrazić. Wiem na 

pewno, że tak jest, że to wszystko ma jakiś sens, którego jeszcze do końca nie rozumiemy, bo nie 

przyszedł jeszcze na to czas. 

Jeszcze raz dziękuję Pani Krystynie Hajduk za zaproszenie, serdeczne przyjęcie do wspólnej 
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modlitwy i opowiedzenie różnych tajemnic, które skrywa wzgórze Wawelskie. Myślę, że to nasze 

pierwsze spotkanie będzie inspiracją do dalszej wspólnej modlitwy, wspólnego działania w dziele 

Bożego Miłosierdzia.  

Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe 

niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. W tej ostatniej 

godzinie nic dusza nie ma na swą obronę, prócz miłosierdzia Mojego, szczęśliwa dusza, która 

przez życie zanurzała się w zdroju Miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość (Dz. 1075) 

mr Andrzej z Bochni 

Relacja z rekolekcji w Iwoniczu Zdroju grupy 
Małych Rycerzy z Bochni, 4-18.12.2022 r. 

W dniach od 4-18 grudnia 2021 odbyły się rekolekcje dla grupy Małych Rycerzy MSJ z Bochni w 

uroczym Iwoniczu Zdroju. Okolica przywitała nas przepiękną zimową scenerią - drzewa pokryte czapami 

śniegu, wszędzie biało, śnieg skrzypi pod butami.   

Na informację o planowanych rekolekcjach 

odpowiedziałam, że super, ale oczywiście ja nie 

mogę jechać, bo dom, dzieci i praca, zwłaszcza 

przed Świętami. Jednak po kilku dniach zmieniłam 

zdanie, a jeszcze bardziej utwierdziłam się w tym 

postanowieniu po czuwaniu w Skarżysku 

Kamiennej, gdzie złożyłam deklarację przystąpienia 

do Małych Rycerzy. 

W czasie rekolekcji korzystaliśmy z kameralnego 

ośrodka sanatoryjnego, co umożliwiało nam integrację i wspólną modlitwę. W pierwszym tygodniu 

codziennie jeździliśmy do Sanktuarium św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym, gdzie 

uczestniczyliśmy we Mszy św. odprawianej przez 

ks. Andrzeja, następnie adorowaliśmy Najświętszy 

Sakrament odmawiając Koronkę do Miłosierdzia 

Bożego i Różaniec św. Na zakończenie ks. 

Andrzej kierował do nas Słowo Boże na temat 

Maryi, zwłaszcza, że był to czas Święta 

Niepokalanego Poczęcia NMP.  

W sobotę, dzięki pomocy i życzliwości ks. 

Andrzeja pojechaliśmy do Strachocina k. Sanoka, 

odwiedzić rodzinną miejscowość św. Andrzeja 

Boboli. Zwiedziliśmy Bobolówkę i kościół 
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parafialny, gdzie odmówiliśmy Nowennę do św. Andrzeja i wróciliśmy na Mszę św. do Miejsca 

Piastowego. 

W drugim tygodniu nauk rekolekcyjnych udzielał nam ks. 

Baran, z Sanktuarium św. Michała w Miejscu 

Piastowym. Tematem rozważań było UWIELBIENIE 

Pana Boga.  

Pan Bóg cieszy się i raduję, kiedy jego stworzenie Go 

wychwala, za wszystko dziękuje i uwielbia. Trzeba się 

uczyć uwielbiania Boga w radościach, a zwłaszcza w 

smutkach, bo z nich wypłynie na pewno jakieś dobro. 

Nigdy nie poddawać się niechęci, rozpaczy, bo ona nie 

pochodzi od Boga.  

Podał nam przykład człowieka, alkoholika, za którego modliła się żona, potem syn, również wnuk- 

prosząc o uwolnienie z nałogu. Dopiero, gdy syn usłyszał jak cenna jest modlitwa uwielbienia i zaczęli 

się wszyscy tak modlić - to już po kilku dniach ojciec cudownie został uzdrowiony z nałogu i od tego 

czasu jeździ po kraju i mówi o sile modlitwy uwielbienia i dziękczynienia.  

Rekolekcjonista mówił też, o życiu w atmosferze Bożej i szatańskiej. Atmosfera Boża jest wtedy, gdy w 

każdej chwili i za każdą najdrobniejszą rzecz dziękujemy Bogu mając w sercu zaufanie, radość i pokój. 

Wtedy szatan ucieka, bo my wyznajemy wtedy naszą wiarę.  

Atmosfera szatana to choćby zły nastrój, wstawanie „lewą nogą”, złorzeczenie np. przy szukaniu 

zgubionych kluczy - należy tego unikać.  

Czas spędzony na rekolekcjach był czasem 

modlitwy, skupienia. Czasem poświęconym 

Bogu. Poznałam osoby, które już dłuższy 

czas są Rycerkami MSJ i chcę powiedzieć, 

że takiego przykładu rozmodlenia dawno nie 

widziałam. Są dla mnie wzorem pokornego 

życia w modlitwie i pełnego zaufania Panu 

Bogu w teraźniejszości /np. w znoszeniu 

różnych utrudnień / oraz powierzaniu 

przyszłości i prowadzeniu Duchowi św. 

/organizacja rekolekcji/. 

Dziękuję Panu Bogu i uwielbiam Go za łaskę skorzystania z tego świętego czasu. Dziękuje również p. 

Halince Borowiec za jej pracę, czas i modlitwy na rzecz zorganizowania tych rekolekcji.  

mr Jolanta W. 
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Ks. Bogusław: Jezus - Bóg zbawia, ratuje, ocala.  

Anioł mówi do Józefa: Nadasz Mu imię Jezus, albowiem On zbawi swój lud od jego grzechów" Mt 

1,21. A w Dziejach Apostolskich czytamy: „Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego Imienia, 

w którym moglibyśmy być zbawieni" Dz. 4,12. 

Jezus - Bóg zbawia, ratuje, ocala.  

W 1432 gdy w Europie szalała zaraza powodując masową śmierć ludzi, biskup Andre Dias w Lizbonie, 

opiekując się chorymi polecał, by ludzie wymawiali imię Jezus jak najczęściej, aby kto umie, pisać 

Jezus na kartkach i mieć przy sobie czy wieszać na drzwiach. Pewnego dnia ludzie zgromadzili się w 

kościele św. Dominika, gdzie biskup przypomniał potęgę imienia Jezus i poświęcił ludzi wodą 

świeconą i epidemia w kilku dniach zniknęła w mieście. Ta wieść rozeszła się na cały kraj i 

wzywanie imienia Jezus dało wybawienie.  

Wymawiamy imię Jezus często nadaremnie, czyli nie w formie modlitwy a bezcześcimy a w związku z 

tym nie będzie ocalenia, wybawienie, ratunku. A zło wydaje się triumfować w naszej Ojczyźnie i 

jesteśmy świadkami nowej etyki w naszej Ojczyźnie i na świecie.  

Zapraszam do modlitwy imieniem Jezus w intencji naszej Ojczyzny o Boży ratunek, ocalenie i 

wybawienie od wszelkiego zła, które jest tak przebiegłe i niszczące, że tylko Bóg nas może 

ocalić.  

Będziemy się modlić LITANIĄ DO IMIENIA JEZUS CIDZIENNIE DO 19 MARCA 2023. Zaczynamy 

oficjalnie od 02.02.2022 ale kiedykolwiek dotrze do Ciebie ta informacja to po prostu zacznij. Jeśli 

opuścisz, bo zapomnisz czy czas nie pozwoli to nie masz żadnego grzechu oczywiście.  

Jeśli dołączysz to proszę o sms na numer 603 762 818 ks. Bogusław bym mógł zapisać na listę, która 

będzie na Ołtarzu, gdy raz na kwartał będę odprawiał Mszę świętą za modlących się. Codziennie będę 

wszystkich błogosławił. 

IMIENIEM JEZUS możesz się modlić w duchu wszędzie, gdzie jesteś, na ulicy idąc, na poczekalni do 

lekarza, nawet na fotelu u dentysty! Niech ta modlitwa stanie się jakby twoim oddechem, a Bóg będzie 

obecny i dokona swego dzieła!  

Ratujmy ludzi, ratujmy świat Imieniem, które zostawił nam PAN JEZUS!!!  

Na Imię JEZUS zegnie się każde kolano!!!+ Proszę o rozsyłanie tego SMS-a. 

Pragnę, żeby IMIĘ MOJE było znane, kochane, 
czczone, wielbione, święcone i obchodzone1 

                                                           
1
 Liturgiczne wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus jest 3 stycznia 
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25 kwietnia 1959 r. 
 „Święć się Imię Twoje” 

[Mt 6,9]. 
Niech Imię Moje [Jezus] święci 

się w niebie2, na ziemi, pod ziemią, 

przez wszystkie stworzenia, które 

wyszły z rąk Moich. Pragnę, aby Mnie czczono, chwalono, wielbiono. Wielu Mnie prosi o łaski 

doczesne, ale bardzo mało jest takich, którzy by święcili Imię Moje. A Imię Moje jest wielkie. Przez Imię 

Moje otrzymacie wszystko, o cokolwiek prosić będziecie. Imię Moje jest tak potężne, że przed 

Imieniem Moim drży całe piekło. Na wezwanie Imienia Mego szatan ucieka, piekło się zamyka, bo ten, 

który wzywa Imienia Mego, wielbi Mnie. Przed tym bramy piekielne będą zamknięte. Pragnę, żeby Imię 

Moje było znane, kochane – i jak powiedziałem: pragnę, abyście cokolwiek czynicie, czynili w Imię 

Moje. 

Ojciec Mój Przedwieczny obiecał wszystkim, którzy [o] cokolwiek będą prosić w Imię Moje, 

że niczego im nie odmówi [por J 15,16]. Zwracajcie się do Ojca Przedwiecznego, aby dał wam 

wszystko, [o] cokolwiek będziecie prosili przez Imię Moje i w Imię Moje [por. J 16,23]. Pragnę, aby Imię 

Moje było święcone w niebie, aby Imię Moje obchodzone było na ziemi. Niech wszelkie kolano zgina 

się przed Imieniem Moim [por. Flp 2,10]. 

Mało prosicie, mało wielbicie Imię Moje! Dlatego świat dzisiaj jest jakby nad przepaścią, bo 

szatan wydziera z dusz Imię Moje, zaciera w duszach Imię Moje. 

Dusze, które Mnie kochają, które pragną, aby Imię Moje było czczone i wielbione, niech 

rozszerzają Królestwo Mego Imienia. 

Wielu jest, bardzo wielu, którzy z Imieniem Moim na ustach idą w bój – w bój w walce z szatanem. 

Takie dusze, to dusze bojowe Mojej armii, które nie lękają się wyznać Mego Imienia przed 

światem. Dlatego te dusze już tu na ziemi są naznaczone Moim orderem. Należą do hufca Mego, bo 

każdy wódz odznacza swoich walecznych odznaką swoją. 

Takie bojowe dusze walczące stwórzcie Mi, wielką armię takich walczących, aby mogły 

bronić Imienia Mego, bo tego, który Mnie wyzna przed ludźmi, Ja wyznam przed Ojcem Moim 

Przedwiecznym [por. Mt 10,32] i imię jego zapisane będzie w Księdze Żywota [por. Ap 3,5], to znaczy w 

Księdze Miłości. 

Taka dusza chwalić Mnie będzie przez całą wieczność i taka dusza odznaczona będzie orderem 

walecznych. Świecić będzie, jako gwiazda i święcić będzie Imię Moje w niebie wraz ze wszystkimi 

świętymi. 

Będą to dusze już tu na ziemi przeze Mnie specjalnie umiłowane, a w niebie imiona ich będą 

naznaczone specjalnym przywilejem Mojego hufca, Mojej armii świętych. 

                                                           
2
 Modlitwa „Ojcze nasz” jest modlitwą do Boga Ojca i w niej modlimy się „święć się imię Twoje”, czyli Boga Ojca. Tutaj Jezus 

prośbę o święcenie się Imienia Boga Ojca odnosi do siebie. Tymi słowami wyraża pewną rzeczywistość, że chwała Osoby Boga 
Ojca jest jednocześnie chwałą Syna Bożego i Ducha Świętego. W tym urywku mówi Jezus i odnosi On święcenie się imienia Boga 
Ojca do siebie „Niech Imię Moje [Jezus] święci się w niebie”. Święcenie się imienia Jezusa jest jednak święceniem się całej Trójcy 
Świętej.  
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Każdy, który wymawia Imię Moje, otrzymuje nadzwyczajne łaski tu na ziemi. Przede wszystkim 

kapłani powinni często wzywać Imienia Mego i wszystko czynić w Imię Moje. 

Przecież powiedziane jest: „W Imię Moje będziecie cuda czynić, będziecie czarty wypędzać” 

[por. Mr 16,17-18].  

Dlatego tak mało kapłani czynią rzeczy nadzwyczajnych, bo nie mają wiary w Imię Moje. Czart ich 

się nie lęka, gdy chcą go wypędzić z dusz, bo jest mało, bardzo mało takich, przez których Imię Moje 

jest czczone i wielbione. 

Szatan ich się nie boi, bo nie mają tej wiary, jaką mieli Moi pierwsi Apostołowie, pierwsi 

Uczniowie. Im powiedziałem: „Idźcie, nauczajcie, a będziecie czynić cuda. A jeszcze większe 

będziecie czynić cuda, gdy będziecie czynić wszystko w Imię Moje” [por. Mr 9,39 i J 14,12-13]. 

Uczniowie Moi, przyjaciele Mojego Serca! Gdzie wy jesteście? Ja was szukam, oglądam się – a 

tylko garstka mała jest przy Mnie. Bo wielu idzie za prądem tego świata. 

Nauczyliście się mówić. To coście wzięli, to nauka, abyście wiedzieli, jak macie mówić, czynić. Ale 

to tylko nauka, jak każdy uczeń się uczy. Gdy ukończycie studia, jesteście nauczycielami, lecz to nie jest 

to, czego Ja pragnę. Ja pragnę, abyście nie byli tylko mówcami, abyście mówili to, co się nauczyliście. 

Ja pragnę, aby kapłan był Moim Piotrem, Moją Skałą „Petrus”, aby na tej Skale Mój Kościół był oparty, a 

bramy piekielne nie zmogą go. A wy, jak często jesteście tylko łupinami rzuconymi na fale morskie, bo 

nie macie oparcia we Mnie, nie szukacie kotwicy, nie wzywacie Imienia Mego, nie czynicie w Imię Moje. 

Dlatego łupina waszego powołania może być rozbita na falach waszego życia, życia, którego nie 

prowadzicie, jakie prowadzili pierwsi Moi uczniowie, że szatan ich się lękał i byli mocni mocą Imienia 

Mego. 

Odeszliście daleko ode Mnie i ze smutkiem muszę was pytać: „Czyż już wszyscy chcecie odejść 
ode Mnie?”. 

Dlatego pragnę: „Kto przyłożył rękę do pługa, niech się nie ogląda wstecz” [por. Łk 9,62]. 

 

MODLITWA DO BOGA O WSPARCIE ANIOŁO W   
„BOŻA KULA OGNISTA” 

Dnia 03.09.1993 r. – Słowa do s. Zofii 

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. 

Podczas jednej duchowej rozmowy rycerzy dnia 11.12.2021 r. Pan dał potwierdzenie dot. mocy 

Bożej powyższej modlitwy w obrazie kul ognistych miotanych podobnie jak w oblężeniach fortyfikacji, 

gdzie atakujący lub broniący się używali ognistych kul dla uzyskania pożądanych skutków militarnych. 
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Wskazane, aby jak najczęściej a przynajmniej każdego dnia 3-krotnie posyłać Boże kule ogniste na 

miejsca, osoby będące w mocy zła. 

Modlitwa jest zamieszczona w ostatnim numerze głosu Małego Rycerza nr 44 na okładce i na 

pierwszej stronie kwartalnika. 

Tak, więc obok znanej już i skutecznej modlitwy „Złota Strzała3” – także ta dana s. Zofii modlitwa 

„Boża kula ognista”, która w swej treści konkretnie odwołuje się do słów: „Niech święci Twoi 

aniołowie, każdym słowem naszej modlitwy, uderzają i niszczą wszelkie zło na tej świętej ziemi” 

wejdzie obok innych (różańca, koronki do B.M. i innych praktyk duchowych) do arsenału duchowej broni 

i taktyki Małych Rycerzy w walce z mocami zła. Amen.  

https://malirycerze.pl/modlitwa-do-boga-o-wsparcie-aniolow-boza-kula-ognista/ 

RELACJA Z ZIMOWYCH REKOLEKCJI  
w Bąblinie, 20–23.01.2022 r. 

Nim zaczęły się rekolekcje trwały modlitwy 

i zostały ofiarowane 3 Msze św. oraz 1 msza św. 

odprawiona przez ks. Piotra – rektora MSF na 

rozpoczęcie uczty duchowej w czwartek, 20.01.2022 

roku o 16.30 w koncelebrze z ks. Michałem w 

intencji jak niżej: 

O błogosławieństwo Boże i potrzebne 

łaski dla organizatorów, uczestników,  

gospodarzy miejsca i prowadzącego 

rekolekcje za przyczyną św. Rodziny. 

Po raz pierwszy zostały zorganizowane 

rekolekcje dla małych rycerzy w pięknie położonym 

nad Wartą Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Świętej 

Rodziny (MSF) w Bąblinie (Wielkopolska, ok. 30 km na północ od Poznania). 

Rekolekcje poprowadził nieplanowany rekolekcjonista ks. dr Michał Dłutowski, pustelnik z 

Nowej Osuchowej (prezentacja tego duchownego poniżej - tuż za programem rekolekcji) w miejsce 

                                                           
3
 Akt uwielbienia nazwany Złotą strzałą. „Niech będzie na wieki chwalone, błogosławione, czczone, 

wielbione, najświętsze, najczcigodniejsze, najchwalebniejsze, niepojęte, niewymowne Imię 

Boże w niebie, na ziemi i w otchłaniach piekielnych, przez wszystkie stworzenia, które wyszły 

z rąk Boskich i przez Najświętsze Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym 

Sakramencie Ołtarza.” 

https://malirycerze.pl/modlitwa-do-boga-o-wsparcie-aniolow-boza-kula-ognista/
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planowanego ks. Waltera Rachwalika, który na 2 tygodnie przed ucztą duchową zrezygnował z 

prowadzenia uczty duchowej.  

Na zaplanowanych 62 uczestników 

przyjechało 53 osoby: z Bełchatowa (12), Buka (3), 

Chodzieży (4), Gniezna (1), Jastrzębia Zdroju (3), 

Józefosławia (2) Rybnika (1), Koszalina (8), 

Nowej Osuchowej (1),  Piaseczna (2), Poznania 

(5), Sławniowa (2), Sianowa (1), Trzcianki (3), 

Warszawy (4) i z Wrocławia (2). Nie mogło 

dojechać 10 osób z różnych przyczyn (przede 

wszystkim zdrowotnych: z Bełchatowa (4) z 

Krakowa (3), ze Szczecina (3) z Kielc (3) z 

Wrocławia (1). 

Rekolekcje upłynęły w duchu pogłębionej 

modlitwy, pokuty, wynagrodzenia, wiary i czci wobec 

Króla Miłosierdzia i intronizacji, wobec sacrum 

Najświętszej Ofiary, patriotyzmu, troski o rodzinę: 

uświęcenie i zbawienie bliskich oraz dbanie o 

zdrowie duszy i ciała pozwoliły wszystkim 

uczestnikom zakosztować dobra, prawdy i piękna 

udzielanego przez Stwórcę, ale przede wszystkim 

pokoju ducha i radości Bożej na dalsze drogi życia. 

W czasie rekolekcji w szeregi Legionu wstąpiły 4 osoby deklarujące gotowość wypełniania 

powinności, jako mali rycerze: 1 z Warszawy i 3 z Trzcianki. Natomiast zgłoszenia na kandydatów 

złożyły 3 osoby z Bełchatowa i 1 z Buka.  

Ks. Dłutowski dzielił się swoim świadectwem wiary i ofiary, doświadczeniem przez odważne 

klarowne słowo, posługę w sakramencie pokuty i pojednania i właściwe „szkolenie,” i zaangażowanie 

przygotował obecnych do zadań w miejscu naszego życia i działania zachęcając do tworzenia 

rodzinnych – Domowych Ognisk Miłosierdzia – DOM*, włączenia się w modlitwę Rodzin Miłosierdzia 

Bożego. 

*DOM - Domowe Ogniska Modlitwy i Miłosierdzia 

Jest to inicjatywa uczenia się systematycznej modlitwy w rodzinach. Nie jest 

to kolejna wspólnota lub stowarzyszenie, lecz ruch modlitewny 

niesformalizowany. Adresowana jest przede wszystkim do całej rodziny, aby 

wszyscy razem się spotkali na modlitwie. Ta inicjatywa ma pomóc ocalić 

nasze rodziny a szczególnie młode pokolenie, które obecnie przeżywa 

ogromny kryzys duchowy i moralny spowodowany cywilizacją śmierci. D.O.M. 

to tworzenie tradycji wspólnej modlitwy w domu i wprowadzanie praktyk 
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religijnych, może być pomocny, aby spotkać się również ze znajomymi i umocnić w wierze. 

Inicjatywa ta jest nazwana 

Domowym Ogniskiem Miło-

sierdzia dla podkreślenia 

modlitwy, w której zwracamy się 

do Bożego Miłosierdzia 

szczególnie za tych, którzy jej 

najbardziej potrzebują (uza-

leżnieni, zrozpaczeni, niewie-

rzący itp.). Modlimy się za nasze 

rodziny, ale i miejsca, w których 

żyjemy, by uwalniać je od 

wpływu złego. Również bardzo 

ważne jest poznawanie i 

wcielenie w życie orędzia 

Bożego Miłosierdzia. Inicjatywa 

ta nie ogranicza się tylko do modlitwy, ale jest też zachętą do pracy nad sobą, uczenia się przebaczenia 

i poskramiania własnego egoizmu, pełnienia uczynków miłosierdzia wobec duszy i ciała. 

 Pamiętamy różne inicjatywy mające odnowić polskie społeczeństwo jak np. krucjaty trzeźwościowe. Ta 

jest skierowana do wszystkich rodzin, by umocnić w nich wspólną i osobistą relację z Bogiem. D.O.M 

mogą podejmować różne wspólnoty kościelne pamiętając jednak o programie modlitwy, aby go nie 

zmieniać w dowolny sposób! 

Głównym patronem tego dzieła jest bł. ks. Michał Sopoćko. 

Założenia: 

Czas: spotkanie raz w miesiącu. Miejsce: mieszkanie, dom rodzinny. 

Program spotkania: Składa się tylko z modlitw zatwierdzonych przez Kościół rzymsko - katolicki. 

*Część Różańca Świętego *Koronka do Bożego Miłosierdzia 

*Akt zawierzenia rodzin i domu Bożemu Miłosierdziu. 

Modlitwę można podjąć w cyklu nowenny na Święto Bożego Miłosierdzia. Tekst nowenny czytany 

jest przed Koronką do Bożego Miłosierdzia. Potem kontynuować ją nieustannie. Można dodać jeszcze 

litanie, śpiew Godzinek do Najświętszej Maryi Panny. 

Prowadzący: Spotkanie prowadzi jedna osoba, pilnująca właściwego przebiegu modlitewnego spotkania. 

Liczba osób: do 12, jeśli jest więcej należy tworzyć następną grupę DOM. Ważne jest, aby nie 

przyzwyczajać się do ludzi, lecz do Boga i inicjować kolejne ognisko modlitwy. Pozostaje się tylko w 

jednym ognisku modlitewnym. 
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Modlitwa Zawierzenia Bożemu Miłosierdziu Rodzin i Domów 

Boże Wszechmogący, życie i zmartwychwstanie nasze! Przychodzimy dzisiaj do Ciebie żebrać o miłosierdzie dla 

naszej rodziny i dla domu. Jesteśmy świadomi naszych słabości i niewierności. Wpatrzeni w obraz Bożego 

Miłosierdzia i przeniknięci skruchą, prosimy Ciebie. Uzdrów naszą rodzinę od pychy. Wybaw przez Twoje 

Miłosierdzie od ducha oskarżeń i braku przebaczenia. Uratuj nas od grzechu… (można wymienić), który najbardziej 

nas niszczy i obraża Ciebie. Przywróć nam wzajemną miłość, byśmy nawzajem stali się dla siebie świadkami 

miłosierdzia w czynie, słowie i modlitwie. Prosimy o łaskę systematycznej modlitwy osobistej i rodzinnej. 

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez wstawiennictwo Twojej Niepokalanej Matki błogosław naszej rodzinie, domowi i 

Ojczyźnie. Poślij aniołów, aby nas strzegli na drogach Twych przykazań, i doprowadź do chwały zbawionych w 

niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

Co pierwszy piątek miesiąca czuwanie przebłagalne w intencji Ojczyzny – sanktuarium Matki Bożej na 

Siekierkach od godz. 21.00; Pielgrzymka Piesza do Łagiewnik 28.V – 03 VI 2016; Pielgrzymka 

rowerowa do rodzinnego domu św. Faustyny 22-25 VIII 2016. Zachęcamy w nadzwyczajnym roku 

Miłosierdzia do podjęcia przynajmniej raz w miesiącu godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu w 

intencji Ojczyzny!  Materiały i informacje na swfaustyna.eu 

Poniżej program rekolekcji obrazujący program szkolenia jak to nazwał ks. Michał, no i istotne 

hasło- przesłanie dla wszystkich: „PILNUJ SIEBIE – BĘDZIESZ W NIEBIE” 
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Program REKOLEKCJI   -   Bąblin, 20-23.01. 2022    

PLAN:  

20.01 - CZWARTEK 
 od 14.00 PRZYJAZD I ZAKWATEOWANIE 
 15.00  KORONKA i modlitwa osobista      
 16:00  RÓŻANIEC – cz. Światła      
 16:30  MSZA ŚWIĘTA Z KONFERENCJĄ    
   18:00   KOLACJA 
 20:00  KONFERENCJA I MODLITWY – o. Rekolekcjonisty  
 21:00-24:00 APEL i Adoracja Najświętszego Sakramentu  
21.01 - PIĄTEK 
 07:00  MSZA ŚWIĘTA Z HOMILIĄ (intencje zbiorowe)   
 08:00   ŚNIADANIE 
 09:30  RÓŻANIEC – cz. Radosna      
 10:00  NAUKA REKOLEKCYJNA     
   po nauce: – możliwość spowiedzi i indywidualnej rozmowy
     – indywidualny Różaniec – cz. Bolesna, 
     – indywidualne spacery 
 12:00  ANIOŁ PAŃSKI przy Grocie MB – Droga Krzyżowa w terenie  
 13:00  OBIAD 
   po obiedzie: – możliwość spowiedzi i indywidualnej rozmowy
     – czas wolny 
 15:00   KORONKA + Różaniec cz. Bolesna      
 16:00  SPOTKANIE MISYJNE z kapłanem MSF Ks. Przemysław W.  
 18:00   KOLACJA 
 20:00  SŁOWO  o. Rekolekcjonisty    
 21:00-06:00 APEL i nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu (wg grafiku)  
   – możliwość spowiedzi i indywidualnej rozmowy z rekolekcjonistą 
22.01 - SOBOTA 
 07:00  MSZA ŚWIĘTA Z HOMILIĄ (intencje zbiorowe)   
 08:00   ŚNIADANIE 
 09:30  RÓŻANIEC – cz. Radosna      
 10:00  NAUKA REKOLEKCYJNA     
   po nauce: – możliwość spowiedzi i indywidualnej rozmowy
     – Różaniec – cz. Światła, 
     – indywidualne spacery 
 12:00  ANIOŁ PAŃSKI oraz RÓŻANIEC – cz. Chwalebna   
 13:00  OBIAD 
   po obiedzie: – możliwość spowiedzi i indywidualnej rozmowy  
  – Niestrudzony misjonarz o. Jan Berthier – prezentacja założyciela MSF  
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 15:00   ROZWAŻANIA KONANIA PANA JEZUSA I BOLEŚCI MATKI BOŻEJ 
     – Koronka + Różaniec cz. Bolesna 
 16:30  KONFERENCJA      
 18:00   KOLACJA 
 20:00  PYTANIA do o. Rekolekcjonisty 
 21:30-23:00 APEL i Adoracja Najświętszego Sakramentu  
     – możliwość spowiedzi i indywidualnej rozmowy  
23.01 - NIEDZIELA  

07:00  MSZA ŚWIĘTA Z HOMILIĄ     
 08:00   ŚNIADANIE 
 08:45  PODSUMOWANIE - EPILOG REKOLEKCJI - ROZESŁANIE 
 10:30  CZAS DLA SIEBIE I BLIŹNIEGO   
 12:00  OBIAD 
 ok. 13:00 ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI,  WYKWATEROWANIE  I  WYJAZD 

PREZENTACJA REKOLEKCJONISTY  
ks. dr Michała Dłutowskiego 

Dłutowski Michał Jerzy, s. Włodzimierza i Zofii zd. Ostrowska, ur. 10 

października 1974 r w Warszawie. Sakrament chrztu (23 lutego 1975 

r.) i I Komunię Świętą (8 maja 1983 r.) przyjął w kościele Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Warszawie na Saskiej Kępie, natomiast 

bierzmowanie (1994 r.) w par. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w 

Warszawie na Chomiczówce. Do Szkoły Podstawowej nr 17 uczęszczał 

na Saskiej Kępie, natomiast Liceum Zawodowe o specjalności złotnik 

grawer ukończył w 1994 r. w Warszawie na Żoliborzu. W latach 1994-

1999 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, uzyskując 

wyróżnienie dziełem Drzwi do wieczności i tytuł magistra pracą Ukryte 

znaczenia symbolu. W czasie studiów działał również w 

Duszpasterstwie Akademickim przy kościele Św. Anny oraz pomagał w 

organizowaniu parafialnych pielgrzymek do miejsc związanych z kultem Św. Faustyny. Po studiach 

przez rok uczył przedmiotu sztuka w Gimnazjum na Targówku, uzyskując stopień nauczyciela 

kontraktowego. W 2003 r. wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana 

Chrzciciela w Warszawie, podejmując jednocześnie studia na Papieskim Wydziale Teologicznym, gdzie 

uzyskał tytuł magistra teologii duchowości. Święcenia kapłańskie otrzymał 7 czerwca 2008 r. w 

bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk arcybiskupa Kazimierza Nycza, 

metropolity warszawskiego. Po święceniach został skierowany do pracy kapłańskiej, jako wikariusz w 

par. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym koło Piaseczna. Wikariusz parafii św. Józefa 

Oblubieńca NMP w Warszawie na Kole w latach 2011-2012; w parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu 

2012 -2014; Królowej Świata w Warszawie, 2014 – 2016, św. Stanisława Biskupa w Sobikowie 2016-
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2018. Uzyskał tytuł doktora teologii z zakresu duchowości pisząc pracę naukową pt. Świętość 

Chrześcijanina na podstawie pism bł. Ks. Michała Sopoćki na uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 

Toruniu (2018r.) Autor około 40 książek popularnonaukowych z zakresu duchowości. Organizator 

licznych pielgrzymek szlakiem św. Faustyny (pierwsza ogólnopolska piesza pielgrzymka do Łagiewnik 

oraz promienista rowerowa do domu św. Faustyny i Ostrówka miejsca pracy świętej oraz do sanktuariów 

Maryjnych (pielgrzymka Ossów – Radzymin; Warszawa – Nowa Osuchowa Sanktuarium Matki Bożej 

Królowej Polski) oraz czuwań, co miesięcznych za Ojczyznę trwających od katastrofy Smoleńskiej. 

Założyciel czterech wspólnot parafialnych Misja św. Faustyny oraz Domowych Ognisk Bożego 

Miłosierdzia (rodzin modlących się w domach), których obecnie jest ponad 30. Twórca szlaku św. 

Michała Archanioła po granicznych pasmach gór Polski. 

 Od 2018 r. prowadzi życie pustelnicze w Nowej Osuchowej. 

Twórczość artystyczna 

Przed 2000 rokiem wykonał rzeźby do prezbiterium w kościele św. 

Stanisława Kostki. Były to dwa orły i ryngraf Matki Bożej Częstochowskiej. 

Również współpracował z innymi artystami przy realizacji muzeum bł. Ks. 

Jerzego Popiełuszki i zaprojektował oraz wykonał ostatnie pomieszczenia 

tzw. sala łask. W tym muzeum jest też jego autorstwa ołtarz i ryngraf 

zwieńczający różaniec żołnierski. 

Wykonał tablicę pamiątkową z płaskorzeźbą ks. Jerzego Popiełuszki 

umieszczoną na szpitalu Bielańskim. 

2006 roku zrealizował pomnik św. Jana 

Pawła II w Ożarowie Mazowieckim. Wykonany z brązu mający ok. 3m. 

Znajduje się przed Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. 

2015r. powraca do działalności artystycznej po około 10 latach wykonuje 

grafiki pt. Szukając Oblicza Miłosierdzia. Był to cykl ponad 30 portretów 

Jezusa Chrystusa, każdy inny i również w innej technice. Głównie autor 

zastosował ołówek, pióro, farby oraz techniki własne. Po 2015r. tworzy 

grafiki, jako ilustracje do książek o tematyce religijnej. 

W 2018 wykonuje cykl płaskorzeźb Tarcze Wiary. Ryngraf 

Matki Bożej Częstochowskiej umieszczony na fasadzie 

kościoła św. Stanisława w Sobikowie, Ryngraf Matki Bożej 

Ostrobramskiej oraz ryngraf Boga Ojca. 

W roku 2020 – 2021 podjął współprace z ks. Prof. 

Tadeuszem Guzem i wyrzeźbił dwunastu apostołów do Aten Roztocza. 

| Poniżej tekst autorstwa ks. Michała ze strony swfaustyna.eu | 
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Ks. Michał D.: List na styczen  2022 

Wytrwać w wierze Rzymskokatolickiej 

Liturgia słowa na Nowy Rok rozpoczyna się pierwszym czytaniem z Księgi Liczb. Przypomina ono nam 

kapłańskie błogosławieństwo Aarona. Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni 

swoje oblicze nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i nich 

cię obdarzy pokojem. To wzywanie imienia Boga przez kapłanów nad ludem wędrującym do 

ziemi obiecanej powodowało, że sam Bóg im błogosławił (por. Lb 6,22-27). 

                Stąd w łączności z okresem Bożego Narodzenia tradycja kolędy – wizyty duszpasterskiej. 

Najważniejszym momentem tego spotkania jest modlitwa i błogosławieństwo na ten czas, który jest 

przed nami. Jest to przymnożenie Bożej łaski dla tego domu i ludzi, którzy w nim mieszkają. Dziś tak 

wiele rodzin, przeżywa ogromne trudności. Żyją w wielkich niepokojach, wzajemnych konfliktach, a 

nawet rozpadzie. Tym bardziej warto zadbać, aby z początkiem Nowego Roku ksiądz przyszedł do 

domu. Razem z nim przyjdzie Chrystus, który nam pobłogosławi. Tego nie zastąpi modlitwa w Kościele. 

Jezus Chrystus przychodził konkretnie do domów Piotra, Mateusza, Zacheusza i zmieniał ich życie. Nie 

dziwmy się jak w rodzinach nadal będzie trwała wojna domowa. Możemy przecież indywidualnie 

zaprosić księdza do siebie, przecież powinien przyjść. Jeśli tobie na tym zależy to przez twój upór 

przyjdzie do Ciebie. Już drugi rok, jak w niektórych parafiach, domy nie będą pobłogosławione. Czy ta 

piękna tradycja kolędy pozostanie, kiedy minie czas zarazy? 

                Jak wielką moc ma błogosławieństwo kapłana, którego czasem on sam nie jest świadomy. 

W pewnej miejscowości rolnikowi chorowały zwierzęta. Był bliski załamania. Miał około trzydziestu krów. 

Cały czas były z nimi problemy. Nie umiał czymś innym się zająć. Lubił to, co robił. Próbował 

wszystkiego i nie pomagało. Nawet kupił nowe krowy, ale też mu chorowały. Ktoś mu podpowiedział weź 

księdza, niech pomodli się nad nimi. Wikary z parafii, nawet nie wysiadł z samochodu i z oddali 

pobłogosławił zwierzęta nie wierząc, że to coś pomoże. A jednak krowy powróciły do zdrowia, a rolnik 

odzyskał nadzieję, że jego praca nie pójdzie na marne. 

                Wielu z was zastanawia się nad obecnym synodem w Kościele, po co on jest. Porównajmy tą 

sytuację do roli kapitana na statku. Jeśliby załodze powiedział, że nie wie, co ma zrobić, jaką podjąć 

decyzję, oznaczałoby to utratę zaufania wśród marynarzy. Skutkiem, czego mogłoby dojść nawet do 

buntu załogi przeciw niemu. Nawet, jeśli nie jest czegoś pewien, to nie może się do tego przyznać i dać 

poznać po sobie. Po to został wykształcony, poddany szkoleniu, otrzymał stopień w hierarchii załogi, aby 

przewodzić. Jeśli byłby kapitanem statku handlowego i na pokład zaprosił piratów w celu omówienia 

kierunku, w jakim ma płynąć, oznaczałoby to, że zdradził swojego zwierzchnika i kolaboruje z wrogami, 

których powinien unikać, czyli, że jest zdrajcą. Resztę możemy sobie dopowiedzieć. 

Kościół nie musi się pytać, co ma robić, bo szczegółowo to określa nauka Pana Jezusa zawarta w 

Piśmie Świętym. Czy rodzice mają się pytać dzieci i konsultować z nimi sprawy dorosłych. Skutkiem 

takiego postępowania jest zniszczenie hierarchii, jaka jest w każdej normalnej społeczności. Takie 
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założenia prowadzą do anarchii i kontynuacji komunistycznej rewolucji. Wszystko to, co się obecnie 

dzieje, obnaża niepojęty kryzys kościoła. Koniecznym jest, więc teraz opowiedzieć się, kogo słucham? 

Za kim idę? Czy mam trwać kościele heretyków, schizmatyków, zdrajców, czy w prawdziwym 

Chrystusowym? 

Przypomnijmy sobie ważne słowa Matki Bożej, jakie powiedziała do Melanii. Maryja przepowiada 

przyszłość, która jak sądzę staje się w naszym życiu teraźniejszością. 

Zapominając o Wierze świętej każdy człowiek będzie chciał sam sobą kierować i wynosić się 

ponad innych, równych sobie. Świeckie i kościelne władze będą obalone, wszelki porządek i 

sprawiedliwość będą zdeptane. Widać będzie jedynie morderstwa, nienawiść, zazdrość, 

kłamstwo i nieład, bez miłości ojczyzny i rodziny. 

(…) kościoły będą zamknięte lub zbezczeszczone, kapłani i duchowni będą wywiezieni lub 

mordowani -i to w sposób okrutny. Wielu porzuci Wiarę, liczba księży i duchownych, którzy 

odłączą się od prawdziwej religii będzie wielka, między nimi znajdą się nawet biskupi. 

Nie traćmy jednak nadziei i mobilizujmy się, aby prawdziwa wiara katolicka przetrwała w naszych 

duszach, rodzinach, parafiach, ojczyźnie! Samo to się nie zrobi. Według zdolności, łaski, 

organizujmy się dla ocalenia Wiary Rzymskokatolickiej. 

Źródło: https://swfaustyna.eu/2022/01/ 

Medytacje dla Stacji Drogi Krzyżowej 

I. Piłat skazuje Jezusa na śmierć. Módlcie się o 
łaskę poświęcenia wszystkiego w pokorze dla 
dobra dusz. 

II. Jezus przyjmuje swój krzyż. Módlcie się, 
abyście mogli przyjąć krzyże w swoim 
codziennym życiu. Poświęćcie się krzyżowi 
Mojego Syna, gdy On tak niewinnie przyjął krzyż 
w wasze miejsce. 

III. Jezus upada po raz pierwszy. Medytuj nad 
ciężarem krzyża Jezusa z powodu grzechu na 
świecie i własnych grzechów. 

IV. Jezus spotyka swoją cierpiącą Matkę. Medytuj nad miłością pomiędzy Matką a Synem, jak 
zasmucał Jezusa widok cierpiącej Matki i smutek Maryi na widok cierpienia Jej Syna. 

V. Szymon pomaga nieść krzyż. Módl się o łaskę przyjęcia wszystkich krzyży w swoim życiu i proś 
Jezusa o wsparcie. 

VI. Weronika oferuje swój welon. Módlcie się, abyście i wy zawsze byli w stanie zrobić krok naprzód w 
wierze z miłości do Chrystusa, bez względu na własne koszty. 

VII. Jezus upada po raz drugi. Medytuj nad Jezusem upadającym pod ciężarem grzechów ludzkości, 
chociaż On sam był bezgrzeszny. 
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VIII. Jezus mówi do niewiast. Módlcie się o łaskę odczuwania w sercu smutku z powodu Męki 
Chrystusa aż do łez, gdyż dla wielu jest to droga zbawienia. 

IX. Jezus upada po raz trzeci. Medytuj nad całkowitą ciemnością i złem grzechu, które spowodowały, 
że Chrystus potknął się i upadł pod jego ciężarem. Módlcie się o łaskę oświecenia grzechu w waszym 
własnym życiu. 

X. Jezus jest odarty z szat. Medytuj nad Barankiem Bożym, który oddał wszystko, nawet ostatnią 
część szaty dla ludzkości. Módl się o łaskę obnażenia się ze wszystkiego, co stoi między tobą a Panem. 

XI. Jezus przybity do krzyża. Jezus jest przybity do krzyża za grzechy ludzkości, chociaż widział w 
Swoim Sercu rzesze, które nadal Go odrzucają. Módl się o łaskę, aby Chrystus był w centrum twojego 
życia. 

XII. Jezus umiera na krzyżu. Módlcie się o skruchę za wszystkie wasze grzechy, które spowodowały 
śmierć Syna Człowieczego w tak strasznej śmierci. Módl się: „Drogi Jezu, moje serce umiera wraz z 
Tobą”. 

XIII. Jezus zdjęty z krzyża. Medytuj nad smutkiem Matki, która u stóp krzyża trzyma umęczone Ciało 
Swojego zmarłego Syna. Módl się o prawdziwą skruchę za swoje grzechy. 

XIV.Jezus zostaje złożony w grobie. 

Medytuj nad smutkiem Maryi, gdy zostawiła Swego Syna w grobie. Módl się o łaskę przebywania blisko 
Boga. 

ROZWAŻANIA SIEDMIU BOLEŚCI MARYI  

Matka Boża, 11 października 1996 

I. Proroctwo Symeona – Gdybym pozwoliła, by wiedza o proroctwie Symeona raz po raz przenikała 
Moje Serce, wciąż bym przeżywała na nowo Mękę Jezusa. Modliłam się o łaskę pokoju w chwili 
obecnej. 

II. Ucieczka do Egiptu – Chociaż była to trudna sytuacja, Nasza ucieczka przed Herodem przedstawia 
Boże zaopatrzenie pośród przeciwności. 

III. Utrata Dzieciątka Jezus w Świątyni – Kiedy szukacie Mojego Syna, również znajdziecie Go w 
świątyni swojego serca. 

IV. Spotkanie Jezusa i Maryi na Drodze Krzyżowej – Objęłam Go w swoim Sercu, widząc Go 
cierpiącego pod ciężarem krzyża. Wy również musicie objąć Go sercem w Najświętszym Sakramencie. 
Nie zostawiajcie Jego Miłości bez opieki. 

V. Ukrzyżowanie – Kiedy patrzyłem, jak Mój Umiłowany Syn wydaje ostatnie 
tchnienie, modliłam się, aby wytrwał do końca. Musicie modlić się o łaskę 
ostatecznej wytrwałości. 

VI. Zdjęcie Ciała Jezusa z Krzyża – Żal, iż więcej nie odniesie korzyści z Jego 
śmierci. Żal mi tych, którzy nie odwracają się od grzechu. Nadal smucę się z 
tego powodu. 

VII. Pogrzeb Jezusa – Opatrzyłam Jego rany. Ułożyłam Jego Ręce. 
Zasmuciłem się. Dałem Go światu, a świat Go odrzucił. Módl się za tych, którzy 
wciąż Go odrzucają. 

Powyższe teksty pochodzą z Modlitewnika Maryi: https://www.holylove.org/marys-prayer-book.pdf 

https://www.holylove.org/marys-prayer-book.pdf
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Ks. Tadeusz B. OKRUCHY ZE STOŁU SŁOWA BOŻEGO  
– z rekolekcji MRMSJ w Bochni we wrześniu 2022 

 

Ks. Tadeusz Bachorz 

"Ostateczna walka pomiędzy Bogiem a szatanem rozegra się o małżeństwo i rodzinę…" 

 Te słowa - dziś Sługi Bożej Siostry Łucji dos Santos z Fatimy - zostały napisane w 1981 r. do 

ks. Carlo Caffary. Jemu, bowiem, tuż po zamachu na swoje życie, w maju 1981 r. papież Jan Paweł II 

zlecił zadanie powołania przy Stolicy Apostolskiej Papieskiej Akademii Małżeństwa i Rodziny. Świadom 

tego zadania ks. Carlo Caffara poprosił Siostrę Łucję - karmelitankę w Coimbrze w Portugalii (ostatnią 

wówczas z żyjących dzieci fatimskich) o modlitwę, by jak najlepiej to zadanie, zlecone przez papieża, 

wykonać. 

 Siostra Łucja, na tę prośbę kapłana, dała listowną odpowiedź, nie tylko obiecując modlitwę, ale 

zawarła tam również te zacytowane na początku słowa. Podała także głębsze wyjaśnienie, na czym ta 

walka będzie polegać. Pisała: "szatan okaże się tak bezczelny, że zapragnie pokazać ludziom coś 

lepszego niż małżeństwo mężczyzny i kobiety na całe życie w przymierzu z Bogiem". Proponuje, zatem 

antystworzenie, zupełną dowolność, swawolę z całkowitym pominięciem prawa Bożego i naturalnego, 

które zresztą także od Boga pochodzi. 

 W 2017 r. ten wówczas młody kapłan, teraz, jako kard. Carlo Caffara, na 100-lecie objawień 

fatimskich, przypomniał powyższe słowa Siostry Łucji i dodał, że: "jesteśmy dziś świadkami ich 

wypełnienia". Stąd dziś tak nachalnie promuje się: wolne związki, partnerskie związki, jednopłciowe 
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związki, a zwalcza się i ośmiesza małżeństwo mężczyzny i kobiety na całe życie w Przymierzu 

Sakramentu. Przez mass-media promuje się zupełną swobodę, bezwstyd, ideologię LGBT, zacieranie 

różnicy w naturze mężczyzny i kobiety, odejście od pojęcia: ojciec, matka, mąż, żona, rodzice. 

Konieczne jest w tym miejscu przytoczenie słów małej 8-letniej Hiacynty z Fatimy (dziś świętej), której 

Matka Boża przekazała przestrogę, że: "najwięcej ludzi idzie na wieczne potępienie przez grzechy 

nieczyste…". Dlatego szatan z taką intensywnością skupia się na ludzkim ciele, pomijając prawdę 

najważniejszą, że człowiek to także DUSZA będąca podobieństwem do Boga i powołana do 

zjednoczenia z Bogiem w wieczności. 

 Ten czas decydującej walki Dobra ze złem trwa, a wynik jej jest pewny i przesądzony. "Ona 

(Niepokalana) zmiażdży głowę węża" (por. Apokalipsa i Rdz 3, 15). Dlatego szatan walczy do swego 

końca, by odebrać Bogu jak najwięcej dusz. Wypełniają się także słowa Matki Bożej skierowane do ks. 

Stefano Gobbi, które zapowiadają, że: "…przede wszystkim szatan musi odnieść wrażenie, że już 

wszystko zdobył…, wtedy właśnie wkroczę Ja - straszna i zwycięska…, porażka jego będzie 

ostateczna." ("Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" pkt. 83). Szatan odniesie wrażenie, że 

zapanował, ale to będzie tylko wrażenie. 

 Maryja gromadzi swój zastęp oddanych Jej Niepokalanemu Sercu dzieci walczących modlitwą 

różańcową, pokutą i umartwieniem. Kto zawierzył się bez reszty na całe życie Niepokalanej, odmawia z 

wiarą Różaniec, jest "duszą ukrytą" przed atakami szatana. Są to dusze wybrane, dusze ofiarne, które 

poświęcają się za grzeszników. 

 Warto zapytać siebie, czy mam odwagę bronić rodziny i małżeństwa, czy umiem używać 

argumentów wskazujących na to, że rodzina jest najpiękniejszą wspólnotą, bo jej źródło jest w zamyśle 

stwórczym Boga? 

 Czas rekolekcji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa w Bochni to także skupienie się na 

biblijnym obrazie stworzenia z Księgi Rodzaju. Bóg stwarza Ziemię i cały kosmos, jako dzieło doskonałe 

(7 dni stworzenia, 7 - liczba biblijna oznaczająca doskonałość, piękno) i powierza ludziom we właściwe 

korzystanie zgodnie z Bożymi Przykazaniami. Bóg jest źródłem prawa naturalnego, którego Dekalog jest 

uszczegółowieniem. W tym prawie naturalnym i niezmiennym odnajdujemy obraz ukazujący, czym jest 

małżeństwo: "…dlatego opuszcza mężczyzna swego ojca i matkę, i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, 

że stają się jednym ciałem…" (Rdz 2, 24). Przypomniał to także Pan Jezus (Mt 19, 4-6). Pochylajmy się 

nad Słowem Bożym i prośmy Ducha Świętego by nas oświecał w głębokim poznawaniu Woli Bożej 

zawartej w Piśmie Świętym. 

 Rekolekcje każdej grupy czy wspólnoty modlitewnej to prawdziwie "mała trzódka" Pana 

Jezusa lub jak ziarnko gorczycy, które ma moc wydać owoce oraz jak zaczyn, który potrafi przemienić 3 

miary mąki - jak nauczał Pan Jezus. I takim jest Kościół. Jeśli ma nadal istnieć i być żywym, 

przynoszącym owoc obfity, musi pozostać odważnym w apostołowaniu. Chociaż po ludzku - jak mówił 

Pan Jezus do Apostołów - posłany jest jak "owce między wilki". Jeśli zło jest tak bardzo agresywne i 

odważne, to tym bardziej apostoł Chrystusa ma mieć odwagę w głoszeniu Prawdy. Bł. ks. Jerzy 
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Popiełuszko przestrzegał, że "należy bać się zdrady Chrystusa za trzydzieści srebrników jałowego 

spokoju". 

 Papież Benedykt XVI, jeszcze, jako kardynał Ratzinger, przed wyborem na Stolicę Piotrową, 

zapowiadał, że Kościół wierny Chrystusowi przestanie być kościołem masowym i nie będzie stanowił 

większości w społeczeństwach. 

 Kościół nie zginie, przetrwa, bo "bramy piekielne go nie przemogą". Będzie jednak to 

Kościół w małych wspólnotach, w małych grupkach. Czy już nie jesteśmy świadkami tej zapowiedzi 

papieża seniora? W wielu krajach procent praktykujących, to np.: Włochy 2-5%, Francja, Niemcy - 

podobnie. W Polsce od 10% w dużych miastach, do 60% w parafiach wiejskich i to jeszcze w niektórych 

regionach naszej Ojczyzny, regularnie praktykuje udział w niedzielnej Mszy św. Nie możemy nie 

postawić pytania najważniejszego: co ze zbawieniem tych, którzy świadomie zaniedbują regularne 

praktyki religijne i korzystanie z Sakramentów Świętych? Niestety współczesny człowiek nie chce myśleć 

o wieczności, odrzuca Boga, a Dekalog uznaje za ograniczenie wolności. 

 A przecież nikt z nas nie zna dnia swego kresu na ziemi, dlatego każdego dnia mamy być 

przygotowani na spotkanie z Bogiem, od którego wszystko otrzymaliśmy. Dlatego nie wolno nam życia 

zmarnować, lecz trzeba przynieść "plon obfity", pomnożyć ewangeliczne talenty, żyć wiarą i przekazać 

ją niezmienną następnym pokoleniom. Tego oczekuje od nas Bóg, który pragnie nagrodzić swych 

dobrych robotników w winnicy Kościoła na całym świecie. 

Papież Jan Paweł II, w czasie swoich pielgrzymek - także do Polski - przestrzegał, że człowiek zaczyna 

żyć tak, jakby Boga nie było. W ostatnim czasie jest to bardzo widoczne. Odrzuca się Największe 

Przykazanie Miłości Boga i bliźniego. Światem i ludzkimi sercami rządzi pieniądz i jeszcze raz pieniądz. 

Człowiek staje się nieczuły na potrzeby drugiego człowieka. Owszem - jest wiele dobra i ludzi o 

szlachetnym sercu, ale niestety obraz rzeczywistości jest bardzo smutny. Oto kilka przykładów: 

 30% żywności wyprodukowanej na świecie zostaje zmarnowane, a 1,5 mld ludzi cierpi głód, 

bądź niedożywienie 

 9 mln ton żywności w Polsce zostaje zmarnowane, co daje na jednego Polaka rocznie ok. 300 

kg 

 FAO - organizacja ONZ ds. wyżywienia i rolnictwa podała, że w wyniku pandemii wzrosła o 

118 mln liczba ludzkości zagrożonej głodem i niedożywieniem 

 2,2 mld ludzi nie stać na pełnowartościowe posiłki 

 świat i ludzie o niewyobrażalnym bogactwie fundują sobie "taksówki kosmiczne", by przez 

kilka minut być poza strefą przyciągania grawitacyjnego Ziemi i dostrzec z wysokości ponad 

100 km, że Ziemia rzeczywiście jest kulą 

 organizuje się wyprawy kosmiczne na Marsa czy Wenus, by szukać śladów życia, podczas 

gdy rocznie ponad 40 mln nienarodzonych dzieci zabija się w łonach matek 
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 poszukiwanie bakterii na Marsie uznaje się za dowód życia, a poczętego człowieka, w imię 

wolności i tzw. prawa człowieka, zabija się 

 w wielu krajach Afryki, Azji, Ameryki Południowej ludność nie ma dostępu do czystej wody 

(brak studni głębinowych), a poszukuje się wody w kosmosie 

 parlament Francji oficjalnie zezwolił na tworzenie tzw. hybryd i chimer, czyli 

eksperymentalnego łączenia komórek człowieka i zwierzęcia. 

 Świat żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Dlatego aktualna jest scena, którą miały łaskę widzieć 

dzieci fatimskie: anioł z mieczem ognistym w ręku wskazywał na Ziemię i trzykrotnie wołał: "Pokuta, 

pokuta, pokuta!". Ogień ten gasł w zetknięciu z promieniami, które wychodziły z prawej ręki Naszej 

Pani (Matki Bożej). 

 Bóg daje ratunek, nie cieszy się i nie dąży do karania. Ratunek obecnie to Maryja i 

Miłosierdzie Boże. Do św. Faustyny Pan Jezus mówił: "…przedłużam czas Mojego Miłosierdzia, a na 

karanie mam całą wieczność", oraz "…po miecz Sprawiedliwości Mojej sięgam niechętnie, chyba, że 

Mnie do tego zmuszają…". 

 Wiek XIX i XX oraz początek obecnego stulecia, to czas, kiedy w różnych częściach świata 

Bóg posyła Maryję do Swych dzieci z wołaniem o nawrócenie. Najważniejsze jest i wciąż aktualne 

wołanie z Fatimy. Ale jego "kontynuacja" (jak nazwał to ks. bp John Ito) jawi się w orędziu z Akita w 

Japonii z lat 1973-81. Maryja w drewnianej figurce płacze 101 razy i przestrzega przed rozłamem w 

Kościele spowodowanym przez wejście do Jego wnętrza szatana. Mówiła: "Dzieło szatana wniknie do 

Kościoła w ten sposób, że biskupi wystąpią przeciw biskupom, kardynałowie przeciw 

kardynałom… Kościół będzie pełen tych, którzy będą akceptować kompromisy (ze złem, ze światem). 

Jeśli nie będzie nawrócenia, Bóg Ojciec ześle straszną karę na całą ludzkość…, ogień spadnie z nieba i 

zmiecie wielką część ludzkości, zarówno dobrych jak i złych. Nie oszczędzi kapłanów ani świeckich". 

Wzywa do zaufania Jej i do modlitwy różańcowej. "Kto Mi zaufa, będzie ocalony" - kończy swoje 

przesłanie Matka Boża. Jest to przesłanie ratunku, który jest możliwy, ale zależy on od ludzkości i 

każdego człowieka. Orędzie z Akita zostało zatwierdzone w 1984 r. przez Ordynariusza Miejsca, a w 

1988 r. - przez Stolicę Apostolską. 

 W 2019 r. papież Franciszek wyznaczył 10 sanktuariów na świecie, w których ma trwać 

modlitwa o pokój na Bliskim Wschodzie. Wśród tych miejsc jest właśnie Sanktuarium (Kaplica) Matki 

Bożej w Akita. Stąd prosty wniosek, że także papieżowi jest to znane! 

 Nie mogę nie wspomnieć o jeszcze jednej ważnej sprawie. Od 2016 r. w Trevignano Romano, 

niedaleko Rzymu, trwają przesłania Maryi kierowane do świeckiej osoby Giselli Cardia. Nie są one 

jeszcze oceniane przez władzę duchowną, ponieważ jeszcze trwają. Ale biskup miejsca zezwolił, by 

ludzie gromadzili się na modlitwie w miejscowej kaplicy, a nie pod gołym niebem. Wspomnę o trzech 

przesłaniach z Trevignano Romano: 
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1) we wrześniu 2019 r. Maryja przestrzegała: "Módlcie się za Chiny, bo stamtąd wyjdzie zatrute 

powietrze…" 

2) w maju 2021 r. Maryja mówiła do przebywającej w Polsce Giselli Cardia: "…módlcie się za 

kraje Europy Wschodniej, bo stamtąd przyjdą wasze cierpienia". Piszę te słowa w czasie, gdy 

rozpoczął się konflikt na granicy z Białorusią, atak islamu na Polskę i Europę 

3) zapowiedziana jest (niestety) III wojna światowa, która wyjdzie z Bliskiego Wschodu 

(prawdopodobnie z Syrii). 

 W Trevignano Romano nie chodzi już o lata, ale miesiące i tygodnie. Kto żyje z Bogiem i 

Maryją, niczego niech się nie lęka. Łaska uświęcająca to podstawa dla naszej doczesności, ale przede 

wszystkim dla wieczności. 

 Proszę o modlitwę, pokutę, nawrócenie i wynagradzanie za grzechy, którymi Bóg jest 

tak strasznie obrażany. Jest to ważne zadanie wszystkich, a Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusa szczególne powołanie. 

Rekolekcje głosił ks. Tadeusz Bachorz 
z Archidiecezji Gnieźnieńskiej  

APEL–KOMENTARZ AUTORKI DO BROSZURY  
„MODLITWY UNIŻENIA4” 

Warszawa, 30 XII 2021  

Dziś w czasie plag i zbliżających się 

zapowiedzianych przez wielu proroków pełnych 

grozy wydarzeń pragnę by do broszury „Modlitwy 

Uniżenia” mojego autorstwa dodać następującą 

informację: 

Matka Boża prosi by wołać do Boga o 

ratunek dla naszych Rodzin, Polski i Świata w 

„Modlitwie Uniżenia”. 

1. Koronką do Bożego 

Miłosierdzia wynagradzając za grzech naszej 

Ojczyzny (najskuteczniej o godzinie 15 – tej, jeśli jest taka możliwość). 

2. Koronką do Krwi Pana Jezusa wynagradzając za grzechy świata. 

Koronką do Ran Pana Jezusa wynagradzając za grzechy własne, rodziny. 

Dziś, kiedy weszliśmy już w czas apokaliptycznych plag i katastrof nawet najkrótsza 

modlitwa, akt strzelisty, westchnienie do Boga, powtarzanie Jezu ufam Tobie ma doniosłe 

                                                           
4
 Broszura „Modlitwy Uniżenia” dostępna w wersji elektronicznej na:  

https://malirycerze.pl/modlitwa-unizenia-maria-rybinska-gorka/ 
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znaczenie, skutki i może być ratunkiem dla wielu. Jednocześnie może nas oczyścić i przybliżyć 

Niebu. 

W ten czas trwogi wielu zaniedbało modlitwę, zamiast wołać do Boga o ratunek i przepraszać 

za grzechy własne, Rodzin, Ojczyzny i Świata skupia się na sobie popadając w panikę, depresję, ucieka 

w nałogi i grzech, szuka ratunku w farmakologii a nawet obraża Boga czyniąc Go odpowiedzialnym za 

zło, które nas dotyka tylko i wyłącznie z winy nas samych, winy człowieka. 

Czy mało Bóg pokazał miłosierdzia, cierpliwości? Sami wołaliśmy by przyszedł na ratunek, bo 

Świat tonie w grzechu i nie daje się nim już żyć. 

Zachęcam każdego, kto ma choćby promień miłości do Boga i Bliźniego w sercu by padł na 

twarz przed Nim w „Modlitwie Uniżenia” wynagradzając za grzechy własne, Rodziny, Ojczyzny i Świata. 

Maryja przypomina nam abyśmy nie zapominali o tym, że jako dzieci Boże możemy a nawet 

powinniśmy wzywać Aniołów i Świętych do walki ze złem. Niebo pragnie nam pomóc i czeka na nasze 

wezwanie. W Imię Jezusa Chrystusa wzywamy, więc Aniołów i Świętych i wysyłajmy do Sejmu, Senatu, 

polskich Parafii, Sanktuariów, Episkopatu, Urzędów, Gmin, Szpitali, Domów Dziecka, Hospicjów, 

Domów Opieki Społecznej, na polskie Granice, do polskich Rodzin, indywidualnych osób, własnych 

Rodzin, gdzie się da by wymiatali stamtąd zło. Chronili i bronili nas swoją obecnością. Dziękujemy też Im 

za pomoc okazaną. 

A P E L 
„Modlitwa Uniżenia” została przypomniana Światu by przebłagać Boga za jego grzechy, 

wołać o ratunek w związku z tym, że współczesny człowiek odrzucił Boga, z premedytacją łamie Boże 

przykazania popełniając najcięższe grzechy, najokrutniejsze czyny, przelewając krew swych braci, 

nienarodzonych niewiniątek, dokonując obrzydliwych rytuałów okultystycznych. 

Bałwochwalstwo, satanizm, bluźnierstwa, mordy, gwałty, pedofilia i inne zboczenia seksualne, 

wykorzystywanie słabszych, dzieci, kobiet, grabieże, profanacje Ciała Bożego i Świętych. Ataki na 

kapłanów, na wszystko, co prawe i święte i tych, którzy wiernie Bogu służą a do tego perfidne 

oskarżenia Boga Miłości i Miłosierdzia, za skutki grzechów ludzkich, są jawnym wyzwaniem 

sprowadzającym nieszczęścia na ludzkość. 

W tej sytuacji „Modlitwa Uniżenia” staje się w sposób oczywisty najbardziej pożądaną formą 

przebłagania Boga za nasze grzechy, wynagrodzenia Jemu za pogardę, odrzucenie, profanacje, 

bluźnierstwa, bałwochwalstwo, satanizm, okultyzm i wszelki brud grzechu naszego, naszej Rodziny, 

Ojczyzny i Świata. 

Być może jedyną i konieczną, najbardziej odpowiednią i przez Niebo pożądaną formą modlitwy w 

obecnym czasie. 

Przypominam, że leżąc krzyżem możemy się modlić każdą modlitwą również różańcem, 

aktami strzelistymi, rozmawiać z Jezusem i trwać przy Nim. 

„Modlitwa Uniżenia” już sama w sobie zadośćuczynienie, jako akt pokutny, przebłagalny i 

oddanie się całkowicie w Ręce Zbawiciela. 

Apeluje do każdego człowieka dobrej woli by nie zwlekać, nie odkładać jej na potem pamiętając, że nie 

walczymy o zdrowie tylko o dusze ludzkie, o własną i bliźnich naszych wieczności. 
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Konflikt w relacjach Bóg – Człowiek rodzi się nie tylko ze złej woli człowieka, ulegania 

pokusom, żądzą, ale z powodu braku podstawowej wiedzy religijnej dobrego przykładu przekazanego 

przez rodzinę, kościół, szkołę, środki masowego przekazu. 

Wielu ludzi młodych a nawet w dojrzałym wieku nie zna podstaw naszej wiary. Ich oczekiwania wobec 

Boga, interpretacja tego, co się dzieje, zamiarów Bożych jest całkowicie błędna. 

Modli się dobro własne, swojej rodziny, zdrowie, pomyślność, finanse a kiedy ich życzeń Bóg nie 

spełnia, odchodzi lub obraża się na Niego. 

Musimy to wiedzieć, że nie przychodzimy na ten Świat by cieszyć się zdrowiem, pomyślnością, 

radować jego pięknem, osiągać własne cele. 

Życie na tym świecie ma być obarczone ciężką pracą, cierpieniem, różnymi próbami, jakie Bóg przed 

nami stawia po to byśmy mogli pójść do Nieba i tylko tam jest nam obiecana wieczna szczęśliwość. 

Życie chrześcijanina najczęściej jest pasmem różnego rodzaju udręk, cierpień, ograniczeń, 

przeciwności. Nasze dusze cierpiąc oczyszczają się na ziemi, zdają próby wiary, wierności Bogu, miłości 

bliźniego, ciężkiej pracy. 

Na szczęśliwą wieczność trzeba sobie zasłużyć, pokonać przeciwności i pokusy. 

Starsi ludzie wiedzą, że cierpienie jest łaską, oczyszcza, kieruje ku Bogu, szuka odpowiedzi, 

każe zatrzymać się człowiekowi w tym pędzie zaspokajania własnych potrzeb. 

Pan Miłości wie, kiedy człowieka zabrać z tego Świata, co będzie najlepsze dla jego życia 

wiecznego. Czasem jest to kalectwo, choroba, czasem śmierć, która dla wielu może być łaską. My 

naszym małym umysłem próbujemy jakże często dopustu Bożego, źle interpretując zamiary Boga, gdyż 

ich wcale nie rozumiemy. 

Śmierć dla wielu teraz jest wybawieniem, gdyż wszystko wskazuje, że nadchodzą bardzo 

trudne czasy. Łaska zaś choroby może stać się oczyszczeniem duszy, każe zwrócić się do Boga i wołać 

o ratunek, pozwala wrócić do Niego. 

Skorzystajmy z Bożych Łask. Amen. 

*Warszawa 4. 01. 2022r 

Mamo, Maria Simma mówiła w swoim ostatnim wywiadzie, że dopóki w Polsce nie będzie 

przyjmowana Komunia Święta na kolanach i do ust, Kościół Polski się nie podniesie. 

„Tak, a Ja mówię:  

Dopóki Naród Polski nie padnie na twarz przed Bogiem w Modlitwie Uniżenia przepraszając za 

grzechy własne, swojej Ojczyzny i Świata nie będzie mógł otrzymać ratunku i wypełnić swojego 

posłannictwa przewodzenia duchowego wśród narodów.” 

Może się znajdzie tych dziesięciu sprawiedliwych? 

„Tak. Życzymy sobie, aby te Słowo i Apele znalazły się szybko w internecie, prześlij ten tekst do 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i Ku Bogu” 

Autorka tekstu Maria Rybińska-Górka 

DO NABYCIA I ROZPROWADZENIA SĄ UZUPEŁNIONE BROSZURY „MODLITWY UNIŻENIA”. 
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KORONKA   OJCZYŹNIANA 

Do odmawiania na zwykłym różańcu 

– W Imię Ojca, Syna i Ducha Św. Amen. 

– O Maryjo bez, grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy I za tymi, którzy się 

do Ciebie nie uciekają, zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła i poleconymi Tobie. 

Na dużych paciorkach: 

–  Ojcze Przedwieczny, przez Bolesne, Niepokalane Serce Maryi i razem z Jej łzami, ofiarowuję Ci 

Najdroższą Krew i Rany JEZUSA CHRYSTUSA, aby Matka zniszczyła moc szatana i ze św. Michałem 

Archaniołem, wszystkimi aniołami oraz patronami  naszej Ojczyzny i wszystkimi świętymi polskiego 

Narodu, przepędziła złe duchy,  zniszczyła ich czyny i plany, szczególnie teraz, w tej godzinie, w naszej 

Ojczyźnie. 

Na małych paciorkach 10 x 

– Przez Niepokalane Serce Królowej Polski                                                  

– Błagamy Cię     

Na zakończenie:  

– Zwycięska Królowo Korony Polskiej  

– Módl się za nami 

– Pod Twoją obronę uciekamy się… 

Do prywatnego odmawiania przez członków Oratorium Królowej Polski.  

Abp, Andrzej Dzięga Metropolita Szczecińsko-Kamieński błogosławi modlących się tą koronką. 

Gietrzwałd, 28 listopada 2021r. 

„BÓG OJCIEC PRAGNIE NASZYCH CIERPIEŃ” 

 Pewnego dnia, kiedy modliłam się, całym sercem uwielbiając Boga Ojca i dziękując 

za kapłanów, niespodziewanie zaczęłam się żalić:  

„Dlaczego Ojcze kochany nie pomożesz małym rycerzom dokończyć dzieła – 

Ustanowienia Święta Boga Ojca. Wiesz jak bardzo się staramy od wielu lat. Przecież to 

ma być Twoje Święto – pomóż nam proszę.”  

I wewnętrznie usłyszałam:  
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„Niech mali rycerze ofiarują w tej intencji wszystkie swoje cierpienia – nawet te 

najmniejsze”.  

I ofiarowałam cały ten długi i trudny czas po-covidowy – i 

trudniejszy do udźwignięcia niż sama choroba. Każdego dnia 

zbieram akty ofiarnej miłości i wszystkie dopusty Boże – ofiarując je 

Bogu Ojcu w odpowiedzi na Jego słowa skierowane do mnie: 

„Zawalcz o to”. 

 Więc czyńmy to wszyscy od dzisiaj i nie ustawajmy aż 

wszystko się wypełni. 

I niech Bóg pełen Chwały będzie uwielbiony.  

Ten, który zawsze i wszędzie i ponadczasowo – 

niepodzielnie włada tym światem.  

Niech Swoją Wszechmocą pokona bariery blokujące nasze starania, bo „Któż jak 

Bóg”.  

I niech to dzieło obejmie cały świat. Niech będzie ościeniem dla wszelkiego zła. 

mr mała Ela 

ŚWIADECTWO RYCERZA Z BARDA ŚLĄSKIEGO 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król Polski i Maryja zawsze Dziewica, Królowa! 

Już dawno obiecałem Bratu Wiesławowi napisanie tego świadectwa. 

Jestem małym rycerzem Miłosiernego Serca Jezusowego od 2015 roku. 

Na początku gorliwie wypełniałem zadania i obowiązki, wynikające ze Statutu i Regulaminu Małego 

Rycerza. 

Później, muszę to przyznać, moja gorliwość osłabła. 

Ale jakiś miesiąc temu, otrzymałem od naszego Prezesa Zarządu "Vademecum Małego Rycerza – 

Podręcznik Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego" 

Po lekturze listu naszej Założycielki - śp. Siostry Zofii Grochowskiej "do <<Letnich>> małych rycerzy; po 

przeczytaniu tego listu, Duch Święty rozpalił u mnie na nowo gorliwość bycia dobrym małym rycerzem. 

Życzę wszystkim, aby dostąpili tej samej łaski - Ducha Świętego Pocieszyciela. 

Pocieszycielem jesteś zwan 

I Najwyższego Boga dar 

Tyś namszczeniem naszych dusz 

Zdrój Żywy, Miłość, ognia żar. 

 

5.XI.2021 A.D         mr Michał 
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ŚWIADECTWA rycerki Stefanii 

Od dawna pragnęłam być w Niepokalanowie. (Należę też do Rycerstwa Niepokalanej od 25.03.1987 r.) 

Modliłam się by być [w tym roku] – zostałam wysłuchana. Z różnymi przeszkodami i złym zdrowiem 

dotarłam na miejsce spotkania Małych Rycerzy MSJ. Czuwanie nocne i rekolekcje ku czci Boga Ojca 

zrobiły na mnie budujące i miłe wrażenie. [Osobiście] jedna sprawa mnie zaniepokoiła, gdy 

rekolekcjonista ks. Grzegorz B. w niedziele, na ostatnim spotkaniu odniósł się krytycznie do głosów, 

snów, widzeń… 

Nigdy się tym nie chwaliłam i nie zwierzałam się. Zapytałam br. Wiesława czy mogę o tym napisać – dał 

pozwolenie. Pytam się, więc [publicznie] ks. Grzegorza: jak mam rozumieć takie zdarzenia, które 

doświadczyłam – czy to coś złego? Oto one. 

– Bardzo chciałam studiować a nie miałam możliwości. Słyszę głos: - odmawiaj dziesiątek różańca a 

skończysz studia. I tak uczyniłam i skończyłam. 

– Będąc w [stanie błogosławionym] w 9-tym miesiącu schodziłam po schodach z 4-tego piętra. Słyszę 

głos: – Trzymaj się mocno poręczy! Kilka schodów niżej zerwane było linoleum – potknęłam się i 

zjechałam po poręczy nie upadając na schody. 

– Któregoś roku na wiosnę zostało nam dużo ziemniaków. Zastanawiałam się, co z nimi zrobić? Słyszę 

głos: – Zawieź jej ziemniaki. Nabrałam do reklamówki, wzięłam na rower i jadę [przed siebie]. Widzę 

moją znajomą i mówi mi, że obeszła wszystkie sklepy i nie dostała ziemniaków. Mówię jej, co zaszło, 

dałam ziemniaki. Z radości niemal płakała. 

– W tym roku kupiliśmy węgiel z mężem za nasze ostatnie pieniądze – do emerytury zostało kilka dni., a 

ja nie mam, co gotować. Słyszę głos: – Idź ukop ziemniaki (wcześniej już wszystkie wykopałam). 

Wzięłam reklamówkę, patrzę na ogrodzie w miejscu, gdzie nie było sadzone – rosły dwa krzaczki. Nie 

do pomyślenia – była z nich cała reklamówka ziemniaków. 

– Kupiliśmy rower dla syna na pierwszą Komunię św. Z kuzynem pojechali do lasu. Słyszę głos z 

wielkim naciskiem: – Jedź za nimi! Pojechałam. Z lasu wybiega kilku starszych łobuzów z kijami za nimi. 

Wzięłam moich w obronę. Kazałam jechać przodem a ci z krzykiem obrzucali nas kamieniami. Nie chcę 

myśleć, co by było gdybym ten głos zlekceważyła.  

Przyznaję, że nie zawsze słuchałam tego głosu. Gdy nie posłuchałam pewnego razu to do dzisiaj 

ponoszę konsekwencje – to długa historia. Opiszę krótszą. 

Słyszę głos: – Powiedz kapłanom, by wam pozwolili wypełniać pierwsze przykazanie miłości: „ Będziesz 

miłował Pana Boga swego…” Nie zrobiłam tego zaraz…, później zapomniałam... Zachorowałam bardzo 

ciężko. Mąż myślał, że już umieram. We śnie drugi raz słyszę: – Powiedz kapłanom… Rano wstałam 

zdrowa i w tym samym dniu powiedziałam. Różnie to przyjmowali. 

Chcę jeszcze wspomnieć o snach, jakie mam – uprzedzające pewne wydarzenia. 
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– Mam brata za granica. We snie widzę, że płynie po jeziorze. Nadchodzi na niego ogromna fala – pada 

na niego. Zaczęłam się modlić po przebudzeniu, by tak się nie stało. Po przyjeździe do Polski brat 

opowiada, jak płynął łódką po jeziorze, łódź się wywróciła i nakryła go i jakimś cudem ocalał. 

– Mój syn pracował za granicą. Śni mi się, że go koledzy przywieźli martwego z rozstrzelona klatką 

piersiowa. Mówią, że nie chcieli go zastrzelić, tylko tam przechodził gdzie była strzelanina i przypadkowo 

dostał kule. Ja wyskoczyłam z łóżka po przebudzeniu się. Zaraz położyłam się krzyżem na podłodze 

cała drżąc modliłam się. W krótce dostałam wiadomość, że Bułgar złamał rękę. Jak więc mamy 

rozumieć słowa św. Pawła Ap. w Dziejach Apostolskich 2, 17-185 Ks. Grzegorzu? 

Po śmierci Ks. Proboszcza, który pracował na parafii ok. 50 lat przyszedł nowy. Zaczęły się zmiany w 

kościele. Wyrzucenie balasek, klęczników ministrantom. Wielu ministrantów odeszło do służby. Starsze 

panie przestały chodzić, twierdząc, że nie zgłupiały na stare lata, by stać przed Panem Bogiem. 

Chodziłam i prosiłam z koleżankami, by nam pozwolił klęczeć – nie chciał słyszeć, musi słuchać 

biskupa. W Opolu w katedrze klęczano. 

Prosiłam i błagałam Pana Boga, aby mi pomógł. Dwie nas tylko klęczały. Dostałam Nowennę do 

Najświętszej Eucharystii z zapewnieniem, że jest skuteczna. Prosiłam Pana Jezusa, by za każdym 

odmówieniem, choć jedna osoba miała odwagę klęczeć. 

Odwiedziłam znajomą osobę - dała mi do przeczytania książkę Ks. Bpa Alfonsa Nosola „Moja miłość”. 

Opisuje, że jeździł do Niemiec na zastępstwo do swojego stryja, który był kapłanem. Bardzo podobały 

mu się zwyczaje tam panujące w Kościele. Postanowił pojechać w Polsce do Księdza Prymasa Stefana 

kard. Wyszyńskiego prosić o pozwolenie w prowadzenia tego do Kościoła w Polsce. Ks. Prymas 

zdecydowanie zabronił. Ks. Bp A. Nosol pisze: „Nie będę go słuchał, będę robił jak kardynałowie 

niemieccy”.   

Modliłam się tez by Pana Jezus postawił na drodze kogoś, kto, by mi podpowiedział, jak mam się 

ustosunkować do tych spraw.  

Dzwoniłam do Krakowa do zakonów w pewnej sprawie. Dostałam wiadomość, że ks. Generał 

zakonu??? z Watykanu jest na terenie Polski. Braciszek podał mi jego nr komórki. Zadzwoniłam. Mam 

od razu pytanie: a gdzie mieszkam? Zachorowałem po drodze – mówi – chciałbym się przenocować i 

odpocząć. Wiozą mnie dwie zakonnice. Powiedziałam, że mieszkam przy autostradzie A4. Zaprosiłam 

ich na noc. Przyjechali ok. 21.00. 

Okazało si, że wiele lat pracował ze św. Janem Pawłem II – naszym papieżem na Watykanie. Po kolacji 

przedstawiłam swoje problemy, nic nie mówiąc wyciągnął kartkę i długopis - zaczął pisać z głowy, co 

mówi Pismo św. na temat klęczenia – stwierdził, że ono nas obowiązuje w pierwszej kolejności. 

                                                           
5
 W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki 

wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy - sny. 18 Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w 

owych dniach Ducha mego, i będą prorokowali. 
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(Dołączam tę karteczkę już przepisaną z oryginału6). Powiedział, że mamy obowiązek klęczeć przed 

Bogiem. 

Uświadomiona na różne sposoby z jeszcze większą odwagą zaczęłam klęczeć i modlić się. Nie 
chciałam być nie posłuszna Kościołowi (a Kościół to nie kardynałowie niemieccy i ich zwyczaje). 

Proboszcz modernista musiał odejść, o co się modliliśmy. Obecnie w tygodniu wszyscy klęczą na 
klęcznikach. Gorzej w niedziele. Wiele osób nie chce zginać kolan przed swoim stwórcą i Panem.  

Z Panem Bogiem. Szczęść Boże!  

mr Stefania 

PRZEPISY WYKONAWCZE do Instrukcji 
Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego 
Inaestimabile Donum z 3 IV 1980 – (11 XII 1980) 

Na Wielki Czwartek roku 1980 Ojciec św. Jan 

Paweł II skierował do Biskupów List o tajemnicy i kulcie 

Eucharystii, w którym przypomniał, że zachodzi 

niesłychanie ścisły, organiczny związek pomiędzy odnową 

liturgii, a odnową całego życia Kościoła. I dlatego odnowa 

liturgii przeprowadzona prawidłowo w duchu Vaticanum II 

jest miarą i warunkiem wprowadzenia w życie nauki Soboru, 

którą przyjmujemy z głęboką wiarą, przeświadczeni, że 

przez Vaticanum II Duch Święty „powiedział Kościołowi” te 

prawdy i dał wskazania, które służą „spełnianiu misji wobec 

ludzi dnia dzisiejszego i jutrzejszego”. 

Ojciec święty zwrócił również uwagę na 

nadużycia, które się wkradły do kultu eucharystycznego i polecił przygotować Instrukcję, która 

pomogłaby je usunąć. 

Święta Kongregacja do Spraw Sakramentów i Kultu Bożego ogłosiła w Wielki Czwartek, dnia 3 

kwietnia 1980 r. Instrukcję w sprawie niektórych norm kultu eucharystycznego i poleciła Konferencjom 

Biskupów wprowadzić je w życie. 

177 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski obradująca w Warszawie w dniach 10 i 11 grudnia 

1980 r. mając na uwadze wskazania Stolicy Apostolskiej oraz stan odnowy liturgii w naszym 

                                                           
6 Pismo Święte na temat klęczenia: List do Filipian 2,8-11; Łk 10,27; Ml 2; Ps 22,28-30; Ps 95,6-8; Iż 45,19-21; KKK 

str 229(2105); KKK str. 338 (1178-2442); 1378; Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 

Episkopatu Polski przepisy wykonawcze do instrukcji Inaestimabile Donum z 3.IV.1980 – (11.XII.1980) pkt. X 

http://vademecumliturgiczne.pl/2016/04/08/instrukcja-inaestimabile-donum-w-sprawie-niektorych-norm-dotyczacych-kultu-tajemnicy-eucharystycznej/
http://vademecumliturgiczne.pl/2016/04/08/instrukcja-inaestimabile-donum-w-sprawie-niektorych-norm-dotyczacych-kultu-tajemnicy-eucharystycznej/


Głos Małego Rycerza Nr 45 (1/2022)  STYCZEŃ–LUTY–MARZEC 2022 

 

 
 

32 
 

  

kraju wydaje niniejsze przepisy wykonawcze, które obowiązują duchowieństwo diecezjalne i 

zakonne. 

Przepisy ogólne 

1. Wszyscy kapłani powinni się zapoznać z Listem Ojca św. Jana Pawła II o Tajemnicy i kulcie 

Eucharystii oraz z Instrukcją Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego z dnia 3 kwietnia 1980 

r. Dokumenty te należy ogłosić w organach diecezjalnych. Powinny one stać się przedmiotem 

refleksji na kongregacjach duchowieństwa. 

2. Duchowieństwo powinno również dokładnie znać tekst Ogólnego Wprowadzenia do Mszału 

rzymskiego (OWMR) w wydaniu z roku 1975 oraz Wstęp do Lekcjonarza i do księgi Modlitwa 

Powszechna. Wiele uchybień ma źródło w nieznajomości przepisów tam zawartych. 

3. Nie wolno stosować w Mszach dla ogółu wiernych przepisów i pozwoleń odnoszących się do 

Mszy dla grup specjalnych lub Mszy dla dzieci. 

4. W wątpliwościach, co do niektórych przepisów liturgicznych należy zwracać się o wyjaśnienie do 

diecezjalnych Komisji Liturgicznych albo do Komisji Episkopatu do Spraw Liturgii. Nie można 

natomiast w takich wypadkach kierować się opiniami autorów, choćby były ogłaszane drukiem w 

czasopismach posiadających Imprimatur. Należy, bowiem pamiętać, że kierowanie sprawami 

liturgii należy wyłącznie do władzy kościelnej, to jest do Stolicy Apostolskiej oraz zgodnie z 

prawem, do biskupów i Konferencji Episkopatu (KL nr 22). 

5. Tak zwana „osobista twórczość” celebransa w ramach liturgii mszalnej jest określona przepisami 

liturgicznymi, których należy ściśle przestrzegać. Umieszczone niżej przepisy szczegółowe 

usuwają niektóre wątpliwości. 

Redaktorzy pism katolickich i diecezjalna władza udzielająca Imprimatur tym pismom mają 

obowiązek czuwać, by umieszczone w nich artykuły z dziedziny liturgii były zgodne z przepisami 

Kościoła. Autorzy zaś artykułów z tej dziedziny o charakterze naukowym czy popularnym, mają 

obowiązek tak formułować własne opinie, wyjaśnienia itp., by czytelnik mógł łatwo zrozumieć, że 

nie chodzi o przepisy liturgiczne, lecz o opinię autora. 

6. Wykładowcy liturgiki na Wydziałach teologicznych oraz w Seminariach Duchownych diecezjalnych 

i zakonnych, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie kandydatów do kapłaństwa, obowiązani 

są wyjaśniać przepisy liturgiczne zgodnie z wytycznymi Stolicy Apostolskiej, miejscowego 

ordynariusza oraz Konferencji Episkopatu, podkreślając obowiązek wiernego ich zachowywania. 

7. Diecezjalne Komisje do Spraw Liturgii powinny dostarczać duchowieństwu poprawnych wzorców 

tekstów używanych w ramach liturgii oraz stale czuwać nad sprawowaniem kultu 

eucharystycznego, a w razie potrzeby prostować nieprawidłowości. 

Przepisy szczegółowe 

I. Pouczenia oraz formuły wprowadzające i kończące 

http://vademecumliturgiczne.pl/2016/04/07/ogolne-wprowadzenie-do-mszalu-rzymskiego-z-2004-roku/
http://vademecumliturgiczne.pl/2016/04/07/ogolne-wprowadzenie-do-mszalu-rzymskiego-z-2004-roku/
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OWMR w numerze 11 pozwala celebransowi, jako przewodniczącemu zgromadzenia 

eucharystycznego, wypowiadać niektóre pouczenia oraz formuły wprowadzające i kończące, 

przewidziane w samym obrzędzie. Adaptacja wymienionych formuł umieszczonych w Mszale, powinna 

być stosowana wtedy, kiedy kapłan uzna, że przyniesie to duchowy pożytek uczestnikom Mszy 

św. OWMR nr 11: „Może się okazać rzeczą właściwą, przynajmniej w pewnych wypadkach, 

dostosowanie ich do prawdziwych potrzeb wspólnoty.” 

Ponieważ pozwolenie zawarte w mszale jest rozmaicie interpretowane, Konferencja Episkopatu 

uwzględniając wyjaśnienia zawarte w Piśmie okólnym Kongregacji Kultu Bożego z dnia 27 kwietnia 1973 

oraz List Ojca św. Jana Pawła II z dnia 24 lutego 1980 r. ustala, że kapłan podczas odprawiania Mszy 

św. może osobiście sformułować: 

1. Wprowadzenia: 

1. do liturgii danego dnia po pozdrowieniu, 

2. do liturgii słowa przed czytaniami, 

3. do Modlitwy eucharystycznej przed prefacją, 

4. do poświęcenia wody w niedziele. 

Wprowadzenia powinny być dobrze przygotowane na piśmie (może je, bowiem odczytać inny 

kapłan, diakon, lub komentator) i krótkie. Pismo okólne Kongregacji przestrzega przed 

wielomówstwem, które zniechęca uczestników. 

Zawsze należy wprowadzić uczestników Mszy św. do liturgii dnia, natomiast wstęp do czytań 

należy podawać wtedy, gdy czytania są trudne i wymagają wprowadzenia, Ani wprowadzenie na 

początku Mszy św., ani wprowadzenie do czytań nie mogą stawać się homilią, której miejsce jest 

po czytaniach. 

2. Wezwania: 

1. zachęta do aktu pokuty, 

2. zachęta do modlitwy Ojcze nasz, 

3. Zakończenie 

Po ogłoszeniach duszpasterskich, a przed obrzędem rozesłania wiernych, celebrans może krótko 

przypomnieć główną myśl liturgii dnia. 

II. Nie wolno zmieniać: 

1. zachęty: „Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący,” 

2. zaproszenia do Komunii św.: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, 

Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka”, 

3. formuły rozesłania: „Idźcie, ofiara spełniona”. Ojciec św. Jan Paweł II w Liście o Tajemnicy i 

kulcie Eucharystii nr 9 tak pisze o celebransie Mszy św.: „Sprawujący liturgię 

eucharystyczną jest, jako szafarz tej Ofiary, autentycznym kapłanem dokonującym na mocy 

specjalnej władzy święceń prawdziwego aktu ofiarnego, który prowadzi ludzi do Boga, 

wszyscy zaś, którzy w Eucharystii uczestniczą, nie składając ofiary jak on, składają wraz z 

http://vademecumliturgiczne.pl/2016/04/07/ogolne-wprowadzenie-do-mszalu-rzymskiego-z-2004-roku/
http://vademecumliturgiczne.pl/2016/04/07/ogolne-wprowadzenie-do-mszalu-rzymskiego-z-2004-roku/
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nim, na mocy kapłaństwa powszechnego wiernych, swoje duchowe ofiary, które wyraża 

chleb i wino od momentu złożenia ich na ołtarzu”. W tym samym rozdziale Ojciec św. dotyka 

słów samej zachęty: „Walor ofiarniczy wyraża się w każdej Mszy świętej już w słowach, w 

których kapłan szczególnie prosi zebranych o modlitwę, aby „moją i waszą ofiarę przyjął 

Bóg Ojciec wszechmogący”. Słowa te mają znaczenie wiążące dla wyrażania charakteru 

całej liturgii eucharystycznej i pełni jej treści Boskiej i kościelnej”. 

III. Klękanie przed Najświętszym Sakramentem 

Jeżeli Mszę św. odprawia się przy ołtarzu, gdzie umieszczone jest tabernakulum z Najświętszym 

Sakramentem, klękanie obowiązuje nie tylko od przeistoczenia do Komunii świętej, ale podczas całej 

Mszy św., ilekroć dla spełnienia czynności liturgicznej przechodzi się z jednej strony prezbiterium na 

drugą, a także, kiedy z zakrystii przychodzi się do ołtarza i odchodzi (OWMR nr 233). 

IV. Trzecia formuła aktu pokuty 

Celebrans może układać wezwania do 3 formuły aktu pokuty na wzór wezwań zamieszczonych w 

Mszale (studyjnym). Wezwania te powinny zawierać wspomnienie dziejów zbawienia i wyrażać skruchę. 

V. Milczenie podczas Mszy św. 

Nie wolno opuszczać obowiązkowych chwil milczenia podczas liturgii Mszy św., a zalecone chętnie 

stosować. W Ordo Missae miejsca te są wyraźnie zaznaczone. 

1. Należy zachować dłuższe milczenie po wezwaniu do aktu pokuty. 

2. Należy zachować chwilę milczenia między wezwaniem Módlmy się a samą modlitwą. 

3. Można zachować chwilę milczenia po homilii. 

4. Zaleca się chwilę milczenia po Komunii św. W Mszach dla grup specjalnych milczenie to można 

przedłużyć. 

VI. Śpiewy mszalne 

Na wejście i na Komunię należy wykonać odpowiedni śpiew, albo odczytać przewidziane w Mszale 

antyfony. W niedziele przynajmniej na jednej Mszy św. po wejściu powinno się odbyć pokropienie wodą 

święconą. 

VII. Liturgia słowa 

Należy dokładnie zachować przepisy zawarte w nr 2 i 3 Instrukcji Inaestimabile donum Zwraca się 

uwagę, że psalm responsoryjny jest częścią integralną liturgii słowa i nie może być zastępowany 

pieśnią. Homilię ma głosić kapłan lub diakon. 

VIII. Modlitwa powszechna 

Wezwań modlitewnych nie może być więcej niż sześć. Powinien je wygłaszać diakon, kantor lub lektor. 

W wypadkach szczególnych wezwania może śpiewać schola, ale musi je tak wyraźnie wypowiadać, aby 

wierni dobrze rozumieli ich treść. W Mszach dla grup specjalnych uczestnicy mogą wypowiadać 

wezwania, ale te wezwania muszą być przygotowane i sprawdzone. Także w Mszach dla grup 

http://vademecumliturgiczne.pl/2016/04/07/ogolne-wprowadzenie-do-mszalu-rzymskiego-z-2004-roku/
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specjalnych nie wolno opuszczać wezwań ogólnych za potrzeby Kościoła i świata, za cierpiących i za 

obecnych. 

IX. Modlitwa Eucharystyczna 

Modlitwa eucharystyczna jest szczytem całej liturgii mszalnej. Należy ją odmawiać z wielką powagą i 

wyraźnie. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Modlitwach eucharystycznych jest bardzo poważnym 

nadużyciem. Wierni włączają się w tę modlitwę śpiewając: Święty, Święty.., aklamację po przeistoczeniu 

i końcowe Amen. Natomiast w czasie Modlitwy Eucharystycznej nie wolno wprowadzać żadnych innych 

śpiewów. Należy korzystać na zmianę ze wszystkich czterech Modlitw eucharystycznych. 

X. Przyjmowanie Komunii świętej 

Zgodnie z uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu, w diecezjach Polski przyjmuje się Komunię św. z 

rąk celebransa do ust w postawie klęczącej. Przepisy te należy zachować także w Mszach dla grup 

specjalnych. W szczególnych okolicznościach, w których uklęknięcie jest bardzo utrudnione np. przy 

tłumnym udziale wiernych i ścisku, albo, gdy wierni uczestniczą we Mszy św. poza kościołem po 

deszczu, można przyjąć Komunię św. stojąco. Nie można wymagać klękania od ludzi obciążonych 

kalectwem, lub chorobą. 

XI. Znak pokoju 

Znak pokoju przekazuje się u nas jak dotąd skłonem głowy w kierunku najbliższych uczestników Mszy 

św. z jednej i z drugiej strony z tym, że na przyszłość należy opuszczać słowa: Pokój nam wszystkim, 

słowa te, bowiem w wielu okolicach stały się aklamacją głośną, co według wyjaśnienia Kongregacji jest 

niedopuszczalne. Przekazywanie znaku pokoju nie jest obrzędem obowiązującym, lecz zależnym od 

okoliczności. 

XII. Właściwy dobór liturgicznych pieśni mszalnych 

W doborze pieśni mszalnych należy dokładnie przestrzegać zasad zawartych w Instrukcji Episkopatu o 

muzyce liturgicznej z dnia 8 lutego 1979 roku. 

XIII. Szaty liturgiczne 

1. Zgodnie z przepisem zawartym w Caeremoniale Episcoporum (n. 58) biskupi oraz opaci noszą 

krzyż pod ornatem. 

2. Kielich przygotowany do Mszy św. ma być nakryty welonem. Jeżeli kapłan sam niesie kielich do 

Mszy św., również ma on być nakryty welonem (por. OWMR nr 80). 

3. Pod albę wkłada się humerał. Humerału można nie brać tylko wówczas, gdy alba jest tak uszyta, 

że dokładnie przykrywa zwykły strój (OWMR nr 298). 

4. Na prośbę niektórych Konferencji Biskupów Kongregacja do Spraw Sakramentów i Kultu Bożego 

pozwala na używanie w gorących strefach klimatycznych obszernego białego ornatu bez alby 

(casula sine alba), na który nakłada się stułę koloru dnia. 

http://vademecumliturgiczne.pl/2016/04/07/ogolne-wprowadzenie-do-mszalu-rzymskiego-z-2004-roku/
http://vademecumliturgiczne.pl/2016/04/07/ogolne-wprowadzenie-do-mszalu-rzymskiego-z-2004-roku/
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Nigdy Kongregacja nie wyrażała zgody na wkładanie stuły na ornat. Przeciwnie, w indulcie na 

używanie nowej szaty podkreśla, że do zwykłego sprawowania Mszy św. w miejscu świętym 

należy nosić tradycyjne szaty liturgiczne: humerał, albę, stułę i ornat zgodnie z przepisami 

zawartymi w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału rzymskiego. Główny celebrans Mszy 

koncelebrowanej zawsze ma być ubrany w tradycyjny liturgiczny strój kapłański. W naszym 

klimacie nie ma potrzeby zmieniania tego stroju. Dlatego Konferencja Episkopatu nigdy o taki 

indult nie prosiła. Należy dokładnie zachowywać przepisy zawarte w Ogólnym Wprowadzeniu do 

Mszału rzymskiego. 

5. Diakon asystujący przy ołtarzu i czytający Ewangelię ma być ubrany w albę i stułę, a nie w komżę 

(por. OWMR nr 298 i 300). 

XIV. Msze Koncelebrowane 

W II i III Modlitwie Eucharystycznej są dwie modlitwy wstawiennicze, które mogą odmawiać dwaj 

koncelebransi. Nie należy ich rozdzielać na trzech koncelebransów. (por. OWMR nr 181 i 185). W IV 

Modlitwie eucharystycznej jest tylko jedna modlitwa wstawiennicza, którą można powierzyć jednemu z 

koncelebransów (por. OWMR nr 189). 

Podczas Mszy koncelebrowanej przy wspólnym odmawianiu Modlitwy eucharystycznej, celebrans 

główny odmawia ją głośno, koncelebransi zaś półgłosem. 

XV. Msze bez ludu 

Msze bez ludu odprawia się według specjalnego porządku podanego w Mszale. Mszę bez ministranta 

wolno odprawiać tylko w wypadku poważnej konieczności. Nie może to być stała praktyka. 

XVI. Msze z diakonem 

Został zniesiony urząd subdiakona. W Mszach uroczystych może asystować kilku diakonów. Natomiast 

klerycy niemający święceń diakonatu nie mogą wkładać dalmatyki i zastępować diakonów. Szatą akolity 

i lektora jest alba (por. OWMR nr 301). 

Zachętą do wierności przepisom liturgicznym niech będą słowa Ojca św. Jana Pawła II z Listu o 

Tajemnicy i kulcie Eucharystii. Oto one: 

„Każdy bez wyjątku z szafarzy Eucharystii… musi pamiętać, że jest tu odpowiedzialny za dobro całego 

Kościoła. Kapłan, jako szafarz, jako celebrans, jako przewodniczący eucharystycznego zgromadzenia 

wiernych, winien w szczególny sposób mieć poczucie wspólnego dobra Kościoła, które swoją posługą 

wyraża, ale któremu też w swojej posłudze winien być wedle rzetelnej dyscypliny wiary 

podporządkowany. 

Nie może uważać siebie za „właściciela”, który dowolnie dysponuje tekstem liturgicznym i całym 

najświętszym obrzędem, jako swoją własnością i nadaje mu kształt osobisty i dowolny. Może się to 

czasem wydawać bardziej efektowne, może nawet bardziej odpowiadać subiektywnej pobożności, 

jednakże obiektywnie jest zawsze zdradą tej jedności, która się w tym Sakramencie jedności nade 

wszystko winna objawiać” (12). 

http://vademecumliturgiczne.pl/2016/04/07/ogolne-wprowadzenie-do-mszalu-rzymskiego-z-2004-roku/
http://vademecumliturgiczne.pl/2016/04/07/ogolne-wprowadzenie-do-mszalu-rzymskiego-z-2004-roku/
http://vademecumliturgiczne.pl/2016/04/07/ogolne-wprowadzenie-do-mszalu-rzymskiego-z-2004-roku/
http://vademecumliturgiczne.pl/2016/04/07/ogolne-wprowadzenie-do-mszalu-rzymskiego-z-2004-roku/
http://vademecumliturgiczne.pl/2016/04/07/ogolne-wprowadzenie-do-mszalu-rzymskiego-z-2004-roku/
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Niniejsze przepisy wykonawcze należy ogłosić w urzędowych pismach diecezjalnych. 

177 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski 

Warszawa, dnia 11 grudnia 1980 r. 

+ Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

+ Bp Stanisław Jakiel, Przewodniczący Komisji Episkopatu 

do Spraw Liturgii 

Źródło:https://vademecumliturgiczne.pl/2018/01/15/przepisy-wykonawcze-do-instrukcji-kongregacji-ds-

sakramentow-i-kultu-bozego-inaestimabile-donum-z-3-iv-1980-11-xii-1980/ 

JEZUS NA GÓRZE OLIWNEJ W OGRÓJCU – Fragmenty 
dot. boles ci Pana Jezusa na widok, braku wiary, pogardy 
zniewaz ania, s więtokradztwa na przestrzeni wieko w wobec 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
Według widzen  s w. Anny Katarzyny Emmerich 

Wśród tych tłumów 

rozjuszonych mar, z których niejedna 

wydawała mi się ślepą, widziałam 

Jezusa drżącego, przerażonego, jak 

gdyby broń ich rzeczywiście Go 

dosięgała, godziła weń i zadawała Mu 

rany. Chwiał się na wszystkie strony, to 

się podnosił, to znów upadał. A wąż, 

wijący się wśród tej hordy, wciąż 

podjudzał ich na nowo przeciw Jezusowi, 

bił ogonem na wszystkie strony, a kogo 

obalił lub chwycił w swe szpony, zaraz 

dławił, rozdzierał i pochłaniał je. 

Zdziwiona tym wszystkim, otrzymałam 

objaśnienie, że te tłumy niezliczone, dręczące Jezusa, są to wszyscy ci, którzy w jakikolwiek 

sposób znieważają Zbawiciela, ukrytego prawdziwie, rzeczywiście i istotnie w Najświętszym 

Sakramencie z Bóstwem i Człowieczeństwem, z ciałem, krwią i Duszą, pod postaciami chleba i 

wina.  

Rozpoznałam wśród tych Jego wrogów, wszelkiego rodzaju znieważających Go w 

Najświętszym Sakramencie, tym żywym znaku Jego nieprzerwanej, osobistej obecności w Kościele 

katolickim. W tych uosobionych marach widziałam najrozmaitsze rodzaje znieważania 

Najświętszego Sakramentu, począwszy od zaniedbania, nieuszanowania i opuszczenia, aż do 
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wyraźnej pogardy, nadużycia i najokropniejszego świętokradztwa; począwszy od zwrócenia się ku 

bożkom światowym, ku pysze i fałszywej wiedzy, aż do herezji, niewiary, zaciekłego fanatyzmu, 

nienawiści i krwawych prześladowań.  

W atakującym tłumie tym znaleźć było można wszelkiego rodzaju osoby: ślepych, chromych, 

głuchych, niemych, a nawet dzieci nieletnie. Ślepi, którzy nie chcieli widzieć prawdy; chromi, którzy, 

widząc ją, nie chcieli przez lenistwo iść za nią; głusi, którzy nie chcieli słuchać przestróg Pana i Jego 

gróźb; niemi, którzy nawet mieczem słowa nie chcieli walczyć za Niego; wreszcie dzieci w towarzystwie 

światowych, zapominających o Bogu rodziców i nauczycieli, przesycone rozkoszami świata, 

otumanionych czczym mędrkowaniem, ze wstrętem odwracających się od rzeczy Boskich, a ginących 

na zawsze z powodu ich braku. Widok dzieci w tym tłumie sprawiał mi największą przykrość, bo 

przecież Jezus tak kochał dzieci. Między nimi najwięcej było źle wychowanych i pouczonych, 

nieuczciwych ministrantów służących do Mszy św., którzy nie czcili należycie Jezusa w Najświętszym 

Sakramencie. Wina za to w dużej mierze spadała na nauczycieli i niebacznych pasterzy Kościoła. 

Wreszcie z przerażeniem ujrzałam, że do znieważania Jezusa w Najświętszym Sakramencie 

przyczyniało się wielu kapłanów rozmaitych stopni hierarchii kościelnej, nawet takich, którzy sami 

mieli się za wierzących i pobożnych. Z wielu tych nieszczęśliwców wspomnę jeden tylko rodzaj. Byli to 

tacy, którzy wierzyli w obecność żywego Boga w Najświętszym Sakramencie, czcili Go i 

stosownie do tego nauczali lud, lecz z tą obecnością Boga na ołtarzu niewiele się przejmowali, a 

mianowicie nie starali się i nie dbali o pałac, tron, namiot, siedzibę i strój królewski tego Króla 

Nieba i ziemi, tj. nie starali się utrzymać w porządku i schludności kościoła, ołtarza, 

tabernakulum, monstrancji żywego Boga; dalej, wszystkich naczyń, sprzętów, ozdób, strojów, 

wszystkich w ogóle przyborów i rzeczy kościoła, domu Bożego.  

Wszystko to pozostawiali ci kapłani w opuszczeniu na pastwę pyłu, rdzy, zbutwienia i 

wieloletniego niechlujstwa, zaś służbę Bożą, tj. obrzędy religijne odprawiali od niechcenia, opieszale i 

byle jak. Więc choć jeszcze nie popełniali istotnego świętokradztwa, ale pozbawiali liturgię zewnętrznej 

godności i należnego blasku. Przyczyną tego nie było rzeczywiste ubóstwo, ale ospałość uczuć, 

gnuśność, niedbalstwo, oddanie się marnym rzeczom doczesnym, nierzadko też egoizm i wewnętrzna 

śmierć duchowna. Zaniedbanie takie widziałam nawet w kościołach zamożnych i dostatnich. Wielu było 

takich, którzy idąc za duchem tego świata, pousuwali najwspanialsze i najczcigodniejsze pamiątki 

dawnych pobożniejszych czasów, a zastąpili je czczym blichtrem. A to, co robili bogaci przez zbytek 

chełpliwości i pychy, naśladowali nierozumnie ubożsi z braku prostoty i pokory. Przyszedł mi zaraz na 

myśl nasz biedny kościółek klasztorny, w którym także stary piękny ołtarz z kamienia przykryto 

drzewem, naśladującym marmur, co mnie zawsze bardzo smuciło. 

Te zniewagi Jezusa w Najświętszym Sakramencie zwiększało jeszcze wielu kapłanów, 

którym zabrakło poczucia sprawiedliwości i obowiązku, że ze Zbawicielem obecnym na ołtarzu trzeba 

przynajmniej dzielić się tym, co się ma, bo przecież On przez śmierć oddał się za nas cały i cały 

pozostawił nam Siebie w Sakramencie Ołtarza. Widziałam nieraz, że pod tym względem wyglądało lepiej 

w mieszkaniach najuboższych, niż w kościele, przybytku Pana Nieba i ziemi. Jakże gorzko smuciła 
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Jezusa, który Siebie samego dał nam za pokarm ta niegościnność i egoizm. Jakież udręczenie 

sprawiali Jezusowi w Ogrójcu wszyscy niedbali Jego słudzy! Przecież nie potrzeba na to bogactwa, 

by ugościć Tego, który tysiąckrotnie wynagradza nawet kubek zimnej wody podanej pragnącemu. A On 

sam jakże spragniony nas! Więc jakżeż ma ubolewać, jeśli podany Mu kubek jest brudny, a woda - 

pełna robactwa. Taka opieszałość stała się nieraz powodem zgorszenia dla słabych na duchu i wierze, 

przez to świątynie ulegały nieraz znieważeniu, a kościoły stały pustką. Kapłani tacy sami przyczyniali się 

do okazywanej im pogardy. Więc rychło też i w sercach wiernych Kościoła zagnieżdżał się brud, 

niedbalstwo i opieszałość. Widząc, w jakim zaniedbaniu pozostawiają kapłani tabernakulum na 

ołtarzu i oni nie oczyszczali z brudu przybytku serca swego na przyjęcie weń Boga żywego. Ci, 

więc niedbali, nierozumni kapłani byli przyczyną tego, że Chrystus musiał wchodzić do brudnych, 

grzechem zbrukanych serc. Gdy chodziło o przypochlebienie się książętom i dostojnikom świata, o 

zaspokojenie ich zachcianek i światowych planów, to tacy kapłani znaleźli zawsze czas by zająć się tym 

gorliwie, a tymczasem Król Nieba i Ziemi leżał jak Łazarz przed drzwiami, łaknąc daremnie okruchów 

miłości, bo i tych Mu nie podano. Rany, które myśmy Mu zadali, przychodziły lizać psy, tj. wciąż 

upadający grzesznicy, którzy podobnie jak psy żarłoczne wyrzucają z siebie spożyty pokarm i znowu 

chciwie wracają do żeru. 

Gdybym opowiadała cały rok, nie skończyłabym wyliczać tych wszystkich zniewag, 

jakie zadano i zadawać miano Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. Jakaż, więc boleść 

przejmowała Jezusa, gdy widział to wszystko, gdy poznawał jasno, jak ludzie odwdzięczą się Mu się za 

Jego oddanie się dla nas i za nas. A wszystkie te tłumy ludzi znieważających Go w przyszłości, 

stosownie do rodzaju przewinienia różną opatrzone bronią, rzucały się teraz na znękanego, 

strwożonego Jezusa, przygniatając Go do ziemi. Widziałam między nimi niegodne sługi Kościoła 

wszystkich stuleci, lekkomyślnych, grzesznych kapłanów, niegodnie sprawujących Mszę świętą i 

udzielający Najświętszy Sakrament, a zarazem tłumy takich, którzy obojętnie, lub niegodnie 

przyjmowali Najświętszy Sakrament.  

Mnóstwo było takich, dla których źródło wszelkiego błogosławieństwa, tajemnica Boga 

żywego, stała się słowem przysięgi, lub przekleństwa w złości. Dalej byli dalej zaciekli żołdacy i 

słudzy Szatana, którzy rozsypywali Najświętszy Sakrament, zanieczyszczali najświętsze naczynia, 

poniewierali haniebnie, a nawet bezcześcili w strasznej szatańskiej służbie bożyszcz. Obok tych 

niesłychanych, brutalnych zniewag, były tu również uosobione zniewagi Jezusa więcej wyrafinowane, 

przebiegłe, a nie mniej odrażające. Było, więc wielu takich, którzy przez zły przykład i przewrotne nauki 

stracili wiarę w obietnicę obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie, więc też przestali czcić z 

pokorą obecnego tam Zbawiciela. Między nimi sporo widziałam nauczycieli, którzy odeszli z drogi 

prawdy. Walczyli oni z początku z sobą, lecz w końcu wspólnymi siłami uderzali Jezusa w Najświętszym 

Sakramencie Kościoła Chrystusowego. Widziałam, jak heretycy, ci naczelnicy sekt, pogarda 

obrzucali kapłaństwo Kościoła, stawiali w wątpliwość i zaprzeczali obecność Jezusa w tajemnicy 

Najświętszego Sakramentu, tak jak On ją sam podał Kościołowi, a Kościół wiernie przechowywał. Przez 

swe przewrotne nauki odrywali od Serca Jezusa mnóstwo ludzi, za których przelał krew Swoją. Ach! 

Straszny to był widok! Przed oczyma miałam Kościół, jako Mistyczne Ciało Chrystusa, którego 



Głos Małego Rycerza Nr 45 (1/2022)  STYCZEŃ–LUTY–MARZEC 2022 

 

 
 

40 
 

  

pojedyncze członki były Jego gorzkimi cierpieniami. Widziałam jak od tego żywego ciała odrywały się 

całe tłumy, jakby żywcem wyrywane jego części. Były to wszystkie heretyckie sekty, rodziny i ich 

potomstwo, z powodu złości i pychy, odpadłe od społeczności. Z jaką boleścią niezmierną i z żalem 

spoglądał Jezus na odłączonymi członków Swego Mistycznego Ciała! On, który Siebie samego oddał, 

jako pokarm w Najświętszym Sakramencie, by rozproszoną i podzieloną ludzkość zebrać w jedno ciało 

Kościoła, swej Oblubienicy, widział teraz w tym Ciele Oblubienicy rozszarpanym, przez złe owoce 

drzewa nieposłuszeństwa i podziału. Stół zjednoczenia w Najświętszym Sakramencie, 

najdoskonalsze dzieło Jego miłości, w którym na wieki chciał pozostać wśród ludzi stał się przez 

fałszywych nauczycieli kamieniem granicznym, oddzielającym ludzi, i tu, przy świętym stole, 

gdzie żywy Bóg sam jest pokarmem i gdzie jedynie mogą się wszyscy łączyć w jedno ku 

zbawieniu.    

 

ŚWIĘTOKRADZTWO W MAJESTACIE PRAWA 
Analiza cząstek pozostałych po udzielaniu 
Komunii św. na rękę 

17 kwietnia 2002, we wspomnienie św. Aniceta, 

przeprowadziliśmy krótkie doświadczenie naukowe, by 

stwierdzić, czy i ile konsekrowanych cząstek świętych 

postaci oddziela się zwykle od hostii, a następnie jest 

upuszczanych i bezczeszczonych, jako konsekwencja 

obecnej praktyki udzielania Komunii na rękę w Kościele 

katolickim w Stanach Zjednoczonych. 

Mój kilkunastoletni syn Józef pomagał mi w tym eksperymencie, przyjmując na siebie rolę 

przystępującego do Komunii, podczas gdy ja sam odgrywałem rolę szafarza Eucharystii. Na potrzeby 

eksperymentu zamówiłem w Catholic Supply w St. Louis pudełko białych komunikantów o średnicy 11/8 

cala, nr katalogowy 57212, reklamowanych na ich stronie internetowej w następujący sposób: 

Mamy przyjemność zaoferować najwyższej, jakości chleb eucharystyczny. Wszystkie nasze 

chleby posiadają starannie ukształtowane, utwardzone krawędzie, co zapobiega ich kruszeniu 

się. 

Wątpliwa wiarygodność tego niebezpiecznego twierdzenia, w które wiele osób naiwnie wierzy, jest 

jednym z powodów, dla których zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie tego badania. 

Przystępując do doświadczenia, zarówno Józef jak i ja przygotowaliśmy się starannie poprzez umycie 

rąk i osuszenie ich niepozostawiającymi kłaczków ręcznikami. Następnie zbadaliśmy opuszki palców i 

lewą dłoń Józefa, które miały mieć kontakt z hostią, by upewnić się, że nie ma na nich żadnej obcej 

materii, która mogłaby być błędnie wzięta za okruch komunikantu. Zdecydowałem, że będziemy szukać 

cząstek po każdej „komunii” na trzech obszarach: na moich opuszkach palców, dłoni Józefa i na jego 
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opuszkach. Podjąłem też decyzję, że przeprowadzimy badanie na próbce 25 komunikantów i 

zapiszemy, ile cząstek znaleźliśmy oraz gdzie zostały zaobserwowane. Liczyliśmy jedynie okruchy 

widoczne gołym okiem, które obaj mogliśmy dostrzec. 

Zawartość jednej paczki komunikantów opróżniliśmy ostrożnie do małej plastikowej miseczki. Odwołując 

się do mojego doświadczenia, jako świeckiego szafarza, (co niech Bóg mi wybaczy), delikatnie brałem 

hostie pomiędzy palec wskazujący oraz kciuk mojej prawej ręki i umieszczałem ją na lewej dłoni Józefa 

na tyle tylko silnie, by być pewnym, że na niej pozostanie. Józef poczynił spostrzeżenie, że szafarze 

Eucharystii podczas Mszy, w których uczestniczył, byli mniej delikatni w podawaniu Hostii. Następnie 

mój syn brał komunikant pomiędzy palec wskazujący a kciuk prawej ręki i nie dotykając języka, 

umieszczał go na nim palcami. Następnie trzymał swój palec wskazujący naprzeciw kciuka, a lewą dłoń 

podniesioną stroną wewnętrzną ku górze, podczas gdy obaj badaliśmy: najpierw mój palec wskazujący 

prawej ręki i kciuk, potem jego lewą dłoń, jego palec wskazujący prawej ręki i kciuk – poszukując 

każdego okrucha oddzielonego od komunikantu i przylegającego do naszych dłoni w wyniku 

wielokrotnego obracania go i dotykania. Starannie usuwaliśmy przy pomocy ostrego noża wszystkie 

odnalezione cząstki przed kolejną „komunią”, by upewnić się, że nie policzymy ich dwukrotnie. 

Co odkryliśmy w wyniku tego eksperymentu? Czy jakieś okruchy odłączyły się od tych 25 hostii 

– branych pojedynczo z miseczki i kładzionych na dłoni Józefa, a następnie branych z dłoni i 

wkładanych do ust?  

Byliśmy obaj zdziwieni, jak wiele ich było: z 25 „komunii” odnaleźliśmy w sumie 92 odrębne, 

widzialne gołym okiem okruchy – co daje średnio 3,68 cząstki na „komunię”. Największe z nich 

mierzyły 0,06 cala, czyli ok. 1,5 mm. Powiększona fotografia pokazuje kilka przykładowych 

okruchów, które znaleźliśmy, policzyli i zapisali. Jak wyszczególniono w zamieszczonej poniżej 

informacji statystycznej, naliczyliśmy 27 okruchów na opuszkach moich palców, 47 na dłoni 

Józefa i 18 na opuszkach jego palców. Tylko w przypadku jednej „komunii” – nr 22 – brak było 

jakichkolwiek widzialnych cząstek. Z drugiej strony, podczas „komunii” nr 6, 15 i 16 naliczyliśmy 

największą ich liczbę – 7. 

Oby doświadczenie to przyczyniło się do [większej] czci Zbawiciela i stało się pomocne tym wszystkim, 

którym nie stał się On jeszcze obojętny. 

My, niżej podpisani, stwierdzamy prawdziwość powyższego sprawozdania: 

Karol Andrzej St-George 

Józef Andrzej St-George 
Źródło: Zawsze Wierni nr 12/2004 (67) https://gloria.tv/post/FFZcexSmfaxn2EuJLX9aJ6FXH 

P.S. Wizja przekazana redakcji: „Koło Tronu Bożego są góry perłowe z partykułami (cząsteczkami) z 

Komunii św. przyjmowane do rąk przez świeckich. Anioł zbiera wszystkie zbezczeszczone partykuły 

Pana naszego Jezusa Chrystusa a każda cząsteczka jest otaczana w niebiańską perłę. Każda 

cząsteczka jest duchowo uczczona przez żertwy ofiarne ucałowanie i przeproszone za profanacje – 

https://gloria.tv/post/FFZcexSmfaxn2EuJLX9aJ6FXH
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zbezczeszczenia Pana naszego Jezusa Chrystusa a następnie przekazane Bogu Ojcu. Pokazane są 

góry cierpień z tych złożonych pereł.”  

Od red. Można tylko wnioskować jak na wielką skalą są czynione znieważania, świętokradztwa, 

bezczeszczenia, pogarda wobec sacurum, jakim jest Ciało Chrystusa w Przenajświętszym Sakramencie.        

MATKO, ON JEST TWÓJ” 
wywiad Matki Angeliki EWTN  
z ks. Steven Scheier z 15.04.1997  

(bardzo gorąco polecam otworzenie choćby na kilka minut tego nagrania) 
https://www.youtube.com/watch?v=9VFE8ToVatI 

  

Ks. Steven Scheier został wyświęcony na księdza w 1973 roku. 

Niestety bardziej interesowało go to, co myślą o nim inni księża, 

niż bycie dobrym księdzem dla Jezusa. Jego kapłaństwo nie służyło Jezusowi, ale zdobywało uznanie 

ludzi. W głębi duszy wiedział, że nie robi tego, czym powinien być, że nie jest takim księdzem, jakim 

powinien być, ale mówi, że ukrywał to do tego stopnia, że ludzie myśleli, że jest dobrym księdzem. 

  

18 października 1985 r. ks. Scheier jechał z Wichita do swojej parafii (Najświętszego Serca w Fredonia 

w stanie Kansas, USA), oddalonej o 86 mil. Autostrada nie ma żadnych poboczy i jest intensywnie 

używana przez naczepy, pickupy i furgonetki. Tego ranka udał się do Wichita na spotkanie z księdzem i 

wracał po południu. Miał straszny wypadek: zderzenie czołowe z furgonetką, były tam trzy osoby. Nikt 

nie zginął. Ks. Scheier został wyrzucony z pojazdu. Z prawej strony miał zdjętą całą skórę głowy. 

Lekarze powiedzieli mu później, że prawa półkula mózgu została częściowo usunięta, a wiele komórek 

zostało zmiażdżonych. Na miejscu zdarzenia był nieprzytomny. W karetce w drodze do szpitala jechała 

pielęgniarka, która wspomniała później, że próbowała mu pomóc w odmawianiu Zdrowaś Mario, ale nie 

bardzo znała, on sam natomiast odmawiał w kółko modlitwę Zdrowaś Mario. Został przewieziony do 

małego szpitala w Eureka w Kansas. Miał złamany kark, C2, złamany drugi kręg szyjny, objawy jak po 

powieszeniu. Gdyby jego głowa była odwrócona w którąkolwiek stronę na miejscu wypadku, udusiłby 

się. Lekarz powiedział, że niewiele może zrobić, i przyszył z powrotem jego skórę głowy, wezwał 

helikopter ratunkowy i przewieźli go do szpitala do Wichita. Jednemu z jego parafian, który akurat był w 

szpitalu, powiedziano, że ma 15% szans na przeżycie. Modliło się za niego wielu ludzi różnych wyznań 

chrześcijańskich. Ks. Scheier powiedział, że Bóg wysłuchuje modlitwy wszystkich i dlatego wciąż tu jest. 

Nie miał operacji. Wypadek miał miejsce w październiku i 2 grudnia został wypisany ze szpitala, nadal 

miał aureolę, jak to nazywał, podpórkę wokół głowy. Odpoczywał w domu do kwietnia, kiedy mogli zdjąć 

aureolę. Wrócił do swojej parafii w maju 1986 roku. 

  

Pewnego dnia, kiedy odprawiał Mszę Św., Ewangelia była o drzewie figowym (Łk 13:1-9). Podczas 

głoszenia Ewangelii strona stała się nagle iluminująca, powiększona i wyrwana z Biblii popłynęła w 

https://www.youtube.com/watch?v=9VFE8ToVatI
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kierunku ks. Scheiera (tutaj nadmienił, że jest Niemcem i takie rzeczy mu się nie zdarzały). Dokończył 

Mszę najlepiej jak potrafił i wrócił na plebanię, wypił bardzo dużo kawy i przypomniała mu się duchowa 

rozmowa, która odbyła się wkrótce po wypadku. Podczas tej rozmowy ks. Scheier stanął przed 

Tronem Sądu Jezusa Chrystusa. Nie wie, jak długo to trwało. Mówi, że Pan prowadził go przez całe 

jego życie i pokazał mu, jak zawiódł w jego służbie kapłańskiej. Ks. Scheier mówił „tak” na wszystko, co 

Jezus mu powiedział o jego życiu. Przed wypadkiem ks. Scheier planował, że idąc przed Tron Jezusa, 

powie, że miał mnóstwo powodów, dlaczego zgrzeszył w danym wypadku i nie mógł nic innego zrobić. 

Miał kilka gotowych wymówek. Przed wypadkiem regularnie chodził do spowiedzi, ale w nieodpowiedni 

sposób, tj. nie pozwalał, aby sakrament zmienił jego życie. Nie miał na celu poprawy. Przed wypadkiem 

myślał, że będzie czas na nawrócenie, ale podczas tej sceny sądu Jezus nauczył go, że nie ma 

czasu. Teraz, będąc przed Jezusem, rozmawiał z Prawdą, a kiedy rozmawiasz z Prawdą, nie możesz 

podawać wymówek. Pod koniec sądu wyrokiem Jezusa było piekło. Ks. Scheier powiedział „tak”, 

ponieważ była to jedyna logiczna rzecz, na jaką zasłużył w świetle tego, co widział. Jednak w tym 

momencie usłyszał głos kobiecy mówiący: „Synu, czy zechcesz ocalić jego życie i jego wieczną 

duszę?” Pan odpowiedział: „Matko, on był księdzem przez dwanaście lat dla siebie, a nie dla mnie, 

niech zbiera karę, na którą zasługuje”. „Ale Synu”, powiedziała, „jeśli damy mu szczególne łaski i 

siły, to zobaczymy, czy przyniesie owoce; jeśli nie, niech będzie wola Twoja”. Nastąpiła bardzo 

krótka przerwa, po której Jezus powiedział: „Matko, on jest Twój”. 

  

Od tego czasu należy do Matki Bożej. Nie miał szczególnej relacji z Matką Bożą przed wypadkiem, ale 

odtąd  Ona stała się dla niego wszystkim. U stóp krzyża Jezus spojrzał na Swoją Matkę Maryję i uczynił 

Ją Matką całego Kościoła. Ks. Scheier mówi, że traktuje to bardzo dosłownie i poważnie. Ks. Scheier 

doświadczył miłosierdzia Jezusa, ale Maryja wstawiała się za nim. Mówi teraz: „Czy to nie jest 

ktoś, kogo chcesz mieć po swojej stronie?” 

  

Wierzymy w Boga, Matkę Bożą i świętych na dwa sposoby, głową lub sercem. Ks. Scheier wierzył głową 

i nic nie wiedział o sercu. Wierzył aniołom i świętym, ale byli dla niego fikcyjnymi przyjaciółmi a nie 

prawdziwymi. Po wypadku zdał sobie sprawę, że są oni bardzo realni, że mamy tylko jeden dom i nie ma 

go tutaj. Ks. Scheier mówi, że wiele naszych priorytetów jest pomieszanych. Jego priorytetem powinno 

być ratowanie swojej duszy i ratowanie innych dusz. Gdyby umarł, jego parafianie nie pomyśleliby, że 

poszedł do piekła. Jezus nie bierze udziału w sondażu popularności, Jezus jest jedynym, który ma 

znaczenie, jeśli chodzi o to, co myślą o nas inni, ponieważ jesteśmy sami przed sądem Jezusa. Nie 

możemy powiedzieć, że ktoś doprowadził mnie do grzechu. Jezus zna prawdę. Matka Angelika pyta się, 

co rozumie przez określenie, że nie był księdzem dla Jezusa? 

  

Ks. Scheier mówi, być wyznawcą Jezusa to znaczy cierpieć. On, zamiast cierpieć dla Jezusa, był 

kapłanem dla siebie. Zawsze uciekał od krzyża. Zawsze. Jeśli uciekamy z krzyża, czeka nas większy. 

Nie miał problemu z odprawianiem Mszy Św., ale nie miałby również problemu gdyby mu jej zabrakło. 

Nie, Eucharystia nie miała dla niego tej wagi, jaką ma dla niektórych kapłanów. Zna księży, dla których 

każda Msza Św. była jak pierwsza, jego nigdy taka nie była. 
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Dalej mówi, że przez te dwanaście lat był tchórzem. Był księdzem, który nie miał 

dostatecznego treningu życia duchowego w seminarium, nawet, jeśli był tam przez 12 lat. Nie byłem 

przygotowany do takiego życia. Nikt mi nie powiedział, “To życie jest życiem ofiary, kochaj je, albo 

nie możesz być księdzem.” 

Co doprowadziło mnie do stwierdzenia, gdy otrzymałem wyrok, że odnosiło się to nie 

tak do tego, że byłem kapłanem, ale do faktu, że złamałem Przykazania, i że kapłani również 

podlegają Przykazaniom. Kapłaństwo, życie kapłana to, to, co On powiedział, jest lukrem na czubku 

tortu. Ciasto było zgniłe, lukier zepsuty, gorzki. Te 12 lat odstawiałem pantomimę bycia księdzem. 

Nie byłem księdzem. I wszystko musiało do mnie wracać, aby dać mi pewność siebie, moje homilie, 

moje życie w parafii, komentarze ludzi, wszystko to służyło dla podniesienia mnie na duchu i jeżeli nie 

byłem podniesiony, nie robiłem żadnego z Sakramentów. Ale były sposoby na to, żeby temu zaradzić i 

my wszyscy mamy sposoby, aby uciec od bólu i ja używałem moich sposobów. Kapłani są podatni na 

grzeszność tak bardzo jak nikt inny i moją misją jest żeby wam powiedzieć, kapłanom 

powiedzieć, że możemy być pociągnięci do odpowiedzialności karą piekła i że piekło istnieje. 

Ale również istnieje Jego Boże Miłosierdzie. Jego miłość przeważa sprawiedliwość. Ksiądz 

mówi też o tym, jak bardzo należy zwracać uwagę jak wykorzystujemy swój dany nam czas. 

Matka Angelika pyta się jeszcze, co ksiądz mógłby powiedzieć kapłanom, zwłaszcza niedawno 
wyświęconym? Czego się ksiądz nauczył, z czym mógłby się podzielić?  

Rada, jaką dałbym tak nowo wyświęconym, jaki i kapłanom z 40-letnim stażem, jest być 

kapłanem w służbie naszego Pana Jezusa Chrystusa, być kapłanem modlitwy, bo jeśli jest 

modlitwa, jest i kapłaństwo i nie boimy się powiedzieć innym rzeczy takich, jakimi są, jakimi je widzimy i 

jakie powinny być. To uczyni nas niepopularnymi, ale to jest częścią bycia Jego wyznawcą. On nigdy nie 

obiecywał, że będziemy popularni będąc Jego wyznawcami. Obiecywał tylko krzyże, ale krzyże możliwe 

do udźwignięcia, ponieważ On jest tutaj i Jego Matka jest tutaj, aby uczynić je lżejszymi. 

Matka Angelika podsumowuje wypowiedź księdza i mówi, że tutaj chyba coś zawodzi, coś 

pomiędzy brewiarzem, adoracją i Matką Bożą. Ksiądz przyznaje i mówi jak był raz pytany czy 

czyta brewiarz i musiał odpowiedzieć, że nie. Trzeba przyznać, mówi, że kapłan bez modlenia się 

jest martwy (dead), kapłan bez Przenajświętszego Sakramentu jest martwy (dead), kapłan bez 

Matki Najświętszej jest martwy (dead). 

Ja nauczyłem się swojej lekcji, ale On musiał złamać mi kark, i zagrozić wiecznym 

potępieniem, żeby zwrócić moją uwagę. Nigdy, przenigdy nie chciałbym być z powrotem tam, gdzie 

byłem przed wypadkiem. 

Jego misją jest teraz, aby ludzie wiedzieli, że miłość Jezusa przeważa sprawiedliwość, że piekło istnieje 
i że jesteśmy podatni na piekło (liable – skłonny, podlegający), a także, że istnieje Boże Miłosierdzie 
Jezusa. 
 
Fragment kazania ks. Tommy Lane o ks. Scheier i przypowieści o drzewie figowym  
https://www.frtommylane.com/homilies/year_c/lent3.htm 

  

Przypowieść o drzewie figowym: (Łukasz 13:6-9) 6 I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien 

człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie 

https://www.frtommylane.com/homilies/year_c/lent3.htm
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znalazł. 7 Rzekł, więc do ogrodnika: "Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym 

drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?" 8 Lecz on mu 

odpowiedział: "Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; 9 może wyda 

owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć"». 

  

Od opracowującej: Miałam możliwość rozmawiania z ks. Scheier. W rok po wysłuchaniu i nagraniu a 

potem rozdawaniu dziesiątkami kaset w/w wywiadu z Matką Angeliką byłam na odczycie ks. Scheier’a. Z 

wywiadu najbardziej utkwiły mi jego słowa, że musimy zdać sprawozdanie z każdej minuty naszego 

życia. Podeszłam wtedy do niego i podziękowałam, że jego słowa całkowicie zmieniły moje życie, bo 

zwracam teraz uwagę na to jak spędzam czas. Ogromny mężczyzna, z trudem się poruszający, uścisnął 

mi ręce i miał tylko jedno pytanie: “Za kogo mam się modlić?” Ale co w nim najbardziej uderzało, to 

jego oczy. W tych oczach był strach, strach przed piekłem. Ks. Steven Scheier zmarł 16 kwietnia 

2020. Biskup diecezji Wichita, na jego pogrzebie powiedział: “Zapraszam wszystkich, aby dzisiaj 

wznieśli wraz ze mną modlitwy za odpoczynek naszego brata i prosili Pana, arcykapłana Wiecznego 

Przymierza, aby okazał miłosierdzie naszemu bratu za jego grzechy i udzielił mu nagrody, na jaką 

zasługuje za dar swego życia i służby”. Biskup Kemme powiedział. „Nie możemy obliczyć dusz, których 

dotknął swoją posługą kapłańską”.  

 

https://catholicdioceseofwichita.org/father-scheier-passes-away-april-16/ 

Father Steven Scheier 

ZLECENIE Królowej Nieba dla KAPŁANÓW (1) 

Siostra Medarda (Zofia Wyskiel) 

PRZYPROWADŹ MI DUSZE – JESTEM BOGIEM MIŁOŚCI 

I MIŁOSIERDZIA 

Orędzia Trójcy Święteji Matki Bożej oraz widzenia i dygresje 

Siostry Medardy (1943–1971) 

IV   Zlecenie Królowej Nieba dla kapłanów (1943–1947) 

Orędzia Trójcy Świętej i Matki Bożej do Kapłanów i osób 

poświęconych Bogu7 

(Poznań) 

Pierwsze zlecenie – Maj 1943 r. 

|Mówi Królowa nieba:| 

Kapłani są Moimi najukochańszymi synami. W ostatnich 

jednak latach wielu spośród nich boleśnie zraniło Moje Serce. 

                                                           
7 Jak dotąd nie został znaleziony stary maszynopis lub kopia tego maszynopisu z Orędziami z tego rozdziału. Tekst 

pochodzi z publikacji internetowej. Został skopiowany przez br. Jana Antoniego. Niestety strona internetowa, na 
której był umieszczony, już nie istnieje. Trwają poszukiwania oryginału lub kopii tego maszynopisu. 

https://catholicdioceseofwichita.org/father-scheier-passes-away-april-16/
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Musiałam patrzeć na to, jak zmniejszała się świętość w życiu najbardziej zaufanych... 

Pociechą stali się ci, co ofiarnie wytrwali pośród powierzonych sobie dusz, znosząc ciężar ich 

nędz, narażając się na niezrozumienie, na obelgi i zniewagi. Pociechą są dla Mnie ci, co cierpieli i 

cierpią, odnawiając w sobie całą Mękę Mojego najukochańszego Syna we wszystkich jej szczegółach. 

Więc do ostatniego tchu wołaj do tych drogich Mi synów, że Ja ich kocham, że oni są Moją pociechą. 

Lecz i innym musisz zwrócić uwagę, że powinni się poprawić i to szybko. Muszą skończyć z 

ranieniem Duszy i Ciała Mego i Mojego Syna. Muszą wrócić do stanu czystości, do pokory, ubóstwa i 

wspaniałomyślności, do świadczenia miłosierdzia tym, co odbywają kary, tym, co cierpią, chorują i co 

znoszą prześladowania. Niechże będą cierpliwi w przeciwieństwach, doświadczeniach i w chorobach, 

cierpliwi wobec natrętnych, wobec małych i wobec ludzi starszych. 

Te wszystkie cnoty, które powinny być żywe w kapłanach, zwiędły u wielu. Zatem wołaj, by 

wracali do świętości w życiu codziennym – i to natychmiast! 

Wiara bez uczynków jest martwa. I w rzeczywistości wiara kapłanów osłabła, bo zaniedbali dobre 

uczynki. Zmniejszyła się ufność do Boga i do Mnie. Zmniejszyła się wiara w Objawienie. Zmniejszyła się 

wiara w Ofiarę Syna Mego, która się powtarza we Mszy św. i w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. 

Wołaj do wszystkich, by się przebudzili i podnieśli się ze stanu swych niegodziwości. Oby 

Męka Syna Mego nie była lekceważona i znieważana kapłańskimi rękami! Powiedz im, że błagam ich, 

by godnie odprawiali Boską Ofiarę Krzyża, by kochali Syna Mego miłością bez granic. 

Wszystkiego tego, co ci mówię, nie powinni wiedzieć inni poza księżmi, ale oni tak – powinni to 

wszystko wiedzieć! Szukaj sposobu, by się dowiedzieli, bo taka jest Moja wola. 

Powiedz im jeszcze, by się stali ubogimi w duchu, a także ubogimi materialnie. Błagam o to z 

miłości i zaklinam ich. 

Od twego spowiednika8 żądałam aktu wiary. Jeśli odpowie aktem posłuszeństwa, przekażesz mu 

Mój sekret i za jego pośrednictwem wypełni się Moja wola. Jeśli Mi odpowie odmownie, sekret ten 

przekażesz temu, który będzie przy twojej śmierci.  
 

„SZUKACIE PATRONA, KTÓRY 
WAM POMOŻE?  
– MACIE PRZECIEŻ MNIE...” 

„ Szukasz patrona, który ochroni Kolegium? Masz przecież 

mnie. Jestem twoim współbratem, Andrzejem Bobolą, 

zabitym przez Kozaków w obronie wiary.” 

 

                                                           
8 W tym czasie, do 1945 r., spowiednikiem i kierownikiem duchowym s. Medardy był sługa Boży ks. 
Aleksander Żychliński (1889–1945), zob. rozdział „Spowiednicy Siostry Medardy”. 
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Takie słowa usłyszał w 1702 roku o. Marcin Godebski, rektor pińskiego Kolegium Jezuitów w obliczu 

zawieruchy wojny północnej i wielkiego zagrożenia w swoim mieście. 

Usłyszał je, gdy gorączkowo poszukiwał patrona, któremu chciał powierzyć opiekę nad zarządzanym 

przez siebie w/w Kolegium w Pińsku. 

W niedzielny wieczór, dnia 16 kwietnia ukazał mu się jakiś nieznany jezuita o budzącej sympatii twarzy, 

który zaoferował mu swoją skuteczną POMOC! 

Drodzy Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Dnia 15.04.2012 roku, w Święto Miłosierdzia Bożego, złożyliśmy Matce Bożej w Częstochowie duchowy 

dar w postaci Krucjaty Wieczystych Adoracji Wynagradzających za naszą Ojczyznę. 

Myślę, że każdy z nas jest obecnie w pełni świadomy tego wyzwania i wielkiej potrzeby modlitwy za 

Polskę w obliczu aktualnych zagrożeń! 

Bądźmy gorliwi w naszej modlitwie i wzywajmy naszych patronów do pomocy! 

Święty Andrzej Bobola sam oferuje nam taką pomoc! 

Korzystajmy z Jego oferty, ona jest aktualna tak samo jak w 1702 roku. 

Drodzy mali Rycerze, ostatnio otrzymałam łaskę bliższego poznania tego wielkiego męczennika za 

wiarę i jedność chrześcijan. Jestem urzeczona jego postawą i zdumiona jego misją w sprawie Polski i 

tym, co się aktualnie wokół Niego dzieje. 

Niech ten list będzie zachętą dla nas wszystkich do dołączenia do naszych modlitw za Ojczyznę 

modlitwy za wstawiennictwem Świętego Andrzeja, patrona MR.. 

On i nas dzisiaj pyta: „ Szukacie patrona, który wam pomoże? Macie przecież mnie...” 

Korzystajmy z Jego zachęcającej oferty. Jego pomoc jest skuteczna, nieraz to nam potwierdził. Amen. 

Z serdecznym pozdrowieniem 

Mr Danuta 

Berlin, dnia 5.12.2021 r  

Karol Andrzej St-George 

MODLITWA św. Ojca Pio o UZDROWIENIE 

Kochający Ojcze Niebieski, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, bo wierze, że 
jest Twoją wolą, abym był zdrowy na ciele, duszy i duchu. 

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, 

Pana naszego Jezusa Chrystusa na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która 

wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, abym uwierzył, 

że Twoja dobra wola jest dla mnie, mojego umysłu, ciała i duszy. 

Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa od 

czubka mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz 
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niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie 

uszkodzenia. Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa. Niech 

ogień Twej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu uzdrowienia tak, aby 

funkcjonowało ono w sposób, w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też mego umysłu i moich emocji, nawet 

najgłębszych zakamarków mojego serca. 

Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz pokojem i przyciągaj jeszcze bliżej do 

siebie w każdym momencie mojego życia. Ojcze, napełnij mnie Swoim Duchem Świętym i upoważnij do 

czynienia wszystkiego, co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu imieniu. 

Proszę Cię o to w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen. 

Źródło: misyjne.pl 

MOJE ADWENTOWE 14 DNIOWE DUCHOWE 
REKOLEKCJE W SZPITALU W KUTNIE. 

Na początku szok, lęk, ...... Ale kiedy wjechałam na salę powitał mnie duży Krzyż z Panem 

Jezusem, a obok wielkości A4 przepiękny obraz Matki Boskiej z otwartym sercem przebitym szpadą. 

Wiedziałam, że Ona mnie nie opuści. Po kilku godzinach znalazłam się w pokoju, gdzie czekały na mnie 

dwie wspaniałe sąsiadki w moim wieku. Bóg tak dał, że obie Panie bardzo głęboko wierzące i każdego 

dnia już po śniadaniu zaczynałyśmy modlitwy – najpierw zanurzenia we Krwi, potem Różaniec i inne 

modlitwy wstawiennicze. Przed 15-tą rozpoczynałyśmy modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia i 

Litanię do Jezusa Chrystusa Króla Polski. Wieczorem również modliłyśmy się na koniec dnia zanurzając 

cały dzień w Krwi Chrystusa.  

Modliłyśmy się za cały personel Szpitala – za tych cudownych ludzi, którzy 24 godziny na dobę 

służyli zawsze pomocą, a którzy przed Różańcem i Koronką przychodzili do pokoju i prosi o modlitwę za 

nich tu pracujących na IV piętrze i za pacjentów tych,   którzy cierpieli i za tych, którzy spokojnie 

przechodzili do Pana. 

Dziękuję z całego serca wszystkim tym, którzy w tym czasie 14 dni mojego pobytu modlili się o 

moje zdrowie, tym, którzy ofiarowali swoje Msze Święte i Komunie Święte w moim imieniu. Uwierzcie 

Kochani moi przyjaciele, ta Wasza modlitwa była w moim sercu, jako wyjątkowy Boży spokój. " 

mr Ala z Płocka 

W OBRONIE KORONKI 
DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – ciąg dalszy (2) 

Koronka do Miłosierdzia Bożego w rękopisie s. Faustyny 

Szczęść Boże. W wyniku usilnych próśb mojego znajomego s. Siepak z Łagiewnik zdecydowała o 
udostępnieniu skanu z rękopisu Dzienniczka, z tekstem Koronki. Ciekawe, co teraz wymyślą 
Grzegorze z Leszna i inni nawiedzeni. Radość moja duża - z Panem Bogiem  :) Krzysztof 
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Ze względu na liczne zapytania i szerzące się w internecie rzekomo prawdziwe, a w rzeczywistości 

fałszywe teksty Koronki do Miłosierdzia Bożego publikujemy zapis tej modlitwy w rękopisie „Dzienniczka” 

św. Siostry Faustyny. 

 

Jednak o tym, jak tekst źródłowy jest podany do modlitwy decyduje Urząd Nauczycielski Kościoła. Tak 

jest w przypadku każdej modlitwy, poczynając od „Ojcze nasz”. Nie odmawiamy tej codziennej modlitwy 

chrześcijanina według tekstów zapisanych w Ewangeliach, ale w takim brzmieniu, jaki podaje nam 

Kościół. Tak również jest w przypadku Koronki do Miłosierdzia Bożego. W rękopisie mamy zapis: „świata 

całego”, a odmawiamy: „całego świata”. Ostatecznie zadecydował o tym  Episkopat Polski, który 28 

sierpnia 2020 roku przyjął normy, dotyczące ujednolicania tekstów niektórych modlitw, w tym Koronki do 

Miłosierdzia Bożego. 

Według tego dokumentu zapis treści Koronki do Miłosierdzia Bożego, po modlitwach wstępnych: Ojcze 

nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…,  brzmi następująco: 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. 

W wersecie „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata” (wersja dostosowana do norm języka polskiego i 

tak zatwierdzona) można w śpiewie stosować oryginalne brzmienie „świata całego”. 

Źródło: https://www.faustyna.pl/zmbm/koronka-do-milosierdzia-bozego-w-rekopisie/ 

https://www.faustyna.pl/zmbm/koronka-do-milosierdzia-bozego-w-rekopisie/
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FIGURA MATKI BOŻEJ z EGZORCYZMEM 
„NA OS LEPIENIE SZATANA” - DO ZAINTERESOWANYCH  
Z natchnienia Bożego zrodziła się inicjatywa wykonania figury Matki Bożej  z egzorcyzmem „na 

oślepienie szatana”.  

Źródłem tej inicjatywy jest ORĘDZIE MATKI BOŻEJ DO NARODU 

POLSKIEGO I CAŁEGO ŚWIATA z dnia 15 i 17.V.1999 r. 

opublikowane w Głosie Małego Rycerza nr 40 str. 57 i na stronie 

Legionu MRMSJ: https://malirycerze.pl/glos-malego-rycerza-nr-40/  

Będzie to nowo wykonana statuetka naszkicowana na załączonym 

rysunku. Jedna ręka MB, która jest wyciągnięta będzie skierowana 

wskazując na Niepokalane Serce Maryi, (w której mieszka Trójca 

Święta - WK). Druga trzymająca gromnicę, jako światło Chrystusa 

Pana na oślepienie szatana. Wąż pod nogami z łbem zwisającym 

oślepiony Bożym światłem. 

Wysokość figury 28 cm z podstawą, biała ze złoceniami, na której 

będzie widniał napis NA OŚLEPIENIE SZATANA, który tu ma swoje 

umocowanie. Szkic jest pobłogosławiony i akceptowany przez 

księdza i Matkę Bożą.     

Zainteresowani zamówieniem tej figury proszeni są o bezpośredni 

kontakt telefoniczny lub mailowy: kom. 668093700 e-mail: 

malirycerze@gmail.com 

Orientacyjny czas oczekiwania to ok. 3 miesiące . Koszt statuy uwarunkowany od wielu 

czynników: ilości zamawiających, koszt surowców w danej chwili (w tej chwili dość duże wahania). 

Aby wykonać rzeźbę, zrobić matrycę odlewniczą, uruchomić produkcje opłacalną należy przyjąć 

wykonanie przynajmniej 100 szt. tych figurek.  

 

ORĘDZIE MATKI BOŻEJ  

DO NARODU POLSKIEGO I CAŁEGO ŚWIATA  

Na rychłe zejście w Chwale Jezusa Chrystusa Króla i Pana 

Blask Serca Mojego (Matki Bożej) oślepi Szatana. 

Wezwanie: „Na Oślepienie Szatana!" 

Prośba Matki Bożej z dnia 15 i 17.V.1999 r. 

DZIECI MOJE! Dzisiaj najważniejsza jest ta sprawa! 

Pragnę, aby w każdym domu, w oknie lub na balkonie, albo w przydomowym ogródku stał Mój 

wizerunek figurki (…) o niewielkich rozmiarach, gdzie Moje Serce jest na wierzchu lub wizerunek 

Mojego Syna Jezusa Chrystusa z Sercem na zewnątrz. 

Figurka ta ma być koniecznie poświęcona z wezwaniem: „NA OŚLEPIENIE SZATANA". 

https://malirycerze.pl/glos-malego-rycerza-nr-40/
mailto:malirycerze@gmail.com
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- Dzieci Moje - podajcie tę dobrą nowinę z Woli Boga Ojca swoim rodzinom, znajomymi całemu 

Kościołowi Świętemu w Polsce i zagranicą. Niech bogatsi kupują biedniejszym, biedni — jeszcze 

bardziej ubogim.  

Wszystkie kościoły w Polsce macie obłożyć różańcem z kamieni na zewnątrz placów kościelnych, a 

początkiem ma być już stojący krzyż (i poświęcić). Spieszcie się, bo czasu macie już niewiele. 

Ja, Matka Boża Wam Błogosławię w Tym dziele i jestem w niewypowiedzianej więzi z całym Polskim 

Narodem. 

Nawracajcie się — niech Pokój i Miłość Braterska zjednoczy wasze siły. 

Ojcowskie błogosławieństwo Jezusa Chrystusa w łączności z Trójcą Przenajświętszą spłynie na wasze 

rodziny, Ojczyznę – Polskę i cały świat. 

Odwagi! Idźcie do pracy w dziele zbawczym Jezusa Chrystusa i waszej Matki. Przychodzę do was — 

Moje Dzieci — jako wasza Matka, Pocieszycielka i Orędowniczka. Niosę Pokój całemu Narodowi 

Polskiemu w Ojczyźnie waszej, Światu. 

Moje Serce i Serce Mojego Syna zwycięży śmierć. 

Ja Jestem Miłością i Mój Syn Jezus Chrystus. 

Przychodzę do was jak Biała Lilia, aby oczyścić cały świat i ukochaną ziemię Polski, z brzydoty. 

Syn Mój Jezus Chrystus przyszedł na świat, ale świat Go nie poznał. 

Wy — dzieci Moje — poznacie dzieło rąk Moich i Mojego Syna. Czuwajcie, bo zły drapieżca czyha na 

wasze dusze. On (szatan) Nas nie potrzebuje. On (szatan) potrzebuje waszych dusz, aby wypełnić 

polecenie antychrysta, aby Was zwieść i poniżyć. - Tylko Mój Syn Jezus Chrystus, tylko Jego Serce i 

Moje — Waszej Matki zwycięży zło na Ziemi, którą ukochałam od wieków. 

Dzieci Moje bądźcie posłuszni Ewangelii Syna Mojego, Jezusa Chrystusa. 

Wszyscy słudzy Moi (kapłani — zakony męskie i żeńskie) bądźcie w całkowitym posłuszeństwie Ojcu 

Świętemu Janowi Pawłowi II. 

Od was wszystkich i waszego posłuszeństwa też zależy Moje Zwycięstwo! 

Pokój niech zstąpi na wasze dusze. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  S. Marcelina 
Źródło: Głos MR nr 40 str. 57 

P.S. Od s. Marceliny: Jeżeli ktoś ma figurę w domu Matki Bożej lub Pana Jezusa z otwartym na wierzchu sercem i pragnie mieć z 

tym egzorcyzmem niech wykona napis na podstawie figury i da poświęcić dla własnego użytku – ale produkować nowe samemu to 

nie polecam, bo wiąże się to z wieloma kłopotami.  

POTĘŻNE MODLITWY UWIELBIENIA s. Marceliny 

Na prośbę redakcji Głosu Małego Rycerza udostępniamy je dla dobra duchowego czytelników. 

Wielbię Cię Boże Ojcze uwielbieniem wywyższonym.  

Wielbię Cię Boże Ojcze uwielbieniem troistym, czystym.  

Wielbię Cię uwielbieniem nieskończonym w troistości Trójcy Świętej: 

Święty, Święty, Święty –  

A moc Twojego uwielbienia – 
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Niech udzieli łaski uwolnienia, uzdrowienia i zbawienia.  

Amen.  

Czyniąc znak krzyża św.  wypowiadasz:  

W Imię Twoje, Panie Jezu,  

Niech moc wypłynie z tronu Twoja święta –  

I niech przeniknie całą nędze duszy –  

I uwolni jarzmo złego pęta –  

A zatwardziałość serca skruszy.  

Potężne Imię Jezus – niech dusza moja wchłonie.  

Potężne Imię Jezus – niech w duszy mojej wiecznie trwa.  

Potężne Imię Jezus – rozpali miłości ogień.  

Potężne Imię Jezus –  na wieki Ty i ja. Amen.  

MOJA MIŁOŚCI JEDYNA –  

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego –  

Kocham Ducha Świętego. Amen. 

Ratuj nas i świat Święta Matuchno kochana –  

Błagam Cię i proszę –  

Użyj potężnej mocy Bożej –  

Światła Chrystusa, naszego Króla i Pana  

Na oślepienie szatana / 3x /  

Dotykam szczególnie tej godziny15-tej: –  

Wielbiąc majestat Twój Święty  

Wielbię Cię miłosierdzia potęgą –  

Nieskończonością potęgi,  

A że jest nędzna ma dusza,  

Wielbić nicością nie może,  

Więc wielbię ciebie Królu - królów  

Twoją potęgą Boże.  

OFIAROWANIEM j.n. modli się Joanna z Trzcianki 

Osłaniam Panie Boże Twoim Ciałem wraz ze wszystkimi Eucharystiami wystawionymi (obecnymi) na 

wszystkich ołtarzach świata – siebie i… (wymieniam osoby) i zanurzam nas wszystkich we Krwi Jezusa 

Chrystusa wraz z naszymi przodkami, aby zło nie miało do nas dostępu. Amen. 
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BIBLIOTECZKA MAŁEGO RYCERZA 

1. NOWE WYDANIE KSIĄŻKI S. ZOFII  

„MIŁOŚĆ DO BOGA I BLIŹNIEGO” to nowa KSIĄŻKĄ S. Zofii Grochowskiej z wszystkimi tekstami 

źródłowymi także z tymi niepublikowanymi dotąd.  

Są to orędzia Trójcy Świętej, Matki Bożej, Aniołów i Świętych 

przekazywane siostrze Zofii Grochowskiej oraz widzenia, dygresje i listy 

autorki w latach1988-2009 r. 

Wznowienie tego wydania dokonano decyzją Zarządu Legionu do użytku 

wewnętrznego Legionu MRMSJ z uzupełnionego opracowania 

dotychczasowych wydań w celu umożliwienia nabycia tej książki przez 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, kandydatów na rycerzy 

oraz wszystkich zainteresowanych duchowym testamentem założycielki 

Legionu MRMSJ. 

Wydawca: MALI RYCERZE MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO 

Koszalin–Szczecin 2021 

Wstępny nakład 100 egz. Koszt 50 zł.  Został wyczerpany. Kolejny nakład w zależności od 

zapotrzebowania. Książki nie ma w dystrybucji księgarskiej, ponieważ jest wydana tylko do użytku 

wewnętrznego Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 

 Zainteresowani tą książką prosimy o kontakt z Marią kom. 664 035 180  

 

2. Książka „PRZYPROWADŹ MI DUSZE…”  

Zainteresowani książką pt. „Przyprowadź mi dusze. Jestem Bogiem 

Miłości i miłosierdzia” autorstwa Zofii Wyskiel (s. Medardy1893–1973) 

Są to orędzia Trójcy Świętej i Matki Bożej oraz widzenia i dygresje Siostry 

Medardy (1943–1971) dot. m.in. 

Siostrę odwiedził w Poznaniu bł. ks. Michał Sopoćko. Uznał on, że 

objawienia prywatne s. Medardy o Miłosierdziu Bożym są przedłużeniem 

objawień św. s. Faustyny Kowalskiej. Siostra Medarda, zgodnie z wolą 

Boga, starała się o ogłoszenie Święta Miłosierdzia Bożego, z ogromnym 

oddaniem i poczuciem misji głosiła Miłosierdzie Boże, niezgłębione i 

niemożliwe do poznania według niej przez człowieka, i prowadziła – jako apostołka Miłosierdzia Bożego 

– wiele dusz do Boga poprzez skierowane do nich Słowa Pana Jezusa Miłosiernego.  

Pan Jezus obiecał Siostrze Medardzie, że każdy, kto przeczyta te pisma, dozna łask 

nadzwyczajnych.  

W związku z tym życzymy wszystkim, którzy je przeczytają, obiecanych przez Pana łask. 
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Wydawca: Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 

Poznań 2020 

Do użytku wewnętrznego Legionu MRMSJ 

Możną ją 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 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.  

Każdy rycerz powinien mieć ten podręcznik, aby korzystać z niego w 

celach formacyjnych i umieć zaprezentować wspólnotę, której jest 

członkiem oraz apostołować i pozyskać nowych kandydatów przekazując 

stosowną wiedzę zainteresowanym.     

Format A5 (gabaryty Głosu MR).  

Jest dostępna dla zainteresowanych – koszt taki sam jak głosu MR. 

Książeczka jest dostępna dla zainteresowanych – u Marii kom. 

664 035 180. 

4. Abp Andrzej Dzięga: „HOMILIE INTRONIZACYJNE”  

Tą publikacją pragniemy przybliżyć wszystkim zaangażowanym i żywo zainteresowanym słowa 

wypowiedziane przez Autora wygłoszonych homilii podczas różnych ważnych wydarzeń związanych z 

Jezusem Królem i Panem. 

Zamieszczone w tej publikacji homilie są powszechnie dostępne w Internecie. 

Inicjatywa wydania w formie tekstu, mówionych rozważań i myśli niespisanych dotychczas – zrodziła się 

po spotkaniu Autora z przedstawicielami Zarządu Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego w Szczecinie w poniedziałek, 25 października 2021 r. Poniżej 3 fragmenty z wygłoszonych 

homilii zamieszczone na ostatniej stronie okładki tego wydania: 

„ (…) W naszym pokoleniu teraz dominuje słowo INTRONIZACJA, aby Polska uznała mnie za 

swojego Pana i Króla. By mi się poddała. Mówią o tym różni, aż przedziwne jest, jak wypowiadając to 

samo słowo, dogadać się nie mogą, jakby mówili o różnych rzeczach. Chciałoby się zawołać do 

wszystkich, którzy się o intronizację modlą, którzy na intronizację czekają, intronizacji pragną, wołają o 

nią przede wszystkim:  



Głos Małego Rycerza Nr 45 (1/2022)  STYCZEŃ–LUTY–MARZEC 2022 

 

 
 

55 
 

  

– Nie kłóćcie się o słowa!  

– Nie kłóćcie się o formę!  

– Uznajcie Jezusa za Króla – Pana ! (…) 

(…) Pozostawały pytania: który obraz, która figura?  

Każdy obraz i każda figura, na których Jezus Chrystus jest rozpoznawalny, 

jako Syn Boży, jako Mesjasz może być pomocą dla człowieka, aby 

dokonać intronizacji. Mogą to być obrazy bardzo różne, jeśli ikonograficznie 

są poprawne, teologicznie prawidłowe, każdy obraz pomaga człowiekowi.  

Ale najczęściej i najsilniej, najbliżej i najgłębiej stajesz przed Chrystusem, 

gdy Go adorujesz w Najświętszym Sakramencie. I to jest ten kierunek najbardziej właściwy. (…) 

(…) Mówi ci serce, że Komunia święta na kolanach, bo to przecież Chrystus Król – Pan, to klękaj. 

Nikt ci nie zabroni. We wszystkich dokumentach Kościoła mówiących o Komunii świętej, na pierwszym 

miejscu jest wymieniana postawa: Komunia święta na kolanach i do ust. Ale też nie czekaj, że będzie to 

nakazywane, bo my nie wiemy, kto może klęknąć, a kto nawet z racji zdrowotnych nie może. (…) Nie 

czekaj, że będziemy nakazywali, ale ty, jeśli możesz i chcesz, czujesz potrzebę serca – klękaj i 

przyjmuj! Nikt ci nie zabroni, nawet, gdyby któryś z księży mówił, proszę wstać, bo u nas na stojąco – 

masz prawo klęczeć, nie lękaj się! „(…)” Abp Andrzej Dzięga, fragmenty z wygłoszonych homilii 

Poza tekstami homilii wydawca zamieścił dodatki powiązane z intronizacją. 

Zamieszczamy spis treści tej książeczki.  

Spis treści: 

►OD WYDAWCY  

►HOMILIE 

–I Fragmenty homilii, 25.06.2012 r. 

–II Homilia, 18.11.2018 r. 

– Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana – tekst 16 

– Komentarz do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 

– III Homilia, 10.07.2019 r. 

– IV Homilia, 23.11.2019 r. 

– V Homilia, 31.10.2020 r. 

►DODATEK OD WYDAWCY 

– Opis obrazu Króla Miłosierdzia-Króla Polski 

– Dokument przekazania obrazu Małym Rycerzom, 17.11.2018 

– Przekazy s. Zofii Grochowskiej – Stolicą Królestwa Jezusowego ma być Kraków 

– Modlitwa do Króla Miłosierdzia – Króla Polski 

– Litania do Króla Miłosierdzia Najmiłosierniejszego Zbawiciela 

Format A5 (gabaryty Głosu MR). Koszt taki sam jak głosu MR. 

Książeczka jest dostępna dla zainteresowanych – u Marii kom. 664 035 180. 
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MSZE ŚW. OFIAROWANE PRZEZ MAŁYCH RYCERZY  

20 MSZY ŚW. W LISTOPADZIE 2021 R. 

9 mszy św. od 18-27.11.2021 r. o pomoc i ochronę naszej Ojczyzny  

Do Boga Ojca o pomoc i ochronę naszej Ojczyzny przez wstawiennictwo Królowej Aniołów i Polski, 

Archaniołów, Anioła Stróża Polski i Polaków i Aniołów Stróżów wszystkich ludzi świata oraz za 

przyczyną Wszystkich Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także zbawionych dusz ludzkich. 

Dziesiąta Msza św. Uwielbienia i podziękowania za pomoc i ochronę naszej Ojczyzny 

Uwielbienie Trójcy Świętej i podziękowanie Bogu Ojcu za pomoc i ochronę naszej Ojczyzny przez 

wstawiennictwo Królowej Aniołów i Polski, Archaniołów, Anioła Stróża Polski i Polaków i Aniołów 

Stróżów wszystkich ludzi świata oraz za przyczyną Wszystkich Świętych i Błogosławionych Narodu 

Polskiego a także zbawionych dusz ludzkich. 

10 msza św. 16-25.11.2021 r 

Uwielbienie Boga Ojca i podziękowanie Trójcy Świętej za pomoc i ochronę naszej Ojczyzny przez 

wstawiennictwo Królowej Aniołów i Polski, Archaniołów, Anioła Stróża Polski i Polaków oraz Aniołów 

Stróżów wszystkich ludzi świata a także moc wstawienniczą Wszystkich Świętych. 

Zobacz tu: https://malirycerze.pl/30-mszy-sw-listopadzie/ 

30 MSZY ŚW. 
o WIECZYSTE UWIELBIENIE BOGA OJCA 

3 NOWENNY + 3 msze św. dziękczynne – od 16.12.2021 do 14.01.2022 roku 

9 Mszy św. 16-24.12.2021 

Wieczyste uwielbienie Boga Ojca w Boskim Sercu Dzieciątka Jezus w Duchu Świętym przez Serca 

Maryi i Józefa w każdej duszy stworzonej na obraz Boży w świętych decyzjach Bożych i zwycięstwie 

Boga nad wrogami dusz ludzkich i całego stworzenia przez posługę Kościoła Chrystusowego i moc 

wstawienniczą Dworu Niebieskiego. 

9 Mszy św. 25.12.2021 – 02.01.2022 

Wieczyste uwielbienie Boga Ojca w Świętej Rodzinie: Jezusa, Maryi i Józefa mocą Trójcy Świętej w 

każdej i całej rodzinie ludzkiej w świętych decyzjach Bożych i zwycięstwie Boga nad wrogami dusz 

ludzkich i całego stworzenia przez posługę Kościoła Chrystusowego i moc wstawienniczą Dworu 

Niebieskiego. 

9 Mszy św. 03–11.01.2022 
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Wieczyste uwielbienie Boga Ojca w Najświętszym Imieniu JEZUSA mocą Ducha Świętego w każdej 

odkupionej i zbawionej duszy ludzkiej w świętych decyzjach Bożych i zwycięstwie Boga nad wrogami 

dusz ludzkich i całego stworzenia przez posługę Kościoła Chrystusowego i moc wstawienniczą Dworu 

Niebieskiego. 

3 Msze św. 12–14.01.2022 

Wieczyste uwielbienie Boga – Ojca całej ludzkości we wszystkich dziełach Bożych i podziękowanie za 

wszystkie święte decyzje, działania i zwycięstwa Trójcy Świętej odniesione nad wrogami dusz ludzkich i 

całego stworzenia przez posługę Kościoła Chrystusowego i moc wstawienniczą Dworu Niebieskiego. 

Msze św. w Jastrzębiu Zdroju w 2022 roku  
zamówione przez Małych Rycerzy 

W intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, o błogosławieństwo dla rodzin, kapłanów i 
przełożonych. 

05.01.2022 – 7.30 
18.02.2022 – 7.30 
03.03.2022 – 7.30 
26.04.2022 – 18.00 
20.05.2022 – 7.30 
20.06.20222 – 18.00 
04.07.2022 – 7.30 
19.08.2022 – 7.30 
26.09.2022 – 7.30 
13.10.2022 – 18.00 
23.11.2022 – 7.30 
13.12.2022 – 18.00 

mr Henryk 

Zamówiliśmy w Jastrzębiu msze św. wzmożone działanie Ducha Świętego w jedności Trójcy Świętej 

przez Niepokalane Serce Maryi w przestrzeni całego stworzenia w zniweczeniu wszelkiego zła za 

przyczyna Św. Michała Archanioła i wszystkich chórów anielskich (msza św. się już odbyła), w 

przyszłym roku mamy zamówione msze św. na cały rok tj. 12 mszy św. (miesięcznie jedna) w intencji 

małych rycerzy, ich rodzin, prowadzących i przełożonych oraz kapłanów prowadzących także (na razie 

do czerwca, potem będziemy zamawiać msze św. na drugie półrocze, tak mamy ustalić nr z księdzem) 

na poł roku (jedna miesięcznie) mamy do czerwca zamówione msze św. wotywne do Ducha Świętego z 

rożnymi intencjami na poszczególne msze św. wotywne. Część pierwsza mszy św. wotywnych do 

Ducha Świętego ma intencje - ku czci i uwielbienia Ducha Świętego. 

To Msze św. zamówione przez małych rycerzy z Jastrzębia Zdroju wespół z grupa modlitewną św. 

Józefa, która powstała w jednej z dzielnic Jastrzębia zdroju w tym roku. 

mr Jadwiga 

http://sw.na/
http://sw.na/
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W trosce o Ojczyznę zamawia zbiorowe msze św. 
rycerka Małgorzata Kołodziej z Krakowa 

Msze św. w listopadzie 2021 

W intencjach Matki Bożej Królowej Polski i Pokoju o Boże Miłosierdzie dla Polski, ochronę od zła przez 
wstawiennictwo MB Królowej Polski i polskich Patronów.  

Intencja zbiorowa miesięcznych mszy św. na listopad 2021 r. 

W trosce o Ojczyznę zamawia takie zbiorowe msze św. od czerwca 2021 r. rycerka Małgorzata Kołodziej z Krakowa 
u OO. Dominikanów w dni powszednie o 12.00, w niedzielę o 10.30 

Zamawiamy nowennę z 9 mszy św. w pilnej intencji i polecamy owoce tej intencji w naszych modlitwach, jako 
nowennę: 

Do Boga Ojca o pomoc i ochronę naszej Ojczyzny przez wstawiennictwo Królowej Aniołów i Polski, Archaniołów, 
Anioła Stróża Polski i Polaków i Aniołów Stróżów wszystkich ludzi świata oraz Wszystkich Świętych. 

30 mszy św. za DUCHOWIEŃSTWO od 1.02.-2.03.2022 

Mając w pamięci ostatnie intencje ofiarowane przez założycielkę Legionu za kapłanów upadłych - (żyjących w 

kryzysie wiary, oziębłości, nieprawości), jakie zamówiła śp. s. Zofia Grochowska, a było to miesiąc przed jej 

odejściem do wieczności (1.02.-2.03.2009 r. -  odeszła dokładnie w ostatni dzień odprawianych 30 mszy św.) - 

pragniemy z natchnienia Bożego 13 lat po tamtym wydarzeniu, jako jej spadkobiercy ofiarować także 30 mszy św., 

ale w formie 3 nowenn z mszy św., gdzie każda zakończona zostanie jedną mszą św. - uwielbieniem Trójcy Świętej 

i podziękowaniem Bogu Ojcu za owoce tych odprawionych nowenn. Są to trzy nowenny w zbliżonych intencjach, ale 

nie takie same.  

Ks. Krzysztof, który przyjął i odprawiał wówczas te 30 Mszy św. zamówione przez s. Zofię powiedział, że gdyby 

wiedział, że będzie miał takie cierpienia, przykre doświadczenia w czasie tych 30 dni - nie przyjąłby tej intencji. 

Widać, jaką wagę mają te ofiary i jak są potrzebne dla naszych duszpasterzy. 

Matko Kościoła, Królowo Apostołów, Matko Kapłanów, Wspomożenie Wiernych - módl się i wspomagaj 

Twoich synów danych ci w osobie św. Jana pod Krzyżem Syna Twego a Pana naszego Jezusa Chrystusa - 

Najwyższego Arcykapłana! 

Intencje na 30 mszy św. od 1 lutego do 2 marca 2022 roku 

9 mszy św. od 1-9.02.2022 w intencji: 
"O miłosierdzie, o odwagę chrześcijańską i gorliwość apostolską, o wiarę, osłonę i umocnienie 

Ducha Świętego, dla prawych biskupów, kapłanów, zakonników, misjonarzy i wiernych Kościoła 

Chrystusowego szczególnie prześladowanych i nie słusznie doświadczanych za przyczyną Matki 

Kościoła, Królowej Apostołów, Matki Kapłanów i Wspomożenia Wiernych oraz całego Dworu 

Niebieskiego". 

 Dziesiąta intencja 10 lutego - jako: 
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"O Uwielbienie Trójcy Świętej i podziękowanie Panu Bogu za udzielone łaski i owoce tych 

odprawionych 9 mszy św. za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów, Matki Kapłanów i 

Wspomożenia Wiernych oraz całego Dworu Niebieskiego”. 

 

9 mszy św. od 11-19.02.2022 w intencji: 
"O miłosierdzie, o odwagę chrześcijańską i gorliwość apostolską, o wiarę, osłonę i umocnienie 

Ducha Świętego dla żyjących w kryzysie wiary biskupów, kapłanów, zakonników, misjonarzy i 

wiernych Kościoła Chrystusowego szczególnie chwiejnych i zdradzających Kościół i Boga za 

przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów, Matki Kapłanów i Wspomożenia Wiernych oraz 

całego Dworu Niebieskiego". 

 Dziesiąta intencja 20 lutego - jako: 

"O Uwielbienie Trójcy Świętej i podziękowanie Panu Bogu za udzielone łaski i owoce tych 

odprawionych 9 mszy św. za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów, Matki Kapłanów i 

Wspomożenia Wiernych oraz całego Dworu Niebieskiego”. 

 

9 mszy św. od 21-28 lutego i 1 marca 2022 w intencji: 
"O miłosierdzie i nawrócenie, o przebłaganie i wynagrodzenie, o wiarę, dar modlitwy i pokuty dla 

upadłych duchownych i wiernych Kościoła Chrystusowego szczególnie oziębłych i 

zdradzających Kościół i Boga za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów, Matki Kapłanów 

i Matki Miłosierdzia oraz całego Dworu Niebieskiego". 

 Dziesiąta intencja 2 marca 2022 - jako: 

" O Uwielbienie i podziękowanie Panu Bogu za udzielone łaski i owoce tych odprawionych 9 

mszy św. za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów, Matki Kapłanów i Matki Miłosierdzia 

oraz całego Dworu Niebieskiego”. 

2 x po 10 mszy św. za KOŚCIÓŁ i DUCHOWIEŃSTWO 

9 mszy św. od 15-23.08.2021 w intencji: 

"O miłosierdzie, o osłonę i umocnienie Ducha Świętego, o odwagę chrześcijańską i gorliwość 

apostolską dla wszystkich biskupów, kapłanów, zakonników, szczególnie prześladowanych i nie 

słusznie doświadczanych oraz całego Kościoła za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów 

i Matki Kapłanów oraz całego Dworu Niebieskiego". 

 Natomiast dziesiąta intencja 24 sierpnia - jako: 

"Uwielbienie i podziękowanie Panu Bogu za owoce tych odprawionych 9 mszy św. za przyczyną 

Matki Kościoła, Królowej Apostołów i Matki Kapłanów oraz całego Dworu Niebieskiego”. 

P.S. Wcześniej 10 mszy św. w powyższych intencjach były odprawione 13-23.07.2021r. 
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2 x po10 mszy św. za w int. Matki Bożej i Legionu 

Nowenna – 9 mszy od 1-9.08.2021 i 18–26.08.2021 r.: 

W intencjach Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Polski i w intencjach zanoszonych przez 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego oraz o potrzebne łaski w misji Legionu MRMSJ 

mocą wstawienniczą św. Józefa, Patronów Polski i Legionu MRMSJ. 

Dziesiąta Msza św. 10 i 27.08.2021 r.: 

Podziękowanie i uwielbienie Boga Bogatego w Miłosierdzie za łaski  

i błogosławieństwa udzielone przez moc tej nowenny. 

4 Msze s w. – O błogosławieństwo dla zatwierdzenia i 
wydania książki oraz życzliwość dla Legionu MRMSJ 

Dnia 23.12.2021;  
W intencji Ks. Arcybiskupa Dzięgi o dobrą decyzję w sprawie nihil obstat i imprimatur dla książki.  

Dnia 6.02.2022 godz. 9.00 
W intencji Ks. Aleksandra Ziejewskiego o łaski potrzebne w posłudze dla Małych Rycerzy;  

Dnia 31.12.2021 godz. 12.00 
O łaski Boże w sprawie, bo wydania książki wzywam was do „Miłości Boga i bliźniego” 

Dnia 13.02.2022 godz. 9.00. 
O łaski Boże i potrzebne siły dla o. Józefa Kaźmierczaka – 13.02.2021 godz. 9.00. 

 

Peregrynujące OBRAZY i FIGURY w Legionie MRMSJ 

►Do Koszalina przybył duży obraz św. Józefa (wizerunek jak na okładce tyt. 

Głosu MR nr 41), swego czasu obiecany na rekolekcjach przez ks. Macieja 

Bagdzińskiego (proboszcza z Radęcina archidiecezja szczecińsko-kamieńska). 

Przywiózł go ze Szczecina w niedzielę Chrztu Pańskiego, 9.01.2022 rycerz Boguś z 

Runowa Pom. w towarzystwie 2 kandydatów na rycerzy z Łobza: Danuty i Adriana 

(już rycerza).  

►W drodze powrotnej zabrali z Koszalina do Runowa Pom. obraz Króla 

Miłosierdzia i Polski ofiarowany w 2018 r. w Krakowie Legionowi MRMSJ przez 

Apost. Grupę Mił. B. na Skałce w Krakowie. 

►Rycerze z Wrocławia przywieźli na rekolekcje do Bąblina obraz Pani 
Wszystkich Narodów, który został przyjęty przez rycerzy z Bełchatowa. 
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Ponadto pozostają nadal: 

►Figura św. Józefa Patrona Kościoła u rycerzy w Szczecinie. 

►Figura Chrystusa Króla na oślepienie szatana u rycerzy w Szczecinku.  

►Figura Matka Boża z Guadelupe u rycerzy w Pelplinie.  

W OSTATNIM CZASIE DO WIECZNOŚCI ODESZŁO 5 RYCEREK 

Śp. Małgorzata Miozga – We wtorek, 07.12.2021 r. po trzeciej szczepionce odeszła w wieku 65 lat śp. 

Małgorzata Miozga rycerka z Tarnowskich Gór. Ostatnio mniej aktywna, ale wcześniej opiekowała się chorym 

księdzem do jego śmierci. Pogrzeb odbył się w poniedziałek, 27.12.2021 r. Wieczny odpoczynek racz jej dać 

Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci na wieki wieków. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w 

pokoju wiecznym. Amen. Weronika L. 

Śp. Zofia Sosnowska – W poniedziałek, 13.12.2021 roku w wieku 67 lat powołana została do wieczności śp. 

Zofia Sosnowska rycerka z Tarnowskich Gór mieszkanka Blachowni. Była otoczona modlitewną opieką od 

dłuższego czasu a ostatnio intensywną aż do zgonu. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość 

wiekuista niechaj jej świeci na wieki wieków. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym. 

Amen. Weronika L. 

Śp. Danuta Janiczek – W sobotę, 11.12.2021 roku odeszła do Pana nasza rycerka z Żegocina Śp. Danuta 

Janiczek (56 lat). Pokój jej duszy. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej 

świeci na wieki wieków. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Zofia G. 

Śp.  Helenka Rojek – W piątek, 10.12.2021 roku zmarła śp. Helenka Rojek z miejscowości Pelplin, diecezja 

pelplińska. Należała do grupy modlitewnej spotykającej się w Pelplinie. Była osobą głębokiej wiary, bardzo 

zaangażowana we wspólnocie, w modlitwę, pielgrzymki, ofiary na msze święte. Radosna, uśmiechnięta 

zachęcała innych do modlitwy dając swoje głębokie świadectwo wiary zapraszając do modlitwy i wyjazdów 

pielgrzymkowych organizowanych w ramach Legionu MRMSJ oraz innych. Pozostanie w naszej pamięci, jako 

stuprocentowa rycerka, która kochała Boga, Jezusa, Matkę Bożą i w której życiu Duch Święty przychodził z 

miłością i licznymi darami. W imieniu animatorki naszej Genowefy D. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, 

a światłość wiekuista niechaj jej świeci na wieki wieków. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju 

wiecznym. Amen. Bożena K. 

Śp. Maria Domańska – W dniu 29 stycznia w DPS w Popkowicach zmarła rycerka z Huty Józefów z rejonu 

Kraśnika Maria Domańska. Przeżyła 68 lat. Do wspólnoty Małych Rycerzy wstąpiła w 1995 r. W 2011 r. 

ponowiła swoją przynależność.  

Była osobą rozmodloną, kiedy mogła prowadziła koronkę do Miłosierdzia Bożego przed Mszą Świętą w swojej 

parafii w Hucie Józefów, uczestniczyła w rekolekcjach prowadzonych dla wspólnoty w Kraśniku. Pogrzeb 

odbył się w kościele w Hucie Józefów w dniu 1 lutego br. o godz. 12-tej.  

Od dnia śmierci przez 3 dni odprawiana była za nią Msza Święta w różnych miejscach oraz odprawiany 

różaniec w kościele parafialnym. Wysłaliśmy też za nią intencję na Msze Święte wieczyste.  Pokój jej duszy. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie….  

Zdrowaś Maryjo… Królowo Czyśćca – módl się za nimi. 
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MODLITWA za ADMINISTR., 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 

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 

DEKRET BISKUPA ANDRZEJA JEŻA, DOT MAŁYCH RYCERZY 

Z radością informujemy o otrzymanym dekrecie biskupim i ponownym zatwierdzeniu na okres 3 lat 

działalności Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w diecezji tarnowskiej, 

która obejmuje ziemię bocheńską a na niej prężnie działający ośrodek Legionu Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego przy parafii św. Mikołaja w Bochni pod kierunkiem ks. Proboszcza i 

opiekuna ks. Marka Mierzyńskiego. Ks. Marek zapewnił o podjęciu starań w poprawnym brzmieniu 

nazwy Legionu. W dekrecie wdarła się ISTOTNA nieścisłość: jest nazwa Mały Legion Miłosiernego 

Serca Jezusowego a powinna być nazwa Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Wiemy jednak, że chodzi o tych samych rycerzy działających i modlących się w jedności ze wszystkimi 

rycerzami w kraju i za granicą. 7.03.1997 roku Pan Jezus mówi o tym, że dla Pana Boga nie jest 

ważna nazwa, ale to, co mali rycerze będą robili i jacy będą. Przekaz mówi nawet, że nie będzie w ogóle 

potrzebna nazwa. ”Po moim przyjściu odmieni się wszystko, nie będzie potrzebna nazwa, będzie 

tylko miłość i pokój. Będziecie wielbić swego Boga za wszystkie cuda, za wszelkie łaski, za dary, 

które otrzymaliście i za to, że was przytuliłem do mego zranionego Serca i nie wypuszczam was z 

Niego. Bądźcie dzielni, Moje córki i synowie, na was patrzą moje święte oczy – w was mam 

upodobanie.” (cyt. z książki: „Wzywam was do miłości Boga i bliźniego”) 

Witryna: 

malirycerze.pl 

e-mail: 

malirycerze@gmail.com 
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