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OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY 

►24–26 czerwca 2022 – Rekolekcje w Bochni. Poprowadzi Ks. Lesław Krzyżak. Zapisy Halina – 
695594070 
►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, 6./7.08.2022) otwarte dla wszystkich rycerzy i kandydatów.  
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►Uwaga: na to, co roczne już XV Zgromadzenie Animatorów w Niepokalanowie 6.08.2022 r. o 
godz. 18:30  winni być obecni delegaci kół i grup modlitewnych animatorzy bądź ich reprezentanci. 
Jeżeli poczuwamy się do odpowiedzialności za Wspólnotę, do której wezwał nas Król Miłosierdzia 
winniśmy mu okazać szacunek i lojalność w poważnym traktowaniu Jego dzieła, (którego narzędziem 
była s. Zofia) i współtworzyć, i być współodpowiedzialni za Legion i jego misje w Kościele. Można już 
zgłaszać tematy pilne i ważne nasuwające się z waszego punktu widzenia do pochylenia się nad nimi 
omówienia podjęcia stosownych decyzji i kierunków dla dobra tego Ruchu Katolickiego w Polsce i poza 
granicami. Nie wiemy czy za rok Pan Bóg pozwoli nam jeszcze się spotkać.  

►Także członkowie Zarządu Legionu MRMSJ wezwani są, aby stawić się na to XIV posiedzenie 
Zarządu w Święto Przemienienia Pańskiego, 6.08.2022 o godz. 10:00.     

Prezes Zarządu Legionu MRMSJ 

Pan Jezus do s. Zofii 4.04.1995 r. „Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, bądźcie gotowi na wszystko. Ja 
będę z wami, i całe Niebo, bo czas panowania szatana się kończy. Ten czas będzie dla was bardzo 
trudny. Wspólnoty duże mają większą moc odparcia złych mocy. Jesteście Moim narzędziem, by wola 
Boża dokonała się na ziemi przez człowieka. Moja Miłość i Miłosierdzie osiągnie największe zwycięstwo 
nad złem w zagubionych duszach, ale potrzebuję was, Moje dzieci. Oto jestem zawsze z wami do Mego 
przyjścia. / „Amen – Przyjdź Panie Jezu!”  Ap 22,20 / 

Wszystkich rycerzy prosi się o wsparcie uczty duchowej w Niepokalanowie w tym 
posiedzenie Zarządu Legionu i obrady Zgromadzenia Animatorów! 

Ks. Bp Kazimierz Gruda DEKRETEM1 zatwierdził na kolejne 
3 lata działalność Legionu MRMSJ w Kos ciele Siedleckim 

Z radością informujemy, że 2 czerwca 2022 r ponownie Biskup Siedlecki, Ks. Bp Kazimierz Gruda DEKRETEM 

zatwierdził na okres kolejnych 3 lat działalność Legionu MRMSJ w diecezji Siedleckiej. Bogu niech będą dzięki, 

Księdzu Biskupowi Kazimierzowi, Kanclerzowi i animatorce Zofii za sfinalizowanie tego dokumentu, który jest 

zewnętrznym znakiem Bożego Błogosławieństwa i opieki Kościoła lokalnego.  

To trzeci dekret biskupi w tym Roku Pańskim 2022 potwierdzający oficjalną działalność na terenie w Kościołów 

lokalnych w Polsce. Poprzednie zostały zatwierdzone: 

 W Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńska i potwierdzenie stabilne DEKRETEM Ks. Abp Andrzeja Dzięgi 4 

marca 2022 r. (wcześnie dwukrotne zatwierdzenia czasowe na okresy 3 letnie: I-21 listopada 2015 i II-5 

marca 2018) 

 W Diecezji Tarnowskiej 14 listopada 2021 i potwierdzenie na okres kolejnych 3 lat ( po okresie 3 letnim 

30 października 2018 ) Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. 

 Ponadto czwartą diecezją, w której jest stałe zatwierdzenie  DEKRETEM to Diecezja Pelplińska gdzie 21 

kwietnia 1998 r. Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga pobłogosławił i zatwierdził pierwszy DEKRET I 

STATUT dla Legionu MRMSJ otwierając drzwi Kościoła dla tego katolickiego oddolnego ruchu.  

Potwierdził to 27.07. 2011 r. wobec delegacji koła Legionu MRMSJ z Pelplina. 

                                                           
1
 Kopia DEKRETU jest na przedostatniej stronie okładki 
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Ojciec Niebieski do s. Zofii, 3.02.1998 r.  

Córko Moja, pisz. Ja, Ojciec niebieski, chcę wam podziękować za ten akt miłości, wobec Mnie, Ojca 

niebieskiego. Proszę was, aby ta litania2 do Ojca niebieskiego rozeszła się po całym świecie. Jestem 

Ojcem zapomnianym. Poprzez tę litanię ludzie odczują Moją obecność Ojcowską w ich życiu. 

Przyszedłem do ludu w Słowie, przyszedłem w Moim Synu umiłowanym 

– w Jezusie Chrystusie, ale jeszcze przyjdę w Duchu Świętym. 

Ludzkość powinna poznać i ukochać swego Ojca niebieskiego, a za 

sprawą Mojej Miłości do swych stworzeń. Oczekuję w zamian od swych 

dzieci wielkiej modlitwy, aby mogli pojąć, czym jest Moja miłość 

ojcowska.  

Jestem i byłem Ojcem czekającym i pragnącym miłości od swych dzieci 

w tych ostatnich czasach. Pragnę, Moje dzieci, mieć was w swoim 

ojcowskim sercu. Jam was zrodził na tym świecie dla Mej Chwały i 

Mego świata.  

A teraz wzywam wszystkie narody do zjednoczenia się ze swym 

Ojcem niebieskim, aby to, co stworzyłem, nie obumarło dla Mego 

Królestwa. Odnajdźcie w swoich sercach swego Ojca niebieskiego, a 

Królestwo dam wam w posiadanie. Jam jest waszym Ojcem po wszystkie wieki. Pokój z wami dzieci! 

Niech miłość i tęsknota się zrodzi w waszych sercach ku Ojcu niebieskiemu.  

Msze św. ofiarowane przez Legion i Fundacje Abba Pater 
w intencji ustanowienia S więta Boga Ojca w Kos ciele  

 „Uwielbienie Boga Ojca w Trójcy Świętej i ustanowienie święta Boga Ojca całej ludzkości w 

Kościele oraz potrzebne łaski i moc Ducha Świętego w usunięciu wszelkich przeszkód dla tego 

DZIEŁA mocą Ran i Krwi Chrystusa przez przyczynę NMP Matkę Kościoła, Aniołów, Świętych.” 

Intencja Mszy św. ofiarowane przez Małych Rycerzy do końca roku 2022  

Fundacja Abba Pater https://www.abbapater.pl/  która działa w Kaliszu, kontynuując zamawianie Mszy 

św. po MR przyjęła też tę intencję. Poniżej krótka prezentacja wspólnoty, której głównym przesłaniem 

jest, „aby Bóg Ojciec całej ludzkości był ZNANY, KOCHANY I CZCZONY” działając i szerząc 

przesłanie, które jest bliskie Małym Rycerzom i wspólnym celem – wspierać to dzieło ku czci Boga Ojca 

całej ludzkości.  

                                                           
2
 Prawdopodobnie w prośbie z dnia 3.03.1998 roku chodziło o litanię składająca się z AKTÓW MIŁOŚCI KU CZCI BOGA OJCA. 

Akty te były już publikowane w Głosie MR nr 2 oraz w książce „Miłość do Boga i bliźniego” str. 754. Są one także w 

modlitewniku Armii Najdroższej Krwi Chrystusa. Litania ta jest też na ostatniej stronie okładki tego kwartalnika.  

https://www.abbapater.pl/
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NOTKA–RYS FUNDACJI ABBA PATER 

“Nikt jeszcze nie zrozumiał bezmiernych 

pragnień Mego Serca Boga Ojca: pragnę 

być znanym, kochanym i czczonym przez 

wszystkich ludzi, sprawiedliwych i 

grzeszników. {..} Jednakże tej szczególnej 

czci - której tak bardzo pragnąłem i 

pragnę - dotąd Mi jeszcze nie okazano!”   

Orędzie Boga Ojca 

To właśnie w tym fragmencie zawiera się 

cała idea naszej Fundacji. Pragniemy, aby 

Bóg Ojciec był Znany, Kochany i Czczony. 

Czujemy potrzebę, by przez szereg wydarzeń 

ukazać światu miłość naszego Ojca. 

Festiwal Abba Pater 
“Pragnę, żeby jeden dzień lub przynajmniej jedna niedziela była poświęcona dla uczczenia Mnie w 

szczególny sposób pod imieniem Ojca całej ludzkości. Chciałbym, aby to święto miało własną Mszę i 

oficjum. Nie trudno znaleźć teksty w Piśmie Świętym. Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w 

niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia.” 

Orędzie Boga Ojca 

Odpowiadając na wezwanie Boga Ojca, od kilku lat organizujemy, w każdą pierwszą niedzielę sierpnia 

Festiwal ku czci Boga Ojca.  

Spotkanie z Ojcem 

“Przychodzę, aby Mnie poznano takim, jakim jestem; aby ufność ludzi wzrastała jednocześnie z miłością 

do Mnie, ich Ojca, mającego tylko jedno pragnienie: czuwać nad wszystkimi ludźmi i kochać każdego z 

nich jak Swoje jedyne dziecko.” 

Orędzie Boga Ojca 

Za nami już ponad trzydzieści pięknych Spotkań z Ojcem. Na tym nie poprzestajemy, co miesiąc 

organizujemy spotkania w parafiach, podczas których uczestniczymy w Eucharystii i zawierzamy parafię 

oraz uwielbiamy naszego Tatę. 

Dzieci Ojca 

“Dzięki Mojej miłosiernej dobroci staliście się dziećmi Mojej Ojcowskiej i Boskiej miłości” 

Orędzie Boga Ojca 

W każdy wtorek spotykamy się na wspólnej modlitwie. Nasze spotkania są otwarte dla każdego, kto 

czuje się dzieckiem Ojca.   
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Zespół Abba Pater Music 

Zapragnęliśmy stworzyć przestrzeń, w której młodzi ludzie posługujący muzycznie rozwijają swoje 

talenty, uczą się kreatywnej współpracy oraz zdobywają doświadczenie miłości Ojca. Tak powstał zespół 

Abba Pater Music na czele z Jakubem Tomalakiem, który swoją posługą uświetnia coroczny Festiwal 

Abba Pater, comiesięczne Spotkania z Ojcem, cotygodniowe spotkania Dzieci Ojca oraz rekolekcje. W 

czerwcu 2021 roku zespół wydał swoją debiutancką płytę “Objawiłeś Nam Twe Imię”.  

Zostaliśmy stworzeni, by uwielbiać naszego Ojca, by łączyć się z chórem 

Aniołów i Świętych i nieustannie śpiewać pieśń ku Jego chwale.  

Więcej informacji o nas znajdziecie na: www.abbapater.pl 

Poniżej informacja – DEKRET, jaki otrzymaliśmy dzięki w/w fundacji  

ODPUST3 W ŚWIĘTO BOGA OJCA  
w kaplicy z cudownym obrazem Boga Ojca w Kielcach 

 

DEKRET PENITENCJARIA APOSTOLSKA 

Odpust zupełny w pierwszą niedzielę sierpnia w Święto Ku czci Boga Ojca 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA 

Prot. N. 1138/19/1 

DEKRET 
PENITENCJARIA APOSTOLSKA,  dla pomnożenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy 
uprawnień przyznanych jej w specjalny sposób przez Jego Świątobliwość Ojca Świętego Franciszka, z 
Bożej Opatrzności Papieża, wziąwszy pod uwagę prośby przysłane do niej niedawno przez 
Najdostojniejszego Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego, Biskupa Kieleckiego, wraz z Przełożoną 
Generalną Zgromadzenia Sług Jezusa i siostrą dyrektor Kieleckiego Domu Opieki powierzonego temuż 
Zgromadzeniu, łaskawie zezwala, aby siostry i wszyscy wierni mogli z niebiańskich skarbców Kościoła 
uzyskać odpust zupełny, który będą mogli również ofiarować, jako pomoc dla dusz wiernych w czyśćcu 
cierpiących, byleby prawdziwie pokutując, przystąpiwszy do spowiedzi i pokrzepieni Komunią świętą, 
pobożnie nawiedzili, jako pielgrzymi kaplicę wspomnianego Domu i tam wzięli udział w sprawowaniu 
świętej liturgii albo przynajmniej przez stosowny czas oddali się pobożnym rozmyślaniom przed 
wystawionym do czci publicznej obrazem Boga Ojca, kończąc je Modlitwą Pańską, Składem 
Apostolskim i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny: 

– w pierwszą niedzielę sierpnia, w samo święto ku czci Boga Ojca. 

Wierni, dla których przeszkodą jest starość, choroba lub inna poważna przyczyna, we wskazanym wyżej 
dniu będą mogli zyskać odpust zupełny, jeśli wzbudziwszy w sobie obrzydzenie do jakiegokolwiek 
grzechu i zamiar spełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, przed 

                                                           
3
 W pierwszą niedzielę, 2 sierpnia 2020 r. Wtedy po raz pierwszy wierni mogli skorzystać z odpustu w Święto ku czci Boga Ojca. 

http://www.abbapater.pl/
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jakimkolwiek świętym obrazem dołączą duchowo do sprawowanych świętych obrzędów, ofiarując 
miłosiernemu Bogu swe modlitwy i cierpienia lub swe życiowe trudności. 

Aby przeto dzięki miłości pasterskiej ułatwić wiernym dostęp do Bożej łaski osiąganej dzięki kluczom 
Kościoła, Penitencjaria usilnie prosi, aby kapłani wyposażeni w stosowne upoważnienia do 
przyjmowania spowiedzi ochoczo i wielkodusznie oddawali się sprawowaniu sakramentu Pokuty. 

Niniejszy dekret ma ważność na siedem lat. Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia. 

Dane w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej,  

w dniu 12 czerwca, w Roku Wcielenia Pańskiego 2020. 
Regens 

+ MAURUS Kard. PIACENZA 

Penitencjarz Większy 

+ KRZYSZTOF NYKIEL 

Źródło: https://bogojciec.zolkielce.pl/2021/02/24/odpust/ 

Luiza Piccaretta: MATKO, PROSZĘ, MÓDLMY SIĘ 
WSPÓLNIE, BO NIE WIEM JAK MAM SIĘ MODLIĆ4 

Zamieszczone na prośbę rycerki Marii M. i tych, którzy nie wiedzą jak się modlić. 

...„Dlatego też, spędziłam całą noc z Jezusem w Jego Woli. Czułam następnie obecność mojej Królowej 

Matki, która mówiła do mnie „Moja córko, módl się.” 

A ja: – „Matko, proszę, módlmy się wspólnie, bo nie wiem jak mam się modlić”. 

A Ona dodała: „– Modlitwa najskuteczniejsza na Serce Mojego Syna, która łagodzi Go najbardziej, to 

taka, gdy stworzenie ubierze się we wszystko to, co On sam uczynił i przecierpiał, oddając to 

stworzeniu, jako prezent. Dlatego też, Moje dziecko:  

 Włóż na swoją głowę koronę cierniową Jezusa.  

 Zakrop swoje oczy kroplami Jego łez.  

 Nasyć swój język Jego goryczą.  

 Oblecz swą duszę w Jego Krew.  

 Przystrój się w Jego rany.  

 Przebij swe ręce i stopy Jego gwoździami i jako drugi - Chrystus zaprezentuj się przed Jego 

Bożym Majestatem.  

To niezwykłe widowisko wzruszy Go tak, że nie będzie wiedział jak odmówić czegokolwiek duszy 

ubranej w Jego Własny strój. Och, jakże mało stworzenia wiedzą jak używać darów, jakie dał im Mój 

Syn! Takie były Moje modlitwy, jakimi modliłam się na ziemi i takie są Moje modlitwy w Niebie”. 

Tego ranka przyszedł mój uwielbiony Jezus i tuląc moje serce powiedział:  

                                                           
4
 Źródło: 24 godziny MĘKI – fragmenty 2 tomów „KSIĘGI NIEBA” – tom 11 „KSIĘGI NIEBA” – 15.06.1916 i 10.04.1913 

https://bogojciec.zolkielce.pl/2021/02/24/odpust/
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„Moja córko, ktokolwiek rozmyśla nad Moją Męką, kształtuje fontannę w swoim sercu i im więcej nad Nią 

rozmyśla, tym bardziej fontanna się powiększa. A jako że wody wytryskające, są wodami wspólnymi dla 

wszystkich, tak samo i fontanna Mojej Męki, która kształtowana jest w sercu, służy dla dobra duszy, ku 

Mojej Chwale i dla dobra stworzeń”. 

A ja: „– Powiedz mi Moja Dobroci, czym wynagrodzisz tych, którzy będą rozważali te Godziny Męki tak, 

jak Ty mnie tego nauczyłeś? 

A On: „– Moja córko, nie będę uważał tych Godzin, jako coś pochodzącego od nich, ale jako coś 

czynionego przeze Mnie; dam im te same zasługi jak gdybym to Ja sam cierpiał Mękę i tym sposobem 

uczynię ich zdolnymi uzyskać te same efekty, zgodnie z dyspozycją ich duszy. To uczynię, gdy są na 

ziemi, a jest to najwięcej, co mogę im dać. Później, w Niebie, ustawię, te dusze przede Mną i będę w nie 

ciskał oszczepy miłości i zadowolenia tyle razy, ile razy rozważały Godziny Mojej Męki a one będą 

ciskały je we Mnie. Jakąż słodką muzyką będzie to dla wszystkich Błogosławionych! 

JAK DOBRZE MODLIĆ SIĘ  
LITANIĄ do Krwi Chrystusa 

Wiecie, bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście 

wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale 

drogocenną Krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez 

zmazy. (1P 1, 18-19) 

Litania do Krwi Chrystusa jest oficjalną modlitwą Kościoła. Jest 

różnica, czy ktoś układa sobie jakąś piękną modlitwę i odmawia ją 

osobiście, czy też Kościół z autorytetem potwierdzi tę modlitwę. Wtedy 

można przyjąć ją, jako wyraz nauki Kościoła. Ma ona szczególną wagę, podobnie jak teksty liturgiczne. 

Jeżeli porównujemy tę litanię z innymi litaniami, to rzuca się w oczy, że jedna część tych różnych 

wezwań jest większa od innych, najbardziej rozbudowana. Na początku litanii jest mowa o historycznych 

momentach przelania Krwi i znajdują się tam pewne refleksje teologiczne, ale to, co jest najbardziej 

podkreślone, to rola Krwi Chrystusa w trudnościach życia. Człowiek, który musi borykać się z różnymi 

problemami, znajduje w tej Krwi pociechę, siłę, moc, światło, ochronę… 

Zaczyna się ta część od wezwania: Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy… Kryje się za tym 

doświadczenie pochodzące z historii Kościoła, że ta Krew, jeżeli jest we właściwy sposób przyjmowana i 

stosowana w walce ze złymi duchami, daje zwycięstwo. A oni zwyciężyli dzięki Krwi Baranka…  (Ap 12, 

11).  Czujemy, że kryje się za tymi słowami jakaś moc, chociaż może dotąd jeszcze niewystarczająco tę 

moc wykorzystywaliśmy. Zobaczmy: 

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników… – ci, którzy w skrajnych sytuacjach doświadczają własnej 

słabości, przez Krew Chrystusa stają się gotowi, aby złożyć własne życie, jako ofiarę, aby wejść w 
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męczeństwo. To jest powiedziane szczególnie dla tych, którzy cały czas się boją. Przez Krew Chrystusa 

coś zmienia się w naszych sercach. 

Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców… – tyle mamy też lęku, jeżeli musimy przyznać się na przykład 

wobec kolegów w szkole, gdzieś publicznie albo we własnej rodzinie…: jestem wierzący, nie biorę 

udziału we wszystkim, tego nie robię, nie wspieram… To kosztuje – być wyznawcą wiary! 

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice… – dziewictwo – taki wielki skarb, taka ważna perła, ale jak trudno 

tę perłę zachować, ochronić, zdobyć na nowo… Krew Chrystusa jest tajemnicą dziewic. Nie chodzi tu 

tylko o dziewczyny, chodzi tak samo o chłopców: o czystość, o opanowanie swojej seksualności, swoich 

uczuć dla wszystkich. 

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych… – w każdej sytuacji, która zagraża nam przez pokusy, ataki, w 

Krwi Chrystusa znajdziemy ostoję. 

Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących… – tych, którzy są zmęczeni, którzy już nie mają sił, którzy 

najchętniej uciekliby. 

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących… – jak ważne jest znaleźć tę pociechę i przekazać tę 

pociechę. Sami jesteśmy za słabi; nasza właściwa pociecha to Krew Chrystusa w różnych sytuacjach, 

gdy płyną łzy. 

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących… – tylu jest ludzi, którzy są bezradni wobec własnej winy. Nie 

wiedzą, co dalej: „Jeżeli zrobiłem takie rzeczy, byłem tak niewierny, czy Pan Bóg może mi jeszcze 

przebaczyć?” – Tak, bo jest Krew Chrystusa, jest nadzieja! 

Krwi Chrystusa, otucho umierających… – umieranie – to najważniejsza sztuka człowieka. Cała 

wieczność zależy od tego, jak człowiek potrafi umierać. Tego trzeba uczyć się przez całe życie. Jeżeli 

Krew Chrystusa była otuchą w naszych zagrożeniach życiowych, będzie też otuchą w momencie 

śmierci. 

To są wezwania, które zachęcają, by korzystać ze źródła Krwi Chrystusa. Jesteśmy mocniejsi od 

pokus, damy sobie radę – nie, dlatego, że sami jesteśmy silni, ale dlatego, że jest nam dana moc 

nadprzyrodzona, Boska moc, Krew Chrystusa. 

Musimy jednak uważać, żebyśmy nie zrobili z tego jakiejś magii. Jeżeli ktoś nie żyje według tego, o 

czym pisze święty Piotr, jeżeli ktoś nie jest duchowo trzeźwy (i też fizycznie, psychicznie, emocjonalnie), 

jeżeli chce tylko coś przeżyć, być silny, nie będąc w jedności z Chrystusem, jeżeli ktoś traktuje Krew 

Chrystusa, jako tajemniczą moc, ale nie zmienia swojego serca, nie przyjmuje Ewangelii, jako postawy 

życia, wtedy takie nabożeństwo może stać się magią i to byłoby bardzo źle. 

Ta Krew nie jest nam dana, aby Nią eksperymentować, ale aby odnawiać dzięki Niej własne życie. 

Jeżeli mówimy o tej Krwi, zawsze mówimy przecież o Chrystusie.  Jeżeli przyjmujemy lub uwielbiamy 

Krew Chrystusa, to zawsze uwielbiamy Chrystusa, który nas Krwią swoją odkupił. Jeżeli naprawdę 
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przyjmujemy Chrystusa i razem z Nim walczymy, i razem z Nim zwyciężamy, i razem z Nim żyjemy od 

rana do wieczora…, to nie ma mowy o magii – wtedy chodzi o Jego zwycięstwo razem z nami! Ta Krew 

jest nam dana, abyśmy zwyciężyli w ogóle w naszym życiu. Do tego jesteśmy powołani: nie tylko do 

walki, ale do zwycięstwa! 

O. Winfried Wermter, fragmenty z książki “Przez wodę, Krew i Ducha” 

ŹRÓDŁO: https://polen.blut-christi.de/2433/ 

Relacja z przebiegu VII rekolekcji w Częstochowie 
w dniach 19-21.05.2022 

Po dwóch latach przerwy spowodowane tzw. pandemią 

odbyły się VII rekolekcje organizowane od kilku lat przed 

Zjazdem Legionu MRMSJ na Jasnej Górze. Miejscem stał się Dom Rekolekcyjny św. Kaspra w 

Częstochowie. Na zarezerwowane miejsca przybyło 58 osób: BEŁCHATÓW, BIERUŃ, 

CZĘSTOCHOWA, GDYNIA, GLIWICE, IMIELIN, JASTRZĘBIE ZDRÓJ, KIELCE, KOSZALIN, 

ROPCZYCE, SŁAWNIÓW-PLICA, STRZELCE OPOLSKIE, SZCZECIN, TRZCIANKA, WARSZAWA, 

ZAKOPANE.  

PRZEBIEG REKOLEKCJI 

dla LEGIONU MAŁYCH RYCERZY MSJ 

19 - 21 maja 2022 
REKOLEKCJE POPROWADZIŁ: ks. Michał Dłutowski z naukami i posługą modlitwy i spowiedzi. 

Prezentacja księdza rekolekcjonisty była zamieszczona w Głosie Małego Rycerza nr 45 (1/2022) str. 15. 

Temat: PRZY NIM POZOSTAĆ…  
Czwartek, 19.V.2022 
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia - Zawierzenie Rekolekcji  

Bożemu Miłosierdziu – ks. Michał 
15:15 – Droga Krzyżowa – Rozważania ks. Michał (KAPLICA) 

16:00 – Msza św. i katecheza – ks. Michał (KAPLICA) 

18:40 – Katecheza (JADALNIA) 

21:00 – Apel Jasnogórski (Kaplica MB na Jasnej Górze) 

22:30 – Wystawienie Najśw. Sakramentu i Litania do Matki Bożej. 

23:00-7:00 – NOCNA ADORACJA Króla Miłosierdzia  

– Była Możliwość SPOWIEDZI (w rozmównicy). 

Piątek, 20.V.2022 

6:30 – Modlitwy poranne – osobiste, zakończenie adoracji błogosławieństwem. 

7:00 – Msza św. (intencje zbiorowe) z homilią 

9:30 – Różaniec cz. I- Radosna, wspólny 

10:00 – Nauka rekolekcyjna – konferencja w kaplicy 

–  po nauce możliwość spowiedzi, rozmowy z ks. M.D. 
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– czas do dyspozycji osobistej – Różaniec cz. II - Światła 

12:00 – Anioł Pański, Różaniec cz. IV- Chwalebna  

z czytanymi intencjami złożonymi na msze św. zbiorowe.  

14.00 – Różaniec cz. III - Bolesna 

– II Nauka rekolekcyjna w kaplicy 

15:00 – Koronka do B.M.,   

16-17 czas do dyspozycji osobistej 

– możliwość spowiedzi, rozmowy z ks. Michałem D. 

21:00 – Apel Jasnogórski (kaplica Cudownego Obrazu na Jasnej Górze) 

Sobota, 21.V.2022 

6:00 – Godzinki ku czci NMP 

6:30 – Modlitwy poranne – osobiste 

7:00 – Msza św. (dziękczynna) z homilią 

8:00 – Śniadanie 

9:30 – Nauka  –  Idźcie i głoście  – podsumowanie i rozesłanie 

12:00 – obiad i udanie się na Wały Jasnogórskie (spotkanie przy I stacji Drogi Krzyżowej) 

Poniżej teksty 3 listów zredagowanych przez ks. Michała,  

z których rekolekcjonista korzystał podczas głoszonych nauk, katechez.  

Teksty tych treści ze strony:  
https://swfaustyna.eu/ 

Ks. Michał Dłutowski: W poszukiwaniu Jezusa ukrytego –  
DUCHOWA ADORACJA 

In search de occultatum Iesu – spiritualis adoratione 
Drodzy pielgrzymi! 

Obecnie trwamy w wielkanocnej radości Zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa. Jak ukazuje to Pismo Święte Jezus objawia się 

wybranym i gotowym do tego osobom. Niewiastom, które szły do 

grobu Chrystus powiedział, że spotkają Go ponownie w Galilei. Do 

dwóch uczniów przyszedł w drodze do Emaus. My sami 

powinniśmy zapragnąć Chrystofanii[1]. 

Na pewno te opisy objawień Zmartwychwstałego Pana powinny 

również i nas inspirować do poszukiwań. Wierzymy, że On jest 

zawsze z nami w Komunii Świętej. Lecz to On wybiera czas i 

miejsce swego przyjścia. Ta pielgrzymka może być czasem 

przedłużenia oktawy Zmartwychwstania. Możemy szukać również Jezusa pośród nas. Odkrywać, jako 

Osobę, która zaprosiła do Nowej Osuchowej, swojej stolicy, jako Króla Polski[2]. Możemy też w modlitwie 

pytać i wołać Panie Jezu, gdzie jesteś? 

https://swfaustyna.eu/
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Osobiście chciałbym was zachęcić do szukania Jezusa Chrystusa w swojej duszy i ciele. To może być 

nasza Chrystofania, spotkanie z Nim, które przemieni życie. 

Ten świat zewnętrzny odrywa nas od bycia z Panem, a ciało więzi. Uwikłani w sprawy bieżące, 

codzienne troski tracimy tak ważny pokój wewnętrzny i wręcz oddalamy się od Boga. Tymczasem trzeba 

powrócić do siebie[3], by w ciszy kontemplować prawdę, że jest obecny we mnie Chrystus! Przecież 

większość z was codziennie przyjmuje Jezusa w Komunii świętej. Jesteśmy, więc żywym tabernakulum, 

co powinno nas zachęcać do wewnętrznej adoracji Jezusa w nas samych. 

Nie zawsze mamy możliwość pójść do Kościoła, a jednak nie jesteśmy sami. Winniśmy się uczyć 

spojrzeć sercem w swoją głębię i odkryć w niej Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego oraz 

Jezusa Chrystusa Króla Polski. Przecież, kiedy przyjęliśmy Jego w Najświętszym Sakramencie to On 

żyje w nas, dopomina się od nas wiary w Jego obecność. Kiedy odmawiamy koronkę do Bożego 

miłosierdzia to uświadamiajmy sobie w nas Jezusa Bolesnego, kiedy modlimy się przed obrazem 

Jezusa Miłosiernego to przenośmy Jego wizerunek do naszej duszy, również pełniąc miłosierdzie 

względem bliźnich przypominajmy sobie, że czynimy to w imię Jezusa Zmartwychwstałego, kiedy 

odmawiamy akty intronizacji Jezusa na Króla Polski to odkrywajmy więzi pokrewieństwa z naszym 

Królem. Tak naprawdę człowiek jest mikroświatem zbawienia. W historii każdego z nas Syn Boży rodzi 

się, cierpi, umiera, zmartwychwstaje, króluje. Rozważając dzieło zbawienia np. w Różańcu Świętym, 

bardzo osobiście możemy te tajemnice wydarzeń przenosić do naszej codzienności i utożsamiać się z 

tym, co wydarzyło się w ziemskim życiu Jezusa Chrystusa. 

 Dobrze jest wieczorem po spełnieniu wszystkich obowiązków przez chwilę pozostać w obecności 

Jezusa Ukrytego w nas. Rozmyślać, że Jego Osoba przenika naszą duszę i ciało. Odkrywać prawdę 

bycia w sobie nosicielem Chrystusa. Tak naprawdę jesteśmy przecież Christophoros[4]. Nie tylko 

stworzeni na obraz Jego i podobieństwo, lecz świętymi naczyniami wypełnionymi Jego Ciałem i Krwią. 

Dobrze to ukazuje również ikona Matki Bożej Orantki. Ma ona pod wzniesionymi do góry dłońmi, poniżej 

serca, okrąg, w którym jest błogosławiący Jezus Chrystus. Jest on dokładnie pośrodku Niej, w Jej 

wnętrzu. Ten obraz wyraża rzeczywistość mieszkającego pośrodku nas Boga. 

Te myśli powinny nas prowadzić do bojaźni Bożej, aktów uniżenia, aby On, jak mówił św. Jan Chrzciciel, 

mógł w nas wzrastać. Kto będzie to praktykował codziennie kilka razy np. po 5 minut będzie w coraz 

większej więzi z Bogiem. Praktykowanie tej adoracji Jezusa Eucharystycznego doprowadzi go do życia 

w obecności Bożej, co przyczyni się do wejścia w przedsionek nieba. Dla odkrywania obecności Bożej 

warto praktykować cnotę pokory i uniżać się pod mocną ręką Boga. Dobrze też modlić się psalmami np. 

Ps. 139 (Bóg wszystko przenika) lub też często odmawiać Magnificat. Jednak powinniśmy bardziej 

odbierać fale Bożej miłości, niż mącić ciszę obecności słowami. 

Zachęcam was do wewnętrznej adoracji Jezusa w swoich duszach. Jak istnieje komunia duchowa, 

tak również powinniśmy praktykować duchową adorację naszego Pana w nas samych. Co spowoduje 

wzrost gorliwości w przychodzeniu na adoracje Najświętszego Sakramentu do Kościoła. 



Głos Małego Rycerza Nr 47 (3/2022)  LIPIEC–SIERPIEŃ–WRZESIEŃ 2022 

 

 
 

12 
 

  

Ta praktyka jest łaską i działaniem Ducha Świętego. Wymaga wiary, samotności, wyciszenia, 

rozmyślania nad Słowem Bożym, nadziei pokładanej w Bogu i nade wszystko miłości do Boga. 

Możecie doświadczyć wielkiej pomocy od Boga, zwycięstwa nad pokusami, jeśli pozwolicie Chrystusowi 

całkowicie siebie wypełnić jego obecnością. Niech Chrystus nie będzie wygnańcem, niech raduje się 

świadomością wiernych, a Komunia święta, którą przyjmujemy podczas Mszy świętej niech trwa cały 

czas nieprzerwanie. 

Kiedy dotrzecie do miejsca objawień w Nowej Osuchowej poproście Matkę Bożą Królową Polski by 

uczyła was modlitwy wewnętrznej. Odkrywajcie w tym miejscu obecność Chrystusa Króla Polski oraz 

miłość i odpowiedzialność za Ojczyznę. Bez zjednoczenia z Bogiem będziemy śmieszni i mało owocni. 

W zjednoczeniu z Chrystusem staniemy się święci, a to, co będziemy czynić będzie miało w sobie moc 

samego Boga. 

Niech Bóg wam błogosławi na przyjęcie wielu łask, w tym świętym miejscu (27.04.2022 r.). 

Ks. Michał Dłutowski 

[1] Objawienia Jezusa po Zmartwychwstaniu. 
[2] Matka Boża w objawieniach Mariannie Andryszczyk powiedziała, że Nowa Osuchowa ma być stolicą 
Jezusa Chrystusa króla Polski. 
[3] Św. Augustyn pisał, ze szukał przez całe życie Boga na zewnątrz a w końcu odkrył Go w swoim 
sercu. Św. Bernard zaś pisał, że kiedy dusza powróci do siebie będzie mogła odetchnąć na nowo 
nadzieją miłosierdzia i ubiegać się o zaślubienie Słowa. Zaślubienie Słowa oznacza zjednoczenie się z 
Jezusem przez rozmyślanie nad Słowem Bożym w: Św. Bernard, Kazania o Najświętszej Maryi Pannie, 
Kraków 2017, s 11; Pan też mówił, że Błogosławiony, kto słucha i zachowuje Słowo Boże (por.Łk 11, 
28). 
[4] Krzysztof – imię męskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa Christophoros, powstałego ze 
złączenia słów Χριστος – Christos i φορος „nosiciel” od φερω – phero „niosę” – co w tłumaczeniu znaczy 
„niosący Chrystusa” w znaczeniu przynoszący Chrystusa lub też noszący w sobie Chrystusa. 

Źródło: https://swfaustyna.eu/ 

Ks. Michał Dłutowski: Modlitwa Bogomyślności  
– Przy Nim pozostać (Mr 5,18) 

Niestety przez ostatnie lata księża przestali mówić o pięknej 

cnocie, ale i też sposobie modlitwy Bogomyślności. Ci, którzy 

uważają te słowo za archaiczne zapomnieli, że właśnie ono 

ukazuje to, co najcenniejsze w modlitwie: rozmyślanie i trwanie 

w obecności Boga.  

Dziś wielką popularność ma Lectio Divina – Czytanie Boże. 

Czterema podstawowymi elementami Lectio Divina są: Lectio 

(lektura tekstu biblijnego), Meditatio (jego medytacja), Oratio 

(modlitwa serca) i Contemplatio (kontemplacja – wsłuchanie się 

https://swfaustyna.eu/
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w to, co Bóg ma do powiedzenia). Benedykt XVI w konstytucji Dei Verbum, wszystkim wiernym poleca 

ten rodzaj modlitwy. 

Ja chciałem was zaprosić do własnej metody, nie jest ona tylko rozmyślaniem, lecz i trwaniem w 

obecności Bożej i bardziej bym ją charakteryzował, jako Bogomyślność. Nazwałem ją od słów św. Marka 

Przy Nim pozostać. Są to słowa uzdrowionego z opętania człowieka, który chciał nadal być przy 

Jezusie, który wyświadczył mu Miłosierdzie. 

Modlitwa Bogomyślności według mojej metody zawiera w sobie: 

I. Dedukcja – od ogółu do szczegółu (z ogólnych informacji uchwycenie syntezy lub jednego tematu) 

Wyłonienie myśli do rozmyślania może być z: 

1. Pisma Świętego 

2. Liturgii Godzin, w której są teksty świętych. 

3. Własnej lektury duchowej pod warunkiem, że są to teksty osób beatyfikowanych lub 

kanonizowanych, ogólnie mówiąc uznanych przez Kościół Święty. 

4. Wewnętrznego natchnienia (pomija się wtedy pierwszy etap i przechodzi do rozmyślania) 

Ważne jest źródło, z jakiego czerpiemy, aby nie było skażone jakimś fałszem. 

Przeczytanie wszystkich tekstów liturgicznych danego dnia powinno być zrealizowane do południa. 

Na tym etapie chodzi o wyłowienie jednego zagadnienia, które ożywia i inspiruje, staje się motywem 

przewodnim dla myśli w stosunku do Boga. Jest to proces zastosowania sita. Przepuszczenia nie 

potrzebnego piasku i pozostawienia w nim tylko jednej drogocennej kruszyny złota. Jest nią Myśl Boża 

na dany dzień. Może ona wynikać z Słów Bożych lub z Obrazu, jaki daje nam dany opis lub natchnienie. 

Do naszej duszy przemawiają słowa, ale też i opisy wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa (obraz). Myśl 

Boża nie powinna być ona za długa. Ma być ona prosta, krótka, odkrywcza. Dobrze, by było ją napisać 

lub narysować w formie szkicu. Wyłonienie Myśli Bożej wymaga łaski, skupienia przez wyciszenie. 

II. Indukcja – od szczegółu do ogółu (odniesienie jednego tematu przeze mnie wybranego do złożoności 

życia duchowego) 

Po pierwszym etapie mam pewną myśl. W drugim etapie odnoszę ją do relacji z Bogiem, ze sobą 

samym, bliźnimi. Jest to proces twórczy. Powstają w nim pewne wnioski, które mogą się stać regułami 

mojego życia. Znów cennym było spisać swoje przemyślenia lub narysować czy namalować swoje 

doświadczenie tym razem w formie studium. Dokonać swego rodzaju portretu z wydarzeń z życia 

Jezusa i świętych do własnych przeżyć. Jest to przeniesienie mądrości Bożej lub Obrazu Boga do 

danego dnia i własnej duszy. 

III. Pozostać z Bogiem 

Na tym etapie jest istotne pozostawanie z Bogiem przez myśl, która wyodrębniłem i określiłem przez 

refleksje. Wymaga to gorliwości i konsekwencji. Jest to swego rodzaju chodzenie z Chrystusem – 
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podążanie za Jego Słowem. Ma ten etap coś z ucztowania, karmienia się Bożym pokarmem. Powinien 

on trwać przez cały dzień. Wieczorem można spisać przemyślenia, jakie danego dnia powstały. 

Cały ten proces powinien się skupić na oddawaniu czci Bogu i osobistym nawróceniu. Nie każdy ma 

predyspozycje do tego rodzaju modlitwy. Przeważnie udaje się to osobom, które mają pogłębioną relacje 

z Bogiem. 

Metoda ta ożywia życie duchowe i sprawia, że człowiek przyjmuje świeży pokarm Słowa Bożego i nie 

ulega monotonii powtarzania tych samych przemyśleń. Sposób ten nie jest też ograniczony tylko do 

Pisma Świętego. Przebieg samej modlitwy może być spontaniczny i zależy od cech danej osoby. 

Stosowanie Bogomyślności, wypiera z naszej duszy złe myśli dane od złego. Chroni nas przed 

pokusami i daje szybki rozwój świętości. Możemy też ludzi karmić Bogiem przez to, że żyjemy jego 

Słowem. 

Niech Maryja, która zachowywała w sercu wszystkie natchnienia Boże, 

pomoże nam pozostać przy swoim Synu. 
Źródło: https://swfaustyna.eu/ 

Ks. Michał Dłutowski: STRASZLIWY GRZECH – 
DONOSICIELSTWO 

Niedawno spotkałem znajomą osobę, rozżalona opowiedziała mi swoje 

bolesne zdarzenie. Za usługę naprawy samochodu nie wydała komuś 

paragonu. Osoba ta natychmiast na ten zakład usługowy doniosła. Za 

godzinę była już u niej kontrola z urzędu skarbowego w składzie dwóch 

kobiet. 

Spostrzegając dzisiejsze duchowe zagrożenia nie można zbagatelizować postawy ludzkiej, która jest 

bardzo niebezpieczna i szkodliwa. Nie istnieje ona w ogólnym spostrzeganiu, jako grzech, a jest nim i 

może nawet prowadzić do zagrożenia zbawienia. Myślę o donoszeniu na bliźniego. 

Donosicielstwo przeważnie dotyczy przekazywania negatywnych informacji na temat drugiej osoby np. 

ukazuje jej słabości, grzechy itp. Donosicielstwo może też być przekazywaniem ogólnych wiadomości 

na temat innych osób nawet nie negatywnych, lecz osobom nieodpowiednim. Mogą oni wtedy 

wykorzystać zdobyta wiedzę przeciwko danej osobie. 

Analizując grzech donosicielstwa i odnosząc do nauki Kościoła można go przyporządkować do 

siódmego grzechu śmiertelnego: Nie kradnij oraz ósmego: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw 

bliźniemu swemu. Są to grzechy śmiertelne i mogą prowadzić do potępienia. Możemy się zastanawiać, 

jak może dojść w grzechu donosicielstwa do kradzieży. Otóż może nastąpić ogołocenie człowieka z jego 

dobrego imienia wśród innych, oraz powstać względem niego wrogość w danej społeczności. 

Osoba, która donosi na inną, nie zawsze wie wszystko i nie zdaje sobie sprawy czy informacje, która 

ma, są zgodne z prawdą. Każdy ma tendencje do dodawania własnej narracji zdarzeń. Dlatego 

https://swfaustyna.eu/
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wypowiedzi osób, która donoszą innym nie są często obiektywne i dlatego mogą prowadzić do grzechu 

fałszywego świadectwa. Dana osoba nie musi mieć złych intencji w przekazywaniu informacji innym, 

lecz skutki tego, co powiedziała mogą być szkodliwe dla danej osoby. Wtedy ponosi za to 

odpowiedzialność przed Bogiem i osobą skrzywdzoną. Trzeba też sobie zdawać sprawę, że osoba 

przekazująca informacje może być wykorzystana przez osobę, która chce pozyskać wiedzę na dany 

temat. 

Grzech donosicielstwa jest też szczególnym naruszeniem przykazania miłości bliźniego. Ponieważ 

burzy wzajemną jedność, prowadząc do postawy wrogości. Jak wspomniałem odbiera dobre imię 

względem danej osoby i rzuca cień na jej temat. Zrujnowanie jedności następuje przez destrukcję 

wzajemnego zaufania. Jeśli następuje brak ufności, pojawiają się myśli bardzo negatywne, definiujące 

człowieka jak zagrożenie np. osobę nieuczciwą, o złych zamiarach. 

W Starym Testamencie mamy wiele przykładów donosicielstwa o tragicznych 

skutkach dla osób, które donosiły. Chociażby historia dwóch starców, którzy byli 

sędziami w Izraelu, chcieli oni swoją pozycję społeczną wykorzystać do przymusu, 

wykorzystania Zuzanny. Oskarżyli ją przed ludźmi o grzech cudzołóstwa, 

chociaż sami go popełnili pragnąć współżycia z tą piękną kobietą (Dn 13, 1-64). 

Ostatecznie po interwencji proroka Daniela to oni zostali ukamienowani. 

Jeszcze gorszym przykładem jest fałszywe oskarżenie Nabota przez Izebel. 

Napisała ona list do dostojników, że zbluźnił on przeciwko Bogu i królowi (1Krl 21, 1-

16). Koniec jej życia był tragiczny. Została wyrzucona przez okno i stratowana przez 

konie. Jej grzech fałszywego świadectwa sprowadził na nią przekleństwo. 

W Nowym Testamencie, grzech donosicielstwa staje się główną przyczyną wydania Jezusa 

Chrystusa oprawcom. Judasz nic złego nie powiedział na Zbawiciela. Nie oskarżył Go fałszywie, lecz 

przekazał nieodpowiednim osobom informację, którą wykorzystaliby zabić Jezusa. Myślimy, że Judasz 

popełnił straszliwy grzech. Tak. Lecz jego istota tkwi w zdradzie Boga. Popełnił błąd, bo zaufał ludziom, 

którzy wykorzystali go do zdobycia informacji gdzie jest Syn Boży. Nie mówili mu o swoich planach 

uśmiercenia Chrystusa – konkurencji dla siebie. Pewnie wspominali, że chcą z nim tylko porozmawiać i 

przesłuchać. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Judasz widząc, że został wykorzystany przez złych 

ludzi, nie mógł sobie z tym poradzić i popełnił samobójstwo. Jaka jest wina Judasza? – Brak 

odpowiedzialności za słowa. Jakże my dziś, w tych trudnych czasach, powinniśmy się pilnować np., 

żeby nie wydać na zagładę księdza, który jest tradycyjny i walczy o cześć dla Boga. 

Widzę jednak wielkie zaniedbania, ludzie nagminnie popełniają grzech Judasza, chociaż sami go 

potępiają. Jak straszliwym dniem może być dzień sądu Bożego, kiedy zrozumiemy swoje 

nieroztropne słowa, które zniszczyły innych ludzi. Jakże wielu cudownych księży przez grzech 

donosicielstwa zostało wyrzuconych z parafii, zawieszonych w swych funkcjach. 

Widzimy, że historia zatoczyła koło i jak system komunistyczny bazował na donosicielstwie i przez tę 

praktykę miliony osób straciły życie i własność, tak dzisiaj musimy się chronić przed podobnymi 
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praktykami. Donosicielstwo jest głównym narzędziem walki z Kościołem i księżmi. Kto je praktykuje 

staje po stronie szatana i jego sługusów. 

Kard. George Pell ordynariusz z Sydney. W 2019 został skazany za pedofilię jednomyślnie przez sąd 

Australijski. Przesłuchano 50 świadków. Oskarżenia dotyczyły nawet lat 60. Spędził 400 dni w więzieniu, 

czyli ponad rok. Największą karą dla niego był brak możliwości odprawienia Mszy św. Napisał dziennik z 

codziennych swoich doświadczeń. 

W Polsce znam sytuacje gdzie kilku niewinnych księży również zostało pomówionych o przestępstwa 

seksualne, a ich nie popełnili. Donosicielstwo tajnych agentów ożywiło się przy okazji Covida. 

Jakże wielu proboszczów miało naloty inspekcji sanepidu w parafiach. Nie odwiedzają ci urzędnicy 

supermarketów by analizować, jakość sprzedawanej tam żywności, lecz dręczą księży. 

Donosicielstwo jest stosowane dziś na księżach, jako narzędzie wymuszenia posłuszeństwa 

względem modernistycznych przepisów. Jeśli ksiądz nie udzieli Komunii świętej na rękę już w 

następnym dniu dowie się o tym kuria przez list lub telefon osoby, która uprzejmie donosi. Nie 

oszukujmy się, inwigilacja środowisk kościelnych jest permanentna. Trzeba naprawdę uczyć się 

powściągliwości w myśleniu i słowach, by nie wydać na śmierć, kapłanów, którzy czczą Boga w duchu i 

prawdzie. Judasz myślał, że przekazując informacje Sanhedrynowi czyni dobrze, okazało się, że to był 

jego największy błąd w życiu. 

Donosicielstwo jest też sposobem ucisku ludzi pracy, mających swoją działalność gospodarczą. 

Przepisy, jakie są wprowadzane często są nieludzkie i krzywdzące. Obecnie władza w Polsce też bazuje 

na tym straszliwym grzechu donosicielstwa karząc za drobne uchybienia ludzi, którzy chcą żyć w pokoju. 

Niestety donosicielstwo jest grzechem naszego narodu, na którym bazował aparat ucisku okupanta 

niemieckiego lub sowieckiego. Jest też grzechem naszych czasów, który chce się rozbudzić. 

Pamiętajmy, że słuchanie niesprawdzonych informacji i pozwalanie na przepływ informacji mogących 

zaszkodzić bliźniemu jest grzechem cudzym i współuczestnictwem w tym złu. Wyrzekajmy się tego i 

pamiętajmy o niepożądanych skutkach naszych rozmów. Przerywajmy takie spotkania, kierując je 

na właściwsze tematy. 

Od grzechu donosicielstwa uchroń, nas Panie!!! 
Źródło: https://swfaustyna.eu/ 

Relacja z przebiegu  
XVII PIELGRZYMKI ZAWIERZENIA  

Matce Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski 
Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego , 

21/22.05.2022 

https://swfaustyna.eu/
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Drogą Krzyżową przy pięknej pogodzie została poprowadzona przez ks. Michała Dłutowskiego, 

rozpoczęta XVII Pielgrzymka Zawierzenia Matce Bożej Legionu MRMSJ, 21.05.2022 r. Na wałach 

jasnogórskich  zgromadziło się ok 120 rycerzy i ok 60 

uczestników przybyłych na Jasną Górę. Rozważania 

ks. Michała były pełne troski o rodzinę, Ojczyznę, 

uznania Pana Jezusa Królem Polski przez każdego 

Polaka. Przy XII stacji duchowny uznał władzę i 

panowanie Jezusa Chrystusa – Króla Polski w tym 

miejscu, w której króluje Jego i nasza Matka i 

Królowa NMP Częstochowska. Zachęcił pątników do 

czynienia takich aktów w swoich miejscach 

zamieszkania, parafiach i wszędzie tam gdzie 

widzimy jeszcze panowanie zła.  

Na zakończenie drogi krzyżowej – przy pomniku św. 

Jana Pawła II – odmówiona została koronka do 

Bożego miłosierdzia i udzielone zostało 

błogosławieństwo obrazem Królowej Polski. 

O 15.30 była możliwość uczestniczenia we mszy św. 

w kaplicy Cudownego Obrazu NMP Częstochowskiej 

dla tych, którzy nie uczestniczyli w rekolekcjach, a 

przybyli na XVII Pielgrzymkę Zawierzenia (PZ).   

O 17.00 w 

Kaplicy 

Różańcowej 

uczestnicy XVII PZ mogli wysłuchać kilka informacji od Prezesa 

Zarządu a następnie katechezę ks. Michała. W przerwie można 

było nabyć publikacje książkowe autorstwa ks. Dłutowskiego 

m.in. książka ZIEMIA MARYI o objawieniach Matki Bożej w 

Nowej Osuchowej – jest dostępna u Marii: 664 035 180 lub 

bezpośrednio u p. Eli kom. 530 032 201 a także publikacje 

Legionu, znaczki MR, medaliki Wiary Nadziei i Miłości tzw. 

Szkaplerz Ewangelizacyjny. Został dokonany spis uczestników i 

zebrana ofiara na potrzeby organizacyjne PZ. 
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Przedstawiciele Legionu, którzy przybyli na 

XVII PZ i dali się spisać: Szczecin (6), 

Warszawa (3), Dzikowiec (1) /diec. 

Świdnicka/, Gdynia – Pierwoszyno (10), 

Kraśnik (30), Jastrzębie Zdrój (3), Rybnik (1), 

Piotrków Trybunalski (3), Poddębice (5) /diec. 

łódzka/, Bełchatów (12), Trzcianka (3) /diec. 

koszalińsko-kołobrzeska/, Gliwice (1), 

Sławniów-Pilica (3), Koszalin (2), Opole (1), 

Bielsko Biała (5), Pleszew (7) /diec. kaliska/, 

Poznań (4), Siedlce (7), Gniezno (1), 

Robczyce (1) Wrocław (2), Częstochowa (2), 

Strzelce Opolskie (1), Zakopane (3). Razem 117 uczestników wg dokonanego spisu. 

W drugiej części spotkania formacyjnego była możliwość zadawania pytań do ks. Michała w sprawach 

dowolnych, ale nurtujących uczestników i w zatroskaniu o Kościół, wiarę, Ojczyznę. Spotkanie 

zakończyło się ok 20:00.  

Uczta duchowa w kaplicy Cudownego 

Obrazu. 

Wzorem poprzednich lat udaliśmy się na Apel 

Jasnogórski, gdzie kustosz poinformował o 

naszej obecności i podkreślił o nocnym 

czuwaniu przez Legion MRMSJ. 

Nocne czuwanie z Matką Bożą i adorację Króla 

Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie 

rozpoczął zaproszony opiekun XVII Pielgrzymki 

Zawierzenia Legionu ks. Michała Dłutowski, 

prowadzący rekolekcje dla rycerzy i 

kandydatów w Bąblinie /20-23.01.2022/ i Częstochowie /19-21.05.2022/.  

PRZEBIEG NOCNEJ ADORACJI – ZAWIERZENIA LEGIONU MRMSJ 

MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI 

►część I – SOBOTA, 06.08.2022 

ok. 2145 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

– Akt Zawierzenia Małych Rycerzy MSJ NMP Królowej Polski i Matce Miłosier. – śpiew. str. 128/nr 227 

– Ofiarowanie adoracji – ks. Michał 

– Zawierzenie Duchowi Świętemu tej uczty duchowej i Legionu /śpiew. str.69/nr 136 O Stworzycielu 

Duchu Przyjdź/ 
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2245 – Różaniec św. cz. Radosna – śpiew. str. 136 – 

rozważania ks. Michał, prowadzenie poszczególnych 

dziesiątek: 1. Ks. Michał, 2. Rycerka Renia z Warszawy, 3. 

Andrzej z Zakopanego, 4. Rycerz Tomasz z Siedlec, 5. 

Daniel z Gdyni  

2245 – Różaniec św. cz. Bolesna – rozważania ks. Michał, 

prowadzenie poszczególnych dziesiątek: 1. Ks. Michał, 2. 

Rycerz Wiesław z Koszalina, 3. Rycerz Janusz z Bielska Białej, 

4. Rycerz Sławek z Bełchatowa 5. Rycerz Henryk z Jastrzębia 

Zdroju. 

2325 – Odnowienie Aktu uznania Jezusa Królem w Legionie – 

śpiew. str. 125 / nr 225 

2400 – Msza św. koncelebrowana w intencjach „zanoszonych 

przez Matkę Bożą i Legion Małych Rycerzy MSJ szczególnie o wytrwanie do końca: w wierze, miłości 

i ufności przy miłosiernym Sercu Jezusa Chrystusa – Królu 

Miłosierdzia dla duchowieństwa, katolików, chrześcijan i 

wszystkich dzieci Boga Ojca przez Niepokalane Serce Maryi 

NMP Matki Kościoła. 

– czytania niedzielne przeczytali: rycerz Andrzej z 

Bełchatowa i s. Magdalena ze Zgromadzenia 

Zmartwychwstanek. 

– po kazaniu dokonane zostały przyrzeczenia i formularze 

zgłoszeń 7 kandydatów na rycerzy: z Bełchatowa (1), z 

Siedlec (1), z Pilicy (1), ze Starogardu (1), ze Szczecina (2) 

ze Zdziłowic (1)   

– i 3 deklaracji kandydatów po okresie próbnym na rycerzy 

rzeczywistych: z Bełchatowa (2) i ze Szczecina (1). 

– w czasie Komunii św. Bądź, że pozdrowiona śpiew. str. 50 / nr 91  

– po Komunii św. Magnificat śpiew. str. 113 / nr 222 

– po Mszy św.: Rota śpiew. str. 53 / nr 97 

– Adoracja w ciszy (czas na modlitwę osobistą po Mszy św. i Komunii św.;  

►część II – po północy, Niedziela, 22.05.2022 

130 – Różaniec św. cz. III – Tajemnice chwalebne śpiew. str. 85   

– Akt ofiarowania Ojczyzny Bożemu Mił. tekst wg bł. Ks. Michała Sopoćki / śpiew. str. 55/nr 103 

230 – Nieplanowane zakończenie czuwania modlitewnego przez asystenta XVII PZ 

Dla zainteresowanych była możliwość duchowej łączności jak również śledzenia przez łącza internetowe 

z kaplicy Cudownego Obrazu.  

mr Wiesław z Koszalina 
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Kapłański Ruch Maryjny  (KRM) 
prosi Małych Rycerzy o pilne wsparcie…  
Matka Boz a do s. Zofii, 19.11.2006 r.:  
„Pomagaj im, aby się mógł odrodzić w Polsce…”  

Ks. Krzysztof z Kapłańskiego Ruchu Maryjnego skierował już kilkukrotną prośbę o duchowe wsparcie 

tego jakże błogosławionego i potrzebnego ruchu kapłańskiego. (ks. Krzysztof podziękował za 

poprzednie i obecne wsparcie duchowe, które wydało bardzo odczuwalne owoce. Osobiście odczuł 

mocno to wsparcie podczas ostatniego spotkania w Licheniu, 20-21.05.2022). Ostatnio kilkukrotnie 

prosił o modlitwę w intencji: o błogosławione owoce najbliższego bardzo ważnego spotkania 

Kapłańskiego Ruchu Maryjnego w niedzielę 24.04. i w poniedziałek, 25.04.2022 r. oraz prośba do 

wszystkich członków Legionu MRMSJ o intensywną modlitwę w intencji Ogólnopolskiego Wieczernika 

Kapłańskiego Ruchu Maryjnego w Licheniu w dniach 20-21.05.2022 o dołączenie powyższej intencji do 

ofiarowanych już modlitw (wskazana modlitwa różańcowa), ofiar (z cierpień fizycznych i duchowych) 

pokuty (postu, wyrzeczeń) i każdej formy daru na rzecz błogosławionych owoców dla tego spotkania i 

dzieła Bożego prosi ks. Krzysztof z Kapłańskiego Ruchu Maryjnego (KRM). Jest dalsza prośba tego 

duchownego… szczególnie ofiarowanie swoich cierpień i modlitw przez dusze ofiarne, chorych i 

cierpiących na duszy i ciele.  

P.S. Siostra Zofia dnia 19.11.2006 r. w Bochni skierowała pytanie do Matki Bożej: Matko Boża, jadę na 

rekolekcje Kapłańskiego Ruchu Maryjnego (w Otwocku – red.). Jaką postawę przyjąć? 

Mówi Matka Boża: – Kapłański Ruch Maryjny powstał, aby księża byli zjednoczeni w Moim 

Niepokalanym Sercu. Ty, dziecko, jedziesz, bo taka jest Moja wola. Pomagaj im, aby się mógł 

odrodzić w Polsce. Potrzeba wiele modlitw. Wy jesteście tą wspólnotą, która będzie na ratunek 

potrzebującym w tych rekolekcjach. Zrozumiesz wiele, że Ja ciebie posyłam i tych, którzy będą na tych 

rekolekcjach. Dziecko miej oczy i uszy otwarte, a Ja ci dam poznać. Amen. 

Wobec prośby ks. Krzysztofa i woli Matki Bożej wspierania tego dzieła, jakim jest Kapłański Ruch 

Maryjny włączmy się w tej sprawie pilnej i bardzo ważnej dla prężnego i szybkiego odrodzenia się KRM 

w Polsce dla dobra maryjnych kapłanów, Kościoła i pożytku dusz ludzkich. Amen.  

Dlatego Legion pragnie wesprzeć KRM modlitwami, ofiarami m.in. intencjami Mszy św. jak niżej:  

5 Mszy św. 8-12.07.2022: …O odrodzenie się po Bożemu Kapłańskiego Ruchu Maryjnego w Polsce, 

aby księża licznie należeli do tego RUCHU, i byli zjednoczeni w Niepokalanym Sercu Maryi, Matki 

Kapłanów, a wierni wspierali ich pokutą, modlitwą, ofiarą, by wydały błogosławione owoce Wieczerników 

w Ruchu Maryjnym dla dobra Kościoła Chrystusowego i Polski – Ojczyzny naszej mocą Ran i Krwi 

Jezusa Chrystusa za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi - Matki Kościoła i Matki Kapłanów oraz 

Wszystkich Świętych Kapłanów. 
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Szósta Msza św. 13.07.2022: …O uwielbienie i podziękowanie Panu Bogu za błogosławione owoce 
tych odprawionych 5 mszy św. mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa za przyczyną Niepokalanego Serca 
Maryi Róży Duchownej, Matki Kościoła i Matki Kapłanów oraz Wszystkich Świętych Kapłanów.   

W Głosie MR nr 42  na str. 34-35 zamieszczone były dwa świadectwa dotyczące:  

1. KRM i Książki ks. Stefano Gobbiego „Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej”  

2. Wieczernika dla rodzin w Kapłańskim Ruchu Maryjnym z Aktem poświęcenia się 

Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Redakcja Głosu MR i Zarząd Legionu zachęca do nabycia książki ks. Stefano Gobbiego „Do Kapłanów 

umiłowanych synów Matki Bożej” praktykowania tych wieczerników w swoich miejscach 

zamieszkania. Tego oczekuje od nas Matka Boża.  

Poniżej jeszcze raz zamieszczamy obietnice Maryi dla rodzin i przebieg WIECZERNIKA w Ruchu 

Maryjnym. 

OBIETNICE MARYI DLA RODZIN,  

KTÓRE OFIARUJĄ SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI  

I BĘDĄ PROWADZIŁY W SWOICH DOMACH WIECZERNIKI  

LUB BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁ W WIECZERNIKACH  

ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNYCH: 
 Maryja pomoże w uświęceniu ich małżeństwa, pogłębi ich jedność, 

wierność i więzy rodzinne. 

 Będzie się starać o dzieci - małe i duże rodzin poświęconych Jej Niepokalanemu Sercu, 

które organizują WIECZERNIKI RODZINNE lub biorą w nich udział. 

 Zatroszczy się o dobro duchowe i materialne tych rodzin. 

 Sama będzie bronić tych rodzin w trudnych okresach. 

PRZEBIEG WIECZERNIKA w Ruchu Maryjnym
5
 

1. Modlitwa do Ducha Świętego, np.  

«Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo 

Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy.» (3x) 

2. Odmówienie jednej części Różańca Świętego. 

3. Lektura fragmentu książki «Do Kapłanów, umiłowanych synów...». 

4. Chwila rozmyślania. 

5. Modlitwa za Papieża i w jego intencjach, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo... i Chwała Ojcu lub Pod Twoją Obronę. 

6. Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi (poniżej) 

                                                           
5
 Najlepiej byłaby III sobota każdego miesiąca, (to specjalny dzień modlitwy wskazany swego czasu przez Niebo dla odmówienia 

15 tajemnic Różańca za Ojca Świętego i wszystkich duchownych i uproszenia poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu 

Maryi.). Niemniej każdy inny dzień będzie dobry dla przebiegu Wieczernika w Ruchu Maryjnym. 
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Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi 

Modlitwa osób zakonnych i świeckich przyłączających się do Ruchu Maryjnego 

Dziewico z Fatimy, Matko Miłosierdzia, Królowo Nieba i ziemi, Ucieczko grzeszników! 

Przyłączając się do Ruchu Maryjnego, poświęcamy się w szczególny sposób Twojemu 

Niepokalanemu Sercu. Poświęcamy się Tobie w tym celu, aby z Tobą i przez Ciebie 

przeżywać wszystkie obowiązki podjęte w sakramencie chrztu świętego. Zobowiązujemy się 

również wypracowywać w sobie owo wewnętrzne nawrócenie, tak wymagane przez 

Ewangelię, które wyzwoliłoby nas od wszelkiego przywiązania do siebie i do kompromisów ze 

światem, abyśmy tak jak Ty byli gotowi pełnić zawsze i wyłącznie wolę Ojca. 

Powierzając Tobie, Matko Najsłodsza i Miłosierna, nasze życie i chrześcijańskie powołanie, 

abyś nim rozporządzała na rzecz Twoich zbawczych planów – w tej decydującej godzinie, jaka 

ciąży nad światem – zobowiązujemy się żyć zgodnie z Twoimi pragnieniami. W szczególności 

zaś zobowiązujemy się odnowić ducha modlitwy i pokuty, żarliwie uczestniczyć we Mszy św. i 

w apostolstwie, odmawiać codziennie Różaniec Święty i prowadzić tak poważny sposób życia, 

zgodny z Ewangelią, by był dla wszystkich dobrym przykładem zachowywania Bożego prawa i 

praktykowania cnót chrześcijańskich, zwłaszcza czystości. 

Przyrzekamy Ci także, że będziemy zjednoczeni z Ojcem Świętym, z Hierarchią i naszymi 

Kapłanami, aby w ten sposób postawić tamę zagrażającemu samym fundamentom Kościoła 

procesowi kontestacji wobec Jego Nauczycielskiego Urzędu. Chcemy raczej, pod Twoją 

macierzyńską opieką, być apostołami tak bardzo dziś potrzebnej jedności z Papieżem, 

wyrażającej się w modlitwie i miłości. Błagamy Cię o szczególną nad nim opiekę. W końcu 

przyrzekamy Ci, na ile to będzie możliwe, prowadzić ludzi, z którymi będziemy się spotykać, do 

gorliwego nabożeństwa ku Tobie. 

Świadomi, że ateizm zniszczył wiarę u wielu wiernych, że desakralizacja weszła do samej 

Świątyni Bożej, że zło i grzech coraz bardziej szerzą się w świecie, ośmielamy się wznieść 

ufnie oczy ku Tobie, Matko Jezusa i Matko nasza, Miłosierna i Potężna, by błagać Cię dzisiaj 

znowu i tylko od Ciebie oczekiwać ratunku i zbawienia dla wszystkich Twoich dzieci, o 

łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen. 

Można odśpiewać pieśń na cześć Maryi, np. «My chcemy Boga...». 

Wieczernik kończy się chwilą braterstwa. Kiedy jesteśmy zgromadzeni z Dziewicą – na Jej 

prośbę – w Wieczerniku, panuje w nim duch, który pozwala nam lepiej się poznać, kochać i 

udzielać sobie wzajemnie pomocy. 
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PROROCTWO DLA KOŚCIOŁA:  
5 znaków końca świata.  
Wstrząsające objawienia ks. Gobbiego! 

O włoskim wizjonerze, Stefano Gobbim, nie mówi się zbyt 

wiele w oficjalnym nurcie. Bardzo dużo o jego objawieniach mówi przede wszystkim ks. Piotr Glas, a 

założony przez włoskiego duchownego Kapłański Ruch Maryjny w Polsce robi wszystko, by 

popularyzować jego przesłanie. Tymczasem Matka Boża, która objawiała się ks. Gobbiemu, konkretnie 

mówiła do niego o tym, jak rozpoznamy nadejście czasów ostatecznych. 

Ks. Stefano Gobbi doświadczał objawień przez kilkadziesiąt lat. Jak czytamy w jego pierwszej polskiej 

biografii „Ksiądz Stefano Gobbi. Sekretarz Maryi”, pozostawał on w bliskiej relacji z Maryją. Objawienia 

te skrupulatnie spisywał. Wydano je w słynnej książce „Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”, 

która posiada imprimatur Kościoła. 

Co takiego mówiła Maryja do ks. Gobbiego? Przede wszystkim wskazywała, na niebezpieczeństwa, 

jakie grożą światu. Mówiła o zamęcie i niebezpieczeństwie, w jakim znajdzie się Kościół. Zapowiadała, 

że koniec świata może nadjeść wkrótce i wzywała do pokuty oraz modlitwy. 

Jednym z najbardziej porażającym wyznań Maryi jest objawienie 5 znaków końca czasów. Co to za 

znaki? 

1. Rozszerzanie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstwa. 

„Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, 

lecz głoszą zgubne herezje – oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia 

błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo. «Strzeżcie się, żeby was, 

kto nie zwiódł. Wielu, bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu 

w błąd wprowadzą. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą.» «Dzień ten nie 

nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo.» «Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu 

tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. 

Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich 

rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej 

chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą.»”. 

2. Wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a 

miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, 

takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi. 

«Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się 

stać… Powstanie, bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, 

https://twojawalkaduchowa.pl/wp-content/uploads/2019/05/slider2.jpg
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a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. …ponieważ wzmoże się 

nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony» 

3. Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz 

Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze. Ewangelia będzie 

jednak głoszona we wszystkich częściach świata. 

„Pomyślcie, najmilsi synowie, o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół, oraz o 

apostolskiej gorliwości ostatnich Papieży – przede wszystkim Mojego Papieża Jana Pawła II, 

głoszącego Ewangelię wszystkim narodom ziemi. 

«Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z 

powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni 

drugich nienawidzić (…). A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo 

wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.»” 

4. Czwarty znak to straszne świętokradztwo dokonane przez tego, który sprzeciwia się 

Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta. Wejdzie on do Świętej Świątyni Bożej i 

zasiądzie na swoim tronie, każąc siebie adorować, jako Boga. 

„«…objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co 

nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć… Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie 

szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku 

nieprawości…» 

«…ujrzycie ‘ohydę spustoszenia’, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, 

niech rozumie». 

Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało 

przepowiedziane przez proroka Daniela: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami 

aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą 

postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od 

czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście 

dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.»” 

Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu 

aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii. 

Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą – to 

znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy. Zniesie się w 

ten sposób odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe 

świętokradztwo dokonane przez Antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc 

dwieście dziewięćdziesiąt dni. 

5. Ostatni znak stanowią nadzwyczajne znaki, które pojawią się na niebie. 
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„«… słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios 

zostaną wstrząśnięte.» 

Cud słońca – dokonany w Fatimie w czasie Mojego ostatniego objawienia się – wskazuje, że weszliście 

obecnie w czasy, w których spełniają się wydarzenia przygotowujące was na powrót Jezusa w chwale. 

«Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; 

i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.»”. 

Wiele z tych znaków możemy obserwować współcześnie. I choć niektórzy bagatelizują proroctwa ks. 

Gobbiego, to przekaz, jaki otrzymał, wiele rozjaśnia w trwającym współcześnie zamęcie. Wydaje się, że 

ks. Gobbi otrzymał dar proroctwa, wszak na spisanych przez niego objawieniach można dostrzec opis 

współczesnych czasów, pełnych niepokoju, także w Kościele. Przeczytaj pierwszą polską biografię ks. 

Gobbiego 

Tekst powstał na podstawie książki „Ks. Stefano Gobbi. Sekretarz Matki Bożej”. 

Źródło: twojawalkaduchowa.pl 

INTRONIZACJA TO JEST WYBRANIE KRÓLA,  
A TAKI WYBO R MUSI POPIERAC  CAŁY NARO D,  
WSZYSTKIE JEGO WŁADZE I CAŁY EPISKOPAT . 

„Pracujemy nad wyborem najważniejszych tekstów z roku 1997. Po skończeniu pracy Anna zwraca się 

do ojca Jana, który mówi: 

‒ Dobrze, Anno, że zwróciłaś uwagę (w roczniku 1997) na problem intronizacji Pana naszego, bo 

przeprowadzenie go takie, jak sobie to ludzie wyobrażają, byłoby zabiegiem magicznym i nie tylko nie 

pomogłoby wam, lecz zaszkodziło, bo spoczęlibyście na laurach, sądząc, że Pan resztę sam „załatwi”. 

Otóż nie. Cały naród musi zakasać rękawy i służyć sobą Panu w realizacji Jego planów. 

Intronizacja to jest wybranie Króla, a taki wybór musi popierać cały naród, wszystkie jego władze 

i cały episkopat. Przyjdzie na to czas, gdy wszyscy zrozumiecie, że Pan was ocalił, i wreszcie 

rozkwitnie w was wdzięczność, której teraz nie macie. 

Teraz jest czas wyboru: z Bogiem lub przeciw Bogu. Innego wyjścia nie ma (ojciec Jan przypomina 

słowa Mojżesza do ludu Izraela: „...Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i 

przekleństwo. Wybierajcie, więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga 

swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, Pwt 30,19n-20a).  

A nie ma normalnego człowieka, który by nie mógł służyć sobą, chociażby przez modlitwę i wstawianie 

się za innymi. Bo najważniejsze jest dla każdego utrzymywanie jak najczęstszej, najlepiej stałej, 

łączności z Panem. A wtedy On sam wskaże rodzaj służby, dla każdego inny, specjalnie dla niego 

wybrany. O tym mówcie”. 

Źródło: "Serviam. Duchowa misja Polaków", Anna Dąmbska, wyd. Fronda, Instytut św. Jakuba 
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ORĘDZIE - 
APOKALIPSA 

+JMJ 

Drodzy Bracia i Siostry! 

   We wrześniu 2019 r. dostałem światło z 

Nieba, szczegóły dotyczące Apokalipsy. Miały 

one trafić do Was wcześniej, lecz nie miałem 

ich dokładnie podyktowanych. Blokowany przez odgrażające się siły zła, ("Prędzej zostanę powalony, 

niż tekst ten ujrzy światło dzienne!") nie byłem w stanie ich spisać, mimo kilku prób. Duch Święty musiał 

wkroczyć z pełną siłą i gdy kilka dni temu mi dopomógł, spisałem to, co miałem spisać. Jak widać, 

chociażby całe piekło działało, i tak na końcu wola Boża wygra. 

   Istnieje część jeszcze zasłonięta dla Was, co do tekstu (wykropkowana) oraz odsłonięte przede mną 

dalsze akapity Apokalipsy, zapewne niedługo będziecie mogli je przeczytać. Dostałem też dwa ważne 

pouczenia, które zamieścimy na stronie, niech służą ludziom i sprawią, żeby łatwiej było nam wszystkim 

przejść do Nowego Świata lub do Nieba. 

   Tym razem bardzo proszę o modlitwę za hierarchów Kościoła katolickiego, ponieważ (choć zapewne 

coraz bardziej jego reputacja jest wystawiona na szwank) ma on jeszcze ogromną moc dzięki swojej 

strukturze, aby przemówić do świata. Natomiast nasz głos, jak wspomniał Ks. Adam, jest słaby mimo 

ogromnych starań. Osobiście wierzę, że wśród hierarchów Kościoła są na tyle odważni i napełnieni 

Duchem Świętym, że poderwą innych do działania. Może również księża "mali" dostaną takie światło i 

razem zdołamy się przeciwstawić temu, co szykuje szatan. 

   Żebyście jednak nie napełniali się lękiem! Pamiętajcie, że Bóg i tak zwycięży, zwycięży też dobro. Od 

nas, zatem tylko zależy, ile uda się tej drugiej stronie - stronie zła - narobić szkód i zamieszania. 

Niech Was Bóg Błogosławi.      Tomasz 

Tak mówi Pan Zastępów: 

   A oto odpieczętowuję to, co zapieczętowane, albowiem nadchodzi czas sprawiedliwości. 

Błogosławieni, którzy czytają słowa proroctwa, i wybrani ci, którym dane będzie odczytać te słowa. 

Odsłoń, zatem to, co zakryte i powiedz to, co było ci dane. Nie lękaj się przy tym, bo Ja będę z tobą. 

   Bestią wychodzącą z morza jest imperium szatana, morzami są narody, ludy i szczepy ziemi. Wyjdzie, 

zatem bestia spośród wszystkich narodów i ludów ziemi, aby przejąć władzę nad światem, tworząc 

jedno imperium, lecz będzie ono trwało tylko czterdzieści dwa miesiące. Będzie to imperium szatana, 

choć jego sługi będą mówić: „Nadszedł czas pokoju i jedności wśród ludzi, nadszedł czas 

sprawiedliwości i obfitości”. Powiedzą oni: „Nowy to, doskonały porządek zapanuje teraz. Przychodźcie 
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wszyscy, żeby cieszyć się z dobrodziejstw, które wam damy”. Lecz dobrodziejstwa będą trucizną bitu, a 

słowa kłamstwem, bo stoi za nimi ojciec kłamstwa. Będą to również słowa zwodnicze, albowiem bestia 

będzie chciała, aby Moje Imię zostało zapomniane. Będzie ona chciała postawić szatana ponad Mną i 

wywyższyć człowieka w pysze zwodniczej, a kiedy ludzie spiją kłamstwo i przyjmą truciznę, wypełnią się 

słowa, że w owym czasie będzie ucisk na ziemi, jakiego nie było od początku istnienia świata. 

   Bestia ta rozsiądzie się na siedmiu wzgórzach, tak jak fałszywy kościół rozsiądzie się na innych 

siedmiu wzgórzach, choć będzie także zasiadał na tych pierwszych. Tych pierwszych siedem wzgórz to 

siedem najwyższych wierzchołków gór na siedmiu kontynentach, a synowie Adama nazwali je wszystkie 

koroną ziemi i mówili: kto zdobędzie siedem najwyższych szczytów ziemi, ten zdobędzie koronę świata. 

Rozpoznacie ten czas, kiedy pojawi się na ziemi twór fałszywy, niosący śmierć i zniszczenie, o tym 

samym imieniu, którego synowie Adama używają, aby zdobywając szczyty świata pokazać swą 

wielkość. On też zdobędzie siedem kontynentów, a będzie on miał wielką moc niszczenia, choć nikt nie 

będzie go widział i ani oręż, ani kataklizm nie będzie jego siłą. 

   Bestia ta podobna jest do pantery, albowiem z cicha zakradnie się, tak, aby ludzie nie zauważyli, że 

jest już blisko i czai się jak owo zwierzę, by zatopić w nich swoje kły. Łapy ma jak niedźwiedź, bo kiedy 

schwyci narody i ludy i wszystkie szczepy ziemi, nie będzie chciała ich puścić, trzymając je w żelaznym 

uścisku. A paszczę lwa będzie miała, bo ryk jej będzie ogromny, i użyje swych sług, by ryczeć na cały 

świat. I pożre niczym lew wszystkich, którzy będą chcieć jej się przeciwstawić. 

   A siedem głów to siedem królestw6. Powstały one już w zamyśle przed laty w mieście Rzymie, a 

królestwom tym zostaną nadane imiona bluźniercze, bo ze starożytnych pogańskich nazw zaczerpną ich 

imiona i nadadzą je im, aby bluźnić Mojemu Imieniu. A jedno z królestw wytyczone przez sługi szatana 

zostanie ugodzone i zacznie się rozpadać, bo wielu przeciwstawi się i wiele dziać się będzie przez 

zjawiska naturalne, lecz pozostałych sześć pomoże mu. I zadziwią się ludzie, jaką moc ma bestia, która 

jest imperium światowym, i przyjmą jej władanie i pokłonią się jej rządcom, a tym samym oddadzą 

pokłon szatanowi. Moc pozostałych i wspólne ich działanie sprawi, że przelękną się ludzie i powiedzą: 

«Któż może przeciwstawić się zmianom, któż może rozpocząć walkę z bestią, z imperium szatana, 

zwanym przez niektórych „Nowym Porządkiem Świata?”». 

Bestia ta będzie bluźnić Mojemu imieniu i powie: „Zobaczcie, nie ma boga ponad człowieka-pana świata, 

nie ma boga ponad ludzkość”, ale po cichu będzie składać pokłon lucyferowi. I będzie bluźnić przeciwko 

Kościołowi – ludowi Bożemu i świętym – mówiąc: „Gdzie są święci wasi? Nic ponad tym, co my mówimy 

nie istnieje”. I będzie bluźnić więcej, lecz słów tych nie zapiszesz. 

A oto dziesięć rogów, którymi bestia będzie bodła wszystkie narody ziemi. Dziesięcioma rogami jest 

dziesięć zmian i dziesięć wspólnych części stanowiących całość, które imperium szatana 

                                                           
6
 Może chodzi o G7 – grupa siedmiu państw, które są jednymi z najważniejszych na świecie pod względem gospodarczym: 

Francja, Japonia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy i Kanada, a może też chodzi o Klub Rzymski został 

założony w kwietniu 1968 roku w Villa Farnesina w Rzymie. Klub posiada narodowe stowarzyszenia w 34 krajach i 

terytoriach. Klub Rzymski składa się z „naukowców, ekonomistów, biznesmenów, międzynarodowych wysokich urzędników 

państwowych, głów państw i byłych szefów państw ze wszystkich pięciu kontynentów. – uwaga red. 
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wprowadzi, aby władać całą ziemią. Na każdym rogu jeden rządca, który będzie władał niczym król 

swoim królestwem i będzie oddawał władzę bestii i umacniał ją. 

Dziesięć rogów będzie niczym dziesięć cierni z korony cierniowej, które Moje dzieci założyły na Mą 

głowę szydząc ze Mnie, z Mojego prawa, odrzucając Mnie, jako Króla Królów, Zbawiciela. Odrzuciły Mój 

porządek, a wybierały swoje prawo i swój porządek, wybierając prawa szatana i jego fałszywy porządek. 

Dam, więc Moim dzieciom zakosztować owocu prawa Mojego wroga i porządku jego dzieła, a będzie to 

z dopustu Miłosierdzia Mego, albowiem stanie się drogą do odpokutowania wszystkiego buntu i 

wszystkiej nieprawości przeciwko Mojemu prawu. 

   Czas ten sprawi, że zrozumiecie to, czego zrozumieć nie chcieliście mimo długiego czasu, który 

był wam dany, mimo Mojego słowa, mimo proroków, którzy napominali. Wierzyliście i wierzycie 

złotoustym rządcom świata, działającym na usługach szatana, fałszywym prorokom, bo mówią to, co 

chcecie, żeby mówili. Wierzycie zwodzicielom. Gdybyście byli Mi wierni, nie byłoby ani wojen, ani ucisku, 

ani tego wszystkiego, co wróg Mój przypisuje Mi mówiąc: „Gdzie jest ten, który mieni się miłością i 

sprawiedliwością, kiedy na ziemi jest tyle zła?” Będzie to dla was czas odkupienia win, czas 

oczyszczenia, bo nikt, kto nie odpokutuje swoich win, nie może wejść do Mego Królestwa. Jeśli więc nie 

zrozumiecie jak zbłądziliście, nie będziecie mogli wejść również do odnowionej ziemi. 

   Wylałem tyle Miłosierdzia i dałem Wam tyle czasu na poprawę! Wy jednak wolną wolą – darem, 

który otrzymaliście, jako ukochane dzieci Moje – doprowadziliście do odrzucenia porządku, który 

ustanowiłem na ziemi. Niechaj, więc dopełnia się Golgota, tak by poszedł na nią Mój Kościół. Cierniem 

ukoronowanie stanie się cierniem dziesięciu rogów. Zbliża się czas dla całego Kościoła ziemi, kiedy 

będzie on musiał przejść przez wszystkie części męki takiej, jaką Ja przeszedłem dla odkupienia 

ludzkości. Stać się tak musi, zanim nastąpi jego odrodzenie, [które] będzie niczym zmartwychwstanie 

na odnowionej ziemi. 

   Pierwszym rogiem jest jeden system prawny dla całej ziemi, lecz zamiast prawa stanowić on 

będzie bezprawie i stanie się narzędziem wzmacniania władzy bestii. Drugim jest jeden wspólny 

system finansowo-bankowy, stanie się on początkiem nowego niewolnictwa. Poznacie czas jego 

powstania po tym, jak pieniądz i drogi kruszec zaczną zamieniać na bit7, i będą mówić w owym czasie: 

„Nie noś w sakwie pieniądza, bo jest zły”. I będą mówić, że kto ma pieniądz, ten roznosi choroby. I będą 

brzydzić się ludźmi próbującymi zapłacić monetą bitą lub drukowaną, a niektórzy zamkną przed nimi 

sklepy. Trzecim – jeden system zdrowotny dla wszystkich ludzi ziemi. Nie będzie on jednak powołany 

po to by leczyć, a po to by segregować ludzi, uśmiercać chorych i starców, zdrowym mówić, że są 

chorzy, prawdomównym wmawiać szaleństwo. Będzie on dbał o piękno a nie ratował, będzie on dbał o 

to, by zabijać nienarodzone dzieci i sprawi, że kobiety nie będą mogły stać się brzemienne. Czwartym 

będzie nowy system edukacji, stworzony nie po to by edukować, ale po to by odbierać wiedzę. Będzie 

dbał o to, by wymazać Moje Imię, a zastąpić je nauką zwodniczą. I będą mówić: „Wszystkim wszystko, 

                                                           
7
 Prawdopodobnie czip – uwaga red. 
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nie ma już podziału, człowiek jest ponad wszystkim". Odrzuci on nauczanie historii, aby wymazać 

pamięć o prawdzie. Piąty to jedna światowa armia. Będzie ona pilnować, aby ci, którzy nie będą 

chcieli wstąpić do imperium szatana, zostali pokonani lub zastraszeni. A będzie miała moc wielką, bo 

połączą się w nią wszystkie armie świata, które nie zostaną rozbrojone przez bestię. Szóstym jest 

jeden światowy system pracy i ekonomii. Nie będzie on jednak niczym dobrym, ponieważ stworzy 

nowe niewolnictwo. Kto go nie przyjmie, ten będzie żył na marginesie życia i będzie cierpiał głód, a wielu 

straci w owym czasie domostwa. Siódmym są wszystkie media dostępne na ziemi. Zostaną one 

połączone w jedno światowe medium. Staną się niczym paszcza lwa rycząca, a będą mówić jednym 

głosem na całym świecie i będą służyć bestii, aby ludzie wierzyli w kłamstwo. I nastanie czas kłamstwa i 

propagandy, jakiego jeszcze nie było. Czas początku powstania ich poznacie po tym, że gdziekolwiek na 

świecie zaczniecie czytać słowa lub słyszeć wiadomości, od rana usłyszycie pogłoski o chorobach i o 

jednym zaczną mówić zgranym głosem. Ósmym stanie się jedna światowa administracja. Nic i nikt 

już nie będzie mógł się ukryć ani żyć bez bitu, a każdy człowiek dostanie cyfry, a w cyfrach tych będzie 

ukryte wszystko o każdym człowieku. I będzie to numer człowieka i jego zdrowia, i jego segregacji, i 

przydziału, i funkcji, i tego ile ma długu. Bo usunie bestia wszystko, co było i co zgromadzili ludzie, i 

powie: „Teraz macie dług i musicie go odpracować według stanu, podziału, segregacji i funkcji”. Czas 

jego powstania poznacie po tym, kiedy papier zamienią na bit, banki, zdrowie, edukację zaczną łączyć w 

jedno, a wszystko, co robicie, przekażą istniejącym jeszcze państwom. […] Dziewiątym będzie jeden 

wspólny język, który szatan zechce narzucić na siłę wszystkim, aby stworzyć nową wieżę Babel, 

albowiem dąży on do odtworzenia swojego imperium, aby władać wszystkimi narodami ziemi. Kto 

owego języka nie będzie chciał przyjąć, będzie miał trudność w każdym stworzonym przez ludzi 

urzędzie, bo będzie to język urzędowy, a wszystko zacznie być pisane w tym języku. Dziesiąty to jeden 

rząd światowy […]. 

   Na każdym z rogów diademy – osoby piękne lub znane, powołane, aby zwodzić ludzi, a na 

ustach ich słowa miłe, żeby przyjąć szybko i bezkrwawo imperium szatana. Są nimi ci, których 

można oglądać lub słyszeć. Wśród nich są ci, którzy tworzą muzykę i ci, którzy piszą słowa czytane, są 

też ci, którzy rękę zanurzają w glinie i w farbie maczają pędzle, ludzie słynni i bogaci, na których oczy 

świata są skierowane. Są też ludzie uznani za ostoje prawa, wiedzy i nauki. Oni to służyć będą bestii i 

smokowi. Oni to będą diademami na rogach. 

   A bestia ta była, lecz znikła, ale powstać miała przed końcem czasów. Rządcy, których nazwano 

„królowie”, mieli objąć wraz z bestią władanie na krótki czas, i tak się stanie. A bestia ta była, albowiem, 

kiedy ludzie upadli i zostali wypędzeni z ogrodu Eden, zaczęli grzeszyć, a był to czas przed potopem, i 

szatan stworzył wtedy swoje imperium na ziemi, ale przyszedł potop i zniszczył je. Zawarłem wtedy 

przymierze z ludźmi, a symbolem jego była tęcza. Teraz na powrót szatan chce odtworzyć swoje 

imperium, bo grzechy ludzi są wielkie, a pycha ich ogromna, zmierzają, więc prosto do [wiecznej] 

otchłani. Czas ten poznacie po tym, kiedy znak przymierza Mojego – tęcza – zostanie zbrukany. 

Źródło: https://www.paruzja-iskraz.pl/oredzie---apokalipsa 

https://www.paruzja-iskraz.pl/oredzie---apokalipsa


Głos Małego Rycerza Nr 47 (3/2022)  LIPIEC–SIERPIEŃ–WRZESIEŃ 2022 

 

 
 

30 
 

  

NIEZWYKŁE ŚWIADECTWO MATKI KAPŁANA 
„Zabiłabym przyszłego franciszkanina” 

Pani Zofia była już matką Uli. Dziewczynka nie miała jeszcze 

roku, gdy jej matka znów zaszła w ciążę. Sąsiadki, które 

wiedziały też, z jakim trudem znosiła okres ciąży, zachęcały ją 

do zabicia nienarodzonego dziecka. Pani Zofia była 

zdesperowana, tym bardziej poddała się radom sąsiadek. 

Zresztą jej mieszkanie graniczyło z mieszkaniem rodziny, w 

której zawsze było „wesoło", w czasie weekendu, pod wpływem 

alkoholu. To nie służyło macierzyństwu. W okresie totalitaryzmu 

nie było trudno w portowym mieście usunąć ciążę. W Szczecinie 

dokonywał aborcji pewien wojskowy lekarz — ginekolog. Pani 

Zofia w towarzystwie sąsiadki przyszła do niego usunąć ciążę. 

Weszła do gabinetu, sąsiadka została w poczekalni. Lekarz, 

który tak łatwo i chętnie wykonywał zabiegi, zbadał ciężarną i 

powiedział zdecydowanym głosem: Ja nie usunę tej ciąży! 

Zaskoczona pani Zofia zapytała: Dlaczego? Czy może już za późno? Ginekolog szybko odrzekł: Nie. Ja 

nie usunę tej ciąży! Proszę wyjść z mojego gabinetu! Kobieta wyszła od lekarza, zastanawiając się, 

dlaczego ginekolog nie chciał dokonać aborcji. Była wtedy kelnerką w jednym z dużych lokali 

gastronomicznych. Wyznaczano jej pracę zwykle po południu, co też nie sprzyjało wychowywaniu dzieci, 

bo wtedy - bardziej posłuchała ludzi niż Boga, 

udając się na zabieg przerwania ciąży. Nie mogła 

pojąć, dlaczego lekarz nie chciał dokonać 

zabiegu. Widziała w tym nadzwyczajną 

interwencję Boga. Nim wróciła do domu, weszła 

do swego parafialnego kościoła pw. Świętego 

Andrzeja Boboli i uklękła przed bocznym 

ołtarzem. W świątyni w tym czasie było zaledwie 

kilka osób. W tej rozpaczy swego matczynego 

życia Zofia patrząc na Wizerunek Matki 

Najświętszej, prosiła Ją słowami: Matko Boża i 

Ty, Panie Jezu, ja, jako matka biologiczna uczynię wszystko, by poczęte we mnie dziecko 

urodzić, ale Wy pomóżcie mi je wychować, dlatego oddaję je Wam pod Bożą opiekę. Tam, w 

kościelnej ciszy, rozlegało się szlochanie młodej kobiety, która zaledwie w ciągu godziny przeszła 

niezwykle ciuchowe przeobrażenie: od momentu zdecydowania się na zabicie życia ludzkiego w swoim 

łonie aż do chwili ofiarowania tego nienarodzonego dziecka Matce Najświętszej, która najlepiej zna trudy 

ziemskiego macierzyństwa! 
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Modlitwa osamotniej matki została wysłuchana. Ta ciąża przebiegała zupełnie normalnie, bez 

prywatnego zawierzenia w swoim kościele parafialnym — po latach podkreśla to pani Bagdzińska. 

Maciek stał się szczególnym czcicielem Bogurodzicy. Gdy był już uczniem szkoły średniej, formował 

swoje wrażliwe wnętrze, uczęszczając na odpowiednie nauki do Sanktuarium Serca Pana Jezusa w 

Szczecinie. Był to okres, gdy na nocne czuwania w tym najbardziej rozmodlonym kościele portowego 

miasta przybywało nawet 200 czcicieli NMP. Towarzyszył mu w tym Maryjnym przygotowaniu jego ojciec 

Lechosław. Był rok 1985, gdy ojciec i syn oddali się w niewolę Matki Najświętszej. Matka Chrystusowa 

zaprowadziła obu na wyżyny duchowości franciszkańskiej: Lechosław został tercjarzem oraz twórcą 

Franciszkańskiego Schroniska dla Bezdomnych im. Świętego Brata Alberta w Policach, a Maciek wstąpił 

do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. 

Matka Boża uratowała mu życie, by został księdzem. 

Syn Bagdzińskich wyraził swoją wolę wstąpienia do 

zakonu w czasie letniego wypoczynku całej rodziny w 

Szklarskiej Porębie przed jednym z licznych krzyży na 

turystycznym szlaku. Maciek średnie wykształcenie 

uzupełnił już, jako franciszkanin. Ukończył Wyższe 

Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych we 

Wronkach, otrzymując siedem lat temu święcenia kapłańskie8. U „brązowych" franciszkanów przyjął 

imiona zakonne JAN PAWEŁ. 

Dla rodziców ojca Jana Pawła nie jest tajemnicą, że Matka Najświętsza nieustannie czuwa nad życiem 

franciszkanina, którego uratowała od zniszczenia w łonie matki, zapewne wpływając na decyzję lekarza, 

który nie chciał wykonać zabiegu. 

Po wakacjach w roku ubiegłym przełożeni zakonni wytypowali ojca Jana Pawła na kapelana Oazy 

Franciszkańskiej w Policach, tam, gdzie jego rodzice prowadzą schronisko dla bezdomnych. Niebawem 

powstanie tutaj klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, zgodnie z wolą Bagdzińskich, którzy 

te obiekty przekazali duchowym synom Świętego Franciszka z Asyżu. 

Pani Zofia, która także jest tercjarką tego zakonu, mówi: — Jestem bardzo szczęśliwa, że od tylu lat 

prowadzi mnie Matka Boża. Ona niezawodnie kierowała życiem Sługi Bożego Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, Ona prowadziła i prowadzi nasz Kościół w Polsce, Ona okazała się najlepszą 

Przewodniczką mojego syna, chroniąc jego życie od chwili poczęcia aż do dnia dzisiejszego, 

obdarzając charyzmatem wyjątkowej troski nad ludźmi ubogimi duchowo i materialnie. Jej 

zawdzięczam wszystko. Do takiego zawierzenia zachęcam wszystkich spotykanych na drogach 

swego życia.         

Teresa Nowak  
Źródło:  „Życie – działalność – praca FZŚ str. 28-29, przedruk za zgodą o. Jana Pawła  

                                                           
8
 Obecnie w kapłaństwie jest 25 lat Obecnie ks. Macieja Bagdzińskiego, proboszcza parafii św. Piotra i Pawła w Radęcinie. 
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ŚWIADECTWO ks. Macieja  

„Wybrałem cię, zanim się urodziłeś” 

Być może żyję dzięki komuś, kto - w chwili, gdy moja 

mama otwierała drzwi gabinetu lekarskiego z zamiarem, 

by mnie zabić - prosił w mojej intencji. Jedno wiem na 

pewno: ta modlitwa jest niezwykła i porusza serce Boga - 

mówi o Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego ks. Maciej 

Bagdziński. 

Dziś popularyzator tej inicjatywy, bo - jak podkreśla - dla 

Stwórcy każde dziecko jest cenne, ponieważ powierzono mu 

indywidualną misję do spełnienia na ziemi: życiowe 

powołanie. Na świadectwo Zofii Bagdzińskiej trafiłam wiele lat 

temu. To jedna z tych historii, które nie dają o sobie 

zapomnieć. Wydarzyła się w czasach, kiedy aborcja była 

wręcz powszechną usługą dostępną na życzenie w każdym szpitalu…  

„Będąc młodą matką rocznej Uli, dowiedziałam się, że znów zaszłam w ciążę. Praca kelnerki nie 

pozwalała mi dobrze zająć się jednym dzieckiem. Złe warunki materialne sprawiły, że za namową 

sąsiadek zdecydowałam się usunąć ciążę. Poszłam do ginekologa. W Szczecinie aborcji dokonywał 

wojskowy lekarz. Zbadał mnie i zdecydowanym głosem powiedział: „Nie usunę tej ciąży!”. Nie mogłam 

pojąć, dlaczego. Odkryłam w tym interwencję Boga. Nie wróciłam do domu, ale poszłam do kościoła oo. 

jezuitów. Szlochając, przeszłam głęboką duchową przemianę. Oddałam Matce Najświętszej to 

nienarodzone dziecię. Uwierzyłam, że Ona najlepiej zna trudy ziemskiego macierzyństwa. 

Przy pierwszym dziecku było tzw. cesarskie cięcie. Tym razem w sposób zupełnie naturalny urodziłam 

zdrowego, dużego synka. Daliśmy mu na imię Maciej. Rósł jak na drożdżach. Był zwyczajnym 

chłopcem. Uczył się przeciętnie, kochał muzykę. Lubił też pomagać innym, zwłaszcza starszym, chorym 

i niepełnosprawnym. Maciek stał się szczególnym czcicielem Maryi. Ona się nim nieustannie 

opiekowała. Razem z tatą w 1985 r. oddali się w niewolę Chrystusowej Matki. Obu zaprowadziła Ona na 

drogę franciszkańskiej duchowości. Mąż, Lechosław, został tercjarzem, a syn wstąpił do Zakonu Braci 

Mniejszych, gdzie przybrał imiona Jan Paweł. Już, jako franciszkanin uzupełnił średnie wykształcenie. 

Później rozpoczął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym we Wronkach. Nauka nie sprawiała mu 

większych problemów. Syn często śmiał się i żartował, że chyba na egzaminach Maryja mu 

podpowiada, bo z łatwością je zalicza. Zakon przygotowywał go do zagranicznej pracy misyjnej. 

Wszystko było już załatwione. Wtedy dowiedział się, że ma raka. Na misje nie pojechał. Wkrótce 

cudownie wyzdrowiał. Znowu Maryja uratowała mu życie. 

Pewnego dnia syn miał jechać z ks. Piotrem z Brodnicy do Poznania. Nie pojechał jednak, gdyż podczas 

kolędy tak niefortunnie poślizgnął się, że złamał nogę. Ks. Piotr musiał, więc pojechać sam. W drodze 
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powrotnej miał wypadek. Samochód nadawał się tylko do kasacji. Gdyby wtedy obok kierowcy siedział 

mój syn, nie przeżyłby siły uderzenia. Maryja, do której od dziecka nieustannie i wytrwale modlił się na 

różańcu, po raz kolejny cudownie uratowała mu życie. 

Jestem ogromnie wdzięczna Matce Bożej za wszystkie łaski, które otrzymaliśmy. Gdyby nie Ona, 

zabiłabym księdza, a na dodatek własnego syna. Nie doświadczyłabym przebaczającej miłości Boga, 

który nieustannie pochyla się nad grzesznym człowiekiem” - napisała wiele lat temu Z. Bagdzińska. 

Mamusiu, dziękuję ci za to, że żyję !!! 

To świadectwo ks. Maciej, dzisiaj proboszcz parafii Radęcin w diecezji szczecińsko-kamieńskiej, po raz 

pierwszy usłyszał w 1996 r. - Naszą parafię nawiedziła figura Matki Bożej Fatimskiej. Uczestniczyłem w 

tych uroczystościach, jako diakon. Na zakończenie proboszcz zwrócił się do mojej mamy: „Zosiu, 

podejdź do mikrofonu i daj świadectwo cudownej interwencji Maryi w twoim życiu” - opowiada ks. 

M. Bagdziński. - Byłem podwójnie zszokowany, ponieważ mama nigdy nie występowała publicznie. 

Poza tym to wtedy dowiedziałem się, że mogłem się nie urodzić - dodaje. 

Kiedy Bagdzińscy wrócili do domu, pani Zofia jeszcze raz opowiedziała synowi swoją historię. - Rodzice 

byli biedni, a mój tata, choć zmarł w opinii świętości, w czasach młodości nadużywał alkoholu. To były 

ciężkie czasy, a aborcję traktowano wówczas niczym wyrwanie zęba. Mama za namową koleżanek 

postanowiła przerwać ciążę. Kiedy była już w gabinecie, do drzwi zapukał żołnierz, wywołując lekarza. 

Gdy wrócił, powiedział, że nie przeprowadzi zabiegu. Mama wybiegła z płaczem, trafiając prosto do 

kościoła oo. jezuitów. Trwała akurat Msza św., podczas której kapłan doniosłym głosem odczytał słowa z 

Księgi Jeremiasza: „Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, 

poświęciłem cię”. Mama nie miała wątpliwości, że to był znak. Klęcząc przed obrazem Matki Bożej, 

ofiarowała mnie Jej, prosząc o pomoc w wychowaniu. Tak zapamiętałem tę historię - mówi ks. Maciej, 

przyznając, iż choć ostatecznie mama nie usunęła ciąży, musiał przejść proces uzdrowienia. - 

Skłamałbym, że to, co zamierzała zrobić, nie dotknęło mnie. Dlatego w pewnym sensie musiałem jej 

wybaczyć, a ona sobie. Kiedy emocje nieco opadły, dotarło do mnie, iż dzieląc się publicznie swoją 

opowieścią, wykazała ogromną odwagę. Ona, matka przyszłego wówczas księdza, przyznała, że chciała 

zabić swoje dziecko. Niewiele kobiet zdecydowałoby się na takie wyznanie. Myślę, że podzielnie się tym 

świadectwem przyniosło jej ulgę. Kiedy to wszystko zrozumiałem, przytuliłem ją, mówiąc: „Mamusiu, 

dziękuję ci za to, że żyję”. Płakaliśmy oboje. Były to łzy radości i oczyszczenia - zapewnia kapłan. 

Chcę się odwdzięczyć 

Ks. Maciej podkreśla, że jest wdzięczny Bogu za to, że poznał tę historię, kiedy był już w seminarium. - 

Było to dla mnie potwierdzenie, że Bóg mnie wybrał, a ja mam do wykonania zadanie. Dla Stwórcy 

każde dziecko jest cenne, ponieważ powierzono mu indywidualną misję do spełnienia na ziemi: życiowe 

powołanie. Staram się sumiennie ją wypełniać każdego dnia, bo demonowi bardzo zależało, abym się 

nie urodził. A jednak Matka Boża tak skutecznie zainterweniowała w mojej sprawie. Chcę się Jej 

odwdzięczyć, idąc tam, gdzie posyła mnie Bóg - wyznaje. 
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Modlitwa, która porusza serce 

Ks. Bagdziński od dawna jest propagatorem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jego zdaniem ta 

modlitwa jest niezwykła i porusza serce Boga. - Być może właśnie ja żyję dzięki komuś, kto - w chwili, 

gdy moja mama otwierała drzwi gabinetu lekarskiego z zamiarem, by mnie zabić - prosił w mojej intencji. 

Być może ktoś, wiedząc, że spodziewa się dziecka, modlił się za nią. Może w jakimś zakonie wznoszono 

modlitwy, by Bóg pomógł kobietom, które są w ciąży. Jedno wiem na pewno: w życiu nie ma 

przypadków, bo - jak głosi pewna maksyma - „przypadek to imię Pana Boga, który przechadza się 

incognito” - puentuje ks. M. Bagdziński. 

Koło ratunkowe dla nienarodzonych 
Dzień Świętości Życia został ustanowiony 25 marca 1998 r. przez św. Jana Pawła II, jako odpowiedź na 

jego encyklikę „Evangelium vitae”. Papież zawarł w niej następujące słowa: „Trzeba, aby dzień ten 

[Świętości Życia] był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła 

lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w 

społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej 

kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja”. 

Dzień Świętości Życia to dobra okazja, by zatroszczyć się o życie najbardziej bezbronnych dzieci - 

poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi śmierć. W intencji dziecka zagrożonego aborcją 

można podjąć się modlitwy zwanej duchową adopcją. Trwa ona tyle, ile ciąża: dziewięć miesięcy, czyli 

270 dni. Codziennie należy odmówić dziesiątek Różańca oraz prośbę o ochronę i uratowanie życia. Do 

modlitw można też dołączyć dowolnie wybrane postanowienia (np. częsta spowiedź i Komunia święta, 

adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego), nie jest to jednak obowiązkowe. 

Duchowej adopcji może podjąć się każdy. 

Modlitwa codzienna odmawiana przez osoby podejmujące duchową adopcję 

Panie Jezu - za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za 

wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - 

proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które 

znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje 

dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.  

Środa, 20.03.2019 r.       Jolanta Krasnowska 

Źródło: www.echokatolickie.pl 

Od redakcji Głosu MR: 

Ojciec Jan Paweł po raz pierwszy dał się poznać Małym Rycerzom w 2010 r. podczas rekolekcji w 

Tolkmicku, miejscowości, w której żyła założycielka Legionu MRMSJ s. Zofia Grochowska. Od 

tego czasu o. Jan Paweł wielokrotnie posługiwał Legionowi, jako rekolekcjonista w Koszalinie, 

Skrzatuszu, Niepokalanowie, Częstochowie.  
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Za zezwoleniem władz Zakonu oraz decyzją pasterza Kościoła Szczecińsko-Kamieńskiego Ks. Abp 

Andrzeja Dzięgi zakonnik przyjął posługę wikariusza w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Mierzynie, 

jako ksiądz diecezjalny. Od kilku lat powierzona została mu parafia pw. ŚŚ. Piotra i Pawła w Radęcinie.  

Jest kapłanem maryjnym. Co roku uczestniczy w pielgrzymkach do Matki Bożej Królowej Pokoju do 

Medjugorie.  

Jest inicjatorem bardzo wielu inicjatyw duszpasterskich, otwarty na każdego człowieka ewangelizując i 

prowadząc do Boga drogami prostymi z wielkim oddaniem, ofiarą, wiarą i miłością do Boga i bliźniego.  

Na swojej drodze poznał wielu wspaniałych wybranych przez niebo dusz ludzkich m.in. o. Sylwestra 

Haśnika, Alicję Lenczewską, Adama Człowieka… i wielu innych Bożych ludzi: duchownych i świeckich z 

Polski i z zagranicy (m.in. stygmatyk Br. Elia z Włoch, Myrna Nazzour- mistyczka z Syrii, Patricia Talbot, 

wizjonerka i mistyczka z Ekwadoru, Gisella Carda -  mistyczka z Włoch) zapraszając i aranżując z nimi 

spotkania modlitewne.   

Bogu i Matce Najświętszej niech będą dzięki za tego Bożego Kapłana! 

ŚWIADECTWO – REFLEKSJA RYCERZA WIESŁAWA  

29 lat temu, 13 czerwca 1993 r. uczestniczyłem w spotkaniu mistyków w MAGDALENCE k/ Warszawy. 

Podczas wystąpień była siostra z Kanady ze swoją przełożoną i kierownikiem duchowym. Dała ciekawe 

świadectwo. Otóż miała mistyczny obraz, w którym Matka Boża pokazała jej aborcje dziecka poczętego. 

Miała to być matka siedmiorga dzieci w tym 6 przyszłych kapłanów. Bardzo głęboko mi to zapadło 

w pamięci. Rozważając to jedno wydarzenie, przychodzi refleksja: ile takich dzieci unicestwionych u 

progu życia mogło być lekarzami, prawnikami, duchownymi, uczonymi, zwykłymi dobrymi, mądrymi i 

wpływowymi ludźmi…  Gdyby dano im szansę narodzenia i zrealizowania planów Stwórcy, życie ludzi 

mogłoby być inne niż tego doświadczamy. Wołamy o pokój na świecie, na Ukrainie… I słusznie. Tylko 

czy to nie grzech jest przyczyną nieszczęść, kataklizmów, wojen… Z danych dot. aborcji dowiadujemy 

się, że na Ukrainie dokonywano najwięcej morderstw dzieci nienarodzonych i rodzenia dzieci na 

sprzedaż – zamówienie różnych środowisk zza granicy. Nie jest celem wydawanie sądów i wyciąganie 

daleko idących wniosków, bo jeden Bóg zna serca, ale na kartach Pisma świętego jest wiele przykładów 

kar, jako wymiar Bożej sprawiedliwości. Chociażby przykład Sodomy i Gomory. Pamiętamy jak Abraham 

stał przed Panem i próbował po ludzku utargować miłosierdzie, ale nie znalazła się nawet najmniejsza 

liczba sprawiedliwych, aby Pan Bóg nie zniszczył przez ich wzgląd. Nie znalazło się nawet 10. Przez 

wzgląd na Abrahama Bóg ocalił Lota i jego bliskich. A wiemy, że te miasta dominowały w grzechu 

nieczystym.  Zniszczone zostały te miasta, tak, że nie ma po nich śladu. Św. Anna Katarzyna Emmerich 

nieco uchyla tajemnice, gdzie jest to miejsce – to obecne Morze Martwe gdzie nie ma życia.  

I tak na przestrzeni dziejów ludzkości, grzech był przyczyną wojen, kataklizmów i innych nieszczęść. 

Dzisiaj świat także dominuje w grzechach nieczystych – to globalna Sodoma i Gomora. I będzie 

podobnie jeśli ludzie się nie nawrócą. Jeśli się opamiętają, będą czynić pokutę i wydadzą owoce 

nawrócenia to wejrzy dobry Bóg i ocali jak mieszkańców Niniwy. /W.K./ 
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Z książki Zofii Grochowskiej, „Miłość do Boga i bliźniego”: 

„Czas się opamiętać. Wracajcie, nawracajcie się, pokutujcie i módlcie się, i przepraszajcie Boga za 

wszelkie nieprawości. Kocham was, drogie zagubione dzieci, i ciągle was szukam, ale czas wielkiego 

oczyszczenia zbliża się i dlatego wzywam was, abyście w otchłani piekielnej nie zginęły na całą 

wieczność. Wszystkie kolana zegną się przed Moim majestatem.  

Drogie dzieci, ci, co klęczą u Moich stóp i wznoszą modły do Mego ojcowskiego Serca: nie lękajcie się, 

bo wy jesteście Moją radością i uśmierzacie Mój ból i gniew. Dla was przygotowałem wieniec 

zwycięstwa – tylko wytrwajcie i ufajcie, że Ojciec Niebieski jest z wami. Kochający ojciec nigdy nie 

opuszcza swoich dzieci, tylko doświadcza na drogach ziemskiego życia.  

/Ojciec Niebieski do s. Zofii, dna 31.08.1998/ 

PRZYKŁAD JAK MOŻNA SFORMUŁOWAĆ INTENCJĘ 
WYNAGRADZAJĄCĄ9 

Należy przedstawić Bogu Ojcu, zasługę Jezusa (Krew Jezusa przelaną podczas okrutnej męki i 

śmierci), która ma wykupić nas z grzechu, obciążeń, zła, zranień... Na zasadzie skojarzeń należy 

dobierać zasługę Jezusa i konkretne grzechy i winy.  

Należy samemu ułożyć intencję.  

Jeżeli chcemy objąć modlitwą więcej niż jedną osobę, to obejmijmy modlitwą osoby, rodziny 

związane z nami więziami krwi, wypisując ich z imienia i nazwiska. Niech te osoby również 

pokutują. 

Podczas 33 dni, należy podjąć się pokuty poprzez np. modlitwę, post, jałmużnę, wyrzeczenia, 

oraz naprawić zło wraz z jego skutkami. Dobrze aby cała rodzina pokutowała lub poprosić inne 

osoby o modlitwę, post, jałmużnę. 

Intencja i modlitwy mają charakter przebłagalny i wynagradzający. Należy prosić Maryję o łaskę 

skruchy serca, aby ze szczerym żalem, żałować i wynagradzać za popełnione grzechy w rodzinie. 

W podobny sposób można modlić się modlitwami do Krwi Chrystusa (7 przelań Krwi Chrystusa, 

różaniec do Krwi Chrystusa itp.), Krwawych Łez Maryi, Najświętszego Oblicza Jezusa, koronką 

do 15 ukrytych tortur Pana Jezusa w Ciemnicy (szczególnie o przebłaganie za grzechy zatajane w 

spowiedzi św.), koronką do 7 Boleści Maryi lub „modlitwę do Pana Jezusa odnalezioną w Jego 

grobie”. Przedstawiając w modlitwach zasługę Jezusa lub Maryi, oraz ofiarowując te zasługi jako 

pokutę, przebłaganie i wynagrodzenie za konkretne grzechy i winy. 

Osoby zmarłe będą tak długo w czyśćcu dopóki nie ustaną skutki ich złych czynów na ziemi (zob. 

Relacje dusz czyśćcowych w życiu Marii Simmy). 

                                                           
9
 Tekst jaki otrzymała rycerka znana adminowi-redakcji od pewnego kapłana     
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Uwaga praktyczna: Rozbudowaną wersje zachować dla siebie,  aby mieć świadomość za jakie 

grzechy i winy pragniemy wynagradzać. Natomiast księdzu podać intencje w skrócie:  

„Ku czci 33 lat życia Jezusa na tym świecie. O przebłaganie i wynagrodzenie  

za grzechy i winy popełnione w rodzinie N.N (lub w pewnej rodzinie).” 

 Tatusiu Przedwieczny, Dobry i Miłosierny, przez zasługi Najświętszej Krwi Twojego 

umiłowanego Syna i przez Krwawe Łzy Jego Świętej Mamy – Oblubienicy Ducha Świętego, Jej Aniołów i 

Archaniołów (w szczególności 7 Archaniołów), przez wstawiennictwo świętych patronów naszych, 

ochrzczonych dzieci, które były abortowane lub poronione, Dusze w Czyśćcu cierpiące; (ku czci 33 lat 

życia Jezusa na tym świecie), błagamy Cię Tatusiu o uwolnienie i uzdrowienie naszych drzew 

genealogicznych – matczynych i ojcowskich: N.N. 

Proszę Cię Wszechmocny, Tatusiu, abyś uwolnił wszystkich potomków naszych przodków od Ich 

ciężarów, win i konsekwencji zła, tak aby ono już nie miało wpływu na ich życie. Prosimy Cię Tatusiu 

abyś anulował ciężary chorób, wysuszył i odciął ich źródła, zwłaszcza chorób dziedzicznych.  

Wprowadzamy nasze drzewa genealogiczne do Ran Twojego Syna i pieczętujemy je świętą Krwią – 

zapłatą za nasze grzechy i winy. Prosimy o łaskę skruchy i skruszenia naszych serc, zobaczenia prawdy 

o ciężkości przewinień aby to prowadziło do przemiany, nawrócenia i wynagrodzenia za zło oraz 

przebaczenia i pojednania w rodzinie. 

1. Tatusiu Przedwieczny ofiaruję Ci błogosławiony moment poczęcia się Jezusa w sercu Jego Mamy, 

święte wcielenie Twojego Syna przez Ducha Świętego, mistyczne narodziny Jezusa, cały okres Jego 

dziecięctwa, święte i czyste macierzyństwo Maryi i ojcostwo Józefa, jako pokutę i przebłaganie za 

grzechy przeciw dzieciom w drzewie genealogicznym N.N.: …................................................... 

Błagamy o wybaczenie nam grzechów wołających o pomstę do nieba: stawianie pieniądza wyżej niż 

miłość do dzieci, aborcje, poronienia, krzywdzenie dzieci, fizycznie, psychicznie, seksualnie, grzechy 

związane z wychowaniem i brakiem odpowiedzialności, emocjonalną obojętność i zimne, surowe 

wychowanie, odrzucenie, porzucenie, wyrzucenie dzieci, poczęcie potomstwa bez miłości lecz z gwałtu i 

pożądliwości, nieprzyjęcie dzieci do domu (wypisać grzechy, zło, zranienia, zaniedbania...) ............... 

2. Tatusiu Przedwieczny przez czystą Nagość Twojego Syna Jezusa, pokazaną publicznie przy 

biczowaniu, w ciemnicy, na krzyżu, przez Krew Jezusa przelaną podczas obrzezania, przez czystość i 

dziewiczość Jego ziemskich Rodziców, Józefa i Maryi, przez święte i Niepokalanie Poczęcie Maryi, 

przez Przeczyste Serce Józefa, przez święte życie rodziców Maryi – Joachima i Anny, błagamy o 

przebaczenie N.N całej rodzinie żyjącej i zmarłej wszelkich grzechów przeciwko nieczystości myślą, 

słowem, czynem, zaniedbaniem: pornografię, samogwałt, cudzołóstwo, gwałt, antykoncepcję itd. 

(wypisać grzechy, zło, zranienia, zaniedbania...) ......................................................... 

3. Tatusiu Przedwieczny przez Twoją Miłość, którą jest Twój Duch Święty, błagamy o wybaczenie nam 

grzechów przeciw Tobie – Twojej miłości, grzechów przeciw Duchowi Świętemu: zuchwałe zło w nadziei 
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na Twoje miłosierdzie, odrzucanie zbawczych czynów i nawrócenia, odrzucanie natchnień Ducha św., 

rozpaczanie oraz wątpienie w łaskę Bożą, sprzeciwianie się uznanej prawdzie katolickiej, nie życzenie i 

zazdroszczenie łaski Bożej bliźniemu, odkładanie pokuty aż do śmierci, grzechy przeciwko Duchowi św. 

i życiu (nie przyjęcie nowego dziecka poczętego i odrzucenie go, niszczenie czyjegoś życia, głupota), 

brak stawania w prawdzie, brak mówienia prawdy, usprawiedliwianie grzechów na swoją korzyść, brak 

dobrego rachunku sumienia, brak szczerego żalu za grzechy swoje i innych, brak pokuty i 

zadośćuczynienia, świętokradztwa – świadome tajenie grzechów i przyjmowanie Ciała i Krwi Jezusa z 

grzechami śmiertelnymi, bezmyślne przystępowanie do sakramentów, spowiedzi św., trwanie w 

grzechach ciężkich przez lata, nieposłuszeństwo Woli Bożej i Jego natchnieniom, wrogie nastawienie do 

osób konsekrowanych: przeklinanie ich, obmawianie; gardzenie Eucharystią – bez miłości przyjmowanie 

komunii św., obwinianie Boga za wszelkie zło, bunt przeciw Bogu... (wypisać grzechy, zło, zranienia, 

zaniedbania...) ........................................................................................................................................... 

4. Tatusiu Przedwieczny oddaję Ci wszelkie choroby, które zdominowały nasze matczyne i ojcowskie 

pokolenia w drzewie genealogicznym N.N.: …............................................................................................ 

5. Tatusiu Przedwieczny, Twój ukochany Syn, ze swoją Rodziną i całym Kościołem, prosi by moc 

niewinnie wylanej Krwi Twojego Syna uwolniła wszystkie pokolenia w matczynym i ojcowskim rodzie  

N.N, od wszelkich przekleństw: (wypisać grzechy, zło, zranienia, zaniedbania, wypisać słowa 

przekleństw...) ............................................................................................................................................ 

6. Tatusiu Przedwieczny ofiarujemy Ci przelaną Krew Jezusa Chrystusa, Jego, mękę, śmierć, 

zmartwychwstanie, aby moc Krwi Chrystusa uwolniła matczyne i ojcowskie pokolenia N.N od wszelkich 

przekleństw: depresji, myśli samobójczych, samobójstw, bałwochwalstwa, wyznawania wiary w innego 

boga, bałwochwalcze modlitwy za granicą, kultu pieniądza,  skutków wojny, chorób psychicznych, lęków, 

lęków u matek w czasie błogosławionym, gniewu, nieprzebaczenia, pożądania, dewiacji seksualnych, 

aborcji, poronień, smutku z powodu odrzucenia, wyrzucenia i porzucenia; złorzeczeń, uroków, 

czarnoksięstw, czarów, klątw, okultyzm, magii, opresji i obsesji demonicznych, duchów spirytyzmu, 

pieczęć, zaklęć, odsyłania i ofiarowań osób szatanowi i diabłowi, praktykowania zabobonów, krzywd, 

religijności bez czynów miłości, zaniedbywania sakramentów, świętokradztw, samowystarczalność, 

obłuda, legalizm, odrzucenie Boga jako nadzieję i pokładanie jej w sobie i drugim człowieku. Walka o 

zdrowie fizyczne i duchowe za cenę łamania praw Bożych i Kościelnych. Nie szukanie i nie pełnienie 

woli Bożej. 

(wypisać grzechy, zło, zranienia, zaniedbania...) .................................................................................. 

7. Tatusiu Przedwieczny, ofiaruję Tobie, Krew Dzieciątka Jezus przelaną w czasie obrzezania i Jego 

tułaczkę do Egiptu jako zadośćuczynienie i wynagrodzenie za grzechy: aborcji, poronień, braków 

chrztów, nienawiści i niechęci do potomstwa; gniewu i nienawiści i lęków u matek w czasie 

błogosławionym, odrzuceń, porzuceń dzieci, narodzin dzieci z gwałtu a nie z miłości, (wypisać grzechy, 

zło, zranienia, zaniedbania...) ............................................................................................. 
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8. Tatusiu Przedwieczny, ofiaruję Tobie, posłuszeństwo Jezusa oraz dar ojcostwa św. Józefa i Jego 

Przeczyste Serce jako zadośćuczynienie i wynagrodzenie za grzechy ojców: braku odpowiedzialności za 

rodzinę u ojców, krzywdzenie emocjonalne, psychiczne, duchowe i seksualne w rodzinie i innych osób; 

brak zainteresowania, złe i nieczyste relacje z dziećmi, odrzucanie dzieci (wypisać grzechy, zło, 

zranienia, zaniedbania...) ................................................................................................. 

9. Tatusiu Przedwieczny, ofiaruję Tobie, Krew Jezusa przelaną podczas cierniem koronowania jako 

zadośćuczynienie i wynagrodzenie za grzechy języka:  (wypisać grzechy, zło, zranienia, 

zaniedbania...)..................................................................................................................................... 

10. Tatusiu Przedwieczny, ofiaruję Tobie, przyjmij Krew Jezusa przelaną podczas Jego drogi krzyżowej i 

śmierci na krzyżu jako zadośćuczynienie i wynagrodzenie za grzechy w ojcowskim i matczynym drzewie 

genealogicznym N.N: (wypisać grzechy, zło, zranienia, zaniedbania...) ......................................... 

11. Tatusiu Przedwieczny, ofiaruję Tobie, Krew Jezusa przelaną podczas przybijania do krzyża i Jego 

śmierć jako zadośćuczynienie i wynagrodzenie za grzechy oraz złamanie skutków tych grzechów i win: 

bałwochwalstwa, wyrzeczenia się religii Katolickiej, modlitw do innych bóstw, okultyzmu, magii, 

szydzenia z krzyża i śmierci Jezusa, czytanie horoskopów, wywoływanie duchów, wiara w wahadełko, 

wróżenie, rzucanie przekleństw i uroków, szukanie uzdrowienia i porad u ludzie a nie u Boga, nie ufanie 

Bogu, (wypisać grzechy, zło, zranienia, zaniedbania...) ............................................................... 

12. Tatusiu Przedwieczny, ofiaruję Tobie, Krew Jezusa przelaną podczas biczowania za grzechy N.N: 

(wypisać grzechy, zło, zranienia, zaniedbania...) ......................................................................... 

13. Przez zasługi Krwawych Łez Maryi i Przeczystego Serca Józefa o skruszenie zatwardziałych i 

kamiennych nieczułych serc, aby cała prawda wyszła na światło, aby zostały rozwalone wszystkie 

twierdze warowne i mury dzielące osoby w rodzinach. O dar wypełnienia woli Bożej i przemiany 

wszelkiej niewdzięczności, niezadowolenia, narzekania, niechęci do siebie, użalania i litowania się nad 

sobą, na postawę uwielbienia i wdzięczności za każdą łaskę. O przemianę usprawiedliwiania swoich 

grzechów i siebie w szczerą skruchę serca, żal za grzechy, dobrą spowiedź i zadośćuczynienie za 

wyrządzone zło. 

14. Tatusiu Przedwieczny, ofiaruję Tobie, zasługi Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa na 

zadośćuczynienie, wynagrodzenie za grzechy i winy w drzewie genealogicznym, które były 

spowodowane przez kapłanów i osoby konsekrowane oraz o uleczenie ran zadanych nam przez osoby 

konsekrowane i kapłanów wobec całego drzewa ojcowskiego i matczynego drzewa genealogicznego. 

Tatusiu Przedwieczny, prosimy przez miłość Dwóch Serc na zawsze ze sobą złączonych – Jezusa i 

Maryi, aby serca osób N.N były gotowe aby z radością i ze skruchą oddać się na służbę Bogu na 

Chwałę Bożą, jako pokutę, przebłaganie i wynagrodzenie za grzechy i winy swoje i grzechy przodków 

zmarłych i żywych. 

Amen. 

Powyższe intencje ułożone na podstawie poniższego Orędzia Maryi do cierpiących 
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Módlcie się moje dzieci o wyzwolenie i uzdrowienie waszych drzew genealogicznych. 

 Proście Ojca, aby uwolnił was od ciężarów waszych przodków, aby nie wpływały już 

więcej na wasze obecne życie. Módlcie się, pośćcie i pokutujcie oraz odmawiajcie 

Różaniec do Ran Mojego Syna, wprowadzając do nich wasze ojcowskie i matczyne 

drzewo genealogiczne. 

 Ofiarujcie 33 Mszy Św. ku czci lat życia Mojego Syna na tym świecie, prosząc Ojca 

Niebieskiego o przebłaganie i wynagrodzenie za grzechy swoich przodków (swojego 

drzewa genealogicznego). Nie zapominajcie, że Msze Św. muszą być odprawiane po 

kolei, bez przerwania;  

 podczas wzniosłej chwili podniesienia, należy oddać Ojcu zasługi Męki, Śmierci i 

Zmartwychwstania Jego umiłowanego Syna, wasze ojcowskie i matczyne pokolenia, 

aby zostały uzdrowione mocą Krwi Mojego Umiłowanego Syna. 

 Drogie dzieci, poproście Mojego Syna, by moc Jego Krwi uwolniła wasze ojcowskie i 

matczyne pokolenia od wszelkich przekleństw: zazdrości, uraz, odrzucenia, nienawiści, 

duchowego chłodu, przekleństw pokoleniowych, nieczystości, nierządu, aborcji, 

homoseksualizmu, materialnej i duchowej ruiny oraz okultyzmu we wszystkich jego 

formach.  

 Te przekleństwa są związane ze wszystkimi pokoleniami i były przyczyną wielu ruin 

materialnych i duchowych waszych poprzednich pokoleń. 

 Oddawajcie również wszystkie choroby które dominowały wasze ojcowskie i matczyne 

pokolenia, aby te wszystkie przekleństwa chorób zostały anulowane i wasze drzewo 

genealogiczne pozostało czyste i oczyszczone ze wszelkich chwastów. 

Mówię wam dzieci, że wszystka ruina i nędza pokoleń ma swoje źródło w ukrytym 

podłożu rodowym. Pamiętajcie, że Bóg nie chce widzieć was cierpiących. 

 

On stworzył was wolnymi i błogosławi was abyście prosperowali, gdyż wszystkie Jego dzieła są 

dobre. To grzech i alienacja od Boga przyniosła nieszczęścia na pokolenia i przez nie wchodzi 

zło, które przeszło z pokolenia na pokolenie z którego nikt nie uwolnił was modlitwą. 

 Proście o rozeznanie Ducha Świętego, aby wam pokazał, które pokolenia doświadczyła 

duchowa nędza i następnie możecie modlitwą i Mszami Św. uwolnić swoje drzewo 

genealogiczne. 

Dzieci, jeśli wasi przodkowie praktykowali okultyzm, czary, magię, spirytyzm czy inne formy 

okultyzmu, wszystkie kolejne pokolenia niosły i niosą przekleństwo okultyzmu. Jeśli były 

przekleństwa przodków waszych dziadków, pradziadków czy dziadków na jakiegokolwiek 

potomka, wszystko to przynosi zgubę i ta klątwa powinna zostać uwolniona, aby nie przechodziła 

z pokolenia na pokolenie. 

 Podaję wam dzieci tą potężną modlitwę, abyście złamali każde przekleństwo; róbcie to z 

wiarą, proście o moje święte wstawiennictwo i opieczętujcie szczelnie Krwią Mojego 
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Syna wasze rodziny i drzewo genealogiczne, a zobaczycie jak będziecie wychodzić w 

zdrowienie i uwolnienie z tych łańcuchów, które utrzymywały w więzach pokolenia. 

MODLITWA ZŁAMANIA PRZEKLEŃSTWA 

Stoję w obecności Trójcy świętej: Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego i przez moc Krwi 

Naszego Pana Jezusa Chrystusa, związuję i odcinam, łamię, przerywam, przecinam, przełamuje, 

zdejmuję, z mojego fizycznego, psychologicznego, biologicznego i duchowego psychicznego bytu, 

wszelkie przekleństwa, złorzeczenia, uroki, czarnoksięstwa, czary, klątwy, okultyzm, magię, zaklęcia, 

które zostało rzucone na mnie, na moją rodzinę i rodzinne drzewo genealogiczne (przodków i 

potomków), przez jakąkolwiek osobę, spokrewnionego czy przodka poprzez okultyzm czy spirytualizm. 

Przez moc Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa i za wstawiennictwem Najświętszej 

Maryi Panny Oblubienicy Ducha Świętego, św. Michała, św. Gabriela i św. Rafała, związuję i odcinam, 

łamię, przerywam, przecinam, przełamuje, zdejmuję, wszelkie przekleństwa, magię, klątwy, bez względu 

na ich charakter, w imię Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. 

(powtórzyć modlitwę 3 razy - ważne aby z wiarą się modlić, a nie jako magiczne formułki).(koniec 

orędzia) 

INNE PRZYKŁADY WYNAGRADZANIA 

Ojcze Najlepszy, przyjmij zadośćuczynienie, które złożył Ci Jezus już w łonie swojej Matki, mówiąc: 

„Oto idę, o Boże, aby pełnić wolę Twoją” (por. Hbr 10,7). 

Ojcze Najlepszy, przyjmij ziemskie narodzenie swojego Syna w ubóstwie jako zadośćuczynienie za 

moje grzechy. 

Ojcze Najlepszy, przyjmij krew Dzieciątka Jezus przelaną w czasie obrzezania i Jego tułaczkę do 

Egiptu jako zadośćuczynienie za moje grzechy. 

Ojcze Najlepszy, przyjmij boleść Maryi szukającej zaginionego Jezusa jako zadośćuczynienie za moje 

grzechy. 

Ojcze Najlepszy, przyjmij pokorę Twego Syna, okazaną w przyjęciu chrztu pokuty od Jana nad 

Jordanem, jako zadośćuczynienie za moje grzechy. 

Ojcze Najlepszy, przyjmij wiarę Maryi i uczniów Jezusa jako zadośćuczynienie za niestałość naszej 

wiary. 

Ojcze Najlepszy, przyjmij cały trud Jezusa Nauczyciela, Jego modlitwy i łzy jako przebłaganie za 

obojętność, z jaką my ludzie podchodzimy do Twoich darów. 

Ojcze Najlepszy, przebacz wszelkie świętokradztwa wobec Najświętszego Ciała i Krwi Twego 

umiłowanego Syna. 

Ojcze Miłosierny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci modlitwę, konanie i krwawy pot Jezusa w 

Ogrójcu jako przebłaganie za moje grzechy. 
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Ojcze Miłosierny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci krew Jezusa Chrystusa, przelaną w czasie 

biczowania, jako zadośćuczynienie za moje grzechy 

Ojcze Miłosierny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci poniżenie Jezusa Chrystusa jako 

przebłaganie za moje grzechy. 

Ojcze Miłosierny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci drogę krzyżową Jezusa Chrystusa jako 

przebłaganie za moje grzechy i za grzechy wszystkich upadających. 

Ojcze Miłosierny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci konanie i śmierć Jezusa na krzyżu jako 

przebłaganie i zadośćuczynienie za moje grzechy i za grzechy świata, za moją śmierć i za wszystkich 

konających. 

Ojcze Miłosierny, przez święte rany Syna Twojego w niebie proszę o przebaczenie. 

MODLITWA DO PANA JEZUSA ODNALEZIONA W JEGO GROBIE10 

1. O najsłodszy Panie Jezu oddaję się Tobie dnia dzisiejszego i na zawsze, a osobiście w godzinę 

śmierci mojej. 

2. Odwołuję się do nieskończonej dobroci Twojej. 

3. Rany Twoje najświętsze, niechaj będą mym spoczynkiem. 

4. Krew i woda, która wypłynęła z Najświętszego Serca Twego, niechaj mnie broni na strasznym sądzie 

Twoim. 

5. Najświętsze ciało i krew Twoja, niechaj mnie nakarmi i napoi 

6. Bojaźliwa śmierć Twoja, niechaj mnie zachowa ku żywotowi wiecznemu. 

7. Krwawe krople Twoje, niechaj zmyją grzechy moje. 

8. O mój Jezu Twój gorzki smutek ofiaruję Najmilszemu Ojcu Twemu Niebieskiemu na odpuszczenie 

wszelkich grzechów moich. 

                                                           
10 Jest to fragment z książki „Męka Pańska”. Modlitwa ta została znaleziona w Grobie Zbawiciela. Kto czyta tę 

modlitwę lub jego czytania słuchać będzie, albo ją przy sobie nosić będzie  nie umrze niespodziewanie, nie utonie, 

nie spali się, żadna trucizna działać nań nie będzie i niezwyciężonym z walki życiowej wyjdzie. Jeżeli modlitwę tę 

odmawiać będzie niewiasta mająca zostać matką, szczęśliwe dziecko na świat wyda. Gdy przy dziecku tę modlitwę 

kłaść będzie, uchroni je od epilepsji. Tok tej choroby przerwać można, przykładając tę modlitwę do prawego boku 

człowieka, który ma tę chorobę. Tego, który tę modlitwę dla siebie lub drugich przepisze  błogosławić będą mówi 

Zbawiciel, a kto by się z niej śmiał lub nią pogardził  uczynię z niej pokutę. Modlitwa ta zabezpiecza dom, w którym 

ją posiadają od burzy i piorunów. Kto tę modlitwę codziennie odmawiać będzie, na trzy dni przed śmiercią, otrzyma 

znak o godzinie swojej śmierci. Modlitwa Nabożna do Pana Jezusa, w której człowiek suplikuje przez zasługi 

gorzkiej Męki Jego o odpuszczenie grzechów i szczęśliwą śmierć, z wiary pobożnej ma mieć ten przywilej, który 

dusza jedna wypowiedziała ukazawszy się przyjacielowi: „Byłam wprawdzie w wielkich mękach, a miałam być 

potępiona wiecznie i z tej przyczyny laskę Bożą otrzymałam, że tę modlitwę siedem razy tylko przez życie 

odmówiłam. Gdybym była codziennie mówiła, nie cierpiała bym żadnych mąk”. 
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9. Twoje wzgardy i zelżywości o najmilszy Jezu, które wycierpiałeś, niechaj zapłacą wszystkie grzechy 

moje. 

10. Twoje ciężkie urąganie i męki niesłychane, niechaj mnie ochronią. 

11. Te wszystkie boleści Twoje, o mój Jezu, oddaję Twemu Ojcu Niebieskiemu, za wszystkie moje 

niedbalstwa w służbie Twojej. 

12. Twoja wielka miłość, niech mnie obroni od sztormów szatańskich w godzinę śmierci mojej. 

13. O Panie Jezu mój, Twoja Święta Krew, niechaj duszę moją grzechami zmazaną obmyje. 

14. Twoja poraniona Głowa, niechaj mnie obroni od wszelkiego złego. 

15. Twoje niewinne na śmierć zasądzenie, niechaj mi będzie na odpuszczenie grzechów moich, długów 

moich. 

16. Twoje prace, niechaj nagrodzą moje popełnione złości. 

17. Twoja nagość, niechaj okryje nagość duszy mojej. 

18. Twoje gorzkości i ciężkości śmiertelne, zranione nogi, ręce i Serce Przenajświętsze, niechaj mnie w 

złej mocy śmierci mojej oświecą. 

19. W Ranach Twoich Przenajświętszych ukryj mnie całego. 

20. Krew Twoja z Przenajświętszego Serca Twego, niechaj mnie obmyje. 

21. Twoja Boska Moc, niechaj mnie utwierdza i zachowa od wszystkiego złego na duszy i ciele. 

22. O najsłodszy Panie Jezu Chryste, Twoje Rany i boleści niechaj mnie błogosławią. 

23. O gorzka Męko Jezusowa, zachowaj mnie od zguby wiecznej. 

24. O najdroższe Rany Jezusa mojego, bądźcie mi pomocą w ostatnią godzinę śmierci mojej. 

25. O Najdroższa Krwi Jezusa mojego, obmyj grzechy moje przed Bogiem Ojcem Twoim. 

26. O Panie Jezu Chryste, Twoja boleść, śmierć, uczynki dobre i nauki, niechaj mi pomogą zaprzestać 

grzechów moich, ale i dozwól mi za nie serdecznie żałować. 

27. Oddaję się na koniec, o mój dobry Jezu, Najświętszemu Sercu Twemu i ufam Twemu Miłosierdziu, 

wierzę w zasługi Męki i Śmierci Twojej, której się polecam i oddaje, a osobliwie w godzinę śmierci mojej.  

AMEN. 

10 RAD O. PIO NA TEMAT TEGO,  
JAK WPROWADZIĆ JE W ŻYCIE 

1. Zadbaj o to, by być cierpliwym 

"Z prostotą kroczcie drogą Pana i nie zadręczajcie waszego ducha. Trzeba, abyście znienawidziły 

wasze wady, ale czyńcie to z umiarkowaną nienawiścią, a nie gniewnie i nerwowo. (...) Z braku 

cierpliwości, moje dobre córki, wasze niedoskonałości zamiast zanikać, rozrastają się coraz bardziej, 

gdyż niepokój i zatroskanie o pozbycie się ich, powoduje ich umocnienie". (Epist. 111, s. 579). 
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"Zachowaj dobrze wypisane w duszy to, co mówi Boski Mistrz: w cierpliwości naszej posiądziemy naszą 

duszę" (AdFP, s. 560) 

2. Nie skupiaj się na twoim grzechu 

"Nie zamęczaj się tym, co rodzi zmartwienia, niepokoje i zgryzoty. Potrzeba tylko jednego: wznieść 

ducha i kochać Pana Boga" (CE, s. 10). 

3. Myśl o innych. Dbaj o to, by na ich twarzach pojawiał się uśmiech 

4. Skup się na tym, co myślisz o swoich celach i pragnieniach. ”Twój wysiłek i twa uwaga niech 

zawsze będą zwrócone na to, abyś miała właściwą intencję. Powinnaś ją mieć w pracy i w walce zawsze 

mężnej i wspaniałomyślnej z podstępami złego ducha" (Epist. 111, s. 622). 

5. Pamiętaj, że Jezus towarzyszy Ci cały czas 

"Niech cię nie przerażają liczne zasadzki tej piekielnej bestii. Pan Jezus, który zawsze jest z tobą, 

będzie walczył razem z tobą. Nie dopuści nigdy, abyś upadła i została pokonana" (Epist. III, s. 49). 

"Nie zdawaj się nigdy na siebie samą. Wszelką ufność pokładaj tylko w samym Bogu" (Epist. II, s. 64). 

6. Nie zapominaj o Bożym miłosierdziu 

"Przerażająca jest sprawiedliwość Boża. Ale nie zapominajmy, że również Jego miłosierdzie jest 

nieskończone" (GP, s. 138). 

7. Nie trać nadziei, gdy jest Ci trudno 

"Nie osiąga się zbawienia bez przejścia przez burzliwe morze, które ustawicznie grozi utonięciem. Górą 

świętych jest Kalwaria. To z niej przechodzi się na inną górę, która nazywa się Tabor" (Epist. I, s. 829). 

8. Módl się, Pan Bóg zawsze Cię wysłucha 

"Módl się i ufaj! Nie denerwuj się! Niepokój nie służy niczemu. Bóg jest miłosierny i wysłucha twoją 

modlitwę" (CE, s. 39). 

9. I to modlitwa jest najlepszym sposobem na pocieszenie 

"Najlepszym pocieszeniem ducha jest umocnienie pochodzące z modlitwy" (GC, s.38) 

10. Na wszystko spoglądaj z miłością 

"Gardź pokusami, a utrapienia obejmuj z miłością. Nie, nie, moja córko, pozwól wiać wiatrowi i nie myśl, 

że szelest liści jest zgrzytem broni" (Epist. III, s. 632n) 

OJCIEC PIO RADZI:  

JAK PIELĘGNOWAĆ SILNĄ WIARĘ 

Po śmierci Raffaeliny Cerase, córki duchowej Ojca Pio, odnaleziono jej 

korespondencję, którą prowadziła ze swoim kierownikiem. W jednym z listów 

pisze do niech słowa, które także dla każdego z ans mogą być umocnieniem w 

trudnych chwilach. 
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Bądź silna w wierze, czuwaj, żeby odeszły od Ciebie wszelkie ataki nieprzyjaciela. Napomina nas o tym 

książę apostołów, św. Piotr: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, niby lew ryczący 

krąży, szukając, kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawiajcie się jemu”. Aby nas jeszcze 

bardziej umocnić, dodaje: „Wiecie, że te same cierpienia znoszą wasi braci a na świecie” (1P 5, 8-9). 

Tak, szczególnie w godzinach walki, ożywiaj w sobie wiarę w prawdę, której naucza doktryna 

chrześcijańska. W szczególny sposób niech będzie mocna wiara w obietnicę życia wiecznego, jaką daje 

Pan wszystkim, którzy siłą i odwagę nie ustają w walce. Świadomość, że nie jest samotna w tej walce i 

że wszyscy naśladowcy Jezusa z Nazaretu, rozproszeni po całym świecie, cierpią te sam męki, niech 

będzie źródłem pociechy i odwagi w chwili cierpienia. 

MODLITWA DO ŚW. OJCA PIO W TRUDNYCH SPRAWACH 

Święty ojciec Pio był przekonany, że właśnie dzięki tej modlitwie wydarzyło się wiele cudów. Chodzi o 

„Modlitwę do Najświętszego Serca Jezusa”, którą ułożyła św. Małgorzata Maria Alacoque, mistyczka. 

1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś:  

„Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a 

będzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę… 

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu… 

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję. 

2. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie 

Ojca w imię Moje, da wam”, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę… 

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu… 

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję. 

3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale 

Moje słowa nie przeminą”, wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o 

łaskę… 

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu… 

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję. 

O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe: nie mieć litości dla strapionych; 

dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy 

przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen. 

Źródło: #Ojciec Pio 
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INSTRUKCJE, RADY I PRAKTYKI JAKO POMOC 
NIEBA w zastosowaniu do ochrony przeciw 
chorobom, wirusom, plagom, a nawet pandemii, 
które dotykają już i dotkną ludzkość w 
nadchodzącym czasie 

“ROŚLINY LECZNICZE”  

LUZ DE MARIA https://revelacionesmarianas.com/PLANTAS%20MEDICINALES.html 

Przetłumaczone na j. polski na prośbę autorki tekstu, wykonane, w intencji skierowanej do Naszej 
Kròlowej i Matki, Błogosławionej Dziewicy Maryji w rocznicę Ślubòw kròla Jana Kazimierza w dn. 1 
kwietnia 1656 złożonych w Katedrze bombardowanego aktualnie Lwowa, z podziękowaniem za pełną 
miłości opiekę i z prośbą o dalsze roztaczanie jej nad naszymi narodami, polskim i ukraińskim oraz 
wszystkimi innymi zagrożonymi agresją. 

Oryginał w j. hiszp. wznowionego i rozszerzonego tekstu pt. PLANTAS MEDICINALES, 

opracowanego w wielką dokładnością na podstawie Orędzi z Domu Ojca udzielanych widzącej,  

Luz de Maria. Pani Maria wyraźnie podkreśla we Wprowadzeniu, że Pan Jezus oraz Nasza Matka i Św. 
Michał Archanioł wielokrotnie wspominali o potrzebie zapoznania się z udzielonymi informacjami o 
lekarstwach naturalnych, ich gromadzeniu i zaznajomieniu się ze sposobami ich stosowania.  

Orędzia posiadają Imprimatur. Juan Abelardo Mata Guevara, SDB, Head Bishop of Estelí, Nicaragua  

Tekst w j. polskim jest przygotowywany do wydania, tutaj tłumacz prezentuje całość tekstu w 
skondensowanej formie (bez rycin i fotografii) dla możliwości dalszego rozpowszechnienia.  

SPIS TREŚCI 

01 WSKAZANIA OGÓLNE 

03 DETOKSYKACJA 

03 UKŁAD ODPORNOŚCIOWY 

04 UKŁAD ODDECHOWY 

05 UKŁAD POKARMOWY 

06 UKŁAD NERWOWY 

06 CHOROBY OCZU 

06 CHOROBY SKÓRY 

07 ROŚLINY O WŁAŚCIWOŚCIACH ANTYBIOTYKÒW 

07 EPIDEMIE I PANDEMIE 

10 PLAGI OWADÒW 

10 OCHRONA DOMU 

10 MAGAZYNOWANIE ŻYWNOŚCI 

https://revelacionesmarianas.com/PLANTAS%20MEDICINALES.html
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12 NIEZNANE CHOROBY 

WSKAZANIA OGÓLNE 

Siostry i bracia: Pragniemy podzielić się Orędziami, w których Niebo dało nam wskazówki i zalecenia, 

aby używać różnych roślin leczniczych do zapobiegania i zwalczania chorób, z którymi ludzkość się 

boryka. Będzie musiała również stawić czoła nieznanym chorobom oraz chorobom, które, jak sądzono, 

zostały wykorzenione a teraz powrócą. Choroby te szybko się przenoszą i są bardzo zaraźliwe, co nasila 

się w zglobalizowanym świecie, w którym nauka nie ma lekarstwa na ich wyeliminowanie, a raczej jest 

nadużywana przeciwko samemu człowiekowi. 

Dlatego Niebo ostrzega nas i przygotowuje z wyprzedzeniem. Obserwujemy dużą ilość Orędzi podanych 

po 2009 roku, których [zapowiedzi] się spełniły. W tych Orędziach zostaliśmy zaalarmowani o 

chorobach, wirusach, plagach, a nawet pandemii, które dotkną ludzkość, niektóre są wytworem samej 

natury, a inne wytworem nauki nadużywanej i kierowanej przez maszynerię zła. 

W tej chwili pojawiają się i manifestują w pandemii mutacje wirusów. Niebo nas nie opuszcza i dało nam 

wskazania, aby nam pomóc, nie powstrzymując choroby u człowieka, ale chroniąc nas bardziej i 

wzmacniając nasz organizm. Jako przykład, w komentarzu do Orędzia otrzymanego 9 czerwca 2016, 

przekazanego nam przez Pana Jezusa Chrystusa, Luz de Maria napisała: 

„…jesteśmy ostrzegani przed wielką nierównowagą, która istnieje z powodu manipulacji grupy 

ludzi. Od lat starają się oni decydować o losie Ludzkości na planecie ziemi. Będziemy atakowani 

przez nieustanne plagi i choroby rozprzestrzeniające się po całej ziemi, które mają na celu 

zmniejszenie populacji świata. Wojna będzie bardziej otwarta.” 

Wobec tak wielkiej Boskiej Miłości objawiającej się w każdym Orędziu, możemy jedynie obudzić nasze 

sumienia i podziękować za wszystko, co zostało nam dane, wykorzystując to dla dobra naszego i 

naszych braci. Ten dokument prezentuje Orędzia odnoszące się do roślin leczniczych, wskazanych 

przez Niebo. W niektórych przypadkach wskazują one zastosowania, właściwości i przeciwwskazania 

dla każdej rośliny leczniczej, a każda osoba jest odpowiedzialna za dogłębne zbadanie dawki, 

przeciwwskazań i interakcji rośliny z jej konkretnym organizmem i innymi lekami, jakie przyjmuje, aby nie 

powodować zakłóceń lub odurzenia z powodu kombinacji substancji, biorąc zawsze pod uwagę stan 

zdrowia. Konieczne są dokładne badania dla każdej osoby rozważającej stosowanie roślin leczniczych; i 

tę potrzebę należy przekazać tym, którzy zalecają ich stosowanie. 

W naszej trosce o współbraci, skonsultowaliśmy się z ekspertami w tej dziedzinie i przedstawiamy 

podstawowe informacje o roślinach leczniczych zalecanych przez Niebo oraz przedstawiamy 

rozważania mające ogromne znaczenie dla ich prawidłowego użytkowania i większej korzyści. 

W tym dokumencie sklasyfikowaliśmy rośliny według ich właściwości i wskazań Matki Bożej, w jaki 

sposób sprzyjają i wzmacniają niektóre systemy organizmu ludzkiego, w formie, która może być użyta, 

jako łatwo zrozumiały dokument dla prawidłowego stosowania i użytkowania roślin. Zalecamy uważne 

zapoznanie się z następującymi wskazaniami: 

1. Niektóre polecane przez Matkę Bożą rośliny lecznicze zawierają wskazanie dawkowania, formy 

stosowania i przeciwwskazania, jednak w większości z nich Matka Boska wskazuje tylko roślinę i 
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obowiązkiem każdej osoby jest zbadanie tych, co, do których nie zostały podane bardziej szczegółowe 

wskazówki i uzupełnienie wiedzy o każdej roślinie i lekarstwie dawanym przez Niebo. 

2. Każda osoba jest odpowiedzialna za poznanie i przeanalizowanie swojej konkretnej sytuacji 

zdrowotnej (lub osoby, której on/ona poleca) oraz uwzględnienie stosowanych przez siebie leków, aby 

nie spowodować interakcji farmakologicznych lub odurzenia. 

3. Osoby z chorobami serca, nadciśnieniem, antykoagulantami, cukrzycy, z problemami 

odpornościowymi, trawiennymi i wątrobowymi, powinny zachować szczególną ostrożność w stosowaniu 

roślin leczniczych. 

4. Nie zaleca się stosowania roślin leczniczych w okresie ciąży i laktacji, ponieważ mogą powodować 

działania niepożądane, niekorzystne i niebezpieczne dla organizmu matki i dziecka. 

5. W przypadku dzieci poniżej 7 roku życia nie zaleca się podawania roślin leczniczych, ponieważ mogą 

one powodować bardzo intensywne niepożądane działania. Ich organizmy nie są przygotowane do 

metabolizowania zawartych w roślinach substancji i nie ma na to wystarczających dowodów naukowych, 

które to uzasadniają. Wykorzystanie roślin poprzez olejki eteryczne, może być stosowane u dzieci 

powyżej 3 roku życia, z dużą ostrożnością, przez położenie olejku na podeszwy stop. 

6. Istnieje kilka sposobów wykorzystania roślin leczniczych, głównie w postaci naturalnej lub w olejkach 

eterycznych, ale we wszystkich przypadkach konieczne jest poznanie odpowiedniej dawki, zgodnie z 

charakterystyką rośliny i stanem zdrowia.  Z uwagi na powyższe, każda osoba jest odpowiedzialna za 

określenie sposobu korzystania z różnych roślin. 

7. Należy zawsze brać pod uwagę, że większość roślin leczniczych stosowanych w nadmiernych 

ilościach lub w niewłaściwy sposób niesie ze sobą pewien stopień toksyczności. 

8. Zaleca się profilaktyczne rozpoczęcie stosowania roślin leczniczych, naprzemiennie i niestosowanie 

ich przez więcej niż dwa tygodnie z rzędu, o ile ich stosowanie ma charakter profilaktyczny. W 

przypadku choroby, roślinę należy stosować zgodnie ze wskazaniami dla każdej z nich, co należy 

konsultować się i starać się rozpoznać. 

9. Innym ważnym aspektem do rozważenia jest to, że niektóre rośliny polecane przez Niebo nie są 

zbadane naukowo, co potwierdziłoby wszystkie ich właściwości i zastosowania, jednak, jak wskazuje 

Matka Najświętsza i Nasz Pan Jezus Chrystus, uważa się, że Mądrość i Boska Nauka wykracza poza 

obecną ludzką wiedzę i w wierze ufamy wskazaniom Nieba dla dobra każdego z Jego dzieci. Co więcej, 

z pełnym miłości uporem, nasz Pan mówi nam, abyśmy używali lekarstw, które dała nam Jego Wola. 

10. Informacje opublikowane w niniejszym dokumencie zawierają podstawowe zestawienie o każdej 

roślinie i służą, jako przewodnik dla czytelników, ale każdy z nich jest odpowiedzialny za 

przeprowadzenie głębszych badań, biorąc pod uwagę wiarygodne źródła, aby zapewnić roślinom 

leczniczym najbardziej odpowiednie zastosowanie w najdogodniejszej dla czytelnika konkretnej sytuacji. 

DETOKSYKACJA - WODA GOTOWANA, JEŻYNY, SUROWY CZOSNEK  
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WODA11 GOTOWANA Ludzkość ma wygodną dietę, całkowicie nieszkodliwą dla organizmu ludzkiego, 

który jest nieustannie niszczony i choruje. Obecnie organizm ludzki jest nasycany złym odżywianiem, co 

sprzyja osłabieniu organizmu, a nowe choroby opanowują człowieka, powodując poważne nieszczęścia. 

Luz de Maria pyta Matkę, co należy zrobić, aby organizm był bardziej odporny na nadchodzące zarazy. 

Matka Najświętsza odpowiada: Błogosławiona Dziewica Maryja, 13.10.2014 

Moi umiłowani, korzystajcie z wody, która była wcześniej ugotowana i zacznijcie już teraz detoksykację 

organizmu pijąc jak największe ilości wody, aby organizm zaczął się oczyszczać.” 

JEŻYNY, Nazwa naukowa: Rubus ulmifolius, Rodzina: Rosaceae, Znana, jako: Jeżyna  

Posiada następujące właściwości: Zawiera naturalne przeciwutleniacze. Zawiera witaminy A, C i E 

oraz minerały, takie jak cynk i mangan, które korzystnie wpływają na układ odpornościowy, wzmacniając 

obronę. Dostarcza błonnik pokarmowy, który ułatwia przepływ (pasaż) jelitowy. 

Umiłowani, jako Matka, która patrzy poza to, co wy widzicie, proszę was, jedzcie jeżyny. Jest to 

naturalny oczyszczacz krwi, dzięki czemu organizm stanie się bardziej odporny na zło, które trapi 

ludzkość. Ignorujecie fakt, że duża część nękających was wirusów i bakterii została stworzona przez 

samego człowieka, jako produkt władzy nad całą ludzkością. Błogosławiona Dziewica Maryja, 13.10.2014 

SUROWY CZOSNEK, Nazwa naukowa: Allium sativum, Rodzina: Liliaceae 

Jako Matka proszę was, abyście w ramach swojego trybu życia zachowali codzienną potrzebę 

przyjmowania witaminy C, i spożywania każdego dnia surowego czosnku lub imbiru. BDzM 03.12.2017 

►Posiada następujące właściwości: Spożywanie czosnku w sposób naturalny, to znaczy bez 

dodawania go do żadnego preparatu, jest idealnym środkiem do oczyszczania krwi, ponieważ zawiera 

siarkę, która wspomaga eliminację toksyn z organizmu. 

►Posiada następujące właściwości odnośnie system odpornościowego: Działa bakteriobójczo. 

Jest przydatny w zapobieganiu chorobom. Wysoka zawartość witaminy C. Przyczynia się do 

funkcjonowania tarczycy na rzecz podstawowej przemiany materii. 

►Posiada następujące właściwości, jako antybiotyk: Ma działanie bakteriobójcze. 

Po otrzymaniu Orędzia z 3 czerwca 2016 r. Luz de Maria miała wizję, w której Matka Najświętsza dała 

jej następujące wskazówki odnośnie naturalnych lekarstw na zbliżające się choroby: „Nasza Matka 

powiedziała mi, że nadejdą prawdziwe plagi i że powinniśmy rano spożywać ząbek surowego czosnku 

lub olej z oregano; Te dwa są doskonałymi antybiotykami, jeśli olej z oregano nie jest dostępny, można 

go ugotować i zrobić z niego herbatę. Ale olej z oregano jest lepszy, jako antybiotyk”. BDzM 03.06.2016 

SYSTEM ODPORNOŚCIOWY- WITAMINA C, SUROWY CZOSNEK (patrz Detoksykacja), IMBIR, 

JEŻÒWKA PURPUROWA, BYLICA ROCZNA, MIŁORZĄB, MORINGA, ZIELONA HERBATA   

                                                           
11

 Także źródlana, pobłogosławiona z miejsc maryjnych objawień, naznaczonych Bożą obecnością, błogosławieństwem – red. 
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WITAMINA C, Znana, jako: Kwas Askorbinowy, Posiada następujące właściwości: Wzmacnia układ 

odpornościowy. Działa zapobiegawczo na choroby. Posiada właściwości antyhistaminowe. Zwiększa 

produkcję hemoglobiny. Jest ważna dla wzrostu i naprawy tkanek w całym ciele. 

IMBIR, Nazwa naukowa: Zingiber officinale, Rodzina: Zingiberaceae,  

Imbir posiada następujące właściwości: Wzmacnia układ odpornościowy, Utrzymuje obronę 

organizmu, Zwalcza infekcje bakteryjne jelit. Działa wykrztuśnie i antybiotycznie. 

Jako Matka błagam was o utrzymanie w ramach swojej życiowej diety i codzienne przyjmowanie 

WITAMINY C, pochodzącej ze spożywania każdego dnia surowego czosnku lub imbiru. BDzM 

03.12.2017 

JEŻÒWKA PURPUROWA, Nazwa naukowa: Echinacea purpurea, Rodzina: Asteraceae 

Posiada właściwości odnoszące się do układu odpornościowego: Wzmacnia układ odpornościowy, 

ponieważ jest naturalnym antybiotykiem zdolnym do aktywowania naszej produkcji leukocytów. Działa 

przeciwzapalnie. Pomaga w walce z procesami zakaźnymi, wirusami i bakteriami. 

BYLICA ROCZNA, Nazwa naukowa: Artemisia annua L., Rodzina: Asteraceae, Znana jako: 

Słodka Bylica, Artemisa Dulce.   

►Posiada następujące właściwości odnośnie układu odpornościowego: 

Wzmacnia układ odpornościowy. Ma działanie przeciwdrobnoustrojowe. Służy do zwalczania pasożyta 

malarii. Wzmacnia leczenie łuszczycy i białaczki, Pomaga w walce z wirusem Ebola, gorączką, 

wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C oraz  AIDS-em. 

►Posiada następujące właściwości odnośnie chorób skóry: Dzięki swoim aktywnym składnikom 

interweniuje w leczeniu wielu dolegliwości, Wspomaga zdrowie skóry poprzez przeciwutleniacze, które 

pomagają zachować zdrową skórę, zapobiegając uszkodzeniom powodowanym przez wolne rodniki. 

Ludu Mój, spoglądam dalej i na chorobę, która zbliża się do ludzkości, znajdziecie lekarstwo w roślinie 

ARTEMISA ANNUA na skórę. NPJCH 04.01.2018 

Plaga jest odnawiana przez tych, którzy służą antychrystowi i obserwują upadek gospodarki. Mając to na 

uwadze, proszę was dzieci, abyście działali na rzecz uzdrowienia ciała poprzez to, co natura ofiaruje 

wam dla jego dobra. W obliczu aktualnej choroby zastosujcie ARTEMISA ANNUA , BDzM 10.11.2014 

Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca, trzeba wzmocnić system odpornościowy, zaraza 

postępuje bez współczucia. Użyjcie, więc do naparu rośliny ARTEMISA ANNUA. BDzM  04.12.2021 

MIŁORZĄB DWUKLAPOWY lub GINKGO BILOBA, Nazwa naukowa: Ginkgo biloba L. 

Rodzina: Ginkgoaceae, Znany, jako: ginko lub gingo,  

►Posiada właściwości odnoszące się do układu odpornościowego: Zwiększa przepływ krwi przez 

układ krążenia. Pomaga w uwolnieniu witamin i minerałów niezbędnych dla układu odpornościowego.  
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►Posiada następujące właściwości wspomagania układu nerwowego: Działa ochronnie na mózg 

przed otępieniem starczym, udarem i chorobami neurodegeneracyjnymi. Ma wpływ na zachowanie, 

uczenie się, i pamięć. Reguluje nadciśnienie, astmę, zawroty głowy i miażdżycę. 

Roślina miłorzębu była polecana przez Błogosławioną Dziewicę Maryję, dla leczenia nieznanej choroby, 

która zaatakuje układ odpornościowy. Refleksja Luz de Marii, 11.10.2014 

MORINGA, Nazwa naukowa: Moringa oleifera, Rodzina: Moringaceae, Znany, jako: drzewo życia, ben 

oil tree lub drzewo chrzanowe. Posiada właściwości odnoszące się do układu odpornościowego: 

Wzmacnia układ odpornościowy, Ma działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwbólowe, 

przeciwcukrzycowe, rozszerzające naczynia krwionośne, przeciw-cholinergiczne, przeciwreumatyczne, 

przeciw nadciśnieniowe, przeciw otyłości, przeciw-bakteryjne, hepatoochronne i lecznicze. 

ZIELONA HERBATA, Nazwa naukowa: Camellia sinensis, Rodzina: Theaceae, Posiada właściwości 

odnoszące się do układu odpornościowego: Wzmacnia układ odpornościowy, Pomaga zmniejszyć 

stres i niepokój, Spowalnia starzenie się komórek. Zapobiega chorobom serca. Zapobiega infekcjom. 

Poprawia, jakość życia  

Moi Ukochani, aby utrzymać podwyższony stan układu odpornościowego, przyjmujcie MORINGA nie 

dłużej niż dwa tygodnie, potem odpoczywajcie przez 3 tygodnie i możecie zaczynać od nowa.  

Pijcie ZIELONĄ HERBATĘ, z umiarkowaniem. Nasz Pan Jezus Chrystus, 06.07.2021 

UKŁAD ODDECHOWY- SOSNA, DZIEWANNA DROBNOKWIATOWA, BIAŁY GŁÒG, EUKALIPTUS, 

JEŻÒWKA PURPUROWA, UNIKAJ TŁOKU 

SOSNA POSPOLITA, Nazwa naukowa: Pinus sylvestris, Rodzina: Pinaceae, Znana, jako: sosna 

piaskowa, sosna serrano, sosna cynobrowa, sosna nebralska, sosna śródziemnomorska. 

(*) Sosna: Pan Jezus powiedział mi [Luz de Maria], że sosna to drzewo znane, jako sosna pospolita, 

sosna nebralska, sosny występują niemal na całym świecie. Zagotuj trzy łyżki suszonych igieł/liści sosny 

w 1 litrze wody, pij filiżankę płynu dwa razy dziennie. Nie należy stosować w wypadku bardzo małych 

dzieci oraz kobiet w ciąży. Naukowa nazwa to Pinus sylvestris, z rodziny Pinaceae. 

Posiada następujące właściwości: Pąki (nowe pędy igieł) i igły stosuje się w leczeniu chorób układu 

oddechowego, takich jak kaszel, przeziębienie, przewlekłe i ostre przeziębienia, zapalenie oskrzeli, 

zapalenie płuc, zapalenie zatok, zapalenie gardła. Jej olejki eteryczne mają właściwości balsamiczne, 

wykrztuśne i antyseptyczne, przeciwzapalne i moczopędne. 

Bądźcie czujni, przed ludzkością pojawiają się groźne epidemie i atakują układ oddechowy, 

dlatego wzywam do stosowania igieł/liści sosny (*), z najwyższą ostrożnością, w dawkach nie 

większych niż dwa razy dziennie w formie herbaty. NPJCH 03.01.2019 

Uwaga dzieci! Na różne choroby wspomniałam wam Mocą Woli Bożej o stosowaniu sosny. Dom Ojca 

nie opuszcza Swoich dzieci, uprzedza je i chroni. BDzM 14.03.2021 
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DZIEWANNA DROBNOKWIATOWA, Nazwa naukowa: Verbascum Thapsus, Rodzina: 

Scrophulariaceae, Znana, jako: Verbasco, Candelaria, Jest stosowana w leczeniu następujących 

stanów: Ból gardła. Kaszel i przeziębienie (ma właściwości wykrztuśne). Zapalenie oskrzeli, astma, 

alergie. Niektóre wirusy grypy. Używaj dziewanny i rozmarynu w dyskretnych ilościach. BDzM 28.01.2016 

BIAŁY GŁÒG lub BIAŁE JAGODY INDYGO, Nazwa naukowa: Randia karstenii, synonim Randia 

aculeate, Rodzina: Rubiaceae, Znany, jako: White Hawthorn, Właściwości białego głogu to: 

Pomaga w niewydolności serca i zapobieganiu dusznicy bolesnej. Polecany przez Bożą Mądrość 

EUKALIPTUS, Nazwa naukowa: Eucalyptus, Rodzina: Mirtaceae, Posiada następujące właściwości: 

Łagodzi przeziębienia i choroby układu oddechowego. Antyseptyczny i dezynfekujący przeciwko 

procesom wirusowym. Pomaga udrożnić płuca. Wspomaga walkę z reumatyzmem. Skuteczny w 

płynach do płukania ust. Do dezynfekcji ran. Pobudza pracę układu odpornościowego. 

Jest skutecznym środkiem odstraszającym owady. Oczyszcza powietrze i środowisko. 

Nadchodzi plaga, nadal używajcie Olejku Dobrego Samarytanina. 

Trzymajcie liście eukaliptusa w domach i w razie potrzeby spalajcie je. ŚwMA15.12. 2020 

JEŻÒWKA PURPUROWA, Nazwa naukowa: Echinacea purpurea, Rodzina: Asteraceae, 

Posiada właściwości wspomagające układ oddechowy: Zwalcza choroby układu oddechowego: 

zapalenie zatok, zapalenie gardła, zapalenie oskrzeli itp., Zmniejsza objawy przeziębienia (śluz, kaszel, 

gorączka) i przyspiesza powrót do zdrowia. Działa zapobiegawczo, aby uniknąć lub zmniejszyć skutki 

tych patologii. Inna choroba rozprzestrzenia się, oddziaływując na drogi oddechowe; są wysoce 

zaraźliwe. Miejcie Wodę Święconą, użyjcie białego głogu i jeżówki, aby ją zwalczyć. BDzM 31.01.2015 

UNIKAJ TŁUMU 

Kiedy usłyszycie o wysoce zaraźliwej chorobie układu oddechowego, nie narażajcie się na przebywanie 

wśród tłumu lub w miejscach, które przez kilka godziny musicie dzielić z innymi, na przykład w 

samolotach i środkach transportu. Czekajcie cierpliwie aż zostanie powiedziane, że ilość zachorowań 

maleje. Ludu Boży, bądź posłuszny i cierpliwy, aby z należytym rozeznaniem i wobec Moich wezwań 

być ostrożnym w podejmowaniu podróży, które nie są koniecznością. ŚwMA 18.08.2019 

UKŁAD POKARMOWY - ANDŻELIKA, ROZMARYN  

ANDŻELIKA, ARCYDZIĘGIEL, Nazwa naukowa: Angelica archangelica L., Rodzina: 

Apiaceae, Znana, jako: Arcydzięgiel, Ziele Ducha Świętego lub Anielskie Ziele (nazwa pochodzi dla 

upamiętnienia daru Archanioła Gabriela dla mądrego pustelnika, aby mógł walczyć z plagą, która w 

Średniowieczu spustoszyła Europę). Andżelika posiada następujące właściwości: Wspomaga 

trawienie. Zwiększa wydzielanie soków żołądkowych. Eliminuje gazy w jelitach. Jest stosowana w 

leczeniu ciężkiego trawienia i utraty apetytu. Stosuje się ją w leczeniu chorób atakujących układ 

pokarmowy. 
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Poważne choroby atakują układ pokarmowy, używaj rośliny zwanej arcydzięgłem, używaj całej rośliny 

we właściwy sposób, przy czym kobiety w ciąży powinny bardzo uważać. BDzM 24.05.2017 

ROZMARYN, Nazwa naukowa: Rosmarinus officinalis L., Rodzina: Lamiaceae,  

►Posiada następujące właściwości odnoszące się do układu pokarmowego: Stymuluje soki 

żołądkowe i jelitowe. Likwiduje skurcze żołądka, kolki i wzdęcia. Jest stosowany w leczeniu chorób dróg 

żółciowych i niestrawności.  

Jako roztwór oleisty lub alkoholowy jest stosowany, jako środek odstraszający owady. 

►Ma następujące zastosowanie, jako antybiotyk: Skuteczny przeciwko bakteriom, grzybom i innym 

mikroorganizmom, W oleju doskonale sprawdza się w walce z takimi bakteriami jak: Bacillus sibtilis, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Microcuccus luteus, Vibrio cholerae, S. albus, Corynebacteriun 

spp, Salmonella spp i Listeria monocytogenes. Używaj dziewanny i rozmarynu w dyskretnych ilościach. 
BDzM 28.01.2016 

UKŁAD NERWOWY - POKRZYWA, MIŁORZĄB (Patrz układ odpornościowy) 

POKRZYWA, Nazwa naukowa: Urtiga dioica L., Rodzina: Urticaceae,  

►Posiada następujące właściwości odnośnie systemu nerwowego: jako środek przeciwbólowy 

pomaga kontrolować lęk i stres oraz leczyć inne problemy nerwowe. Ma zalety opóźniania starzenia i 

zapobiegania problemom związanym z pamięcią. Przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, 

przeciwbakteryjne, hepatoprotekcyjne. Może być stosowany w walce z wieloma dolegliwościami, 

ponieważ można przyjmować ją w postaci naparu, co jest najskuteczniejszym sposobem na 

wykorzystanie. 

►Posiada następujące właściwości odnośnie chorób skory. Jest skuteczną rośliną ściągającą, 

hemostatyczną (zatrzymuje krwawienie), oczyszczającą, a dzięki zawartości białka i aminokwasów 

działa również nawilżająco i zmiękczająco. Stosowana jest w leczeniu wrzodów, ran powierzchownych, 

łojotokowego zapalenia skóry, wysypek, trądziku. 

Matka Boża zapowiedziała mi chorobę, która zaatakuje układ nerwowy i układ odpornościowy 

powodując poważne problemy skórne, na co zaleciła używanie liści pokrzywy i miłorzębu. LdM 10.11.2014 

CHOROBY OCZU - ŚWIETLIK LEKARSKI  

ŚWIETLIK LEKARSKI lub EUFRAZJA, Nazwa naukowa: Euphrasia officinalis L., Rodzina: 

Orobanchaceae, Posiada następujące właściwości w leczeniu chorób oczu: Działa przeciwzapalnie, 

obkurczająco i kojąco na oczy. Działa antybakteryjnie, leczy zapalenie spojówek i jęczmień.  

Nadchodzi choroba, która zaatakuje oczy, do tego użyj rośliny znanej, jako świetlik. BDzM 24.05.2017 
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CHOROBY SKÓRY - NAGIETEK LEKARSKI, BYLICA ROCZNA (patrz układ odpornościowy), 

POKRZYWA (patrz system nerwowy) PELARGONIA, OLEJEK ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA   

NAGIETEK LEKARSKI Nazwa naukowa: Calendula officinalis, Rodzina: Asteraceae, Znany, jako: 

Flamenquilla, Maravilla, Nagietek stosowany jest w leczeniu następujących schorzeń skóry: 

Łagodzi oparzenia, podrażnienia i stany zapalne. Ból spowodowany ukąszeniami owadów, stłuczeniami 

i uderzeniami. W oparzeniach skóry łagodzi stany zapalne i łagodzi ból. Stymuluje regenerację skóry i 

wspomaga produkcję kolagenu. Wspomaga gojenie ran i regenerację. Pomaga przy stanach zapalnych 

skóry i wspomaga spękaną skórę. 

Dziwna choroba dosięga ludzkość, wysoka gorączka i ból skóry będą plagą z chwili na chwilę, do czego 

należy użyć rośliny zwanej nagietkiem. ŚwMA 04.04.2019 

PELARGONIA, Nazwa naukowa: Geranium, Rodzina: Geraniaceae,  

Ze względu na swoje właściwości i korzyści stosuje się ją:  

W leczeniu trądziku, zapalenia skóry, egzemy, oparzeń i owrzodzeń. Pomaga zniwelować blizny i 

przebarwienia skóry. Aby złagodzić ból mięśni (olej) i problemy z krążeniem. Służy do gojenia ran 

(hemostatyczny). Jej olej jest bardzo skuteczny w naturalnym i bezpośrednim oczyszczeniu skóry. 

Środek przeciwzapalny i łagodzący bóle menstruacyjne. Posiada właściwości antybakteryjne, dzięki 

czemu zapobiega rozwojowi drobnoustrojów w ranach. Posiada właściwości przeciwgrzybicze i 

antyseptyczne. Jako adiuwant we wzroście komórek organizmu (regeneracji), ponieważ wspomaga 

zdrowie komórek i zachęca do recyklingu martwych komórek. Nie ma dawki, jako takiej, wszystko zależy 

od zastosowania, jak ma zostać podane i stanu, jaki będzie leczony. Posiada właściwości sprzyjające 

leczeniu chorób skóry oraz antybiotykoterapii. Stosuje się ją oszczędnie na dotknięte miejsca. Można 

stosować raz dziennie, ale i więcej, w zależności od przypadku, ale z wielką ostrożnością, aby nie 

podrażniać skóry. 

20 kwietnia 2020 r. podczas wieczernika Najświętsza Maryja Panna poleciła Luz de Marii stosowanie 

pelargonii, rośliny o właściwościach sprzyjających leczeniu chorób skóry; i wyjaśniła, że takie choroby 

nadejdą i żeby je leczyć, musimy mieć tę roślinę i wiedzieć, jak z niej korzystać. BDzM 20.04.2020 

Powinniście mieć wokół siebie pelargonię, zwaną przez Moje dzieci Olejem Świętego Michała 

Archanioła na cześć Mojego ukochanego Archanioła. NPJCH21.09.2021 

OLIWA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 

Instrukcja sporządzenia: Jako olej bazowy stosujemy olej kokosowy, dodajemy olejek eteryczny 

geranium i olejek eteryczny lawendowy. Do pół litra oleju kokosowego dodajemy 5 ml olejku eterycznego 

geranium i 5 ml olejku eterycznego lawendowego. Mieszamy i nalewamy do butelek, najlepiej 

bursztynowych. Jeśli takich nie mamy, przechowujemy go w przezroczystych butelkach w chłodnym 

miejscu, z dala od bezpośredniego światła. Tylko do użytku miejscowego. Nakładamy na zmianę na 
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skórze w umiarkowany sposób, 1 do 2 kropli, 3 do 4 razy dziennie w zależności od stopnia 

zaawansowania zmiany skórnej. 

Mój ludu, cierpienie ludzkości będzie wręcz zaciekłe wobec wszystkich, choroba będzie się nasilała, a 

wtedy skóra stanie się gniazdem innej choroby. NPJCH 22.07.2021 

Módl się ludu Boży, módl się niestrudzenie, aby choroba na skórze istoty ludzkiej została szybko 

wyleczona lekami z Nieba. ŚwMA15.12.2020 

WŁAŚCIWOŚCI ANTYBIOTYKÒW - OREGANO, IMBIR (Patrz system odpornościowy),  

SUROWY CZOSNEK (P. detoksykacja), PELARGONIA (P.), ROZMARYN (P. układ trawienny)   

OREGANO: (Europa) Nazwa naukowa: Origanum vulgare, Rodzina: Lamiaceae, (Ameryka) Nazwa 

naukowa: Lippia graeolens, Rodzina: Verbenaceae, Posiada następujące właściwości: Bardzo silny 

antybiotyk o działaniu przeciwzapalnym. Zwalcza drobnoustroje (grzyby i bakterie). Łagodzi kaszel, 

eliminuje wirusy, leczy grypę, stymuluje układ odpornościowy. Zmniejsza infekcje skóry. Zwalcza wolne 

rodniki i opóźnia starzenie się dzięki działaniu przeciwutleniającemu. Ponieważ jest środkiem 

przeciwbólowym, jest bardzo przydatny w przypadku skręceń, bólu krzyża, artretyzmu, bólu zębów, 

oparzeń, skaleczeń i zadrapań. 

EPIDEMIE I PANDEMIE - KORZYSTANIE Z SAKRAMENTALIÓW, OLEJU ŚWIĘTEGO I WODY 

ŚWIĘCONEJ, OLEJEK DOBREGO SAMARYTANINA, RÓŻANIEC DO PRZENAJDROŻSZEJ  KRWI 

CHRYSTUSA, NOŚ CUDOWNY MEDALIK, BĄDŹ ZAPIECZĘTOWANY KRWIĄ CHRYSTUSA, 

BŁOGOSŁAW POTRAWY 

SAKRAMENTALIA, OLEJ ŚWIĘTY I WODA ŚWIĘCONA 

Zachęcam do tego, żebyście nie zapominali o używaniu Sakramentaliów. W przypadku chorób 

zakaźnych (szkodniki, plagi, inne) namaśćcie drzwi i okna poświęconym olejem. 

Jeśli jesteś chory, pokrop jedzenie święconą wodą i pamiętaj o stosowaniu roślin leczniczych, które Moja 

Matka poleciła ci użyć w tych nieprzewidzianych przypadkach. Bądźcie niezłomnymi stworzeniami w 

wierze, wiedząc, że obdarzeni rozumem i inteligencją, świadomie przyjmujecie wezwania, które wasi 

przywódcy wskazują wam w waszych krajach. Moje wezwanie to zachować czujność. Ludzkość obecnie 

jest nawiedzana przez choroby. Tak, więc w tym czasie powinniście chronić się i pomagać sobie 

nawzajem z prawdziwą miłością i miłosierdziem, troszcząc się o brata tak bardzo, jak to możliwe, jak o 

siebie i pozostawać w swoich domach, gdy waszym krajom grozi epidemia. 

Jeśli obecnie nie cierpisz z powodu spustoszeń natury, chorób lub głodu, nie bądź obojętny na tych, 

którzy cierpią, ponieważ żaden naród nie może zagwarantować, że w pewnym momencie nie ucierpi z 

powodu tych plag. Odporność i obojętność na ból jest oznaką dystansu, jaki człowiek utrzymuje z Moim 

Domem. Chrześcijanin towarzyszy, cierpi, raduje się z bliźnim, bo wie, że jest obrazem i podobieństwem 

swego Stwórcy. NPJCh05.2009 

OLEJEK DOBREGO SAMARYTANINA 
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KAŻDY LEK PODANY PRZEZ NIEBO ZAWIERA PODSTAWOWY SKŁADNIK, KTÓRYM JEST 

WIARA 

Ważne: Pamiętajmy, że olejek ma ZAPOBIEGAĆ chorobom wirusowym, NIE jest lekarstwem 

Wielkie plagi, plagi generowane przez nieznane wirusy szerzą się na ludzkość, używaj Olejku Dobrego 

Samarytanina - jako ochrony przed wysoce zaraźliwą chorobą w okolicy, w której mieszkasz, 

[posmarujcie olejkiem główką] szpilki w płatkach uszu, a wszystko będzie dobrze  

- jeśli nastąpił wzrost zarażonych, należy umieścić olejek po obu stronach szyi i na nadgarstkach obu 

rąk. BDzM 28.01.2020 

Nadchodzi plaga, nadal używaj Olejku Dobrego Samarytanina, liści eukaliptusa w domach a w razie 

potrzeby spalaj je. ŚwMA 15.12.2020 

Módlcie się, Moje dzieci, bądźcie ostrożni, wirus nie zniknął, używajcie Oleju Dobrego Samarytanina, 

aby zapobiec zarażeniu, mając zawsze silną Wiarę.  BDzM 25.06.2012 

Cierpienie przychodzi na ludzkość, nadchodzi wielkie cierpienie, nadchodzą pandemie; Z uwagi na to, 

Dom Ojca pozwolił Naszej Królowej Nieba i Ziemi być Tą, która swoją Miłością daje wam to, czym macie 

chronić się przed chorobami, które dosięgają ludzkość. Nie zapominajcie, że wszystko musi być 

używane z Wiarą, Wiara jest głównym składnikiem dla spełnienia cudów. ŚwMA 08.03.2020 

PRZEPIS NA OLEJEK DOBREGO SAMARYTANINA 

Składniki: 5 czystych olejków eterycznych + 1 olej bazowy.  

Olejki eteryczne:  

- olejek cynamonowy (z powodu drażniących właściwości użyj pół porcji) 

- olejek goździkowy  

- olejek cytrynowy 

- olejek rozmarynowy 

- olejek eukaliptusowy 

Olej bazowy: Może to być oliwa z oliwek, olej migdałowy lub olej mineralny (wybierz jeden).  

Przygotowanie:  

Mieszamy w proporcji: 1 część każdego z czterech czystych olejków eterycznych - (goździk + cytryna + 

rozmaryn + eukaliptus) i ½ części olejku cynamonowego - w stosunku do 5 części oliwy bazowej. 

Mieszamy drewnianą łyżką dla zintegrowania. 

Przykładowo skład w %: oliwa bazowa - 84,745 %, 4 olejki eteryczne - każdy po 3,39 %, 1 olejek 

eteryczny cynamonowy - 1,695 % 

Zalecenia  

►Jeśli to możliwe, używajcie olejków eterycznych klasy terapeutycznej, wyprodukowanych w 

laboratoriach wyspecjalizowanych w celu zagwarantowania czystości esencji. 
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►Zaleca się również stosowanie płynnego oleju kokosowego lub winogronowego jako oleju bazowego 

dla lepszej absorpcji Olejku Dobrego Samarytanina, co sprzyja wnikaniu oleju w głąb skóry. 

►Przygotuj go w chłodnym miejscu, nie narażając olejków na bezpośrednie działanie światła. 

►Użyj rękawiczek i szklanego pojemnika. Wypróbuj miksturę na przedramieniu i odczekaj 25 minut, 

jeśli skóra stanie się czerwona, oczyść miejsce olejem bazowym i stopniowo zaczerwienienie zniknie.  

►W wypadku takich efektów dodaj więcej tego samego oleju bazowego, z którym została 

przygotowana mieszanka. Nie wystawiaj olejów na działanie dużej ilości powietrza. Zamiast tego trzymaj 

je w zamkniętym pojemniku z bursztynowego szkła, aby zapobiec ich ulatnianiu się i parowaniu. 

Powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci. 

Sposób stosowania: 

Przed każdym użyciem delikatnie wstrząśnij pojemnikiem, aby olejki się zintegrowały. Zastosuj i pocieraj 

kilka kropli bezpośrednio na skronie, gardło, za uszami, pod pachami, na brzuch, stawy i/lub spód stopy. 

Aby oczyścić powietrze i wyeliminować wirusy z otoczenia, domu lub biura, użyj dyfuzora, waporyzatora 

albo rondla z wrzącą wodą i dodaj kilka kropel. Inny sposób użycia: na szmatkę, chusteczkę, maskę lub 

bawełnę nalać 3 do 4 kropli olejku i nałożyć na nos i usta. 

Przeciwwskazania: 

Nie nakładaj ekstraktu olejku bezpośrednio na skórę bez uprzedniego rozcieńczenia go w oleju 

bazowym. Olejki są drażniące i wymagają ostrożnego obchodzenia się. W przypadku skóry wrażliwej 

nakładać tylko na podeszwę stopy. Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 3 roku życia. W 

przypadku kobiet w ciąży skonsultuj się z lekarzem w sprawie szkodliwego działania olejku eterycznego. 

Receptura, którą podarowała nam Najświętsza Maryja Panna zawiera czyste olejki eteryczne. Jeśli tych 

olejków nie będzie można znaleźć, można zdobyć ich zioła dla wytworzenia każdego olejku i znaleźć 

sposób na ich wyekstrahowanie, a następnie zmieszać. 

Uwaga: Chociaż stężenie nie jest takie samo jak w przypadku olejków eterycznych, ponieważ nie jest to 

proces destylacji, może być pomocne, gdy czyste olejki nie są dostępne, chociaż nie są tak skuteczne 

jak esencje. Olejki eteryczne można kupić w wyspecjalizowanej firmie lub od makrobiotyków. We 

wszystkich krajach można znaleźć te esencje do przygotowania mieszanki. Zaleca się, abyśmy podczas 

przygotowań pozostawali na modlitwie i mieli wiarę w Boskie Zalecenia. 

Plaga postępuje Moje dzieci, postępuje i przekształca się w pandemię, wywołując starch i przerażenie. 

Jesteście zaalarmowani przez Dom Ojcowski i macie nauki o naturalnych lekach do zwalczania tych 

chorób zakaźnych. Przygotujcie Olejek Dobrego Samarytanina, aby zapobiec zarażeniu. BDzM 03.11.2019 

Po otrzymaniu Orędzia 3 czerwca 2016 r. Luz de Maria miała wizję, w której Matka Najświętsza dała jej 

następujące wskazówki, jako naturalne lekarstwa na zbliżające się choroby. 

Nagle nasza Matka podnosi Swoją drugą Rękę i pojawiają się chore istoty ludzkie ( w sytuacji wielkich 

plag), bo widzę zdrowego człowieka, który zbliża się do innego, chorego i natychmiast zostaje 
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zarażony... Pytam naszą Matkę: Jak możemy pomóc tym braciom? A Ona mówi mi: stosuj Olejek 

Dobrego Samarytanina, dałam Ci potrzebne I łatwe składniki. BDzM 03.06.2016 

Ludu Mój, przygotujcie się, nieszczęścia są klęskami, prześladowania są prześladowaniami. Plagi będą 

się nasilać i będą bardziej nieznane. Moja Matka dała wam obronę przed plagami: Olejek Dobrego 

Samarytanina i inne środki do walki z tym, czego nauka nie będzie w stanie zwalczyć. PNJCh 08.06.2016 

Przebywanie na powietrzu i Olejek Dobrego Samarytanina 

Moje dzieci częściej cierpią na choroby układu oddechowego, które nasilają się, nawracają i wymagają 

długiego leczenia. Czy dzieci nie zadawały sobie pytania, dlaczego są słabsze w obliczu chorób układu 

oddechowego? Narażenie na drastyczne zmiany klimatu w dużym stopniu przyczynia się do narażenia 

organizmu na komplikacje oddechowe, a jednocześnie ukryta ręka człowieka rozprzestrzenia w 

powietrzu chemikalia i wirusy, dzięki czemu częściej chorujesz, a te czasami stają się śmiertelne dla 

ludzkiego stworzenia. Biorąc to pod uwagę, należy je chronić, aby zminimalizować oddziaływanie tzw. 

białych szlaków (ślady chemiczne w powietrzu – white rails), gdy są rozprzestrzeniane w atmosferze. 

Wówczas spryskaj Olejek Dobrego Samarytanina na jakikolwiek rodzaj szmatki, aby ochronić nos i usta. 

Chore umysły potężnych narodów są demonami, rozprzestrzeniając samolotami choroby na Moje dzieci. 

Pozamykajcie swoje domy i nie wychodźcie na zewnątrz, gdy zobaczycie białe szlaki w atmosferze. 
BDzM 21.12.2019 

MÓDLCIE SIĘ RÓŻAŃCEM DO PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA  

Powiedz swoim braciom, aby do walki ze szkodnikami, dla zwalczania plag, które ich dotknęły i które 

często będą ich uderzać, jedna większa od drugiej, powiedz im, aby modlili się Różańcem Mojej 

Przenajdroższej Krwi i wykorzystywali to, co dała im do walki Moja Matka. PNJCh 07.10.2016 

NOŚCIE CUDOWNY MEDALIK 

Nasz Pan Jezus Chrystus mówi nam, abyśmy nosili Cudowny 

Medalik z wiarą, jako Sakramentalia, które zawsze możemy nosić 

na sobie, oraz umieszczali go nad drzwiami wejściowymi do 

naszego domu i w oknach, które wychodzą na zewnątrz. 

Waży ciche przejście zarazy, która zniszczy życie ludzi. Tylko 

pomoc Mojej Matki zdoła ją powstrzymać; użyjcie w tym celu 

Cudownego Medalika, niosącego przed wami Wiarę, jako Sztandar Triumfu. PNJCh 30.05.2013 

ZAPIECZĘTUJCIE SIĘ KRWIĄ CHRYSTUSA 

Pan Nasz Jezus Chrystus wzywa nas do zapieczętowania się w Imię Jego Przenajdroższej Krwi i do 

błogosławienia jedzenia znakiem krzyża, przed spożyciem. 

BŁOGOSŁAWCIE JEDZENIE  
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Plaga postępuje, powodując spustoszenie, zapieczętujcie się w Imię Mojej Krwi, pobłogosławcie swoje 

jedzenie znakiem Mojego Krzyża i utrzymujcie żywą Wiarę. Moi umiłowani ludzie, kocham was, kocham 

was nieskończenie. PNJCh 02.12.2015 

Moja Matka i Mój ukochany św. Michał Archanioł dali wam lekarstwa do walki z obecnymi i przyszłymi 

chorobami. Pobłogosławcie jedzenie, które wkładacie do ust. Skażenie owoców ziemi jest poważne dla 

organizmu istoty ludzkiej. PNJCh 22.O5.2021 

Duża część Moich siwowłosych dzieci stopniowo odejdzie, bez Woli Ojca Przedwiecznego. Nitki są 

przesuwane, w średnim wieku kontynuują. Pojawiają się nieprzewidziane, nieznane dolegliwości. Jak 

płacze Moje Serce Matki! Ile wszędzie lamentowania! BDzM20.11.2021 

Musicie mieć lekarstwa, które dało wam Niebo, aby przezwyciężyć nadchodzące choroby. Tylko wiara w 

to, co objawił wam Dom Ojcowski, może was uzdrowić, podobnie jak korzystanie z sakramentaliów.  

Nie spekulujcie na temat sakramentaliów, wszystkie one podlegają waszej wierze. 

Używajcie Olejku Dobrego Samarytanina, Olejku św. Michała Archanioła, nagietka na choroby z 

krwotokiem. Ważne jest, aby wzmacniały układ odpornościowy. Córko, wytłumacz im to, co ci pokazuję. 

(Św. Michał Archanioł pokazuje mi, w jaki sposób zło zaatakuje nas w środku wojny. Najpierw będzie to 

atak duchowy, potem materialny, jak jedzenie, ubranie, niezbędne lekarstwa dla niektórych osób i 

ograniczenie wolności z powodu nowej zarazy.) ŚwMA19.02.2022 

PLAGI OWADÒW – ROZMARYN (Patrz układ trawienny), EUKALIPTUS (P.układ oddechowy) 

Plagi rozprzestrzenią się po Ziemi, owady zaatakują wszystko na swojej drodze. Domy muszą być 

chronione w swoich drzwiach i oknach i nie musisz wychodzić tam, gdzie jesteś, dopóki wspomniana 

plaga się nie skończy; W przeciwnym razie zostaniecie poważnie zranieni. ŚwMA 18.08.2019 

OCHRONA DOMU - EUKALIPTUS (Patrz układ oddechowy) 

Trzeba, aby ludzkość wołała do Trójcy Świętej dla dostąpienia Bożego Miłosierdzia i aby ta pandemia 

została uspokojona w Woli Bożej i razem z modlitwą zapraszam was umieśćcie pobłogosławioną Oliwę 

a jeśli macie Olejek Dobrego Samarytanina wlejcie kroplę Olejku do pobłogosionej Oliwy i zaznaczcie 

framugę drzwi wejściowych i drzwi tylnych. Pozostawajcie w stanie Łaski, co w tej chwili ma 

najważniejsze znaczenie. BDzM 13.03.2020 

MAGAZYNOWANIE ŻYWNOŚCI - BŁOGOSŁAWIONE WINOGRONA, MIÓD, ORZECHY 

Wobec niedostatku żywności... 

Zaopatrzcie się w żywność, będzie jej mało. Przygotujcie Błogosławione Winogrona i przechowujcie 

miód. Miejcie ze sobą Olej Miłosiernego Samarytanina oraz lekarstwa, jakie dał wam Mój Dom. PNJCh 

21.09.2021 
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Ludu Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, Ziemia mocno się trzęsie, musicie posiadać zapasy tego, 

co jest szczególnie potrzebne do przetrwania, nie tylko osobistego i rodzinnego, ale także braci. 

Przechowujcie miód, to pożywienie jest bardzo przydatne. ŚwMA 07.03.2021 

Ukochana córko, łyżka miodu i kilka orzechów to wystarczająca ilość pożywienia dla przetrwania 

organizmu; dostarczają tego, co niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich narządów. 

Powiedz to Moim dzieciom, aby to było dla nich błogosławieństwem w czasach głodu. PNJCh 11.11.2012 

BŁOGOSŁAWIONE WINOGRONA 

KIEDY GŁÒD STANIE SIĘ POWSZECHNY, pamiętajcie, że Moja Matka myślała o was wcześniej i 

pobłogosławiła winogrona, aby w tym momencie wasz głód mógł zostać zaspokojony, a Ja jednocześnie 

wzywam was do modlitwy TERAZ na te chwile, aby przygotować się duchowo, aby z wiarą, siłą i 

wytrwałością stawić czoła chwilom ciężkiej próby, do której zmierzają wszyscy bez różnicy. PNJCh 

27.09.2015 

Nie opuszczam was. Nie zapomnijcie zachować w waszych domach błogosławionych winogron w Moje 

Imię na chwile głodu. PNJCh 27.10.2014 

Przygotowanie Błogosławionych Winogron 

Od Luz de Marii odnośnie prośby Pana Jezusa związanej z błogosławionymi winogronami: 

Pan Jezus mówi nam, abyśmy poszukali księdza i poprosili go o pobłogosławienie kiści winogron lub 

pojedynczego winogrona, ponieważ błogosławionym winogronem można nakarmić dwie osoby i tym 

samym pozostać bez jedzenia przez jeden dzień, jeśli stworzenie ma Wiarę i jeśli jest odpowiednio 

przygotowane duchowo - posłuży to na czasy niedoboru pożywienia. 

Aby pobłogosławić inne winogrona: Mając jedno winogrono już pobłogosławione przez kapłana, 

pobłogosław resztę w następujący sposób: 

Każde winogrono musi mieć kawałek szypułki, którym było przymocowane do kiści, dlatego wskazane 

jest odcięcie ich nożyczkami, aby oddzielić go od kiści. Resztę należy jedno po drugim pobłogosławić 

pocierając pobłogosławionym winogronem, mówiąc: „W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.  

Następnie w wysterylizowanych szklanych pojemnikach przechowujemy pobłogosławione winogrona 

(napełnij ¾ części słoika winogronami), a potem do każdego słoika nalej brandy lub koniaku, nie ma 

potrzeby stosowania innego trunku ani wina, gdyż to są wysoko skoncentrowane trunki. Słoik jest 

zamknięty i tam będą przechowywane tak długo, jak to konieczne, aż zostaną skonsumowane. Tymi 

pobłogosławionymi winogronami można podzielić się z braćmi, ponieważ mają już błogosławieństwo, a 

inni mogą przygotować własne pobłogosławione winogrona. 15 lat temu Pan Jezus poprosił nas o 

przygotowanie błogosławionych winogron i nadal są one w dobrym stanie.  

Preferowanym rodzajem winogron jest winogrono ciemne, w przypadku braku tego rodzaju winogron 

można użyć winogron zielonych. Jeśli w jakimś kraju nie ma winogron, możesz użyć innego owocu, 

który jest obfity i mały jak winogrono. 
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Najświętsza Maryja Panna wskazuje, jak przenieść błogosławieństwo winogrona z Błogosławionego 

Grona na nową kiść winogron, aby więcej osób mogło z nich skorzystać. Podczas gdy winogrona są 

nadal przymocowane do kiści, myjemy je w roztworze wody i jednej lub dwóch kropli mydła w płynie; 

następnie są spłukiwane. Potem winogrono wycinamy z kiści nożyczkami, zostawiając mały kawałek 

łodyżki przy każdym winogronie. Następnie bierzemy Błogosławione Winogrono i pocieramy o świeże 

winogrono czyniąc Znak Krzyża i mówimy: „W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen".  

Miej przygotowany czysty szklany pojemnik z ciasno dopasowaną pokrywką. 

Błogosławione winogrona mogą być spożywane przez chorych, którzy nie mogą utrzymać jedzenia. 

Ludzie, którzy poszczą Błogosławionym Gronem, będą chronieni przed plagami, strasznymi chorobami i 

innymi katastrofami. Ludzie otrzymają pożywienie równoważne pożywieniu, wodzie, witaminom i 

minerałom, których potrzebuje organizm. Brandy użyta do ich przygotowania ma wartość leczniczą (jeśli 

jesteś chory, spożyj jedną łyżeczkę, o ile spożyłeś z Wiarą, będziesz wyleczony. Jedno winogrono 

wystarczy dla dwóch osób na cały dzień. Zapas należy przechowywać do sześciu miesięcy lub dłużej 

(około 180 winogron). Błogosławione Winogrono nie pomoże osobie, która kpi lub nie wierzy. 

Video o przygotowywaniu Błogosławionych Winogron:https://www.youtube.com/watch?v=nVO3w5I5LF0 

MIÒD 

Miód może być niebezpieczny dla dzieci poniżej pierwszego roku życia. Dzieje się tak, ponieważ po 

zmieszaniu z niekwaśnymi sokami trawiennymi niemowląt tworzy idealne środowisko do rozwoju 

zarodników jadu kiełbasianego, które są jedną z niewielu bakterii, które przeżywają w miodzie. Zarodniki 

te są nieszkodliwe u dorosłych ze względu na kwasowość w żołądku, ale układ pokarmowy niemowląt 

nie jest wystarczająco rozwinięty, aby je zniszczyć. Niektórzy ludzie są wrażliwi lub uczuleni na 

określone składniki miodu. Osoby chore na cukrzycę powinny uważać na ilość spożywanego miodu, 

ponieważ wpływa on na poziom cukru we krwi. Zaleca się, aby jak najlepiej wykorzystać właściwości 

miodu, dlatego nie należy go przegrzewać ani gotować. 

Zaopatrz się w żywność, będzie mało. Przygotuj Błogosławione Winogrona i przechowuj miód. Miej ze 

sobą Olej Dobrego Samarytanina i lekarstwa, które dał wam Mój Dom. PNJCh 21.09.2021 

Ludu Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, Ziemia mocno się trzęsie, musicie posiadać zapasy tego, 

co jest szczególnie potrzebne do przetrwania, nie tylko osobistego i rodzinnego, ale także braci. 

Przechowujcie miód, to pożywienie jest bardzo przydatne. ŚwMA 07.03.2021 

Miód ma następujące cechy: 

- Skład chemiczny: Miód składa się głównie z cukrów (78% do 80%), które są podzielone na fruktozę 

(lub lewulozę) 38%, glukozę (lub dekstrozę) 31%, a pozostałe 31% to maltoza, sacharoza i wiele 

różnych polisacharydów. Miód zawiera również około 17% wody. 

- Wyjątkowe stężenie aminokwasów: asparaginowy, glutaminowy, alanina, arginina, asparagina, 

cystyna, glicyna, histydyna, izoleucyna-leucyna-lizyna, fenyloalanina-prolina, tryptofan, seryna, tyrozyna, 

walina. 

https://www.youtube.com/watch?v=nVO3w5I5LF0
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- Minerały do 1%: srebro, bar, wapń, brom, beryl, miedź, kobalt, chrom, żelazo, lit, magnez, mangan, 

molibden, złoto, pallad, fosfor, potas, rubid, skand, sód, siarka, krzem, stront, tytan, cyrkon, wanad i 

cynk. Jeśli te pierwiastki nie są obecne we wszystkich miodach, to takie jak potas, magnez i cynk są 

zawsze. 

►Witaminy w znacznych ilościach, które nie pokrywając naszych codziennych potrzeb mają tę zaletę, 

że są wysoko przyswajalne: Vita A, Vit B1, wit B2, wit B3, wit B5, wit B6, wit B8, wit.B9, wit. C, wit D, 

witK 

►Kwasy tłuszczowe w małych ilościach: palmowy, oleinowy i linolowy 

►Enzymy: amylaza a i amylaza b, inwertaza glukozowa i oksydaza glukozowa 

►Oraz wiele innych substancji biologicznych i aromatycznych, w tym flawonoidy, alkohole, estry, 

pigmenty i ziarna pyłku. 

KONSUMPCJA ORZECHÓW 

Mają następujące cechy: Posiadają właściwości przeciwzapalne; Pomagają zapobiegać chorobom 

sercowo-naczyniowy; Wspomagają krążenie krwi; Wspomagają odchudzanie; Poprawiają układ 

nerwowy; Wspomagają układ odpornościowy; Problemy z wątrobą; Zapobiegają osteoporozie; 

Poprawiają nastrój; Wspomagają pielęgnację skóry 

Ukochana córko, łyżka miodu i kilka orzechów to wystarczająca ilość pożywienia dla przetrwania 

organizmu, dostarczają tego, co niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich narządów. 

Powiedz o tym Moim dzieciom, aby to było dla nich błogosławieństwem w czasach głodu. PNJCh 

11.11.2012 

NIEZNANE CHOROBY- WZYWAJ BŁOGOSŁAWIONĄ DZIEWICĘ MARYJĘ 

Nawet, jeśli widzisz nadchodzącą plagę z nieznanymi chorobami, wobec których nauka nie będzie w 

stanie stworzyć nowych sposobów jej powstrzymania, nie wahaj się w wierze.  

Wzywaj Mnie:  

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

Ale z wiarą jak ziarnkiem gorczycy. Wszystko zostanie usunięte z was i waszych rodzin, z wiarą. BDzM 

08.12.2010 

Ludu Mój, Słońce emanuje groźne promienie w kierunku Ziemi, nie wystawiajcie się na Słońce, 

pojawiają się nieznane choroby, które wywołuje Słońce. Pan NPJCh  

PODZIĘKOWANIE BOŻEJ OPATRZNOŚCI ZA OFIARO-
DAWCÓW i KORZYŚCI Z OWOCÓW MSZY ŚWIĘTYCH 

♦ Dziękujemy publicznie Bożej Opatrzności za narzędzia jakimi są wszyscy ofiarodawcy zamawianych i 

wymienianych Mszy św. w tym i poprzednich kwartalnikach. Zarząd i redakcja ma świadomość, że to nie 
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wszystkie Msze św. jakie są zamawiane przez rycerzy w całym Legionie. Są jeszcze te ofiarowane 

lokalnie. Nauczyła nas tego s. Zofia i Bogu niech będą dzięki za tę piękną kontynuację zamawiania 

intencji mszalnych.  

♦ Korzystajmy też z owoców tej Najświętszej Ofiary dołączając owoce tych 

odprawionych Mszy św. do naszych ofiarowań, modlitw, pokuty, aby 

spotęgować czyli pomnożyć duchowy kapitał Bożego Miłosierdzia by spłacać długi 

Bożej Sprawiedliwości za żywych i zmarłych. Jak to robić?  

♦ Korzystajmy z rady Matki Najświętszej jakie skierowała do Luizy Piccarrety w artykule na str. 4 TEGO 

KWARTALNIKA  – Słowa Matki Bożej: „Modlitwa najskuteczniejsza na Serce Mojego Syna, która łagodzi 

Go najbardziej, to taka, gdy stworzenie ubierze się we wszystko to, co On sam uczynił i przecierpiał, 

oddając to stworzeniu, jako prezent. Dlatego też, Moje dziecko: Włóż na swoją głowę koronę 

cierniową Jezusa. Zakrop swoje oczy kroplami Jego łez. Nasyć swój język Jego goryczą. Oblecz 

swą duszę w Jego Krew. Przystrój się w Jego rany. Przebij swe ręce i stopy Jego gwoździami i 

jako drugi - Chrystus zaprezentuj się przed Jego Bożym Majestatem. To niezwykłe widowisko 

wzruszy Go tak, że nie będzie wiedział jak odmówić czegokolwiek duszy ubranej w Jego Własny strój. 

Och, jakże mało stworzenia wiedzą jak używać darów, jakie dał im Mój Syn! Takie były Moje modlitwy, 

jakimi modliłam się na ziemi i takie są Moje modlitwy w Niebie”. Korzystajmy więc jak najowocniej z tych 

rad, wskazówek i doświadczeń NMP. Celowo o tym przypominamy, aby utrwalić i praktykować to co 

przynosi dobre, błogosławione owoce.      Redakcja 

NOWENNA Z MSZY ŚW. w Sanktuarium Matki Bożej 
Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym 

Pozdrawiam serdecznie i chciałbym poinformować, że w intencjach nadesłanych na nowennę majową: 

W intencjach zanoszonych do Boga Ojca przez Matkę Bożą Królową Pokoju i Legion Małych 
Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez przyczynę Dworu Niebieskiego. 

 – będziemy się modlić podczas Mszy Świętych, które zostaną odprawione w czasie Nowenny 
Eucharystycznej o Pokój w dniach od 1 do 9 maja 2022 roku o godz. 19.00.  

Ks. Wojciech Sokołowski – kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju 

50 MSZY od 28 kwietnia–cały maj–7 czerwca 2022 
9 mszy św. 28.04.–06.05.2022: – O miłosierdzie, o odwagę chrześcijańską i gorliwość apostolską, o wiarę, osłonę i 
umocnienie Ducha św. 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 msza św. 07.05.2022: – O uwielbienie Trójcy św. 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. 
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9 Mszy św. 9-18.05.2022: – „Za Polskę, aby była posłuszna woli Jezusa Chrystusa Króla Miłosierdzia i przyjęła 
Jego władzę. 

Dziesiąta Msza św. – Uwielbienie i podziękowanie Panu Bogu za owoce tych odprawionych 9 mszy św. za 
przyczyną Królowej Polski oraz całego Dworu Niebieskiego 

 

9 Mszy św. od 10-18.05.2022 – Uwielbienie Boga Ojca w intencjach i modlitwach zanoszonych przez NMP Królową 
nieba i ziemi a także przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego mocą ofiary Jezusa Chrystusa 
za przyczynę całego Dworu Niebieskiego: św. Aniołów Stróżów i Wszystkich Świętych i dusz zbawionych. 

Dziesiąta Msza św. 19.05.2022 – Uwielbienie i podziękowanie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za udzielone łaski 
i Boże dary – mocą wstawienniczą NMP Królowej nieba i ziemi a także przez modlitwy, pokuty i ofiary Legionu 
Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego mocą ofiary Jezusa Chrystusa za przyczyną całego Dworu 
Niebieskiego: św. Aniołów Stróżów i Wszystkich Świętych i dusz zbawionych. 

 

9 Mszy św. od 20-28.05.2022 – O wytrwanie do końca: w wierze, miłości i ufności przy miłosiernym Sercu Jezusa 
Chrystusa – Królu Miłosierdzia dla katolików, chrześcijan i wszystkich dzieci Boga Ojca przez Niepokalane Serce 
Maryi, za przyczyną św. Aniołów Stróżów i Wszystkich Świętych i dusz zbawionych. 

Dziesiąta Msza św. 29.05.2022 – Uwielbienie i podziękowanie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za udzielone łaski 
i Boże dary udzielone w tych 9 Mszach św. przez Niepokalane Serce Maryi, za przyczyną św. Aniołów Stróżów i 
Wszystkich Świętych i dusz zbawionych. 

 

9 Mszy św. od 30.05.-06.06.2022 – O wytrwanie do końca: w wierze, miłości i ufności przy Najświętszym Sercu 
Jezusa Chrystusa – Arcykapłana dla Biskupów, kapłanów, zakonników i całego duchowieństwa przez Niepokalane 
Serce Maryi – Królowej Apostołów i Matki Kapłanów, za przyczyną św. Aniołów Stróżów i Wszystkich Świętych. 

Dziesiąta Msza św. 07.06.2022 – Uwielbienie i podziękowanie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za 
udzielone łaski i Boże dary udzielone w tych 9 Mszach św. przez Niepokalane Serce Maryi, za 
przyczyną św. Aniołów Stróżów i Wszystkich Świętych i dusz zbawionych. 

Potwierdzam o przyjęciu 50 intencji Mszalnych, wyznaczonych intencjach kolejnych dni, podejmuję się do 

sumiennego Sprawowania Eucharystii Mszy św. Podziękowania kieruję wszystkim Ofiarodawcom i 

zapewniam o mojej modlitwie. Ks. Stanisław W. (Ukraina) 

16 Mszy św.12 w czerwcu 2022 

1 czerwca – O Uwielbienie Boga Ojca przez miłosierdzie Boże w dzieciach i młodzieży szczególnie opuszczonej, 
gorszonej, deprawowanej i zaniedbanej duchowo mocą wstawienniczą św. Jana Pawła II i całego Dworu 
Niebieskiego. 

2 czerwca – O Uwielbienie Boga w posłudze i misji Matki Bożej Łaskawej, jako Pośredniczki Łask Wszelkich i 
Współodkupicielki. 

4 czerwca – O Uwielbienie Boga w posłudze i misji Apostołów wszystkich czasów mocą wstawienniczą NMP 
Królowej Apostołów. 

                                                           
12 Ks. Lesław K.  
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5 czerwca – O uwielbienie Ducha Świętego w posłudze i misji NMP Oblubienicy Ducha Świętego i wszystkich 
wiernych Kościoła Chrystusowego. 

6 czerwca – O Uwielbienie Ducha Świętego w posłudze i misji Kościoła Chrystusowego przez moc wstawienniczą 
NMP Matki Kościoła. 

7 czerwca – O Uwielbienie Boga Ojca w organizacji, przebiegu i owocach w uczcie duchowej w ramach XXIV 
TRIDUUM KU CZCI BOGA OJCA w Niepokalanowie 5-7.08.2022 dla organizatorów, uczestników i gospodarzy 
miejsca za przyczyną Patronów Legionu i dusz zbawionych MR. 

9 czerwca – O Uwielbienie Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w posłudze i misji kapłanów 
umiłowanych synów Matki Kapłanów. 

12 czerwca – O Uwielbienie Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego w Córce Ojca, Matce Syna i Oblubienicy 
Ducha Świętego.. 

13  czerwca – O Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi szczególnie za grzechy wobec Boga obecnego w 
Najświętszym Sakramencie za przyczyną św. Antoniego z Padwy i Świętych Patronów od Najświętszego 
Sakramentu.  

16 czerwca – O publiczne uwielbienie Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz wynagrodzenie i 
przebłaganie za liczne grzechy, świętokradztwa, zniewagi, nadużycia i oziębłość dusz ludzkich wobec Najświętszej 
Eucharystii z prośbą o powrót do należnej czci Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Kościele za przyczyną NMP 
od Eucharystii. 

23 czerwca – O Uwielbienie Boga w misji i posłudze św. Jana Chrzciciela (patrona Legionu MRMSJ) szczególnie w 
otrzeźwieniu i uwolnieniu zniewolonych na duszy i ciele.    

24 czerwca – O Wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i świata całego przez 
Niepokalane serce Maryi szczególnie za:  

 wszystkie eucharystyczne świętokradztwa 

 wszystkie niegodne przyjęte Komunie św. 

 wszystkie profanacje Najświętszego Sakramentu, 

 wszelkie nieuszanowania popełnione w domach Bożych, 

 wszelkie zbezczeszczenia i usuwanie Tabernakulum, 

 wszelką pogardę wobec rzeczy świętych, 

 wszystkie wystąpienia z Kościoła, 

 wszystkie grzech nie obyczajowości, 

 wszystkie grzechy bezbożności, 

 wszelką oziębłość i obojętność wobec Twojej boskiej zbawczej Miłości, 

25 czerwca – O Wynagrodzenie Niepokalanemu Serca Maryi szczególnie za:  

 wszelkie obelgi i brak uszanowania wobec Ojca św., 

 wszelką pogardę okazywaną biskupom i kapłanom. 

 wszelkie bluźnierstwa świętego Imienia Maryi, 

 wszelką pogardę Jej Niepokalanego Poczęcia, 

 wszelka oziębłość kultu Maryi,- Ciebie prosimy, 

 wszelką pogardę wobec obrazów Maryi, 

 wszelkie zniewagi Różańca św. - Ciebie prosimy, 

 wszelką obojętność wobec macierzyńskiej miłości Maryi. 
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27 czerwca – O Uwielbienie Boga w posłudze i misji NMP Nieustającej Pomocy w udzielonej i udzielanej 
nieustannie Bożej pomocy potrzebującym. 

29 czerwca – O Uwielbienie Boga w misji i posłudze Świętych Apostołów Piotra i Pawła i w tych, którym patronują – 
w tym w ks. prob. Pawle, ks. Piotrze K., ks. Piotrze T. 

30 czerwca – O Uwielbienie Boga w Świętych Pierwszych Męczennikach Kościoła Rzymskiego a także w 
męczennikach Narodu Polskiego. 

54 Msze św. od 8 czerwca do 31 lipca 2022 
w intencjach ofiarowanych przez Małych Rycerzy  

9 zestawów 6 mszy św. ku czci Pana Jezusa: 
WZÓR – PRZYKŁAD zestawu I – 6 intencji: 

Pierwsza Msza św. – Ku czci Pana Jezusa: niewinnie uwięzionego i Jego cierpień… oraz o uwielbienie Boga 
Ojca w Trójcy Świętej Jedynego w intencjach i modlitwach zanoszonych przez NMP Królową nieba i ziemi a także 
przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa za przyczyną 
całego Dworu Niebieskiego: św. Aniołów Stróżów i Wszystkich Świętych i dusz zbawionych. 

Druga Msza św. . – Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok… 
/dalej jak w pierwszej Mszy św./ 

Trzecia Msza św. – Ku czci Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, a szczególnie w Jego bolesnej 
Męce i na drzewie Krzyża w swej śmierci… dalej jak w pierwszej Mszy św. 

Czwarta Msza św. – Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na drzewie 
Krzyża w swej śmierci… /dalej jak w pierwszej Mszy św./ 

Piąta Msza św. – Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu oraz mocą tej i każdej ofiary Chrystusowej 
składanej na ołtarzach całego świata w całej historii Kościoła, także tych ofiarowanych przez Małych 
Rycerzy… /dalej jak w pierwszej Mszy św./ 

Szósta Msza św.: Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa… oraz o uwielbienie i 
podziękowanie Bogu Ojcu w Trójcy Świętej Jedynemu za wysłuchane modlitwy i udzielone łaski i Boże dary – mocą 
wstawienniczą NMP Królowej nieba i ziemi a także przez modlitwy, pokuty i ofiary Legionu Małych Rycerzy 
Miłosiernego Serca Jezusowego mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa za przyczyną całego Dworu Niebieskiego: św. 
Aniołów Stróżów i Wszystkich Świętych i dusz zbawionych. 

Zestaw II – 6 intencji /według wzoru zestawu I/: 

5 Mszy św. 14-18.06.2022: …O publiczne uwielbienie Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz 
wynagrodzenie i przebłaganie za liczne grzechy, świętokradztwa, zniewagi, nadużycia i oziębłość dusz ludzkich 
wobec Najświętszej Eucharystii z prośbą o powrót do wiary i należnej czci Adoracji Najświętszego Sakramentu, 
godnie sprawowanej Mszy św. i przyjmowanej Komunii św. w Kościele mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa za 
przyczyną Niepokalanego Serca Maryi Matki Kościoła i Matki Kapłanów oraz Wszystkich Świętych Kapłanów. 

Szósta Msza św. 19.06.2022: …Uwielbienie i podziękowanie Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za 
błogosławione owoce tych odprawionych 5 mszy św. mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa za przyczyną 
Niepokalanego Serca Maryi Matki Kościoła i Matki Kapłanów oraz Wszystkich Świętych Kapłanów. 

Zestaw III – 6 intencji /według wzoru zestawu I/: 

5 Mszy św. 20-24.06.2022: …Za Naród Polski, aby był posłuszny woli Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i 

Miłosierdzia - przyjął Jego władzę i uznał przez INTRONIZACJĘ, jako Króla Polski mocą Ran i Krwi Jezusa 
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Chrystusa za przyczyną Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi Królowej Polski oraz całego 

Dworu Niebieskiego 

Szósta Msza św. 25.06.2022: …O uwielbienie i podziękowanie Panu Bogu za błogosławione owoce tych 

odprawionych 5 mszy św. mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa za przyczyną Najświętszego Serca Pan Jezusa i 

Niepokalanego i Serca Maryi Królowej Polski oraz całego Dworu Niebieskiego 

Zestaw IV – 6 intencji /według wzoru zestawu I/: 

5 Mszy św. 26-30.06.2022: …O Boże błogosławieństwo dla wszystkich osób, które (mi, nam - katolikom, 
Legionowi, Polsce, Kościołowi, duchowieństwu) źle życzą i złorzeczą, o wypalenie ogniem Ducha Świętego tego, co 
nie Boże, o Bożą ochronę i osłonę oraz wytrwanie w dobrym mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa przez 
wstawiennictwo Królowej Aniołów i Wszystkich Świętych.   

Szósta Msza św. 1.07.2022: …O uwielbienie i podziękowanie Panu Bogu za błogosławione owoce tych 
odprawionych 5 mszy św. mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa za przyczyną Królową Aniołów i Wszystkich Świętych.   

Zestaw V – 6 intencji /według wzoru zestawu I/: 

5 Mszy św. 2-6.07.2022: O uwielbienie Boga Ojca w Legionie i Królowanie Trójcy Świętej w Małych Rycerzach 
Miłosiernego Serca Jezusowego, w opiekunach, animatorach, o gorliwość apostolską, chrześcijańską odwagę, o 
zgodę i jedność Legionu, o posłuszeństwo woli Bożej, o wyrwanie z mocy zła i uwolnienie z wszelkich obciążeń oraz 
moc i dary Ducha Świętego dla Legionu, wierność Królowi Miłosierdzia, wytrwanie w rycerskim powołaniu dla 
członków i nowych kandydatów - mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty i 
dusz zbawionych Małych Rycerzy. 

Szósta Msza św. 7.07.2022: …O uwielbienie i podziękowanie Bogu Ojcu w Trójcy Świętej za owoce tych 
odprawionych 5 mszy, za opiekę Kościoła św. mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa za przyczyną Aniołów, Patronów 
Wspólnoty i dusz zbawionych Małych Rycerzy. 

Zestaw VI – 6 intencji /według wzoru zestawu I/: 

5 Mszy św. 8-12.07.2022: …O odrodzenie się po Bożemu Kapłańskiego Ruchu Maryjnego w Polsce, aby księża 
licznie należeli do tego RUCHU, i byli zjednoczeni w Niepokalanym Sercu Maryi, Matki Kapłanów, a wierni wspierali 
ich pokutą, modlitwą, ofiarą, by wydały błogosławione owoce Wieczerników w Ruchu Maryjnym dla dobra Kościoła 
Chrystusowego i Polski – Ojczyzny naszej mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa za przyczyną Niepokalanego Serca 
Maryi - Matki Kościoła i Matki Kapłanów oraz Wszystkich Świętych Kapłanów. 

Szósta Msza św. 13.07.2022: …O uwielbienie i podziękowanie Panu Bogu za błogosławione owoce tych 
odprawionych 5 mszy św. mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi Róży 
Duchownej, Matki Kościoła i Matki Kapłanów oraz Wszystkich Świętych Kapłanów.   

Zestaw VII – 6 intencji /według wzoru zestawu I/: 

5 Mszy św. 14-18.07.2022: …W prośbach Boga Ojca w podejmowaniu krucjat w myśl zwycięstwa prawdy Bożej i 
Kościoła Bożego dla pognębienia złego ducha, szatana-diabła i wszelkich jego sług mocą Ran i Krwi Jezusa 
Chrystusa przez Matkę Bożą Niepokalaną, św. Michała Archanioła i całego Dworu Niebieskiego. 

Szósta Msza św. 19.07.2022: …O Uwielbienie i podziękowanie Bogu Ojcu, w Trójcy Świętej za owoce tych 
odprawionych 5 mszy św. za przyczyną Niepokalanie Poczętej NMP i całego Dworu Niebieskiego 

Zestaw VIII – 6 intencji /według wzoru zestawu I/: 

5 Mszy św. od 20-24.07.2022: …O uwielbienie Trójcy Świętej w zniweczeniu wszelkich planów, sideł i dzieł 
szatana i jego sług mocą Ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa przez Niepokalane Serce Maryi i Najczystsze Serce św. 
Józefa za przyczyną św. Michała Archanioła, Jego Zastępów i Wszystkich Świętych. 
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Szósta Msza św. 25.07.2022: …O uwielbienie i podziękowanie Trójcy Świętej mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa 
przez Niepokalane Serce Maryi i Najczystsze Serce św. Józefa za przyczyną św. Michała Archanioła, Jego 
Zastępów i Wszystkich Świętych za zniweczenie wszelkich planów, sideł i dzieł szatana i jego sług. 

Zestaw IX – 6 intencji /według wzoru zestawu I/: 

5 Mszy św. od 26-30.07.2022: …O uwielbienie Boga Ojca w Trójcy Świętej Jedynego za okazane Miłosierdzie 
duszom konającym i duszom zbawionym w czyśćcu mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa przez Niepokalane Serce 
Maryi i Najczystsze Serce św. Józefa za przyczyną św. Michała Archanioła, Jego Zastępów i Wszystkich Świętych 

Szósta Msza św. 31.07.2022: O uwielbienie i podziękowanie Trójcy Świętej mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa 
przez Niepokalane Serce Maryi i Najczystsze Serce św. Józefa za przyczyną św. Michała Archanioła, Jego 
Zastępów i Wszystkich Świętych za Miłosierdzie okazane konającym i duszom zbawionym w czyśćcu.  

 

26 czerwca – O uwielbienie Boga Ojca w Legionie i Królowanie Trójcy Świętej w Małych Rycerzach 

Miłosiernego Serca Jezusowego, w proboszczach, opiekunach, animatorach, o gorliwość apostolską, 

chrześcijańską odwagę, o zgodę i jedność Legionu, o posłuszeństwo woli Bożej, o wyrwanie z mocy zła i uwolnienie 

z wszelkich obciążeń oraz moc i dary Ducha Świętego dla Legionu, wierność Królowi Miłosierdzia, wytrwanie w 

rycerskim powołaniu dla członków i nowych kandydatów - mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa przez wstawiennictwo 

Patronów Wspólnoty i dusz zbawionych Małych Rycerzy. 

Potwierdzam o przyjęciu 55 intencji Mszalnych, wyznaczonych intencjach kolejnych dni, 

podejmuję się do sumiennego Sprawowania Eucharystii Mszy św. Podziękowania kieruję 

wszystkim Ofiarodawcom i zapewniam o mojej modlitwie. Ks. Stanisław W. (Ukraina). 7.06.2022 

3 STAŁE INTENCJE MSZY ŚW. MRMSJ w Szczecinie 

Odprawiane każdego miesiąca przez ks. Dariusza Skibickiego od lutego 2015 r.: 

1. Wynagradzająca za grzechy świata, a szczególnie za grzechy Małych Rycerzy Miłosiernego 

Serca Jezusowego zwłaszcza archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. 

2. O Królowanie Trójcy Świętej w Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza 

w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, o powołania nowych, młodych rycerzy, o zgodę i jedność 

Legionu, o gorliwość apostolską, posłuszeństwo woli Bożej i moc Ducha Świętego dla Legionu oraz 

wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty. 

3. O wyrwanie z mocy zła Małych Rycerzy MSJ w Szczecinie, łaskę zdrowia ciała i ducha oraz 

wypełnienie Woli Bożej dla nich i ich rodzin przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i św. Patronów 

miasta.        mr Ania ze Szczecina 

INTENCJA RYCERKI BOŻENKI PRZEZ ZASŁUGI 33 
LAT ZIEMSKIEGO ŻYCIA JEZUSA CHRYSTUSA 

Ku czci 33 lat życia Jezusa na tym świecie. O uwolnienie, Miłosierdzie Boże dla dusz 

czyśćcowych od pierwszych przodków z rodzin… (podałam nazwiska: rodziny swojej, rodziny męża, 

rodziny powinowatych tj. rodziny synowych, rodzinę zięcia, rodziny chrześniaków – i wszystkich ich 

przodków) z prośbą o uwolnienie i przecięcie wszystkich skutków pokoleniowych.” 
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Intencja jest częścią artykułu – „Świadectwa rycerki Bożenki” opublikowanego w Głosie Małego Rycerza 

nr 41 str. 53. Intencje wznawiamy dla umożliwienia zainteresowanym skorzystania z jej treści.  

Ważne są trzy warunki jakie winniśmy świadomie i dobrowolnie jeszcze spełnić: 1. Przeproszenie 
dobrego Boga za grzechy żywych i zmarłych przodków. 2. Wybaczenie im za konsekwencje ich złych 
czynów, które skutkują na nas i nasze potomstwo. 3. Błaganie o miłosierdzie dla nich i siebie, aby 
mocą Bożą zostały przerwane, przecięte wszystkie skutki grzechów i przewin w ziemskiej pielgrzymce. 

ZAMAWIAJMY U SIEBIE MSZE ŚW. JAKO BOŻĄ POMOC, 
OCHRONĘ I OPIEKĘ W NADCHODZĄCH WYDARZENIACH 

O uwielbienie Bożej Opatrzności w uchronieniu naszego narodu, naszych rodzin od groźby 

klęsk, GŁODU, zarazy, ognia i wojny mocą ran i Krwi Chrystusa i owoców ze Skarbca Bożego 

Miłosierdzia za przyczyną Królowej Polski, Anioła Stróża Polski, Aniołów Stróżów, Świętych i 

błogosławionych Narodu Polskiego. 

„ZAMAWIAJCIE CHOĆ JEDNĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  

o przebłaganie za grzechy świata, aby złagodzić i uśmierzyć gniew Boży”. 

(cyt. z dnia 03.09.1991 r. Pan. Jezus do s. Zofii) 

Rycerz Rafał poleca ks. Włodzimierza z Kalisza tym, którzy mają trudności z zamawianiem Mszy św.- 694469747 

INT. NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ, 15.03. – 07.05.2022  

Poniżej dwie propozycje intencji Nowenny Pompejańskiej, którą rozpoczynamy 

 od 08.05.2022 r. do 03.06.2022 r. części błagalne. 

 od 04.06.2022 r. do 30.06.2022 r. części dziękczynne. 

Intencje zawierają wszystko w pigułce: dłuższa jest bardziej rozbudowana. 

Intencja nowenny powinna być krótka zgodnie z tym, co mówiła Maryja ucząc tej modlitwy. 

Decyzja należy do zainteresowanych. 

Pierwsza intencja – krótka, zawierająca wszystko: 

Za przyczyną Matki Bożej Królowej Polski, Św. Michała Archanioła i Świętych naszego Narodu o 

ocalenia Polski i Polaków, o ochronę Bożą i Łaskę pokoju dla świata i Polski, o powstrzymanie wybuchu 

III wojny światowej, a przede wszystkim o pokonanie przez Matkę Bożą antychrysta i unicestwienie jego 

wszystkich planów. 

Druga intencja – bardziej rozbudowana: 

O ochronę Bożą i Łaskę pokoju dla świata a szczególnie o ochronę Bożą dla Polski. O powstrzymanie 

wybuchu III wojny światowej i powstrzymanie przed użyciem broni nuklearnej. O pokonanie antychrysta 

sługi szatana i unicestwienie jego planów związanych z eksterminacją ludności, wprowadzeniem: jednej 

światowej religii, jednego światowego rządu, jednego globalnego systemu finansowego – cyfrowego; 
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przymusu „chipowania” ludzi. Prosimy za przyczyną Matki Bożej Królowej Polski, Św. Michała 

Archanioła i Świętych naszego Narodu o ocalenia Polski i Polaków, o pokonanie złego ducha grożącego 

Polsce: zarazą, głodem, ogniem, wojną, „chipowaniem”; unicestwienie jego demonicznych planów 

odnośnie niszczenia Narodu Polskiego, czy to fizycznie, psychicznie, duchowo, materialnie ( również 

przez trucie wody, żywności, powietrza, gleby, leków), o przebudzenie i nawrócenie polskiego 

duchowieństwa i podjęcie przez nie wspólnie godnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. 

mr Ania ze Szczecina 

S wiadectwo rycerki ze Szczecina:  
JAK BARDZO BÓG UKOCHAŁ CZŁOWIEKA 

Gdy byłam małym dzieckiem, jeszcze nie umiałam czytać, moja babcia śp. Helena Antosik, nauczyła 

mnie przepięknej modlitwy za konających i powiedziała, żebym często ją odmawiała, szczególnie, gdy 

obudzę się w nocy. 

Po latach, gdy już wyszłam za mąż i przyszły na świat moje dzieci Tomek i Ela, idąc przykładem babci, 

również nauczyłam ich tej modlitwy, mówiąc, żeby często ją odmawiały, że dzięki tej modlitwie, mogą 

wiele dusz ocalić od potępienia. 

Pewnej nocy, gdy modliłam się przy zapalonych świecach w pokoju dzieci, mój bodajże 4-letni w tym 

czasie synek Tomuś, nagle zaczął się kręcić, wydostał się z pod kołderki, ukląkł na łóżeczku, złożył 

rączki i odmówił następującą modlitwę:  

"O najłaskawszy Jezu, Miłośniku dusz, błagamy Cię przez konanie Przenajświętszego Serca 

Twego i przez boleści Niepokalanego Serca Matki Twej, obmyj we krwi Twojej grzeszników 

całego świata, którzy w tej chwili w konaniu zostają i  dziś jeszcze umrzeć mają. Serce Jezusa 

Konającego, zlituj się nad konającymi. Serce Maryj pod Krzyżem bolejące módl się za 

umierającymi. Amen"  Po czym Tomuś położył się i dalej spał.  

Na czas tego zdarzenia, przerwałam moją modlitwę i patrzyłam jak zamurowana na to, co się zdarzyła. 

Gdy synek położył się spać, przyszła mi do głowy myśl - ”Boże jak bardzo kochasz każdego 

człowieka, że nie mogąc liczyć na ludzi, posłużyłeś się tak malutkim dzieckiem, bo ocalić duszę 

konającą, bądź uwielbiony Panie nasz i Ojcze”. Moje serce przepełniła ogromna miłość i wzruszenie.  

Następnego dnia zapytałam synka o zdarzenie w nocy, on niczego kompletnie nie pamiętał. Dobrze jest 

uczyć niewinne dzieci modlitw szczególnie ratujących dusz, ponieważ potem Bóg może się nimi 

posłużyć do ocalenia dusz konających. 

Pozdrawiam serdecznie.   Z Panem Bogiem  mr Ania ze Szczecina 

ŚWIADECTWO Danuty z Berlina:  

URATOWALIŚMY PIĘKNY KOŚCIÓŁ MARYJNY  
PRZED JEGO SPRZEDAŻĄ 
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Dobra wiadomość z Berlina: przez czuwania nocne, które prowadzimy już od ponad 2 lat uratowaliśmy 

piękny Kościół Maryjny przed jego sprzedażą, to prawdziwy cud - tak to określił proboszcz niemiecki - 

stało się to za wstawiennictwem sługi Bożego Hermanna Cohena, o którym wcześniej pisałam, a który 

był prekursorem w organizowaniu czuwań nocnych przed Najświętszym Sakramentem na świecie. 

Spełniło się też nasze marzenie, aby w naszym niemieckim kościele zawisł obraz Jezusa Miłosiernego, 

został poświęcony w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, a zawieszony w dzień Wniebowstąpienia 

Pańskiego. Modlitwy nie idą na marne. Chwała Panu! Pozdrawiam serdecznie mr Danuta 

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. Książki nie 

ma w dystrybucji księgarskiej, ponieważ jest wydana tylko do użytku wewnętrznego Legionu 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Wydawca: MALI RYCERZE MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO 

Koszalin–Szczecin 2021 

Zainteresowani tą książką prosimy o kontakt z Marią kom. 664 035 180  

2. 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 

Książka ks. M. Dłutowskiego: ZIEMIA MARYI  
o objawieniach Matki Bożej w Nowej Osuchowej 1910r.  

Objawienia zostały zaakceptowane przed II wojną światową. Według objawień 

Marianny Andryszczyk w tej miejscowości będzie miał swą stolicę 

Chrystus Król Polski. W tej miejscowości stoi Sanktuarium Matki Bożej 
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Królowej Polski. Matka Boża mówiła: Ja sobie to miejsce ulubiłam i przybyłam do was z Częstochowy. 

Książka 80 stron, wyd. 2020 rok. Zainteresowanych odsyłamy do Marii kom. 664 035 180 lub to p. Eli która 

zajmuje się dystrybucją tej i innych pozycji ks. Michała Dłutowskiego. 

Peregrynujące OBRAZY i FIGURY w Legionie MRMSJ 

► Obraz św. Józefa (wizerunek jak na okładce tyt. Głosu MR nr 41), nadal w Koszalinie w Stowarzyszeniu Dom 

Miłosierdzia (ośrodek koszalińsko-kołobrzeski). 

► Obraz Króla Miłosierdzia i Polski ofiarowany w 2018 r. w Krakowie Legionowi MRMSJ przez Apostolską Grupę 

Miłosierdzia Bożego na Skałce w Krakowie jest nadal Runowie Pomorskim (ośrodek szczecińsko-kamieński). 

►Obraz Pani Wszystkich Narodów, jest nadal w Bełchatowie (ośrodek łódzki). 
Ponadto pozostają nadal: 
►Figura św. Józefa Patrona Kościoła przekazana od rycerzy ze Szczecina dla Warszawy od 21.05.2022 r. 
►Figura Chrystusa Króla na oślepienie szatana u rycerzy w Szczecinku (ośrodek koszaliński-kołobrzeski).  
►Figura Matka Boża z Guadelupe u rycerzy w Pelplinie (ośrodek pelpliński).  

DO WIECZNOŚCI ODESZŁA  RYCERKA z Gdańska  

Śp. Teresa Wójtowicz ur. 1936 r. z Gdańska odeszła do Pana w sobotę, 6 kwietnia 2022 r.  
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie … 

MODLITWA za 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 Małego Rycerza i 

witryny internetowej MR – w przekręcaniu, wypaczaniu i nie zrozumieniu i umniejszaniu tych treści oraz 

wszelkich złych zamierzeń, działań i ataków – zostały przerwane i zniweczone mocą Bożą i za 

przyczyną Patronów Legionu MR i całego Dworu Niebieskiego. Amen 
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