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OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY 
►26-28 maja 2023 – Planowane VIII rekolekcje w Częstochowie. To planowana uczta duchowa w 

Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Krwi Chrystusa. Informacje szczegółowe i zapisy u Marii 

kom. 664 035 180 

►28/29 maja 2023 – XVIII Pielgrzymka Zawierzenia Legionu Matce Bożej, Początek zjazdu - 

tradycyjnie o 14:00 na Wałach Jasnogórskich. Czuwanie z Królową Polski i adoracją Króla Miłosierdzia i 

Polski w kaplicy Cudownego Obrazu od Apelu Jasnogórskiego do 4:00 w niedzielę, 22.05.2022. Zapisy 

u Marii kom. 664 035 180 

►4–6 sierpnia 2023 – XXIV TRIDUUM ku czci Boga Ojca w Niepokalanowie, w tym VII rekolekcje, XIII 

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

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

Od Redakcji: Jesteśmy wdzięczni dobremu Panu Bogu, NMP, Aniołom i Świetym, że poza planowanymi 
ogólnopolskim spotkaniami, coraz częściej z inicjatywy lokalnych grup organizowane są spotkania modlitewne, dni 
skupienia, rekolekcje w lokalnych ośrodkach. To duchowe ubogacenie wychodzące z natchnienia Bożego jakie jest 
odczytywane i realizowane w czynie. Bóg zapłać ks. Lesławowi za asystencje tych spotkań, które zostały 
zrelacjonowane: z Kraśnika, Bochni, Pierwoszyna i Gwizdowa! Chwała Pana Bogu, NMP i Dworowi Niebieskiemu. 

Niesamowite przymierze "dwóch" Matek.  
Maryja z Guadalupe opiekunką Polaków 

Polacy są bardzo przywiązani do wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, której jesteśmy oddani w 

szczególną opiekę. Tymczasem Prymas Wyszyński zawierzył nasz naród jeszcze jednej potężnej 

orędowniczce znanej na całym świecie. Patronuje nam także Matka Boża z Guadalupe. 

Wszystko zaczęło się w roku 1946, gdy polski żołnierz AK - Jerzy Skoryna - przybywa i osiedla się w 

Meksyku. Na miejscu dowiaduje się, że wiele narodów dokonuje tu zawierzenia Maryi z Guadalupe. 

Widząc flagi wszystkich państw, które tego dokonały, w roku 1958 udaje się z taką prośbą do 

ówczesnego Prymasa Meksyku, kard. Miranda y Gomez. Ten informuje go, że może się to stać tylko, 

gdy oficjalnie poprosi o to Prymas Polski oraz prezydent naszego kraju. 

Jerzy Skoryna postanawia wtedy podjąć oficjalne kroki w tym kierunku. Kard. Stefan Wyszyński nie 

zastanawia się długo i wysyła do Meksyku oficjalną prośbę, aby zawierzyć Polaków Dziewicy z 

Guadalupe. Jednak w tym czasie w Polsce rządzą komuniści i nie można liczyć na wsparcie prezydenta, 

który deklaruje się przeciwko wierze i Kościołowi. Dlatego aktu tego dokonał rząd emigracyjny na 

uchodźstwie w Londynie. 

Zawierzenie odbyło się 3 maja 1959 r. - gdy w Polsce świętowano uroczystość Maryi Królowej Polski. 

W organizację włączyło się wiele środowisk polonijnych w Meksyku. Kardynał Gomez wygłosił homilię, 

w której odwoływał się do uroczystości, jaka tego dnia obchodzona jest w Polsce. Później ucałował 

polską flagę z haftowanym godłem przyniesioną do ołtarza i odmówił akt zawierzenia Polaków i 

ich przyszłości Matce Bożej z Guadalupe. Po tym akcie zebrani wierni zaczęli skandować "Viva 

Polonia!", a w mieście rozległo się bicie dzwonu. 
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Na koniec Prymas Meksyku zwrócił się raz jeszcze do Polaków, przypominając o przyjaźni, jaka łączy 

nasze narody za sprawą tych dwóch szczególnych wizerunków Maryi. Wyraził przekonanie, że Polska 

stanie się dzięki temu wolna i niepodległa. 

Meksyk zawsze wspierał Polskę w dążeniu do wolności. Gdy w 1953 r. więziono Prymasa 

Wyszyńskiego, w Meksyku trwały modlitwy o jego uwolnienie. To przykład jednej z najpiękniejszych 

przyjaźni między narodami. Wszystko pod czujnym okiem troskliwej Matki. 

żródło: https://deon.pl/wiara/duchowosc/niesamowite-przymierze-dwoch-matek-maryja-z-guadalupe-opiekunka-polakow,436202 

Relacja z przebiegu Dnia Skupienia w Kraśniku  
dnia 8 września 2022 r. w święto Narodzenia NMP       

Mali rycerze z Kraśnika i okolic od lat pamiętają o święcie 

Boga Ojca całej ludzkości.  Przez szereg lat jeździliśmy na 

to święto do Kalisza, teraz jeździmy do Niepokalanowa. U 

nas w kościele Miłosierdzia Bożego w Kraśniku w pierwszą 

niedzielę miesiąca sierpnia od lat zamawiamy Mszę Świętą 

ku czci Boga Ojca Stworzyciela, prosząc o ustanowienie 

Jego święta. Mszę świętą poprzedzamy adoracją oraz 

wcześniej odmawianymi nowennami. W każdy trzeci piątek 

miesiąca na Mszę Świętą zbiorową do Miłosierdzia Bożego 

też podajemy tę intencję. 

W tym roku na  czuwanie poświęcone Bogu Ojcu z 6 na 7 sierpnia z Kraśnika oraz Zdziłowic, Zarajca, 

Batorza, Słodkowa i Wojciechowa  pojechało łącznie 34 osoby w tym 13 osób małych rycerzy, pozostali 

wspierający. Ponadto 2 osoby były na rekolekcjach od piątku 5 sierpnia, a powróciły wspólnie z nami. 

W Niepokalanowie zostaliśmy zawierzeni Matce Bożej z 

Guadalupe pod Jej płaszcz. Okrycia nas płaszczem Matki 

Bożej dokonał kustosz Płaszcza Matki Bożej z Guadalupe ks. 

dr Lesław Krzyżak, z  którym kontaktujemy się od 10 lat i 

jesteśmy mu wdzięczni za jego wsparcie modlitewne, 

odprawione Msze Święte, a także za jego życzliwość. To też 

już w Niepokalanowie zapragnęliśmy, aby i  ci, którzy nie byli z 

nami, nie mogą pojechać do Częstochowy, czy Niepokalanowa, 

aby i oni mogli być okryci płaszczem Maryi i uczestniczyć we wspólnej modlitwie, wysłuchać stosownej 

katechezy. 

Ks. Lesław obiecał, że przyjedzie do Kraśnika, dlatego postanowiliśmy zorganizować jak najszybciej 

spotkanie u nas. 

Na taki dzień skupienia wybraliśmy święto Matki Bożej Jej urodziny, tj. dzień 8 września 2022 r. 

Zorganizowaliśmy jednodniowe rekolekcje  w kościele Miłosierdzia Bożego w Kraśniku, gdzie skupia się 

https://deon.pl/wiara/duchowosc/niesamowite-przymierze-dwoch-matek-maryja-z-guadalupe-opiekunka-polakow,436202
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nasza wspólnota. Ksiądz proboszcz Wiesław Szewczuk wyraził zgodę, więc zaprosiliśmy księdza 

Lesława Krzyżaka, aby poprowadził rekolekcje i okrył nas płaszczem Matki Bożej. 

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą o godz. 10-tej to 

też osoby nie tylko z Kraśnika - ze wszystkich 5 parafii, 

ale i  z Batorza, Huty Józefów, Karpiówki, Studzianek, 

Zarajca, Zdziłowic i  Wojciechowa, zdążyły dojechać. 

Przyjechała też z Ząbek k. Warszawy sekretarz 

Zarządu Legionu MRMSJ, Maria Mrozek z rycerzem 

Pawłem – członkiem Zarządu.  Msza Święta została 

odprawiona w koncelebrze przez ks. prob. Wiesława 

Szewczuka  i ks. Lesława Krzyżaka z kazaniem bardzo 

mocnym, ciekawym wygłoszonym przez ks. Lesława. 

Uczestniczyło ponad 50 osób naszych oraz miejscowi wierni, którzy przyszli na Mszę Świętą w święto 

Matki  Bożej. Wszyscy słuchali z zainteresowaniem. Na ołtarzu przez cały czas stała figurka Matki Bożej 

z Guadalupe, która peregrynuje w rejonie naszej wspólnoty kraśnickiej. 

Po Mszy Świętej  było wystawienie Najświętszego 

Sakramentu, uwielbienie Trójcy Świętej, zawierzenie 

Duchowi Świętemu, następnie odmówiliśmy Różaniec 

część radosną i litanię loretańską do Matki Bożej. 

Następnie ks. Lesław objaśnił nam o Matce Bożej z 

Guadalupe , o zawierzeniu pod Jej płaszcz, o łaskach 

płynących z zawierzenia oraz odmówił wraz z nami 

litanię do Matki Bożej z Guadalupe okrywającej 

płaszczem. Część osób przygotowywała się  do 

zawierzenia przez 46 dni, z radością przyszli 

więc na spotkanie i zawierzenie.  

Odmówiliśmy też Anioł Pański oraz koronkę 

do Niepokalanego Serca Maryi i po 

zaśpiewaniu pieśni Maryjnej udaliśmy się na 

przywieziony obiad do kaplicy naprzeciwko 

kościoła. Nie zabrakło też ciasta, kawy czy 

gorącej herbaty. 

Po obiedzie można  było się zaopatrzyć w 

wartościowe książki, takie jak: Zawierzenie 

pod płaszczem Maryi, 24 godziny Męki Pana 

Naszego Jezusa Chrystusa, Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej, Osiem dni świętej oktawy 

poświęcenia się Bogu Ojcu, Pokutnik, czy Wielkość Świętego Michała Archanioła. 
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Po przerwie przy wystawionym Panu Jezusie w 

Przenajświętszym Sakramencie i odmawianiu dalszych 

części Różańca ks. Lesław okrywał każdego indywidualnie 

płaszczem Matki Bożej modląc się nad każdą osobą z 

osobna.  Również płaszczem Maryi zostali okryci nasi kapłani 

i organista Grzegorz.  

Zgłoszenie do wspólnoty złożył pan Kazimierz Kapusta z 

Zarajca Potockiego, który od dawna jeździł z nami na zawierzenie do Częstochowy, czy czuwanie do 

Niepokalanowa, on też wziął  do siebie figurkę Matki Bożej z Guadalupe po skończonych rekolekcjach. 

O godzinie 15-tej odśpiewaliśmy koronkę do Miłosierdzia 

Bożego, odmówiliśmy litanię do Miłosierdzia Bożego i 

różaniec tajemnice bolesne, zawierzyliśmy Matce Bożej 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego /akt 

zawierzenia ze śpiewniczka  MR/. Na zakończenie ks. Lesław 

pobłogosławił każdego indywidualnie i wszystkich razem 

Przenajświętszym Sakramentem.  

Dziękujemy Trójcy Świętej i Matce Bożej z Guadalupe za 

duchowe owoce rekolekcji,  ks. dr Lesławowi Krzyżakowi za przyjazd i poprowadzoną ucztę duchową 

oraz naszemu ks. prob. kanonikowi Wiesławowi Szewczukowi za umożliwienie nam tego spotkania 

modlitewnego. 

mr Cecylia 

Świadectwo działania Matki Bożej z Guadelupe 

Kiedy planowaliśmy wyjazd do Niepokalanowa na czuwanie poświęcone  Bogu Ojcu  w dniach 6/7 

sierpnia 2022r. zaproponowałam wyjazd mojej siostrze ciotecznej, nie wiedząc, jakie ma zmartwienie. 

Zgodziła się i pojechała ofiarowując wyjazd i modlitwy za swoje córki. Dowiedziałam się dopiero, że jej 

dwie córki spodziewają się dziecka i obydwie ciąże są zagrożone. Mama zamówiła też Mszę świętą u 

księdza Lesława w ich intencji. W nocy 7 sierpnia Ksiądz Lesław okrył nas płaszczem Matki Bożej z 

Guadelupe. Gosia mama dziewczyn wróciła z nadzieją, odmawiała też co dzień litanię do Matki Bożej z 

Guadelupe okrywającej płaszczem. Nadmienię, że w drodze do Niepokalanowa modliliśmy się też przy 

grobie świętego ojca Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii. 

Dziewczyny miały terminy porodu jedna w połowie października, druga na początku listopada, mama nie 

ustawała w modlitwie. Dokładnie dwa miesiące od tego wyjazdu i okrycia płaszczem w dniu Najświętszej 

Matki Bożej Różańcowej 7 października br. / też w dniu poświęconym Bogu Ojcu / obydwie, choć jedna 

w Lublinie, druga w Warszawie urodziły zdrowe dzieciątka. Urodziła się Liliana i Nikodem. 

Chwała Ci Panie. Dziękujemy Matce Bożej z Guadelupe za Jej pomoc i prosimy o dalszą opiekę dla 

dzieci, ich mam i babci.      mr Cecylia z Kraśnika 
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OKRYCIE PŁASZCZEM Matki Bożej z Guadalupe  

w Bochni 14.10.2022 

W piątek 14 października br. w Bochni odbył się 

dzień skupienia prowadzony przez ks. Lesława 

Krzyżaka. Skupienie rozpoczęło się w Bazylice św. 

Mikołaja Koronką do Bożego Miłosierdzia i Mszą 

Św. pod przewodnictwem ks. Lesława w asyście 

ks. dr Marka Mierzyńskiego - opiekuna 

bocheńskiego Legionu MR MSJ. Następnie grupa 

odmówiła I 

część Różańca 

Świętego w 

Kościele 

szkolnym i udała się do salki na konferencję prowadzoną przez ks. 

Lesława. Tematem konferencji i całego dnia skupienia było Okrycie 

Płaszczem Matki Bożej z Guadalupe.  

Od kilku lat wierni w całej Polsce mają możliwość zetknąć się z 

nietypowym Nabożeństwem Różańcowym, w trakcie którego chętne 

osoby są okrywane błękitnym płaszczem zwanym Płaszczem Matki 

Bożej z Guadalupe. 

Ks. Lesław jest jednym z 

25 osób w Polsce, które mają oficjalne pozwolenie, 

zarówno biskupa meksykańskiego, jak i swojego w kraju, 

na posługiwanie tym rodzajem modlitwy. A nie jest to 

modlitwa szczególnie inna od zwykłego Różańca. Mówiąc 

najkrócej: jest to zwykłe Nabożeństwo Różańcowe, w 

trakcie którego wystawiony jest wizerunek Maryi z 

Guadalupe, a chętni wierni mają możliwość, w czasie 

odmawiania modlitwy, bycia okrytym błękitnym 

płaszczem, wzorowanym na tym, który miała na 

sobie Matka Boża podczas objawienia Juanowi 

Diego. 

Wszystko to przyszło do Polski z Meksyku, gdzie 

znajduje się Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe 

oraz Jej niezwykły wizerunek, powstały w 

nadnaturalny sposób. Nawiązuje jednak przede 
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wszystkim do starej katolickiej praktyki szkaplerzy, jako szat oznaczających obecność i opiekę Boga. 

Zarówno szkaplerz jak i objawienie się Matki Bożej Juanowi Diego w Meksyku łączy właśnie idea szaty 

Maryi. Maryja, która ukazała się Juanowi miała na sobie niebieski płaszcz, pełen symboli czytelnych dla 

Indianina azteckiego. 

Płaszcz Matki Bożej, którym posługują Apostołowie Różańca, został wykonany zgodnie z tym co widział 

Juan Diego. Na zewnątrz zostały wyhaftowane gwiazdy jak na tilmie Juana Diego, a wewnątrz mapa 

wszystkich kontynentów, klucze Watykanu, obraz MB z Guadalupe, Betlejem i Hostia św. z 

napisem ”IHS”, jako znak Chleba Życia oraz miejsce lub kraj przeznaczenia płaszcza. 

Apostolat Różańca świętego i Płaszcza Najświętszej Dziewicy z Guadalupe, Matki Boga Prawdziwego, 

dla którego żyje, powołała pani Naty de Anda w 2010 r. na skutek ogromnego nabożeństwa do MB z 

Guadalupe. Głównym celem jego jest 

zjednoczenie osób w modlitwie 

różańcowej w rodzinach i wspólnotach w 

intencjach Matki Bożej i proponowanych 

przez członków. Apostolat dostał pełne 

pozwolenie na działanie i imprimatur 

udzielone przez Jego Eminencję 

Kardynała Juan Sandoval Iniguez i 

Arcybiskupa Guadalajara, w dniu 23 

maja 2011 roku. 

Wszystkie płaszcze, którymi posługują 

Apostołowie Różańca pochodzą z 

Meksyku i mają sygnaturę oryginalności 

podpisaną przez biskupa meksykańskiego. Mogą być używane tylko przez osoby delegowane przez 

odpowiedniego biskupa, na terenie którego chcą posługiwać. Nabożeństwa odbywają się za zgodą 

proboszczów i tylko tam, gdzie Apostołowie płaszcza Matki Bożej z Guadalupe zostaną zaproszeni.  

Apostołowie Płaszcza podkreślają, że wielu z tych, którzy modlili się pod Płaszczem Maryi z Guadalupe, 

doświadczyli cudów w życiu swoim, lub tych, w intencji których się modlili. Znane są świadectwa osób 

uzdrowionych z depresji i chorób psychicznych, świadectwa o nawróceniach osób w rodzinach, za które 

modliły się osoby pod Płaszczem, cud przemiany w skłóconych małżeństwach oraz liczne łaski pomocy 

Matki Bożej w sytuacjach leczenia ciężkich chorób nieuleczalnych. 

Po wygłoszeniu konferencji przez ks. Lesława, nakreślającej pierwsze w historii chrześcijaństwa 

objawienie się Najświętszej Maryi Panny oraz okoliczności powstania Nabożeństwa Różańcowego wraz 

z okryciem Płaszczem Matki Bożej, wszyscy uczestnicy spotkania, w trakcie odmawiania kolejnych 

części różańca, zostali okryci tymże Płaszczem. 

Elżbieta Weigel-Milleret  

(zdjęcia: Stefan Weigel-Milleret) 



Głos Małego Rycerza Nr 4 (4/2022)  PŹDZIERNIK–LISTOPAD–GRUDZIEŃEŃ 2022 

 

 
 

7 
 

  

RELACJA Z NOCY WYNAGRODZENIA  
z Naboz eń stwem Okrycia Płaszczem  
NMP z Guadelupe w Pierwoszyńie k/Gdyńi 

W nocy z dnia 04.11.2022 na 05.11.2022 na 

zaproszenie Proboszcza parafii 

Podwyższenia Krzyża Świętego w 

Pierwoszynie i parafii Św. Rocha w Rewie, 

Kanclerza Kurii Archidiecezji Gdańskiej i 

diecezjalnego Opiekuna Legionu Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, 

wspaniałego i zaangażowanego kapłana 

Rafała Detlaffa odbyła się noc wynagrodzenia 

Najświętszemu Sercu Jezusowemu i 

Niepokalanemu Sercu Maryi za nasze i 

innych nieprawości z Nabożeństwem okrycia 

Płaszczem Matki Bożej z Guadelupe, które 

poprowadził Ks. dr Lesław Krzyżak – Kustosza Płaszcza i wieloletni opiekun ogólnopolskich spotkań 

Legionu MRMSJ. (…) 

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 21:00 Apelem Jasnogórskim, a następnie odmówiliśmy Bolesną część 

Różańca. Ks. Lesław prowadził modlitwy do godz. 24:00 . 

Ks. Rafał Detlaff odprawił Msze Św. w 

nadzwyczajnej formie Rytu 

Rzymskiego (Msza Św. 

TRYDENCKA) w intencji 

wynagradzającej. Po krótkiej przerwie 

został odmawiany Różaniec Św., 

podczas którego ks. Lesław okrywał 

błękitnym płaszczem ochrony i 

błogosławieństwa wszystkich 

uczestników. Głęboko wierzymy w to, 

że za pośrednictwem tego 

niezwykłego nabożeństwa 

zawierzyliśmy Legion Małych Rycerzy 

MSJ, naszą parafię wraz z duszpasterzami oraz wszystkich uczestników tego spotkania (około 200 

osób) wraz z rodzinami Najświętszej Panience z Guadelupe. Modlitwa ta prowadzi do całkowitego 

zjednoczenia z Jezusem poprzez pełne oddanie Mu siebie takimi, jakimi jesteśmy, i złożenia siebie w 

ofierze Maryi. Kiedy poświęcamy siebie Maryi, oddajemy Jej nasze ciała, dusze, wartość naszych 
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dobrych uczynków i modlitw – przeszłych, obecnych i przyszłych – by czyniła z nich użytek według 

własnej woli. 

Chwała i dziękczynienie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, Matce Bożej przez Aniołów i Świętych za dar 

tego spotkania, za udzielone łaski i błogosławieństwa oraz opiekę Matki Bożej. Dziękujemy Ks. 

Proboszczowi Rafałowi za zaproszenie i zorganizowanie tak niezwykłego nabożeństwa, Ks. Lesławowi 

za poprowadzenie modlitw, konferencji oraz za okrycie Płaszczem Zawierzenia Naszej Matki i z 

Guadelupe oraz wszystkim uczestnikom tej uczty duchowej  .mr Basia z Pierwoszyna 

UROCZYSTE ZAWIERZENIE  
pod PŁASZCZ NMP z Guadalupe  
w Gwizdowie, 12.XII.2012 

To Matka Boża pokierowała inicjatywą zawiązania się  grupy o 

łącznej liczbie prawie 300 osób do przygotowania i zawierzenia 

siebie i swoich rodzin Matce Bożej z Guadalupe w dn. 

12.12.2022.r.w święto Matki Bożej  z Guadalupe. 

W tej liczbie sporą ilość stanowiły osoby spoza Legionu Małych 

Rycerzy, ale sympatyzujący z nimi i pragnący w przyszłości 

przystąpić do tego Legionu. 

 Ks. prof. Lesław Krzyżak na rekolekcjach w Niepokalanowie w 

sierpniu 2022 r. dał możliwość wszystkim uczestnikom rekolekcji  

błogosławieństwa pod Płaszczem Maryi z Guadalupe. Już wtedy 

wiele osób z wdzięcznością to przyjmujących, postanowiło pogłębić swoją wiedzę o tym zwyczaju i o 

obrazie MB z Guadalupe. 

Wystarczyło kilka telefonów z informacją o takiej inicjatywie i pewne ustalenia z ks. L. Krzyżakiem, który 

zaaprobował inicjatywę i polecił nas Dorocie Popowskiej –przedstawicielce Apostolatu Płaszcza Matki 

Bożej z Guadalupe na Polskę, a zgłoszenia  pragnących się przygotowywać poprzez modlitwę posypały 

się lawinowo i to z wszystkich regionów Polski. Czterdziestosześciodniowe indywidualne rekolekcje 

przygotowujące do zawierzenia koncentrowały się na codziennym odmawianiu różańca, poście w 

wyznaczonych dniach oraz medytacjach. Chęć modlitwy wszystkich była bardzo szczera, ale ze 

wszech miar wskazane też było pogłębienie wiedzy nas wszystkich  o samym cudownym obrazie, jego 

historii, a nade wszystko poprowadzenie wszystkich przygotowujących się w medytacjach o cnotach  

Matki Bożej i darach Ducha Świętego. W  kontemplacji cnót i darów Duch Świętego poprowadziła nas 

Dorota Popowska w codziennych „whatsappowskich” nagraniach. Rozważania te przeniknięte 

mądrością płynącą z objawień Matki Bożej na górze Tepeyjac prowadziły nas do głębszego zaufania 

Maryi i doświadczania przemieniającej Bożej miłości i zachęcały do pogłębiania duchowego 

przygotowywania się. Wartościowym uzupełnieniem rozważań „elektronicznych” był 46 dniowy program 

przygotowujący do zawierzenia zawarty w książce Christine Watkins „Zawierzenia pod płaszczem 

Maryi”, rozprowadzony wśród wszystkich uczestników. Dorota Popowska zatroszczyła się również o 
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przekazywanie najistotniejszych faktów z historii objawień Maryi na górze Tepeyjak jakich doświadczył 

Juan Diego, pojawienia się cudownego obrazu na jego tilmie, pobudowania kaplicy, kościółka a potem 

powstania sanktuarium maryjnego w Guadalupe w Meksyku.  

Drugie największe na świecie sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe znajduje się w hiszpańskiej 

prowincji Ekstremadura, odwiedzane jest corocznie przez 20 mln pielgrzymów z całego świata. 

Przesądza o tym nadprzyrodzony czyli transcendentny charakter ikony Matki Bożej, przekraczający 

wszelkie granice i ramy jakie człowiek chciałby wyznaczyć. O niezwykłości tego obrazu przesadza fakt, 

że jest to obraz nie – ludzką ręką uczyniony. Matka Boża powiedział do Juana Diego, że przychodzi z 

Hiszpanii z klasztoru Ekstremadura z Guadalupe. Jest tam czczona Jej figurka znaleziona w grobie 

świętego Łukasza Ewangelisty, którą papież Grzegorz Wielki podarował na przełomie VI i VII wieku 

biskupowi Sewilli. Cudownej mocy  Maryi płynącej z tej figurki przypisywali Hiszpanie skuteczną obronę 

przed najazdami muzułmanów. Muzułmanie zauważyli, że zwycięstwa Hiszpanów są związane z 

ochroną płynącą z tej figurki dlatego postanowili ją za wszelka cenę zniszczyć, co się nie udało. Figurka 

została zakopana w ziemi i ponad pięć wieków w niej leżała. W czasie panującej straszliwie 

dziesiątkującej ludzi i dobytek epidemii Maryja w cudowny sposób pokazała  rolnikowi, tracącemu przez 

epidemię swojego syna i  ostatnią krowę,  miejsce, gdzie ma kopać i powiedziała, iż znajdzie tam 

największy skarb. To miejsce znajdowało się w pobliżu rzeki zwanej Guadalupe. Cuda zaczęły się dziać 

już w trakcie wyjmowania jaśniejącej  cudownym blaskiem figurki z wykopanej z ziemi skrzyni. Chorzy 

zdrowieli, a umarli z tej wioski zmartwychwstali, ożyły również padłe zwierzęta. Wykopana figurka stała 

się wtedy ratunkiem dla całego kraju i do dziś odwiedzana jest i czczona w klasztorze, a uzyskiwane 

łaski i cuda niezliczone. Tak jak Matka Boża poprzez tą figurkę przyniosła ratunek Hiszpanom tak też 

przyniosła ratunek Indianom w Meksyku, których dziesiątkowały starcia zbrojne z hiszpańskimi 

najeźdźcami i przywiezione przez nich choroby. Szerzoną przez misjonarzy nową religię przyjmowali 

opornie kojarząc ją z terrorem i mordami i klęską cywilizacyjną ich narodu. Sytuacja uległa radyklanej 

zmianie po wydarzeniach, które rozegrały się w ciągu zaledwie kliku zimowych dni u stóp wzgórza 

Tepeyac. Pojawiła się ta ikona na tilmie Juana Diego w najbardziej traumatycznym dla Indian okresie 

dziejów. Dziewica z Guadalupe towarzyszyła im w procesie chrystianizacji i kształtowania się 

tożsamości narodowej, poprzez proces łączenia się ludzi różnego pochodzenia i różnych ras w jedno 

społeczeństwo meksykańskie.  

W objawieniach Matka Boża mówiła, że jest 

Matką Boga, Panią Wszystkich Narodów 

na ziemi. Kult Matki Bożej z Guadalupe 

rozwinął się na całym świecie. Nie ma 

kontynentu na którym Matka Boża nie 

miałaby grona wiernych czcicieli, 

oddających się w jej opiekę. Także i my z 

wielką wdzięcznością i radością w sercu 

zawierzaliśmy siebie i swoje rodziny  Matce 

Bożej w Guadalupe. Miało to miejsce w 
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gościnnym, pięknym kościele w Gwizdowie, niedaleko Leżańska, gdzie dopełniło się  nasze pragnienie 

zawierzenia poprzez uczestnictwo w modlitwie różańcowej, mszy świętej i akcie zawierzenia pod 

płaszczem Maryi. Msza święta sprawowana przez ks. prof. Lesława Krzyżaka  dopełniła w nas pełne 

zaufanie Maryi, a niezwykle pouczająca homilia o wydarzeniach wynikających z objawień doznawanych 

przez Juana Diego wzbudzało pragnienie doznawania duchowego macierzyństwa naszej Matki z 

Guadalupe. Ten Akt czci i całkowitego oddania się Maryi  w sposób wymierny w aspekcie fizycznym 

odbył się poprzez nałożenie płaszcza Maryi na poszczególnych uczestników i modlitwę ks. L. Krzyżaka. 

Z ogromną wdzięcznością przyjęliśmy końcowe błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem oraz 

poświęcenie róż, sakramentaliów i dewocjonaliów przy obrazie Maryi z Gauadalupe. Dziękujemy ks. L. 

Krzyżakowi za poświęcony nam czas i możliwość tak pięknego przeżywania tej uroczystości.  

 Już całkiem końcowym elementem tej uroczystości była możliwość spotkania się i rozmowy przez 

chętnych uczestników w gościnnych progach parafii Gwizdowskiej - za co bardzo dziękujemy 

proboszczowi tej parafii. 

mr Małgorzata - Kraków 

ŚWIADECTWO UMOCNIENIA i TRWANIA  
na modlitwie 46 różańców Zawierzenia  
pod Płaszczem Maryi 
Kochani, chcę się z Wami podzielić świadectwem przekazanym od osoby, która również trwa na 

modlitwie 46 różańców Zawierzenia pod Płaszczem Maryi. Napełniło mnie ono ogromną radością i 

bardzo mnie umocniło. 

Gdy rozpoczynaliśmy czas modlitwy, podczas Eucharystii Maryja ukazała wszystkie osoby modlące się i 

ich rodziny w Swoim Łonie okrywając nas Swoim Płaszczem. Równocześnie Maryja rozciągnęła Płaszcz 

na całą Polskę (ponieważ jest ona przez nas omadlana). W święto Ofiarowania Najświętszej Maryi 

Panny (21 listopada) podczas Eucharystii Maryja wszystkich uczestników modlitwy i ich rodziny okryła 

białym Płaszczem ze Złotymi Gwiazdami, rozciągając Go również nad naszą Ojczyzną. Obraz powtórzył 

się przez kolejne dni (wtorek i środa) również podczas Eucharystii. We wtorek Maryja okryła nas i nasze 

rodziny zielonym Płaszczem, rozciągając Go również na Polskę. Natomiast w środę okryła nas i nasze 

rodziny - tęczowym Płaszczem, rozciągając Go również na naszą Ojczyznę. 

Nie ustawajmy w naszych modlitwach i postach, niech one wypływają z głębi naszych serc 

przeniknione miłością i wdzięcznością do naszej Ukochanej Mamy. 

mr Łucja 

GENEZA NABOŻEŃSTWA I OKRYCIA PŁASZCZEM 
MATKI BOŻEJ W LEGIONIE MRMSJ 

W kilku punktach pragniemy odnieść się do wydarzeń jakie miały miejsce w niedalekiej historii i rozwinąć 

je, aby rozeznać i odczytać wolę Bożą wobec nas rycerzy, kandydatów, sympatyków Legionu i czcicieli 

Matki Bożej. 
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1. Na str. 49 Głosu MR nr 40 w artykule pt. Polska oddana w opiekę Matki Bożej z Guadalupe jest krótka 

wzmianka: „3 maja 1953 roku kardynał Miranda y Gomez, ówczesny Prymas Meksyku, na prośbę 

Episkopatu Polski oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. 

2. Założycielka Legionu MRMSJ s. Zofia Grochowska w książce Miłość do Boga i bliźniego dnia 

12.02.2008 r. są zamieszczone takie słowa: „Zawierzam was mojej Matce, abyście mieli schronienie 

pod jej płaszczem.” (Głos MR nr 40 s.51) 

3. Kilka lat temu (4-5) na ręce prezesa przekazana została statuetka MB z Gładalupe w celu jej 

peregrynacji wśród rycerzy w Polsce. Dostała się ona m.in. do rycerzy w Kraśniku. Stało się tak, że ta 

ofiarowana została uszkodzona i peregrynuje obecnie w ośrodku lubelskim a zakupiona nowa – w 

ośrodku pelplińskim.   

4. Także w tym samym Głosie MR nr 40 s. 51 zamieszczona została Litania do Matki Bożej z 

Guadalupe okrywająca płaszczem. Ta sama litania została zamieszczona na ostatniej stronie okładki 

Głosu MR nr 48.  

5. Pierwsze grupowe okrycie płaszczem Matki Bożej z Guadalupe w Legionie 

miało miejsce 8 sierpnia 2020 r. w Domacynie przy niezwykłej figurze Matki Bożej – 

dar z Filipin. Okrycia dokonał kustosz płaszcza ks. Maciej Bagdziński, obecny 

proboszcz parafii św. Piotra i Pawła w Radęcinie archidiecezja szczecińsko-

kamieńska. (zob. Głos MR nr 39/2020 str. 5) 

6. Kolejne okrycia miały miejsce w Niepokalanowie w zorganizowanym 

spotkaniu w ramach 24 Triduum ku czci Boga Ojca w dniach 5 i 7 sierpnia 2022 r. 

oraz w Kraśniku w ramach dorocznego dnia skupienia 8 września 2022 r. Tej praktyki dokonał ks. 

Lesław Krzyżak, kustosz płaszcza i asystent ogólnopolskich spotkań Legionu i redakcji Głosu MR. 

7. W Nowym Sączu zawiązała się oddolnie grupa rycerzy i niezrzeszonych, która po rozeznaniu 

duchowym pragnie modlić się i zarazić tą praktyką innych rycerzy, kandydatów i czcicieli Matki Bożej do 

organizowania się w 46 osobowe grupy w celu zawierzenia Maryi poprzez 4 praktyki duchowe: 

różaniec, post, oddanie się Maryi i dążenie do życia cnotami i owocami 7 Drów Ducha Świętego poprzez 

lekturę duchową wspierania rodzin, Ojczyzny i Kościoła.     

mr Wiesław Kaźmierczak 

Jolanta Gancarz:  

MATKA BOŻA Z GUADALUPE, PATRONKA POLSKI 

Jeśli komuś przyszło na myśl, że to jakaś pomyłka, albo pobożne życzenia, to jest w grubym błędzie. Ale 

i ja, do dzisiaj, nic o tym fakcie nie wiedziałam. Aż dostałam maila, a w nim, oprócz jednego zdania 

zachęty do zajrzenia, pewien link do tekstu o dziwnym tytule: Niesamowite przymierze „dwóch” Matek... 

Tytuł był nawet dłuższy, ale mnie zaciekawiły te „dwie” Matki. Przeczytałam i postanowiłam coś więcej 

na ten temat poszukać, a nawet podzielić się z Wami tą wiedzą. Dlaczego? Bo sprawa jest z gatunku 

„znaków”! 
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Otóż w zeszłym roku Klinika Języka, w serii „Małe książki o wielkich sprawach” wydała rzeczywiście 

niewielką książeczkę katalońskiego historyka i katolickiego działacza, Javiera Barraycoa: Cristiada 

(czyli: Los Cristeros Mexicanos 1926 – 1941). 

Wszyscy, którzy przychodzą na to blogowisko, wiedzą o jakie wydarzenia chodzi, więc nie będę się 

skupiała na treści, tylko na tych „znakach” właśnie. Na tylnej okładce książeczki mamy bowiem rysunek 

sztandaru Cristeros, z wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, która jak się okazuje, od 3. maja 1959 

roku jest także patronką Polski! Wszystko odbyło się lege artis, a całe dzieło zapoczątkował pewien 

skromny żołnierz AK i II Korpusu we Włoszech. 

Historia ta zaczęła się dokładnie 70 lat przed wydaniem przez Coryllusa „Cristiady” , czyli w 1946 roku... 

Wtedy właśnie, po miesiącach tułaczki, dotarł do Meksyku dwudziestoletni Jerzy Skoryna, żołnierz AK, 

uczestnik Powstania Warszawskiego, więzień obozu niemieckiego, który po wyzwoleniu zdążył jeszcze 

wstąpić do II Korpusu Polskiego we Włoszech. 

Kiedy zakończyła się wojna, znalazł się na pewien czas w Anglii, ale widząc, jak traktowani są polscy 

weterani, postanowił szukać szczęścia za Wielką Wodą. Nie wybrał jednak USA, tylko Meksykańskie 

Stany Zjednoczone... Co ciekawe, miał tam wyjechać już w 1939 r., do ojca, który kilka miesięcy 

wcześniej został założycielem Polsko-Meksykańskiej Izby Handlu Wymiennego. Wojna jednak 

pokrzyżowała te plany, ale jak widać, co się odwlecze, to nie uciecze... 

Po przybyciu do Meksyku, Jerzy Skoryna, jak to Polak – katolik, udał się do sanktuarium w Guadalupe, 

aby podziękować Bożej Matce za szczęśliwą podróż i cudowne ocalenie z niejednej wojennej opresji. 

Zauważył wówczas znajdujące się w bazylice flagi i godła różnych państw. Zainteresowało go to i 

wkrótce dowiedział się, że są to symbole narodowe tych krajów, które oddały się pod opiekę Matki Bożej 

z Guadalupe, obierając ją sobie za patronkę. Już wtedy pomyślał, że i Polska powinna być wśród nich, 

choć ma już przecież swoją Jasnogórską Panią. Nie było to jednak takie proste... 

Kiedy bowiem Jerzy Skoryna wrósł na dobre w społeczność meksykańską, uczestniczył w jej życiu 

religijnym, a nawet zaprzyjaźnił się z prymasem Meksyku, kardynałem Miguelem Dario Miranda y 

Gomezem, okazało się, że aby flaga i godło jakiegoś kraju, jako symbol oddania się w opiekę Pani z 

Guadalupe, mogło znaleźć się w tamtejszej bazylice, musi o to oficjalnie wystąpić w imieniu swojego 

Narodu jego prymas oraz prezydent kraju. A był właśnie rok 1958... W Polsce rządzili komuniści, którzy 

wprawdzie wypuścili z więzienia prymasa Wyszyńskiego (w 1953 r., właśnie za namową Jerzego 

Skoryny, prymas Meksyku ogłosił we wszystkich tamtejszych kościołach modlitwy za Polskę), kardynał 

zdążył już nawet odnowić Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, ale o szukaniu przez komunistyczne 

władze opieki Matki Bożej, nawet w zlewicowanym Meksyku, nie było przecież mowy. Zresztą po śmierci 

Bieruta Gomułka w żadne wybory prezydenckie się nie bawił, zadowalając się Radą Państwa. Natomiast 

polskiego rządu na emigracji właściwie nikt już oficjalnie nie uznawał. Ale Jerzy Skoryna tym się nie 

zrażał i zaczął swoje kołatanie od prymasa Stefana Wyszyńskiego właśnie. A ten entuzjastycznie poparł 

projekt i wystosował do prymasa Meksyku stosowny list. Teraz trzeba było jeszcze załatwić sprawę 

prezydenta. 
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Na szczęście prezydenta Augusta Zaleskiego z Londynu, który chętnie zwrócił się do prymasa Meksyku 

o patronat Matki Bożej z Guadelupe nad Polską, uznawał ciągle Watykan, więc od strony formalnej 

przeszkód nie było. Pozostały jeszcze sprawy organizacyjne, ale te nie stanowiły dla Jerzego Skoryny 

większych trudności, zwłaszcza, że do pomocy włączył się pewien czeski ksiądz z katolickiej szkoły... 

I wreszcie nadszedł wielki dzień, 3 maja 1959 roku, święto Matki Bożej Królowej Polski, która teraz, jako 

Pani z Guadalupe, przyjmowała oficjalnie patronat nad swoim zamorskim królestwem. W bazylice 

zgromadziły się tłumy. Samych uczniów (z flagami ciemiężonych przez komunizm krajów Europy 

Środkowo – Wschodniej), przybyło kilkanaście tysięcy. 

Polską flagę wręczał prymasowi Meksyku Władysław Rattinger z Gudalajara, człowiek, który dostał w 

1943 r. od polskich władz w Londynie polecenie przewiezienie cudem ocalonych z łagrów Polaków do 

dalekiego Meksyku. I misję tę wykonał wspaniale. 

Uroczystość w Guadalupe był piękna i podniosła, nie będę jej tu opisywać, tylko zamieszczę link do 

stosownego tekstu, którego nie ma sensu przecież przepisywać czy streszczać. Dla nas ważne jest, że 

prymas Miranda y Gomez w swoim kazaniu podczas uroczystego nabożeństwa podkreślił oczywistość 

przyjęcia Polski pod opiekę Matki Bożej z Guadelupe, jako kraju, który od 1926 roku modlił się żarliwie 

za Meksyk w czasie tragicznych lat Cristiady. 

Nie ma przypadków, są tylko znaki... 

Źródło: http://jolanta-gancarz.szkolanawigatorow.pl/matka-boza-z-guadalupe-patronka-polski 

ZAWIERZAM WAS MOJEJ MATCE, ABYŚCIE MIELI 
SCHRONIENIE POD JEJ PŁASZCZEM 

Dnia 12.02.2008 r. do s. Zofii: Pisz córko, abyś wiedziała i dała poznać innym: walka dobra ze złem się 

zaczęła. Was wybrałem, abyście dali świadectwo żywej wiary w Moje Bóstwo. Wyposażę was w moc 

Moją, która da wam moc zwycięstwa przez modlitwę. Będziecie mieli widzenia i sny… dam wam poznać 

ich znaczenie – tylko się nie lękajcie, a ufajcie Mi swemu Bogu.  

Zawierzam was mojej Matce, abyście mieli schronienie pod jej płaszczem.  

Nastąpi wielki zamęt w Kościele, jak i w waszym kraju i nic im nie pomoże – wyczerpali Moją dobroć – a 

nastąpi sprawiedliwość, która słusznie się należy tym, co zeszli z dróg Bożych. Dzieci Moje czuwajcie, 

aby zło was nie opanowało.  

KORONKI DO NMP Z GUADALUPE 

Koronka do Matki Bożej z Guadalupe – wersja I 

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

Na krzyżyku: Nasza Pani z Guadalupe, Różo Mistyczna, bądź pośredniczką Naszego Świętego 

Kościoła, chroń głowę Kościoła, pomóż wszystkim tym, którzy się do Ciebie uciekają, i ponieważ jesteś 

http://jolanta-gancarz.szkolanawigatorow.pl/matka-boza-z-guadalupe-patronka-polski
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Maryją, zawsze dziewicą i Matką Boga Prawdziwego, zyskaj dla nas od Najświętszego Syna łaskę wiary 

oraz słodką nadzieję w środku goryczy życia, palącą jałmużnę oraz najlepszy dar ostatecznej 

wytrwałości. Amen. 

Ojcze nasz… 

(4 razy) Zdrowaś Maryjo…, poprzez jej czterokrotne objawienie się Świętemu Juanowi Diego. 

Chwała Ojcu… 

Pierwsze Objawienie: Nasza Pani z Guadalupe objawiła się świętemu Juanowi Diego. Nasza Pani błaga 

o świątynię w jej imieniu. 

Ojcze nasz… 

Medytacja: Nasza Pani z Guadalupe, moja Królowo i moja Matko, dziękuję Ci za pierwsze objawienie 

świętemu Juanowi Diego, kiedy objawiłaś iż jesteś najczystszą dziewicą, Maryjo, Matko Boga 

prawdziwego i Matko wszystkich ludzi. Dziękuję za prośbę o wybudowanie świątyni w której stoisz, by 

kierować do niej tych, którzy będą świadectwem Twojej miłości, Twego współczucia, Twej pomocy i 

Twej opieki, którymi obdarzasz wszystkich, którzy Cię kochają, ufają Ci i wzywają Twojej pomocy. 

(3 razy) Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu… 

Drugie Objawienie: Nasza Pani obdarowała świętego Juana Diego odwagą, po jego powrocie z domu 

biskupa. 

Ojcze nasz… 

Medytacja: Nasza Pani z Guadalupe, moja królowa I moja matka, dziękuję Ci za Twoje drugie 

objawienie świętemu Juanowi Diego, kiedy, po jego powrocie z domu biskupa, upadł znieważony i bronił 

się przeświadczony, iż nie jest w stanie spełnić Twoją misję. Dziękuję za odwagę i zachętę, którą dałaś 

świętemu Juanowi Diego, by jeszcze raz zwrócił się z prośbą do biskupa. 

(3 razy) Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 

Trzecie Objawienie: Nasza Pani z Guadalupe obiecuje zesłać znak świętemu Juanowi Diego dla 

biskupa. 

Ojcze nasz… 

Medytacja: Nasza Pani z Guadalupe, moja Królowo i Matko, dziękuję Ci za trzecie objawienie się 

świętemu Juanowi Diego, kiedy, po jego nieskutecznych prośbach o budowę świątyni, powiedziałaś mu: 

“Niech tak będzie mój Synu: Wróć jutro z zapewnieniem, iż możesz dostarczyć biskupowi znak, o 

który prosił. Kiedy go otrzymasz, uwierzy Ci, nie będzie dłużej wątpił w Twe słowa i Twoją dobrą 

wiarę. Bądź pewien, iż nagrodzę Ci wszystkie smutki.” 

(3 razy) Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu… 

Czwarte Objawienie: Nasza Pani z Guadalupe spełnia obietnicę ukazując się na tilmie świętego Juana 

Diego. 

Ojcze nasz… 
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Medytacja: Nasza Pani z Guadalupe, moja Królowo i Matko, dziękuję Ci za Twoje czwarte objawienie 

świętemu Juanowi Diego, kiedy kazałaś mu zebrać róże, które znalazł na szczycie wzgórza I przynieść 

je Tobie. Dziękuję za ukazanie ich na jego tilmie, kiedy powiedziałaś: „ten bukiet róż jest znakiem, który 

masz przekazać biskupowi. Musisz powiedzieć mu, w moim imieniu, że rozpozna moja wolę i musi ją 

spełnić. Będziesz moim ambasadorem, całkowicie wartym mojego zaufania. Tylko przed obliczem 

biskupa odsłoń zawartość swojego płaszcza i odsłoń to, co będziesz niósł”. Dziękuję Ci za Twój obraz, 

który ukazał się na tilmie, który pojawił się wraz z różami. 

(3 razy) Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu… 

Modlitwa zamykająca:  

Pamiętaj, najłaskawsza Dziewico z Guadalupe, która objawiłaś swoją niebiańskość na górze 

Tepeyac, pokazała w nim litość i troskę wobec tych, którzy się do niej uciekają, którzy ją kochają 

i jej ufają, szukają pomocy i wzywają je, kiedy są potrzebie, słucha naszych próśb, ociera łzy i 

daje nam pocieszenie i ulgę. Tą ufnością ożywieni przychodzi przez jej sierpniowe oblicze, pewni, 

iż spełni ona obietnice i będzie miłosierna dla nas. Pełni nadziei, oddajemy jej opiece, by nic nas 

nie udręczyło.Ty, która chciałaś pozostać z nami w Twym świętym wizerunku,Ty któraś jest 

naszą Matką, naszym zdrowiem i naszym życiem. O Maryjo, Matko Boga, usłysz nasze prośby i 

miej dla nas miłosierdzie. Amen. 

Modlitwa do naszej Pani z Guadalupe:  

Nasza Pani z Guadalupe, moja Matko, w Twoje ręce składamy nasze modlitwy, weź nasze 

modlitwy, prośby i nadzieje i przedstaw je w moim imieniu Jezusowi. Pamiętając o miłości podaj 

w dłonie Jezusowi, On nie odrzuci tego, co trzymają, nawet jeśli otrzymałaś to ode mnie. Amen. 

Koronka do NMP naszej Pani z Guadalupe – wersja II 

Conchiglio, to  ja, Maryja… jestem twoją Matką i pragnę uczynić dar dzieciom dobrej woli. Jest to dar, 

ponieważ z modlitwy zawsze wypływają dary, przede wszystkim duchowe, albowiem kiedy człowiek 

ewoluuje duchowo, w konsekwencji są mu dane wszystkie pozostałe dary. Pragnę, aby ludzie odmawiali 

z miłością niewiele słów, lecz wymawianych z przekonaniem i miłością: 

Korońkę odmawia się ńa Różańcu. 

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

Na początku: 

Wierzę w Boga…Ojcze nasz…(3 razy) Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu… 

Na dużych paciorkach: Maryjo, nasza Pani z Guadalupe, zmiażdż głowę Szatanowi i zbaw swój lud. 

Na 10 małych paciorkach: Maryjo, nasza Pani z Guadalupe, zgromadź swe dzieci pod twym 

Gwiaździstym Płaszczem. 

Na zakończenie: 
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Pozwólcie mi wpływać na wasze serce, jestem Maryją Dziewicą z Guadalupe, która poprzez swojego 

syna Juana Diego ukazała swój Wizerunek światu. 

Ja ochronię i uratuję świat od szatana we własnej osobie, który, upokorzony, zniknie w największej głębi 

piekła. 

Ja was doprowadzę do ostatecznego zwycięstwa i z moim Świętym Wizerunkiem dotrę do całego 

świata. 

źródło: http://rozance-i-koronki.blogspot.com/2017/12/koronki-do-matki-bozej-z-guadalupe.html 

BOLESNE S WIADECTWO RYCERKI Z HISZPANII: 

 „Bardzo chciałam być okryta płaszczem  
Matki Bożej z Guadelupe” 
"Bóg zapłać Bracie. Ja bardzo proszę o modlitwę. Jestem załamana. Nie mogę dojść do siebie. Mąż 

jest 4 miesiąc w szpitalu. Jeździłam z początku codziennie. Potem nie wytrzymałam tego wszystkiego. 

Musiałam sama się leczyć. Jakiś czas w ogóle nie zajmowałam się niczym. Ale pomału, pomału i jakoś 

dochodzę do siebie.  

Bardzo chciałam być okryta płaszczem Matki Bożej z Guadalupe. Ale to był moment, że nie 

wiedziałam, co się ze mną dzieje. Nie wiedziałam, co robię. Siedziałam i nic nie pamiętałam. Usypiałem 

prawdopodobnie po lekach  i wykonywałam jakieś nieskoordynowane ruchy. No i wydawało mi się, że 

siedzi koło mnie wnuczka i ją głaszczę. Aż w końcu odrzuciłam te leki – prawie wszystkie  i zaczynam 

dochodzić do siebie. I chyba w końcu po tych wszystkich modlitwach nocnych i ja zaczynam dochodzić 

do siebie i mąż,  bez nogi, bo niestety nie udało się jej uratować i ma  całą amputowaną. Dostał protezę, 

ale nikt go nie uczył chodzić na tej protezie - żadnej rehabilitacji. Ja nie wiem, co oni chcieli z nim zrobić, 

ale tam, gdzie go wozili po szpitalu i po amputacji - to było straszne miejsce. Jak pytaliśmy się dlaczego 

tam jest mówiono nam, że ma bakterie, którą został zarażony w szpitalu podczas operacji.  

Jak długo żyję i byłam w wielu szpitalach i na, rehabilitacji, w aptekach i cały czas mówią: jak to w 

Polsce jest źle – to ja takiego miejsca nie widziałam… Nie wolno było mu wychodzić z sali do dziś. Nie 

było łazienki, była ubikacja, do której nie mógł wjechać na wózku, więc wszystko robił przy otwartych 

drzwiach. A najśmieszniejsze było to, że zlew do kranu był przypięty; prysznic - ale nie było żadnej 

kratki, żeby ta woda mogła spływać. Więc któregoś dnia zdenerwowaliśmy się, że ile można się nie myć.  

I po prostu posadziliśmy męża na krześle i zaczęliśmy go myć. Dopiero jak woda lała się na cały pokój i 

pół korytarza, to nagle przybiegli - co się dzieje. Więc my mówimy, to gdzie mąż jest. Nie wolno okna 

otworzyć, nie wolno nigdzie wyjść. Niby ma bakterie a nikt nie wie jaką. Miał mieć rehabilitacje a nie ma. 

Nawet nie ma ani miejsca, ani sali na jakąś rehabilitacje.  A na zapytanie: – kiedy będzie miał jakąś 

przymiarkę do protezy? Odpowiedź była jedna: – Jak będą mieć materiał.  W końcu dowiedzieliśmy się  

że dostanie tą protezę najzwyklejszą, jaka może być. Bo za krótko pracował w Hiszpanii, aby dostał 

lepszą, zamiast powiedzieć to na samym początku, to powiedzieli to po miesiącu – więc 

zaprotestowaliśmy, że takiej zwykłej protezy to nie chcemy, bo taka zwykła proteza to tak samo jakby 

wyciosać sobie z drzewa taką jak chłopcy wracali z wojny. 

http://rozance-i-koronki.blogspot.com/2017/12/koronki-do-matki-bozej-z-guadalupe.html
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Więc zaczęła się walka  o pieniądze, zbieraliśmy wspólnie, z dziećmi każde na swój sposób, każde 

wzięło jakiś kredyt. Niby są socjale, caritasy a jak przyszło coś do czego to nagle nigdzie się nam nic nie 

należało. Ale dzieci pobrały kredyty. Ja z mężem wzięłam też coś w rodzaju kart kredytowych, 

sprzedaliśmy złoto, jakie kto miał, syn sprzedał samochód. Myśmy sprzedali samochód, choć nasz był 

stary więc za dużo nie wzięliśmy  i udało się. Zaczęli mu robić lepszą tą protezę nawet kolano się ugina.  

No i dostał receptę na wózek, musimy dopłacić ale już nie dużo około 100 euro prawdopodobnie. Tak że 

wszystko  jest  na dobrej drodze. W piątek mąż będzie już w domu.  

A jeszcze nie powiedziałam chyba najważniejszego. Na samym początku, gdy dochodziliśmy dlaczego 

się tam znalazł i dlaczego nie ma łazienki itd. Było jeszcze coś gorszego. Na samym początku mąż był 

dwa miesiące w szpitalu – takim normalnym – tam przeszedł te dwie amputacje.  I wyszedł  w miarę 

normalny  i zdrowy. Po tej pierwszej operacji nie goiła się rana, więc była druga. Po tej drugiej już się 

goiło i było wszystko dobrze. Dopiero jak został przewieziony to dowiedzieliśmy się, że zarazili go jakąś 

bakterią. I tam oprócz tego, co już opisałam, to nagle: - co przyszliśmy to mąż spał i był dziwnie 

nieprzytomny. Był coraz słabszy, do tego stopnia, że nie dawał rady już siadać. Wtedy podjęliśmy 

decyzje, że będziemy cały czas u męża, bo coś się nam nie podobało. I tak zrobiliśmy. Za każdym 

razem jak przynosili leki sprawdzaliśmy. I tu się okazało, że on dostawał leki, które zmiękczały mu 

mięśnie, ogłupiały go, powodowały sen – non stop, tak że mąż nie wiedział, co się z nim dzieje, gdzie on 

jest i po co jest. Z tego co dowiedzieliśmy się trzy razy spadł, a ile dokładnie to nie wiemy. Więc 

zabieraliśmy te leki, ale dostawał jeszcze kroplówkę, na której nie pisało, co dostaje - był tylko nr sali. 

Więc i z tym poradziliśmy sobie. 

Mąż doszedł do siebie, ale gdybyśmy się na tym wszystkim nie znali, to może jeszcze tydzień i byłoby 

po mężu. Nie wiem, czy dobrze myślimy i czy damy radę, ale chcemy oddać tę sprawę do sądu - jak 

wyjdzie już. Każdy mówi inaczej, że nie wygramy, że oni na wszystko znajdą wytłumaczenie, a 

najbardziej dobijające z tego wszystkiego było to, że mąż był przewieziony, do szpitala dla osób tylko 

leżących w śpiączce, dla osób z alzheimerem. Przywiązanych pasami. I nie mogli znieść tego, że 

siedzieliśmy tam całymi dniami i nocami. I dzięki modlitwie i domyślam się, że to Duch Święty tak mnie 

oświecił. Ja też zaczynam dochodzić do siebie. I być może zacznę być bardziej aktywna.  

Najbardziej brakuje mi tego, że nie mogłam być okryta płaszczem Matki Bożej. Chciałam się też 

zapytać, jak to jest naprawdę, jeżeli ja nie byłam ani na jednym spotkaniu we wspólnocie to znaczy że 

jestem wydalona. Kiedyś to przeczytałam. I bardzo mnie to zabolało. Ale mimo wszystko nadal się 

modlę, nadal czytam... I bardzo gorąco pozdrawiam i brata, rodzinę całą Wspólnotę. Niech Bóg 

błogosławi Wszystkich.  

Módlmy się nieustannie o pokój, choć Maryja jest bardzo zmęczona tą prośbą, która jest ignorowana, a 

ręka Pana Boga coraz cięższa. Spokojnej nocy. Zawsze jestem z Wami.  

mr Teresa z Hiszpani 

Od redakcji: Po przeczytaniu tego tekstu poproszony został ks. Lesław, aby objął ich modlitwą i okrył 

duchowo Płaszczem MATKI Bożej z Guadalupe. Oto co ks. Lesław Krzyżak napisał: 
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„W modlitwie wstawienniczej w imię Pana Jezusa naszego Znawcy i Króla, przez zasługi Jego 

Matki Maryi, a naszej Pani, Królowej, Orędowniczki, Lekarki i Matki, Rodzicielki prawdziwego 

Boga - Matki Bożej z Guadalupe, poleciłem polecane mi osoby, zawierzając je i ich sprawy oraz 

życie, ofiarując i okrywając płaszczem błogosławieństwa i ochrony. Nadal wspierając duchowo, 

oczyszczam i odsłaniam ich w Ciele i Krwi Chrystusa, polecam w Eucharystii, wkładam pod 

płaszcz Maryi blisko Jej koszuli, blisko Jej serca, blisko Jej łona uświęconego obecnością Boga. 

Niech potężna nieba i ziemi Królowa uzdrawia, leczy i niesie nadzieję.  Niech orędownictwo 

Dworu Niebieskiego nieustannie wstawia przed Tron Boży polecane osoby.  Niech zastępy 

Aniołów i  Wojsk Niebieskich Duchów stanowią ochronę przed złem i przeciwnościami. Niech - 

przez moją posługę kapłańską - błogosławieństwo Boga w Trójcy Świętej Jedynego Ojca i Syna i 

Ducha Świętego Jedynego zstąpi na polecanych i ich rodziny i pozostanie na zawsze. Amen”. 

Od Rycerki Teresy z Hiszpańii:  
Nie czekaj, otwórz drzwi swojego domu, przyjmij 
wędrującą Maryję z Jezusem… 

"Moja najukochańsza Matko – Komu Matko dzisiaj wierzyć, kto pomoże, kto zrozumie... 

Wiek dwudziesty zniszczył miłość. Tylko Ty dziś kochać umiesz. Komu ufać jak nie Tobie. 

W Twoje dłonie wszystko złożyć, a przez Ciebie kochać ludzi. 

By znów radość tam wróciła, gdzie jej kiedyś brakowało, by dla Ciebie dobra Matko każde serce 

zaśpiewało. 

Chcę Cię kochać –  

Chcę zawierzyć wszystkie życia niepokoje. 

Chcę zaufać ci Maryjo. 

Chcę się w serce wpisać Twoje.  

Chcę Cię kochać, 

Chcę zawierzyć wszystkie życia niepokoje. 

Chcę zaufać Ci Maryjo. 

Chcę się w serce wpisać Twoje.  

Pragnę ciągle być okryta Twoim płaszczem 

Tak niebiańskim, tak Mateńko - z Tobą zawsze.  

Ach Matulu ukochana, cóż ja sama bym zrobiła, gdyby nie ta moja matka wspólnotowa, gdyby, nie 

Twoje miłosierne Serce, oczy, gdyby nie brat W.1, który nas do Ciebie prowadzi… 

                                                           
1
 Prośba mr W.K. do ks. Lesława: Czy może Ksiądz duchowo okryć płaszczem Matki Bożej   ją, męża a także 

rycerkę Wandę z Kanady? 
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I jak czuły ojciec zawsze się nami opiekuje i wysłucha, doradzi, gdzie wraz z księdzem Lesławem 

zaprowadzi do Legionu, który Bóg Ojciec bezustannie nam błogosławi2.  

I nieustannie nas prosi: módlcie się Dzieci, módlcie się tak bardzo Was kocham. 

Królowo. Miłosierdzia , składam w Twoje dłonie moje całe życie... I proszę Cię o cierpliwość Serca. 

Naucz mnie wytrwałego słuchania słów Twojego Syna, szczerego spowiadania się, przystępowania z 

wiarą do Komunii Świętej i wreszcie proszę Cię, pozostań ze mną i przygotuj moje serce na świętowanie 

z Aniołami łaski. którą mi wypraszasz.  

Maryjo módl się za mną.  

Ulituj się nad Twoim dzieckiem i pomóż mi rozwiązać  moje problemy, w moim życiu. 

Uproś mi łaskę napełnienia Duchem Świętym. Chcę byś  była mi Matką, Królową i Przyjaciółką.  

Okryj mnie płaszczem Twojej miłości, weź mnie pod Twoją Obronę, uproś światło i  napełnij Twoim 

pokojem.  

Miej w swojej opiece naszą wspólnotę  Legion Rycerzy Miłosierdzia Bożego. który jest Dzieckiem Boga 

Ojca i jego Syna Jezusa Chrystusa i Tyś naszą Matką, która nas znasz.  Matko Wszechmocna, proszę 

weź dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa Mojego 

wyzwoliciela.  

Jesteś jedyną pocieszycielką daną mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w 

mojej nędzy,  oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje 

wołanie. Chroń mnie, prowadź, strzeż. Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją.  

Mam  ufność, że Maryja sprawi, abym szła według rytmu Jezusa w tych tak trudnych czasach dla mnie 

dla wszystkich a przede wszystkim dla Kościoła, w czasach kiedy lud traci  wiarę i odchodzi od 

pobożnych zwyczajów naszych ojców, dziadków.  

Jak widać wszyscy żyjemy na zwiększonych obrotach. Zapewne w każdym z nas rodzi się potrzeba 

zatrzymania w modlitwie przy Jezusie i Maryi.  

Tak dzisiejszy świat bezwarunkowo  potrzebuje modlitwy, by ratować nas samych, by ratować tych 

których dotknęło apogeum duchowej nędzy i nie mają już siły zwracać się do Boga o pomoc. Dlatego 

potrzebujemy modlitwy, aby nastąpiło prawdziwe nawrócenie. 

                                                           
2
 Ks. Lesław: „W modlitwie wstawienniczej w imię Pana Jezusa naszego Znawcy i Króla, przez zasługi Jego Matki 

Maryi, a naszej Pani, Królowej, Orędowniczki, Lekarki i Matki, rodzicielki prawdziwego Boga Matki Bożej z 

Guadalupe, poleciłem polecane mi osoby, zawierzając je i ich sprawy oraz życie, ofiarując i okrywając 

płaszczem błogosławieństwa i ochrony. Nadal wspierając duchowo, oczyszczam i odsłaniam ich w Ciele i Krwi 

Chrystusa, polecam w Eucharystii, wkładam pod płaszcz Maryi blisko Jej koszuli, blisko Jej serca, blisko Jej 

łona uświęconego obecnością Boga. Niech potężna nieba i ziemi Królowa uzdrawia, leczy i niesie nadzieję.  

Niech orędownictwo Dworu Niebieskiego nieustannie wstawia przed Tron Boży polecane osoby. Niech zastępy 

Aniołów i  Wojsk Niebieskich Duchów stanowią ochronę przed złem i przeciwnościami. Niech - przez moją 

posługę kapłańską - błogosławieństwo Boga w Trójcy Świętej Jedynego Ojca i Syna i Ducha Świętego 

Jedynego zstąpi na polecanych i ich rodziny i pozostanie na zawsze. Amen. 
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Dziękuję całej wspólnocie, bratu W…, Księdzu Lesławowi za wszelką modlitwę, za uproszenie wszelkich 

łask za wstawiennictwem Matki Bożej z Guadelupe, gdzie ja i mój mąż zostaliśmy przez ks. Lesława 

[duchowo] okryci płaszczem Maryi3.  

Wieść o tym że Maryja z Guadelupe okryła naszą wspólnotę Płaszczem wywołała u mnie pragnienie 

serca, byśmy i my oboje z mężem byli okryci jej niebiańskim płaszczem. Byliśmy bardzo wzruszeni, 

tym bardziej że w tym samym czasie, spłynęło na nas wiele nieszczęść. 

 Ja choruje od młodych lat co kilka lat mam nowotwór, i kolejne operacje. Mogę jednie powiedzieć, że to 

cud, że żyje i jestem w miarę sprawna. Tym bardziej że były to nowotwory złośliwe a te dwa ostatnie 

miałam w samym środku rdzenia kręgosłupa, gdzie lekarz, który mnie operował, nie dawał żadnej 

nadziei, a wręcz odwrotnie powiedział, że nawet gdy nie umrę to będę roślinką. Roślinką nie jestem, 

dzieci wychowałam, a to że żyje i nie jestem roślinką, wiem że to był cud. Już kiedyś to opisywałam. 

Teraz znowu mam nowotwór mózgu.  

Ale tym razem nie tylko sama, bo również choruje mój mąż. Ostatnie kilka lat różne choroby go 

dosięgają, Miał kilka udarów... Miał operacje serca...Miał bybassy na obu nogach. A teraz na końcu miał 

dwie amputacje w sumie na jednej nodze, ale  dwie. Najpierw miał amputowany palec duży u nogi, 

niestety nie goił się. Więc trzeba było amputować całą nogę, choć lekarze nie byli pewni że się uda bo 

przy cukrzycy  ciężko się goi. Ale wierzę ze po namaszczeniu chorych, codziennym. przyjmowaniu 

Komunii. I całkowitemu oddaniu i zawierzeniu się Jezusowi Miłosiernemu i Matce Najświętszej, gdzie 

przebywał w bardzo trudnych warunkach szpitalnych wszystko skończyło się dobrze. A na koniec taka 

radość, wzruszona z oczyma pełnymi łez, wpatrywaliśmy się w pełne miłości oblicze Maryi i błagaliśmy 

sercem o pomoc w trudnych sprawach.  

Modlimy się jak zawsze za całą wspólnotę, za brata W., za. Ks. Lesława, prosząc również o nawrócenie 

w rodzinie. Bo i do naszej rodziny wkradł się grzeszny obyczaj, dziś tak bardzo modny, życia w związku 

niesakramentalnym.... 

Nie czekaj, otwórz drzwi swojego domu, przyjmij wędrującą Maryję z Jezusem, by w Twoim domu tak 

jak w Kanie Galilejskiej w czasie uczty weselnej Maryja rozeznała , potrzeby, problemy, zatroskanie i 

zainterweniowała  u Syna aby im zaradzić. Żyjmy wołaniem, błaganiem i prośbą Maryi. Odmawiajmy 

codziennie różaniec, to. Najpotężniejsza broń przeciw szatanowi. Odmawiajmy też codziennie Koronkę 

do Bożego Miłosierdzia, bo Jego Miłosierdzie nie zna granic. Bóg zapłać.  

(Życie i śmierć należą wzajemnie do siebie. Życie może być udane tylko wtedy, kiedy zdołamy we 

właściwy sposób wyjść śmierci naprzeciw.)     mr Teresa z Hiszpanii 

RELACJA Z PRZEBIEGU VIII REKOLEKCJI  

w Częstochowie, w dniach 25-27.11.2022 

                                                           
3 Prośba brata W. do ks. Lesława: zob. przyp.1 
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Na przełomie roku liturgicznego odbyły się drugie w tym roku a VIII z kolei rekolekcje w 

Częstochowie organizowane od ośmiu lat przed Zjazdem Legionu MRMSJ na Jasnej Górze. 

Miejscem stał się Dom Rekolekcyjny św. Kaspra w Częstochowie. Na zarezerwowane miejsca 

przybyło 100 osób: BEŁCHATÓW, BOCHNIA, CHODZIEŻ, CZĘSTOCHOWA, GDYNIA, 

PIERWOSZYNO, GDAŃSK, JASTARNIA, JASTRZĘBIE ZDRÓJ, JÓZEFOSŁAW, KIELCE, 

KOSZALIN, KRAKÓW, KRAŚNIK, ŁOMŻA, OPOLE, PIASECZNO, PRABUTY, PUCK, SIEDLCE, 

SZCZECINEK, TRZCIANKA, WARSZAWA, WROCŁAW, ZĄBKI.  

PRZEBIEG REKOLEKCJI 

dla LEGIONU MAŁYCH RYCERZY MSJ 

25 - 27 LISTOPADA 2022 

POPROWADZIŁ: ks. Michał4 z naukami i posługą modlitwy i spowiedzi. 

Temat: DUCHOWOŚĆ NARODU POLSKIEGO5 

 Piątek, 25.XI.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 w Najświętszym Sakramencie w 

ciszy. Adorowali zapisani przedstawiciele: z Kraśnika, Koszalina, Jastarni, Pucka, 

Trzcianki, Białegostoku, Kielc, Szczecinka, Piaseczna, Wrocławia, Siedlec, 

Bełchatowa, Pierwoszyna, Warszawy oraz bezimienni, anonimowi uczestnicy 

rekolekcji. 

– Do późna w nocy była możliwość SPOWIEDZI Św. (w rozmównicy). 

Sobota, 26.XI.2022 

6:00 – Anioł Pański, Godzinki ku czci NMP, Magnificat. 

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

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

                                                           
4
 Prezentacja księdza rekolekcjonisty była zamieszczona w Głosie Małego Rycerza nr 45 (1/2022) str. 15. 

5
 Temat to tytuł książki na podstawie, której treściami rekolekcjonista posługiwał się głosząc konferencje, homilie, 

katechezy uwrażliwiając na zagrożenia Kościoła, Ojczyzny, Rodziny wskazując środki, rady, sugestie „za nim 

będzie za późno” 
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w tym: Przyjęcie 6 kandydatów na rycerzy: 1 z Bełchatowa d. łódzka, 2 z Podlasia, Gackie d. Łomżyńska, 2 z 

Pierwoszyna  z d. gdańskiej  i  1 z Wrocławia  

oraz 4 deklaracje na członków rzeczywistych Legionu: 1 z Chodzieży z d. gnieźnieńskiej, 1 z Pierwoszyna - 

Mechelinki d. gdańska, 1. Domatówka z d. gdańskiej, 1 z Prabut z d. ebląskiej 

9:30 – Różaniec cz. I- Radosna, wspólny z czytanymi intencjami złożonymi na mszy św. zbiorowej 

10:00 – Nauka rekolekcyjna – konferencja w kaplicy 

–  po nauce możliwość spowiedzi, rozmowy z ks. M.D. 

11:30 –  przerwa na potrzeby własne 

12:00 – Anioł Pański - Różaniec cz. II – Światła, wspólny, kontynuacja czytania intencji złożonych na mszy św. 

zbiorowej  

14.00 – Możliwość nabycia publikacji książkowych w sali 120 

15:00 – Koronka do B.M. i nauka rekolekcyjna – konferencja w kaplicy 

16:30 – Prezentacja Relikwii Krwi Chrystusa i św. Kaspra przez o. Bogusława kustosza Sanktuarium Krwi 

Chrystusa w Częstochowie. Była możliwość zamówienia mszy św. wieczystych6. 

– W tym czasie była też możliwość spowiedzi, rozmowy z ks. Michałem D.  

18:30 – Nauka rekolekcyjna – konferencja w kaplicy 

–  po nauce możliwość spowiedzi, rozmowy z ks. M.D. 

20:00 - Akatyst ku czci Bogurodzicy (kaplica Cudownego Obrazu na Jasnej 

Górze) 

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

22:00 – Poświęcenie wody, soli, oleju i dewocjonalii 

22:30 – Prezentacja poezji7 modlitewnej ks. rekolekcjonisty przez uczestników 

rekolekcji z publikacji autora pt. „Przełęcz Serca” przeplatane modlitwą 

prowadzoną przez ks. Michała. 

Niedziela, 27.XI.2022 

6:00 – Anioł Pański, Magnificat. Godzinki ku czci Miłosierdzia Bożego, Modlitwy 

poranne – osobiste 

7:00 –  Msza św. (intencje zbiorowe) z homilią i jeszcze przyjęcie 4 kandydatów na rycerzy: z Bełchatowa (1) i  z 

Konstancina (3). 

8:00 – Śniadanie 

9:30 – Nauka  –  Idźcie i głoście  – podsumowanie – czas na pytania i odpowiedzi i rozesłanie. 

12:15 – obiad i powrót do domu 

Podczas rekolekcji towarzyszyły dwa znaki wiary: 

                                                           
6 W imieniu Legionu zostały zamówione dwie msze św. wieczyste: za żywych i dusze zmarłych członków Legionu 

MRMSJ  
7
 34 wierszy, refleksji duchowych, przemyśleń życiowych w odniesieniu do Boga Stwórcy i Zbawiciela, Matki Bożej, 

Świętych, Ojczyzny, natury, modlitwy itp. itd. poruszające serce i ducha uczestników. 
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1. Figura św. Józefa Patrona Kościoła, która peregrynowała wśród rycerzy w Kielcach a przejęli ją 

rycerze z Trzcianki z diecezji koszaliński-kołobrzeskiej.  

2. Krzyż Polskich Męczenników (1,5 metrowy) z relikwiami św. Maksymiliana Marii Kolbego i bł. Ks. 

Jerzego Popiełuszki który został przekazany Legionowi do peregrynacji i jako pierwsi przyjęli go rycerze 

Trójmiasta a konkretnie z Pierwoszyna i okolic. Koleni zainteresowani są rycerze z Siedlec i Trzcianki. 

3. Inne znaki wiary peregrynujące w Legionie: 

► 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 został przekazany w Niepokalanowie dla rycerzy z Wrocławia  

►Obraz Pani Wszystkich Narodów, jest nadal w Bełchatowie (ośrodek łódzki). 

►Figura Chrystusa Króla na oślepienie szatana u rycerzy w Szczecinku (ośrodek koszaliński-kołobrzeski).  

►Jedna Figura Matka Boża z Guadelupe u rycerzy w Pelplinie (ośrodek pelpliński) druga w Kraśniku.  

ŚWIADECTWO RYCERZA Z PRABUT  
po rekolekcjach w Częstochowie 

Dzięki łasce Bożej miałem możliwość uczestnictwa w rekolekcjach dla Legionu Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego, które odbyły się u stóp Naszej Mamy, Pani i Królowej w Częstochowie.    

Uczta Duchowa zamykająca rok liturgiczny i u początku nowego roku liturgicznego była na temat: 

DUCHOWOŚĆ NARODU POLSKIEGO. Ksiądz Michał Dłutowski nasz rekolekcjonista zwrócił naszą 

uwagę na to, że powinniśmy być dumni ze swego dziedzictwa – z tego, że jesteśmy Polakami, jest to 

również dla nas wielkie zobowiązanie. Święty Jan Paweł II powiedział :"Ojczyzno moja kochana, 

Polsko, Bóg cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna". Kapłan wskazał na zalety 

Naszego NARODU, na nabożeństwa charakteryzujące naszą polską duchowość: przede wszystkim kult 

Najświętszego Sakramentu, nabożeństwa Pasyjne, kult Bożego Miłosierdzia i najbardziej wyróżniające 

nas Polaków w Kościele powszechnym Nabożeństwo do Matki Bożej. Przedstawił również sylwetki 

świętych polskich, zachęcając do ich poznania. To dobrze, że czcimy Świętego Ojca Pio, Świętą Ritę, 

czy Świętego Antoniego, ale w pierwszej kolejności powinniśmy pamiętać o naszych Świętych 

Rodakach. Często o nich zapominamy, a oni mogą nam wiele pomóc. 

   Ksiądz Michał mówił nam również o wadach Naszego Narodu, które prowadzą nas do karłowacenia 

duchowego. Wcześniej na Drodze Krzyżowej przypomniał słowa błogosławionego Bronisława 

Markiewicza: „Największym wrogiem Polski są jej grzechy”. Zagadnieniu „karłowacenia duchowego„ 

kapłan poświęcił oddzielną konferencję. Jedną z wielu przyczyn tego zjawiska jest: brak codziennej 

modlitwy, lekceważenie grzechów powszednich, usprawiedliwianie swoich grzechów… Mówił o tym 

Czcigodny sługa Boży papież Pius XII: ”Największym grzechem Europy jest utrata poczucia 

grzechu”. Bardzo niebezpiecznym czynnikiem osłabienia naszego katolickiego ducha jest również 

skrupulanctwo i zbyt mocne przylgnięcie do kierownika duchowego, do tego stopnia, że człowiek nie jest 



Głos Małego Rycerza Nr 4 (4/2022)  PŹDZIERNIK–LISTOPAD–GRUDZIEŃEŃ 2022 

 

 
 

24 
 

  

w stanie podjąć samodzielnej decyzji. 

Myślę, że na szczególną uwagę zasługuje publikacja pod tytułem „Nieświęci Święci, wydawnictwa 

prawosławnego „Bratczyk”, do której kapłan kilkukrotnie nawiązywał (książka ta jest zbiorem historii 

opisujących życie Monastyczne w Rosji w XX wieku). 

W końcowej nauce rekolekcyjnej ksiądz Michał podkreślił wartość Tradycji. Jeżeli chcemy zachować 

naszą katolicką tożsamość musimy trzymać się tradycji, w myśl zasady: ”zachowaj tradycję, a tradycja 

zachowa Ciebie” i słów Świętego Piusa X, Papieża: ”Kościół, albo będzie tradycyjny, albo nie będzie 

Go wcale, bo umniejszanie roli Tradycji w Kościele i łagodzenie radykalizmu Pana Jezusa w Ewangelii 

nie spowoduje, że w świątyniach przybędzie wiernych. 

Rekolekcje te były dla mnie szczególnie ważne, gdyż podczas ich trwania wstąpiłem do LEGIONU 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego już jako rzeczywisty członek. 

Wolę Bożą odczytuję w tym, że poznałem wspólnotę Małych Rycerzy, a teraz mogę być i modlić się w 

tejże wspólnocie, podążając śladami Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej i śp. Siostry Zofii 

Grochowskiej. Deo gratias! 

                                                                                                                 mr Mikołaj Baranow 

RELACJA RYCERKI Z WARSZAWY Z REKOLEKCJI  
w Częstochowie, 26-28.11.2022 r. 

Naród polski  

Obecnie następuje ostateczna likwidacja państw narodowych poprzez 

tworzenie unii państw, powstaje jeden świat korporacyjny. 

Obecnie trwa walka o dusze Narodu Polskiego. 

Następuje planowe wynaradawianie Polaków przez idee 

globalistyczne. Aby przetrwać jako naród musimy powrócić  do 

naszych korzeni, czyli musimy odnowić naszą tożsamość, która jest 

źródłem naszej siły. 

Polska wtedy jest, kiedy jest wierząca i oparta na Bożych 

przykazaniach. 

Możemy zmieniać obecną sytuację, jeśli poznamy cechy duchowe 

naszego Narodu. 

Społeczeństwo, które odrzuca przeszłość, odcina się od swej przyszłości jest społeczeństwem 

martwym, społeczeństwem pozbawionym pamięci. 

Jeśli ludzie nie znają swojego pochodzenia, i nie mają więzi z własną historią, to wszystko można im 

wmówić, np. że pochodzą od np. małpy. 

Osoby nie wiedzące kim są, biedne jak osoby bezdomne, tracą kontakt z domem i rodziną. 
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Bardzo niebezpieczne jest przyjmowanie historii napisanej przez wrogów Narodu. Przez chrzest każdy 

staje się królewskim dzieckiem. 

Nasze obyczaje, kultura ukształtowana została przez wiarę rzymskokatolicką. Dlatego nie powinniśmy 

łączyć w sobie innych kultur i przejmować zwyczajów od innych narodów. Jeśli tego nie przypilnujemy 

rozpłyniemy się w wielokulturowości i stracimy własną tożsamość. Spójrzmy na inne narody poddane 

kolonizacji, zachowali swoje zwyczaje dlatego, że potrafili się mądrze izolować. 

To Kościół rozwinął naukę wśród Słowian dając im wyższą formę piśmiennictwa, filozofii, prawa, nauk 

przyrodniczych oraz rozwój rzemiosła, pomoc społeczną. 

Duszę polską ukształtowała religia Kościoła Rzymskokatolickiego, a nasza religia jest stróżem naszej 

kultury i dzięki niej pokonaliśmy siłowe naciski germanizacji i rusyfikacji. 

Człowiek świadomy swojej narodowej godności jest bardziej odporny na zewnętrzne idee mające na 

celu zniszczenie jego Ojczyzny. 

Obecnie faworyzowane są grupy napływowe, które przez intrygi, kłamstwa i przemoc zawłaszczają 

naszą Ojczyznę dla siebie. Tak czynili w przeszłości Niemcy, orzekający, że są rasą panów. Dzisiaj są to 

też inne narodowości. 

Ojczyzny nie możemy utożsamiać tylko z państwem, będącym prawnym organem zarządzania. 

Obecnie Polska jest zawłaszczona i zarządzana z zewnątrz, a organ państwowy nie reprezentuje spraw 

rdzennych mieszkańców i jest organem ucisku,  jest obcym ciałem w Narodzie, który działa na szkodę 

Narodu. 

Nasze obyczaje ukształtowane zostały przez wiarę i są naszym dziedzictwem. 

Teraz następuje zmiana naszych obyczajów, także poprzez ustępstwa w życiu moralnym za aprobatą 

tzw. postępowego Kościoła, który chce zrozumieć potrzeby ludzi, a zapomina o Bożych nakazach. 

W niektórych kościołach w piątek są uroczystości związane z zawarciem sakramentu małżeństwa. 

W imię wolności i dobra oraz rozwoju ludzi, morduje się obecnie miliony istnień ludzkich. 

Naród a Kościół 

Między Narodem a Kościołem są więzy wieczyste i istnieje wspólna odpowiedzialność za naszą 

Ojczyznę. Tę wzajemną ufność między Narodem a Kościołem zawsze chcieli zniszczyć nasi wrogowie 

wewnętrzni, mieszkający w Polsce, inicjując podziały. 

Ostatnim Prymasem, który dał odważny przykład troski o naszą Ojczyznę kwestiach był błogosławiony 

S. kard. Wyszyński. 

Ojcowie Wiary 

Wielka i święta Polska powstawała poprzez dzieło misyjne naszych Ojców wiary: Cyryla i Metodego. 

Za ojca wiary Słowian w obrządku łacińskim na ziemiach Polski uważa się św. Wojciecha. 

Wśród Ojców wiary Narodu Polskiego jest też Św. Andrzej Świerad, pochodzący z rodziny chłopskiej. 
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Był pustelnikiem. Modlił się,  ale też ciężko pracował jako drwal i umartwiał się. 

Duchowość Narodu Polskiego 

Pasyjność 

Pierwszym sanktuarium jest sanktuarium św. Krzyża. Stąd rozchodził się na całą Ojczyznę kult Męki 

Pańskiej i powstawały liczne kalwarie szczególnie na południu Polski. Miały one rozkwit w XVII wieku. 

Powstawała wtedy Kalwaria Pacławska na wschodzie, na zachodzie Kalwaria Zebrzydowska. 

W muzyce naszym narodowym bogactwem są Gorzkie Żale, wyrażające naszą wrażliwą pobożność na 

cierpienia naszego Pana. 

Historia świętych polskich pokazuje, że nasze dzieje były naznaczone Krzyżem.      I aby się nie poddać 

i nie załamać łączyliśmy swe cierpienia z krzyżem Chrystusa. Rozważanie Męki Pańskiej dawało nam 

otuchę i siły do męczeństwa. Pierwsi święci polscy to prawie sami męczennicy. 

Fenomenem w Europie i świecie są Drogi Krzyżowe ulicami parafii w tygodniu 

poprzedzającym Wielki Tydzień. 

Obecnie powstała inicjatywa postu za biskupów polskich. Za każdego z nich jest 1000 dni postu 

o chlebie i wodzie. 

Potrzebne są nabożeństwa pokutne wynagradzające za grzechy Narodu polskiego względem Matki 

Bożej. Wezwanie do tego mamy zapisane w Dzienniczku św. Faustyny: „Bóg chce nas dotknąć 

straszną karą, ale nie może, bo nas zasłania Matka Boża. Lęk straszny przeszedł przez moją 

duszę, modlę się nieustannie za Polskę, drogą mi Polskę, która jest tak mało wdzięczna Matce 

Bożej. Gdyby nie Matka Boża, na mało by się przydały nasze zabiegi. Pomnożyłam swoje wysiłki 

modlitw i ofiar za drogą Ojczyznę, ale widzę, że jestem kroplą wobec fali zła. Jakże kropla może 

powstrzymać falę? O, tak. Sama z siebie kropla jest niczym, ale z Tobą, Jezu, śmiało stawię czoło 

całej fali zła i nawet piekłu całemu. Twoja wszechmoc wszystko może (Dz. 686). 

Niestety od rewolucji francuskiej w 1789 roku i epoki oświecenia aż do dzisiaj nastąpiło odejście Europy 

od tego, co ją wywyższyło spośród innych kultur na świecie. Ta planowa destrukcja ducha 

chrześcijańskiego dokonała się, jak twierdzi papież Leon XIII, poprzez wywrotową działalność masonerii. 

Masoneria według Leona XIII zaczęła kreować świat bez Boga i zwalczać Kościół Rzymskokatolicki oraz 

instytucję rodziny. 

Masoneria w formie nowoczesnej powstała w 1717 roku, kiedy nastąpiło zjednoczenie małych loży 

masońskich i doszło do założenia Wielkiej Loży w Paryżu w 1736 roku. Ksiądz Tadeusz Kiersztyn 

twierdzi, że ta organizacja przyczyniła się do rewolucji francuskiej w 1789 roku. Jej przywódcy byli 

członkami iluminatów i to oni odpowiadają za mordy i gwałty w imię „wolności, równości i braterstwa”. 

To na mieszkańcach okręgu Wandei dokonano pierwszego w dziejach ludzkości 

ludobójstwa, ogółem zginęło dwadzieścia tysięcy ludzi. Podczas tej rewolucji zniszczono wiele katedr, 

prześladowano wiernych, zmuszano duchowieństwo do zaprzysiężenia Konstytucji Cywilnej Kleru. 

Istnieje opinia, że „rewolucja francuska miała charakter szatański, który ją odróżnia od wszystkiego, co 
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się już widziało. Rewolucja francuska jest szatańska w swej istocie”. 

Tendencje zmian kulturowych i ekonomicznych, jakie dziś obserwujemy występowały już w XVIII w. pod 

masońskim hasłem Nowego Porządku Świata, czyli w skrócie oznacza to obalenie kultury 

chrześcijańskiej i wprowadzenie kultury satanistycznej. Sposób realizacji polega na stworzeniu 

światowego rządu, centralizacji kapitału i jego przepływu oraz jednej światowej religii. Te idee zostają 

dziś w ukryty sposób wcielane w procesie globalizacji. Łatwo dostrzec ekonomiczne zniewolenie państw 

przez międzynarodowe korporacje oraz wypaczenia wiary. 

W objawieniach w Nowej Osuchowej Matka Boża napominała: „Trwajcie silnie przy świętej wierze 

katolickiej, bo tylko ona jest święta i prawdziwa” i przekazała orędzie wzywające do pokuty. 

Obecnie jedyna prawdziwa wiara Kościoła Rzymskokatolickiego zostaje zrównana z innymi religiami 

świata lub wymieszana z ich tradycjami. 

Następuje niszczenie rodziny. Zniszczenie rodziny jest zniszczeniem narodu. 

Ale kobieta nie musi i nie powinna przejmować roli męża, ważne jest, aby podjęła własne powołanie 

wynikające z tego, że jest żoną i matką. Podobnie jeśli chodzi o mężczyznę, ma być mężem i ojcem. 

Mężczyzna i kobieta dopełniają się. Mąż i żona dopiero razem stanowią konieczną całość dla 

wzajemnego funkcjonowania i wychowania dzieci. 

Chcąc dalszej destrukcji rodziny, wymyślono ideologię gender. 

Zakwestionowano w niej nie tylko funkcje pełnione w małżeństwie, ale sam związek heteroseksualny 

(mężczyzny i kobiety). Ten model uznano za niekompletny. Pod hasłem równości wymyślono płeć 

kulturową. Oznacza to, że każdy niezależnie od płci biologicznej może sobie wybrać, kim chce być, 

mężczyzną czy kobietą. Celem jest akceptacja związków homoseksualistów, czyli nadanie im również 

statusu małżonków. Kiedyś w marksizmie głoszono równość klas, w gender głosi się równość orientacji 

seksualnych. Jest to niedorzecznością, bo z biologii i cech psychofizycznych wynika odmienność płci 

oraz ich odrębne funkcje w rodzinie. 

W ten sposób po raz kolejny brutalnie zakwestionowano naturę i plan stwórczy Boga. Jest nielogiczna i 

sprzeczna sama w sobie. 

Akceptacja gender jest akceptacją zniszczenia rodziny. Jeśli dane państwo legalizuje tę ideologię, to 

znaczy, że popiera zboczenia seksualne i skazuje się na wymarcie. Jeszcze do połowy XX wieku 

psychiatrzy uznawali homoseksualizm za rodzaj choroby psychicznej. 

W środkach masowego przekazu coraz częściej widać nawet satanistyczne symbole  i są czczeniem 

demonów. Ta tendencja z telewizyjnych ekranów lub gier komputerowych przenosi się na ludzkie życie. 

Przekaz medialny kształtuje na przykład wzornictwo odzieżowe. Młodzież bardzo często zakłada ubrania 

z nadrukami ludzkiej czaszki, która jest symbolem śmierci. W symbolice używanej w nadrukach 

występują także: pentagramy, znaki bestii: potrojona szósta litera alfabetu łacińskiego F lub liczba 6 i 

wiele innych okultystycznych i pogańskich symboli. 

Są więc pewne produkty: filmy, gry, przedmioty (odzież), używki (energetyki, dopalacze, narkotyki...) 
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oddane demonom. Jeśli ich producentem jest osoba czcząca szatana, nie możemy wykluczyć, że na te 

rzeczy mogą być nałożone klątwy, zaklęcia otwierające człowieka na działanie złego ducha. W 

zależności od intencji klątwy przyczyniają się do określonego postępowania człowieka. 

Niestetyodchodząc od chrześcijaństwa, wchodzimy współcześnie w świat magii i czarów. Korzystając z 

nich, narażamy się na oddziaływanie tych niewidzialnych istot. 

Zwracać należy większą uwagę na to, co oglądamy, i na to, co nosimy na sobie. 

Kult Najświętszego Sakramentu 

Cechą duchowości polskiej jest szczególne nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. 

Episkopat Polski jako pierwszy na świecie uzyskał zgodę dla Polski, by móc praktykować nabożeństwo 

wynagradzające Najświętszemu Sercu Jezusa. 

Nasi święci pokazywali, że w centrum ich życia duchowego był Najświętszy Sakrament. Kazimierz 

Jagiellończyk – królewicz, przed zamkniętym kościołem klęczał na śniegu i modlił się jednocząc się 

ściśle z obecnością Jezusa Eucharystycznego. Także św. Faustyna przyjęła swoje imię zakonne s. 

Maria Faustyna od Najświętszego Sakramentu. Każdą wolną chwilę spędzała z Jezusem Ukrytym w 

Tabernakulum. Jej zjednoczenie z Chrystusem było tak wielkie, że On sam nazwał ją Hostią miłą Jego 

sercu. 

Dobrze by było ołtarze złączyć z tabernakulum tak, jak było to w tradycji. 

Właściwym by było odprawianie Mszy Świętej tyłem do wiernych – przodem do Krzyża lub św. obrazu 

jak na Jasnej Górze (lub w innych  sanktuariach). 

Tabernakulum nożna porównać do serca, Ołtarz do ciała. Odłącznie Tabernakulum od Ołtarza, to tak 

jakby wyrwać serce z ciała. 

Duchowość Maryjna 

W Polsce Maryja nie tylko była wzywana w sytuacjach zagrożeń, stała się Ona również naszą Matką 

troskliwą, obecną w każdym dniu wiernych Bogu Polaków. Iluż świętych doszło do szczytu doskonałości 

chrześcijańskiej dzięki nabożeństwu do Niej. 

Pobożność maryjna, która uwidacznia szczerą miłość do Niej to cecha główna duchowości polskiej, jak 

mawiał O. Kordecki: Dzięki miłości do Maryi nawet zniszczona Polska może się odrodzić. Jest to nasza 

ukryta siła. Nasza wewnętrzna moc. A bł. Honorat Koźmiński twierdził, że jeśli Polska cała zgromadzi się 

u Matki Bożej Królowej na Jasnej Górze na modlitwie – będzie niepodległa, co miało swoje odniesienie 

historyczne w 1920 roku podczas najazdu bolszewików na Ojczyznę. 

Święci Polscy darzyli Maryję wielką miłością wspomniany bł. Honorat Koźmiński chciał tak gorliwie 

poświęcić się Matce Bożej, że akt ofiarowania się Jej zapisał własną krwią, a św. Maksymilian Maria 

Kolbe był gotów zginąć jako męczennik, by oddać Jej cześć, co też się stało. 

Dowodem szczególnej miłości Narodu Polskiego do Matki Bożej są liczne sanktuaria. Ona w nich króluje 

i rozdaje obficie łaski. W naszej Ojczyźnie jest około 450 sanktuariów maryjnych. Odprawiane są 

pierwsze soboty miesiąca, podejmowane są modlitwy różańcowe każdego 13 miesiąca od maja do 
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października. Kobiety wciąż śpiewają przy kapliczkach majowe pieśni maryjne. Zostało zainicjowane 

Jerycho Różańcowe. Powstała też modlitwa – Korona Maryi, aby jednego dnia odmówić 12 części 

Różańca świętego – jednego dnia w odniesieniu do 12 gwiazd nad głową Maryi. 

Odmawiana jest też często Koronka do Krwawych Łez Maryi, liczne litanie, o. redemptoryści 

zainicjowali nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Matka Boża w czasach zaboru w Gietrzwałdzie (1877 r.) wezwała nas do odmawiania Różańca 

świętego. 

Św. Maksymilian Kolbe zamknięty w bunkrze głodowym i skazany na śmierć bez żadnych perspektyw 

ocalenia przez około 16 dni kontynuował modlitwę nieustającego Różańca. Z wszystkimi więźniami 

odmawiał tę modlitwę. Przez nią się złożył Bogu w ofierze. Różaniec Święty dał św. o. Maksymilianowi 

taką siłę, że nie umierał i wciąż żył bez wody i jedzenia. 

To była kolebka wszelkich późniejszych inicjatyw modlitewnych jak Jerycho Różańcowe, Krucjata 

Różańcowa za Ojczyznę, Korona Maryi itp. 

Jest to dla nas wezwanie, by nie wypuszczać Różańca z ręki i modlić się za Naród Polski, aby powstał 

do godności, jaką dla Niego przewidział Bóg. 

Wg. proroctwa kard. Augusta Hlonda, wzywającego nas do modlitwy różańcowej. 

„Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem. Trzeba 

ufać i modlić się. Jedyną broń, której Polska używając, odniesie zwycięstwo – jest Różaniec. On 

tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą 

niewierność względem Boga. 

Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. 

Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod 

Jej płaszczem. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel 

nad światem przez Polskę. 

Nowa Polska będzie dostojna, mocna, wielka, a nawet atrakcyjna i przewodząca właśnie przez to, 

że szczerzej niż kiedykolwiek i konsekwentniej niż inni oprze swe życie i swą politykę na 

zasadach Chrystusowych.” 

Cnota patriotyzmu wynika z czwartego przykazania: Czcij ojca i matkę swoją oraz z cnoty ofiarności i 

służby. Sam Pan Jezus w kontekście Ojczyzny naszej powiedział do św. Faustyny: “Polskę 

szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. 

Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje (Dz. 1732). Zbawiciel też 

wytłumaczył Wandzie Malczewskiej dlaczego kocha Polskę, gdyż jest Jego królestwem . Skoro sam 

Bóg miłuje naszą Ojczyznę to powinniśmy z Niego brać przykład. 

Miłość własnego narodu jest zatem planem Boga względem danego człowieka. Z tego przykazania 

wynika konieczność poznania Ojczyzny, jej dziedzictwa, historii, ziem, kultury (obyczaje, dzieła). Miłość 

Ojczyzny połączona z wiarą katolicką jest oddawaniem czci Bogu Ojcu. 
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Duchowość miecza 

Duchowość miecza łączy się z cnotą męstwa i miłości Ojczyzny. 

Polska z racji swojego położenia była przedmurzem chrześcijaństwa. Chroniła zachodnią Europę przed 

naporem islamu i rewolucji bolszewickiej.   

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko na Mszach za Ojczyznę głosi: „Naród ginie, gdy brak mu 

męstwa, gdy oszukuje siebie mówiąc, że jest dobrze, gdy jest źle, gdy zadowala się 

półprawdami”. 

Prawo obrony jest podstawowym zadaniem Narodu, który powinien wypełnić. 

Pacyfistyczne ideologie prowadzą do fałszywej duchowości. Nie ma ona nic wspólnego z Pismem 

Świętym, które między innymi jest opisem nieustającej walki Boga z szatanem o duszę człowieka. 

U Świętego Michała Archanioła, nie da się z Jego rzeźb i obrazów wyciąć miecza i włóczni. Ten 

dowódca wojsk niebieskich zastępów gromi wrogów Kościoła Świętego. 

Dziś kiedy chce się Polaków dosłownie unieszkodliwiać i rozbroić, winniśmy szukać wzorców w naszych 

rodakach. Prawie każdy święty się bronił, kiedy jego życie było zagrożone. Św. Andrzej Świerad 

wyznawca, pogruchotał dębowym kołkiem czaszki zbójców, którzy chcieli go napaść i okraść jego 

pustelnię. 

Tych judaszy i rozbójników, donosicieli jak mawiał ks. S. Brzóska nie brakuje dziś w kościołach, przed 

nimi jednak dziś księża ze strachu milczą. Tymi szkodnikami w naszych świątyniach są agenci obcych 

wywiadów, którzy pozyskują informacje potrzebne do karania i oskarżenia księży przed ich własnymi 

zwierzchnikami. Wielu z nich nie broni podległych im kapłanów. 

Doskonale wiedzą, że od jednego świętego kapłana może się odrodzić cały naród. 

Ale tylko te powstania były udane, w których ludzie klękali i Maryję za swoją Patronkę wybierali. Tylko 

wtedy, kiedy powstańcy będą się spowiadać, uczestniczyć w Mszach Świętych, prosić Boga o pomoc – 

powstaną i zwyciężą każdą potęgę. W ich szeregach nie może być innowierców, heretyków, 

niewiernych. Bóg pobłogosławi tylko tych, którzy podjęli drogę nawrócenia i są z Nim sprzymierzeni. 

Żadne sojusze z innymi państwami, żadne umowy nie mają znaczenia, jak pokazała historia. Nasza 

ostoja i zwycięstwo jest w Bogu przez Maryję. 

W duchowości miecza nie chodzi tylko o wolność Ojczyzny. 

Polacy mają podjąć zmagania w obronie Krzyża świętego, wiary, Kościoła świętego, który obecnie jest 

jak nigdy dotąd zagrożony. Walczyć winni po Chrystusowemu z mocą Ducha Świętego. 

Jezus Chrystus Wandzie Malczewskiej przekazał przepowiednię, która już teraz się spełnia: ”Dzieci 

moje ja z wami cierpiałem i wylewam w was ducha męstwa i wytrwałości, jak w męczennikach 

pierwszych wieków. Zbliża się dzień Mojej Sprawiedliwości, a ten, co wydał rozkazy 

wymordowania was, będzie gospodarzył niedługo (..) jego dziedzictwo zostanie rozszarpane”. 

Duchowość Miłosierdzia 

Dziś obserwujemy problem, występujący na szeroką skalę, braku miłosierdzia względem własnej duszy. 
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Ludzie rezygnują z życia duchowego na rzecz tzw. poprawności moralnej. Odrzucają Kościół jako 

zepsuty. Sami natomiast żyją w grzechach śmiertelnych, których nie uznają za złe. Czyniąc dobro na 

zewnątrz, między innymi chcą zagłuszyć sumienie, w którym Bóg woła ich do nawrócenia. 

Pomagając innym mają lepszą ocenę samych siebie Nie wiedzą i nie chcą zrozumieć, że ich życie 

osobiste jest pogmatwane i że wymaga uporządkowania. 

Dziś bardziej nam potrzeba miłosierdzia względem duszy naszych braci i sióstr. To jest o wiele 

trudniejsze, niż datek lub pomoc fizyczna. To miłosierdzie względem duszy czynione w imię Boga i 

razem z Nim może uratować niejedną rodzinę. Nie trzeba okazji do jego świadczenia szukać daleko. 

To może być sytuacja, w której pomodlisz się za kogoś, przekażesz mądrą myśl, podniesiesz na duchu, 

powstrzymasz się od złych słów, przebaczysz. 

W uczynkach miłosierdzia względem ciała, potrzeba mądrości, by nie pozwolić na sytuacje 

wykorzystywania nas materialnie. Należy rozeznać, czy osoba nie jest oszustem i z jakiego powodu 

prosi nas o pomoc. Teraz sytuacja z pomocą Ukraińcom, to nam uświadamia. Niektórzy z nich 

wykorzystują różne dotacje, których nie potrzebują. A polska staruszka, która całe życie pracowała 

między innymi dla kraju, nie ma pieniędzy na leki i na opłacenie świadczeń. W tym wszystkim trzeba 

serca i rozumu. 

Mesjanizm 

Mesjanizm łączy się z cnotą przewodniczenia innym w wierze oraz cnotą wierności Bogu i prawdzie. 

“Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i 

świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje” (Dz. 1732). 

Te słowa Zbawiciela skierowane za pośrednictwem św. Faustyny każdego z nas zobowiązują. Są też 

dowodem szczególnego wybrania naszej Ojczyzny w czasach decydującej walki z demonami, które 

owładnęły umysły najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Mamy więc jako naród misję ocalenia i 

przygotowania nie tylko Polski, lecz i całego świata na przyjście w chwale i majestacie Boga Człowieka. 

Powołanie naszego Narodu Polskiego – w XIX wieku ukazywali wieszczowie, artyści, kapłani 

porównywali do misji Chrystusa. 

Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla danego narodu i ojczyzny, to kwestia przetrwania. Według 

objawień Sługi Bożej Rozalii tam, gdzie się ona nie dokona, te państwa przestaną istnieć. 

Będzie to z dwóch powodów: 1) braku opieki Bożej nad nimi 2) oraz jako skutek cywilizacji, która w 

szybkim tempie zmierza do samozagłady. Intronizacja ma być totalna i obejmować wszystkie stany i 

ośrodki władzy. Panowanie Chrystusa nad człowiekiem przenika zatem całą jego rzeczywistość 

osobową, społeczną, gospodarczą i polityczną. 

Polska podejmowała wielką pokutę narodową przez liczne bolesne doświadczenia. Było to 

zadośćuczynienie za grzechy nieczyste, morderstwa dzieci nienarodzonych, wzajemną 

nienawiść, uzależnienia. Jezus powiedział Rozalii, że te liczne niewierności muszą być zmyte krwią. 

Katyń, Rzeź Wołyńska, Powstanie Warszawskie były dla nas chrztem Krwi i Golgotą narodową. Polska 

została, jak Jezus odrzucona przez swoich sąsiadów, zdradzona przez niektórych rodaków, którzy 
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wyrzekli się ideałów. Jałta, Teheran to wyroki śmierci za tak wielkie poświęcenie w walce, jakie żołnierze 

polscy uczynili na frontach II wojny światowej. Polska wielokrotnie upadała pod nadmiarem ciężarów, 

jakie na jej barki złożono. Była ogołocona nieraz z dóbr duchowych, kulturowych, materialnych. 

Szydzono ze szlachetności naszej Ojczyzny i nieraz zabijano ją bezwzględnie. Jednak – jak Chrystus – 

zmartwychwstaje. 

Potworne cierpienie Narodu Polskiego możemy uznać jako pokutę rozciągniętą w czasie, która nas 

uratuje w czasie kary, jaką Bóg ześle dla oczyszczania świata. Jednak ten Chrzest Krwi niezostał 

dopełniony. Jezus mówił do Sługi Bożej Rozalii: (...) jeżeli Polska nie odrodzi się duchowo, nie 

porzuci swych grzechów, to zginie, bo czyni Mi straszną zniewagę (...) 

Obietnica wywyższenia Polski jest zależna od naszego postępowania. Nie spełni się ona bez naszego 

wysiłku w modlitwie i pracy! 

Proroctwo dotyczące Polski jest warunkowe: „jeśli Polska będzie wierna, wywyższę ją w potędze i 

świętości” 

Rodzice winni zatroszczyć się o edukację domową swoich dzieci z następujących powodów. 

1. Obecnie w szkołach jest wprowadzany plan Agendy 2030, który nakłania dzieci do akceptacji LGBT 

oraz tzw. Zdrowia seksualnego, w którym jest presja na stosowanie samogwałtu, środków 

antykoncepcyjnych, aborcji dla ich lepszego samopoczucia. 

2. Zdziczenie dzieci w szkołach jest tak wielkie, że część z nich przejmuje negatywne wzorce – uczą się 

przeklinać, kraść oraz stosować niedozwolone używki. 

3. Program nauczania oraz praktyka na lekcjach nie uczy patriotyzmu, lecz jest tak skonstruowany, by 

były w nim treści globalistyczne połączone z kosmopolitycznymi przekonaniami. 

W praktyce dzieci nie znają swojej Ojczyzny oraz jej nie kochają. Ich stosunek pod wpływem szkoły do 

Polski jest obojętny. 

4. Poprzez przychodzenie do szkoły i złe środowisko dziecko może stracić wiarę i stać się nawet 

cyniczne w kwestiach religijności. 

Jako metoda wychowawcza stosowana jest zasada bezstresowego wychowania. Obowiązuje w 

praktyce bezkarność za popełnione wykroczenia. 

Wady w duchowości polskiej 

Pycha jest matką wszystkich naszych grzechów narodowych. Prowadzi do egoizmu, ślepoty duchowej i 

życiowej, izolacji względem Boga oraz ludzi, a nawet pogardy. Z niego biorą się wszystkie nieszczęścia. 

W naszej historii narodowej jej przejawem jest podejmowanie działań bez pomocy Boga. Jak tylko sami 

chcieliśmy podejmować powstania narodowo-wyzwoleńcze, kończyły się one fiaskiem. I na odwrót, 

kiedy w pokorze w obliczu klęski wołaliśmy o pomoc z wysoka zawsze otrzymywaliśmy ją. Ten grzech 

prowadzi nas do kłótni. Ta słabość powoduje dystans stosunku do osób, które mają inne poglądy lub są 

uboższe. 

Grzechem obezwładniającym Polaków jest lenistwo duchowe, moralne oraz intelektualne oraz brak 

działania. To główna przyczyna naszej biedy. Zaczyna się ta wada od braku regularności w modlitwie. 
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Dziś już wielu Polaków w ogóle się nie modli. 

Media wiedzą o naszych preferencjach, dlatego łatwo dajemy się oszukać, bo słyszymy to, co chcemy 

słyszeć. 

Z lenistwa intelektualnego rodzi się kolejna wada naiwność. 

Ona to powoduje wykorzystanie nas przez inne narody i nieuczciwych ludzi. Nie wyciągamy wniosków z 

niedalekiej historii. Bardzo łatwo jest oszukać ogół społeczeństwa przez lansowanie pewnych postaci 

przez media. Nie weryfikujemy tych osób:  jak powiedział Pan Jezus: po owocach ich poznacie. Czyli 

jakie mają rodziny, jak sprawdzili się zawodowo. Bardzo często wybieramy nieudaczników na 

rządzących, którzy nie potrafią nic zrobić, nie dbają właściwie o dobro Ojczyzny. Są oni marionetkami w 

rękach najbogatszych ludzi świata. Zasłaniają się powierzchowną wiarą lub udawanym patriotyzmem, a 

tak naprawdę szydzą z Polaków i uważają ich za idiotów. 

Z naiwności wynika odrzucanie faktów. Nie widzi się wtedy negatywnych stron danej osoby, wybiera się 

tylko te dobre, a złe czyny pomniejsza, lub wybiera tzw. mniejsze zło. Wolimy małego diabełka zamiast 

dużego, którym np. jest inna partia. 

Permanentna naiwność jest grzechem ciężkim, bo jest stałym wykroczeniem przeciwko rozumowi! 

Odrzucenie prawdy jest pośrednim odrzuceniem Chrystusa, który dał nam o niej świadectwo. 

Lenistwo społeczeństwa objawiające się bierną postawą wobec niesprawiedliwości, prowadzi do coraz 

większych nadużyć i wyzysku. 

Kolejnym grzechem duszy polskiej jest brak umiaru. Dotyczy on kwestii mowy, osądów, jedzenia, 

picia, spraw materialnych. 

Następnym grzechem wynikającym z braku umiaru jest porywczość i skłonność do gniewu. Ta ułomność 

powoduje, że znów dajemy się łatwo manipulować. Ulegamy podburzeniu przeciw komuś nawet nie 

rozeznając, czy to prawda. 

Prywata to znany nam grzech, który krytykował w kazaniach sejmowych Sługa Boży ks. Piotr Skarga. 

Grzech chciwości powodował w naszym Narodzie zawiści oraz przekupstwo. Ludzie dawali się 

przekupić, żeby siedzieć cicho. Tak jest dziś, kiedy osoby pełniące ważne funkcje w społeczeństwie od 

firm korporacyjnych dostają duże granty pod warunkiem promowania ich produktów oraz wpływów. 

Kwestia czy to pomaga lub służy Polakom i Ojczyźnie przestaje mieć znaczenie. 

Grzech chciwości jest straszliwy, to on w głównej mierze przyczyniał się do donosicielstwa. 

Nieczystość (cudzołóstwo) jest grzechem, który zaistniał też w życiu królów polskich. Niestety, ten 

grzech jest podsycany w nas, by wziąć nas w niewolę. Ten grzech jest też późniejszą przyczyną 

zabijania dzieci poczętych. 

Największymi wrogami Polski są nasze grzechy, za które Bóg dopuścił rozbiór naszej ojczyzny, a 

mianowicie: zbytki, picie wódki, piwa, wina, używanie tytoniu, gra w karty, w ruletkę, wszelkie hazardy, 

lenistwo, długie wesela i biesiady, przede wszystkim brak wzajemnej więzi i miłości bliźniego 

Odnowienie Narodu 
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Żyjemy w epoce zakłamania. Przekazywane są nam w mediach informacje połączone z fałszywą ich 

oceną lub nawet wprost wiadomości nieprawdziwe. Większość ludzi tego nie dostrzega i nie ma tego 

świadomości. 

Są różne sposoby samozakłamania i manipulacji, jakie są na nas stosowane. 

1. Bardzo częsty brak rzetelnej wiedzy, gdyż wiedza jaka jest nam przekazywana nie jest ona 

kompetentna w kwestiach, jakie porusza. 

2. Skłonność do oszukiwania siebie. Człowiek, który czasem dokonał złych wyborów, będzie chciał 

znaleźć jakieś racjonalne ich wytłumaczenie i je potwierdzić. 

3. Pozwalanie na to, by inni nas oszukiwali. Postawa ta jest dowodem braku męstwa. Ludzie przez 

tchórzliwość nie będą protestować nawet jak wiedzą, że są oszukiwani. Będą to czynić dla świętego 

spokoju, albo by się nie narażać. 

4. Zgoda na to, by oszukiwał nas szatan. 

Obecnie światowy rząd w ukryty sposób reprezentuje szatana. 

Tak więc tzw. prawda jest po stronie bogatszych i silniejszych, bo mają narzędzia, by wyegzekwować 

swoje wymagania. Uleganie zakłamaniu szatana, będzie powodowało, że wcześniej czy później grzech 

przeniknie do naszej duszy i zamiast Bogu oddawać cześć, przez grzechy będziemy niestety czcić 

szatana. Z naszej strony nie może być żadnej zgody na system, który niszczy prawdę, bo wcześniej czy 

później zacznie on unicestwiać człowieka. 

Mamy też siedem podstawowych zasad zakłamania-manipulacji stosowanej w mediach i życiu: 

1. Metoda wzajemności. 

Jest to zasada, że zawsze musimy się odwdzięczyć osobie, która nam kiedyś pomogła. Lecz jeśli ta 

pomoc była nie do końca z dobrymi intencjami nie możemy ulegać przymusowi odwzajemnienia. 

Czasem przez pomoc, ktoś może nas od siebie uzależniać. Ta technika jest zakłamaniem prawdy. Ta 

zasada manipulacji jest też stosowana w handlu.  

2. Metoda słuszności. 

Przedstawiono nam w mediach, że coś jest dobre i słuszne dla innych. Z natury chcemy czynić dobro, 

więc angażujemy się w to. 

Lecz może się okazać, że tak naprawdę jest to złe i niewłaściwe dla innych. Na przykład, zachęcano do 

noszenia maski, wmawiano, że jest to właściwa postawa. Lecz nikt nie mówił w telewizji, że wdychanie 

dwutlenku węgla jest jeszcze gorsze i powoduje wiele skutków ubocznych. Tego rodzaju manipulację też 

stosuje się, by wciągnąć ludzi w wojnę. Argumentuje się, że coś jest konieczne, słuszne i powinniśmy to 

uczynić. W rzeczywistości ta wojna nie jest konieczna ani słuszna, a nasze w niej zaangażowanie jest 

realizacją celów globalistów. 

3. Metoda autorytetu. 

Występują w telewizji tzw. specjaliści, którzy uzasadniają przez pseudo naukę kwestie, do których chcą 
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nas przekonać. Mając względem nich zaufanie, przenosimy to na rzeczy, które nam proponują. 

Jesteśmy istotami społecznymi, więc potrzebujemy autorytetów, by się ich posłuchać i podążać za ich 

wskazaniami – na tym polega ta manipulacja.  Niestety, ludzie godni naszego zaufania są dziś w 

mediach pomijani, atakowani oraz spotyka ich wiele przykrości. 

4. Metoda polubienia. 

Przy różnego rodzaju filmikach marketingowych do reklamy dołącza się ludzi, których lubimy i osiągnęli 

sukces. U nas w Polsce są nimi sportowcy, którzy przekonują nas byśmy się w zaangażowali. 

5. Metoda lęku 

Wytwarza się atmosferę zagrożenia. Ludzie dla swojego bezpieczeństwa będą potrafili nawet 

zrezygnować z wolności i szacunku do bliźnich. Można też ich nakłonić do prześladowania tych, którzy 

nie chcą się dostosować do procedur, gdyż są oni dla nich zagrożeniem. 

6. Metoda antagonizmów 

Stosowana jest np. by pokazać dwie skrajne postawy, które są nieracjonalne, aby przekonać do wyboru 

tzw. złotego środka. 

7. Metoda podobieństwa 

Ukazywane są nam osoby, które są podobne do nas np. mają te same problemy. Wtedy łatwiej nam jest 

się z nimi utożsamić oraz być z nimi solidarni. Jeśli są ukazani w telewizji mamy do nich sympatię. To 

może być wykorzystane w różnych celach, by nas oszukać, w kwestii pomocy lub przyjęcia ich sposobu 

myślenia, który odbiega na przykład od dobra narodowego. Te wszystkie sposoby zastosowano podczas 

kampanii szczepionkowej Covid 19. 

Obecnie zło duchowe i moralne przedstawiane jest jako dobro ludzkości. W tej koncepcji jednostki 

myślące są pozbawione prawa do publicznego prezentowania swoich poglądów. 

Dlatego dyktatorzy państw totalitarnych zawsze niszczyli Kościół święty, gdyż on jest depozytariuszem 

prawdy objawionej – absolutnej. Zabijali księży, proroków demaskujących kłamstwa ideologii zła. Jednak 

ich przekaz prawdy wynikającej z Ewangelii i wiary w Boga potrafił w przeszłości pokruszyć nawet 

potężne mury, obalić gigantyczne posągi fałszywych idoli. Dziś mamy do czynienia z zakłamaniem 

wszystkich przestrzeni naszego życia. Dotyczy to nie  tylko kwestii wiary, duchowości, spraw moralnych, 

lecz edukacji, zdrowia publicznego, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego. To jest dowodem, że 

żyjemy w czasach totalitarnych. Mechanizmy manipulacji obejmują cały świat i wszystkich ludzi. 

Jeśli myślimy o wolnej Polsce, to trzeba uświadomić sobie, że walka o nią zaczyna się w naszych 

głowach. Jest to bitwa myśli i idei, jakie ze sobą niosą. Jedne są od Boga i z prawdy są zrodzone, a inne 

pochodzą od ojca kłamstwa – szatana i są jego kłamstwami. 

Zakłamanie weszło też w przestrzeń nauki i liturgii Kościoła tworząc tzw. fałszywą wiarę – o czym 

mówiła Matka Boża w licznych objawieniach. 

Na przykład w La Salette powiedziała: Złe książki zaleją świat i duchy ciemności wszędzie rozszerzać 

będą powszechne rozluźnienie w tym wszystkim, co dotyczy służby Bożej; będą one miały wielką 
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władzę nad naturą; powstaną kościoły w służbie złych duchów. Uległość względem fałszywej wiary 

oznaczać będzie połączenie człowieka z Antychrystem, co wykluczać będzie możliwość zbawienia. 

Zakłamanie pokonuje się przez życie prawdą, zdobywanie źródeł rzetelnej wiedzy, słuchanie Boga, żal 

za grzechy, uniżenie. 

A także poprzez Komunię z Bogiem szczególnie podtrzymywaną w Adoracji Najświętszego Sakramentu, 

odmawianie Różańca świętego oraz opiekę Anioła Stróża. 

Odnowa duchowa Narodu Polskiego przyjdzie przez odnowę sumień. Dokonać się to może dzięki 

heroicznej posłudze księży, którzy nie pójdą na układ z fałszywą wiarą. Są oni drugimi Chrystusami w 

naszej Ojczyźnie i siłą przeciwstawienia się wrogom Kościoła i Ojczyzny. Najpierw muszą ocalić własne 

dusze przed jadem grzechu. Następnie bronić wiary, głosić prawdę, wytknąć błąd, rozwijać cnoty, nade 

wszystko pełnić posługę Bożego miłosierdzia w Sakramencie Pokuty. 

Negatywnym przykładem jest robienie na swoim ciele tatuaży lub przekuwanie nosa, lub języka. Te 

praktyki są sprzeczne z sakralnością ciała człowieka. 

Świętość, jaką człowiek w sobie posiada trzeba też chronić po śmierci. Nowinką w Polsce jest kremacja. 

Kremacja ciała jest sprzeczna z naszą wiarą. Ciała palili poganie. Ludzie ochrzczeni są wszczepieni w 

Ciało Chrystusa. Ciało człowieka jest świątynią Ducha Świętego i zostanie wskrzeszone po śmierci. Jak 

głosi Pismo Święte: Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. 

Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście (1 Kor 3,17). Przecież stworzył nas Bóg na obraz i 

podobieństwo swoje. Przyjmujemy też w Komunii Świętej Ciało i Krew Pańską. Bóg fizycznie ma w nas 

swoją obecność i siebie w nas pozostawia. Spalenie po śmierci człowieka wierzącego to tak jakby spalić 

razem z nim Chrystusa, który jest w osobie wierzącej. Ciało człowieka jest święte. 

Módlmy się w intencji o Duchowe odrodzenie Narodu Polskiego przez Niepokalane Serce Maryi. 

Zamawiajmy Msze święte w parafiach w powyższej intencji lub ogólnie za Ojczyznę, aby każdego dnia w 

danym rejonie była sprawowana Najświętsza ofiara za Ojczyznę. To będzie potęga skutecznej modlitwy, 

która nas uratuje. Można to uczynić w cyklu 50 Mszy Świętej jako pięćdziesiątnicy dla wyrzeczenia się 

grzechu i przyjęcia mocy Ducha Świętego przez Polaków. 

Pamiętajmy, co Matka Boża powiedziała do pasterza Mikołaja: “Tego kraju, tego Narodu, ile razy 

będzie się do mnie uciekał, nigdy nie opuszczę, ale obronię i do swego serca przygarnę. Ja to 

będę królowała memu Narodowi na wieki.” 

Ks. Michał polecał modlitwę za kapłanów – np. nieustającą Nowennę do Miłosierdzia Bożego 

odmawiana codziennie przez poszczególne osoby z parafii. Za kapłanów, którzy byli, są lub będą w 

parafii. 

Mamy odpowiedzialność za księży, którzy podlegają wielu naciskom ze strony swoich zwierzchników. 

Ale wierni powinni też wymagać, np. przywrócenia dawnych tradycyjnych nabożeństw. 

W niektórych parafiach podejmowane są czuwania przebłagalne za Ojczyznę z I piątku na I sobotę 

miesiąca. Aby modlitwa była bardziej skuteczna, łączymy ją z pokutą i postem. 
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Natężenie zła jest obecnie tak wielkie, że przetrwają tylko najsilniejsi – siłą modlitwy. Albo 

będziemy święci albo nie będzie nas wcale, bo zło nas pochłonie. 

Aby nie popaść w błąd musimy być wierni Tradycji. Przed Soborem Watykańskim II Liturgia była 

skodyfikowana poprzez Sobór Trydencki (aby obronić czystość Liturgii przed wpływem protestancyzmu. 

Obecnie widzimy złe owoce zmian w Liturgii: 

- brak powołań, 

- brak wiernych w Kościele, 

- brak wiary w Najświętszy Sakrament. 

Zmiany te stanowią podwaliny pod jedną, światową religię. 

Aby zaistniało Przeistoczenie muszą być: materia, słowa, kapłan. Krew wylana „za wielu”, „nie za 

wszystkich”. W słowach konsekracji nie może być sprzeczności, błędów. Kapłan powinien być wierny 

Bogu, odważny. Bezpieczeństwo tej wierności daje nam Tradycja. 

Zmiany, skrócenie, zubożenie Liturgii Mszy Świętej i nabożeństwa ograniczają nam dostęp do Łaski 

Bożej. 

Książ Michał odpowiedział nam na szereg pytań: 

– Ubiór kobiet. Spodnie, zwłaszcza przy obecnej modzie przylegające do ciała, obcisłe są 

niestosowne nie tylko w Kościele, ale i poza nim. 

Chodzenie w spodnich przez kobiety powoduje u nich szereg schorzeń. 

Od siebie dodam, że większość kobiet w spodniach prezentuje się niekorzystnie – spodnie uwydatniają 

wszelkie defekty figury. Kobiety ubierając spodnie wysyłają sygnał, że chcą się upodobnić do mężczyzn. 

A potem dziwą się, że są traktowane bez należytego szacunku; ich córki i wnuczki nie są traktowane jak 

księżniczki, po rycersku. Kobiety zamiast stać się obiektem podziwu, podmiotem, stają się obiektem 

pożądania, przedmiotem. 

– Koncelebra. Msza Święta koncelebrowana to niszczenie kapłaństwa. Tylko jeden kapłan 

dokonuje przeistoczenia. Pozostali wyciągając rękę/ręce stanowią tylko asystę. Sto Mszy Świętych 

odprawianych przez jednego kapłana ma olbrzymią wartość i moc w porównaniu z jedną Mszą Święta 

odprawioną z udziałem stu kapłanów, gdyż każda Msza Święta sprowadza na świat ogrom Łaski Bożej. 

Wprowadzając koncelebrę pozbawiamy się tej Łaski. 

– Postawa naszego ciała jest oznaką naszej czci. Podczas przyjmowania Komunii Świętej 

powinniśmy uklęknąć („Upadnij na kolana ludu czcią przejęty..”). Postawa stojąca oznacza, że 

traktujemy się jako równi panu Bogu. Wprowadził to ks. Blachnicki. 

– Błędem jest zmiana nazwy: zamiast „Msza Święta” mówi się „Eucharystia”. 

– Oddzielenie Ołtarza od Tabernakulum to wprowadzenie zamieszania. Tabernakulum można 

porównać do serca, a Ołtarz do ciała.  Nastąpiło więc oderwanie serca od ciała. 
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Na rekolekcjach mieliśmy możliwość nabyć szereg interesujących książek, które przyczynią się do 

rozwoju naszej formacji duchowej. Szczególnie cenną pozycją jest Pismo Święte w małym formacie, 

które zmieści się nawet w najmniejszej torebce lub kieszeni. Pismo Święte to Słowo Boga i stanowi 

naszą ochronę. 

Ważne były też rozmowy w przerwach między konferencjami, gdzie uczestnicy dzielili się np. 

skutecznością użycia soli egzorcyzmowanej przy „oczyszczaniu” zanieczyszczonej wody w rzece oraz 

skuteczność działania Cudownych Medalików zawieszonych na ogrodzeniu posesji. 

        mr Teresa z Warszawy 

o. Robert Wawrzeńiecki OMI: 

Miecz Ducha czyli Słowo Boże 

Drodzy Bracia i Siostry! (…) Przypomnijmy sobie więc raz jeszcze słowa św. Pawła: „Załóżcie zatem 

na swoje biodra pas prawdy, wdziejcie na siebie pancerz sprawiedliwości, włóżcie na nogi buty 

przysposobienia się w Ewangelii pokoju, a do tego wszystkiego chwyćcie jeszcze tarcze wiary, którą 

będziecie mogli zgasić ogniste pociski zepsucia, i weźcie hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo 

Boże, i wytrwajcie” (Ef 6, 14-17). 

Ostatnim elementem pełnej zbroi Bożej jest miecz Ducha czyli Słowo Boże, które daje wytrwałość. I 

znów, aby zrozumieć przesłanie św. Pawła, musimy powrócić do rzymskiego żołnierza. 

Miecz, który nazywał się gladius, służył żołnierzowi zarówno do obrony, jak również do ataku. By jednak 

dobrze się nim posługiwać, nie wystarczyło jedynie samo pierwsze szkolenie z fechtunku, ale żołnierz 

każdego dnia przez wiele godzin musiał nim ćwiczyć, by nabrać wprawy w posługiwaniu się nim. 

Chodziło zatem nie tyle o teorię, ale o praktykę, by był pożytek z miecza w czasie walki. 

Miecz rzymski był obosieczny, czyli nie tylko można było nim przebić wroga, ale walczyć na obie strony, 

posługiwać się nim w taki sposób w czasie ataku wroga, aby go skutecznie odeprzeć. Dla żołnierza ten 

miecz był znakiem siły, władzy, panowania nad innymi. Mówiłem, już przy pasie prawdy, że aby 

żołnierza poniżyć zabierano mu broń razem z pasem. 

Dodatkowo, żołnierze, gdy używali miecza, wznosili wojenne okrzyki i mocno uderzali w swoje wielkie 

tarcze tymi mieczami, by z jednej strony przestraszyć wrogów, ale z drugiej strony, by w swoich 

szeregach spotęgować determinację, siłę i wolę do walki. 

Swój miecz żołnierze nosili przy pasie, by był zawsze pod ręką, by w razie konieczności można było go 

użyć. Co prawda był ostatnim elementem stroju rzymskiego żołnierza, ale elementem najbardziej 

istotnym, najważniejszym. 

Św. Paweł mówi nam jednak o mieczu Ducha czyli Słowie Bożym. Wskazuje bardzo wyraźnie, że 

Słowo Boże, przyjęte do życia, prowadzi do prawdziwej mądrości. Nie chodzi tu jednak o mądrość 

wyuczoną, wyczytaną, ludzką, bo przecież z wielu katedr uniwersytetów padały często głupie i 

nieludzkie propozycje, ale o mądrość Bożą. 
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To Słowo, jeśli mu pozwolimy, czyni nas doskonałymi czyli formowanymi przez Boga na wzór gliny w 

rękach garncarza. Prawdziwy artysta potrafi z bezkształtnej gliny wyczarować piękne rzeczy. Jeśli zaś 

pozwolimy się formować Słowu Boga, to On potrafi uczynić piękne rzeczy w naszym życiu i nauczy nas 

żyć według zasad wiary. 

Trzeba jednak nieustannego szkolenia w korzystaniu ze Słowa Bożego, sięgania do Biblii, by ją 

zrozumieć i właściwie się nią posługiwać w swoim życiu wiary i rozwijaniu pobożności. Słowo Boże, jak 

uczy nas sama Biblia, jest jak miecz obosieczny, zdolne jest osądzić pragnienia i myśli serca (por. Hbr 

4, 12). Ono dociera do sedna i dotyka wszystkiego skutecznie. 

Moc Ducha Świętego, dana nam w Słowie Bożym, ma nas ocalić, dać duchową siłę do wzrostu jako 

wojowników Pana. Im lepiej je rozumiemy i znamy, to tym lepiej zrozumiemy wolę Bożą dla życia 

naszego i naszych najbliższych, a także skuteczniej przeciwstawimy się złu w naszej codzienności. 

Nie ma zatem skuteczniejszej broni w ręku ucznia Jezusa Chrystusa, jak Słowo Boże, bo wiara rodzi się 

z tego, co się słyszy, a tym co się słyszy jest Słowo Chrystusa (por. Rz 10, 17). 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Zatem przyjąć pełną zbroję Bożą, wraz z jej ostatnimi elementami, to chronić Bożą mocą swoją głowę, 

aby myśleć po Bożemu a nie jedynie na sposób ludzki. By czasem nie usłyszeć jak Piotr, który po 

zapowiedzi męki odwodził Jezusa od tego: „Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym co Boże, ale 

o tym co ludzkie” (Mt 16, 23). 

To wytrwać na Bożych drogach dzięki mocy słowa samego Boga. To ciągle wołać za św. Piotrem, gdy 

Jezus zapytał uczniów czy i oni chcą odejść: „Panie, do kogóż pójdziemy, Ty masz słowa życia 

wiecznego” (J 6, 68), a myśmy uwierzyli i poznali (por. J 6, 69; 1 J 4, 16), że tylko Ty jesteś naszą siłą, 

bo uzbroiłeś nas mocą swojego Słowa. 

Ubrać pełną zbroję Bożą, to nie żądać od Boga wciąż nowych znaków jego miłości, opieki i obecności, 

ale zauważyć te, które nieustannie daje, a do których tak bardzo przyzwyczailiśmy się, że uważamy iż 

one nam się po prostu należą. Gdy jednak uważnie się rozejrzymy, to dostrzeżemy że Bóg codziennie z 

miłością interweniuje w naszym życiu, choć my czasem oczekujemy innego działania. 

Prośmy dziś Boga, kiedy kończymy przyglądanie się elementom Bożej zbroi, a jutro będziemy 

uczestniczyli w spowiedzi świętej i zakończeniu rekolekcji: 

„Panie, Ty jesteś jedyną naszą mocą, daj nam, abyśmy dzięki zbroi Twojej łaski, którą w tym czasie na 

nowo poznaliśmy, zwyciężali zawsze w Twoje imię, chronieni każdego dnia pełną zbroją Bożą”. Amen. 

źródło: https://wawrzeniecki.pl/helm-zbawienia-i-miecz-ducha-czyli-slowo-boze/ 

ŚWIADECTWO RYCERZA Z KOSZALINA 

”Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do 

rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.” Hbr 4,12 

https://wawrzeniecki.pl/helm-zbawienia-i-miecz-ducha-czyli-slowo-boze/
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Na początku grudnia 2022 zainteresowałem się artykułem z pewnego portalu: 

„Egzorcyści nie mają wątpliwości: Aktywność demonów wzrasta!” 

Jak informuje Catholic News Agency, w Stanach Zjednoczonych rośnie aktywność demonów i większa 

liczba egzorcystów to ciągle niewystarczająca siła. 

Egzorcysta Vincent Lampert przyznał, że od 2005 roku od kiedy jest egzorcystą w diecezji Indianapolis, 

ma do czynienia z coraz większą liczbą osób, które biorą udział w satanistycznych obrzędach. Co więcej 

o. Lampert podkreśla co jest szczególnym problemem. „Problemem nie jest to, że diabeł udoskonalił 

swoją grę, ale to, że coraz więcej osób próbuje w nią zagrać” – mówi Lampert. 

Ojciec Lampert podkreśla, że częściej niż opętania, zdarzają się dręczenia złego ducha. Mimo to zaleca, 

by nie koncentrować się na szatanie, ale na Zbawicielu Jezusie Chrystusie. 

krp/deon.pl, fronda.pl 

Zabrałem głos w pierwszym komentarzu:  

„Aktywność demonów wzrasta!” proporcjonalnie do popełnianego zła i grzechu, który jest 

pożywką demonów. Jeżeli się tego nie dostrzega to jest to poważny problem... 

Potem, wobec podzielonej reakcji użytkowników portalu w polubieniach (50:50) dodałem jedną lekcję 

św. Pawła Ap. z listu do Rzymian: 

"Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Nie uważajcie siebie za 

mądrych. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli 

to jest możliwe , o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Umiłowani, nie 

wymierzajcie sami sobie Sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem: Do 

Mnie należy pomsta, Ja wymierzę zapłatę-mówi Pan. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem 

zwyciężaj."(Rz 12,14-21) I jeszcze od siebie na zkończenie cytatu: MĄDREMU DOŚĆ!!!  

Tuż po pierwszym wpisie zamieściłem drugi – tym razem odnosząc się do wszystkich zamieszczonych 

komentarzy – uniwersalny przekaz św. Pawła Ap. do niektórych ironizujących wpisów: 

"Unikaj natomiast głupich i niedouczonych dociekań, wiedząc, że rodzą one kłótnie...głoś naukę, 

nastawaj w porę, nie w porę, wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu... Przyjdzie bowiem chwila, 

kiedy zdrowej nauki nie będą znosili... (2Tm 2,23; 4,2-3;) MĄDREMU DOŚĆ! 

Dalej odniosłem się do niektórych: 2-3 komentarzy stosując nie swoje ale słowo Boże z Nowego 

Testamentu modląc się i prosząc Pana by sam wskazał - natchnął jakimi wersetami mam odpowiadać, 

ponieważ On sam lepiej zna adwersarzy. Sam natomiast postanowiłem nie używać słów od siebie, choć 

wiele razy była pokusa, by wdać się w polemikę. Uznałem, że Pan lepiej poprowadzi ten dialog, 

posługując się mną jako Jego lichym narzędziem. Miałem swego czasu kilka już takich potyczek na 

słowo, ale tym razem postanowiłem stosując wyłącznie Miecz Ducha. 

Poniżej przykłady tych konwersacji: 
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Jakub G.: Egzorcyści widzieli, ale żaden człowiek o zdrowych zmysłach nie widział, a jak chciał zbadać 

to nie było wolno, a jak pacjent trafiał do psychiatryka nagle mu przechodziło lub szybko wracał do 

zdrowia. Tylko w objęciach facetów w sutannach, pedofilów i dewiantów miał jakieś lęki i psychozy. 

Kościół rzymskokatolicki to Wielka Nierządnica bałwochwalcza i bluźniercza z Apokalipsy Jana. Adolf 

Hitler był katolikiem (socjalistą - lewakiem - katolicko-faszystowskim). Kościół rzymskokatolicki zataił to 

przed ciemną masą i wcisnął kit, że Adolf był ateistą i Żydem. Te informacje powinny spowodować, że 

KRK powinno się zwinąć. Jeśli tak się nie dzieje, to oznacza, że jego wierni są świadomymi hipokrytami i 

biorą zbrodnie Kościoła na siebie. Jest napisane: "Ludu mój wyjdźcie z niej byście nie mieli udziału w jej 

grzechach i plag jej nie ponieśli". Plagi jakie spadają na Polskę jak PISowska inflacja, wojna przy 

granicy, choroby w tym Covid, rządy PiSu łamiące prawo, Konstytucję, prawa obywatelskie i umowy 

międzynarodowe, brak pieniędzy z KPO. Wprowadzane rządy totalitarne lewackich chrześcijańskich 

faszystów to zło jakiego Polska nie doświadczyła od ponad 77 lat, czyli od czasów katolika Adolfa 

Hitlera. 

Wiesław K. do Jakub G. "Unikaj zaś światowej gadaniny; albowiem uprawiający ją coraz bardziej 

będą się zbliżać ku bezbożności." (2Tm 2,16) 

Jakub G. do Wiesław K. Unikaj, a potem będziesz gadał w swoim środowisku, że Ziemia jest płaska. 

Zapomnij o klapka na oczy, zaślep je sobie korkami po szampanie. Zachowuj się jak trzy japońskie 

małpki. To uwielbiam w tych środowiskach ciemnoty, że trzeba wysadzić im drzwi włożyć "zapałki" w 

oczy jak w Mechanicznej pomarańczy i edukować. 

Wiesław K. do Jakub G. "Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko 

budującą, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym.(...) 

Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz 

z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i 

Bóg wam przebaczył w Chrystusie. (Ef 4, 29-32) 

Jakub G. do Wiesław K. A mimo to chrześcijanie zarzynali innych i nawet siebie nawzajem z powodu 

drobnych różnic doktrynalnych. Na przykład taki katolik Adolf Hitler uważał, że jest rozgrzeszony i działa 

z błogosławieństwem Boga, mordując ateistów i innowierców. 

Wiesław K. do Jakub G. "Baczcie więc jak postępujecie: nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. 

Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie 

zrozumieć, co jest wolą Pana" (Ef 5,15-17) 

Jakub G. do Wiesław K. Puste słowa, które chrześcijanie przekuli w czyny, mordując niewinnych ludzi, 

którzy nie chcieli klęczeć przed bałwochwalczymi obrazkami Maryi i dwoma skrzyżowanymi kawałkami 

drewna. 

Wiesław K. do Jakub G. "Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie 

złorzeczcie. Nie uważajcie siebie za mądrych. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się 

dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe , o ile to od was zależy, żyjcie w 
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zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie Sprawiedliwości, lecz 

pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta, Ja wymierzę zapłatę-

mówi Pan. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj."(Rz 12,14-21) – MĄDREMU 

DOŚĆ!!! (tu nastąpiła przerwa do następnego dnia) 

Jakub G. do Wiesław K. – I pojawił się katolik Adolf Hitler, który uznał, że jego władza jest od Boga. 

Wiesław K. do Jakub G. – "Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od 

początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Dzięki temu można rozpoznać 

dzieci Boga i dzieci diabła. Każdy kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden 

zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Dzieci nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i 

prawdą. (J 3, 8-10; 15-18) 

Jakub G. do Wiesław K. – Dopiero co jeden z was troll chrześcijański tłumaczył mi, Jezus umierając za 

grzechy, zmył je wszystkie, a więc jeśli ktoś grzechy to już grzechu nie ma, a ty tutaj trollując przeczysz 

temu co powiedział jeden z twoich trolli. Wy jesteście tak obłąkani i niekonsekwentni w swoich tezach, 

czy jednak ta relatywizacja pojęć i tez ma jakiś cel? 

Wiesław K. do Jakub G. – "Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania*, 

do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był 

doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. (2Tm 3,16-17) – MĄDREMU DOŚĆ!!! 

Jakub G. do Wiesław K. – Czyli relatywizacja treści i jej redagowanie to u was normalne. Ludzie nauk 

ścisłych nazywają to oszustwem. 

Wiesław K. do Jakub G. – "Nie oszukujcie samych siebie! Jeśli ktoś z was uważa się za mądrego 

na tym świecie, niech się stanie głupim, aby stać się mądrym. Mądrość bowiem tego świata jest 

głupstwem u Boga, gdyż napisano: 'Usidla Bóg mędrców mimo ich przebiegłości’. I znowu: 'Bóg 

wie, że zamysły mędrców są czcze’. Niech więc nikt nie szuka uznania u ludzi, bo i tak wszystko 

jest wasze: i Paweł, i Apollos, i Kefas, i świat, i życie, i śmierć, i teraźniejszość, i przyszłość. 

Wszystko jest wasze, wy Chrystusa, a Chrystus Boga." (1Kor 3,18-23) – MĄDREMU DOŚĆ!!! 

"Mnie zaś najmniej zależy na tym czy będę osądzany przez was czy jakikolwiek trybunał ludzki". 

(1 Kor 4,3) 

Jakub G. do Wiesław K. – Dlatego w waszej sekcie nie ma nikogo mądrego. 

Wiesław K. do Jakub G. "Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie 

potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę 

dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem 

taką miarą, jaką wy mierzycie». (Łk 6, 37-38) 

Jakub G. do Wiesław K. To jest odmóżdżanie, po to by zło było bezkarne. 

Wiesław K. do Jakub G. – "Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy dopiero w pełni 

wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki 
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we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: "Bracie, pozwól, że usunę 

drzazgę, która jest w twoim oku", gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć 

najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. 

Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry 

owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka 

jeżyny* nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa 

dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. ( Łk 

6, 40-45) 

Jakub G. do Wiesław K. – "Po owocach ich poznacie" dokładnie. Zgadzam się z tym. A owoce Kościoła 

rzymskokatolickiego i jego satelitów to zbrodnia, terror i kłamstwo. 

Wiesław K. do Jakub G. – "Odpowiedział im Jezus, mówiąc: «Moja nauka nie jest moja, lecz Tego, 

który Mnie posłał. Jeśli ktoś chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też Ja 

mówię od siebie samego. Kto mówi we własnym imieniu, ten szuka własnej chwały. Kto zaś 

szuka chwały Tego, który go posłał, ten godzien jest wiary i nie ma w nim nieprawości. "Nie 

sądźcie z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie wyrok sprawiedliwy" (J 7,16-18; 24) 

Wiesław K. do Jakub G. – "My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do 

wiernych, którzy zbawiają swą duszę." (Hbr 10,39) 

Jakub G. do Wiesław K. – Jeszcze sam sobie lajkujesz swoje epigońskie treści. Patologia. Wklejasz 

cudze teksty sprzed 1000 do 4000 lat wielokrotnie przerabiane i myślisz, że jesteś mądry? Warto żebyś 

sobie wziął do serca swoje własne słowa. Mądrej głowie dość po słowie. Zatem Kościół rzymskokatolicki 

to Wielka Nierządnica bałwochwalcza i bluźniercza z Apokalipsy Jana. Dociera? Mądremu dość!  

Wiesław K. do Jakub G. – "Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło" (J 5,14) 

Do Mnie [należy] pomsta i Ja odpłacę. I znowu: Sam Pan będzie sądził lud swój. Straszną jest 

rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego. (Hbr 10,26-31) 

1. Odpowiedział mu (diabłu) Jezus: Napisane jest: "Nie samym chlebem żyje człowiek." (Łk 4,4) 

2. Napisane jest: Panu Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. 

(Łk 4,8) 

3. Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Gdy diabeł dokończył 

całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu. (Łk 4, 12-13) Tymczasem... 

Jakub G. do Wiesław K. – Zatem masz wielki problem, ponieważ takich jak ty Bóg karze za 

bałwochwalstwo, aż do 3 pokolenia: "Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest 

na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz 

oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, 

który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie 
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nienawidzą". (Wj 20,04) Właśnie dlatego odebrał ci rozum. Bo jak Bóg chce kogoś ukarać to odbiera 

rozum. Mądremu dość! 

Wiesław K. do Jakub G. – Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest 

kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie 

widzi. (J 4,20) 

Jakub G. do Wiesław K. – Masz na myśli ten katolicki antysemityzm. Zgadzam się z tobą. 

Wiesław K. do Jakub G. – "Otóż i Ja (Jezus Chrystus) tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i 

na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze 

królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz 

na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». (Mt 16,18-19) 

Jakub G. do Wiesław K. – Piotr, a nie Paweł. To Paweł troglodyta jest założycielem Kościoła 

rzymskokatolickiego. (Na tym wpisie zakończona została konwersacja z Jakubem G.) 

(Znalazłem co prawda kolejną odpowiedź, ale na tym powyższym wpisie zakończona została 

konwersacja z Jakubem G.) 

Oto ten nie wysłany fragment z drugiego Listu św. Pawła Ap. do Tymoteusza: 

Zwalczać wszelkie zło! 

Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego 

pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] 

wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem 

chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy 

świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą 

się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło 

ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! (2 Tm 4, 1-5) 

Oto kolejne konwersacje w odniesieniu do poniższego mojego wpisu: 

Wiesław K. – „Proporcjonalnie do popełnianego zła i grzechu, który jest pożywką demonów. Jeżeli 

się tego nie dostrzega to jest to poważny problem... 

Stanisław S. do Wiesław K. – To w polskim episkopacie tyle demonów, że sam Constantin nie dałby 

rady. Ale może John Wick by im poradził? 

Wiesław K. do Stanisław S. – "Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a 

zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta." (Łk 6,45) 

Stanisław S. do Wiesław K. – Znam mądrzejsze przysłowia 

Wiesław K. do Stanisław S. Jeszcze jedna lekcja św. Pawła Ap. z listu do Rzymian: 
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"Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Nie uważajcie siebie 

za mądrych. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich 

ludzi. Jeżeli to jest możliwe , o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. 

Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie Sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. 

Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta, Ja wymierzę zapłatę – mówi Pan. Nie daj się 

zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj."(Rz 12,14-21) – MĄDREMU DOŚĆ!!! 

Dwa wpisy zostały usunięte z komentarzy po zamieszczeniu ostrzeżenia jak niżej: 

"Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło" (J 5,14) 

Do jednego wpisu odniosłem się własnymi słowami: 

Sławomir Cz. – Żaden demon nie nawiedził ateisty. 

Wiesław K. do Sławomir Cz. – Nie musi, bo już i tak jest jego... (to jedyny wpis ode mnie) 

Sami osądźcie, czy warto było się trudzić, choć po ludzku nie dostrzega się od zaraz owoców… 

Z podobnego doświadczenia wiem, że warto. Kilka lat temu stanąłem w podobnej sytuacji w obronie 

pewnej znanej w mediach osoby. Były to komentarze jednoznacznie obrzucające błotem słowa w 

pewnym lokalnym portalu. Tak jak tu i tam korzystałem ze Słowa Bożego. Po kilku wpisach PRAWDY – 

wszystkie komentarze zostały usunięte. Nie chciano, aby w tych komentarzach posługiwano się Słowem 

Bożym.  

Jakub G. to osoba – jak widać z treści wpisów – nieprzychylnie a nawet wrogo usposobiona do 

Kościoła, która wdała się w ten dialog i dzięki temu mogę podzielić się tym doświadczeniem z Wami, aby 

ukazać oblicze komentarzy często oderwanych od Bożych wartości oraz jak korzystać z Mocy Słowa 

Bożego jaką mamy w zasięgu ręki a unikać komentarzy własnych, co potwierdza św. Paweł w drugim 

liście do Tymoteusza: "Unikaj zaś światowej gadaniny; albowiem uprawiający ją coraz bardziej 

będą się zbliżać ku bezbożności." (2Tm 2,16) 

SIOSTRA ZOFIA WIELOKROTNIE ZACHĘCAŁA,  

ABY CZYTAĆ, SŁUCHAĆ, ZNAĆ SŁOWO BOŻE I NIM ŻYĆ 

Dnia 26.12.2004 roku w trosce o Ojczyznę pyta się Boga i otrzymuje odpowiedź: 

Czytać trzeba przez 90 dni, aby Słowo Boże zajaśniało nad Polską 

To wezwanie jest aktualne i dzisiaj. Wszystkich rycerzy a także wszystkich zatroskanych o losy kraju 

wzywa się obecnie do skutecznej krucjaty Słowem Bożym przeciwko mocom zła. 

Dnia 26.12.2004 r. Od kilku dni proszę Boga jak pomóc Ojczyźnie. Po Mszy Świętej i po półgodzinnym 

czytaniu Pisma Świętego otrzymałam odpowiedź. 

Jezus: Łaską od Boga jest ratunek dla Polski poprzez Ewangelię – Słowa Boże i Apostołów.  
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Czytać trzeba przez 90 dni, aby Słowo Boże zajaśniało nad Polską. Trzeba znaleźć wielu ludzi o dobrym 

sercu, aby lud polski odnowił się poprzez Słowo Boże. Fundamentem odnowy jest Ewangelia.  

Ja, Jezus, nadal działam poprzez Słowo, które Ciałem się stało i mieszka wśród was. Daję wam moc 

zwycięstwa, że Moje słowa są żywe i prawdziwe. Niech wasza wiara w te Słowa będzie silna, a Król 

Miłosierdzia Bożego otworzy wam drzwi, a Królestwo Boże będzie wśród was.  

Dnia 09.05.1996 r.. Tolkmicko 

Córko Moja, gdyby ludzie znali Pismo Święte i czytali je z bojaźnią Bożą, to zrozumieliby wiele 

spraw Bożych i żyli według wskazań Bożych, ale ludzie nie mają czasu czytać Pisma Świętego ani 

chodzić do kościoła. Trzeba słuchać, co mówi Ewangelia. 

Dnia 05.10.1997 r. 

Żyjcie na co dzień Pismem Świętym. Tam znajdziecie wszystkie Moje słowa, wypowiedziane do Moich 

apostołów. Te słowa dzisiaj są takie same, jak były kiedyś! To jest żywe słowo, które przekazuję wam 

przez Pismo Święte i przez Moich wybranych, którzy mówią do was. To nie oni mówią, to Ja 

przemawiam przez ich serca, bo w ich sercach znajduję swoje mieszkanie. Wtedy mogę mówić przez 

nich.  

Dnia 05.07.1994 r. 

Człowiek powinien czytać Pismo Święte każdego dnia i żyć mądrością i nauką, jaką daje żywe 

Słowo Boże. Czytanie Pisma Świętego ułatwi człowiekowi znalezienie najlepszej drogi życia. 

Dnia 14.08.1997 r. 

W tych czasach ostatecznych czytajcie często Pismo Święte, a wszystkiego się dowiecie. Nie 

bądźcie zbyt ciekawscy: pędzicie za sensacją, za jakąś wiedzą, a tak trudno jest wam sięgnąć po to 

Pismo Święte i tu zaczerpnąć wiedzy… To jest cały Mój testament, w którym wszystko ma się wypełnić! 

Na łamach Głosu Małego Rycerza ten temat był sygnalizowany wielokrotnie. Ostatnio na rekolekcjach w 

Częstochowie uczestnicy mogli nabyć u Marii kieszonkowe wydanie Nowego Testamentu. Warto 

zaopatrzyć się w to Pismo Święte i mieć je przy sobie, korzystając w każdej chwili jaką Bóg daje nam z 

natchnienia Ducha Świętego. Wielu już doświadczyło i doświadcza skutków tej duchowej praktyki. W 

Głosie nr 48 na str. 49 zamieszczony jest fragment z książki Opowieść pielgrzyma, gdzie opisane jest 

świadectwo czytania Ewangelii każdego dnia przez kapitana, który miał problem alkoholowy i został 

uwolniony. Piszący te słowa niejednokrotnie doświadczał pomocy i ulgi w chorobie i atakach 

demonicznych. Jedna z rycerek, która zaangażowana jest w apostolstwo czytania i rozpowszechniania 

Pisma Świętego doświadczyła i doświadcza błogosławionych skutków tej praktyki duchowej i jeśli tylko 

się zdecyduje może podzieli się tym na łamach Głosu MR. Również każdy z Was czytający te słowa, 

jeśli ma takie doświadczenie ze Słowem Bożym proszony jest o podzielenie się tym z innymi dla 

potwierdzenia i utwierdzenia innych do korzystania z tych praktyk duchowych. Na obecne i nadchodzące 

trudne czasy oczyszczenia zaopatrzmy się i korzystajmy na co dzień z tej Bożej Zbroi jakim jest MIECZ 

Ducha. 
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”Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do 

rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.” (Hbr 4,12)    

BIBLIA JAK „KOMÓRKA” 
– Co stałoby się z naszą Biblią, gdybyśmy traktowali ją tak, jak traktujemy nasz telefon komórkowy? 

– Co by było, gdybyśmy zawsze mieli ją w rękach albo w torbie? 

– Czy wracalibyśmy się po nią, gdy o niej zapomnieliśmy? 

– Czy również otwieralibyśmy ją tak wiele razy w ciągu dnia? 

– Czy czulibyśmy się bez niej nieswojo? 

Tak samo jak otrzymaliśmy jakąś wiadomość i możemy ją przeczytać moglibyśmy czytać wiadomości od 

Boga. 

Ale czy rozpowszechnialibyśmy je dokładnie tak, jak rozchodzą się inne wiadomości? 

Nie musielibyśmy też martwić się, czy komórka jest wyciszona albo czy zostanie zablokowana z powodu 

braku środków na koncie... 

Jezus już zapłacił cenę. 

Będziesz zaskoczony ale 99% nie przekaże nigdzie dalej tej wiadomości !!! 

Oni mają czas na przesyłanie innych rzeczy, ale nie znajdą czasu by życzyć błogosławieństwa. 

Ty jednak jesteś tym 1%, niech cię Bóg błogosławi. 

Wiem, że prześlesz to do swoich kontaktów. 

BÓG nie ma Whatsapp'a, ale jest moim ulubionym kontaktem. 

ON nie ma Facebook'a, ale jest moim najlepszym przyjacielem. 

ON nie ma Twitter'a, ale podążam za Nim. 

Jeśli BÓG jest dla ciebie Kimś wielkim, rozpowszechnij tę wiadomość dalej. 

Jeżeli jednak się wstydzisz, to odłóż to na bok. 

Rzeczy, które się dzieją mają pewien sens. 

BÓG mówi: wszystko, co przychodzi z trudem i cię przytłacza, już rozwiązałem.... 

Jeśli Mu uwierzysz, podziel się tym z innymi. 

Uczyń to z wiarą w Boga: On cię miłuje!    

(Źródło: e-mail od o. Piotra Idziaka SJ) 

P.S. od Red.z listu św. Pawła do Tymoteusza (Tym 3,16-17) 

Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do 

przekonywania, do poprawiania, do kształtowania w sprawiedliwości – aby 

człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.  

MOC KRZYŻA ŚW. I MOC SŁOWA BOŻEGO 

Były bardzo gorące dni lata, kiedy z córką i jej rodziną wybrałam się na kilka dni na działkę. W domu 

gorąco, a jeszcze musieliśmy palić w kuchni węglowej, żeby mieć ciepłą wodę do mycia. Pierwszą noc: - 

nie mogłam spać, więc drugą noc postanowiłam spędzić w innym domku. Była to dawna obora 
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przerobiona na domek mieszkalny. To co mnie tam spotkało było straszne. Dopóki modliłam się 

wszystko było w porządku, ale kiedy zgasiłam światło i położyłam się do łóżka – zaczęło się dręczenie. 

Zaczęłam się bać, bo jakby jakieś szepty mówiły: „zaspokoję cię seksualnie, będziesz szczęśliwa jak 

nigdy dotąd”. Było to okropne. Ponieważ zawsze mam ze swoimi modlitewnikami Krzyż i Pismo Święte; 

położyłam je na sobie i mówię: ja nie dam się zastraszyć!  

Po chwili wszystko ustąpiło. Taka jest moc Krzyża i moc Słowa Bożego.  

(Autorka świadectwa znana redakcji) 

NIEKTÓRE MODLITWY I PRAKTYKI DUCHOWE  

PRZECIW MOCOM ZŁA 
Żyjemy w czasie i przestrzeni zdominowanej przez moce ciemności. Polecajmy siebie, bliskich, 

nasze rodziny i wszystkich drogich naszym sercom Bożej opiece i ochronie korzystając z modlitw i 

praktyk duchowych m.in. odmawiania koronki do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi, 

zapalania świec poświęconych przed krzyżami misyjnymi, krzyżami i kapliczkami przydrożnymi, aby 

światło naszego Króla i Pana oślepiało szatana i inne złe duchy z przestrzeni z której są zagrożeniem 

dla nas i bliskim naszym sercom.  

Ks. Krzysztof H. podaje wskazówkę, która może pomóc z uwolnienia  rzuconych na nas, naszych 

bliskich – klątw, złych słów skutkujących przykrymi działaniami demonicznymi. 

„Panie Jezu zbieram teraz wszystkie niszczące słowa, jakie ludzie wypowiedzieli na mnie i 

zbieram konsekwencje tych słów i ja Cię je przynoszę i ofiaruję. Przebaczam im, że oni mnie 

niszczyli słowem. A Ciebie Jezu proszę, abyś mocą Swojego imienia Jezus złamał moc 

wszystkich tych przekleństw nade mną i nad nimi i proszę Panie, abyś im błogosławił.” 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryja… Chwała Ojcu… 

Za zło wylewamy w ten sposób Miłość miłosierną. „Albowiem błogosławieństwo ojca podpiera domy 

dzieci. A przekleństwo matki wywraca fundament.” (Syr 3,9) 

Dziecko niech ci Bóg błogosławi. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi. Amen. 

 

Po przyjęciu Komunii św. wysyłajmy Światło Chrystusa - Światło Bożej Miłości do bliskich 

naszym sercom zatroskanych o ich zbawienie – do wszystkich ludzi, by łaska Boża dotknęła te dusze, 

by tworzyć Bożą jedność w Chrystusie. Amen.  

Można przy tym korzystać z krótkich modlitw, aktów strzelistych np. Ratuj nas (ich, go) Święta 

Matuchno kochana, błagam cię i proszę użyj potężnej mocy Bożej, światła Chrystusa naszego 

Króla i Pana na oślepienie szatana (x3) lub Akt zwany Złota Strzała: „Niech będzie na wieki 

Chwalone, Błogosławione, Czczone, Wielbione, Najświętsze, Najczcigodniejsze, 

Najchwalebniejsze, Niepojęte, Niewymowne Imię Boże w Niebie, na Ziemi i otchłaniach 

piekielnych, przez wszystkie stworzenia, które wyszły z Rąk Boskich przez Najświętsze Serce 

Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen.” (Imprimatur: T. J. 

Toolen, arcybiskup Mobile-Birm) albo „Jezu, Ty się tym (nim) zajmij”, „Jezu, Ufam Tobie”, „Bądż 

Twoja Wola” i inne wg natchnień i własnego uznania. 
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Catalińa Rivas: OBIETNICE PANA JEZUSA  
dla tych, kto rzy ńie przyjmują Komuńii do ręki 

Jezus obiecuje tym z nas, którzy nie przyjmują Komunii Świętej na ręce, przez widzącą Catalinę Rivas 

(Imprimatur: Mos. René Fernández, arcybiskup Cochabamba Boliwia, tłumaczenie automatyczne) 

1. – Tym, którzy nie przyjmą w swoje ręce Mojego Ciała, Krwi, Duszy i Boskości, obiecuję napełnić ich 

Moimi Błogosławieństwami w ich rękach, sercu, duszy i całym ich istnieniu. 

2.- Obiecuję wam o wiele więcej łask w życiu ziemskim, a co za tym idzie, większe gwarancje zbawienia 

i (wzrostu istotnej i przypadkowej) chwały na całe wasze wieczne życie ze Mną w niebie. 

3. – Poczujesz Mnie w Komunii Św. tak w całym swoim istnieniu i z taką pełnią, że naturalne pragnienie 

dotyku Mnie zostanie ci odebrane. 

4. – Jeśli to zrobisz, otrzymasz Moje wielkie łaski i wielkie korzyści dla całego twojego domu. 

5. – Obiecuję tym, którzy godnie czynią to, czego najbardziej pragnę, szczególną moc w ich rękach 

przeciwko wrogom duszy; i wielu dam dary uzdrawiania. 

6. – Obiecuję, że jeśli będziecie to robić wytrwale, przybędziecie do (Mnie) z większą intensywnością, 

aby szukać tylko Mojego największego honoru i chwały, a wywyższę was szczególnie na całą 

wieczność. 

7. – Tym, którzy z miłości do wypełniania wszystkich moich zamierzeń nie przyjmą Mnie do ręki, z 

powodu większej adoracji, pokory i świętego szacunku, udzielę dar rozeznania duchów z większą 

intensywnością. 

8. – Ich imiona będą zapisane szczególnie w Moim Sercu, tak, aby sprawić Mi większą przyjemność, 

przyjmują Komunię ust., A nie na rękę. 

9. – Obiecuję, że zwiększę wszystkie ich cnoty, jako nagrodę za tę większą pokorę, która zakłada, że 

nigdy nie będą wierzyć, że ich własne ręce są czyste, że mogą mnie dotknąć. 

10. – Obiecuję, że będziecie wiernie propagować Moją Doktrynę i łatwiej przezwyciężycie wszelkiego 

rodzaju pokusy. 

11. – Nie oddali się dusza ode Mnie, tych, którzy przyjmują Mnie do ust, a nie do rąk, jeśli czynią to z 

należytym szacunkiem i tak postępują w każdym dniu swojego życia. 

12. – Obiecuję, że drzwi nie będą zamknięte dla Mojej Miłości, tych, którzy z miłości do Mojej Woli, 

pocieszają Mnie, przyjmując Mnie zawsze w swoje usta, a nigdy w swoje ręce. 

13. – Jeśli wytrwasz w ten sposób, aby bardziej Mi się podobać, Komunikując się ustami, obiecuję, że 

przyjdziesz (będziesz) pracować tylko przez Moje Serce, z Moim Sercem, w Moim Sercu, dla Mojego 

Boskiego Serca. 
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14. – Obiecuję tym, którzy Mnie czczą w ten sposób, że Moje Serce bardzo intensywnie i przyjemnie ich 

wysłucha. 

LIST ŚW. JÓZEFA DO JEZUSA…  
PISANY DWA TYSIĄCE LAT PÓŹNIEJ  

Kiedy Miriam ze łzami w oczach opowiedziała mi o aniele, zastygłem z heblem w dłoniach, a po plecach 

przeszedł mi dreszcz. By utrzymać rodzinę, musiałem ciężko pracować. Ale cieszyłem się każdą 

chwilą z Miriam i Jezusem. 

Czytałem gdzieś, że zaciskając po raz pierwszy piąstkę na palcu taty, noworodek chwyta go na całe 

życie. To nieprawda, że ojciec jest surowym strażnikiem: jest też szczerym uśmiechem, który pozwala 

się zaskoczyć radością pieszczoty. 

Byłem prostym, młodym cieślą. Dni upływały mi na ciężkiej pracy w ciemnym warsztacie. Ale nigdy 

nie przestałem marzyć. Kiedy za dnia życie daje się we znaki, nie pozostaje nic innego, jak marzyć 

nocą. Nie po to, by uciec od rzeczywistości, lecz po to, by mieć jakiś cel i codziennie budzić się z 

nadzieją. Marzyłem o życiu z Miriam. 

Ale nie przeszło mi przez myśl to, co Bóg wymarzył sobie dla nas. Kiedy Miriam ze łzami w oczach 

opowiedziała mi o aniele, zastygłem z heblem w dłoniach, a po plecach przeszedł mi dreszcz. 

Zawsze kochałem drewno, bo drewno jest prawie jak dziecko: na początku wydaje się bezkształtne, ale 

jeśli ma się cierpliwość, żeby je wygładzić, zaokrąglić kanty, oheblować nierówności, wypolerować, 

możesz je przemienić. Czy nie na tym polega rola ojca: łagodnie wygładzać, by ukształtować dojrzałego 

człowieka? 

Ale Bóg żądał ode mnie czegoś niemożliwego: mogłem być ojcem drewna, ale dziecka Miriam nie! 

Mimo to zaufałem Mu, a On od razu przemówił i do mnie. Nie bój się – powiedział. I wtedy zrozumiałem, 

że ojcem jest nie tylko ten, kto cię począł, ale także ten, kto jest obok ciebie i codziennie powtarza ci: nie 

bój się, ja jestem z tobą. 

Kochany Jezu, kochałem cię sercem ojca, choć zawsze wiedziałem, że nigdy nie będę miał cię dla 

siebie, nie przytrzymam cię jak kawałka drewna. Patrzyłem na ciebie, kiedy pomagałeś mi w warsztacie i 

widziałem, jak dorastasz. Ileż to razy miałem ochotę odłożyć narzędzia, żeby pogłaskać cię po głowie i 

powiedzieć, żebyś się nie bał. 

Ale ty patrzyłeś na mnie tak przenikliwie! Wiedziałeś, jak bardzo cię kocham. Uczyłeś się życia, ale także 

czegoś o swoim Ojcu w niebie. I potem mówiłeś, że jest Ojcem, który wygląda syna z daleka, wybiega 

mu na spotkanie i przytula do serca. Niezależnie od tego, jaka jest twoja sytuacja, Bóg zawsze na ciebie 

czeka. Z otwartymi ramionami. 

Kolejne Boże Narodzenie. Twoim współczesnym braciom chciałbym powiedzieć, żeby od nas, 

rzemieślników, uczyli się cierpliwości. Bóg przychodzi, wchodzi w nasze życie, zmienia je, ale to nie 

dzieje się z dnia na dzień. To droga, która wymaga czasu i wytrwałości. 
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Boże Narodzenie jest wtedy, gdy uczycie się być ojcami, gdy uczycie się troszczyć o bliskich, 

kochać ich i chronić, akceptując całe ryzyko związane z ich życiową drogą: ich upadki, marzenia i 

rozwój. Bądźcie ojcami, którzy przyjmują z otwartymi ramionami, a nie bezlitosnymi sędziami, 

wytykającymi najmniejszy błąd. 

Boże Narodzenie jest wtedy, kiedy nie skupiacie się na tym, co złe, czy nie po waszej myśli, lecz 

wytrwale wracacie do warsztatu życia i po prostu bierzecie się do roboty. Wygładzacie i heblujecie kanty, 

zdumiewając się wydobywanym pięknem, a nie drżąc ze strachu przed nadchodzącą burzą. 

Boże Narodzenie jest wtedy, gdy uczymy się prawości w każdym aspekcie naszego życia: w 

społeczeństwie, w polityce i w pracy. Mówią o mnie, że byłem prawy, ale każdy człowiek powinien być 

prawy. Bez prawości nie ma człowieczeństwa, lecz nierówności, wyzysk i przemoc, za które ostatecznie 

płacą ubodzy. 

Musiałem ochraniać Miriam i Dzieciątko, wiele ryzykując. Boże Narodzenie powinno przypomnieć 

także o tym, że Bóg jest wszędzie tam, gdzie jest miłość, która sprawia, że stajemy się okryciem dla 

zmarzniętych, przyjaciółmi dla samotnych, słowami pociechy dla przygnębionych i przede wszystkim 

tarczą dla bezbronnych i najsłabszych. W świecie, w którym arogancja i siła depczą maluczkich, nie ma 

sensu stawiać szopek. 

By utrzymać rodzinę, musiałem ciężko pracować. Ale cieszyłem się każdą chwilą z Miriam i 

Jezusem. Nie zapominajcie o tym, drodzy ojcowie. Zwolnijcie, nie pozwólcie się przygnieść troskom. 

Znajdźcie czas dla żony i dzieci. Nie trzeba wiele: wystarczy słuchać, być, okazać czułość. 

I ostatnia rada: nie rezygnujcie z marzeń. Nawet w trudzie codzienności, wobec zerwanych więzi, udręki, 

gasnącej nadziei, wciąż można patrzeć w niebo, ponieważ Bóg, który przyszedł na świat w Jezusie, 

wciąż przychodzi, by tchnąć w nas życie. Marzcie i zachęcajcie innych do marzeń, bo tylko wtedy będzie 

możliwy inny świat. I każdy dzień będzie Bożym Narodzeniem. 

Ks. Francesco Cosentino – włoski kapłan, profesor teologii fundamentalnej na Papieskim Uniwersytecie 

Gregoriańskim i pracownik watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa. 

SPOTKANIE MODLITEWNE MRMSJ  
w Piotrkowie Trybunalskim, 21.10.2022 

W każdy trzeci piątek miesiąca Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego z Piotrkowa 

Trybunalskiego i okolic spotykają się na Mszy Świętej i Adoracji Najświętszego Sakramentu w Kościele 

Podwyższenia Świętego Krzyża (Bernardyni) w Piotrkowie Trybunalskim. W dniu 21.10.2022r. razem z 

żoną pojechaliśmy do Piotrkowa, aby z Małymi Rycerzami uczestniczyć we wspólnej modlitwie. 

Msza Święta rozpoczęła się o godzinie 15:00, którą odprawił opiekun Małych Rycerzy O. Hubert. Po 

Mszy Świętej odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, po której adorowaliśmy Pana Jezusa w 

Najświętszym Sakramencie. Adorację poprowadziła siostra Zofia. Wspólnie odmówiliśmy: Różaniec 

Święty,  część Bolesną oraz modlitwy przebłagalne i wynagradzające Panu Jezusowi i Maryi. 
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Odbyło się również spotkanie Małych Rycerzy z Piotrkowa z nami. Spotkanie rozpoczął animator 

MRMSJ z Piotrkowa br. Wiesław przedstawiając nas swojej grupie oraz omówił, jak przebiega, ich co 

miesięczna grupowa Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Został podjęty temat 

namaszczania olejem egzorcyzmowanym oraz egzorcyzmowania soli, wody, oleju i świec. Ja omówiłem, 

jakie pozycje książkowe zostały wydane w ostatnim czasie oraz termin rekolekcji w Częstochowie. 

Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego z Piotrkowa Trybunalskiego są Rycerzami długoletnimi, 

dlatego dzielili się z nami swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą religijną, spostrzeżeniami, było to dla 

nas bardzo owocne spotkanie. Jesteśmy zadowoleni, że poznaliśmy tak wspaniałe siostry i brata w 

wierze. Otrzymaliśmy również łaskę poznania siostry Alicji Ciesielskiej, która była poprzednim 

animatorem grupy. Pomimo ciężkiej choroby siostra Alicja  uczestniczyła do końca w modlitwie. Jak 

okazało się było to jej ostatnie spotkanie z grupą. Siostra Alicja Ciesielska odeszła do Domu Ojca 8 

listopada 2022r.  

mr Andrzej z Bełchatowa 

Krzyż Polskich Męczenników 
(relikwie S w. Maksymiliańa Marii Kolbe  
i Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki) 

Naród ginie, gdy brak mu męstwa, gdy oszukuje siebie mówiąc, że 

jest dobrze, gdy jest źle, gdy zadawala się półprawdami (Bł. Ks. Jerzy 

Popiełuszko). 

Obecnie widzimy coraz większe przejawy wrogości wobec symboli 

naszej Wiary Katolickiej oraz osób wierzących w Polsce i na świecie. 

Ta sytuacja wymaga naszej głębszej refleksji. Bardzo często ludzie 

pobożni są prześladowani we własnych domach za przejawy miłości do Boga i ich postawę religijną. Z 

drugiej strony widzimy też niepokojące tendencje Kościoła. Coraz częściej dochodzą do nas informacje 

lub jesteśmy naocznymi świadkami , że tradycyjna nauka Kościoła w tym Liturgia jest modyfikowana, 

czyli zmieniana i dopasowywana do politycznej poprawności. Kapłani, którzy się temu przeciwstawiają 

ponoszą różne konsekwencje, a nawet są degradowani ze swojej posługi. Zło jest silne przez bierną 

postawę ludzi dobrych. Powinniśmy zatem podejmować inicjatywy, które wzbudzą w nas Katolikach 

odwagę i jedność. 

Wniosek główny jest jeden – trzeba podjąć modlitwę o odwagę i jedność Polaków w obronie tradycyjnej 

wiary Kościoła Rzymskokatolickiego. Temu ma właśnie służyć peregrynacja Krzyża Polskich 

Męczenników. To ci wielcy Świadkowie wiary uczą nas cenić wierność Bogu wyżej niż własne życie. 

Wśród prześladowań nie stracili wiary i orientacji, którą pójść drogą. Święci Męczennicy Polscy są dla 

nas jaśniejącym przykładem potrzebnej nam dziś odwagi i wielkiego zaufania Bogu.  

Krzyż Polskich Męczenników zawiera relikwie – włókno z koca św. Maksymiliana Marii Kolbe oraz nitkę 

z sutanny Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Przyjęcie tego Krzyża łączy się z modlitwą za siebie i rodaków, 
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aby mieli odwagę potrzebną do przeciwstawienia się niszczeniu Wiary i tradycji Kościoła 

Rzymskokatolickiego w Polsce i na świecie. 

Program nawiedzenia Krzyża:   

Intencja nawiedzenia Krzyża: 

O odwagę dla Polaków w obronie prawdziwej wiary Kościoła Rzymskokatolickiego. 

Modlitwy i praktyki duchowe: 

1. Droga Krzyżowa 

2. Koronka do Bożego Miłosierdzia 

3. Adoracja Krzyża z osobistą rozmową z Jezusem Ukrzyżowanym 

4. Modlitwa przed Krzyżem Chrystusa 

5. Odmówienie Aktu Intronizacji Jezusa Chrystusa – Króla naszych serc, rodzin i Króla Polski. 

Podczas modlitwy zachęca się do śpiewania pieśni pasyjnych. 

KRZYŻ „WIELKIE MIŁOSIERDZIE”  
w Kaplicy Pokutnej na Jasnej Górze 

Karolina Olszewska (pokutnica, ur. 12.IX.1900 r. w Lubniu, zm. 18.VI.1956 r. w 

Krakowie) miała objawione, by wykonała KRZYŻ taki jaki widziała. Pan Jezus był 

bardzo zakrwawiony, krew ściekała ze wszystkich Ran, Nogi były przybite każda 

osobno, od Serca biegło pięć promieni, a na trzech środkowych był napis: „Ludu 

Mój, mów wszystkie swe żale”. Po nogami Pana Jezusa widniał napis: „Królu w 

cierniowej koronie, u stóp Twoich my biedne dusze pragniemy zbawić się”.  

Krzyż ten parę razy ukazywał się zanim Karolina wszystko dokładnie 

odrysowała. Krzyż ten podtrzymywany był przez św. Piotra i św. Wincentego a 

Paulo. Z opisem i rysunkiem oddano do jego wykonania. Wykonawcą tego Krzyża był Adam Klęk (zam. 

Kraków, Stradom 15). Krzyż był zrobiony z drzewa dębowego o wysokości około 4 m. Pan Jezus 

rzeźbiony był z drzewa lipowego przez Aleksandra Trojkiewicza z pochodzenia Rosjanin. Przez cały 

okres rzeźbienia Karolina pościła.  

Krzyż ten poświęcony był w stolarni przez księdza z Kościoła Świętego Piotra i Pawła. Stamtąd był 

przeniesiony na ul. Zwierzyniecką 9-5 w procesji. 

Krzyż otrzymał nazwę „Wielkie Miłosierdzie” jako ostatnia deska ratunku dla człowieka 

grzesznego. 

Jeden z Ojców z Jasnej Góry zabrał Krzyz do Częstochowy. Kupiłyśmy dużo kwiatów, róż i tak 

pożegnałyśmy Pana Jezusa. W drodze do Częstochowy był zatrzymywany na 3 godz. Krzyż rano dotarł 

na Jasną Górę i został wprowadzony do kaplicy pokutnej (po prawej stronie Wieczernika).  
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Na jednej fotografii Karolina napisała: „Cieszę się krzyżem – Krzyż nieść pragnę. W Krzyżu wszystka 

jest moja nadzieja. 19.09.1946. To tyle z relacji Doroty Ślęczki jednej z dziewięciu stałych i ostatnich 

opiekunek Karoliny, która była bardzo cierpiącą osobą. Opowiadała, że cierpienia swoje ofiarowała za 

grzeszników i zbawienie świata. Cierpiała bardzo! Kiedy miała pierwsze widzenie Anioła z tarczą, na 

której wypisane były słowa: „Wybieraj! Czy chcesz zażywać rozkoszy świata i być zdrowa, czy 

cierpieć dla chwały Bożej i mieć objawienia?” Karolina odpowiedziała: „Cierpieć i cierpieć pragnę 

dla nie kończącej się chwały Bożej”. Karolina urodziła się zdrowa a potem stała się bezwładna za 

swoją zgodą dla Chwały Bożej. Została pochowana w Krakowie na cmentarzu Rakowieckim.  

(może – jak Pan Bóg pozwoli, to w kolejnym numerze Głosu MR zamieścimy życie i cierpienie Karoliny 

Olszewskiej). 

Relacja o. Marka H. z przekazania Krzyża 
klasztorowi Paulinów na Jasnej Górze 

Jasna Góra, 1. IX. 2007r. 

Notatka dotyczy przewiezienia Krzyża Pasyjnego Jezusa Chrystusa Wielkiego Miłosierdzia Bożego z 

Krakowa na Jasną Górę dnia 17/18.05.1979r. wg relacji o. Marka Harańczyka z sierpnia 2007r. 

„Tego przewiezienia podjął się o. Marek H. na usilną prośbę pani Ziuty z Bydgoszczy. Po śmierci 

wizjonerki S. Karoliny Olszewskiej w Krakowie + dn. 18. VI. 1956r. Krzyż Pasyjny Jezusa Chrystusa 

Wielkiego Miłosierdzia Bożego przekazała jemu dla Jasnej Góry opiekunka p. Dorota Ślęczka zam. 

31-103 Kraków ul. Zwierzyniecka 9 m 5, II p. dnia 17 maja 1979r. O. Marek H. 17 maja przyjechał 

do Krakowa i poprosił O. Prefekta Kleryków Paulinów ze Skałki o czterech braci o pomoc zniesienia 

Krzyża z mieszkania prywatnego z II piętra po wąskich schodach kamiennych do bagażówki  z postoju 

Taxi dn. 17 maja 1979r.  na godzinę 14°°. Około godziny 1600 o. Marek z kierowcą Taxi wyjechali z 

Krakowa na Jasną Górę przez Olkusz, Klucze, Ogrodzieniec, Zawiercie.  



Głos Małego Rycerza Nr 4 (4/2022)  PŹDZIERNIK–LISTOPAD–GRUDZIEŃEŃ 2022 

 

 
 

55 
 

  

Przejeżdżając przez Zawiercie ok. g. 1700 Milicja Obywatelska z ruchu [drogowego] zatrzymała Taxi z 

Krzyżem i zabrano ich na Komendę MO w Zawierciu na przesłuchanie przez SB i MO (skąd, dokąd, od 

kogo, dokumenty na przewóz).  

O. Marek tłumaczył się, że ten Krzyż pożyczył z Krakowa od p. Doroty S. Jasną Górę do dekoracji 

ołtarza na  pielgrzymkę  papieską Jana Pawła II, od  dnia 4 do 6 czerwca 1979r. 

Po 6-ciu godzinach pobytu na MO ok. 2300 wyjechali  z Krzyżem na Jasną Górę, przyjeżdżając już po g. 

2400. 

Krzyż Pasyjny złożono w pomieszczeniu (obecne Muzeum 600-lecia) i tam był 19 dni. Dnia 5 

czerwca 1979r. Pracownicy jasnogórscy rano przenieśli ten Krzyż do Sali Papieskiej. Po apelu 

jasnogórskim ok. g. 22°° papież Jan Paweł II otworzył i poświęcił Salę Papieską. 

Papież Jan Paweł II wchodząc do Sali Papieskiej zatrzymał się przed Krzyżem Jezusa Wielkiego 

Miłosierdzia Bożego przez chwilę ze skupieniem modlił  się. Poświęcając  Salę  Papieską  poświęcił  też 

Krzyż Pasyjny Jezusa Chrystusa 

(wg o. Marka H.) dn. 6 czerwca 

1979r. O godzinie 22°°. 

Po wyjeździe z Polski Jana Pawła II 

Krzyż Pasyjny został przeniesiony 

do Kaplicy Pokutnej obok 

Wieczernika i tam był nad ołtarzem 

od 1979 do 2007r.  

Obecnie Krzyż ma swoje miejsce w 

centrum ołtarza Kaplicy Sakramentu 

Pokuty na Jasnej Górze. 

Opiekę nad tym Krzyżem przejął od 

1979r. o. dr Jan Golonka, Kustosz 

Zabytków Jasnej Góry.” 

BIBLIOTECZKA MAŁEGO RYCERZA 

1. MIŁOŚĆ DO BOGA I BLIŹNIEGO, Książka S. Zofii G.  

„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 



Głos Małego Rycerza Nr 4 (4/2022)  PŹDZIERNIK–LISTOPAD–GRUDZIEŃEŃ 2022 

 

 
 

56 
 

  

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. WZYWAM WAS DO MIŁOŚCI BOGA I BLIŹNIEGO , Książka S. Zofii G. 
Kompeńdium książki „Miłość do Boga i bliźńiego” 

Opieka i cenzura teologiczna O. mgr Józef Kaźmierczak OFMConv 

Opracowanie materiału O. Józef Kaźmierczak, jako skrót – prezentacja książki s. Zofii 

Grochowskiej MIŁOŚĆ DO BOGA I BLIŹNIEGO 

Publikacja została zainspirowana w czasie spotkania przedstawicieli Zarządu Legionu 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego z Abp Andrzejem Dzięgą w Szczecinie, 

25 października 2021 r. 

Do użytku wewnętrznego LEGION MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA 

JEZUSOWEGO 2021, . Format A5, stron 100,  cena: 7,- 

Zainteresowani tą książką prosimy o kontakt z Marią kom. 664 035 180 

3. VADEMECUM MR – PODRĘCZNIK formacyjny Legionu MRMSJ  

To publikacja do użytku wewnętrznego opracowana, jako informator dla kandydatów i 

rycerzy a także dla zainteresowanych duchownych w przybliżeniu tego półtora 

tysięcznego ruchu katolickiego Polsce i poza granicami. Każdy rycerz powinien mieć 

ten podręcznik, aby korzystać z niego w celach formacyjnych i umieć zaprezentować 

wspólnotę, której jest członkiem oraz apostołować i pozyskać nowych kandydatów 

przekazując stosowną wiedzę zainteresowanym. Format A5 (gabaryty Głosu MR).  

Jest dostępna dla zainteresowanych – koszt taki sam jak głosu MR. 

Książeczka jest dostępna dla zainteresowanych – Maria kom. 664 035 180 

4. POKUTNIK - PODRĘCZNIK do ADORACJI N.S. – 
Do użytku wewnętrznego Legionu MRMSJ  

Podręcznik modlitewny Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, jako 

praktyczna pomoc dla prowadzących i uczestników ADORACJI i SPOTKAŃ 

POKUTNYCH oraz umożliwienie korzystania z proponowanych tekstów, jako 

wprowadzenie do adoracji wspólnotowej i osobistej w duchowej łączności dla samotnych, 

chorych małych rycerzy i dusz adorujących, którym kondycja zdrowotna lub obowiązki 

nie pozwalają na bezpośrednie uczestnictwo.  

Do użytku wewnętrznego Legionu MRMSJ 2022. Format A5 stron 2020 cena: 12,- 

Książeczka jest dostępna dla zainteresowanych – u Marii kom. 664 035 180 
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Wanda Boniszewska — przesłańie do 
odczytańia 

Rycerka Bożenka poleca w krótkiej prezentacji nieznaną szerzej duchową postać 

obdarzoną szczególnym wybraństwem Bożym i znakami męki Jezusa Chrystusa w 

książce pt: 

Wanda Boniszewska – przesłanie do odczytania. Takim oto tytułem został 

opatrzony trzeci wolumin z serii Wielcy Ludzie Wileńszczyzny. Jego bohaterką jest s. Wanda 

Boniszewska (1907-2003) — członkini Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, która, chociaż urodzona na 

Białorusi a pogrzebana w Polsce, przez prawie 25 lat — od lipca 1924 roku do lutego 1951 roku — żyła i 

pracowała na Wileńszczyźnie.  

Ks. Daniel Dzikiewicz  Ks. Jerzy Witkowski  

Wanda Boniszewska […] nie była osobą pospolitą. Już z wczesnego jej dzieciństwa zapamiętano wiele 

wydarzeń – znaków to potwierdzających. Za młodu miała bawić się ze swoim Aniołem Stróżem; ból w 

miejscach ran Pana Jezusa pierwszy raz odczuła podczas Pierwszej Komunii Świętej, widzialne zaś 

znaki, ujawniające to wieloletnie doświadczenie, pojawiły się w adwencie 1934 roku.    

S. Maria Piątkowska  

Od najmłodszych lat s. Wanda praktykowała ascezę [...], walczyła ze swoimi wadami i złymi 

skłonnościami charakteru. Postanawiała wystrzegać się najmniejszego grzechu, unikać okazji do niego. 

Nie szukała wygód, czuwała nad cnotą czystości, chciała mieć ciągle Boga przed oczyma, pragnęła 

oderwać swe serce od wszystkiego, co nie jest Bogiem [...]. Wszystko to stało się podwaliną do rozwoju 

w niej wyjątkowej wrażliwości religijnej, którą można nazwać duchowością krzyża bądź pielęgnowaniem 

więzi z Chrystusem cierpiącym, w tym chęci współcierpienia z Nim, pocieszania Go i wynagradzania Mu 

za grzechy swoje i innych...  

Ks. Tomasz Artur Dawidowski 

Siostra Wanda, według spisanych wspomnień, nie tylko słyszała czy widziała Aniołów, zdarzało się 

również, że Aniołowie karmili ją anielskim  t. j. eucharystycznym chlebem. Słusznie więc można uznać, 

że s. Wanda była ich uprzywilejowaną siostrą.  

Podobno, gdy nie było księdza, a głód eucharystyczny mocno ją trawił, Anioł Stróż przynosił jej Komunię 

św. Może być i tym razem zaszedł taki wypadek. Tak się bowiem zdarzyło w 1947 roku w Wielki Piątek. 

Po ceremoniach tego dnia Wanda mówi: Nie chciał Ojciec dać mi Komunię św., a ja jednak ją 

otrzymałam. Jak to? — pyta ksiądz. Anioł Stróż podał mi cząsteczkę. Czyją? — Ojca. Po złamaniu 

hostii zauważył, że coś jakby spadło. Więc nawet szukał tej partykułki, ale nie znalazł".  

Od dzieciństwa bardzo mocno zarysowywał się w duchowości Wandy akcent eucharystyczno-

wynagrodzeniowy. Wspominając swoją I-szą Komunię św., powiedziała:  
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„Pan Jezus mi też mówił o swym Boskim pragnieniu dusz i zachęcał do cierpień, które w 

przyszłości mnie spotkają, mówił o braku zrozumienia wiary św., nawet w duszach Jemu 

szczególnie oddanych. Wszystko to głęboko wpadło mi do serca, a miłość względem Boga 

potęgowała się''.  

Po bierzmowaniu miała usłyszeć słowa: „Twoje życie będzie na Krzyżu, czuwaj, byś z niego nie 

schodziła, bo nieprzyjaciel zastawia wojsko"18. W nowicjacie zaś niczym refren słyszała wezwanie do 

ofiary: „Chcę, abyś została ukrzyżowaną za tych, które nie chcą krzyża znać, a szczególnie chcę 

ukrzyżować ciebie dla tych, którym łask nie skąpię". Także:  

Szukałem dla Serca mego ofiary, która by chciała poświęcić się jako hostia, dla wypełnienia 

zamiarów moich. Chce w twoim sercu spocząć miłość moja, którą świat gardzi, znieważa, 

odrzuca... nie żałuj z siebie złożyć ofiary, nie myśl długo jesteś niczym, mniej niż niczym, bo tylko 

nędza i to obciążona grzechami....  

Widać, że z upływem czasu Bóg coraz bardziej wprowadza Wandę w doświadczenie kenozy, czyli 

wyrzeczenia: „W chwili, gdy wymawiała słowa <ślubuję> bok jej został przebity i serce. Krew wypłynęła, 

tak że sukienka była na wskroś przesiąknięta krwią. Od bólu tym razem nie zwaliła się z nóg ‹.... Na 

zaproszenie Jezusa ochoczo odpowiada postanowieniami: „Będę miała ciągle przed oczyma: „Życie 

moje ma być życiem eucharystycznym". Głos wewnętrzny nie dawał jej spokoju, prześladuje ją, słyszy 

raz po raz:  

Ofiary chcę, poświęć się mnie całkowicie, chcę utwierdzić wiarę nie tylko w tobie, lecz i w innych. 

Postępowanie twoje, którym Ja sam rządzę i kieruję, będzie potępione, zganione, spotwarzone, 

przedstawione w najgorszym świetle przez Zgromadzenie, lecz na to nie zważaj, bo żyjesz dla 

czci Najświętszego Sakramentu.  

Potrzebę wynagrodzenia za osoby konsekrowane często odbiera od Boga: „Dziś po Komunii św. 

zrozumiałam, że chcesz, abym poświęciła całkowicie siebie na ofiarę za obojętnych kapłanów i 

Zgromadzenie SS. Anielskich". Aniołowie również udzielają jej pouczeń i zachęty do ofiary:  

Dusze, szczególnie młodych kapłanów, nad którymi (sic!) szatan wraz ze światem czyhają, 

proszę ich polecać we mszy św., w czasie memento we czwartki (można częściej). Przykrości, 

krzyżyki, życiem, proszę też za nich ofiarowywać, bo liczba dusz tych wzrasta, ciągnąc za sobą 

zgorszenie...   

Innym razem znowu: „Chcę, byś była iskrą do rozbudzenia ognia miłości w duszach kapłańskich i 

zakonnych". Pouczenie Anioła Stróża spotyka się z właściwym odzewem serca Wandy i rodzi nowe 

postanowienia:  

Nasze pragnienie. Nie dość opuścić zło, unikać grzechu i okazji do niego. Aby być doskonałym, 

potrzeba iść w ślady Chrystusa — „Pójdź za mną". Przede wszystkim duszę musi pochłonąć ogień 

miłości Bożej. A ten ogień wypływa z Najświętszego Sakramentu, który jest rozkoszą wszystkich serc 

szczerze Panu oddanych. Staje się on osią ich życia, przedmiotem zabiegów i trosk.  

W doświadczeniu cierpienia przewija się motyw miłości osobowej, pokrzepiającej w trudzie:  
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Dziecko moje, Ja konam i konać będę, aż kapłan zwróci z drogi błądzącej, chcę, byś mi w tym 

konaniu była pociechą, masz czynić zadość tak długo, jak długo chcę. Najwięcej cierpię od dusz 

niezdecydowanych i łatwych do drogi błądzącej. Widzisz moje konanie, to grzechy całego świata, 

a ty tylko czujesz malutką cząsteczkę: biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic, więcej nie 

wytrwasz i nie proś mnie o zwiększenie, a gdy będę uważał za potrzebne, to sam uczynię, co 

chcę. To Ja, Bóg-Jezus w tej Hostyjce czekałem na ciebie i niosę ci wiele miłości, polecam 

sprawę wyrwania dusz kapłanów z rąk naszego nieprzyjaciela.  

Zdumiewające, jakże wielokrotnie wyrażane przez Jezusa osobiste posłannictwo s. Wandy współgra i 

współbrzmi z celem nadanym Zgromadzeniu przez Założyciela: „Aniołom Braciom (tj. Nieba i ziemi) 

potrzebne są Aniołowie — Siostry, które by z nimi współpracowały, współcierpiały i współ się 

modlily". W jej życiu bardzo widoczny jest duch wyrzeczenia, od którego praktykowania ma zależeć 

powodzenie Zgromadzenia: „Stopień ich użyteczności będzie zależał od stopnia wyrzeczenia 

siebie".  

Zainteresowanych odsyłamy do innych woluminów – choć nie będzie to łatwe, bo nakłady są już 
wyczerpane – tej nie pospolitej postaci, którą krótko zarysowała S. Maria Piątkowska, Przełożona 
Generalna Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. 

Nie była osobą pospolitą  

Wanda Boniszewska zgłosiła się do Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Wilnie w 1924 roku, mając 

zaledwie lat 17. Wtedy odmówiono jej przyjęcia z racji młodego wieku. Rok później Wanda ponowiła 

prośbę, której uczyniono zadość. Śluby wieczyste złożyła w naszym Zgromadzeniu w dniu 2 sierpnia 

1933 roku; przeżyła w nim 78 lat; odeszła do Pana w roku brylantowego jubileuszu swej zakonnej 

profesji, dnia 2 marca 2003 roku. Z pewnością nie była osobą pospolitą. Już z wczesnego jej 

dzieciństwa zapamiętano wiele wydarzeń znaków to potwierdzających. Za młodu miała bawić się ze 

swoim Aniołem Stróżem; ból w miejscach ran Pana Jezusa pierwszy raz odczuła podczas Pierwszej 

Komunii Świętej, widzialne zaś znaki, ujawniające to wieloletnie doświadczenie, pojawiły się w adwencie 

1934 roku. Miewała długie okresy obywania się bez pokarmu, wielokrotnie przeżywała stany 

ekstatyczne, opisane zresztą przez świadków. Osoby z jej otoczenia niejednokrotnie miały możliwość 

przekonać się, że stan ich duszy dla s. Wandy nie stanowi tajemnicy. Mimo upływu lat zainteresowanie 

siostrą Wandą nie maleje. Ścieżka do jej grobu na Skolimowskim Cmentarzu bywa wydeptana nawet w 

silne mrozy. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się teatralna popularyzacja jej dziennika więziennego 

pt. Stygmatyczka, zrealizowana przez Teatr Telewizji Polskiej w roku 2008. Wszystkie dotychczasowe 

nakłady publikacji: M. CICHOŃ, Świadek Milczący (2003); J. PRYSZMONT, Ukryta stygmatyczka 

(2003); Nieznaną jestem..., A. Mazurek — ED AL. (red.), (2009); P. KACZMAREK, Konwalia w Ogrodzie 

Pana (2010) są aktualnie wyczerpane, a wydany w 2016 roku Dziennik duszy, też zyskał niemałe 

zainteresowanie czytelników. 

Cieszę się więc ogromnie, że na Wileńszczyźnie, gdzie miały miejsce najważniejsze przeżycia s. 

Wandy, powstała nowa publikacja, popularyzująca jej życiową misję, na domiar również nasz anielski 

charyzmat, a także — jakby przy okazji — wileńską historię naszego Zgromadzenia. Pragnę podkreślić 

absolutną wyjątkowość poniższej pracy, ponieważ po raz pierwszy ma tu miejsce naukowa konfrontacja 
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zjawisk związanych z duchowością s. Wandy, co z pewnością ogromnie się przyczyni do zgłębiania 

posłannictwa s. Wandy w Kościele dzisiejszym. Uznaję ją za krok milowy do otwarcia procesu 

beatyfikacyjnego, do czego zachęcają nas oraz przekonują liczni duchowni i wierni. Wyrażam przeto 

ogromną wdzięczność ks. dr. Danielowi Dzikiewiczowi i ks. lic. Jerzemu Witkowskiemu, redaktorom serii 

Wielcy Ludzie Wileńszczyzny, za poświęcenie trzeciego tomu niniejszej serii naszej siostrze Wandzie 

Boniszewskiej.  

S. Maria Piątkowska  
Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr od Aniołów 

Źródło: Książka: Wanda Boniszewska przesłanie do odczytania – Redakcja Ks. Dr Daniel Dzikiewicz, Ks. Lic. 

Jerzy Witkowski Wilno 2019, Nakład 1000 egz. 

Joańńa Bątkiewicz-Broz ek: Jezus do duszy 

Sekret modlitwy ks. Dolindo Ruotolo (Ta książka to duchowe bogactwo) 

Ksiądz Dolindo Ruotolo mawiał, że modlitwa ma niezrównaną siłę. Jego 

głęboka, osobista relacja z Bogiem, którego nazywał najlepszym przyjacielem, 

zaowocowała powstaniem 220 tysięcy immaginette  - małych obrazków, na 

których kapłan zapisywał słowa „Jezusa do duszy" lub „Maryi do duszy".  

Joanna Bątkiewicz-Brożek zebrała i opracowała wiele proroczych przesłań, 

które ks. Dolindo przekazywał wiernym za pomocą immaginette. Te 

poruszające słowa także dla nas mogą się stać duchowymi radami i konkretnymi wskazówkami do 

rozwiązania trudnych sytuacji. W książce znajdziemy ponadto liczne modlitwy – między innymi o 

nawrócenie, o dobrą spowiedź, za kapłanów - które zostawił nam sługa Boży z Neapolu. Autorka 

pierwszej biografii o. Dolindo, Jezu, Ty się tym zajmij! O. Dolindo Ruotolo. Życie i cuda nagrodzonej 

Feniksem w 2018 r. Od kilku lat bada życie sługi Bożego z Neapolu. 

Wydawnictwo Esprit sp. z o.o. ul. Władysława Siwka 27a, 31-588 Kraków  

tel/fax 12 26705 69, 12 264 37 09, 12 264 37 19  

e-mail: 1) sprzedaż@esprit.com.pl 2) księgarnia@esprit.com.pl 3) biuro@wydawnictwoesprit.com.pl  

Księgarnia internetowa: www.esprit.com.pl  

Fragment książki: rozdział pt. Ewakuujesz się z tej ziemi czyli modlitwa za grzeszników 

Ludzkość w pewnych momentach wydaje się zupełnie opuszczona przez Boga. Niebo wydaje się 

zamknięte. Łaski nie spływają. Wiecie czemu? Bo istnieje tama, która je zatrzymuje, infekcja, epidemia, 

której na imię grzech śmiertelny. Dlatego też trzeba odkazić świat z grzechów. Ale jak? Niszcząc 

grzeszników? Nie, jedynie błagając Boga o ich nawrócenie. Módlcie się zatem niestrudzenie, 

współczujcie grzesznikom tak, jak współczujecie chorym, i ufajcie w nieskończone Boże Miłosierdzie'. 

W maju 1940 roku za aprobatą kurii Neapolu ks. Dolindo wydaje pod pseudonimem Dain Cohenel  

małą książeczkę. Nadaje jej tytuł: „Dla twojego własnego interesu i dla twojego życia". Treść książeczki 

może szokować prostotą. Są tam podstawowe prawdy wiary, modlitwa Ojcze nasz, Zdrowaś, Maryjo, 

mailto:sprzedaż@esprit.com.pl
mailto:księgarnia@esprit.com.pl
mailto:biuro@wydawnictwoesprit.com.pl
http://www.esprit.com.pl/
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wyznanie wiary. Ale i wskazówki ks. Dolindo: proste, a jednocześnie ostre jak brzytwa - stawiają na nogi. 

Jako pięćdziesięciodwuletni kapłan dopiero od trzech lat, po ponad w sumie osiemnastu latach 

zawieszenia, może odprawiać Msze Święte, spowiadać. Przygląda się z niepokojem i zatroskaniem o 

stan ludzkich dusz i wiary spustoszeniom, jakie sieje epidemia grzechu. Z wielką prostotą o. Dolindo 

pisze tu o tym, co umyka wielu z nas. „Ile masz lat?" - pyta we wstępie, zwracając się do potencjalnego 

„czytelnika" czy też wiernego.  

W jakimkolwiek nie byłbyś wieku, bez cienia wątpliwości, z całkowitą pewnością możesz powiedzieć: od 

dziś licząc, za dziesięć, piętnaście, trzydzieści, czterdzieści lat, ewakuuję się z tej ziemi. Nie będzie mi 

potrzebny już ani dom, ani meble, ani też ubrania czy bogactwa. Wywiozą mnie w pośpiechu na 

cmentarz, być może kilka bliskich osób będzie płakać za mną przez kilka dni czy miesięcy, a potem na 

zawsze już pozostanę w zapomnieniu na ziemi! Pewne jest, że umrę, i jeśli nie pomyślę wcześniej o 

mojej duszy, co stanie się ze mną w wieczności?  

Całe życie ziemskie „ogranicza się do słów, które powinny być wyryte w sercu: życie krótkie, 

śmierć pewna. Jej godzina niepewna".  

Ksiądz Dolindo dużo pokutował za dusze w czyśćcu - nosząc na przykład własnoręcznie uszytą torbę ze 

skaju wypełnioną niemal po brzegi brukowymi kamieniami. Biczował się, kiedy trzeba było wyrzucić 

demony z opętanych w czasie egzorcyzmów. Z miłości do Ukrzyżowanego Chrystusa, który wykupił 

własną krwią grzeszną ludzkość, Sługa Boży z Neapolu nosił mocno przywiązany bezpośrednio do 

brzucha kolczasty pas (jego fragment trzymałam na dłoni, delikatne skurczenie palców powodowało już 

ból, padre był opasany tym przez całe dnie...), odmawiał sobie jedzenia, spał na gazetach na podłodze, 

wycierał nos gazetą a nie miękką chusteczką, wszędzie chodził pieszo, nawet kiedy jego ciało było na 

wpół sparaliżowane w ostatniej dekadzie życia. Pokutował za grzeszników, bo są oni „najżywszym 

wspomnieniem cierpienia Jezusa". Nosił w sercu słowa Matki Bożej, jakie usłyszał bądź to w czasie 

jednej z lokucji wewnętrznych, bądź „na żywo" od Maryi:  

Najbardziej kochałam Jezusa, kiedy był pokryty grzechami całego świata. Biedni grzesznicy są 

dla mnie najżywszym wspomnieniem cierpienia Jezusa. Są jakby narzędziem, które każe mi 

kontemplować nad wielkością dzieła zbawienia i odkupienia przez Jezusa. Smutna wizja 

grzechów, które zatapiają ziemię, stawia mnie ponownie pod tym Krzyżem, na którym wszyscy 

zostali wykupieni i za których grzechy zapłacił Syn mój awansem. Grzesznik jest dla mnie 

obrazem poniżenia i cierpienia, ran Jezusa [...]. Ale jestem gotowa przyjąć każdego grzesznika, 

który do mnie przyjdzie, bo jest moim dzieckiem.  

Bliski cierpieniu Matki Bożej, którą kochał ponad wszystko, często zalecał w czasie kierownictwa 

duchowego modlitwy za grzeszników. Swoje duchowe dzieci prosił także o ofiarowanie nawet 

najmniejszych trudności za „tych, którzy są z dala od Boga". W jednym z listów do Laury de Rosis, córki 

duchowej, którą poetycko nazywał „fiołkiem Jezusa", pisze pewnego dnia: „Za każdym razem, kiedy ktoś 

ci się przeciwstawi, czy według ciebie wypacza twoją postawę, przemilcz to i powiedz: O Panie Jezu, 

ofiaruję Ci mój ból z tym związany za grzeszników, którzy są z dala od Ciebie". Tekst poniższej 

litanii powstaje w 1940 roku. Może niektórych szokować swoją treścią. To czas, kiedy dość silnie w 
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Kościele, wśród wiernych dominuje przekonanie, że każde nieszczęście, kataklizm i wojna są karą za 

grzechy, jaką zsyła Bóg. W tym nurcie ks. Ruotolo staje się jednocześnie wielkim orędownikiem Bożego 

Miłosierdzia. Do jego rąk prawdopodobnie trafiły zapiski Matki Speranzy. Dochodziły też głosy o 

objawieniach Jezusa Miłosiernego s. Faustynie. To jedynie utwierdzało mistyka z Neapolu w głoszeniu 

miłosierdzia. Naciskał i powtarzał: „módlcie się za grzeszników". Jego wołanie było spójne z fatimskim 

przesłaniem Matki Bożej, że wiele dusz się dzisiaj zatraca, bo nie ma się kto za nie modlić.  

Litania ta dość jaskrawo unaocznia wiele wymykających się nam dziś oczywistych mechanizmów. 

Można ją odmawiać także za siebie jako za grzesznika.  / Źródło: Jezus do duszy str.269-274/ 

Litania o nawrócenie grzeszników  
Panie, ulituj się nad biednymi grzesznikami.  

Ty jesteś światłem, o Jezu, a nie widzą Cię. Ulituj się nad nimi.  

Ty jesteś miłością, a nie kochają Cię. Ulituj się naci nimi.  

Jesteś z nimi, a uciekają przed Tobą.  

Jesteś pokarmem, a oni są wygłodzeni.  

Jesteś napojem, a oni są spragnieni.  

Jesteś tak dobry, o Jezu, a oni się lękają.  

Wzywasz ich, a nie odpowiadają.  

Ubogacasz ich, a oni nie cenią Cię, wybierając swoje przerażające ubóstwo.  

Ty jesteś pokojem, a oni szarpią się i burzą dalecy od Ciebie.  

Jesteś wieczną prawdą, a oni brną w błędy.  

Jesteś nieskończonym szczęściem, a oni pełni są nieszczęść, dalecy od Ciebie.  

Nie ufają Ci.  

Nie uciekają się do Ciebie.  

Obrażają Cię swoim życiem.  

Przybijają Cię do Krzyża swoim działaniem.  

Zakopują Cię do grobu swoją obojętnością.  

Dręczą Cię swoimi namiętnościami.  

Szydzą z Ciebie w swoich przesądach. 

Zostawiają Cię uwięzionego w tabernakulach i nie przychodzą Cię odwiedzić. Przyciągnij ich 

do siebie.  

Szukają miłości u innych ludzi. Przyciągnij ich do siebie.  

Uważają Cię za obcego i za wroga. Zdobądź ich.  

Chełpią się swoją hańbą. Zdobądź ich.  

Rozpaczają w swoich walkach. Udziel im pokoju.  

Podniecają się swoimi uciechami. Udziel im pokoju.  

Są nieszczęśliwi. Udziel im pokoju.  

Módlmy się:  

O Jezu, który powiedziałeś: „Nie przyszedłem do sprawiedliwych, ale do grzeszników na całym świecie", 

nawróć w swojej wielkiej litości biednych grzeszników i spraw, by stali się żywym pomnikiem Twojego 
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odkupienia. Zniwecz w nich szczególnie niewierność, nieczystość i pychę i wypełnij ich Twoim życiem w 

Twoim Kościele i dla Twojego Kościoła. Niech się tak stanie. Maryjo, Matko Miłosierdzia, nawróć 

grzeszników.    / Źródło: Jezus do duszy str.275/ 

AKT EKSPIACYJNY KS. DOLINDO 

Jezu mój, oddając hołd Twojemu Kapłaństwu w akcie ekspiacji za 

świętokradztwa i zniewagi wobec Ciebie Sakramentalnego, by 

bezwarunkowo oddać się Tobie w najpełniejszym i 

najdoskonalszym akcie zawierzenia, by zamknąć się bardziej 

jeszcze w Twoim Sercu, w łasce Twojego miłosierdzia, składam 

Ci nieustającą i bezwarunkową ofiarę odprawiania Mszy Świętej, 

kiedy będę już mógł ją sprawować, zgodnie z Twoimi intencjami i 

bez jakiegokolwiek materialnego zysku [pobierania jałmużny].  

Oddaję się Tobie jako ofiara zadośćuczynienia i miłości, 

całkowicie oddaję się w Twoje ręce. Nie należę już do siebie, Jezu mój, a w pełni do Ciebie!  

Napełnij mnie goryczą, daj mi surowe życie, bym mógł przysporzyć Ci radości jako zadośćuczynienie za 

tak wiele aktów zniewagi, jakich doświadczasz od tylu kapłanów, którzy Cię nie kochają.  

Zatwierdź Krwią Twoją ten akt oddania i ofiarę i udziel mi swojego miłosierdzia. Amen!  

Jezu mój, przypieczętuj ten akt Twoim Najświętszym Ciałem, chcę, by pozostał niezmazywalny, 

cokolwiek się wydarzy.  

Twój ubogi i niegodny syn: Dolindo Ruotolo, ofiara Twojego Serca i Twoich Kapłanów. Amen.  

1 czerwca 1910 roku ks. Ruotolo, wówczas po raz pierwszy zawieszony w czynnościach kapłańskich, w obecności 

swojego nowego zwierzchnika, abp Orazia Mazzelli w Rossano Calabro ofiarowuje Bogu akt ekspiacyjny. Zgodnie z 

wolą samego Jezusa jest to akt zadośćuczynienia za wszystkie świętokradztwa, które dzieją się w czasie 

celebrowania Eucharystii. Po złożeniu tego aktu ks. Dolindo zostaje przywrócony na jakiś czas do ołtarza, może 

sprawować Eucharystię i spowiadać. 

Źródło: Jezus do duszy str.216-217 

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego księdza Dolindo Ruotolo (1882-1970) 
(odmawiana w parafii San Giuseppe clei Vecchi ed Immacolata di Lourdes w Neapolu, 

gdzie pochowany jest Sługa Boży) 

Boże Wszechmogący, źródło wszelkiej świętości, dziękujemy Ci za dary i łaski, 

jakich udzieliłeś Twojemu Słudze ks. Dolindo Ruotolo. W swoim wzburzonym i 

długim życiu tak wielką złożył z siebie ofiarę, by pozostać wiernym Twojemu 

wezwaniu i byś posłużył się nim dla zbawienia dusz ludzkich. Teraz błagamy 

Cię, abyś raczył podnieść go do chwały także tutaj na ziemi. Prosimy Cię 

pokornie, byś za wstawiennictwem ks. Dolindo udzielił nam łask, które nosimy 

w sercu.  

3 x Chwała Ojcu... Ojcze Dolindo, módl się za nami.   

/ Źródło: Jezus do duszy str.279/ 
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INTENCJE MSZY ŚW. na 31 dni października 2022 

intencje w formie 3 nowenn – 3 razy po 9 mszy św. po kolei, jako intencja –  

Wynagradzająca za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie, przez 

Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii, św. Barbarę, św. Krystynę, św. 

Charbela, św. Faustynę od Najświetszego Sakramentu i cały Dwór Niebieski.  

Na zakończenie każdej nowenny prośba o jeszcze jedną Msza św. 

3 Msza św. na zakończenie każdej nowenny:  

Przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii uwielbienie Eucharystii i 

podziękowanie za Emmanuela - Boga z nami w Najświętszym Sakramencie  

Powyższe intencje to nawiązanie do odpustu jaki jest zamieszczony w modlitewniku Kwiat 
Eucharystyczny na str. 558 pkt 12.  
“Kto z wiernych złoży ofiarę na odprawienie mszy św. wynagradzając za krzywdy wyrządzone 
Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie, dostępuje odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami 
(Pius X. Reskr, Manu Propor. 15.VI.1907).” 
Nie chodzi li tylko o odpust, ale jako zadośćuczynienie za wszelkie świętokradztwa, profanacje, 

oziębłość, obojętność, lekceważenie, niegodnie przyjęte Komunie św., zbezczeszczenia i usuwanie 

tabernakulum itd. itp. które zauważamy i chcemy wynagrodzić i przebłagać Bożą Sprawiedliwość.  Nie 

chodzi li tylko o odpust ale jako zadośćuczynienie za wszelkie świętokradztwa, profanacje, oziębłość, 

obojętność, lekceważenie, niegodnie przyjęte Komunie św., zbezczeszczenia i usuwanie tabernakulum 

itd. itp. które zauważamy    

Intencje Mszy św. wieczystych w Sanktuarium Krwi 

Chrystusa w Częstochowie 

1. Intencja Mszy: O osłonę Ducha Świętego serc i umysłów przed otępieniem i zaciemnieniem 

demonicznym dla Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, członków rodzin rycerzy, 

czytelników Głosu MR i witryny internetowej oraz wszystkich polecanych przez Legion MRMSJ oraz 

Bożą ochronę za przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów Stróżów. 

2. Intencja Mszy: Przebłagalno - wynagradzająca za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. 

Sakramencie przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii, św. Małgorzatę M. Alacoque, św. 

Faustynę, św. Charbela, bł. Carlo Acutisa`a i Wszystkich Świętych. 

3. za żywych członków Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego (od 26.11.2022) 

4. Za dusze zmarłych członków Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego (od 26.11.2022) 

Intencje Mszy św. w listopadzie 2022 

Od 31 października – 09 listopada  2022 r. zamówione zostały kolejne 10 mszy św. w intencjach 
podobnych jakie były sprawowane w październiku 2022. Są one ofiarowane od Legionu MRMSJ jako 
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msze św. w formie nowenny – 9 mszy św. po kolei, jako wynagradzenie za krzywdy wyrządzone 
Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie. 

1. Wynagradzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie szczególnie 

wyrządzone przez grzeszników przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii 

2. Wynagradzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie szczególnie 

wyrządzone przez duchowieństwo i służbę liturgiczną przez Niepokalane Serce Maryi 

Apostołki Eucharystii 

3. Wynagradzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie szczególnie 

wyrządzone przez dusze oziębłe i wiernych Kościoła Katolickiego przez Niepokalane Serce 

Maryi Apostołki Eucharystii 

4. Wynagradzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie szczególnie 

wyrządzone przez dzieci i młodzież przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii 

5. Wynagradzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie szczególnie 

wyrządzone przez konających i dusze czyśćcowe przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki 

Eucharystii 

6. Wynagradzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie szczególnie 

wyrządzone przez schizmatyków, heretyków i odszczepieńców przez Niepokalane Serce 

Maryi Apostołki Eucharystii. 

7. Wynagradzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie szczególnie 

wyrządzone przez pogan i nie znających Chrystusa przez Niepokalane Serce Maryi 

Apostołki Eucharystii 

8. Wynagradzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie szczególnie 

wyrządzone przez apostatów i lekceważących swoje zbawienie przez Niepokalane Serce 

Maryi Apostołki Eucharystii 

9. Wynagradzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie szczególnie 

wyrządzone przez nieprzyjaciół i wrogów Kościoła Katolickiego przez Niepokalane Serce 

Maryi Apostołki Eucharystii 

10. Przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii o uwielbienie Eucharystii i 

podziękowanie za Boga z nami w Najśw. Sakramencie oraz za wszystkie owoce 

ofiarowanych tych 9 mszy św. 

 

Od 21 – 30 listopada  2022 r. zamówione zostały kolejne 10 mszy św. w intencjach podobnych jakie 
były sprawowane w pierwszej dekadzie listopada 2022. Są one ofiarowane od Legionu MRMSJ jako 
msze św. w formie nowenny – 9 mszy św. po kolei, jako wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone 
Jezusowi Chrystusowi - Królowi w Najśw. Sakramencie. 

1. Przez Niepokalane Serce Maryi - Apostołki Eucharystii wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone 

Jezusowi Chrystusowi - Królowi w Najśw. Sakramencie szczególnie przez dusze zmarłych 

grzeszników  
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2. Przez Niepokalane Serce Maryi - Apostołki Eucharystii wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone 

Jezusowi Chrystusowi - Królowi w Najśw. Sakramencie szczególnie przez dusze zmarłego 

duchowieństwa i służby liturgicznej.  

3. Przez Niepokalane Serce Maryi - Apostołki Eucharystii wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone 

Jezusowi Chrystusowi - Królowi w Najśw. Sakramencie szczególnie przez dusze oziębłe i 

zmarłych wiernych Kościoła Katolickiego  

4. Przez Niepokalane Serce Maryi - Apostołki Eucharystii wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone 

Jezusowi Chrystusowi - Królowi w Najśw. Sakramencie szczególnie przez dusze zmarłych 

dzieci i młodzieży  

5. Przez Niepokalane Serce Maryi - Apostołki Eucharystii wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone 

Jezusowi Chrystusowi - Królowi w Najśw. Sakramencie szczególnie przez dusze przez 

konających i dusze czyśćcowe. 

6. Przez Niepokalane Serce Maryi - Apostołki Eucharystii wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone 

Jezusowi Chrystusowi - Królowi w Najśw. Sakramencie szczególnie przez dusze zmarłych 

schizmatyków, heretyków i odszczepieńców. 

7. Przez Niepokalane Serce Maryi - Apostołki Eucharystii wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone 

Jezusowi Chrystusowi - Królowi w Najśw. Sakramencie szczególnie przez dusze zmarłych 

pogan i nie znających Chrystusa  

8. Przez Niepokalane Serce Maryi - Apostołki Eucharystii wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone 

Jezusowi Chrystusowi - Królowi w Najśw. Sakramencie szczególnie przez dusze zmarłych 

apostatów i lekceważących swoje zbawienie  

9. Przez Niepokalane Serce Maryi - Apostołki Eucharystii wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone 

Jezusowi Chrystusowi - Królowi w Najśw. Sakramencie szczególnie przez dusze zmarłych 

nieprzyjaciół i wrogów Kościoła Katolickiego  

10. Przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii o uwielbienie Eucharystii i podziękowanie 

za Jezusa Chrystusa – Króla, EMMANUELA-BOGA z nami w Najśw. Sakramencie oraz za 

wszystkie owoce ofiarowanych tych 9 mszy św. 

Powyższe intencje to nawiązanie do odpustu jaki jest zamieszczony w modlitewniku Kwiat 
Eucharystyczny na str. 558 pkt 12.  

P.S. Bóg zapłać ofiarodawcom tych i wszystkich poprzednich intencji Mszy św. zamieszczane w Głosie 
Małego Rycerza i na stronie Legionu MRMSJ: malirycerze.pl 

Intencje Mszy św. w grudniu 2022 

Nowenna z Mszy św. za Polskę, aby była posłuszna woli Jezusa 
Chrystusa, 01-09.12.2022 

9 Mszy św. 1-9.12.2022 r. w intencji:  

Przez moc wstawienniczą Anioła Stróża Polski, Aniołów Stróżów Polaków, Sw. Andrzeja 

Boboli, Patronów naszej Ojczyzny i dusze zbawione - za Polskę, aby była posłuszna woli 
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Jezusa Chrystusa Króla Miłosierdzia i Polski i przyjęła Jego władzę - stając się 

rzeczywistym królestwem Jezusa i Maryi. 

1 msza św. w sobotę, 10.12.2022 r.   

Przez moc wstawienniczą Królowej Polski, Anioła Stróża Polski, Aniołów stróżów Polaków, 

Patronów naszej Ojczyzny i dusze zbawione - Uwielbienie i podziękowanie Panu Bogu za owoce 

tych odprawionych 9 mszy św. za przyczyną Królowej Polski oraz całego Dworu Niebieskiego 

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 2022 Msza św. wynagradzająca za krzywdy 

wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie 

Nowenna z Mszy św. przebłagalno-wynagradzająca z 9 Mszy św. 
od 08-16.12.2022 

Od uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP tj. do 08-16.12.2022 sprawowana jest nowenna z 9 

mszy św. w intencji: 

Wynagrodzenie i przebłaganie Boga Ojca za zło, zaniechania dobra i grzechy grzeszących: 

Polaków i Polski, Kościoła Rzym-Kat. w tym duchowieństwa i katolików oraz świata całego w 

obecnym czasie. 

To odpowiedź na słowa jakie zapisała s. Zofia Grochowska dna 17.12.1996 r. a więc 28 lat temu, które 

są nadal aktualne: 

“Wyciszcie się, Moje dzieci, nawracajcie się, módlcie, pokutujcie i składajcie ofiary 

każdego dnia za grzechy świata w obecnym czasie.” (cały przekaz na str 303 “Miłość do 

Boga i bliźniego“) 

2  Nowenny wynagradzająca za krzywdy wyrządzone Panu  
Jezusowi w Najświętszym Sakramencie, 12-21.12.2022 i 
28.12.2022-5.01.2023 r. 

intencje 9 mszy św. w formie nowenny - 9 mszy św. po kolei, jako intencja –  

Wynagradzająca za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie, przez 

Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii, św. Barbarę, św. Krystynę, św. 

Charbela, św. Faustynę od Najświetszego Sakramentu i cały Dwór Niebieski.  

Na zakończenie tej nowenny prośba o jeszcze jedną, 22.12.2022 

Dziesiąta Msza św.:  

Przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii uwielbienie Eucharystii i 

podziękowanie za Emmanuela - Boga z nami w Najśw. Sakramencie  

Oktawa Mszy św. od 25.12.2022 do 1.01.2023 
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„Msze św. za Rodzinę” sprawowane w Kościele seminaryjnym Księzy Werbistów w Pieniężnie 

to tzw. Oktawa Mszy św. od 25.12.2022 do 1.01.2023 w intencji jak niżej: 

Za żywych i zmarłych członków Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego serca 

Jezusowego 

Msze św. w terminie 27.12.2022 – 05.01.2023 w intencjach zanoszonych do Trójcy Świętej 

przez  Świętą Rodzinę. 

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 nadal jest u rycerzy z Wrocławia  

►Figura św. Józefa Patrona Kościoła przekazana od rycerzy z Kielc przekazany dla Trzcianki (diecezja 

koszalińsko-kołobrzeska) 

►Krzyż Polskich Męczenników z inspiracji ks. Michała Dłutowskiego przyjęli rycerze z Trójmiasta. Kolejni chętni do 

przyjęcia go to: Trzcianka i Siedlce. 

Ponadto pozostają nadal: 

►Obraz Pani Wszystkich Narodów, jest nadal w Bełchatowie (ośrodek łódzki). 

►Figura Chrystusa Króla na oślepienie szatana u rycerzy w Szczecinku (ośrodek koszaliński-kołobrzeski).  

►Figura Matka Boża z Guadelupe u rycerzy w Pelplinie (ośrodek pelpliński).  

W ostatnim czasie odeszło 7 rycerzy:  
z Warszawy (2), Łodzi (2), Piotrkowa 
Trybunalskiego (1) i Koszalina (2) 

W sobotę, 8.10.2022 r. o godz. 20.00 odszedł do wieczności śp. Marian Skiba w wieku 93 lat. 

Do Legionu wstąpił 25.03.1994r. Otrzymał Dyplomik MR nr 522 na podstawie odnowionej deklaracji dnia 

13.10.2011 r. Był wieloletnim promotorem s. Zofii Grochowskiej w latach dziewięćdziesiątych. Był także 

aktywnym i pomocnym dla zarządu Legionu MRMSJ po 

odejściu s. Zofii Grochowskiej. 

W sierpniu 2022 odeszła do wieczności w wieku 

89 lat śp. Teresa Lityńska z Łodzi. Do Legionu wstąpiła 

2.05.1995 r. Na podstawie odnowionej deklaracji otrzymała 

Dyplomik MR nr 628 z datą 16.11.2011 r.  

W czwartek, 20.10.2022 r. odeszła do wieczności śp. Marianna Stolarek z Łodzi w wieku 83 

lat. Do Legionu wstąpiła 25.10.2016 r. Otrzymała Dyplomik MR nr 1345 z datą 09.11.2016 r. Pogrzeb z 
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uwagi na sekcje zaplanowany na 7.11.2022 o 13:00 w kościele garnizonowym na cmentarzu przy ul. 

Ogrodowej w Łodzi.  

20 października 2022 odeszła Marianna Stolarek. Marianna cale życie pomagała innym. Nawet wtedy kiedy sama 

potrzebowała pomocy nie zapominała o potrzebujących. Gorliwie wierzyła w Boga i swoją wiarą starała się zarażać 

innych.  

Urodziła się w malej miejscowości Dubie w województwie łódzkim trzy miesiące po 

wybuchu II wojny światowej. Po zakończeniu wojny wraz z rodziną została 

przesiedlona na Dolny Śląsk i tam spędziła dzieciństwo wraz z rodzicami, bratem i 

siostrą. W młodym wieku przeprowadziła się z domu rodzinnego do włókienniczej 

Łodzi i rozpoczęła pracę w tkalni. Była bardzo zżyta ze swoim bratem i często 

pisywali do siebie listy. W swoich listach nawoływała do wiary w Boga i modlitwy. Jej 

chęć do nauki i miłość do czytania książek pozwoliły jej rozpocząć pracę w Bibliotece 

Uniwersyteckiej gdzie pracowała przez większą część swojego dorosłego życia. Była 

ciekawa świata i wiele czytała. Aktywnie uczestniczyła w życiu Kościoła, jeździła na 

pielgrzymki i rekolekcje. Poznała dzięki temu wielu wspaniałych ludzi.  

Od samego początku mocno wierzyła w Boga i starała się tę wiarę przekazać 

również innym. Przez cale swoje życie oddana była bliźnim często poświęcając 

własne szczęście dla dobra innych. Jej wielką siłą była jej wielka wiara, która 

pomagała jej przetrwać. Modlitwa towarzyszyła jej na każdym kroku i pozostała z nią 

do samego końca. 

We wtorek 08.11.2022 r. odeszła do wieczności w wieku 83 lat rycerka śp. Alicja Ciesielska z 

Piotrkowa Trybunalskiego. Wstąpiła do Legionu MRMSJ w dniu 22.05.1994 r. posiadała Dyplomik Nr 

776. W latach 1999 – 2004 została wybrana na animatorkę naszej wspólnoty.  

Była aktywną, głęboko wierzącą i rozmodloną rycerką. Zawierzyła swoje życie Bogu Miłosiernemu i 

Matce Najświętszej. Uczestniczyła w swoim ostatnim spotkaniu, 3 piątek miesiąca, dnia 21 października. Ubogacała 

swoim śpiewem na Mszy św. i adoracji. Należała do innych grup modlitewnych – do żywego różańca, III Zakonu 

Franciszkanów. Matce Najświętszej służyła całym sercem i duszą. Uczestniczyła w pielgrzymkach pieszych do 

Częstochowy, ok. 20 razy. Wypełniała wszystkie wezwania do modlitwy Małych Rycerzy. Prowadziła Krucjatę 

Wynagradzającą Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi. Godzinę świętą 6 i 7 dnia miesiąca. W pierwsze soboty 

miesiąca prowadziła Dom Modlitwy Charbela ,,Pokoju Zjednoczenia i Pojednania na czasy ostateczne. Modliła się 

za dzieci nienarodzone. Wiele, wiele lat temu otrzymałam tą modlitwę od niej. Zaprosiła mnie do różańca za dzieci i 

za jej przyczyną zostałam rycerką. Ostatnie 2 lata chorowała na raka ale te wszystkie cierpienia ofiarowała Bogu i 

Maryi, mówiła ,,niech się dzieje wola Boża”. Będąc w szpitalu w Łodzi na operacji, później otrzymywała chemię, jej 

zmartwieniem było czy podoła dokończyć Nowennę Pompejańską. Nowennę Pompejańską prowadziła bardzo 

często: za dzieci, Ojczyznę, kapłanów, o pokój. 

Bóg zapłać Ci Boże za śp. Alicję, że było nam dane przebywać z nią, modlić się i adorować. Dzięki Ci Alu za dobro, 

jakie uczyniłaś dla mnie i naszej wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie… 

P.S. 
Bóg zapłać wspólnocie Małych Rycerzy z Bełchatowa za modlitwę, za śp. Alicję Ciesielską i uczestniczenie w 
uroczystościach pogrzebowych, naszego koordynatora mr Andrzeja z żoną.  mr Zofia z Piotrkowa Tryb. 
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W poniedziałek, 21.11.2022 odeszła z koszalińskiego koła Legionu MRMSJ śp. Olga 

Miturzyńska, w wieku 82 lat. Msza św. w czwartek 24.11.2022 o 12:45. Pogrzeb o 13:30. Do Legionu 

wstąpiła w 13.09. 2011 r. Otrzymała Dyplomik MR nr 992 wyd. 13.06.2012 r.  

We wtorek, 22.11.2022 w Józefowie k/Warszawy odeszła do wieczności śp. Irena Czaplak, w 

wieku 92 lat. Pogrzeb 25.11.2022 r. Do Legionu wstąpiła w 1998 r. Otrzymała Dyplomik MR nr 329 wyd. 

16.11.2011 r. 

W listopadzie 2022 odeszła śp. Krystyna Polańska z Koszalina, członek koła Legionu MRMB od 

25.01.1995 r. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen..  

Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 

Testament duchowy Benedykta XVI 

Papież senior Benedykt XVI napisał swój duchowy testament 29 

sierpnia 2006 r. Przebija z niego wielkie dziękczynienie w stosunku 

do samego Boga, rodziców, rodzeństwa, rodaków, wszystkich 

spotkanych ludzi oraz całego Kościoła. Joseph Ratzinger prosi o 

modlitwę, aby Pan, mimo wszystkich jego grzechów i 

niedoskonałości, przyjął go do wiecznego mieszkania. 

Fot. Vatican Media 

Jeśli o tak późnej porze mojego życia spoglądam wstecz na dziesiątki 

lat, które przeżyłem, to najpierw widzę, jak wiele mam powodów do 

dziękczynienia. Przede wszystkim dziękuję samemu Bogu, dawcy wszelkiego dobrego daru, który dał mi 

życie i prowadził mnie przez różne chwile zamętu; zawsze podnosił mnie, gdy zaczynałem się potykać i 

zawsze na nowo dawał mi światło swego oblicza. Z perspektywy czasu widzę i rozumiem, że nawet 

ciemne i męczące odcinki tej drogi służyły mojemu zbawieniu i że to w nich On mnie dobrze prowadził. 

Dziękuję moim rodzicom, którzy dali mi życie w trudnym czasie i którzy kosztem wielkich wyrzeczeń, 

swoją miłością przygotowali dla mnie wspaniały dom, który jak jasne światło rozświetla wszystkie moje 

dni do dziś. Jasna wiara mojego ojca nauczyła nas, dzieci, wierzyć i jako drogowskaz stała zawsze 

mocno pośród wszystkich moich osiągnięć naukowych; głębokie oddanie i wielka dobroć mojej matki są 

dziedzictwem, za które nie mogę jej wystarczająco podziękować. Moja siostra przez dziesiątki lat 

pomagała mi bezinteresownie i z czułą troską; mój brat jasnością swoich sądów, energiczną 

stanowczością i pogodą ducha zawsze torował mi drogę; bez tego ciągłego poprzedzania i 

towarzyszenia mi nie mógłbym znaleźć właściwej drogi. 

Z serca dziękuję Bogu za wielu przyjaciół, mężczyzn i kobiet, których zawsze stawiał u mojego boku; za 

współpracowników na wszystkich etapach mojej drogi; za nauczycieli i uczniów, których mi dał. Z 

wdzięcznością powierzam ich wszystkich Jego dobroci. I chcę podziękować Panu za moją piękną 

ojczyznę w Bawarskich Prealpach, w której zawsze widziałem, jak prześwituje blask samego Stwórcy. 

Dziękuję ludziom mojej ojczyzny, ponieważ w nich na nowo doświadczyłem piękna wiary. Modlę się, 
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aby nasza ziemia pozostała ziemią wiary i błagam was, drodzy rodacy: nie dajcie się odwrócić od 

wiary. I wreszcie dziękuję Bogu za całe piękno, którego mogłem doświadczyć na wszystkich etapach 

mojej drogi, ale szczególnie w Rzymie i we Włoszech, które stały się moją drugą ojczyzną. 

Wszystkich, których w jakikolwiek sposób skrzywdziłem, z serca proszę o przebaczenie. 

To, co powiedziałem wcześniej do moich rodaków, mówię teraz do wszystkich w Kościele powierzonych 

mojej służbie: trwajcie mocno w wierze! Nie dajcie się zwieść! Często wydaje się, że nauka - z jednej 

strony nauki przyrodnicze, a z drugiej badania historyczne (zwłaszcza egzegeza Pisma Świętego) - są w 

stanie zaoferować niepodważalne wyniki sprzeczne z wiarą katolicką. Przeżyłem od dawna przemiany 

nauk przyrodniczych i mogłem zobaczyć, jak przeciwnie, zniknęły pozorne pewniki przeciw wierze, 

okazując się nie nauką, lecz interpretacjami filozoficznymi tylko pozornie odnoszącymi się do nauki; tak 

jak z drugiej strony, to właśnie w dialogu z naukami przyrodniczymi również wiara nauczyła się lepiej 

rozumieć granicę zakresu swoich roszczeń, a więc swoją specyfikę. Już sześćdziesiąt lat towarzyszę 

drodze teologii, w szczególności nauk biblijnych, i wraz z następowaniem po sobie różnych pokoleń 

widziałem, jak upadają tezy, które wydawały się niewzruszone, okazując się jedynie hipotezami: 

pokolenie liberałów (Harnack, Jülicher itd.), pokolenie egzystencjalistów (Bultmann itd.), pokolenie 

marksistów. Widziałem i widzę, jak z plątaniny hipotez wyłaniała się i znów wyłania rozumność wiary. 

Jezus Chrystus jest naprawdę drogą, prawdą i życiem - a Kościół, ze wszystkimi swoimi 

niedoskonałościami, jest naprawdę Jego ciałem. 

Na koniec pokornie proszę: módlcie się za mnie, aby Pan, mimo wszystkich moich grzechów i 

niedoskonałości, przyjął mnie do wiecznego mieszkania. Do wszystkich powierzonych mi osób moje 

modlitwy płyną z całego serca, dzień po dniu. 

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 

R E D A K C J A – K O N T A K T Y 

Asystent REDAKCJI: ks. dr Lesław Krzyżak  

Redakcja: Wiesław Kaźmierczak, Urząd Pocztowy Koszalin 9,  

Skrytka pocztowa 82, 75-350 Koszalin, kom. 668 093 700   

Zamówienia…Maria Mrózek, kom. 664 035 180 

Witryna: 
malirycerze.pl 

e-mail: 

malirycerze@gmail.com 
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