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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 (po WIELKANOCY) 

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, 28.05.2023.  

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

posiedzenie Zarządu i XVI obrady Zgromadzenia Animatorów.  XXV czuwanie ku czci Boga Ojca (noc 

z soboty na niedzielę, 05.-06.08.2023) otwarte dla wszystkich rycerzy i kandydatów.  

„Kto w życiu ucieka przed jednym krzyżem, 

natrafia zawsze na kolejny, tym razem dużo cięższy” 
- o. Dolindo Ruotolo 

„Moi Mali Rycerze, Moi miłośnicy Mego krzyża, choć czeka was ciężka 

praca, ze Mną dojdziecie do największych wyżyn ojczyzny 

niebieskiej. Tam czeka was nagroda i spoczynek po wielkim trudzie.  
- Pan Jezus do s. Zofii, 6.03.1995 

OD REDAKCJI 

Kochani Rycerze i wszyscy Czytelnicy Głosu Małego Rycerza – to już 12 lat jak został 

wydany pierwszy numer kwartalnika, który był poświęcony naszej założycielce s. Zofii Grochowskiej (ur. 

11.04.1931), która odeszła do Pana rok wcześniej, 2.03.2009 r. Natomiast ten jubileuszowy – 50 numer 

pisma na użytek wewnętrzy Legionu Małego Rycerza MSJ poświęcony jest aktualnym kwestiom w 

sferze ducha: ascezie, odpowiedzi i rozwiązania, które mogą umożliwić czytelnikom naprawę biegu 

wydarzeń w obecnym ich życiu, przebaczeniu, uwolnieniu i uzdrowieniu relacji między żywymi i 

zmarłymi, pogłębienia wiedzy i praktyk duchowych i ich zasosowania w wace ze złem. To wszystko 

dzięki Duchowi Świętemu, który przypomniał i odświeżył te tematy inspirując do zaprezentowania ich 

właśnie teraz, w czasie wiadomym dla Niego oraz dla tych, którzy do tego przyjęcia i zastosowania 

zostali usposobieni. Jednym z zadań tej lektury Głosu MR jest pomoc w dokonaniu głębszego rachunku 

sumienia. Posłużą temu przeżycia o. Jamesa Manjackala oraz świadectwa i obrazy cierpień dusz 

czyśćcowych wypłacających się Bożej sprawiedliwości za grzechy i przewiny ziemskiej pielgrzymki. Nic 

tak nie przekonuje jak autentyczne obrazy tych doświadczeń połączonych z wiedzą i umiejętnym 

poparciem odpowiednich fragmentów Pisma Świętego.  

"Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać,  
jest największym wrogiem samego siebie." 

- bł. kard. Stefan Wyszyński 
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Ks. Michał Dłutowski - Katecheza na luty 2023 

ASCEZA W ŻYCIU PIERWSZEGO POLSKIEGO 
ŚWIĘTEGO ANDRZEJA ŚWIERADA PUSTELNIKA  

Dzisiejsza diaboliczna cywilizacja rozwija w ludziach zło i 

prowadzi do grzechu, upodabniając człowieka do demona. Patrząc na 

słabość duchową współczesnych wierzących, możemy dojść do 

wniosku, że jest to głównie skutkiem braku umartwienia. By wyjść z tej 

niemocy rozwoju życia wewnętrznego potrzebny jest nam przykład 

największego wyznawcy z Polski św. Świerada. Jest on 

przekonującym nauczycielem i dziś. Podjęlibyśmy dobrą decyzję stając 

się jego duchowymi uczniami. 

Asceza, którą podejmował św. Andrzej Świerad miała cztery 

nadprzyrodzone znaczenia i zadania. Pierwszym celem było 

oddawanie czci Bogu. Czyni się to przez pokutę, czyli wynagrodzenie 

za grzechy. Dotyczyć ona może grzechów własnych i też innych osób 

lub nawet całej Ojczyzny. Maryja przekazała ks. Stefano Gobbiemu 

słowa przestrogi, które ukazują konieczność pokuty: Najmilsi synowie, idźcie za mną drogą pokuty! 

Broń, przy pomocy której powinniście prowadzić Moją walkę, to modlitwa i pokuta[1]. Matka Boża podaje 

trzy etapy pokuty, które też możemy zaobserwować w życiu św. Świerada. 1. Wyrzeczenie i zaparcie 

się siebie, 2. Dźwiganie własnego Krzyża, 3. Postępowanie za Jezusem Chrystusem na Kalwarię – 

czyli towarzyszenie i doświadczanie cierpień jakie miał Chrystus [2]. 

Chociaż w małej cząstce postarajmy się Jego naśladować, rezygnując z wygód jakie daje nam 

dzisiejszy świat. W tych decyzjach bez łaski Bożej nic nie uczynimy. Lecz jeśli intencją będzie 

wyrzeczenie dla Jezusa lub Maryi, by wynagrodzić, za grzechy jakie ich ranią to będzie łatwiej. Na 

pewno każdy z nas ma też za co wynagrodzić Bogu. Bo liczne są nasze zaniedbania, a miłość często do 

Niego i bliźnich letnia. A potrzeba dziś pokuty, która ocalać będzie Rodziny i Ojczyznę oraz Kościół. 

Zdajemy sobie sprawę, że dni kary Bożej za bunt względem Stwórcy nadchodzą. Przez pokutę podjętą 

zawczasu będziemy w komunii z Bogiem i nie zaskoczą nas dni doświadczeń. 

Drugi wymiar ascezy św. Andrzeja Świerada miał prowadzać do udoskonalenia się i nabycia 

zdolności panowania nad sobą. Głównym sidłem diabla przez które nas zniewala to nasz egoizm. Na 

nim buduje dzieło naszej destrukcji. To choroba, którą może zniszczyć tylko umartwienie. W obecnej 

epoce utraty władz wolitywnych, kiedy człowiek jest tak naprawdę bezwolny i prowadzi go instynkt, 

konieczne jest podejmowanie umartwienia. Mało jest ludzi, którzy potrafią panować nad sobą w kwestii 

odniesienia się do ludzi, wolności do spraw materialnych oraz w aspekcie pokus cielesnych. Stosowanie 

regularne praktyk pokutnych daje nam przewagę nad wrogiem zbawienia. Powinniśmy w tygodniu mieć 

dzień pokutny w którym podejmujemy post albo ilościowy lub jakościowy, wyrzekać się przyjemności 

oraz podejmować swego rodzaju surowość życia. Te praktyki ascetyczne staną się dla nas źródłem 
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błogosławieństwa, odzyskamy zdolność trwałego życia w łasce uświęcającej, umiejętność panowania 

nad sobą oraz potrzebną siłę do wyćwiczenia cnót. Dzięki ascezie porządkuje się nasze spostrzeganie 

świata. Stąd możemy lepiej oceniać i podejmować właściwe sądy, układają nam się we właściwej 

hierarchii wartości, mamy większe poczucie obowiązkowości, szybciej i trafniej podejmujemy decyzje i 

potrafimy je konsekwentnie realizować. Praktyki umartwienia wzmacniają w nas wytrwałość, która jest 

jednym z najważniejszych czynników, dzięki której możemy osiągnąć świętość[3]. Jeśli ludzie 

stosowaliby praktyki pokutne nie mieli by problemu z tymi samymi grzechami i szybko wzrastaliby w 

doskonałości. Asceza reguluje też właściwie nadmiar dóbr materialnych w którym, permanentnie żyje 

współczesny człowiek, w zamian daje mu wewnętrzną harmonię i stabilność. 

Św. Andrzej Świerad uczy nas wyobraźni ascezy. Miał w tym wielką pomysłowość. 

Powinniśmy w taki sposób się umartwiać w jaki grzeszymy. Czyli umartwienie ma być przeciwieństwem 

naszej słabości. Jeśli jesteśmy przemądrzali to powinniśmy więcej słuchać innych, jeśli chcemy oglądać 

filmy i jesteśmy do nich za bardzo przywiązani, to należy je sobie odpuścić. Poznajemy nasze 

przywiązania poprzez badanie swojej duszy. Nie jest tak trudno stwierdzić w czym brakuje nam umiaru?, 

czego nie potrafimy sobie odmówić?, nad czym nie panujemy? Odpowiedź na te pytania da nam 

właściwy kierunek praktyk ascetycznych. Asceza podjęta według naszych grzechów jest swego rodzaju 

czyśćcem na ziemi. Czyli odpokutowaniem w ten sposób w jaki ktoś w życiu doczesnym grzeszył. Jeśli 

to sobie odpuścimy, to potem, po śmierci, po wielokroć więcej cierpieć będziemy. 

Natomiast człowiek współczesny odrzucający ascezę, skazuje się na cierpienia 

zadawane jemu przez złego ducha. Mam na myśli szeroki wachlarz zniewoleń, które łączą się z 

cierpieniami duchowymi, moralnymi, fizycznymi. Podłożem tego nieszczęścia jest brak powściągliwości 

czyli cnoty kardynalnej umiarkowania. Człowiek jest niewolnikiem tego czemu ulega. Jeśli ulega 

pragnieniom podsycanym przez złego ducha staje się przez nie zniewolony. Jest to nieskończony ocean 

uzależnień w których tonie dziś człowiek współczesny. Ludzie są pochłaniani przez swe pragnienia: 

przyjemności cielesne, ambicje, realizacja własnej woli… W ten sposób tracą stan łaski uświęcającej, 

siebie, bliskich, zdrowie, pieniądze, własność. Często pomijaną kwestią jest też przekraczanie 

pierwszego przykazania. Skutkuje to tym, że człowiek może być dla ciebie bożkiem. Intronizacja jego 

zamierzeń w duszy determinuje wolę, która przestaje być zależna od Boga, a spełnia zachcianki 

człowieka ostatecznie złego. Następuje wtedy degradacja istoty ludzkiej. Ile bólu na przykład zadają 

sobie anorektyczki, które są skoncentrowane na sobie i zniewolone opinią innych osób. Doprowadzają 

siebie do śmierci głodowej. Postawienie siebie w centrum, lub innych idei poza Bogiem, prowadzi do 

udręk piekielnych już za życia. 

Unikajmy hedonizmu i pragnień złączonych gloryfikacją komfortu życiowego. 

Wybierajmy życie prostsze i bez przesadnych udogodnień, a nie wpadniemy w sieci złego. Dziś ludzie 

jednak sami się unicestwiają wybierając jakość życia zamiast wartości, dobra materialne zamiast 

duchowych. W ogóle nie protestują, kiedy są w nich wzmacniane pożądliwości cielesne, a wtedy okrada 

się ich z wiary i miłości Bożej. A dzieje się tak przez lenistwo duchowe i obojętność religijną, które 

kroczą za brakiem ascezy. 
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Trzecim znaczeniem ascezy w życiu św. Andrzej Świerada było naśladowanie Chrystusa, 

który przez krzyż zbawiał świat i ludzi. Jeśli naśladujemy Zbawiciela to również i w Jego męce. Nie 

można pominąć tej kwestii. Podjęta asceza w tym wymiarze, rozpalała serce naszego świętego w 

rozważaniu męki Pańskiej i dawała możliwość bardzo osobistej więzi z Jezusem Cierpiącym. 

Następowało w tedy ścisłe zjednoczenie duszy świętego z duszą Chrystusową. Święty w ikonografii 

ukazywany jest z obręczą wokół głowy na której były zawieszone kamienie, miało to odniesienie do 

korony cierniowej Jezusa Chrystusa. Miejsca w których często ten pustelnik przebywał były miejscami 

kaźni. Mieszkał oprócz jaskiń w drzewach które miały wydrążoną przestrzeń. Siadał w nich, a ze 

wszystkich stron kłuły go zaostrzone pręty i inne przedmioty. Widok Świerada przypominał Jezusa 

wyszydzonego przez żołnierzy. Jakby ten eremita swą pokutą odtwarzał tą scenę męki Pańskiej. 

Możemy przypuszczać, że łączył się wtedy z Jezusem Królem, który był wtedy odrzucony. Dokonywał 

przez swoje umartwienia zadośćuczynienia za tą wzgardę zadaną tak wielkiemu władcy. Intronizował go 

w sercu mając świadomość, że Zbawiciel jest Bogiem Człowiekiem i jest Królem Królów. Święty nosił też 

łańcuch metalowy na biodrach, co było nawiązaniem powrozów jakimi był przewiązany podczas drogi 

krzyżowej Jezus Chrystus. Bł. Katarzyna Emmerich w opisie Drogi Krzyżowej zanotowała: Po obu 

stronach w pewnym oddaleniu szli znów czterej siepacze, trzymając powrozy przywiązane do 

pasa Jezusa, ściskającego środek ciała[4]. Ciągnęli oni Odkupiciela na tych powrozach co 

zadawało Jemu ból oraz prowadziło czasem do utraty równowagi. Jak wiemy łańcuszki pokutne 

nosił też w XIX bł. Honorat Koźmiński, można je zobaczyć w muzeum jemu poświęconym w 

Zakroczymiu. 

Niektórzy święci tak się zespolili z mąką Chrystusa, że otrzymali dar stygmatów, lub cierpień korony 

cierniowej lub innych mąk, przez które przeszedł Odkupiciel. Szczególnymi tego światkami był św. 

Franciszek z Asyżu i O. Pio. 

Czwartym zadaniem ascezy jest ratowanie dusz. Święty Świerad przez praktyki umartwienia 

nie tylko wynagradzał Bogu, zdobywał władze nad sobą, naśladował Jezusa, lecz też ratował dusze. 

Mając świadomość przepaści jaka dzieli ludzi od ideału ewangelicznego, oraz doświadczając sacrum 

oraz błogości wypełnienia duszy przez miłość Boga, pragnął tego też dla innych. Bo człowiek wiary chce 

się dzielić dobrami duchowymi i pomagać innym we wzrastaniu. Miał też żywą świadomość, że niektórzy 

zdążają drogą ku potępieniu i tylko gorliwa modlitwa oraz podjęcie praktyk pokutnych i intencji ich 

nawrócenia, może wyzwolić ich z mocy złego. Czynił to według słów Jezusa. Ten rodzaj żadnym 

sposobem wyjść nie może, tylko przez modlitwę i post (Mk 9, 28). Walczył więc o dusze orężem ascezy. 

To samo czynił św. O. Pio pisał o sobie: Wielokrotnie, to prawda, wyrażałem Panu tę gotowość stania 

się ofiarą, zaklinając Go, aby wylał na mnie kary przewidziane dla grzeszników i dusz czyśćcowych, 

czyniąc je nawet stokrotnie sroższymi, byleby tylko nawrócił i zbawił grzeszników, dopuszczając szybko 

do raju dusze w czyśćcu cierpiące (…)[5]. 

Ta intencja ratowania dusz przez umartwienia, ożywia naszą miłość bliźniego i wzmacnia 

współodpowiedzialność za siebie. Nie można zasklepiać się w sobie lub małych grupach, tworząc 

komfortowe, bezpieczne, sterylne warunki. Jezus poszedł do grzeszników, do celników, cudzołożnic, 

ludzi chorych i ubogich, by ich ratować. Uczmy się od Zbawiciela myślenia dalej i szerzej oraz 
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wielkodusznie o tych, którzy potrzebują naszej jałmużny, modlitwy i pokuty. Bez naszego nawrócenia i 

pomocy, mogą zginąć na wieki. 

Asceza w dzisiejszych czasach ma też wymiar proroczy, gdyż zbliżają się ciężkie czasy w 

wymiarze materialnym i bytowym. Zbliżają się też prześladowania chrześcijan w Polsce. Mogą być 

powstrzymane wcześniejszą pokutą. Jeśli jednak nie da się oddalić czasu eksterminacji ludzi 

wierzących, asceza może też nas przygotować na prześladowania bezpośrednie. Zaprawiajmy się w 

niesieniu krzyża w duchu służby Bogu i ludziom, a otrzymamy konieczną moc Bożą w chwili próby. 

[1] Stefano Gobbi, Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej, Katowice 2018, s. 315. 

[2] Por. Tamże, s. 315-316. 

[3] A. Roldan – W. H. Sheldon, Temperamentologia i Ascetyka, opr. E. Bielecki, Kraków 1985, s. 51. 

[4] Bł. Katarzyna Emmerich, Pasja, Kraków 2014, s. 252. 

[5] O. Pio, w: Alessandro Gnocchi Mario Palmaro, Ostatnia Msza Ojca Pio, Kraków 2011, s. 38. 

Ten wpis został opublikowany w Homilie i Katechezy dnia 2023-01-22 

Źródło: https://swfaustyna.eu/ 

O. James Manjackal MSFS 
„UWOLNIENIE Z PRZEKLEŃSTWA PRAWA” 

Jeszcze raz na łamach Głosu MR prezentujemy fragmenty książki 

o. Jamesa Manjackala misjonarza z Indii celem zachęcenia do nabycia tej i 

innych jego publikacji książkowych, aby pomóc sobie, rodzinie bliskim 

korzystając z doświadczenia, wiedzy i charyzmatów tego duchownego.  

Niech poniższy tekst oraz wybrane fragmenty książki przemówią same do 

czytelnika. Książki: „Uwolnienie od przekleństwa Prawa”, „Widziałem 

wieczność” oraz nową publikację poświęconą duszom czyśćcowym  można 

nabyć u Asi tel. 516 166 268  

NOTKA Z OSTATNIEJ STRONY OKŁADKI KSIĄŻKI 

– UWOLNIENIE OD PRZEKLEŃSTWA PRAWA 

Istnieje ścisły związek pomiędzy tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne. Każdy bieg 

wydarzeń w świecie widzialnym ma swoje następstwa w rzeczywistości duchowej. Fakt, iż człowiek ma 

nikłe zdolności postrzegania rzeczywistości duchowych, nie umniejsza ich mocy ani wpływu na nawet 

najmniejsze szczegóły naszego codziennego życia. Niniejsza książka —„Uwolnienie od przekleństwa 

Prawa"— uchyla zasłonę oddzielającą rzeczywistość widzialną od niewidzialnej, przybliża czytelnikom 

wiedzę potrzebną do zrozumienia, dlaczego tryby naszego życia zazębiają się w taki, a nie inny sposób, 

dlaczego rozmaite sytuacje powtarzają się wciąż na nowo, pozostawiając w naszych biografiach 

wyciśnięte ślady nieszczęść i słabości. Ponadto, a może przede wszystkim, książka ta daje odpowiedzi i 

rozwiązania, umożliwiając czytelnikom naprawę biegu wydarzeń w obecnym ich życiu. Książka, którą 

trzymacie w rękach, przedstawia niezwykle profesjonalne, dydaktyczne, wyczerpujące oraz pouczające 

https://swfaustyna.eu/
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podejście do kontrowersyjnego i niezasłużenie napiętnowanego tematu „grzechu, przekleństwa 

międzypokoleniowego i zadośćuczynienia" w kontekście uzdrowienia „drzewa rodzinnego" („drzewa 

genealogicznego"). Nauczanie zawarte w tej publikacji może być porównane do rozkwitających pędów 

męki, ukrzyżowania i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, będącego znakiem 

sprzeciwu.  Dr med. R. Febres Lanc/auro specjalista w dziedzinie psychiatrii i psychoterapii  

O. James Manjackal jest katolickim księdzem pochodzącym ze stanu Kerala w Indiach. Należy 

do Zgromadzenia Misjonarzy Św. Franciszka Salezego (MSFS). Po doświadczeniach duszpasterskich 

na misji w Vishakhapatnam, kiedy został wykładowcą w Seminarium Św. Franciszka Salezego w 

Etumanur przeżył niezwykłe doświadczenie Ducha Świętego, który uzdrowił go fizycznie i duchowo oraz 

wyposażył do głoszenia Słowa Bożego. Przez czterdzieści lat swojego kapłaństwa odwiedził 102 kraje 

na pięciu kontynentach, głosząc Ewangelię. Jest także autorem wielu książek i artykułów. Obecnie jest 

kapłanem diecezji Bangalore w Indiach, ale rezyduje w Europie. Został posłany przez władze swojego 

zgromadzenia do dzieła Nowej Ewangelizacji i dzięki temu posługuje na całym świecie. Jest 

założycielem dobrze znanego charyzmatycznego centrum rekolekcyjnego Charis Bhayan w Korali oraz 

wspólnoty świeckich kobiet konsekrowanych dla świętości życia i ewangelizacji Charis Marian Maids.  

Email: jmanjackal@yahoo.com wwwjmanjackal.net 

Od s. [156] KSIĄŻKI – UWOLNIENIE OD PRZEKLEŃSTWA PRAWA 

(…) Musimy podjąć pewne zdecydowane i konkretne kroki, aby stać się wolnymi od 

przekleństwa i otrzymać błogosławieństwo. Przede wszystkim musimy uwierzyć w Jezusa, przyjąć Go 

jako Pana swojego życia oraz poddać się Jego władzy — w posłuszeństwie Przykazaniom Bożym. 

Miłujący Jezusa powinni także kochać Jego Ciało — Kościół. Zatem musimy poddać się również władzy 

Kościoła — w posłuszeństwie Jego nauczaniu. Jeżeli ktoś oficjalnie wystąpił z Kościoła, musi do niego 

oficjalnie powrócić, by przez posługę Kościoła mógł otrzymać obiecane przez Pana błogosławieństwo. 

Aby przyjąć Jezusa jako swego Pana, należy wyrzec się szatana, okultyzmu oraz wszelkiego z nimi 

związku — jak to ma miejsce w sakramencie chrztu świętego. Następnie należy uznać swoją 

grzeszność i wyznać grzechy własne oraz grzechy swoich przodków. Jeżeli jesteś katolikiem, musisz 

wyspowiadać się ze swoich grzechów przed kapłanem w sakramencie spowiedzi oraz otrzymać 

rozgrzeszenie i odpuszczenie grzechów.  

W kolejnym rozdziale można przeczytać o wyznawaniu grzechów przodków. Aby otrzymać 

pełne przebaczenie, należy przebaczyć innym: „Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich 

przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i 

Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień" (Mt 6,14-15). Prawdziwy żal za grzechy 

obejmuje wyrzeczenie się grzechu i wszelkiej okazji do grzechu. Należy także być gotowym do czynienia 

pokuty, upodabniając się w cierpieniu do Chrystusa (Kol 1,24). życie chrześcijanina jest z zasady 

połączone ze śmiercią i Zmartwychwstaniem Chrystusa: rozpoczyna się w sakramencie chrztu świętego, 

rozkwita przez przyjmowanie pozostałych sakramentów, a kończy się wizją uszczęśliwiającą w niebie. 

Aby uzyskać wszelkie błogosławieństwa, konieczna jest komunia z Chrystusem, która jest możliwa 

dzięki przyjmowaniu Jego Ciała i Krwi w Najświętszej Eucharystii. Po zrealizowaniu tych wszystkich 
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kroków można rozpocząć modlitwę o uwolnienie od przekleństw. Można modlić się samemu lub 

poprosić kapłana, który może się modlić o uwolnienie od przekleństw i od przywiązań diabelskich.  

MODLITWA O UWOLNIENIE OD PRZEKLEŃSTWA GRZECHÓW 

(do prywatnego odmawiania) 

(Osoby, które zamierzają modlić się tą modlitwą, powinny uprzednio przystąpić do dobrej spowiedzi  

oraz odmówić Skład Apostolski - wyznanie wiary i Akt żalu) 

Panie Jezu Chryste, przyjmuje Cię jako mojego jedynego Pana i Zbawiciela ponieważ Ty jako 

jedyny umarłeś za mnie aby zgładzić moje grzechy i uwolnić mnie od ich konsekwencji, dając mi życie w 

pełni. Uznaję i wierzę, że tylko Ty jesteś drogą prowadzącą do mojego Ojca Niebieskiego i jestem 

gotowy przyjąć prawdę objawioną w Biblii i w nauczaniu Kościoła.  

Wyrzekam się szatana i wszystkich jego dzieł. wyrzekam się wszelkich kontaktów z 

szatanem, masonerią, okultyzmem, czarami i pogańskimi obrzędami (wymień to, co ciebie dotyczy).  

Postanawiam zniszczyć wszystkie przedmioty — takie jak talizmany, tabliczki ouija, karty 

tarota, kamienie przynoszące szczęście i tym podobne; ponadto wszystkie książki, płyty CD, płyty DVD 

oraz literaturę na temat czarów i okultyzmu. Wyrzekam się ich także w imieniu moich rodziców i 

przodków.  

Panie Jezu, powierzam się Twojemu miłosierdziu i przebaczeniu i oddaję się Tobie. [157] 

Postanawiam podjąć czynienie odpowiedniej pokuty, aby wynagrodzić za grzechy moje i grzechy moich 

przodków (określ pokutę, którą zamierzasz czynić).  

Drogi Jezu, w Twoje Imię przebaczam wszystkim, którzy mnie skrzywdzili: moim rodzicom, 

przodkom oraz wszystkim innym , których znałem w przeszłości. (wymień imiona tych osób, przebacz im 

i pomódl się o błogosławieństwo dla nich). 

 Jestem gotów poprosić o przebaczenie i pojednać się z tymi, których obraziłem (przywołaj w myślach te 

osoby i postanów pojednać się z nimi).  

Jezu, mój Panie, z pełnym zaufaniem w Twoją zbawczą miłość uwalniam siebie samego od 

każdego przekleństwa, które spadło na mnie z powodu moich własnych grzechów, jak również grzechów 

rodziców i przodków.  

Przyjmuję moje uwolnienie w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego.  

(Uczyń znak krzyża na swoim czole i piersi.  

Przyjmując uwolnienie, uwielbiaj Pana i dziękuj Mu przez pewien czas.  

To twoja wiara w Jezusa uwalnia cię od przekleństwa grzechów). 

BŁOGOSŁAWIENIE NA MOCY WŁADZY KAPŁAŃSTWA 

Błogosławieństwo udzielone przez namaszczonego księdza lub biskupa, a także przez 

każdego, kto posiada władzę, może rozlać ogrom błogosławieństw. Ponieważ rodzice mają władzę nad 

dziećmi, to może się przez nich rozlewać błogosławieństwo ojca i matki. Kiedy Ezaw zorientował się, że 
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utracił błogosławieństwo swego ojca, zawołał udręczony: „Daj i mnie błogosławieństwo, [159] mój 

ojcze!" (Rdz 27,34). Znam rodziny, w których rodzice nakładają ręce na dzieci i błogosławią je rano oraz 

wieczorem po wspólnej modlitwie. Każdy ochrzczony jest wezwany, aby być „błogosławieństwem" i 

błogosławić (KKK 1669). Kapłani powinni używać swoich świętych rąk, aby błogosławić ludzi. 

Kiedykolwiek spotykają ludzi muszą mówić „Niech cię Pan błogosławi". Jeśli tylko uwierzysz, 

błogosławieństwo udzielane podczas mszy świętej oraz innych sakramentów może się rozlać na ciebie i 

twoja rodzinę. Bóg nakazał Aaronowi i kapłanom, aby błogosławili w ten sposób: „Niech cię Pan 

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

Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia 

mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił" (Lb 6,24-27). Błogosławieństwo kapłana lub osoby 

posiadającej władzę może spłynąć nawet na wiele pokoleń, przynosząc zdrowie duchowe i fizyczne, 

pokój, radość, dobrobyt i zwycięstwo. Błogosławieństwo, jako dar Boga, nie może zostać odwołane lub 

zabrane z powrotem (Rz 11,29).1  

Kiedy byłem w Indiach, pewnego dnia przyszedł do mnie rolnik i powiedział mi, że jego pole ryżowe 

zostało zniszczone przez jakąś plagę. Poprosił, abym przyszedł do niego i pomodlił się za jego pole. Nie 

miałem wtedy czasu, aby tam się udać, więc poprosiłem go, by przyniósł mi te szkodniki w butelce. Gdy 

tak zrobił, pobłogosławiłem je i zaleciłem temu rolnikowi, aby wypuścił je na wolność na swoim polu. 

Wszystko co mówiłem i czyniłem w tej sprawie wypływało z natchnienia Ducha Świętego. Po dwóch 

miesiącach człowiek ten przyszedł do mnie z wielką torbą ryżu oraz z pewną sumą pieniędzy, aby mi 

podziękować za modlitwę. Powiedział mi, że gdy wypuścił te „pobłogosławione szkodniki" na pole, 

wszystkie szkodniki wyginęły w ciągu jednego lub dwóch dni, a on zebrał dobre plony. [160]  

 

Innym razem przyszedł do mnie mężczyzna żaląc się, że w jego sadzie z powodu jakiejś choroby drzew 

wszystkie kokosy spadają z drzew zanim dojrzeją. Udałem się z nim do jego pobłogosławiłem to miejsce 

odmawiając modlitwę z Rytu Rzymskiego, po czym odmówiłem spontaniczną modlitwę o uwolnienie. Od 

tego momentu palmy kokosowe ozdrowiały i niedojrzałe kokosy przestały spadać na ziemię. To 

wszystko miało miejsce w latach siedemdziesiątych, w początkowym okresie mojej posługi 

kaznodziejskiej. Przypadki te nauczyły mnie jednego: że błogosławieństwo kapłana ma wielką moc. Moi 

drodzy księża, używajcie waszych rąk do błogosławienia waszego ludu, abyście wy także doświadczyli 

błogosławieństwa. „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!" (Mt 10,8b).  

POBŁOGOSŁAWIONE PRZEDMIOTY 

MOGĄ PRZYNIEŚĆ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 

Rytuał Rzymski zawiera modlitwy przeznaczone dla kapłanów do błogosławienia domów, pól, fabryk i 

przedmiotów. Pobłogosławione krzyże i krucyfiksy, medaliki, różańce, figurki, obrazy, świece, woda, 

oliwa, sól, palmy poświęcone podczas Niedzieli Palmowej itd., mogą stać się źródłem błogosławieństwa 

                                                           
1
 por. James W. Goll, „Deliverance from Darkness", str. 170 
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dla pojedynczych osób oraz miejsc, w których są przechowywane. Nazywamy je sakramentaliami. Znam 

wiele świadectw osób, które używając tych przedmiotów zostały uzdrowione z chorób, uwolnione z mocy 

szatana oraz otrzymały wiele duchowych i materialnych błogosławieństw. Wielu katolików traci wiarę w 

używanie poświęconych przedmiotów z powodu szerzącego się w świecie sekularyzmu i materializmu. 

Nadszedł czas, aby wierzący katolicy powrócili do tradycji wiary, szczególnie dlatego, że moc szatana i 

ciemności dominuje w dzisiejszym świecie. Wierzący potrzebują broni do walki z zakusami szatana, aby 

chronić się przed nim oraz by przysporzyć obfitych błogosławieństw sobie i swojej rodzinie. [161] 

Błogosławienie posiłków, modlitwa przed rozpoczęciem podróży w domu lub w samochodzie, modlitwa 

przed nauką lub pracą i inne modlitwy powinny być zalecane. Dobrym zwyczajem jest witanie się 

pozdrowieniem: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus" lub „Szczęść Boże" . Za każdym razem 

gdy wypowiesz te słowa, błogosławieństwo spłynie na osobę, której tego życzysz. Przypominam 

raz jeszcze, że słowa mają moc niesienia zarówno błogosławieństwa, jak i przekleństwa.  

KILKA ŚWIADECTW 

Kiedy przebaczyła, została uzdrowiona Pewnego razu przyszła do mnie kobieta i poprosiła o modlitwę o 

uzdrowienie z choroby skóry oraz z astmy. Powiedziała, że [166] choroby te są skutkiem przekleństwa jej 

ojca, który był alkoholikiem i prowadził niemoralne życie. Kiedy była nastolatką, jej ojciec przyszedł do jej 

sypialni kompletnie pijany i chciał uprawiać z nią seks. Ona mu się oparła i nie uległa jego żądaniu, 

wówczas on przeklął ją w następujących słowach: „niech twoje piękne ciało pokryje się czyrakami i obyś 

umarła z powodu duszności" . Po tym incydencie rozchorowała się; miała gorączkę, wymiotowała i 

musiała pozostać w łóżku, a po kilku dniach na jej ciele pojawiły się czyraki, po czym zachorowała na 

astmę. Gdy ją poprosiłem, by przebaczyła ojcu, który zginął w wypadku, nie potrafiła tego uczynić. Ze 

łzami w oczach i z sercem przepełnionym gorzkim gniewem powiedziała: „Nie mogę przebaczyć temu 

diabłu, który chciał mnie pozbawić dziewictwa!" Nałożyłem na nią ręce i prosiłem Jezusa, aby posłał do 

niej swego Ducha Świętego, by obdarzył ją łaską pojednania z nieżyjącym ojcem. Następnie uklęknąłem 

przed nią i odgrywając rolę jej ojca, powiedziałem: „Moja córko, jestem diabłem, byłem alkoholikiem. 

Kiedy byłem pijany, nie wiedziałem, kto jest moją żoną, a kto córką. Ale ty jesteś krwią z mojej krwi. 

Jestem twoim ojcem i błagam cię, moje dziecko, przebacz mi i kochaj mnie". Nagle trzymając mnie za 

ręce, krzyknęła głośno: „Tato, przebaczam ci, jesteś moim ojcem i kocham cię!" W tamtej chwili kobieta 

ta prawdziwie przebaczyła swemu ojcu! Wiele razy prosiłem o przebaczenie w czyimś imieniu (biorąc na 

siebie przewinienia tej osoby) i zawsze w takich przypadkach byłem świadkiem cudów, jakie Pan 

uczynił. Wówczas wszelkie więzy zostały zerwane. Pomodliłem się o przełamanie przekleństwa oraz o 

całkowite uzdrowienie. Ku ogromnemu zdziwieniu lekarzy, kobieta ta została w pełni uzdrowiona! 

Odzyskała swój urok i piękno, wyszła za mąż i obecnie prowadzi bardzo dobre życie ze swoim mężem i 

dwojgiem dzieci. To prawda, że przebaczenie przynosi uzdrowienie! [167] 

PO PRZEBACZENIU PRZODKOWI RODZINA ZOSTAŁA UWOLNIONA 

Kiedyś przyszli do mnie przedstawiciele pewnej rodziny, ponieważ nie powodziło im się w żadnym 

przedsięwzięciu, które podejmowali; wszystkie kończyły się porażką. Gdy zapytałem o historię rodziny, 
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dowiedziałem się od nich, że żywią ogromny gniew wobec prapradziadka z czwartego pokolenia, który 

był mordercą i oszustem. Według nich wszelkie przekleństwa, które spadły na rodzinę, były skutkami 

jego grzechów. Kiedy zapytałem, czy modlili się za jego duszę i czy ofiarowali Msze święte za niego, 

otrzymałem odpowiedź, iż nie czuli takiej potrzeby. W rezultacie jego dusza nie została powierzona 

Bogu przez modlitwy rodziny.  

Posłuchali mojej rady i podjęli decyzję, że będą się za niego modlić, zamówią Msze święte gregoriańskie 

i będą czynić pokutę w tej intencji. Gdy po jakimś czasie ponownie przyszli do mnie, donieśli mi, iż Bóg 

zaczął błogosławić ich przedsięwzięciom. Teraz wspierają moją misję!  

Każda rodzina ma obowiązek modlić się za swych zmarłych krewnych. Niektórzy nie czynią tego, 

wychodząc z błędnego założenia, że ten lub tamten zmarły jest w piekle. Jak już wcześniej 

wspomniałem w tej publikacji — nikt nie ma prawa osądzać, czy ktoś trafił do piekła! Ponieważ 

wierzymy w zmartwychwstanie umarłych, powinniśmy modlić się za wszystkich, którzy odeszli z 

tego świata.  

Kiedy ktoś modli się o uzdrowienie swego drzewa rodzinnego czyli o przełamanie przekleństwa 

grzechów swoich przodków, powinien mieć pewność, iż uprzednio pojednał się ze wszystkimi swymi 

przodkami. Być może był wśród nich ktoś, kto przyniósł rodzinie niesławę, doprowadził do bankructwa 

czy ubóstwa lub też oddał rodzinę pod władzę szatana. Dobrze jest przywołać w pamięci przodków z co 

najmniej czterech ostatnich pokoleń, których jest w sumie trzydziestu: dwoje rodziców, czworo dziadków, 

ośmioro pradziadków i szesnaścioro prapradziadków. Można wykonać wykres swojej rodziny, a jeśli nie 

wszystkie imiona przodków z ostatnich czterech pokoleń są znane, należy każdej z tych osób nadać 

jakieś imię. Niekiedy [168] jestem proszony o odprawienie trzydziestu Mszy świętych w intencji 

uzdrowienia międzypokoleniowego (za w/w trzydziestu przodków danej rodziny). Mszę taką nazywam 

„Mszą świętą o uzdrowienie drzewa rodzinnego". Aby uzdrowienie drzewa rodzinnego (czyli 

uwolnienie od przekleństwa grzechów przodków) mogło się dokonać, wszyscy żyjący członkowie rodziny 

powinni pojednać się w sercu ze swymi przodkami! Przed przystąpieniem do modlitwy o przełamanie 

przekleństwa będącego konsekwencją grzechów przodków, żyjący członkowie rodziny (jeżeli są 

katolikami) powinni być w stanie łaski uświęcającej (po odbyciu dobrej spowiedzi z przeszłych grzechów) 

i powinni trwać w jedności z Chrystusem, przez przyjmowanie Jego Ciała i Krwi w Najświętszej 

Eucharystii. „Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i 

oczyści nas z wszelkiej nieprawości" (1 J 1,9). „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we 

Mnie, a Ja w nim" (J 6,56).  

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA USUWAJĄCE PRZEKLEŃSTWO 

I PRZYNOSZĄCE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RODZINIE 

I – PROŚBA DO BOGA O ODPUSZCZENIE GRZECHÓW PRZODKÓW  

ORAZ BŁAGANIE O BOŻE MIŁOSIERDZIE DLA NICH  

Gdy mamy wiedzę wskazującą na to, że nasi rodzice lub inni przodkowie żyli w grzechu i umarli bez 

odpokutowania swoich grzechów, możemy prosić Boga o odpuszczenie ich grzechów oraz błagać o 



Głos Małego Rycerza Nr 50 (1/2023)  KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2023 

 

 
 

11 
 

  

Jego miłosierdzie nad nimi. W psalmie 106 (wersety 6-48) czytamy o tym, jak Izraelici przepraszali Boga 

za grzechy swoich przodków. W Księdze Ezdrasza czytamy: „I rzekłem: «Boże mój! Bardzo się 

wstydzę, Boże mój, podnieść twarz do Ciebie, albowiem przestępstwa nasze wzrosły powyżej 

głowy, a wina nasza wzbiła się do nieba. Od dni ojców naszych aż po dziś dzień ciąży na nas 

wielka wina. My, królowie nasi, kapłani nasi zostaliśmy wydani za nasze przestępstwa pod 

władzę królów krain tych, pod miecz, w niewolę, na złupienie i na publiczne pośmiewisko, jak to 

jest dziś»" (Ezd 9,6-7). Ezdrasz [169] przyznaje przed Bogiem, iż grzechy ojców były powodem 

nieszczęść Izraelitów.  

Zwyczajem Hebrajczyków (czyli Żydów) było spisywanie i zachowywanie genealogii ich rodów. Być 

może pomagało to im w znalezieniu dobra i zła, które pochodziły z ich drzewa rodzinnego. W Ewangelii 

św. Mateusza oraz św. Łukasza możemy przeczytać rodowód Jezusa. Hebrajczycy często modlili się 

słowami: „Nie pamiętaj nam, Panie, win naszych przodków" (por. Ps 79,8). W niektórych krajach rodziny 

spisują swoją historię rodzinną. W moim kraju — w Kerali, każda rodzina ma własną księgę swojej 

historii. Ja także posiadam taką księgę z zapisaną w niej historią mojej rodziny. Często ją czytam, 

dziękując Panu za wielu z moich przodków i prosząc o przebaczenie dla tych, o których wiem lub 

słyszałem, że żyli w grzechu i umarli nie nawróciwszy się uprzednio. Niekiedy Duch Święty prosi mnie o 

post w ich intencji lub o odprawienie za nich Mszy świętej. Nasz Bóg jest Bogiem miłosiernym, który 

okazuje swoje miłosierdzie aż do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy się do Niego uciekają 

(Wj 20,6). Dobrze jest modlić się do Boga o okazanie szczodrego miłosierdzia naszym przodkom. W tym 

celu polecam odmawianie Koronki ku czci Bożego Miłosierdzia oraz Nowenny do Bożego Miłosierdzia. 

Odmawiając Koronkę, możemy modlić się w ten sposób: „ Ojcze Przedwieczny... na przebłaganie za 

grzechy nasze i naszych przodków", a na każdym paciorku odpowiadać: miej miłosierdzie dla nas i 

naszych przodków". W następnym punkcie podam kolejne kroki, które należy podjąć na drodze do 

uzyskania przebaczenia i pojednania.  

KILKA PRZYKŁADÓW ZACZERPNIĘTYCH Z KART BIBLII 

Nehemiasz, który otrzymał od Boga nakaz odbudowania murów Jerozolimy, przed przystąpieniem do 

tego szlachetnego dzieła wyspowiadał się z grzechów przodków w następujący sposób: „A w 

dwudziestym czwartym dniu tego miesiąca zgromadzili się Izraelici, skruszeni postem i odziani w 

wory, z głowami posypanymi ziemią. I odłączyło się potomstwo Izraela od wszystkich 

cudzoziemców. Wtedy stojąc WYZNALI SWOJE GRZECHY i wykroczenia swych ojców... «Lecz 

oni, ojcowie nasi, postępowali zuchwale, byli krnąbrni i nie słuchali Twoich przykazań. I uchylali 

się od posłuszeństwa i nie pamiętali o cudach, któreś dla nich uczynił. Byli twardego karku i 

uwzięli się, by wrócić do niewoli swej w Egipcie. Lecz Ty jesteś Bogiem przebaczenia, jesteś 

łaskawy i miłosierny, cierpliwy i wielkiej dobroci; i nie opuściłeś ich»" (Ne 9,1-2; 16-17). Cały ten 

rozdział jest spowiedzią z grzechów przodków.  

Ezdrasz, który miał odbudować świątynię w Jerozolimie, modlił się w ten sposób: „Boże mój! Bardzo 

się wstydzę, Boże mój, podnieść twarz do Ciebie, albowiem przestępstwa nasze wzrosły powyżej 

głowy, a wina nasza wzbiła się do nieba. Od dni ojców naszych aż po dziś dzień ciąży na nas 
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wielka wina. My, królowie nasi, kapłani nasi zostaliśmy wydani za nasze przestępstwa pod 

władzę królów krain tych, pod miecz, w niewolę, na złupienie i na publiczne pośmiewisko, jak to 

jest dziś... A teraz, Boże nasz, co powiemy, żeśmy po tym znowu przekroczyli Twoje przykazania, 

któreś nadal przez swoje sługi, proroków, tymi słowami: "Ziemia, w której posiadanie 

wchodzicie, jest ziemią splamioną przez rozpustę tych obcych narodów, przez ich obrzydliwości, 

którymi ją [172] w nieczystości swej napełnili od końca do końca... I po tym wszystkim, co 

przyszło na nas za nasze złe uczynki i za naszą wielką winę — a przecież Ty, Boże nasz, 

wymierzyłeś karę poniżej naszej winy i pozostawiłeś nam tylu ocalonych... Panie, Boże Izraela, to 

łaska Twoja, żeśmy tym razem pozostali ocaleni. Otośmy przed Tobą obarczeni winą. Zaprawdę, 

niepodobna wobec tego ostać się przed Tobą" (Ezd 9,6-7; 10-11; 13; 15).  

Pewną formę spowiedzi możemy znaleźć w Księdze Daniela (Dn 9,3-16), a także w Księdze Barucha 

(Ba 1,13-22; 3,1-8; 6,1 nn). Izraelici byli przekonani, że wszelkie nieszczęścia spadają na nich z powodu 

grzechów ich przodków: „Z powodu grzechów, jakie popełniliście przeciw Bogu, będziecie 

uprowadzeni do niewoli do Babilonu przez króla babilońskiego, Nabuchodonozora" (Ba 6,1).  

Nie jest łatwo stać się kozłem ofiarnym za grzechy innych — czy to żywych czy umarłych, jeżeli serce 

człowieka nie jest przepełnione prawdziwą miłością. Ta miłość wlewana jest w serce ludzkie przez 

Ducha Świętego (Rz 5,5b). Pełniący taką posługę, nie oskarża innych, nie wynajduje win ani nie 

szemrze, lecz identyfikuje się z nimi z czystej miłości, jaką ku nim żywi. Przepełniony miłością Ducha, 

mówi w ich imieniu: „Zgrzeszyłem, przebacz mi, jestem gotów pościć, jestem gotów znosić cierpienia i 

pokutować, aby wynagrodzić za moje grzechy itp.". Jestem przekonany, iż Bóg widząc kogoś, kto tak 

czyni, szczodrze rozleje swoje miłosierdzie i przebaczenie na tę osobę oraz na tych, za których się ona 

ofiarowała.  

III – CZYNIENIE POKUTY I PODEJMOWANIE AKTÓW UMARTWIENIA  

Wiemy, iż modlitwa połączona z postem lub aktami umartwienia ma większą moc. Jezus modlił 

się do Ojca o nasze zbawienie „z głośnym wołaniem i płaczem" (Hbr 5,7). Wiemy też, że Jezus 

często pościł, nawet gdy po głoszeniu nauki był zmęczony i głodny. Pewnego razu odrzucił pożywienie, 

które przynieśli Mu uczniowie, ponieważ pościł w intencji nawrócenia Samarytanki (J 4,30-34). Przez 

czterdzieści dni na pustyni pościł i modlił się o nasze zbawienie (1_1 4,1-2). W Biblii czytamy: „nic w 

owe dni nie jadł". To był bardzo rygorystyczny post. Czyńmy to samo jako wynagrodzenie za nasze 

własne grzechy oraz za grzechy naszych przodków.  

Post nie musi polegać jedynie na „wystrzeganiu się jedzenia i picia". Może on polegać na 

unikaniu ulubionych rozrywek, jak oglądanie telewizji, surfowanie po Internecie, oglądanie filmów, czy 

granie w gry, a także na ograniczeniu wydatków na utrzymanie, ubiór, podróże, na prowadzenie domu 

lub ogrodu itp. U podstaw tego typu wyrzeczeń leży duch pokuty.  

W dzisiejszych czasach, z powodu umiłowania dostatniego i luksusowego stylu życia, świat 

niechętnie podejmuje pokutę. W przeszłości chrześcijanie pościli we wszystkie piątki. Później 

ograniczono post jedynie do piątków w okresie Wielkiego Postu. Obecnie mamy tylko dwa oficjalne dni 

postu Środę Popielcową i Wielki Piątek! Nawet w te dni wiele osób postoi nie przestrzega. Zgodnie z 
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prawem kościelnym, każdy piątek jest dniem wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, jeżeli [175] 

miejscowy biskup nie zmieni tego nakazu i nie zastąpi jej inną formą pokuty.2 Wiem jednak, iż wielu 

chrześcijan nie przestrzega tego nakazu. Nawet jeżeli Kościół rozluźnił zasady odnoszące się do pokuty, 

mamy obowiązek czynić pokutę, aby jednoczyć się z Chrystusem Ukrzyżowanym. Czyniąc pokutę 

umieramy razem z Chrystusem i z Nim zmartwychwstajemy. Św. Paweł mówi: „Ciągle bowiem 

jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym 

śmiertelnym ciele" (2 Kor 4,11).  

Wiemy, że pokuta jest częścią sakramentu pojednania. W przeszłości to zadośćuczynienie 

bywało bardzo ciężkie, na przykład sprzedaż majątku i rozdanie pieniędzy ubogim lub przekazanie ich 

na rzecz Kościoła. Niekiedy pokuta polegała na podjęciu wielodniowego postu, odmówieniu całego 

Różańca klęcząc na piasku lub kamieniach, trzymaniu obu rąk w górze przez dłuższy czas itp. Ponieważ 

w dzisiejszych czasach, ludzie utracili poczucie znaczenia czynienia pokuty, kapłani wstrzymują się od 

zadawania odpowiedniej pokuty, polecając penitentowi odmówić Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo lub inną 

niezbyt długą modlitwę. Gdyby spowiednik zadał jako pokutę odmówienie całego Różańca lub 

rozważanie Drogi Krzyżowej, penitent mógłby powiedzieć: „proszę księdza, to za dużo" lub też mógłby 

nie wykonać pokuty w całości. Dlatego obecnie kapłani nie zadają penitentom cięższej pokuty.  

Należy pamiętać, iż czynienie pokuty nigdy nie utraciło swojego znaczenia. 

Musimy pokutować za grzechy swoje, rodziców oraz przodków, abyśmy mogli się uświęcić. O 

tych co nie czynią pokuty ani nie jednoczą się z cierpiącym Chrystusem, św. Paweł mówi: „ Wielu 

bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz 

mówię z płaczem. Ich losem — zagłada, ich bogiem — brzuch, a chwała — w tym, czego [176] 

winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne" (Flp 3,18-19). „Nie miłujcie świata ani 

tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca" (1 J 2,15).  

IV – NIESIENIE POMOCY OSOBOM UBOGIM  

„A wszystkim, którzy postępują sprawiedliwie, dawaj jałmużnę z majętności swojej i 

niech oko twoje nie będzie skąpe w czynieniu jałmużny! Nie odwracaj twarzy od żadnego 

biedaka, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga. Jak ci tylko starczy, według twojej zasobności 

dawaj z niej jałmużnę! Będziesz miał mało — daj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny 

nawet z niewielkiej własności! Tak zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzień potrzebny, ponieważ 

jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności. Jałmużna bowiem jest 

wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem Najwyższego" (Tb 4,7-11). „Jałmużna 

uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą 

życiem" (Tb 12,9). Wiemy, że dawanie jałmużny gromadzi nam skarby w niebie i może nas wybawić od 

wszelkiego zła (Syr 29,12). Jezus powiedział bardzo wyraźnie, że powinniśmy sprzedać wszystko, co 

posiadamy i rozdać pieniądze ubogim, a wtedy zdobędziemy skarb w niebie (Mt 6,20; 19,21). 

                                                           
2
 Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 1251-1253  
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Gromadźmy sobie skarby błogosławieństw w niebie pełniąc uczynki miłosierdzia, a błogosławieństwa 

spłyną na nas i na nasze rodziny.  

Dobrze jest dzielić się z ubogimi tym, co nam pozostaje po zaspokojeniu własnych potrzeb 

życiowych. To jest właśnie dawanie z tego, co nam zbywa. Przyjemniejsze Bogu jest jednak nasze 

dzielenie się z innymi z naszego niedostatku — nie bacząc na nasze własne potrzeby. Jezus bardziej 

docenił dar ubogiej wdowy, niż bogactwa ofiarowane przez zamożnych (Łk 21,1-4). Wszak ona 

podzieliła się ze swego ubóstwa środkami na swoje utrzymanie. Dlatego Jezus powiedział: „sprzedaj" i 

rozdaj ubogim (Mt 19,21). Abyśmy mogli coś dać, musimy najpierw coś „sprzedać". Oznacza to, że aby 

pomóc bliźniemu, musimy [177] się czegoś w życiu wyrzec. Słyszałem ludzi mówiących: „Pomagałbym 

ubogim po zaspokojeniu wszystkich własnych potrzeb". Niektórzy mówią do mnie: „Jak zdobędę 

pieniądze, to wesprę Ojca misję". Oczywiście oni mają pieniądze, lecz mają na myśli nadmiar pieniędzy! 

Nawet najbogatszy człowiek na świecie może powiedzieć: „Nie mam wystarczająco dużo pieniędzy!" 

Pieniądze to „mamona", która zasiewa w sercu człowieka ziarno chciwości, tak aby ten był zawsze 

nienasycony w swoich pragnieniach. „Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. 

Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu 

boleściami" (1 Tm 6,10). Chciwość jest równa bałwochwalstwu (Ef 5,5), a pieniądze są w stanie 

przynieść nikomu pełnego zadowolenia. Dlatego właśnie wielu bogatych ludzi tego świata popada w 

depresję i czuje się nieszczęśliwymi. Prawdziwe szczęście bowiem rodzi się z dzielenia się swoimi 

dobrami z innymi. Jakaż radość panowała wśród pierwszych chrześcijan, gdy dzielili się z braćmi tym, co 

posiadali (Dz 2,44).  

Izraelici oddawali dziesiątą część swych dochodów (dziesięcinę) na rzecz ubogich. Kiedy ktoś 

tak nie czynił, uznawane to było za oszukiwanie Boga. „Alboż godzi się człowiekowi oszukiwać 

Boga, jak wy Mnie oszukujecie? Pytacie: W czym oszukaliśmy Cię? W dziesięcinach i ofiarach" 

(Ml 3,8). Prorok Malachiasz ostrzegł lud przed tym mówiąc, iż nieoddający dziesięciny i nieskładający 

ofiar sprowadzają na siebie przekleństwo. Nawoływał ich ponadto, by składali ofiary, aby otworzyły się 

dla nich wrota błogosławieństw spływających z nieba (Ml 3,9-10). Zatem oddawanie dziesięciny i 

składanie ofiar jest sposobem na usunięcie przekleństwa oraz pozyskanie błogosławieństwa Pana. 

Jezus powiedział, że cokolwiek dajemy ubogim, czynimy to Jemu samemu (Mt 25,40). Znamy 

świadectwo św. Marcina z Tours, który oddał połowę swego płaszcza spotkanemu na poboczu drogi 

ubogiemu człowiekowi, trzęsącemu się z zimna w czasie srogiej zimy. Tej nocy św. Marcin miał wizję, w 

której ujrzał Jezusa zasiadającego na [178] tronie pośród świętych i aniołów, przyodzianego w tę połowę 

płaszcza, którą święty podarował ubogiemu.  

Gdy zebrani tłumnie Izraelici, po usłyszeniu nauki Jana Chrzciciela o konieczności nawrócenia 

zapytali go: „Cóż więc mamy czynić?", ten odpowiedział: „Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da 

temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni" (Łk 3,10-11). Po swoim nawróceniu, 

zwierzchnik celników imieniem Zacheusz powiedział do Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję 

ubogim" (Łk 19,8). Według Pana Jezusa, niebo posiądzie ten, kto dobrze czyni innym (Mt 25,34-40). 

Miłość miłosierna, o której nauczał Jezus, była czymś ponad to, o czym nauczali prorocy Starego 

Testamentu. Jezus powiedział: „Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie 
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większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego" (Mt 

5,20). Sprawiedliwością Jezusa jest miłość! „Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. 

Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo" (Rz 13,8). Według św. Jakuba jest to Prawo 

królewskie: „Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie Prawo: Będziesz miłował 

bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie" (Jk 2,8). Mówi on ponadto, iż miłość musi 

wyrażać się w czynach. „Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im 

codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» 

— a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała — to na co się to przyda?" (Jk 2,15-16)  

V – OCALENIE JAKIEJŚ RODZINY  

Wiemy, że wiele rodzin w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej żyje w ubóstwie. W gazetach 

możemy przeczytać o samobójstwach popełnianych przez całe rodziny nie potrafiące wyzwolić się z 

ubóstwa. We współczesnym świecie rzesze ludzi nie mają pieniędzy na pożywienie, na prowadzenie 

domu, na kształcenie dzieci, a nawet na zaspokojenie podstawowych [179] potrzeb godnego życia 

rodziny. Pomoc takim rodzinom i uratowanie ich byłoby wspaniałym gestem dobroczynności. Być może 

niewielka część waszych wydatków na zbytki takie jak papierosy, alkohol, luksusowe ubrania i inne 

luksusowe towary wystarczyłaby, aby ocalić jakąś rodzinę w jednym z ubogich krajów świata.  

Pięć lat temu przyszło do mnie pewne niemieckie małżeństwo, aby porozmawiać o problemach 

finansowych jakie dotknęły ich rodzinę. Kiedy powiedzieli mi, że na ich rodzinie ciąży przekleństwo 

grzechów przodków, Duch Święty natchnął mnie, abym poprosił ich o udzielenie pomocy jakiejś rodzinie. 

Dowiedziałem się, że zamówili Msze święte gregoriańskie za swoich przodków. Przekazali również 

sumę ponad 5000 euro na budowę domu dla pewnej indyjskiej rodziny i obiecali przesyłać im każdego 

miesiąca kwotę 200 euro. Była to uboga rodzina z czworgiem dzieci, która za sumę 200 euro mogła 

spokojnie żyć, kształcić dzieci i opiekować się starszymi rodzicami. Każdego dnia w swojej modlitwie 

rodzinnej modlili się za rodzinę, która im pomagała. Po upływie roku wszystkie problemy tej niemieckiej 

rodziny zostały rozwiązane, a jej członkowie dotychczas pomagają trzem innym ubogim rodzinom. 

Rodzina wpisana jest w Boży plan dla ludzkości i ci co pomagają w ratowaniu rodzin, sprawiają wielką 

przyjemność Panu Bogu. W ten sposób — prosząc o pomoc dla ubogich rodzin w Indiach lub Afryce — 

pomogłem wielu rodzinom w Europie pozbyć się ciążącego na nich przekleństwa grzechów.  

VI – NIESIENIE POMOCY UBOGIM DUCHOWO  

Jezus zostawia Swoim uczniom nakaz z ewangelizowania całego świata, wypowiadając te 

słowa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16,15). Ewangelizacja 

(zbawianie dusz) jest zasadniczą posługą samego Jezusa, która z pewnością jest bardzo miła Bogu. 

Ewangelizować można bezpośrednio — poprzez nauczanie, wykonywanie różnorakich dzieł, jak 

prowadzenie grup modlitewnych, organizowanie [180] rekolekcji i programów odnowy życia, kolportaż 

Biblii, duchowych książek, kaset, płyt CD, kaset video, płyt DVD itp., oraz pośrednio — poprzez 

materialne wspieranie dzieł ewangelizacyjnych. Przez dzisiejszy świat przechodzi oto duchowe tsunami, 

w wyniku którego wiele milionów ludzi ginie w grzechu — tracąc dany im od Boga dar życia wiecznego. 
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Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby ocalić wszystkich i wolą Jego jest, aby wszyscy zostali przez 

Niego zbawieni (1 Tm 2,4). Podobnie jak pragnął dusz konając na Krzyżu, tak i teraz nadal jest 

spragniony ludzkich dusz. Wielu umiera z niezaspokojonego łaknienia Chleba Żywego oraz pragnienia 

Wody Żywej z nieba! Ewangelizując, możemy przynieść ten Żywy Chleb — Jezusa — i Żywą Wodę — 

Ducha Świętego — tym, którzy łakną i pragną. Pomoc w zbawianiu dusz przez modlitwę, dzieła 

ewangelizacyjne, finansowe wspieranie tych dzieł itp., może usunąć przekleństwo grzechów i przynieść 

obfitość błogosławieństw.  

Niegdyś przyszła do mnie uboga chorwacka wdowa, w której rodzinie było wiele problemów i 

powiedziała: „ Ojcze chciałabym wesprzeć finansowo twoje dzieła, ale nie mam pieniędzy. Jak mogę 

pracować dla Jezusa?". Poradziłem jej, aby zaczęta sprzedawać moje książki, kasety video, płyty DVD 

oraz inne publikacje. Kiedy zaczęła to robić, w jej rodzinie wydarzyło się wiele cudów (takie złożyła 

świadectwo); wiele przekleństw zostało usuniętych, a Pan obdarzył ją oraz jej rodzinę obfitością 

błogosławieństw. Spełniło się także jej pragnienie finansowego wspierania mojej misji, bo była w stanie 

regularnie przesyłać na ten cel część swoich dochodów uzyskanych ze sprzedaży moich książek i 

innych materiałów ewangelizacyjnych. Istnieje wiele świadectw osób z różnych krajów, gdzie głosiłem 

rekolekcje, mówiących o tym, jak w rezultacie finansowego wspierania mojej misji ewangelizacyjnej 

osoby te oraz ich rodziny otrzymały obfite duchowe i materialne błogosławieństwa. „Dawajcie, a będzie 

wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą 

wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie" (Łk 6,38). [181] 

Faktem jest, iż po wzięciu udziału w moich rekolekcjach, wiele osób postanawia wspierać moją 

misję, a w szczególności moje dzieło ewangelizacyjne na rzecz muzułmanów w krajach Zatoki Perskiej. 

Dzięki temu wielkodusznemu wsparciu zdołałem ochrzcić wielu muzułmanów. Dobrze wiem, że rodziny 

wspierające moją misję otrzymały obfite błogosławieństwa od Pana.  

Przyprowadzanie dusz do Chrystusa jest wynagradzaniem za grzechy własne oraz za grzechy 

naszych przodków: „Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go 

nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od 

śmierci i zakryje liczne grzechy" (Jk 5,19-20). 

 Znam pewną rodzinę, w której jedyny syn ożenił się, ale nie miał dzieci przez dwanaście lat 

małżeństwa. Powodem takiego stanu rzeczy było wiele aborcji, których w tej rodzinie dokonano w 

poprzednich trzech pokoleniach. Ponieważ ludzie ci byli bogaci, sprzedali jeden ze swoich domów (który 

dotychczas wynajmowali) i przekazali uzyskane ze sprzedaży pieniądze na cel drukowania Biblii w 

języku arabskim. Obecnie mają oni troje dzieci.  

 

Pamiętam także przypadek pewnej rodziny, w której doszło do dwóch rozwodów. Musiały one być 

skutkiem przekleństwa pokoleniowego, które na tę rodzinę sprowadziło morderstwo (lub morderstwa) 

dokonane w czwartym pokoleniu wstecz. Kiedy członkowie tej rodziny zaczęli pomagać dwom ubogim 

rodzinom w Indiach, Pan uwolnił tę rodzinę od ducha rozwodu, a obie rozwiedzione pary pojednały się 

ze sobą i żyją szczęśliwie w małżeństwie.  
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Przytoczę teraz świadectwo pewnej kobiety, której syn (będąc jeszcze w jej łonie) został przeklęty przez 

jej własną matkę. Matka tej kobiety wypowiedziała przekleństwo tymi słowami: „twojemu synowi nigdy 

nie będzie się powodziło". Skutek tego był taki, że już jako nastolatek chłopak wpadł w złe towarzystwo, 

uwikłał się w narkotyki, alkohol i wszelkie inne złe zachowania, w które młodzi ludzie mogą popaść. 

Mimo iż jego matka ciężko pracowała, by pomagać mu finansowo, on [182] trwoniąc wszystkie jej 

pieniądze, żył jak „syn marnotrawny". Wtedy właśnie wzięła ona udział w moich rekolekcjach, które 

głosiłem w Augsburgu (Niemcy); tam usłyszała o negatywnych skutkach przekleństwa. Wziąwszy to 

sobie do serca, zamówiła Msze gregoriańskie za dusze kilku przodków swojej rodziny. W niedługim 

czasie zaczęła towarzyszyć mi w podróżach misyjnych oraz brać czynny udział w moich dziełach 

ewangelizacyjnych. Wkrótce potem zaniechała prowadzenia swojej działalności biznesowej na rzecz 

Poczty Niemieckiej, a wszystkie pieniądze jakie posiadała przekazała na rzecz mojej misji 

ewangelizacyjnej. Po pewnym czasie założyła firmę wydawniczą, która drukuje i wydaje wszystkie moje 

duchowe i religijne publikacje. Od tamtego czasu wiele pokutuje, pości i umartwia się, jak również 

pomaga ubogim i wspiera finansowo kształcących się w Indiach seminarzystów. Pan rzeczywiście 

usunął ciążące nad jej dzieckiem przekleństwo jej własnej matki. Jej syn wziął udział w moich 

rekolekcjach, podczas których przeżył głębokie nawrócenie i od czasu doświadczenia przemiany życia 

również podróżuje ze mną, tłumaczy moje rekolekcje, śpiewa i pomaga mi na wiele sposobów w dziele 

ewangelizacji. Obecnie „dobrze mu się powodzi". Jest doktorem nauk medycznych i pracuje w szpitalu; 

jest żonaty i ma pięcioro dzieci. On sam i jego rodzina są wielką pociechą i wsparciem dla matki oraz dla 

wielu innych osób, z którymi współpracuję. Ta rodzina regularnie przekazuje pieniądze na rzecz ubogich 

oraz wspiera finansowo studia seminarzystów, z których już czterech zostało wyświęconych na 

kapłanów w moim zgromadzeniu! To jest historia Richiego — mojego syna duchowego, którego matkę 

wielu z was zna. Ma na imię Gaby i od dwunastu lat podróżuje razem ze mną , mając udział w moim 

głoszeniu Słowa Bożego. Ich chrześcijańska miłość i dobroczynność przyniosła wiele nawróceń, 

uzdrowień oraz błogosławieństw materialnych w rodzinach rodzeństwa Gaby. Wszystko to wydarzyło się 

w ciągu ostatnich ośmiu lat! To prawda [183] przekleństwo może być złamane i usunięte z naszego 

życia oraz przemienione w błogosławieństwo.  

VII – ZAMAWIANIE MSZY ŚWIĘTYCH  

Wszyscy wiemy jak potężna jest moc Ciała i Krwi Chrystusa w Eucharystii. Przez swoją śmierć 

i Zmartwychwstanie Chrystus przyniósł ludzkości odkupienie. Msza święta jest celebrowaniem śmierci i 

Zmartwychwstania Chrystusa. My katolicy wierzymy w świętych obcowanie.  

W Kościele są trzy stany: Kościół chwalebny w niebie, Kościół cierpiący w czyśćcu oraz 

Kościół walczący (prześladowany) pielgrzymujący na ziemi, gdzie walczymy z grzechem, z szatanem 

i z ciałem. Wszyscy należący do któregoś z tych trzech wymiarów Kościoła są wzajemnie powiązani jako 

bracia i siostry, ponieważ Jezus jest ich starszym bratem i Panem wszystkich — jako Głowa całego 

Kościoła (1 Kor 12,12, Kol 1,18). Podobnie jak wzywamy pomocy i wstawiennictwa świętych, którzy są w 

niebie, tak i my żyjący na ziemi możemy pomagać duszom cierpiącym w czyśćcu, które czekają na 
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ostateczne wyzwolenie — przez naszą modlitwę, zamawianie Mszy świętych oraz ofiarowanie naszych 

dobrych uczynków w ich intencji.  

Do tradycji Kościoła należą modlitwy oraz Msze święte zamawiane i ofiarowane za tych, co 

odeszli już z tego świata. W mojej ojczyźnie — w Indiach, a szczególnie w stanie Kerala, wciąż żywa jest 

tradycja zamawiania za duszę zmarłego Mszy gregoriańskich (30 Mszy świętych). Podobnie czyni się z 

okazji rocznicy śmierci lub po dziesięciu czy dwudziestu latach od daty śmierci.  

Po śmierci mojego ojca, mama zamówiła u naszego księdza proboszcza Msze święte 

gregoriańskie, a my dzieci uczestniczyliśmy w tych Mszach wraz z mamą i ofiarowaliśmy je w intencji 

naszego taty. Jestem przekonany, iż niektórzy z was znają fragment mojego świadectwa mówiący o 

tym, że to właśnie w czasie gdy Msze gregoriańskie za mego tatę były odprawiane, [184] otrzymałem dar 

powołania do kapłaństwa — po tym jak zapytałem mamę: „Dlaczego odprawia się tak wiele Mszy za 

tatę?".  

Odpowiedź mamy była bardzo prosta: „ tylko wówczas, gdy zamówimy wiele Mszy świętych w 

jego intencji, twój tata pójdzie do nieba". Wtedy właśnie postanowiłem, że zostanę księdzem i odprawię 

wiele Mszy świętych, aby posłać tatę do nieba! Mój ojciec zmarł 14 grudnia 1954 roku, a moja mama 13 

lutego 2000 roku. Natomiast moja dobrodziejka — Pani Hilda z Niemiec, która wspierała mnie finansowo 

w czasie studiów w seminarium i była dla mnie jak druga matka, zmarła 15 września 1986 roku. Dlatego 

teraz 13, 14 i 15 dnia każdego miesiąca odprawiam Mszę świętą za każdą z tych osób, wyrażając w ten 

sposób moją miłość do nich. Wierzę, że oni są już w niebie, gdyż prowadzili święte życie tu na ziemi.  

Niektórzy mogą w tym miejscu zapytać, dlaczego mamy wciąż ofiarować za nich Msze święte, 

skoro są już w niebie? Moja odpowiedź na tak zadane pytanie jest następująca. Gdyby jeszcze żyli na 

ziemi, to jako wyraz mojej miłości odwiedzałbym ich oraz ofiarowałbym im podarunki i prezenty. 

Ponieważ jednak nie ma ich już na tym świecie, nie mogę ich obdarować żadnymi prezentami 

materialnymi. Dlatego też największym wyrazem mojej miłości ku nim są Msze święte, które odprawiam 

w ich intencji oraz moja modlitwa podczas tych Mszy. Głęboko wierzę w to, że Msza święta jest 

najwyższym przejawem miłości Boga do człowieka (Rz 5,8). Zatem Msze święte odprawiane są za 

zmarłych nie tylko po to, aby ich wybawić z cierpień czyśćcowych, ale także dlatego, by okazać im 

naszą miłość i wdzięczność. Wiem, że wielu moich zmarłych przodków jest już w niebie, ale wciąż 

odprawiam za nich Msze, ponieważ ich kocham i czuję, że jestem im to winien; mam pewność, że w 

zamian oni będą się modlić za mnie. Mogę bardzo szczerze powiedzieć, że jest to jedno ze źródeł mocy 

niezbędnej do wykonywania moich dzieł ewangelizacyjnych. [185] 

Izraelici składali ofiary za zmarłych, ponieważ wierzyli w zmartwychwstanie umarłych. „Potem 

Juda zebrał wojsko i powiódł do miasta Adullam. Ponieważ zaś wypadł siódmy dzień, zgodnie ze 

zwyczajem oczyścili się i tam spędzili szabat. Następnego dnia w tym czasie, w którym należało 

już to wykonać, żołnierze Judy przyszli zabrać ciała tych, którzy polegli, i pochować razem z 

krewnymi w rodzinnych grobach. Pod chitonem jednak u każdego ze zmarłych znaleźli 

przedmioty poświęcone bóstwom, zabrane z Jamnii, chociaż Prawo tego Żydom zakazuje. Dla 

wszystkich więc stało się jasne, że to oni i z tej właśnie przyczyny zginęli. Wszyscy zaś 
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wychwalali Pana, sprawiedliwego Sędziego, który rzeczy ukryte czyni jawnymi, a potem oddali 

się modlitwie i błagali, aby popełniony grzech został całkowicie wymazany. Mężny Juda upomniał 

lud, aby strzegli samych siebie i byli bez grzechu mają przed oczyma to, co się stało na skutek 

grzechu tych, który zginęli. Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około 

dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie 

uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici 

zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli 

uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda — była 

to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, 

aby zostali uwolnieni od grzechu" (2 Mch 12,38-45).  

Warto zauważyć, że Izraelici prosili Boga o przebaczenie grzechów żołnierzy używających 

„amuletów”, co dla Żydów oznaczało przekroczenie pierwszego Przykazania Pana. (W ten sam sposób 

współcześni chrześcijanie przekraczają to Przykazanie używając talizmanów, magicznych nici, 

szczęśliwych kamieni, wahadełek, kryształów itp.). Po modlitwie o odpuszczenie grzechów 

wspomnianych żołnierzy, Izraelici zbierali pieniądze na złożenie ofiary przebłagalnej za zmarłych, 

ponieważ wierzyli w ich zmartwychwstanie. [186]  

To przykre, że wielu wiernych Kościoła Katolickiego przestało modlić się za zmarłych i 

zamawiać za nich Msze święte. Dzieje się tak dlatego, iż naśladują oni nauczanie niektórych 

protestantów, którzy nie wierzą w świętych obcowanie czy też współczesnych teologów, którzy nie 

wierzą w modlitwy za zmarłych. Msza święta jest najlepszym prezentem, który możemy ofiarować 

zmarłym, ponieważ jest doskonałym wyrazem miłości. Kościół jest wspólnotą świętych. „W komunii 

świętych "między wiernymi, czy to uczestnikami niebieskiej ojczyzny, czy to pokutującymi w 

czyśćcu za swoje winy, czy to pielgrzymującymi jeszcze na ziemi, istnieje więc trwały węzeł 

miłości i bogata wymiana wszelkich dóbr". W tej przedziwnej wymianie świętość jednego 

przynosi korzyść innym o wiele bardziej niż grzech jednego może szkodzić innym. I tak 

odwołanie się do komunii świętych pozwała skruszonemu grzesznikowi wcześniej i skuteczniej 

oczyścić się od kar za grzech" (KKK 1475). W Najświętszej Eucharystii Krew nowego przymierza jest 

przelewana na odpuszczenie grzechów. W każdej Eucharystii Jezus, oddając swoje życie za owce, 

odpuszcza grzechy oraz przynosi obfitość łask — zarówno żyjącym, jak i umarłym. „Ja jestem dobrym 

pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. 

Życie moje oddaję za owce" (J 10,14-15).  

„Nie pamiętamy wystarczająco o naszych drogich zmarłych: pamięć o nich odchodzi wraz z 

dźwiękiem dzwonów pogrzebowych. Nie myślimy o tym, że przyjaźń, która kończy się wraz ze śmiercią 

przyjaciela, nie była nigdy prawdziwą3 powiedział św. Franciszek Salezy.  

W tej samej książce możemy przeczytać epizod z życia papieża Innocentego III, który umarł 16 lipca 

1216 roku. Tego samego dnia objawił się św. Ludgardzie w jej klasztorze w Aywieres w Brabant. 

                                                           
3
 por. o. F. Schouppe SJ, „Czyściec" 
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Zaskoczona widokiem ducha otoczonego płomieniami, zapytała kim jest „Jestem papieżem 

Innocentym"— odpowiedział. [187] „Czy to możliwe, że ty, któryś jest ojcem nas wszystkich, jesteś w 

takim stanie? ” — zapytała. Papież odpowiedział: „To niestety prawda, iż muszę wynagrodzić za trzy 

przewinienia, które mogły doprowadzić mnie do wiecznego potępienia. Dzięki wstawiennictwu 

Najświętszej Maryi Panny otrzymałem ich przebaczenie, ale muszę je odpokutować. To straszne, ale 

niestety może to trwać wieki, jeśli nie przyjdziesz mi z pomocą. Pomóż mi proszę w imię Maryi, która 

uzyskała dla mnie łaskę możności poproszenia ciebie o pomoc!" Po tych słowach zniknął.  

Ludgarda przekazała współ-siostrom wiadomość o śmierci papieża. Zaczęły modlić się razem 

oraz czynić pokutę w imieniu dostojnego i czcigodnego papieża, o którego śmierci oficjalnie dowiedziały 

się z innego źródła kilka tygodni później.  

Św. Wincenty Ferreriusz ze zgromadzenia św. Dominika miał siostrę, która żyła w grzechu i nigdy nie 

słuchała pełnego mocy nauczania swego brata. Gdy była na łożu śmierci, Bóg wysłuchał modlitwy brata 

o jej nawrócenie. Wszak szczerze żałując za swoje grzechy, wyspowiadała się. Jakiś czas później, gdy 

św. Wincenty odprawiał Mszę świętą, objawiła mu się siostra pośród płomieni i powiedziała: „Niestety, 

drogi bracie, jestem skazana na te tortury aż do dnia Sądu Ostatecznego. Możesz mi jednak pomóc, 

jeżeli odprawisz za mnie trzydzieści Mszy świętych". Święty zadośćuczynił prośbie siostry odprawiając 

trzydzieści Mszy świętych w jej intencji, po czym ujrzał ją otoczoną aniołami i unoszącą się do nieba.  

Św. Ludgarda była wielką przyjaciółką słynnego kaznodziei Johna de Lierre. Umówili się 

między sobą, że kto pierwszy z nich umrze, objawi się drugiemu po swojej śmierci. Podczas podróży do 

Rzymu John zmarł gdzieś w Alpach i przyszedł do Lugdardy tak, jak się umówili. Usiadł w rozmównicy i 

powiedział: „Nie ma mnie już na tym świecie; przyszedłem, aby wypełnić daną ci niegdyś obietnicę". Nie 

wiedziała wcześniej o [188] jego śmierci. Święta upadła do jego stóp, a kiedy na niego spojrzała, 

zobaczyła, że jest ubrany w białe szaty. Gdy zapytała dlaczego wygląda tak strojnie i dostojnie, 

odpowiedział: „ biały ubiór symbolizuje dziewiczą czystość, którą zawsze zachowywałem. Czerwona 

tunika oznacza trudy i cierpienia, które przedwcześnie osłabiły moje siły; natomiast błękitny płaszcz 

okrywający całe odzienie oznacza doskonałość życia duchowego".4 

Wiemy, że Ojciec Święty Jan Paweł II, który został beatyfikowany zaledwie pięć lat po swojej śmierci, 

jeszcze za życia poprosił wszystkich kapłanów, aby odprawili Mszę świętą za jego duszę. Mówiąc to, 

wyraził pragnienie doświadczenia tego samego bólu, przez który przechodzą wszyscy ludzie po śmierci. 

Gdy celebruję Mszę świętą, szczególnie kiedy podnoszę Ciało i Krew Chrystusa podczas konsekracji, 

widzę wiele dusz czyśćcowych stojących wokół ołtarza i proszących o błogosławieństwo! Bywa, że 

niektóre z nich proszą mnie o odprawienie Mszy świętej w ich intencji. W takim przypadku, nawet jeśli 

wcześniej postanowiłem odprawić Mszę świętą w innej intencji, daję pierwszeństwo duszom zmarłych. 

Niektóre dusze przychodzą do mnie później, wyrażając swoją wdzięczność i obiecując modlitwę za 

mnie.  

                                                           
4 tamże, str. 95-96  
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Popatrzmy na przykład Hioba, który składał ofiary całopalne w intencji swoich dzieci. „Gdy 

przeminął czas ucztowania, Hiob dbał o to, by dokonywać ich oczyszczenia. Wstawał wczesnym 

rankiem i składał całopalenie stosownie do ich liczby. Bo mówił Hiob do siebie: «Może moi 

synowie zgrzeszyli i złorzeczyli Bogu w swym sercu?» Hiob zawsze tak postępował" (Hi 1,5). 

Skoro Hiob wierzył, że ofiary całopalne mogą wynagrodzić za grzechy jego dzieci i przynieść im 

błogosławieństwo, to o ileż bardziej my powinniśmy wierzyć w moc Ciała i Krwi Chrystusa ofiarowanych 

Ojcu [189] Przedwiecznemu jako przebłaganie za grzechy nasze i innych oraz przynoszących obfitość 

błogosławieństwa.  

Wszystkim, którzy przychodzą do mnie z powodu problemów jakie mają z dziećmi radzę, aby 

regularnie uczestniczyli we Mszy świętej oraz by zamawiali Msze w intencji swoich dzieci. Kiedy mąż lub 

żona przychodzą z problemami dotyczącymi współmałżonka, daję tę samą radę i byłem świadkiem wielu 

cudownych skutków, gdy osoby te do moich rad się zastosowały. Znam osoby, które zamawiają Msze 

święte jako prezenty urodzinowe — w ilości równej liczbie lat. Otrzymuję takie prezent co roku od moich 

dzieci duchowych z okazji urodzin i imienin. Być może jest to lepszy zwyczaj chrześcijański niż 

ofiarowanie tortu i czekoladek! (Aby dowiedzieć się więcej na temat mocy Najświętszej Eucharystii, 

przeczytajcie moją książkę „On mnie dotknął i uzdrowił").  

Kiedykolwiek ktoś prosi mnie o radę w kwestii problemów rodzinnych, zalecam codzienne 

uczestnictwo we Mszy świętej oraz zamawianie Mszy świętych za zmarłych rodziców i przodków. Wiele 

razy widziałem cudowne rozwiązania problemów rodzinnych! Dzieci dziedziczą po swoich rodzicach i 

przodkach błogosławieństwa, lecz również dziedziczą po nich przekleństwa będące 

konsekwencją ich grzechów. „Przodkowie nasi zgrzeszyli — ich nie ma, a my dźwigamy ich grzechy" 

(Lm 5,7, zobacz także Lb 14,18, Ez 18,2). „Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił — stawszy 

się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie" (Ga 

3,13). Przekleństwo, które na nas spada (bezpośrednio lub pośrednio) może zostać złamane i usunięte 

przez ofiarę Mszy świętej, która jest celebracją śmierci Chrystusa na Kalwarii, gdzie On Sam stał się dla 

nas przekleństwem. Znam wiele przypadków złamania przekleństwa przez odprawienie Mszy świętej.  

Msze gregoriańskie to trzydzieści Mszy świętych sprawowanych przez kapłana bez przerwy za jedną lub 

kilka dusz zmarłych. [190]  

Msze o uzdrowienie drzewa rodzinnego to trzydzieści Mszy świętych odprawianych za 

trzydziestu przodków z czterech ostatnich pokoleń. Nowenna Mszy świętych to dziewięć Mszy 

sprawowanych za dusze czyśćcowe lub za osoby żyjące. Nowenna może być odprawiana ku czci 

męki Chrystusa, Najświętszego Serca Jezusa, ran Chrystusa lub ku czci świętych. Ofiara złożona 

za Mszę świętą nie jest wynagrodzeniem dla kapłana, ale darem ofiarowanym celebransowi — zgodnie 

z zasadami obowiązującymi w diecezji. Wartość Mszy świętej jest nieskończona i nie może być 

przeliczona na pieniądze. W wielu diecezjach wysokość ofiary jest ściśle określona, a w niektórych 

miejscach ludzie składają ofiarę według własnego uznania.  

Kiedyś pewna kobieta dała mi kopertę z pieniędzmi i poprosiła, abym odprawił jedną Mszę świętą za jej 

rodzinę. Na kopercie wyraźnie było napisane: „Jedna Msza". Kiedy po powrocie do mego pokoju 
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zajrzałem do środka koperty, znalazłem tam 10.000 dolarów. Pomyślałem, że ta starsza kobieta pomyliła 

się. Następnego dnia podszedłem do niej, żeby wyjaśnić moje wątpliwości, lecz ona odpowiedziała: 

„Ojcze, jeśli miałabym więcej pieniędzy, to dałabym ci więcej na ofiarę za tę Mszę świętą. Jak mogę 

zmierzyć wartość Mszy tą sumą 10.000 dolarów!" Ta starsza pani faktycznie uczyła mnie jak 

nieskończona jest wartość Mszy świętej!  

VIII – ADORACJA ORAZ NAWIEDZANIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  

Wiemy, że żyjący Jezus jest obecny w tabernakulum w każdym kościele. W niektórych 

świątyniach Najświętszy Sakrament jest wystawiony w monstrancji dla publicznej adoracji. Dobrze jest, 

gdy wierzący przychodzą tam na adorację, modlą się do żyjącego Jezusa o usunięcie przekleństw i 

nieszczęść oraz proszą Go, aby wylał obfitość błogosławieństw na całą rodzinę. Dobrze jest 

przyprowadzić wszystkich przodków przed oblicze Eucharystycznego Pana oraz prosić Go o 

miłosierdzie i przebaczenie dla nich. Dawniej katolicy mieli w zwyczaju nawiedzanie Najświętszego 

Sakramentu, gdy przechodzili obok kościoła. Teraz nadszedł czas powrotu do naszych utraconych, [191] 

dobrych tradycji. W każdym tabernakulum Pan czeka i mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 

utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28). Oddajmy wszystkie ciężary 

nękających nas problemów żyjącemu Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie, a On 

przyniesie nam ulgę i uwolnieni nas od nich. Św. Piotr z pewnością długo się modlił, tonąc we łzach 

przed Panem z powodu trzykrotnego zaparcia się Mistrza. Dlatego napisał: „ Wszystkie troski wasze 

przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was" (1 P 5,7). Psalmista zaś powiedział: „Zrzuć swą 

troskę na Pana, a On cię podtrzyma" (Ps 55,23).  

IX – POSIADANIE KAPŁANA W RODZINIE  

Kapłan powołany jest przez Pana i przeznaczony do posługi na rzecz ludu Bożego w Kościele. 

Ma on zastąpić Jezusa we wstawianiu się za ludem, w udzielaniu rozgrzeszenia oraz w codziennym 

ofiarowaniu Ciała i Krwi Chrystusa na ołtarzu. Kapłan błogosławieństwem dla rodziny, z której został 

powołany. Dlatego każda rodzina powinna modlić się i pragnąć, aby mieć chociaż jednego księdza w 

swym gronie. Wtedy „Arka Pańska pozostawała w domu Obed-Edoma z Gat przez trzy miesiące. A 

Pan pobłogosławił Obed-Edomowi i całej jego rodzinie" (2 Sm 6,11). Kapłan każdego dnia dotyka 

Najświętszej Eucharystii na ołtarzu i w tabernakulum. To właśnie jest arka Pana. Obecność, modlitwy i 

ofiary księdza przyniosą rodzinie wiele błogosławieństw. W mojej ojczyźnie (w stanie Kerala) prawie 

każda rodzina katolicka modli się w następujący sposób o powołania kapłańskie. „Panie, powołaj jedno z 

moich dzieci do pracy w Twojej winnicy jako kapłana lub siostrę zakonną!" To jest właśnie powód, dla 

którego w Kerali mamy tak wiele powołań do kapłaństwa oraz do życia zakonnego.  

Może się zdarzyć, że żadne z waszych dzieci nie zostanie powołane do tej wzniosłej posługi. 

W takim przypadku rodzina [192] może adoptować seminarzystę, pomagając mu w studiach, a gdy on 

zostanie księdzem, stanie się kapłanem tej rodziny. Pamiętam, że moja dobrodziejka zawsze mówiła: 

„Ojciec James jest moim synem-kapłanem", a ja również uważam ją za swoją matkę. Wiele osób 

adoptowało seminarzystów z mojego zgromadzenia w Indiach.  
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Słyszałem świadectwa tych osób, które twierdziły, iż wiele błogosławieństw spłynęło na nich, 

kiedy ci seminarzyści zostali kapłanami. W biednych krajach wielu młodych ludzi otrzymuje dar 

powołania do kapłaństwa, ale ich rodzice nie są w stanie pokryć kosztów ich studiów. Rodziny, w których 

nie ma księży mogą pomóc takim młodym osobom i w ten sposób pozyskać „swoich" księży. Można 

także adoptować kapłana, utrzymując z nim osobistą relację i wspierając jego posługę modlitwą oraz 

finansowo. Jeśli kapłan ten jest misjonarzem, z pewnością będzie potrzebował sporo pieniędzy na swoje 

dzieła ewangelizacyjne, aby mógł skutecznie pomagać ubogim.  

XI – PRAKTYKOWANIE NABOŻEŃSTWA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA ORAZ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

Modląca się rodzina może przełamać wiele przekleństw i otrzymać liczne błogosławieństwa od 

Pana. Niech każdego dnia o wyznaczonej porze wszyscy członkowie rodziny zgromadzą się na wspólnej 

modlitwie. Może to być Anioł Pański, Różaniec, jakieś szczególne nabożeństwo do świętych, modlitwa 

za dusze czyśćcowe itd.  

W mojej rodzinie podczas modlitwy wieczornej wszyscy odmawiają czterdzieści razy modlitwę 

Pańską „Ojcze [195] nasz" w intencji dusz czyśćcowych. Nie znam źródła tej tradycji w naszej kulturze. 

Kilka razy w ciągu dnia odmawiamy także pięć razy modlitwę Pańską, Zdrowaś Maryjo oraz Chwała 

Ojcu i ofiarujemy tę modlitwę za dusze czyśćcowe. Po każdym odmówieniu Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo 

i Chwała Ojcu dodajemy: „Niech dusze wiernych zmarłych odpoczywają w pokoju".  

Każdy nowo kupiony lub nowo wybudowany dom jest zawierzony przez kapłana 

Najświętszemu Sercu Jezusa. Następnie rodzina codziennie odmawia modlitwę zawierzenia całej 

rodziny Najświętszemu Sercu Jezusa. Dobrym zwyczajem jest umieszczenie obrazu lub figury 

Najświętszego Serca Jezusa w centralnym miejscu w domu lub w salonie, aby w ten sposób uczynić 

Jezusa Panem i Królem domu.  

Objawiając się św. Małgorzacie Marii Alaquoque, Pan obiecał wiele błogosławieństw zarówno 

pojedynczym osobom, jak i całym rodzinom, które będą czcić Najświętsze Serce Jezusa. Mogę 

powiedzieć, że rodzina zawierzona Najświętszemu Sercu Jezusa, z którego wypływają życiodajna Krew 

i Woda, będzie dobrze chroniona przed wszelkim złem i szkodą i nie dotknie jej przekleństwo grzechów 

przodków. 

AKT POŚWIĘCENIA RODZINY 

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 

(Tekst ten został zatwierdzony 19 maja 1908 roku przez św. Piusa X i jest 

wymagany, aby otrzymać odpust. Dlatego nie może on zostać zmieniony. 

Powinien być odmawiany na klęcząco przez kapłana i rodzinę. Jeśli ksiądz nie 

jest obecny, modlitwę prowadzi głowa rodziny.) 

Najświętsze Serce Jezusa, objawiłeś życzenie swoje św. Marii Małgorzacie, że chcesz 

panować w chrześcijańskich rodzinach. Przychodzimy więc dzisiaj, by uznać całkowite panowanie Twoje 

nad naszą rodziną. [196]  
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Chcemy odtąd Twoim życiem żyć, chcemy w sobie te cnoty pielęgnować, za które już tu na 

ziemi pokój obiecałeś, chcemy daleko od siebie odeprzeć ducha tego świata, na którego rzuciłeś 

przekleństwo.  

Panuj więc nad naszym rozumem przez prostotę wiary, panuj też przez swą miłość nad 

sercami naszymi, które niech całkowicie nią zapłoną. Chcemy je w Twojej żarliwej miłości utrzymywać 

przez częste przyjmowanie Komunii św.  

Racz, Boskie Serce, przewodzić naszym zebraniom, błogosław nasze duchowne i doczesne 

przedsięwzięcia, rozpraszaj nasze troski, uświęcaj nasze pociechy i łagodź nasze cierpienia. Gdyby zaś 

który z nas miał kiedyś nieszczęście Cię zasmucić, to przypomnij mu, że Ty, Serce Jezusowe, jesteś 

dobrotliwe i miłosierne dla grzeszników żalem przejętych. A gdy przyjdzie godzina rozłąki, gdy śmierć 

przyjdzie i okryje nas żałobą, chcemy wszyscy, tak ci, co umierają, jak ci, co na tym świecie zostają, 

poddać się Twym odwiecznym wyrokom. Chcemy pocieszać się tą myślą, że przyjdzie dzień, kiedy cała 

nasza rodzina w niebie złączona, na zawsze sławę Twoją i Twe dobrodziejstwa wychwalać będzie.  

Niepokalane Serce Maryi i chwalebny Patriarcha, Józef św., niech Ci przedłożą to 

poświęcenie, a nam je przypominają przez wszystkie dni życia naszego. Niech żyje Serce Jezusa, 

naszego Króla i Ojca. Amen.  

12 OBIETNIC PRZEKAZANYCH PRZEZ JEZUSA św. Małgorzacie Marii 

dla tych, którzy czczą Jego Najświętsze Serce na ostatniej stronie okładki. 

PRZEKLEŃSTWO ZŁAMANE I USUNIĘTE 

– TERAZ W RODZINIE JEST WIELU KAPŁANÓW 

W Kerali (stan w południowo-zachodnich Indiach) jest wiele powołań do kapłaństwa i życia 

zakonnego, stąd każda rodzina szczyci się ilością księży i osób zakonnych. Jednakże w pewnej rodzinie 

działo się tak, iż wszyscy idący do seminarium lub do zakonu nie potrafili wytrwać do końca i porzucali 

swoje powołanie. Członkowie tej rodziny byli przekonani, że powodem tego stanu rzeczy było 

przekleństwo pewnego księdza, którego jeden z ich przodków oczernił i zrujnował. „Nie dotykajcie 

moich pomazańców i prorokom moim nie czyńcie krzywdy" (Ps 105,15). W Księdze Samuela 

czytamy o przypadku Dawida, który miał wiele okazji, by zabić króla Saula, który bezustannie czyhał na 

jego życie. Jednak Dawid [205] nigdy nie podniósł ręki na Saula, bowiem wyrzekł te słowa: „Nie 

podniosę ręki na tego, który został namaszczony przez Pana" (por. 1 Sm 24,7; 26,11, 2 Sm 1,14)!  

Na jednym ze spotkań rodzinnych wyszła na jaw historia przekleństwa i oszczerstwa, które 

jeden z przodków rzucił na wspomnianego kapłana. Wszyscy wyrazili ubolewanie z powodu tego czynu i 

wykazali gotowość do dołożenia wszelkich starań, aby usunąć przekleństwo grzechu przodka ciążące 

na rodzinie. Poradziłem im, aby poprosili o przebaczenie grzechów przodka, a szczególnie tych, które 

zraniły owego kapłana. Poleciłem im również, by zamówili Msze święte wieczyste za przodka oraz za 

tego księdza. Niektórzy członkowie rodziny zareagowali mówiąc: „Możemy ofiarować Msze za tego 

kapłana, ale nie za tego niegodziwego przodka, który z pewnością jest w piekle!" Powiedziałem im, aby 

nie potępiali nikogo, ponieważ nawet Kościół nigdy nie stwierdza, że konkretna osoba znajduje się w 
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piekle. Kościół ogłasza jedynie, że niektórzy są świętymi w niebie. Jako chrześcijanie nie powinniśmy 

osądzać nikogo twierdząc, że ta czy inna osoba znalazła się w piekle i w wyniku tego przestać się za tę 

osobę (te osoby) modlić. Módlmy się więc za wszystkich zmarłych z nadzieją, że Bóg w swoim 

niepojętym miłosierdziu odpuści im grzechy.  

Na kartach Starego Testamentu znajdujemy przykłady ludzi proszących Boga o przebaczenie 

grzechów przodków (Ezd 9,6-15, Ne 9,16nn, Jdt 7,1-32, Est 4, l7nn). Wracając do tej historii, poradziłem 

członkom tej rodziny, aby wszyscy (w miarę możliwości) codziennie uczestniczyli we Mszy świętej oraz 

adorowali Pana w kościele, gdy tylko będą mieli czas. Ponadto poradziłem im, by ofiarowali Msze święte 

oraz zamówili Msze gregoriańskie za zmarłych z rodziny, a także pouczyłem zamożnych członków 

rodziny, aby nieśli pomoc materialną sierotom i ubogim oraz seminarzystom. Rodzina podjęła 

współpracę ze mną w czynieniu pokuty i wynagradzaniu za owe grzechy przodka.  

Pewnego razu, trzymając w rękach Najświętszy Sakrament, poprosiłem członków rodziny, aby 

[206] każdy z nich przyklęknął przed Panem w Najświętszej Eucharystii. Wznosząc przed nimi 

monstrancję, poprosiłem Boga o przebaczenie grzechów owego przodka oraz o miłosierdzie dla niego. 

Ponadto odmówiliśmy wspólnie Psalm 51, po czym mocą związywania i rozwiązywania, daną mi w 

sakramencie kapłaństwa, przełamałem moc przekleństwa ciążącego nad tą rodziną. To jest historia 

mojej rodziny. Wydarzyło się to w roku 1973, w pierwszym roku mojego kapłaństwa. Teraz w mojej 

rodzinie jest wielu księży i wiele sióstr zakonnych, a także seminarzystów i nowicjuszy podczas okresu 

formacji. Wszyscy członkowie rodziny nieustająco praktykują nabożeństwo do Najświętszej Eucharystii 

poprzez codzienny udział we Mszy świętej i regularną adorację Najświętszego Sakramentu. Zamawiają 

również Msze święte za zmarłych w rodzinie oraz wspierają materialnie ubogich. Małżeństwo, które nie 

miało wnuków.  

Pewnego razu przyszło do mnie małżeństwo i powiedzieli: „Ojcze, mamy sześcioro dzieci: 

pięciu synów i jedną córkę. Wszyscy wstąpili w związki małżeńskie, ale niestety nie możemy się cieszyć 

z posiadania wnuków". Rozeznałem, że wszyscy w rodzinie prowadzili dobre życie chrześcijańskie. Z 

punktu widzenia medycyny żadne z ich dzieci nie miało fizycznych nieprawidłowości z wyjątkiem córki, 

która cierpiała na guza jajnika. Poradziłem im, aby wzięli udział w moich rekolekcjach i tak uczynili. 

Wtedy to wysłuchali moich konferencji na temat przekleństwa będącego konsekwencją grzechów 

przodków. Uczestniczyli również w modlitwie o uzdrowienie wewnętrzne oraz o uzdrowienie drzewa 

rodzinnego. Kilka miesięcy później poprosili mnie o odprawienie Mszy świętej w intencji uzdrowienia 

drzewa rodzinnego, w której wzięli udział wszyscy członkowie ich rodziny. Podczas Mszy Duch Święty 

objawił mi w wizji fakt, że ich babcia założyła klinikę aborcyjną, gdzie tysiące dzieci zostało poddanych 

aborcji. W tym samym [207] momencie niektórzy obecni na Mszy świętej usłyszeli płacz i łkanie 

abortowanych dzieci! Poradziłem im, aby prosili Boga o odpuszczenie grzechów ich babci i zamówili 

Mszę świętą za jej duszę. Powiedziałem im także, by poprosili o wybaczenie te dzieci, które zostały 

zamordowane wskutek działania ich babci. Wielu z nich widziało małe dzieci przechadzające się wokół i 

słyszało szepczących członków rodziny, proszących o przebaczenie. Ochrzciłem wszystkie te dzieci, 

nadając każdemu imię. Po Mszy świętej wszyscy jej uczestnicy wysławiali Boga za cuda, które pośród 

nich uczynił. Postanowili też codziennie uczestniczyć we Mszy świętej i odprawiać adorację 
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Najświętszego Sakramentu, a także sprzedać wszystko, co odziedziczyli po tej babci i przeznaczyć 

pieniądze uzyskane ze sprzedaży na cele dobroczynne. Ponadto wybudowali dwie kaplice wieczystej 

adoracji w Afryce i w Indiach.  

To wydarzyło się osiem lat temu. Obecnie małżonkowie ci mają jedenaścioro wnuków. Nasz 

Pan jest potężnym Zbawicielem, który żyje w Najświętszym Sakramencie Eucharystii, nieustannie 

okazując nam swoje przebaczenie oraz miłosierdzie — aż do tysiącznego pokolenia (Wj 20,6).  

Rodzina, w której doszło do trzynastu rozwodów Płciowość jest darem Bożym, a życie 

rodzinne jest w planie Pana dla człowieka (Rdz 1,26-27, Mt 19,4, 1 Kor 7,10-11, Ef 5,21-33). To właśnie 

Bóg jednoczy małżonków mocą Ducha Świętego. Natomiast nieprzyjaciel — szatan — zasiewa ziarna 

nienawiści i wrogości, których owocem jest separacja i podział. Pewnego razu zwrócili się do mnie 

członkowie rodziny, w której doszło do trzynastu rozwodów. Ponieważ byli pogrążeni w smutku, 

postanowiłem odprawić Mszę świętą w ich intencji. W czasie sprawowania pierwszej części Mszy Pan 

objawił mi historię ich dziadka, który czcił szatana i uprawiał czary oraz uciekał się do praktyk 

okultystycznych. Po rozwodzie z żoną prowadził rozwiązłe życie, zadając się z prostytutkami i [208] 

niegodziwymi kobietami, z których niektóre uciekały się do kontaktów ze złymi duchami oraz do czarów. 

Z pomocą tych kobiet dziadek tych ludzi oddał całą swoją rodzinę pod władzę szatana, podpisując z nim 

pakt. Duch Święty objawił mi, iż ten krwią napisany pakt jest przechowywany w drewnianym pudełku 

wraz z innymi antykami w piwnicy ich rodzinnego domu. Członkowie tej rodziny poprosili Boga o 

przebaczenie grzechów ich przodka, a ja — w imię Jezusa Chrystusa i mocą Jego Najdroższej Krwi — 

zerwałem ów pakt z szatanem. Odmówiłem także modlitwę o uwolnienie rodziny spod władzy szatana i 

spaliłem pudełko, w którym rzeczony pakt był przechowywany. Podczas modlitwy pięcioro członków tej 

rodziny upadło na podłogę w konwulsjach, a niektórzy z nich pogrążeni w totalnej panice płakali 

przeraźliwie. Po zakończeniu modlitwy o uwolnienie zawierzyłem wszystkich członków tej rodziny 

Najświętszemu Sercu Jezusa i stanowczo zaleciłem im codzienne odmawianie tego Aktu oraz 

zamawianie Mszy świętych za zmarłych z rodziny. Członkowie tej rodziny zamówili w swojej parafii Msze 

święte wieczyste w intencji przodków, którzy sprowadzili na rodzinę przekleństwo władzy szatana. 

Postanowili także wybudować na terenie swojej posesji niewielką kaplicę, w której za zgodą biskupa 

miejsca ksiądz proboszcz zezwolił na wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu. Zadziwiającym 

jest fakt, że z wyjątkiem jednego małżeństwa, w którym mąż po uzyskaniu rozwodu z żoną zawarł „ślub 

cywilny" z inną kobietą, wszystkie rozwiedzione pary pojednały się. W ciągu następnych trzynastu lat nie 

doszło w tej rodzinie do żadnej separacji ani też do żadnego rozwodu. Dzięki moim pouczeniom opartym 

na nauczaniu zawartym w Biblii, członkowie tej rodziny zrozumieli, iż wszelkie formy planowania rodziny 

są sprzeczne z wolą Bożą i że należy mieć tak dużo dzieci, jak to możliwe. Teraz w tej rodzinie jest wiele 

dzieci i nie zdarzają się już żadne poronienia ani przypadki [209] impotencji, jak to bywało w przeszłości! 

Szatan jest zabójcą od samego początku, wszak on przychodzi po to, by niszczyć życie ludzkie oraz by 

rozdzielać i dzielić wszystko, co Bóg złączył w miłości (J 8,44; 10,10).  

Pan żyjący w Najświętszej Eucharystii przychodzi, aby zniszczyć szatana i jego dzieła 

oraz by odbudować rodziny i społeczeństwa, przywracając ich członków do życia we wzajemnej miłości i 

jedności (J 15,13, 1 J 3,8). [210]  
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CODZIENNIE BŁOGOSŁAW 
Codziennie błogosław ludzi, których Bóg stawia na twojej drodze. Błogosław żyjących w ciemnościach 

oddalenia od Pana, aby mieli siłę zerwać ze złem. Błogosław cierpiących, aby wytrwali na drodze 

krzyża. Błogosław smutnych i nieszczęśliwych. Błogosław dzieci - także te, które jeszcze się nie 

narodziły. Błogosławiąc, przyczyniasz się do wzrostu Bożego królestwa. Prowadzę cię do coraz bardziej 

zażyłej więzi z moim Synem. O przez ciebie chce rozlewać na ludzi swoje błogosławieństwo. Radość i 

światło, jakie niesiesz w sobie, skutecznie promieniują na innych, przemieniając świat.  

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

obdarzy swą łaską. Niech Pan zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. /Lb 6, 

14-26/  

Twój Pan błogosławi ci i rozpromienia swoje oblicze nad tobą.  

Jako chrześcijanin jesteś wezwany, aby nieść bliźnim Jego pokój. 

„Skoro masz być napełniony dobrem, pozbądź się zła”  
- św. Augustyn 

ŚWIADECTWA O CZYŚĆCU I NIEBIE  
o. James`a Manjackal`a5 MSFS 

MIEJSCA OCZYSZCZENIA 

„Tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień 

[Pański]; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest Ten, 

którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten 

zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz 

tak jakby przez ogień" (1 Kor 3,13-15) [44]   

Nagle powiał silny wiatr i zostałem przeniesiony w różne miejsca, 

gdzie dusze po śmierci oczyszczały się w cierpieniach. Widziałem ludzi 

                                                           
5
wg książki: WIDZIAŁEM WIECZNOŚĆ. Według prawa starotestamentalnego grzech bluźnierstwa był karany śmiercią przez 

ukamienowanie, Ogłaszanie siebie Mesjaszem było traktowane jako bluźnierstwo, chyba że rzeczywiście było się Mesjaszem. 
Podczas procesu Jezusa Kajfasz miał do wyboru dwie opcje: skazać Jezusa na śmierć lub uklęknąć.  przed, Nim i oddać Mu hołd. 
Przez całe swe życie, aż po dziś dzień Jezus z Nazaretu, Chrystus, był sprawcą skrajnych podziałów Ty również możesz Go 
uwielbić lub skazać go na śmierć. Na stronach tej książki odnajdziesz podobne znamię. Musisz potępić tę książkę, jej autora i 
odrzucić wszystkie jego słowa lub upaść na kolana z podziwem dla światła i prawdy płynących ze kart tej książki. Doświadczenia 
o. Jamesa. nie są nowością. w Kościele, kilkoro świętych i mistyków miało podobne przeżycia. potwierdzające niezaprzeczalną 
prawdę o istnieniu życia po śmierci oraz że nasze dzisiejsze decyzje będą miały wpływ na wieczność. Jeśli poszukujesz lekkiej i 
przyjemnej lektury na temat pozytywnego myślenia o przyszłości., to odłóż tę książkę i zacznij szukać gdzie indziej. Książka ta 
tylko wydaje się, jakby była zadrukowanym papierem, Jej kwintesencją jest ogień i błyskawica który będzie cię palii - w piersi już 
od pierwszej strony ogień buntu i potępienia lub ogień wiary i miłości. Lektura tej książki jest jak picie mocnego, wyśmienitego 
wina. Jest niezapomnianym doświadczeniem, które na zawsze pozostawi w tobie ślad. Czasami żałuję, że przeczytałem tę 
książkę... Ale nawet kilka miesięcy po lekturze wciąż czuję ten ogień palący mnie od Środka, przemieniający i odnawiający moją 
osobę. Tak, ja już ze swojej strony wybrałem: w modlitewnym zawierzeniu uklęknąłem z podziwu dla światła i prawdy, Teraz ty 
musisz dokonać wyboru. dr Ricardo Febres Landauro  
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cierpiących w płomieniach z powodu złamania przykazań Bożych oraz kościelnych. Mimo że 

znajdowałem się w pobliżu żaru, nie czułem gorąca ani też ogień nie palił mnie. Myślę, że gdyby 

płomienie mnie dosięgły, spaliłbym się na popiół! Kiedy przyjrzałem im się uważnie zorientowałem się, 

że ich ból był raczej duchowy, niż fizyczny — mimo że znajdowali się oni w ogniu. Był to ból żalu i 

pokuty za obrażenie Boga poprzez przekroczenie Jego przykazań.  

GRZECHY ZAPARCIA SIĘ BOGA I APOSTAZJI 

Następnie Słowo Boże z księgi Izajasza zabrzmiało mi w sercu: „Niebiosa, słuchajcie, 

ziemio, nadstaw uszu, bo Pan przemawia: «Wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili 

przeciw Mnie. Wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela, Izrael na niczym się nie 

zna, lud mój niczego nie rozumie». Biada ci, narodzie grzeszny, ludu obciążony nieprawością, 

plemię zbójeckie, dzieci wyrodne! Opuścili Pana, wzgardzili Świętym Izraela, odwrócili się 

wstecz" (Iz 1,2-4). Zobaczyłem przed sobą sporą liczbę osób, które wyrzekły się wiary w Boga lub 

opuściły Kościół. Spośród palących płomieni głośno krzyczały: „ocal mnie, ocal mnie". Ich twarze były 

zniekształcone, wyglądały one okropnie! Rozpoznałem wśród nich kilku dobrze znanych racjonalistów i 

ateistów, którzy powiedzieli lub napisali, że Bóg nie istnieje. Zobaczyłem również twarze kilku osób, 

które podczas moich rekolekcji odrzuciły prośbę, by uwierzyć w Jezusa i przyjąć Go jako jedynego Pana 

i Zbawiciela. Widziałem osoby, które były zaangażowane w satanizm, masonerię i ezoterykę. Wiele z 

nich miało tatuaże i piercing na ciele. W przeszłości niektórzy z nich byli chrześcijanami, ale z sobie tylko 

znanych powodów opuścili wiarę. Myślę, że to nie było piekło, być może był to czyściec — nie wiem. 

Sądzę, że z piekła nikt nie mógłby wołać o [45] pomoc i modlitwę, a ci naprawdę wołali o pomoc. I 

usłyszałem wewnętrzny głos, być może głos mojego anioła stróża, który był tam ze mną:  

– Popatrz na ich twarze, oni bardzo cierpią z powodu oddzielenia od Boga. Największym 

cierpieniem człowieka jest bycie oddzielonym od Boga.  

Każda dusza tęskni za zjednoczeniem ze Stwórcą, ponieważ została stworzona przez Boga na 

Jego obraz. W psalmie czytamy o pragnieniu ludzkiej duszy. „Jak łania pragnie wody ze strumieni, 

tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże! Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego: kiedyż więc 

przyjdę i ujrzę oblicze Boże?" (Ps 42,2-3). „Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie 

moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody. W świątyni tak 

się wpatruję w Ciebie, bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę" (Ps 63,2-3). Kiedy dusze nie mogą tak 

doświadczać Boga, ogromnie cierpią. Widziałem tę boleść i smutek na twarzach tych osób. Kiedy je 

mijałem, niektóre z nich odwracały się do mnie i prosiły mnie o modlitwę. Kilka z nich głośno krzyczało 

do mnie: „Pamiętaj o nas w swoich Mszach świętych!". Postanowiłem przyjąć na siebie ich grzechy i 

prosić Boga o miłosierdzie dla nich. Współczułem im ich nędznego położenia, a jednocześnie poczułem 

do nich ogromną miłość. Postanowiłem w ich intencji podjąć posty i umartwienia, czynić pokutę oraz 

ofiarować Msze św. Nauczałem ich również o potrzebie przyjęcia Jezusa jako jedynego Pana i 

Zbawiciela. Niektórzy pozytywnie odpowiedzieli na to, czego nauczałem, zaczęli żałować za swoje 

grzechy, a ja udzieliłem im rozgrzeszenia i powierzyłem ich Panu Jezusowi.  
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GRZECHY NIEMORALNOŚCI 

Następna scena była naprawdę okropna. Zobaczyłem tablicę wiszącą nad wejściem do 

rozległego miejsca, gdzie dusze [46] znajdujące się w palących płomieniach również wołały o Boże 

miłosierdzie. Na szyldzie było napisane: „Ludzie, którzy sprzeciwiali się Bożym przykazaniom 

popełniając grzechy niemoralności, takie jak cudzołóstwo, nierząd, prostytucja, kazirodztwo, 

homoseksualizm, lesbianizm". Kiedy na nich popatrzyłem, zobaczyłem, że te części ciała, którymi 

grzeszyli, płoną i podlegają torturom. Niektórzy z nich głośno i wyraźnie krzyczeli: „Panie, przepraszam, 

nadużywałem mojego ciała dla spełnienia pożądliwości seksualnych. Przez swoją śmierć na krzyżu 

przebacz mi, Panie". Inni głośno wykrzykiwali swoje grzechy: „Popełniłem cudzołóstwo, byłem niewierny 

w życiu małżeńskim, korzystałem z pornografii, uprawiałem seks z osobami tej samej płci, a nawet ze 

zwierzętami, szkoliłem zwierzęta, aby potrafiły uprawiać seks z ludźmi itd. "Widziałem w płomieniach 

młodych ludzi, którzy uprawiali seks przedmałżeński. Niektórzy z nich wzięli później ślub, ale przed 

zawarciem małżeństwa nie żałowali za swój grzech nierządu ani nie wyspowiadali się z niego. Pan 

ukazał mi okropne cierpienia tych, którzy wynajmowali pokoje w motelach lub mieszkania, aby inni mogli 

tam uprawiać prostytucję lub wykorzystywać seksualnie dzieci. Widziałem także właścicieli sex-shopów, 

sklepów z artykułami erotycznymi i pornografią. Płakałem i błagałem Jezusa, aby okazał im miłosierdzie. 

Powierzyłem ich ciała Ciału Jezusa wiszącego na krzyżu i modliłem się, aby Krew i woda wypływające z 

Jego boku obmyły i oczyściły ich, aby ich ciała ponownie mogły stać się ofiarą miłą Panu.  

W tym momencie zawierzyłem Panu każdą część mojego ciała i jeszcze raz poprosiłem o 

przebaczenie moich grzechów popełnionych na ciele. Modliłem się o nowe namaszczenie mojego ciała. 

Ofiarowałem Panu ciała wszystkich księży, sióstr zakonnych i osób, które w przeszłości uczestniczyły w 

moich rekolekcjach. Zazwyczaj podczas rekolekcji przytaczałem następujące słowa z Biblii: „Czyż nie 

wiecie, teście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy [47] świątynię 

Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście" (1 Kor 3,16-17).  

Drodzy bracia i siostry, z tego właśnie powodu św. Paweł w liście do Rzymian naucza: „A 

zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, 

świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej" (Rz 12,1). A także: „Niechże 

więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom. Nie 

oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się 

na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń 

sprawiedliwości na służbę Bogu" (Rz 6,12-13). Drodzy bracia i siostry, proszę was, na serio 

podejmijcie wysiłek, aby żyć w czystości w jakimkolwiek stanie życia jesteście. Nadszedł czas, aby 

wszyscy na świecie zaprzestali korzystania z pornografii, sklepów erotycznych, centrów prostytucji oraz 

perwersji seksualnych. Znamy z Biblii przykład Sodomy i Gomory6 - dwóch wpływowych w ówczesnym 

czasie miast, które zostały całkowicie zniszczone przez ogień siarki z powodu perwersji seksualnych ich 

mieszkańców (Jud 1,7). Prowadźmy życie czyste i cnotliwe oraz zachęcajmy do tego innych.  

                                                           
6
 Wg św. Katarzyny Emmerich w miejscu tych miast jest obecne Morze Martwe, gdzie nie ma życia z 

uwagi na wysokie zasolenie wody.[red. Głosu MR] 
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GRZECHY MORDERSTWA I ABORCJI 

Potem zostałem zaprowadzony na miejsce, gdzie cierpieli ludzie, którzy dopuścili się 

morderstwa. Zobaczyłem w płomieniach morderców, którzy z zimną krwią zasztyletowali, zastrzelili czy 

otruli swoją ofiarę. Widziałem przywódców światowych, którzy za swoich rządów dopuścili do 

ludobójstwa. Usłyszałem szloch wielu kobiet, które głośno płakały: „Abortowałam moje dziecko, Panie, 

miej litość nade mną". Pan pokazał mi wiele klinik aborcyjnych i szpitali, w których codziennie dokonuje 

się tysiące aborcji. Widziałem głośno wołających o miłosierdzie lekarzy i pielęgniarki, którzy [48] 

namawiali do aborcji, popierali aborcję, a także sprzedawali środki antykoncepcyjne zapobiegające 

poczęciu dziecka! W tym miejscu czułem bardzo silny fetor ludzkiego ciała. Przez chwilę modliłem się za 

nich wszystkich i prosiłem Boga o litość, a wtedy usłyszałem głos Pana:  

– James, w swoim nauczaniu i napominaniu musisz mówić ludziom, aby zaprzestali 

dokonywania aborcji. Mów im, jak poważne jest to przestępstwo oraz jak wielki gniew 

Boga wywołuje, gdyż jest to morderstwo popełniane z zimną krwią.  

W sercu postanowiłem, że będę to robił, a także, że zacznę wspierać dzieła ruchu pro-life. Drodzy bracia 

i siostry, życie zaczyna się od momentu poczęcia w łonie matki i nie może być niszczone na żadnym 

etapie. Bóg stwarza każde dziecko na swój obraz i daje mu nieśmiertelna duszę, dlatego aborcja jest 

morderstwem. Każde dziecko, które rozpoczyna życie w łonie swojej matki, ma prawo do życia. Aborcja 

jest najwyższego stopnia przemocą przeciwko prawom człowieka!  

GRZECHY KŁAMSTWA I KRADZIEŻY 

Następnie zostałem zaprowadzony do innej części tego rozległego miejsca cierpień, które być 

może mogę nazwać czyśćcem. W tej części przebywały dusze, które nienawidziły, dopuszczały się 

przemocy, kradzieży, kłamstwa itd. Zobaczyłem ludzi, którzy za życia kłamali i kradli, jak teraz z wielkim 

bólem wołali do Pana. Niektórzy otwierali usta i pokazywali mi swoje płonące języki. Przypomniały mi się 

słowa Jezusa: „A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, 

zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie 

słów twoich będziesz potępiony" (Mt 12,36-37). Bóg dał nam język i usta, abyśmy Go wielbili i mówili 

dobrze o innych, a nie [49] osądzali innych, źle o nich mówili i przeklinali ich. Usłyszałem, jak niektórzy 

głośno wołali: „Panie, miej litość nade mną, jestem gotowy przebaczyć i pojednać się". Inni mówili: 

„Panie, jestem gotów oddać pieniądze i dobra, które zdefraudowałem". Przypomniała mi się biblijna 

historia poborcy podatkowego Zacheusza, który po swoim nawróceniu wyraził gotowość, by połowę 

swoich dóbr oddać biednym oraz by oddać czterokrotność tym, których oszukał (Łk 19,1-10).  

Zobaczyłem także grupę osób, które oczerniały i pomawiały innych. Wiele z nich przyznało się 

do rozpowszechniania fałszywych historii, podejrzeń i plotek na temat zachowań księży i sióstr 

zakonnych. Na skutek ich ostrych i jadowitych języków wiele osób konsekrowanych cierpiało z powodu 

wstydu i hańby przed innymi. Niektórzy z nich opuścili stan kapłański czy życia konsekrowanego. 

Niektórzy przyznali się, że ich złe języki sprowadziły podejrzenia i niezgodę na małżeństwa, co 

doprowadziło część z nich do rozwodu. Przypomniały mi się słowa św. Jakuba: „Tak samo język, mimo 

że jest małym członkiem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las 
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podpala. Tak i język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych 

członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia" (Jk 

3,5-6).  

GRZECHY MAŁŻEŃSTW 

W pewnym zakątku spotkałem grupę małżonków, którzy poprzez separacje i rozwody złamali 

swoje przysięgi małżeńskie. Niektórzy podeszli do mnie i przyznali się, że nie traktowali serio swojej 

przysięgi małżeńskiej i że w czasie trwania małżeństwa dopuścili się niemoralnych relacji z osobami 

przeciwnej płci. Jeden mężczyzna powiedział, że cierpi te katusze, ponieważ wraz ze swoim 

przyjacielem wymienili się żonami i współżyli z nimi. Nigdy nie żałował za ten grzech ani się z niego nie 

spowiadał, ponieważ nie sądził, że to w ogóle jest [50] grzech, gdyż odbyło się to za zgodą wszystkich 

osób zaangażowanych w to. Większość tej grupy stanowili ludzie, którzy po rozwodzie żyli z innymi 

partnerami, dopuszczając się cudzołóstwa. Spotkałem tam również kilka osób, które zerwały zaręczyny. 

Kiedy obiecałem modlitwę i Msze św. w ich intencji, niektórzy powiedzieli mi:  

– „Prosimy, powiedz ludziom, aby pod żadnym pozorem nie rozwodzili się, ale by pomimo 

trudności i różnic nadal żyli razem". Ktoś głośno krzyknął:  

–„Ojcze Jamesie, w swoim nauczaniu powiedz chrześcijanom, aby nie rozłączali tego, co Bóg 

połączył!".  

W rogu ujrzałem mężczyzn i kobiety, którzy trwali w związkach z osobami tej samej płci, nazywając te 

związki „małżeństwem". Jeden z nich podszedł do mnie i powiedział:  

„ – Oszukiwaliśmy świat nazywając nasz związek małżeństwem, podczas gdy według planu 

Stwórcy małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. W swoim nauczaniu przeciwstawiaj 

się głośno związkom homoseksualnym i lesbijskim, które w wielu zakątkach świata są 

legalizowane i nazywane małżeństwami "  

Wtedy podeszła do mnie grupa mężczyzn i kobiet, którzy poddając się operacji zmiany płci zgorszyli 

innych. Poprosili mnie o modlitwę. Ich grzech polegał na tym, że nie zaakceptowali siebie takimi, jakich 

stworzył ich Bóg. On stworzył każdego jako mężczyznę lub kobietę i żaden człowiek nie ma prawa, aby 

ingerować lub kwestionować dzieło stworzenia. Poprosiłem Boga o przebaczenie ich grzechów i 

odmówiłem różaniec, rozważając tajemnice bolesne. Modliłem się do Matki Bolesnej, aby wstawiła się u 

Syna Jezusa za tymi ludźmi, by wybawił ich od tych okropnych cierpień.  

GRZECHY PRZYWÓDCÓW 

Następnie zostałem poprowadzony na rozległe miejsce, gdzie różni politycy, osoby stanowiące 

prawo i rządzący wołali o pomoc. Było tam wielu prezydentów, premierów i królów. Ich obowiązkiem na 

ziemi było prowadzenie ludzi do dobrobytu [51] poprzez zasady i wartości moralne zgodne z 

przykazaniami Bożymi, ale nie robili tego, dlatego musieli pokutować za swoje grzechy. Ponosili oni 

odpowiedzialność za ustanowienie prawa pozwalającego na aborcje, związki homoseksualne, eutanazję 

itd. Każda władza pochodzi od Boga i ci, którzy mają jakąkolwiek władzę na ziemi, powinni wierzyć w 

Boga i postępować zgodnie z Jego przykazaniami. Nikt nie powinien nadużywać daru władzy danego 
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przez Boga. Pan mówi: „Biada prawodawcom ustaw bezbożnych i tym, co ustanowili przepisy 

krzywdzące, aby słabych odepchnąć od sprawiedliwości i wyzuć z prawa biednych mego ludu; 

by wdowy uczynić swoim łupem i by móc ograbiać sieroty! Lecz co zrobicie w dzień kary, kiedy 

zagłada nadejdzie z dala? Do kogo się uciekniecie o pomoc, i gdzie zostawicie wasze 

bogactwa?" (Iz 10,1-3). Bez problemu mogłem rozpoznać twarze niektórych z tych osób. Rozmawiałem 

z wieloma z nich, a oni poprosili mnie o modlitwę i pokutę w ich intencji. Doświadczali oni ogromnych 

udręk i cierpień.  

GRZECHY DUCHOWNYCH I TEOLOGÓW 

Następna scena dotyczyła przede wszystkim teologów, kapłanów i biskupów, którzy nie paśli 

powierzonego im stada zgodnie z przykazaniami Bożymi oraz nauczaniem Kościoła. Również tutaj 

mogłem rozpoznać twarze niektórych osób, gdyż poznałem je w przeszłości. Nigdy bym nie podejrzewał, 

że spotkam je w tym miejscu cierpień. Kiedy zobaczyłem ich mizerny stan i usłyszałem ich lamentacje, 

na myśl przyszły mi słowa z księgi Ezechiela: „Kapłani jej przekraczają moje prawo - bezczeszczą 

moje świętości. Nie rozróżniają pomiędzy tym, co święte, i tym, co świeckie, nie rozsądzają 

pomiędzy tym, co czyste, a tym, co nieczyste, a na szabat, zamknęli oczy, tak że wśród nich 

doznaje zniewagi. Przywódcy pośród niej są jak wilki rozdzierające zdobycz: rozlewają krew, 

zabijają ludzi, aby osiągnąć niesprawiedliwe zyski. Prorocy natomiast pokrywają [52] ich [winy] 

tynkiem, głosząc zwodnicze zapowiedzi i rozpowiadając im kłamliwe wieszczby. Mówią oni: Tak 

mówi Pan Bóg, podczas gdy Pan nie mówi" (Ez 22,26-28). „Pan skierował do mnie te słowa: «Synu 

człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Pan Bóg: 

Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? 

Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie 

paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie 

opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z 

przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się [owce moje], bo nie miały 

pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. <Rozproszyły się>, błądzą moje owce po 

wszystkich górach i po wszelkim wysokim pagórku; i po całej krainie były owce moje 

rozproszone, a nikt się o nic nie pytał i nikt ich nie szukał" (Ez 34,1-6).  

Zobaczyłem w palących płomieniach księży, którzy nie nauczali i nie głosili zgodnie ze Słowem 

Bożym. Zostali oskarżeni o lenistwo i niedbałość w wypełnianiu obowiązku napominania ludzi za ich 

błędne postępowanie i grzechy. W uszach brzmiały mi słowa Boga z Biblii: „Nikt nie powinien sądzić 

ani też nikt ganić — [a jednak] przeciw tobie, kapłanie, skargę podnoszę. Ty się potykasz we dnie 

<i w nocy>, wraz z tobą potyka się prorok — do zguby prowadzisz swój naród. Naród mój ginie z 

powodu braku nauki: ponieważ i ty odrzuciłeś wiedzę, Ja cię odrzucę od mego kapłaństwa. O 

prawie Boga twego zapomniałeś, więc Ja zapomnę też o synach twoich" (Oz 4, 4-6). „Teraz zaś 

do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do 

serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na was 

przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwo, a przeklnę je dlatego, że sobie nic nie bierzecie 

do serca" (Ml 2, 1-2).  
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Jednocześnie zacząłem robić rachunek sumienia, czy dobrze wypełniłem swoje obowiązki [53] 

jako kapłan, pasterz i teolog. Zdałem sobie sprawę, że ja również muszę się zmienić. Czasami 

niechętnie korygowałem osoby mi bliskie, gdyż uważałem, że mogę je urazić. Poprosiłem Boga o 

wybaczenie. Cierpienia tych ludzi w ogniu były straszne. Współczułem im bardzo, jako że byli to moi 

bracia w kapłaństwie, niektórzy należeli do tego samego zgromadzenia. Niemal wszyscy prosili mnie o 

modlitwę. Zacząłem ich nauczać. Głosiłem im głównie to, co w przeszłości mówiłem podczas rekolekcji 

dla kapłanów. Spędziłem tam dużo czasu, słuchałem ich spowiedzi i modliłem się za nich. Widziałem, że 

doznali pocieszenia i ukojenia.  

KAPŁANI I SIOSTRY ZAKONNE, KTÓRZY PORZUCILI STAN DUCHOWNY 

Zobaczyłem wielu byłych kapłanów i wiele byłych sióstr zakonnych płonących w ogniu. 

Niektórzy opowiedzieli mi swoje historie. Jeden zakonnik powiedział, że jeszcze jako ksiądz przez długi 

czas utrzymywał niemoralną relację z siostrą zakonną, a po uzyskaniu dyspensy wzięli ślub kościelny. 

Jeszcze jako ksiądz, mimo że dopuszczał się grzechu z tą siostrą, sprawował Msze św. i administrował 

sakramentami. Złamał celibat, a ona złamała wszystkie śluby zakonne, które wcześniej złożyła. Ta 

siostra zakonna również tam była. Nawet już po uzyskaniu dyspensy nigdy nie żałowali za swój grzech 

popełniony przed zawarciem małżeństwa, ponieważ wstydzili się wyznać go kapłanowi podczas 

spowiedzi.  

Spotkałem tam więcej księży i sióstr zakonnych, którzy złamali swoje śluby i zawarli związki 

małżeńskie — posiadając dyspensę z Rzymu lub nie. Jeden kapłan przyznał, że znajduje się tam wraz z 

kilkoma innymi księżmi, ponieważ złamali tajemnicę spowiedzi. Podeszło do mnie również trzech innych 

kapłanów, którzy powiedzieli, że przebywają tam, gdyż nie odprawili Mszy św., za które otrzymali 

stypendia. Próbowałem ich pocieszyć i modliłem się za nich. Obiecałem ofiarować Msze św. jako [54] 

wynagrodzenie za ich grzechy. Pewien kapłan, którego dobrze znałem, powiedział:  

–„Drogi ojcze Jamesie, proszę powiedz wszystkim księżom i siostrom zakonnym, których 

jeszcze spotkasz, aby bardzo serio traktowali przysięgi, które złożyli Bogu i by nigdy nie 

opuszczali kapłaństwa czy życia zakonnego".  

O MOIM ZGROMADZENIU 

W tym miejscu cierpień spotkałem również kilku moich współbraci ze zgromadzenia. Poczułem 

ogromną miłość do nich i postanowiłem ofiarować za nich Msze św. oraz czynić pokutę. Jakiś czas 

wcześniej mój prowincjał poprosił mnie, abym się pomodlił i spróbował znaleźć odpowiedź na pytanie, 

dlaczego wszyscy księża ze zgromadzenia, którzy odeszli w ostatnim czasie, zmarli w okolicach 

osiemnastego dnia miesiąca. Zapytałem wówczas o to Pana i odpowiedział mi, że to z powodu 

ciężkiego grzechu jednego ze współbraci, który piastował wysokie stanowisko w zgromadzeniu. 

Postanowiłem ofiarować Msze gregoriańskie za niego i modlić się o jego odkupienie. Od tego czasu 

żaden kapłan z mojego zgromadzenia nie zmarł 18 dnia miesiąca lub w jego okolicach. Wierzę, że 

przekleństwo zostało usunięte. Wielu księży nie zdaje sobie sprawy, że ich grzechy mogą ściągnąć 

przekleństwo na ich bliskich, na Kościół lub ich zgromadzenie. W tym czasie Pan objawił mi również 

nazwisko nowego przełożonego generalnego zgromadzenia, który miał zostać wybrany za dwa 
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miesiące. Kiedy przybył on do mnie 24 stycznia we wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona 

Misjonarzy św. Franciszka Salezego (MSFS), powiedziałem mu o tym. Uwierzył, dopiero kiedy został 

wybrany. Pan objawił mi również przekleństwa ciążące na moim zgromadzeniu, mojej rodzinie i wielu 

innych bliskich mi rodzinach. Powiedziałem im później o potrzebie pokuty i modlitwy w celu usunięcia 

tych przekleństw. Niektórzy potraktowali moje słowa serio, ale [55] niektórzy przyjęli je z pogardą i 

zignorowali je. Zdaję sobie sprawę z tego, że podobnie jest z tymi, którzy czytają moją najlepiej 

sprzedającą się książkę o uzdrowieniu drzewa genealogicznego — Uwolnienie od przekleństwa Prawa. 

Wielu przyjmuje zawarte w niej przesłanie, ale niektórzy je odrzucają.  

GRZECHY OBŁUDY I PODWÓJNEGO ŻYCIA 

Następnie ujrzałem ludzi, którzy znaleźli się w ogniu cierpień z powodu ich obłudy i podwójnego życia. 

Oczywiście byli wśród nich zarówno księża, jak i osoby świeckie. Na myśl przyszły mi oskarżenia, które 

Jezus skierował do faryzeuszów i obłudników w rozdziale 23 Ewangelii św. Mateusza: „Biada wam, 

uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, 

a wewnątrz pełne są one zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw 

wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Biada wam, uczeni w Piśmie i 

faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają 

pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz 

wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz, wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości" (Mt 23, 

25-28). Wśród nich zobaczyłem również kilku charyzmatycznych przywódców i kaznodziei. 

Rozpoznałem ich, gdyż w przeszłości, zanim umarli, razem pracowaliśmy.  

Bóg jest Prawdą, a Jezus przyszedł na ten świat, aby dać świadectwo Prawdzie, dlatego 

powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem" (J 14,6). To prawda, że istnieją dziś w Kościele 

fałszywi charyzmatycy i nauczyciele. Są oni jak ślepcy, którzy prowadzą niewidomych. Niektórzy z nich 

prorokują, choć niczego nie usłyszeli od Pana i twierdzą, że mają wizje, mimo ze są to wyłącznie ich 

wyobrażenia i fantazje. Zachowują pozory religijności, ale brakuje im głębokiej duchowości. Św. Paweł 

mówi o nich: „Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni 

[56]  rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, 

niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej 

rozkosz niż Boga. BĘDĄ OKAZYWAĆ POZÓR POBOŻNOŚCI, ALE WYRZEKNĄ SIĘ JEJ MOCY. I 

OD TAKICH STROŃ" (2 Tm 3, 2-5). Ci ludzie spośród ognistych płomieni wykrzykiwali żal za swoje 

grzechy i prosili Pana o Jego miłosierdzie i przebaczenie.  

To, co następnie zobaczyłem, oszołomiło mnie i zasiało wątpliwości. W ogniu cierpień 

ujrzałem ludzi, których uważałem za świętych, gdyż byli bardzo pobożni, codziennie uczestniczyli we 

Mszy św., odmawiali różaniec, pościli itd. Według mojej opinii wielu z nich było dobrymi ludźmi. 

Zapytałem więc Pana:  

– Dlaczego ci ludzie znajdują się w tym miejscu cierpień?  

Po chwili usłyszałem głos Pana:  
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– Tak, ci ludzie praktykowali religię, ale nie żyli zgodnie z Moją wolą. A Moja wolą 

względem nich jest świętość życia. Dbali o samych siebie, ale nie dbali o duchowe i 

materialne potrzeby innych. Sądzili, że są sprawiedliwi przede Mną, ale nie byli. W 

swoim przekonaniu o własnej sprawiedliwości nawet potępiali tych, którzy nie 

wykonywali tylu praktyk religijnych.  

W tym momencie przypomniałem sobie przypowieść o faryzeuszu i celniku z Ewangelii św. Łukasza: 

„Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: «Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, 

zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję 

dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam»" (Łk 18, 11-12).  

W przeszłości spotkałem takich ludzi, którzy mówili: „Chodzę na Mszę św. codziennie, 

spowiadam się regularnie co dwa tygodnie, daję dziesięcinę biednym, w środy i piątki poszczę [57] o 

chlebie i wodzie, codziennie odmawiam różaniec, nie zaniedbuję mojej codziennej modlitwy osobistej, 

odmawiam brewiarz, modlę się codziennie z moją rodziną, co tydzień uczestniczę w spotkaniach 

modlitewnych i modlę się wstawienniczo za innych. Nie jestem jak inni ludzie w Kościele Katolickim, 

którzy chodzą na Mszę św. tylko w niedzielę i prowadzą przykładne życie chrześcijańskie". Naprawdę 

spotkałem charyzmatyków pogardliwie mówiących o tych, którzy nie brali udziału w rekolekcjach 

charyzmatycznych. W ich mniemaniu są oni straceni. Widziałem również charyzmatyków, którzy uważali 

siebie za elitę chrześcijan i dyskryminowali innych. Taka postawa pychy i przekonania o własnej 

sprawiedliwości nie podoba się Bogu.  

GRZECHY BOGATYCH, LUDZI 

Następnie zostałem zaprowadzony w miejsce, gdzie doznawali oczyszczenia w ogniu ludzie, 

którzy na ziemi opływali w bogactwa i luksusy. Byli odziani w złoto, srebro, diamenty i perły. Za życia nie 

brakowało im jedzenia i picia, trwonili pieniądze w nocnych klubach, wydawali wiele na wakacje, 

spędzanie wolnego czasu oraz wszelkiego rodzaju światowe przyjemności. Byli wychudzeni, brzydcy, 

spragnieni i głodni. Prosili mnie o coś do jedzenia i picia. Było mi ich żal, ale nie miałem ze sobą nic, co 

mogło by zaspokoić ich głód i pragnienie. Widziałem płonące w ogniu ich domy i pałace wraz z 

wszystkimi luksusami. Przyszedł mi na myśl fragment z Biblii: „Biada tym, którzy przydają dom do 

domu, przyłączają rolę do roli, tak iż nie ma wolnego miejsca; i wy sami mieszkacie w środku 

kraju" (Iz 5,8). Znam bogatych ludzi żyjących w zamkach i luksusowych domach położonych na 

olbrzymich posiadłościach, którzy nie pozwalają ludziom biednym oraz z marginesu społecznego 

zamieszkać wokół nich! Niektórzy posiadają kilka domów i mieszkań w różnych miejscach, włączając w 

to letnie posiadłości, podczas gdy wiele [58] biednych osób nie ma gdzie głowy położyć. Tak mówi słowo 

Pana o bogaczach: „Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa 

niebieskiego, Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż 

bogatemu wejść do królestwa niebieskiego" (Mt 19,23-24). Zapytałem wówczas Pana:  

- Dlaczego ci ludzie tak strasznie cierpią? Przecież nikogo nie zamordowali, nie cudzołożyli.  

Odpowiedział: – Ci ludzie cierpią, ponieważ nie troszczyli się o biednych. Niektórzy z nich nawet 

nie dawali dziesięciny Panu. Czegokolwiek odmówili biednym, odmówili tego Mnie! Wydawali 
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mnóstwo pieniędzy i poświęcali czas na filmy, rozrywki, hobby, przyjęcia, gry video i teatr, 

najlepsze samochody i najnowocześniejsze telefony komórkowe. Mieszkali w luksusowych 

pałacach, ale nie dbali o to, by zaradzić cierpieniom innych.  

Przypomniała mi się przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Bogacz cierpiał męki ognia ponieważ 

nie podzielił się swoim bogactwem z Łazarzem, który leżał u drzwi jego domu. „Żył pewien człowiek 

bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił u bramy jego pałacu leżał 

żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i 

psy przychodziły i lizały jego wrzody" (Łk 16,19-21). Pan zwrócił się do bogacza, który cierpiał męki w 

otchłani: „Wspomnij, syna, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz 

on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz" (Łk 16,25). W dzisiejszym świecie wielu ludzi żyje w 

nędzy, bez dostatecznej ilości pożywienia, bez dachu nad głową i ubrań, dlatego nie ma żadnego 

usprawiedliwienia dla bogaczy, którzy żyją w luksusach. [59]  

W tym momencie Pan ukazał mi suto zastawione stoły bankietowe, luksusowe potrawy i 

napoje na nich. Zobaczyłem, jak bogacze piją wysokoprocentowe trunki: wódkę, whisky, brandy itp. 

Widziałem ich nieprzyzwoite i niemoralne tańce, a także jak wyrzucają jedzenie, którym mogliby 

podzielić się z biednymi. Niektórzy trzymali na rękach czy kolanach psy i koty, troszczyli się o nie i 

pieścili je.  

Wtedy przypomniały mi się pewne osoby, które spotkałem na rekolekcjach w Europie. Pewnego razu 

kobieta powiedziała: „Kocham moje psy bardziej niż męża!" Inna stwierdziła: „Kocham moje psy bardziej 

niż dzieci". Spotkałem wielu ludzi, którzy bardziej kochali swoje psy niż własne dzieci i współmałżonków. 

Wielu bardziej kocha zwierzęta niż ludzi, których Bóg stworzył na swój obraz. Pamiętam autobiografię 

sieroty, która modliła się do Boga: „Boże. Dlaczego nie stworzyłeś mnie psem lub kotem żyjącym w 

Europie lub Ameryce! W jakich luksusach one żyją. Nie brakuje im jedzenia ani picia, mają zapewnioną 

opiekę lekarską. A ja tutaj umieram z głodu i pragnienia, choruję na różne choroby i nie ma nikogo, kto 

by się mną zajął".  

Potem zobaczyłem w płomieniach pewną kobietę, której twarz dobrze zapamiętałem. Podczas 

jednych rekolekcji przyprowadziła swojego dużego psa, abym pomodlił się nad nim w czasie modlitwy o 

wylanie Ducha Świętego! Nakrzyczałem na nią i kazałem się jej wynosić. Później podeszła do mnie i 

wykrzyczała: „Mój pies także ma duszę, dlaczego nie pomodliłeś się nad nim i nie nałożyłeś na niego 

rąk?" Teraz przyszła do mnie i przeprosiła za to, że uniosła się gniewem. Także inna kobieta podeszła 

do mnie i przeprosiła mnie za to, że kiedyś przyniosła mi pieniądze i chciała ofiarować Msze 

gregoriańskie za swojego psa! Oddałem jej wtedy te pieniądze i powiedziałem, aby dała je biednym. [60] 

To smutne, że czasami człowiek zniża się do poziomu zwierzęcia. Bóg stworzył zwierzęta, aby służyły 

człowiekowi, a nie na odwrót. Dziś wiele osób służy swoim psom, kotom i innym zwierzętom myśląc, że 

one także mają dusze i pójdą do nieba. Zbytnie przywiązywanie wagi do ekologii i ochrony zwierząt oraz 

ptaków sprawiło, że niektórzy traktują je na równi z ludźmi. Głoszą oni poglądy panteizmu, że Bóg jest 

we wszystkim, a wszystko jest w Bogu. Musicie pamiętać, że niektórzy hindusi w Indiach czczą 

zwierzęta! Osobiście nie widziałem w niebie żadnych zwierząt! Zwierzęta żyją, ale nie mają 

nieśmiertelnej duszy, a człowiek ma! Pieniądze, które ludzie wydają na zwierzęta, wystarczyłyby, aby 
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nakarmić biednych na całym świecie! Nie myślcie, że jestem bezlitosny i mówię tak szorstko o biednych 

zwierzętach. Musimy je kochać i troszczyć się o nie, jak one troszczą się o nas. Nie wolno nam być 

okrutnymi i brutalnymi wobec nich. Ale musimy mieć świadomość, że hodujemy je na nasz użytek. One 

przez służbę człowiekowi wielbią Boga, ale człowiek nie wielbi Boga poprzez nie!  

GRZECHY NIESKROMNOŚCI I ROZRZUTNOŚCI 

Następnie zobaczyłem wiele pięknych, młodych kobiet płaczących w ogniu. Wiem, że były to osoby, 

które wydawały mnóstwo pieniędzy na luksusowe ubrania i ozdoby, których życie było pełne pychy i 

przekonania o własnej sprawiedliwości, które posuwały się nawet do potępiania i poniżania innych. 

Niektóre z nich były modelkami czy też zdobywały tytuły miss świata! Przypomniały mi się słowa z księgi 

Izajasza: „Pan powiedział: «Ponieważ się wbiły w pychę córki syjońskie, ponieważ chodzą 

wyciągając szyję i rzucając oczami, ponieważ chodzą wciąż drepcząc i dzwonią brząkadełkami u 

swych nóg, przeto Pan sprawi, że wyłysieją czaszki córek syjońskich, Pan obnaży ich skronie». 

W owym dniu usunie Pan ozdobę brząkadeł u trzewików, sioneczka i półksiężyce, kolczyki, 

bransolety i welony, diademy, łańcuszki u nóg i wstążki, [61] flaszeczki na wonności i amulety, 

pierścionki i kółka do nosa, drogie suknie, narzutki i szale, torebki i zwierciadełka, cienką 

bieliznę, zawoje i letnie sukienki. I będzie: zamiast wonności —zaduch, zamiast paska — powróz, 

zamiast uczesanych kędziorów — łysina, zamiast wykwintnej szaty - ciasny wór, zamiast krasy — 

wypalone piętno" (Iz 3,16-24). Dlatego św. Paweł w liście do Tymoteusza poucza kobiety: „Podobnie 

kobiety — w skromnie zdobnym odzieniu, niech się przyozdabiają ze wstydliwością i umiarem, 

nie przesadnie zaplatanymi włosami albo złotem czy perłami, albo kosztownym strojem, lecz 

przez dobre uczynki, co przystoi kobietom, które się przyznają do pobożności" (1 Tm 2,9-10).  

Chrześcijanie, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, powinni naśladować ich Mistrza Jezusa 

Chrystusa, który od żłóbka aż po Kalwarię prowadził życie proste. Powinni wyrzec się wszystkich 

marności tego świata i prowadzić pokorne życie. Słowo Boże wyraźnie mówi, że ci, którzy podążają za 

pożądliwościami ciała i świata, nie mogą doświadczyć miłości Boga. „Nie miłujcie świata ani tego, co jest 

na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a 

więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. 

„Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki" (1 

J 2,15-17). Od chrześcijan oczekuje się, że będą naśladować Chrystusa poprzez zaparcie się siebie i 

przyjęcie swojego krzyża. „ Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta 

droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest 

brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują" (Mt 7,13-14).  

GRZECHY OZIĘBŁOŚCI I LENISTWA 

Następnie stanąłem przed duszami, które były oziębłe i letnie w życiu duchowym. Byli tam 

ludzie, którzy znajdowali [62] wymówki, aby się nie modlić, nie chodzić na Msze św. czy praktykować 

cnoty. Mieli możliwości, by prowadzić święte życie, ale nie skorzystali z nich. Pan oskarżył ich o 

lenistwo, niedbalstwo i beztroskę. W tej grupie zobaczyłem wiele osób konsekrowanych — sióstr 

zakonnych i księży. Spośród płomieni głośno wzywali Bożego miłosierdzia. Przypomniały mi się słowa z 
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Apokalipsy: „Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! 

A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Ty bowiem 

mówisz: «Jestem bogaty», i «wzbogaciłem się», i «niczego mi nie potrzeba», a nie wiesz, że to ty 

jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu 

oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa 

nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział" (Ap 3,15-18).  

Chrześcijanie muszą być w życiu duchowym gorliwi i żarliwi. Muszą być jak mądre panny, 

które czekały na oblubieńca z zapalonymi lampami! (Mt 25,1-13). „Nie opuszczajcie się w gorliwości! 

Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu" (Rz 12,11). Do każdego z nas powinno odnosić 

się to, co Jezus powiedział o św. Janie Chrzcicielu: „On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś 

chcieliście radować się krótki czas jego światłem" (J 5,35). Jedna z tych osób odwróciła się do mnie 

i zapytała: „ Ojcze Jamesie, pamiętasz mnie? Kilka razy uczestniczyłem w twoich rekolekcjach, ale nigdy 

nie zwróciłem należytej uwagi na końcową konferencję, w której mówiłeś o pięciu tabletkach 

witaminowych dla życia duchowego: modlitwie osobistej, modlitwie rodzinnej, grupie modlitewnej, 

codziennej Mszy św. i lekturze Pisma Św. Odrzucałem twoje słowa, gdyż uważałem, że są one 

skierowane do osób niepracujących, które mają mnóstwo wolnego czasu. Przebacz mi, ojcze, moje 

lenistwo i beztroskę". [63]  

Widziałem tam także osoby, które stały się biedne, ponieważ były zbyt leniwe, by pracować. 

Nie korzystały z darów i talentów, które Pan im podarował. Widziałem także kobiety, które z lenistwa i 

niedbalstwa nie opiekowały się należycie swoimi dziećmi. Byli tam rodzice, którzy zaniedbywali 

wychowywanie swoich dzieci. Znaleźli się tam również księża i siostry zakonne, którzy zaniedbywali 

dyscyplinowanie powierzonego im stada! Wszyscy przyznali, że znaleźli się w tych palących płomieniach 

z powodu swojego lenistwa oraz zaniedbywania i niedbałego wykonywania swoich obowiązków. Z tego 

miejsca męki wołali o Boże miłosierdzie. Wiele z tych osób zostało oskarżonych za grzechy zaniedbania. 

Mieli wiele okazji, aby praktykować wiarę i cnoty, by spełniać dobre uczynki, ale nie wykorzystali ich.  

POSTANOWIŁEM NIE PIĆ NAWET KAWY! 

Widziałem w płomieniach również alkoholików, narkomanów, nałogowych palaczy itp. Inni 

głośno płakali i prosili o przebaczenie grzechów nieumiarkowania i obżarstwa. Ludzie ci zostali 

oskarżeni o szkodzenie samym sobie. Rozpoznałem niektóre twarze. Przyszły mi na myśl ostre słowa z 

Biblii odnoszące się do pijaków: „Biada tym, którzy rychło wstając rano szukają sycery, zostają do 

późna w noc, [bo] wino ich rozgrzewa. Nic, tylko harfy i cytry, bębny i flety, i wino na ich ucztach. 

O sprawę Pana nie dbają ani nie baczą na dzieła rąk Jego" (Iz 5,11-12). Pan powiedział mi, że 

człowiek nie powinien być uzależniony od czegokolwiek, szczególnie od rzeczy, które niszczą zdrowie 

jego i innych. Palenie papierosów szkodzi zarówno palaczowi, jak i otoczeniu. To jest właśnie jeden z 

powodów, dlaczego palenie jest zabronione w miejscach publicznych.  

Nikt nie powinien być również niewolnikiem swoich pragnień i pożądań. Pomyślałem wtedy o 

moim porannym zwyczaju picia kawy. Jeśli każdego dnia nie wypiłem kawy, czułem się zmęczony i 

ziewałem. Zdałem sobie sprawę, że zamiast szukać mocy w [64] Duchu Świętym, szukałem jej w 
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porannej kawie. Wtedy to podjąłem decyzję, że nie będę nigdy pił kawy, herbaty ani alkoholu. I tak już 

od piętnastu miesięcy nie miałem w ustach ani kawy, ani alkoholu. Od kiedy przeniosłem się do Europy 

miałem zwyczaj wypijania do posiłku szklanki piwa czy kieliszka wina —tak dla towarzystwa. 

Usprawiedliwiałem się, że to dobrze wpływa na trawienie, na zdrowie, na serce itd. Były to zwykłe 

wymówki, aby móc się delektować tymi trunkami. Zrozumiałem, że każdy nałóg czy przywiązanie 

powstrzymuje działanie i namaszczenie mnie Duchem Świętym. „A nie upijajcie się winem, bo to jest 

[przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem" (Ef 5,18).  

CI, KTÓRZY OSZUKIWALI INNYCH! 

Widziałem cierpienia tych, którzy z chciwości i zachłanności oszukiwali innych w sprawach 

pieniędzy, w biznesie, umowach, zobowiązaniach. Kontrahent, który wybudował wiele budynków i 

mostów, powiedział mi: „Byłem bardzo biedny, zgromadziłem wiele dóbr poprzez używanie do budowy 

tanich materiałów i wystawianie wysokich rachunków". Widziałem także osoby, które okradały domy i 

sklepy, aby zdobyć dobra, by móc je później wymienić na alkohol, czy wydać na kobiety! Byli tam ludzie, 

którzy sprzedawali zanieczyszczoną żywność i lekarstwa, którzy używali oszukanej miary i wagi, którzy 

przyjmowali korzyści majątkowe i łapówki, którzy zdobywali pieniądze poprzez hazard oraz składali 

fałszywe obietnice. W tym miejscu ogromnych cierpień znaleźli się również ci, którzy złamali przysięgi 

małżeńskie dopuszczając się rozwodów, separacji, cudzołóstwa i niewierności. Pan pokazał mi tych, 

którzy wyzyskiwali biednych i słabych, szczególnie poprzez zlecanie im dużej ilości pracy, przy 

jednoczesnym wypłacaniu niewielkiej zapłaty. Zobaczyłem również ludzi, którzy wyzyskiwali, źle 

traktowali i dyskryminowali uchodźców, obcokrajowców, wdowy i biedne dzieci. Widziałem tam 

przemytników, osoby zajmujące się [65] nielegalnym handlem, a także tych, którzy wzbogacili się dzięki 

niepłaceniu podatków. W mojej głowie rozbrzmiewały słowa św. Jakuba: „A teraz wy, bogacze, 

zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty 

wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem 

przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. 

Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do 

uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w 

dniu rzezi. Potępiliście i zabili sprawiedliwego: nie stawia wam oporu" (Jk 5,1-6).  

ZGORSZENIE! 

Pan pokazał mi tych, którzy poprzez złe słowa i czyny siali zgorszenie, szczególnie wśród 

małych dzieci. Znaleźli się tam księża, biskupi, siostry zakonne i rodzice. Niektórzy z nich wykorzystywali 

seksualnie dzieci. Z powodu ich zgorszenia wielu wiernych odeszło od wiary w Chrystusa i od Kościoła. 

Przygnieceni ciężarem swoich grzechów wołali do Boga o miłosierdzie.  

Rodzice mają obowiązek dawać dobry przykład dzieciom, podobnie inni dorośli, szczególnie 

ci, którzy mają władzę. O tych, którzy wywołują skandale, Jezus powiedział: „Lecz kto by się stał 

powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień 

młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą 

wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie" 
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(Mt 18,6-7). Pan powiedział: „Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! - mówi Pan. Choćby wasze grzechy 

były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna" (Iz 1,18). Aby 

doświadczyć wizji uszczęśliwiającej dusza musi zostać [66] oczyszczona z wszelkich przywiązań do zła 

oraz niedoskonałości. Musi zostać oczyszczona w ogniu, podobnie jak złoto oczyszcza się w ogniu.  

Bóg jest przedstawiany jako ogień pochłaniający (Hbr 12,29). W księgach Zachariasza i 

Malachiasza czytamy: „I tę trzecią część poprowadzę przez ogień, oczyszczę ją, jak oczyszcza się 

srebro, i wypróbuję tak, jak złoto próbują. I wzywać będzie mego imienia -a Ja wysłucham, i będę 

mówił: «Oto mój lud», a on powie: «Pan moim Bogiem»" (Za 13,9). „Ale kto przetrwa dzień Jego 

nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. 

Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi 

ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe" (Ml 3,2-3). Pomimo że od 

dawna znajdują się oni w ogniu, nikt z nich się nie spała, co tylko potwierdza, że ich cierpienia są 

bardziej duchowe, niż fizyczne.  

MIEJSCE CIEMNOŚCI 

Następne miejsce, do którego zostałem zaprowadzony, było wypełnione ciemnością. Było ono 

całkowicie oddzielone od poprzednich wielką ścianą. Nie było już tutaj ognia. Pan powiedział mi, że 

przebywają tu ludzie, którzy nie poznali Chrystusa i żyli w nieświadomości, ponieważ nikt nie przekazał 

im ewangelii zbawienia. To byli niewierzący, ci, których nazywamy poganami. Z jednej strony 

zobaczyłem małe dzieci oraz dzieci zabite w łonach matek. One także przebywały w tej ciemności. Mój 

anioł stróż powiedział do mnie: „ To są niewinne dzieci, ale nie mogą pójść do nieba, jeśli wpierw nie 

zostaną ochrzczone. Podczas wielkich świąt kościelnych, szczególnie świąt Maryjnych oraz na cześć 

św. Józefa i apostołów wiele z tych dzieci zostaje ochrzczonych i zabranych do nieba". Poczułem wielką 

radość z tego powodu. Nie wiem, w jaki sposób ten chrzest się odbywa. Nie zapytałem mojego anioła 

stróża. [67]  

W delikatnym świetle mogłem zobaczyć twarze niektórych z tych pogan. Byli smutni, ale 

widziałem na ich twarzach promyki nadziei. Rozpoznałem twarze kilku hindusów i muzułmanów, których 

kiedyś spotkałem. Kiedy mnie zobaczyli, z pośpiechem podeszli do mnie i poprosili, abym głosił im 

ewangelię. Nauczałem ich przez kilka godzin! Wielu z nich uklękło i z wzniesionymi rękoma wyznało 

Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela i Pana. Nałożyłem na nich ręce i modliłem się o 

przebaczenie ich grzechów oraz napełnienie Duchem Świętym. Ochrzciłem ich w imię Ojca, Syna i 

Ducha Świętego. Nie było tam wody, aby polać ich głowy!  

Były ich tam tysiące. Nie byłem w stanie dotknąć każdego z nich czy też nałożyć na każdego 

rąk. Nagle zobaczyłem wodospad spływający z góry. Wyglądał niczym wodospad Niagara, ale błyszczał 

jak srebro. Powiedziałem im, aby poszli tam i obmyli się ze swoich grzechów. Widziałem, jak po 

wysłuchaniu Słowa Bożego kąpią się w rzece wody żywej. Przyszły mi na myśl różne fragmenty Pisma 

Świętego mówiące o Żywej Wodzie. „ W owym dniu wytryśnie źródło, dostępne dla domu Dawida i 

dla mieszkańców Jeruzalem, na obmycia grzechu i zmazy" (Za 13,1). „I ukazał mi rzekę wody 

życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka" (Ap 22,1). „ W odpowiedzi na to 
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rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pil wodę, którą 

Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem 

wody wytryskającej ku życiu wiecznemu»" (J 4,13-14). „W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu 

święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - 

niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego 

wnętrza»" (J 7,37-38). W sercu wypowiedziałem słowa: „Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, 

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję" (Ps 51,9). [68]  

Zobaczyłem potem w różnych zakątkach tego miejsca kilku innych kaznodziei głoszących 

ewangelię. Niektórzy z nich umarli w ostatnim czasie. Inni wciąż żyją w różnych częściach świata. 

Miałem możliwość porozmawiania z nimi i podzielenia się doświadczeniem nauczania zmarłych. Byłem 

szczęśliwy, bo to jest właśnie to, co robię już od osiemnastu lat. Głoszę ewangelię umarłym i 

ewangelizuję ich. Jest to wspaniała posługa duchowa, której wszyscy, a szczególnie kapłani, mogą się 

podjąć. Mamy obowiązek głoszenia ewangelii nie tylko tym, którzy żyją na ziemi, ale także tym, którzy 

już odeszli z ziemi, lecz prawdziwie żyją.  

PRZEJMUJĄCE PIĘKNO NIEBA! 

„Niebo nie jest abstrakcję czy też fizycznym miejscem pośród obłoków, lecz żywą i 

osobistą więzią z Trójcą Świętą. Jest to spotkanie z Ojcem, które się urzeczywistnia w Chrystusie 

Zmartwychwstałym dzięki komunii Ducha Świętego" (Papież Jan Paweł II podczas audiencji 

generalnej 21 lipca 1999 roku). [73]  

Mój anioł stróż poprosił mnie, abym poszedł z nim do nieba. Wspiąłem się po wielu stopniach 

drabiny. Czułem, jakbym raczej płynął, niż szedł po szczeblach. Wiał delikatny wiatr, przynosząc 

delikatny zapach kadzidła, jaśminu i róży. Kiedy ten intensywny zapach dotarł do moich nozdrzy, 

poczułem obecność Boga i świętych. Wiedziałem, że jestem bardzo blisko nich. Słyszałem śpiewy 

anielskie, które były naprawdę urocze. Tego wszystkiego, co wówczas czułem, nie da się wyrazić 

słowami. Oddychałem szybko. Moje serce i oczy szukały Jezusa. Przyszły mi na myśl słowa z 

Apokalipsy: „Błogosławieni, którzy płaczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich 

należała i aby bramami wchodzili do Miasta" (Ap 22,14).  

MOJA MAMA NAKAZAŁA MI POWRÓCIĆ! 

Nikogo z nich nie prosiłem o modlitwę za mnie, chociaż wiedziałem, że moje ciało leży 

sparaliżowane w szpitalu. Wiedziałem, że jestem oddzielony od mojego ciała. Widziałem smutne twarze 

osób zgromadzonych wokół mojego łóżka: Gaby, Richiego, Janine, Christopa, Helene, Johannesa itd. 

Wśród świętych spotkałem wielu moich krewnych, moją mamę, tatę, wujków, ciocie itd. Wszyscy byli 

szczęśliwi, że mnie widzą i chcieli, abym tam pozostał z nimi. Z wyjątkiem mojej mamy, która przywołała 

mnie do siebie i powiedziała: – James, dokonujesz wspaniałych dzieł ewangelizacyjnych na ziemi, jest 

tylko kilku kaznodziei tak obdarowanych charyzmatami. Nie możesz tutaj zostać z nami. Wracaj i 

kontynuuj swoją pracę. To samo wydarzyło się we śnie, który miałem 22 grudnia, zanim zostałem 

wprowadzony w stan śpiączki. Było mi smutno, bo nie mogłem odnaleźć kilku osób, które uważałem za 

świętych. Nie widziałem także pewnych moich krewnych, przyjaciół, współbraci, o których myślałem, że 
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są w niebie. Widziałem ich modlących się, uczestniczących we Mszy św. i przystępujących do 

spowiedzi. Zapytałem o nich mojego anioła stróża, ale nic mi nie odpowiedział.  

NIE SPODZIEWAŁEM SIĘ SPOTKAĆ ICH W NIEBIE! 

Ku mojemu zaskoczeniu spotkałem w niebie osoby, których najmniej się spodziewałem tam 

zobaczyć: alkoholików, prostytutki, narkomanów, nałogowych palaczy, osoby uważane przez 

innych za wielkich grzeszników. Przypomniało mi się, co Jezus powiedział do zatwardziałych 

faryzeuszy w kontekście przypowieści o dwóch synach: „Zaprawdę, powiadam wam: [77] Celnicy i 

nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego" (Mt 21,3 lb)  

Rozpoznałem twarze kilku z tych osób. Kiedyś na koniec pewnych rekolekcji powiedziałem do jednego 

mężczyzny, że jeśli dalej będzie prowadzić takie grzeszne życie, to trafi do piekła. Zapytałem go, jak to 

się stało, że jest w niebie. Opowiedział mi swoją historię: – „Ojcze Jamesie, nie przejąłem się tym, co 

wtedy do mnie powiedziałeś. Po kilku miesiącach miałem wypadek, w wyniku którego mój kręgosłup 

został uszkodzony. Sparaliżowany spędziłem w łóżku siedemnaście lat. Nawróciłem się w szpitalu. 

Kapłan, który wysłuchał mojej spowiedzi, powiedział mi, abym złączył wszystkie swoje cierpienia, 

poczucie odrzucenia i opuszczenia z cierpieniami Chrystusa na krzyżu. Ofiarował mi krucyfiks, abym 

zawsze miał go przy sobie. Od tego momentu z radością przyjmowałem wszystkie moje cierpienia. 

Odmówiłem wiele modlitw, aby uzyskać odpusty. Spędziłem w czyśćcu jedynie kilka dni, a teraz jestem 

tutaj".  

Spotkałem również pewną kobietę, która była prostytutką. Opowiedziała mi swoja historię: „W 

okresie dojrzewania zostałam wiele razy wykorzystana seksualnie przez różnych mężczyzn. 

Nienawidziłam wszystkich mężczyzn. Z powodu biedy byłam zmuszona sprzedawać swoje ciało 

mężczyznom w motelach, klubach i domach publicznych. Chciałam wspierać materialnie moją rodzinę, a 

szczególnie starszych już rodziców. Kiedyś miałam okazję uczestniczyć w rekolekcjach 

charyzmatycznych, gdzie doświadczyłam wspaniałego nawrócenia. Po rekolekcja podjęłam decyzję, że 

będę żyć w czystości i zawierzyłam swoje życie Jezusowi. Wszystkie pieniądze, które miałam 

ulokowane w bankach, przekazałam ubogim. Rozpoczęłam ubogie, proste życie jako służąca w 

klasztorze. Codziennie wiele się modliłam, często przystępowałam do sakramentów, czyniłam pokutę, 

umartwiałam się i pościłam. Musiałam znosić wiele upokorzeń i przejawów dyskryminacji ze [78]  strony 

sióstr w klasztorze. Bez narzekania i jakiegokolwiek gniewu ofiarowywałam to wszystko Jezusowi. 

Ostatnie siedem lat spędziłam w łóżku chorując na raka na całym ciele. Wszystkie cierpienia 

ofiarowałam jako wynagrodzenie za swoje grzechy. Przyjmowałam to wszystko dla własnego 

uświęcenia. W czyśćcu, gdzie spędziłam kilka miesięcy w strasznych męczarniach, zostałam 

oczyszczona z wszelkiej zmazy grzechów, po czym trafiłam tutaj, gdzie spotkałam Pana twarzą w 

twarz.".  

Spotkałem także byłego księdza, który ożenił się z kobietą konsekrowaną. Mężczyzna powiedział mi: 

„Zakochałem się do szaleństwa w tej kobiecie. Chciałem ją poślubić i porzucić kapłaństwo. Oboje 

wystąpiliśmy o dyspensę i dopiero po otrzymaniu jej pobraliśmy się w Kościele. Bóg nie pobłogosławił 

nam dziećmi. Wszyscy wokół komentowali, że to przekleństwo od Boga. Musieliśmy znosić wiele 
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upokorzeń i dyskryminacji ze strony Kościoła oraz społeczeństwa, ponieważ porzuciliśmy nasz stan 

życia. Wszyscy patrzyli na nas jak na przestępców. Znosiliśmy te wszystkie cierpienia i staraliśmy się 

prowadzić prawdziwie chrześcijańskie życie zgodnie z przykazaniami Bożymi i kościelnymi. Moja żona 

zachorowała na raka macicy i zmarła po długim czasie spędzonym w łóżku. Służyłem jej w chorobie bez 

narzekania i wyrażania jakiegokolwiek niezadowolenia. W wyniku wypadku zostałem sparaliżowany, 

spędziłem rok w łóżku. Nie było nikogo, kto by się mną opiekował. Po kilku miesiącach cierpień w 

czyśćcu odnaleźliśmy się tutaj w Obecności Boga".  

Byłem zaskoczony, kiedy zobaczyłem dobrze znanego mi mężczyznę. Popełnił on samobójstwo przez 

powieszenie się. Zapytałem go, jak to możliwe, że jest w niebie. Odpowiedział: „– Byłem zdesperowany, 

ponieważ nie miałem ani pracy ani pieniędzy, aby utrzymać rodzinę. Czułem się odrzucony i 

osamotniony. Zanim się powiesiłem, poprosiłem Boga o przebaczenie. Żałowałem za grzech 

samobójstwa oraz za wszystkie przeszłe grzechy. Myślałem, że zostanę wrzucony do [79] piekła, ale 

trafiłem w ogień czyśćcowy. Dziękuję ci, ojcze Jamesie, że powiedziałeś mojej żonie i dzieciom, by 

ofiarowali Msze św. za mnie oraz by się za mnie modlili. Ponieważ myśleli, że jestem w piekle, nie 

modliliby się za moją duszę. Ich modlitwy, Msze św., a szczególnie Msze gregoriańskie ofiarowane 

przez moją żonę, ocaliły mnie i teraz jestem tutaj. Proszę mów chrześcijanom, aby nie przestawali się 

modlić za nikogo, choćby nawet umarł popełniwszy nie wiadomo jakie grzechy".  

Wiele innych osób podzieliło się ze mną swoimi doświadczeniami, ale nie spiszę ich 

wszystkich, ponieważ książka stałaby się zbyt obszerna.  

MOJE SERCE WYRYWAŁO SIĘ, 

ABY SPOTKAĆ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ, MARYJĘ ORAZ ŚW. JÓZEFA. 

Chciałem przedrzeć się przez zastęp świętych, aby dotrzeć do miejsca, skąd dochodziła 

głośna muzyka wykonywana na skrzypcach, fortepianie, trąbce, gitarze itp. oraz skąd biło jasne światło. 

Wiedziałem, że tam mieszka Trójca Święta. Widziałem chóry różnokolorowych aniołów latających wokół 

tego miejsca. Zobaczyłem jeszcze większą liczbę dziewic konsekrowanych stojących z zapalonymi 

lampami w rękach. Dźwięcznymi głosami, jakich jeszcze nigdy w życiu nie słyszałem, śpiewały „Alleluja". 

Nie było ich, jak czytamy w Apokalipsie, sto czterdzieści cztery tysiące, ale znacznie więcej. Nie jestem 

w stanie wyjaśnić, jak się pomiędzy nimi przemieszczałem! Miałem wrażenie, że po prostu płynę po 

rzece czy oceanie lub lecę jak ptak, choć nie miałem skrzydeł. Wszędzie wokół roznosił się słodki 

zapach.  

Z BŁOGOSŁAWIONĄ DZIEWICĄ MARYJĄ I ŚW. JÓZEFEM 

Następnie mój anioł stróż zaprowadził mnie przed oblicze Maryi i św. Józefa. Maryja jest 

naprawdę śliczną niewiastą. Nie [80] sądzę, abym kiedykolwiek spotkał na ziemi równie piękną kobietę. 

Św. Józef wyglądał młodo i był przystojny. Kiedy przyjrzałem się twarzy Maryi, zobaczyłem, że mimo 

uśmiechu rysuje się na niej swego rodzaju smutek. Zapytałem o powód tego smutku, a ona 

odpowiedziała:  
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— To ten sam smutek, który towarzyszył mi, kiedy stałam u stóp krzyża, na którym mój Syn został 

ukrzyżowany. Czuję smutek w sercu, kiedy widzę, że chrześcijanie nie naśladują swojego Mistrza 

Chrystusa, że żyją podążając za pożądliwościami ciała i świata. W imię wolności odstępują od 

przykazań Bożych i kościelnych. Kiedy powiedziałam „tak" woli Bożej i poczęłam drugą Osobę Trójcy 

Świętej, w rzeczywistości poczęłam całą ludzkość, ponieważ Jezus w swoim ciele nosił grzechy każdej 

kobiety i każdego mężczyzny na świecie. Moje serce boleje wraz z moim Synem, który został odrzucony 

przez swój lud. Moje serce przepełnia głęboki smutek z powodu kapłanów i osób konsekrowanych, 

którzy prowadzą rozwiązłe życie i nie podążają za Sercem mojego Syna. Mój Syn jest wciąż na nowo 

krzyżowany przez swój lud wybrany.  

Kiedy to powiedziała, na myśl przyszły mi słowa z listu do Hebrajczyków: „Niemożliwe jest 

bowiem tych — którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się 

uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali również wspaniałości słowa Bożego i mocy 

przyszłego wieku, a [jednak] odpadli — odnowić ku nawróceniu. Krzyżują bowiem w sobie Syna 

Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko" (Hbr 6,4-6). Mówiła dalej:  

— Chrześcijanie, którzy są zobowiązani, aby być szczególnymi świadkami w rozgłaszaniu 

ewangelii, nie spełniają dobrze swojego obowiązku. Niektórzy są zbyt zajęci nauczaniem o mnie i 

wywyższaniem mojego imienia ponad inne imiona. Zapominają, że aby dostąpić zbawienia, ludzie 

muszą uwierzyć [81] w Imię Jezus i właśnie to Imię muszą wywyższać ponad inne imiona. Niektórzy 

twierdzą, że objawiłam im się i przekazałam im przesłania, ale nic takiego nie miało miejsca. Kilkoro z 

nich zajmuje się fałszywymi wizjami i objawieniami, kierując tym samym wiarę i uwagę ludu na mnie, a 

nie na ich Zbawiciela i Pana, Jezusa. Pragnę, aby mój Syn był wszystkim znany i by ludzie na całym 

świecie pośpieszyli ku Temu, który dla nich pozwolił przebić swoje serce, skąd wypływa żywe źródło ich 

zbawienia. Chcę na zawsze pozostać pokorna i niezauważalna, tak jak to było za czasów życia w 

Nazarecie. Tak jak niegdyś podążałam za Jezusem po Jego drogach, tak teraz kroczę ścieżkami Jego 

naśladowców, wstawiając się za nimi, aby potrafili kochać sercem niepodzielonym i podążać Jego 

śladami. James, proszę cię, abyś gdziekolwiek się udasz nauczał o moim Synu i głosił Jego ewangelię. 

Świat zostanie ocalony jedynie wówczas, gdy będzie na nim żyło wielu świętych i wiele osób 

konsekrowanych. Z moją matczyną czułością będę się modlić za ciebie i za tych, wśród których 

pracujesz, abyście się stawali na wzór Chrystusa".  

Naprawdę czułem delikatną i czułą miłość Maryi i przyjąłem Ją jako moją własną matkę. Z wielką 

radością patrzyłem na Nią, a Ona z uśmiechem patrzyła na mnie. Chciałem podejść do Niej bliżej, aby 

Jej dotknąć i otrzymać od Niej błogosławieństwo, ale nie mogłem.  

Kiedy Maryja do mnie mówiła, św. Józef przyglądał się mi z uśmiechem. Zobaczyłem w nim 

prawdziwego dżentelmena. Nie odezwał się do mnie ani słowem. Rozmyślałem nad jego ogromną wiarą 

w Boga, która objawiła się między innymi w tym, że uwierzył w przesłania, które otrzymał przez anioła i 

w snach. Podziwiałem również jego ogromną miłość do Maryi. Uklęknąłem przed nim, a on położył obie 

swoje ręce na mojej głowie i modlił się nade mną. Czułem, że napełnia mnie miłość Boża oraz odwaga, 

by znosić wszelkie cierpienia z powodu ewangelii. Uwierzyłem, że otrzymałem dar uprzejmości, [82] 
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łagodności, opanowania i cierpliwości. Jestem przekonany, że to głównie dzięki temu błogosławieństwu 

jestem w stanie zachować spokój, cichość serca i uśmiech w czasie tak długiego cierpienia, kiedy to od 

ponad roku jestem przykuty do łóżka.  

CIELESNA POSTAĆ JEZUSA W EUCHARYSTII 

Przypomniało mi się wówczas, co Bóg powiedział do Mojżesza: „Nie będziesz mógł oglądać 

mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu" (Wj 

33,20). Wtedy jeden z aniołów, który był bardzo blisko światła, podszedł do mnie i powiedział:  

– Ten Jezus przyjdzie ponownie w ludzkiej postaci w dniu ostatecznym, kiedy przyjdzie sądzić 

żywych i umarłych. Jeśli teraz chcesz zobaczyć Jego postać, popatrz na Najświętszą 

Eucharystię, gdzie jest On prawdziwie obecny pod postaciami chleba i wina, ponieważ 

podczas każdej Mszy św. chleb i wino naprawdę stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Możesz 

zobaczyć Go twarzą w twarz, możesz Go dotknąć, a nawet spożyć Jego ciało i wypić Jego 

krew, stając się w ten sposób jedno z Nim. Uwierz w to i głoś to całemu światu.  

(Więcej na temat Eucharystii możesz się dowiedzieć czytając moją książkę „ On mnie dotknął i 

uzdrowił".)  

W jednym momencie moje myśli pobiegły do celebracji mojej codziennej Mszy św. Co za misterium 

ogromnego cudu wydarza się każdego dnia w moich dłoniach. Podczas Mszy św. biorę do rąk chleb, 

mówię: „ To jest ciało Moje" i ten chleb rzeczywiście staje się Ciałem Chrystusa, tym samym Ciałem, 

które zostało poczęte w łonie Maryi Dziewicy i które wzięło im [85] siebie wszystkie moje grzechy wraz z 

ich konsekwencjami! Biorę do rąk kielich z winem, mówię: „To jest krew Moja", a wino staje się Krwią 

Chrystusa, która podczas męki na krzyżu wypłynęła z Jego serca dla przebaczenia naszych grzechów i 

zbawienia wszystkich. Płakałem z radości i wielbiłem Boga za dar mojego kapłaństwa oraz przywilej 

odprawiania Mszy św. W tym samym momencie poczułem w sercu głęboki smutek z powodu wszystkich 

Mszy św., które sprawowałem bez należytej troski i właściwej postawy. Nagle zobaczyłem olbrzymi tłum 

księży, biskupów i papieży trzymających i unoszących Ciało Chrystusa i Jego Krew w kielichu. Głośno 

wyśpiewywali doksologię:  

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności 

Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków.  

Odpowiedziałem: „Amen". Zobaczyłem ogromną rzeszę aniołów głośno wyśpiewujących: „Alleluja".  

CZCICIELE NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII 

Wtedy mój anioł stróż wskazał palcem na pewien zakątek nieba i powiedział:  

– Tam możesz zobaczyć miliony ludzi odzianych w białe szaty, oni szczególnie umiłowali 

nabożeństwo do Najświętszej Eucharystii. Codziennie uczestniczyli we Mszy św. i spędzali 

dużo czasu przed Żywym Obliczem Chrystusa ukrytym w monstrancji.  

Ujrzałem całe mnóstwo ludzi, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, młodych i starszych. 

Zobaczyłem także kilka ołtarzy, na których kapłani sprawowali Msze św. oraz ludzi przystępujących do 

komunii św. Wokół ujrzałem wiele monstrancji otoczonych przez ludzi, którzy pieśniami wielbili [86]  
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Boga i dziękowali Mu. Klaskali i podnosili ręce do góry. Niektórzy z nich padali na twarz przed Panem w 

Najświętszym Sakramencie i wstawiali się za innymi ludźmi. Pomyślałem wówczas o tak wielu 

charyzmatycznych spotkaniach modlitewnych i adoracjach, które prowadziłem i w których 

uczestniczyłem w różnych miejscach. Byłem pewien, że niebiańska liturgia jest bardzo charyzmatyczna. 

Nie widziałem żadnych różnic w poszczególnych celebracjach, wszystkie niebiańskie liturgie były 

odprawiane w tym samym rycie.  

PARY MAŁŻEŃSKIE W NIEBIE. 

Zobaczyłem śpiewający na cześć Pana tłum par małżeńskich wraz z ich dziećmi. Były tam 

małżeństwa, które na ziemi żyły w miłości i wierności. Niektórzy z nich nie mieli dzieci. Jeden starszy 

mężczyzna, u którego boku stała żona, powiedział:  

Żyliśmy razem 67 lat, lecz Pan nie dał nam potomstwa. Ale kochaliśmy się wzajemnie. Z 

radością przyjęliśmy nasz stan i wszystkie dzieci na świecie uważaliśmy za nasze własne.  

Wskazując palcem na tysiące dzieci znajdujące się tam, z szerokim uśmiechem na twarzy powiedział:  

To są nasze dzieci!  

Chciałem go uściskać! Wszystkie dzieci ruszyły w moją stronę, aby mnie dotknąć, ale nie 

mogły się do mnie zbliżyć. Pomyślałem o tym, co Jezus powiedział o małżonkach, którzy poszli do 

nieba: „Są jak aniołowie w niebie!" (Mt 22,30). Zorientowałem się, że małżonkowie mogą wspólnie w 

niebie doświadczać wizji szczęśliwości. Wiernym małżonkom, którzy na ziemi żyli w miłości, jedności i 

świętości, Pan pozwała przebywać razem w niebie. Miłość, która została wlana w ich serca przez Ducha 

Świętego podczas ślubu, nie kończy się wraz ze śmiercią. Miłość trwa wiecznie. Jestem pewien, że ich 

[87] wzajemna miłość oraz miłość do dzieci musi być czysto duchowa, pozbawiona pożądliwości 

cielesnych.  

MAŁE DZIECI RUSZYŁY W MOJĄ STRONĘ! 

Nagle grupa dzieci ruszyła w moją stronę. Dzieci te śpiewały piękne pieśni. Mój anioł stróż 

powiedział: –„To są dzieci, które zmarły w wyniku aborcji lub poronienia. W swojej posłudze ochrzciłeś 

je w duchu i teraz przebywają tutaj wielbiąc Pana. Przybiegły do ciebie, aby wyrazić swoją 

wdzięczność". W obecności tych dzieci odczułem ogromną radość. Pan pozwolił mi uściskać te dzieci, 

wziąć je na ręce i posadzić na kolana jak to zwykłem robić podczas rekolekcji. Próbowały mi coś 

powiedzieć, ale nie mogłem ich zrozumieć. Postanowiłem wówczas, że będę kontynuował posługę 

chrzczenia nienarodzonych dzieci oraz będę nakłaniał innych kapłanów, aby to czynili.  

MĘCZENNICY W NIEBIE 

Ujrzałem grupę świętych, którzy przelali krew z powodu wiary w Chrystusa. Byli odziani w 

czerwone szaty. Byli wśród nich przedstawiciele wszystkich narodów i języków. Wielu z nich było 

męczennikami z pierwszych wieków chrześcijaństwa, którzy ponieśli śmierć z rąk tyrańskich królów i 

władców. Niektórzy podeszli do mnie i przedstawili się jako męczennicy prześladowani i zabici przez 

nazistów i komunistów. Jeden opowiedział mi, że został zasztyletowany podczas Mszy św., kiedy 
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przyjmował komunię św., inny natomiast został ścięty, kiedy prowadził spotkanie modlitewne. Pewien 

kapłan powiedział, że został zastrzelony podczas odprawiania Mszy św. Trzymał w rękach kielich i 

monstrancję. Zobaczyłem osoby, które były torturowane i zabite na różne sposoby przez fanatycznych 

wyznawców innych religii. Mój anioł stróż powiedział mi:  

– Kościół wyrasta z ich krwi. [88]  

Pomyślałem wówczas o tak wielu chrześcijanach prześladowanych i zabijanych w różnych częściach 

świata. Modliłem się za nich, przyzywając Ducha Świętego.  

Spotkanie z męczennikami było przejmującym doświadczeniem. Kiedy słuchałem opowieści o ich 

cierpieniach z powodu Chrystusa i Ewangelii, ogień Duch Świętego rozpalał moją duszę. Czułem, że 

jestem namaszczany odwagą i mocą. Przypomniałem sobie, co powiedział do mnie św. Jan Paweł II, 

kiedy mówiłem mu o ryzykownej posłudze głoszenia Ewangelii wśród arabskich muzułmanów. 

Powiedział wówczas z uśmiechem:  

– Bądź gotowy przelać krew, nawet wśród Arabów. Odpowiedziałem mu:  

– Ojcze Święty, skoro ty przelałeś swoją krew za nas na placu św. Piotra, to ja również jestem 

gotowy przelać krew w posłudze ewangelizacji.  

PIĘKNO KOŚCIOŁA 

Wskazując palcem w pewnym kierunku mój anioł stróż powiedział:  

– Popatrz, teraz możesz zobaczyć piękno Kościoła Chrystusowego zbudowanego na Piotrze - 

skale.  

Ujrzałem białe wzgórze lśniące niczym śnieg w świetle słońca pełne ludzi odzianych w białe 

lub czerwone szaty. Rozpoznałem w nich świętych oraz męczenników. Zobaczyłem św. Piotra 

stojącego pośród papieży. Uściskał mnie przy wejściu do nieba. Kardynałowie, biskupi, kapłani, diakoni, 

siostry zakonne i świeccy stali wokół papieży w porządku hierarchicznym. Widziałem błyski światła. 

Aniołowie latali nad nimi śpiewając melodyjne hymny. Usłyszałem „Te Deum" — tradycyjny śpiew 

uwielbienia po łacinie. Następnie zobaczyłem olbrzymią monstrancję, w której wystawiony był 

Najświętszy Sakrament. Cały tłum niezależnie od porządku i pozycji w hierarchii oddał pokłon żyjącemu 

Jezusowi ukrytemu w Eucharystii. Pomyślałem wówczas: „Ach, jeden pasterz i jedna owczarnia! " 

Zapytałem anioła:  

– Czyż oni wszyscy nie są katolikami? Czyż nie oznacza to, że tylko katolicy idą do nieba? 

Uśmiechnął się i odpowiedział:  

– Przyjrzyj się uważnie: są tam wierni wszystkich wyznań, a nawet innych religii. Oni wszyscy 

znaleźli się tutaj ponieważ przyjęli wiarę w Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela, zarówno 

bezpośrednio poprzez chrzest z wody i Ducha, jak również pośrednio przez chrzest pragnienia 

lub krew. Tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie, ponieważ On stał się kapłanem i ofiarą 

przebłagalną za grzechy ludzkości i On jest jedyną Drogą wiodącą do życia wiecznego. Tutaj 
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w niebie wszyscy podlegają jednemu Pasterzowi, nie ma żadnych różnic ani dyskryminacji, ale 

każdy musiał przywdziać szatę świętości.  

Rzeczywiście, zobaczyłem tam pastorów, biskupów, szafarzy i liderów grup modlitewnych, którzy na 

ziemi należeli do różnych kościołów i wyznań. Wielbiłem Boga za to, że objawił mi piękno i potęgę 

Kościoła w niebie. Pomyślałem wówczas, że Kościół na ziemi powinien być repliką tego Kościoła 

niebiańskiego! Mój anioł stróż kontynuował:  

– Musisz pamiętać, że Chrystus założył tylko jeden Kościół, a wszystkie odłamy i podziały 

Kościoła są dziełem człowieka. [90]  

Pomyślałem wówczas o pięknych słowach św. Pawła o Kościele: „A więc nie jesteście już obcymi i 

przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga -zbudowani na 

fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W 

Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się 

we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha" (Fe 2,19-22).  

WSTAWIENNICTWO W NIEBIE 

Mój anioł pokazał mi grupę świętych i aniołów wstawiających się za ludźmi. W ich modlitwie 

było wiele uwielbienia i dziękczynienia. Na myśl przyszły mi słowa św. Pawła: „O nic się już zbytnio nie 

troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z 

dziękczynieniem" (Flp 4,6). Modlili się w różnych, zarówno duchowych, jak i materialnych potrzebach 

ludzi przebywających na ziemi. Święci grupami przychodzili, aby dołączyć się do tej modlitwy. Wyglądało 

to trochę jak charyzmatyczna grupa modlitwy wstawienniczej, dlatego chciałem się przyłączyć, ale nie 

mogłem. Zamknąłem oczy i próbowałem przypomnieć sobie prośby moich bliskich, które powierzyli mi w 

listach, emailach i rozmowach telefonicznych. W tym momencie twarze osób, za które się modliłem, 

pojawiły się przed moimi oczami jak żywe. Ich prośby o modlitwę ukazały mi się na długiej kartce 

papieru. W duchu przedstawiłem je wszystkie tej niebiańskiej grupie modlitewnej. Byłem bardzo 

szczęśliwy. Klaskałem w dłonie i uwielbiałem wraz z nimi Jezusa.  

NACZYNIE ŁASKI 

Zobaczyłem ogromne lśniące naczynie, wyglądające jak statek. Było ono zrobione ze złota lub 

było pokryte złotem. Mój anioł powiedział mi, że to jest skarbiec łaski, gdzie przechowywane są zasługi 

męki i śmierci Chrystusa oraz zasługi wszystkich świętych [91] i męczenników. To stąd zlewane są 

wszelkie błogosławieństwa na ludzi na ziemi według ich potrzeb. Zapytałem, czy ten skarb może się 

kiedykolwiek wyczerpać. On odpowiedział, że tyle błogosławieństw, ile wylewa się z niego każdego dnia, 

tyle samo zasług płynących ze Mszy św., modlitw, umartwień, cierpień wszystkich dobrych ludzi 

codziennie wpływa do tego skarbca. To naczynie łaski nigdy się nie wyczerpie! Pomyślałem wtedy o 

tym, czego nauczyłem się o odpustach w Kościele.  

SKARB W NIEBIE 

Mój anioł pokazał mi stos kamieni. Kiedy podszedłem bliżej, zobaczyłem, że bije od nich różnokolorowy 

blask niczym blask złota, srebra, szmaragdów, kryształów, jaspisu, diamentów czy pereł. Kamienie te 

niczym gwiazdy wystrzeliwały w kierunku wejścia do nieba. Kiedy zapytałem anioła o znaczenie tych 
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kamieni, powiedział mi, że są to skarby, które ludzie podczas życia na ziemi zgromadzili sobie w niebie 

poprzez uczynki miłosierdzia. Kiedy ktoś przychodzi do nieba po zakończeniu ziemskiego życia, te 

skarby są brane pod uwagę podczas sądu nad tą osobą. Pomyślałem o nauczaniu Jezusa na temat 

gromadzenia skarbu w niebie poprzez sprzedanie wszystkiego i rozdanie tego ubogim (Mt 6,19-20; 

19,21). Powiedział: „Uważajcie na to, czego słuchacie Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, 

odmierzą wam i jeszcze wam dołożą" (Mk 4,24).  

CENTURIA [Zofia Nosko]: DUSZE CZYŚĆCOWE7 

27. 

5.11.1983  

Modlitwa za dusze zmarłych jest wielką potęgą, otwiera bramy Nieba dla duszy. W dniu 

dzisiejszym, w czasie modlitwy, o godz. 12.40, oczami duszy widziałam liczne rzesze dusz, które 

przybyły do mojego pokoju. Wszyscy klękali, jedni schylali głowy aż do ziemi, inni modlili się w postawie 

klęczącej. Byli wśród nich liczni mnisi buddyjscy, liczni mahometanie, Żydzi, ludzie wszystkich wyznań i 

narodów. O jakże to było piękne! Mahometanie mieli ręce i głowy złożone ku ziemi. Nasi kapłani 

odmawiali Różaniec święty, tak jak ja odmawiałam. Ścian mojego pokoju nie było, była przestrzeń 

pokryta licznymi duszami. Widziałam dużo znajomych, widziałam dużo księży, zakonnic, bardzo dużo 

kapłanów, ludzi, których znałam i nie znałam. Na czele, przede mną było dużo świętych: święty Antoni, 

święty Dominik, święta Teresa Mała i Wielka, Ojciec Pio, święty Maksymilian Kolbe, jakaś młoda 

Dziewica piękna, z rozpuszczonymi włosami, której nie znam. Byli liczni Aniołowie w bieli, Matka 

Najświętsza w postaci Niepokalanego Poczęcia z dużym Różańcem. Kostki tego Różańca były lśniące, 

jak rosa. Matka Boża modliła się na Różańcu, a modlitwa ta, wyglądała tak:  

– Wieczny im pokój, [56] wieczne odpoczywanie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na 

wieki wieków.  

Pan Jezus był również i był ubrany w białą szatę. Przez cały czas był lekko uśmiechnięty, 

bardzo szczęśliwy. I przez cały czas błogosławił liczne tłumy. Ciągle błogosławił, kreślił krzyż na 

wszystkie strony. Jak wielka radość, jak wielkie nabożeństwo. To, co widziałam przekracza wszelkie 

pojęcie. Pan Jezus Chrystus błogosławił te tłumy dusz bez przerwy. Na Jego twarzy była miłość, 

rozradowanie. Zwrócił się do mnie i powiedział:  

– Tu nie ma wyznania, tu nie ma narodowości, tu jest Miłość, Miłosierdzie Boga, Odkupiciela 

Świata, Jezusa Chrystusa. Chcę w Swoim Miłosierdziu dać każdemu prawemu cząstkę Miłości Bożej 

zakosztować. Amen.  

29. 

16.X.1983  

                                                           
7
 Fragmenty z Książki Centurii [śp. Zofia Noska] Orędzia Zbawienia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca 

Maryi na dni oczyszczenia świata i przygotowanie duszy na sąd Boży. Tom III wyd. „Centuria” Szczecin 1995 
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W czasie modlitwy porannej, stanęła przede mną zakonnica stara, około 80-ciu lat i 

powiedziała mi, że ma imię Stanisława, że jest i była zakonnicą pewnego zakonu. Powiedziała:  

– Dopraszam się łaski, módl się za mnie, cierpię.  

I wówczas ujrzałam ogień, obejmujący tę starą zakonnicę, aż do ramion. Cały płaszcz, z 

grubej wełny, płonął. Było to przerażające. Powiedziała:  

– Cierpię, bo nie przestrzegałam reguły, kłóciłam się często z siostrą Bronisławą, ona też 

cierpi. Obmawiałam ją i siostrę przełożoną. Zapisz to, niech wszyscy wiedzą, że za te grzechy bardzo 

się cierpi. Spójrz tam, wskazała mi ręką. Spojrzałam tak, jakby dwa piętra w dół i własnym oczom nie 

mogłam uwierzyć, że tak straszne męki cierpią dusze w ogniu czyśćcowym. Ona mi powiedziała:  

– To jest tylko czyściec i daje nadzieję na wybawienie. A gdy dusza znajdzie się w ogniu 

wiecznym? Módl się, bardzo cię proszę. Powiedziałam, że ja zapominam imiona, ale modlę się za 

wszystkie dusze codziennie. Powiedziała mi tak:  

– Gdy się modlisz, i gdy ktokolwiek się modli za dusze czyśćcowe ogień zostaje wstrzymany, 

przygasa i dusze mogą unosić się wyżej, gdzie im jest lżej. Ci na dole, bardzo cierpią. Ja mam 

cierpienie takie, jak widzisz, a te pozostałe dusze palą się ogniem i smażą jak na patelni. Ale też jest 

inne cierpienie, wskazała. O, widzisz? [58]  

Ujrzałam straszne miejsce, taflę wody lodowatej, w niej zanurzone dusze, aż po czubki głowy. 

Wkoło pływały kawałki lodu. Dusze jęczały i dygotały z wielkiego, nie do pojęcia, zimna. Jedne były 

zanurzone po szyję, trzęsły się jak w febrze, dygotały, jęczały. Nie mogłam na to patrzeć.  

– To nie wszystko, nie odwracaj głowy, - powiedziała mi. – O, patrz, tu cierpią dusze 

nieopisany ból i tęsknotę za Światłem Wiecznym, Najświętszym. To są cierpienia najsroższe i 

największe. I ujrzałam je, ale to nie były twarze, ale umęczone maski przerażające. A jęki ich były 

najstraszniejsze i najbardziej bolesne.  

– I jeszcze to nie wszystko, co ujrzałaś  – powiedziała mi zakonnica. – Jest pochód dusz 

błędnych, pokutujących. Udręczenie ich, to przywiązanie do miejsca, które bardzo kochały za życia, a z 

którym zawsze wiąże się tajemnica wielkiego zła, zabójstwa, skrytobójstwa, wielka krzywda ludzka. Te 

dusze mają tak wielkie udręczenie, że to się równa cierpieniu ducha i fizycznemu. Nie prowadzę cię do 

ogrodu rozpaczy duchem, bo tego nie zniosłabyś. Ale to, co widzisz, zapisz: – Dusze muszą 

spłacić dług swego grzechu, aż do ostatniego szelążka. Módl się za nas. Zachęcaj innych, niech się 

modlą. Pamiętaj, modlitwa zalewa ogień, który nas pali, pociesza dusze, które bardzo cierpią. Powiew 

ciepła zsyła na tych, co wiecznie tkwią w tafli lodowatej wody. Pamiętaj: – Modlitwa dla dusz, modlitwa... 

Po tych słowach, odeszła ode mnie ta zakonnica. Amen.  

30. 

8.VIII.1984  

W czasie modlitwy porannej, pięć minut przed dwunastą w południe, usłyszałam ludzki, 

wyraźny głos, jakby [59] w pokoju, w sieni, za oknem: sąsiadko, sąsiadko! Nikogo nie było, wokoło 

zupełna pustka. Bardzo się zaniepokoiłam - myśląc, że może coś się wydarzyło komuś z mojej rodziny, 

bo wszyscy byli poza domem. Głos przypominał mi zmarłą przed kilkoma tygodniami kobietę, która 

żyła, tak, jak chciała. Po kilku minutach, w progu mojego pokoju ujrzałam oczami duszy tę niewiastę, 

która zmarła. Była bardzo strapiona, smutna, powiedziała do mnie:  
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– Imię moje Cesia. Módl się za mnie, bo nikt z moich znajomych tego nie robi, a ja bardzo 

cierpię. Ach, jak bardzo żałuję, że nie chodziłam do kościoła na Mszę Świętą! To pomaga duszy tutaj. 

Bardzo żałuję, że tak często piłam piwo, wino i wódkę, że tak straszne życie prowadziłam. Żałuję, 

bardzo żałuję. Ja miałam mało świadomości, co dobre, a co złe. Ale Matka Najświętsza, Niepokalana 

Pani i Jej Syn przenajświętszy, Pan Jezus, przez niepojętą dobroć i miłość Swoją, wyrazili zgodę przez 

mojego opiekuna, świętego Anioła, który bardzo płakał nade mną: – Niech idzie tam i prosi ją o modlitwę 

za duszę Czesławy, ona będzie się modliła. Dlatego tu jestem i proszę cię o modlitwę. Powiedziała mi 

też, że trzeba bardzo dużo się modlić, ofiarować wysłuchane Msze święte za dusze i za jej duszę też.  

I dalej mówiła:  

– Bo ja wiele, wiele broiłam, żyjąc na ziemi, dziś bardzo żałuję, ale w życiu na ziemi nie miał 

mi kto powiedzieć i przestrzec przed karą po śmierci za grzechy życia. Powiedziała jeszcze raz:  

– Nie zapominaj, módl się, bo ja już więcej nie będę mogła przyjść i prosić o modlitwę. W 

czasie modlitwy na Anioł Pański, ją też przedstawiłam przed Oblicze Najświętszego Pana i prosiłam 

moich znajomych, bardzo bogobojnych ludzi, by się za nią modlili, by otrzymała łaskę od Najświętszego 

Pana. Amen. [60] 

33. 

21.II.1985  

W czasie modlitwy, przyszła do mnie dusza mojej znajomej i powiedziała:  

– Imię moje, jak wiesz, jest Mirka. Tutaj się nazywam: cierpienie za niewiarę. Wy tam, na 

świecie, nawet nie wiecie, co możecie zrobić dla biednych dusz pokutujących swoją modlitwą. Znasz 

mnie i wiesz, jaka byłam. Byłam tu, na tym świecie, bardzo zagrożona, pogrążyłam się w rozpaczy nie 

do opisania i zrozumienia. Nikt z rodziny mojej ani w czasie pogrzebu, ani potem, nie modlił się za 

mnie. Nie mogę uzyskać znikąd żadnej pomocy. Moje córki w różnych układach małżeńskich żyją 

różnie, bez modlitwy, bez kościoła, komunii świętej nie przyjmują. Ty pierwsza wspomniałaś w 

swoich pacierzach o mnie przed Najświętszym Bogiem Sprawiedliwym. Ach, jaka ulga, jaka wielka ulga. 

Dusza moja doznała tej ulgi, tej łaski, przez [65] twoje krótkie wspomnienie w modlitwie. Proszę cię, módl 

się za moją duszę, módl się, bo nikt o mnie nie pamięta, że trzeba się modlić. Dusza wymaga 

modlitwy, upraszania łaski dla niej. Wiesz, oni noszą na mój grób kwiaty, ciągle kładą mi kwiaty, a one 

są mi niepotrzebne. Jakie to przykre, one nie modlą się. Jak żałuję, że tak wychowałam moje dzieci. 

Jaka straszna tragedia, że byłam nowoczesną matką. Nie wlałam do ich dusz pojęcia o duszy, która 

żyje poza grobem. Naprawdę, mówię ci, żyje i męczy się.  

– Ach, jest nas bardzo dużo nieszczęśliwych dusz, o których nikt nie pamięta. Źle 

wychowaliśmy swoje dzieci, bardzo źle. To myśmy oddalali ich od modlitwy, od pokuty, od religii. 

To my, a dziś cierpimy. Oni przynoszą nam kwiaty, chorągiewki, a Mszy świętej za dusze nie składają 

przed Bogiem. Cierpię za to, że należałam do tych tam! Jakże żałuję, jakże bardzo żałuję teraz! Nie 

chodziłam do kościoła, mówiłam, że brak mi czasu, sama siebie tak usprawiedliwiałam. Mąż był więcej 

wierzący, ja lekceważyłam wszystko. Brak mi dziś tych zasług. Bądź dobra, ofiaruj choć jedną Mszę 

świętą za mnie. Jesteś codziennie na Mszy świętej, ofiaruj. To ciężki grzech opuszczać Mszę świętą.  
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– Dużo jest takich, jak ja, oj, dużo! Módlcie się za nami. Te dusze, za których się modlisz, są 

już wysoko, a ja jeszcze tak cierpię. Niepokalana Najświętsza Dziewica, Pani nasza jest prawdziwą 

Królową Nieba i Ziemi, piękna, cała jaśniejąca, świetlista.  

– Ja, nędzna dusza - mówiła dalej Mirka - raz jeden, z bardzo daleka, przez małą szparę 

widziałam świętą, jasną Królową Maryję Pannę. To dobroć, to miłość, to opiekunka wszystkich dusz. 

Ona przed Synem Swoim nas usprawiedliwia, przed Bogiem [66] Wszechmogącym. To jest wielkie 

światło, to jest wielka dobroć. A zapamiętaj, kto ma Jej skarby, które Ona rozdaje ma wszystko. Jej 

skarbem jest Różaniec święty. Nigdy go w życiu nie odmawiałam, nigdy, nigdy. Poświęć choć jeden 

dziesiątek Różańca świętego, a uwolnisz mnie od wielkich mąk czyśćca, chociaż częściowo. To Maryja, 

Najświętsza Pani zabiera dusze wybawione z grzechu i prowadzi do Syna Swojego Jezusa Chrystusa.  

– Tu w czyśćcu, w czasie moich mąk, mam wiele, wiele do przemyślenia. Tu żyjemy tak, jak 

żyjecie na ziemi, tylko w innej substancji. Gdy ty mi mówiłaś o Bogu, w duchu śmiałam się zawsze z 

ciebie. Nie wierzyłam ci, okpiwałam i mówiłam: Ta szalona kobieta, zawsze z Różańcem! Czemu ona 

tak się modli ciągle? Jak dziś tego żałuję, jak cię mocno przepraszam. Jeszcze raz cię przepraszam. 

Módl się, módl, pamiętaj, za mnie, pamiętaj. Za mnie nikt się nie modli z mojej rodziny, oni żyją życiem 

ziemi.  

– Mój czas kończy się już, muszę odchodzić. A co do twoich rodziców, są już w przedsionku 

Nieba. Twoje modlitwy otrzymują dusze ogołocone, za które nikt się nie modli. Nie zadawaj mi pytania, 

co do Judasza, bo nic ci nie powiem. Proszę, nie zapominaj, wspominaj mnie w modlitwie. Amen.  

Zapisz: Dziś rano, w czasie modlitwy stanął przede mną mój ojciec, oczami duszy go 

ujrzałam. Był pogodny, szczęśliwy. Powiedział:  

– Już jestem w pierwszym Niebie, o, jak tu pięknie, jak pięknie! Ubrany był w jasny, niebieski 

garnitur, jak gdyby spłowiały. Powiedział: – Módl się nadal gorąco, módl się. Bardzo potrzebne są 

modlitwy dla dusz opuszczonych i zapomnianych. I powiedział: – Niech będzie pochwalony Bóg Święty 

w Trójcy Przenajświętszej. Amen. [67] 

36. 

25.I.1988  

W czasie modlitwy, w godzinach porannych, oczami duszy widziałam olbrzymi plac, jak gdyby 

wielkie jezioro, woda, po której pływały kry. Od niej bił wielki ziąb. I oto w tej lodowatej wodzie stali 

ludzie, dziwni, [72] smutni, posępni. Jedni byli zrezygnowani, a inni załamywali ręce i szlochali. I oto 

ujrzałam grupę ludzi, którzy szli z radością i nieśli naręcza kwiatów, nieziemsko pięknych, ci ludzie byli 

radośni. I powiedział mi głos: – Słuchaj, co ci rzeknę i patrz: Ci, co stoją po szyję w wodzie, po kolana, 

po pas, w zimnej lodowatej  to są dusze rodziców, zapomniani przez swoje dzieci. Oni źle wychowywali 

swoje dzieci, nie dawali im dobrego przykładu, nie dawali im serca swojego i miłości. Zdobywali ich 

prezentami. Nie mieli czasu dla swoich dzieci, by w sercach zasiewać i budzić miłość Boga i bliźniego. 

Oto dziś mają odpłacone od swoich dzieci. Dzieciom tym też brak serca i miłości. I mogą ci rodzice tak 

stać w tej wodzie po wszystkie wieki, czując ból nie do zniesienia, ból zimnych serc swoich dzieci. Jest 

to ból najokrutniejszy. Dzieci zapomniały o swoich rodzicach. Jednym słowem modlitwy nie pocieszają 

tych nieszczęsnych dusz. Ci, co niosą piękne kwiaty, to rodzice, którzy wychowali dzieci twardo, ale z 
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miłością Bożą. Pouczali o miłości Boga i człowieka. Oni to otrzymują nadmiar kwiecia od swoich dzieci   

modlitwy i pokuty. I ci, co otrzymali nadmiar, oddają te kwiaty Niepokalanej Panience. Są to modlitwy, a 

Ona, Matka wszystkich dusz, rozdaje tym, którzy są najubożsi i stoją najdłużej w tej lodowatej wodzie. 

Córko, pamiętaj i przekaż to, co widzisz. Rodzice obojętni, którzy źle wychowują swoje dzieci, nie mają 

czasu na pouczanie dla swojego dziecka, na zwykłą rozmowę w krytycznym okresie dziecka. Albowiem 

dziecko nie zna tak dokładnie życia, jak dorosły człowiek, który przemierzył ten szlak. Dziecko też nie 

zna tyle zasad praw Bożych, które każdy rodzic powinien utrwa-[73]lić w sercach i umysłach swoich 

dzieci: Kochaj Boga nade wszystko i bliźniego swego, szanuj i kochaj rodziców. Tacy rodzice, którzy 

tego dziecku nie przypominają i nie pouczają, szykują sobie długi czyściec w wodzie lodowatej, 

w chłodzie serca ich dzieci. Dzieci też wykarmione taką strawą, będą miały podobny stosunek do 

swoich dzieci, i będą miały takie szczęście w życiu pozagrobowym, jakie stworzyli swoim rodzicom, bo 

ich dzieci też im tak odpłacą. Tak dzieje się, gdy nie ma miłości, gdzie brak szczęścia miłującego, brak 

wiadomości o miłości Boga do człowieka i o dwóch zasadniczych prawach Bożych: Miłuj nade 

wszystko Boga i bliźniego. Te dwa przykazania są największe i zasadnicze. Kochaj rodziców, czcij 

ojca i matkę swoją. A rodzice muszą kochać dziecko i sercem i rozumem, by miłość ich nie ograniczała 

się do nowej sukienki, do nowego swetra, do pięknej sukni na bal maturalny. Miłość rodziców ma być 

przypomnieniem o najważniejszym: kocham cię i pragnę twego dobra w rozsądku, w prawach Bożych. 

Jestem cierpliwa, potrafię wysłuchać skarg twoich i zaradzić w twojej niepewności. Ale prócz mnie, 

musisz zwrócić się do Trójcy Przenajświętszej, w oparciu o prawa Boże, i do Niepokalanej Dziewicy 

Maryi i prosić o roztropne życie i mądre, by nie rozmieniać go na drobne nieuczciwości, kłamstwa, fałsz, 

ale szanować prawa Boże. Należy znaleźć czas, by dziecko zrozumiało i zapisało sobie w pamięci, że 

musi nieść pomoc swoim rodzicom, gdy są już na ziemi starymi i niedołężnymi ludźmi. A po śmierci, że 

należy modlić się za nich codziennie, krótki pacierz rano i wieczorem, ofiarować Komunię świętą 1-

piątkową, prosić o Mszę świętą w dniu ich [74] imienin, w ich święta, dawać na wypominki, aby nigdy 

rodzice nie byli zapomniani przez swoje dzieci. Tak powiedziała Najświętsza Maryja Panna: – 

Dziesiątek Różańca Świętego, chociaż jeden raz dziennie, niech ofiarują za swoich zmarłych 

rodziców ci, co są na ziemi. Amen.  

23. 
28.IV.1981  

Stanęli przede mną Rabini, dość duża grupa i po-wiedzieli mi: Jesteśmy rabinami, którzy 

zginęli w Oświęcimiu.  

– Ty modlisz się za wszystkich, a nie modlisz się za poległych w Oświęcimiu.  

– Czy to za was mam się modlić, za wszystkich, – pytałam ich.  

Odpowiedzieli:  

– Dużo dusz jest na pograniczu potępienia, różnych ras i narodowości. Nas jest trzydziestu. 

Módl się za nas i za wszystkie dusze, które poległy w Oświęcimiu. Będzie za to zapłata w Niebie, u Króla 

wszystkich królów, którym jest Najwyższy, Nieskalany, Wielki, Chwalebny, Sam Bóg!  

Zapytałam, czy zrozumieli, że Pan Jezus to Mesjasz?  
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– Oj, tak, zrozumieliśmy, odpowiedzieli, już dużo wcześniej, bo wypełniła się prośba ojców 

naszych: Krew Jego na nas i na dzieci nasze. Tak, ta nasza śmierć to zgoda naszych przodków. My też 

się zgadzamy i oddajemy cześć i pochwałę Mesjaszowi Świętemu nad Świętymi. Amen. [51]  

26. 

8.11.1983  

W czasie modlitwy porannej, stanął przede mną car Mikołaj i prosił, bym odmawiała za jego 

duszę pacierz, bo nikt nie modli się za jego duszę. W dzień 8-go lutego zapomniałam o nim. Ponownie, 

w czasie modlitwy porannej, 9-go lutego, przyszedł i stanął przede mną i prosił mnie:  

– Módl się za mnie, odmów za duszę moją pacierz. I przerwawszy swoje pacierze, odmówiłam 

za cara Mikołaja: 3 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryjo i 3 Chwała Ojcu.  

Wówczas to pobłogosławił mnie, mówiąc:  

– Niech Bóg Najświętszy błogosławi ciebie, żeś duszę moją wybawiła. Idę do Ojca 

Najświętszego, Króla nad Królami. Gdy stanę przed Jego Obliczem, powiem, że ty, duszo dobra, 

pomogłaś mi się zbawić.  

Prosił mnie jeszcze, mówiąc:  

– Módl się za wszystkie dusze w czyśćcu, jest dużo dusz, o których wszyscy [54] zapomnieli. 

A niekiedy jedno westchnienie do Boga, Najświętszego Ojca, przez was, wprowadza je do Bożego 

Domu. Ja byłem bardzo nieszczęśliwy, ale winę za wszystko zło popełnione, ma Duma 

Gosudarstwiennaja. Oni przedstawiali mi różne sprawy i dręczyli, zmuszali. Byłem zdradzony przez moją 

żonę. Cały czas po śmierci byłem w czyśćcu. A teraz pisz: Te czasy, które idą do was, to śmierć 

wielka, śmierć straszna, straszniejsza, niż rewolucja w Rosji. Niebo i ziemia będą ze sobą się 

ścierać, będzie walka na śmierć i życie. Wszystkie moce będą poruszone. Smród siarki i 

spalenizny będzie tak wielki, że wyginie od tego trzy czwarte ludzi. Ludzie staną się jak zwierzęta, 

nawzajem będą się mordować, bez przyczyny, jeden drugiego będzie zabijał. To przez działanie 

złych duchów, ciemności zalegną wielkie. Od zagęszczonych dymów wszystko będzie się paliło: 

woda, kamienie, i wszyscy będą się palili. Nie będzie zwyciężonych, ani zwycięzców. Wszyscy, 

jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej zginą. Cała Azja, cała Europa, Ameryka Południowa, 

Ameryka Północna, Afryka, Australia, wyspy i półwyspy będą poruszone. Ani ptak, ani mysz, ani 

dżdżownica, nie będą żyli na tej spopielanej, skażonej, splugawionej ziemi. Cztery miliardy 

istnień ludzkich przestanie istnieć. A Bóg Święty nad Świętymi, powała Sobie nową generację, 

niczym nie skażoną. Pozwolono mi dziś, tobie to powiedzieć, bo ty masz błagać Pana o ochronę 

świata, o uratowanie świata.  

Dziewica Najświętsza powiedziała mi tak:  

– Idź do niej i powiedz jej, niech się za ciebie modli. A gdy otrzymasz w darze modlitwę, 

będziesz zbawiony. I wówczas powiedz jej, niech się nie ociąga w modlitwie za cały świat. Bóg Ojciec 

pragnie usunąć ten cały kataklizm straszny, [55] który chce człowiek wywołać. Aby to otrzymać, dusze 

ludzkie muszą być wspierane modlitwą, cierpieniem innych dusz. Jedni są już tak ślepi, że opanowała 

ich nienawiść, zło. Inni zatracili wiarę. Powiedz jej, że komunizm zginie, wszystkie narody zjednoczą się, 
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zetrą go z ziemi. Nie będzie nigdy komunizmu. Prawa Boże zapanują. Kraj twój obejmie syn Mój, 

którego Ja sobie upatrzyłam. Amen.  

4 ŚWIADECTWA I UPOMNIENIE  

TĘSKNOTA ZA NIEBEM. 

Leżałam w łóżku, spojrzałam na dziurkę od klucza i pomyślałam sobie: – gdyby przez nią można 

zobaczyć choć kawałek nieba… i zasnęłam. 

W nocy ktoś mnie budzi. – Wstań! Zobaczysz to co chciałaś. Przede mną stoi piękny, wysoki, szczupły 

młodzieniec w białej tunice do pół łydki, z rękawami poniżej łokci, przepasany żółtym sznurem. Szedł z 

lewej strony [a] przez prawe ramię zaglądał, czy idę za nim. Szliśmy chwile przez pola i lasy. 

Zatrzymaliśmy się przed dziwną miejscowością. Po prawej stronie drogi stały domki, po drugiej stronie 

rósł sad. Wyszły przede mnie dwie piękne dziewczyny, ubrane w śliczne sukienki dobrze poza kolana. 

Przywitały się ze mną bardzo serdecznie, z radością… jeszcze tu na ziemi z nikim się tak nie witałam. 

Pokazały mi, gdzie mogę iść, bym tylko nie przekroczyła pewnej linii, gdyż umrę z nadmiaru szczęścia i 

radości. W oczy rzucało się przecudowne światło, które dawało radość i szczęście zupełnie inne niż 

ziemskie, jakby złociste. Zrozumiałam, dlaczego za zmarłych modlimy się: „wieczne odpoczywanie racz 

duszom zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niech[aj] im świeci. Zastanawiałam się wcześniej nad 

ta modlitwą. Za światłem rzuca się w oczy perfekcyjna czystość, ład i elegancki porządek. Zwiedzanie 

zaczęłam od lasu. Drzewa stały na pięknym trawniku, niby dywanie równo przyciętym, tonące w tym 

niezwykłym świetle wyglądały niezwykle. W lesie ani jednego chwastu czy śmietka… bezwzględna 

czystość. Między lasem a sadem była łąka taka jak w lesie: zielony nieskazitelny dywan z trawy. Sad 

zaczynał się od krzewinek – od najmniejszej do większych, aż po drzewa. Z każdego rodzaju po jednym 

rzędzie, ale za to bardzo długie… w pewnej odległości od siebie [te] rzędy [były] rozmieszczone. 

Zaskoczyło mnie to, że owoce widać było takiej samej wielkości, jak na początku, tak przy końcu – nie 

było złudzenia zbieżności, jak na kuli ziemskiej, lecz ogromna płaszczyzna. Drzewa były niskie, gałęzie 

rosły ku dołowi, że można było swobodnie zrywać (tam być nie mogłam).  

Pożegnałam się z dwiema panienkami – równie serdecznie. Uważałam to jako sen tak, jak każdy. 

Poszłam rano do pracy. Pracownice przyglądają mi się i mówią, że mam niebo w oczach, czego ja w 

lustrze nie zauważyłam. Byłam tym faktem zaskoczona. 

NIE TYLKO JA WIDZIAŁAM NIEBO 

Naszej rycerki mąż, którego uważała za świętego, miał rozrusznik w sercu. Czasem się zdarzało, że 

rozrusznik przestał działać a on umierał – był po tamtej stronie życia. Rozrusznik zaczął działać – wracał 

do życia. Opowiadał, że widział Matkę Bożą w pięknym ogrodzie pełnym róż. Wszystko tonęło w 

pięknym złocistym świetle. Nie był zadowolony, że wrócił do życia – na ziemie. Tęsknił za niebem. 

Chciał tam być jak najszybciej. 

ŚMIERĆ RYCERKI NASZEJ 
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Opowiadała mi córka, jak jej mama odchodziła z tego świata (należała do Małych Rycerzy). Chorowała, 

leżała w łóżku. Przed śmiercią pyta córki: a kto to chodzi po kuchni w kapeluszu? A córka odpowiada: – 

Nie ma nikogo w kuchni (a to był szatan). Zaczęła się modlić na różańcu i uciekł. Mówi do córki: – Kiedy 

ty tak ten pokój pomalowałaś ładnie na niebiesko. Córka odpowiada: – Nie malowałam. Znowu mówi do 

córki: - Idą do nas goście... Matka Boża ze Świętymi wołają mnie. I oddała życie. 

CO TO JEST MODLITWA? 

Wiele razy się zastanawiałam: co to jest modlitwa? Dlaczego musimy się modlić? Nie umiałam 

zrozumieć śpiewając godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP: – „I jako mgła okryłam wszystką ziemie” i 

werset (Ap 8, 4) z księgi Apokalipsy św. Jana:  „I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych, z 

ręki Anioła przed Bogiem.” 

Odpowiedź przyszła nieoczekiwanie. Odmawiałam koronkę do Bożego Miłosierdzia, Nagle znlazłam się 

pod kloszem czerwono-błękitnej mgły. Patrzę przed siebie kilka metrówprzede mną siedzi czarny 

wściekły pies i przygotowuje się do biegu w moim kierunku. Podnosi się i rzeczywiście biegnie, by mnie 

rozszarpać – tyle złości było w nim. Dobiegł do klosza, zatrzymał się i zwiesił ogon i łeb – odszedł. 

Powtórzył to kilka razy. Tylko za pierwszym podbiegiem bardzo się przestraszyłam – później już się nie 

bałam – cały czas odmawiałam koronkę do Bożego Miłosierdzia. Nie rozumiałam przesłania.  

Poszłam odwiedzić naszą starszą rycerkę i mówi mi, co ją spotkało. Opowiada, jak poszła sobie na łąki, 

jest na środku i widzi, jak stado czarnych psów biegnie w jej kierunku. Bardzo się przestraszyła… Wzięła 

Różaniec do ręki i zaczęła się modlić… Wtem została otoczona piękną błękitną mgłą. Psy w popłochu 

uciekły. Zobaczyła potęgę modlitwy różańcowej. Odmawiała cały Różaniec (4 cz.) nad ranem, w 

południe (4 cz.), wieczorem (4 cz.) i w nocy (4 cz.). Nieraz mi mówiła, że moje ręce świecą i mówiła jakie 

modlitwy odmawiam. Każda modlitwa ma swój kolor – tak twierdziła. 

ZIELONE SŁOŃCE 

Zdarzyło się tak, że nie pojechała na czuwanie ku czci BOGA OJCA do Kalisza; co roku odmawiam 

nowennę przed Świętem Boga Ojca. W niedzielę rano wstaję – patrz e jak pięknie słońce świeci… nagle 

zrobiło się zielone… zaczęło wirować (jak w Fatimie) rzucając promienie zielone na boki.  

Patrzę… leci w kierunku mojego okna… Bardzo się przestraszyłam! Nie wiedziałam co się dzieje i co to 

znaczy? Wewnętrznie krzyczałam: Boże ratuj! Zjawisko znikło. Na następny dzień poszłam odwiedzić 

koleżankę (też rycerkę), a ona już od drzwi mówi mi: – Wiesz, że zielony kolor to kolor BOGA OJCA? 

Naprawdę nie wiedziałam, [ale] bardzo się ucieszyłam i przepraszałam za panikę. Oczywiście, bardzo 

dziękowała za to zachwycające zjawisko – jeszcze bardziej GO pokochałam (zawsze lubiłam zielone 

kolory).  

W ostatnim czasie zastanawiałam się czy na Ojcze nasz w czasie Mszy św. powinniśmy klęczeć, czy 

stać. Stojąc czułam niepokój i rozdrażnienie. Słyszę głos: „Światłość ze Światłości, BÓG prawdziwy, z 

BOGA prawdziwego”. Teraz mam odwagę klęczeć. 

Ja mam wielką prośbę do sióstr MRMSJ o większą skromność i wstydliwość. Na spotkania przychodziły 

z gołymi plecami, głębokimi dekoltami, wymalowane paznokcie…. 
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Mamy w grupie panie, które chodzą w spodniach i malują się, a biorą naszą gazetę (Głos MR). Może po 

przeczytaniu treści na ten temat przestaną być nieskromne. Pewnie myślą, że to mój wymysł. Załączone 

teksty może ich bardziej przekonają. 

Z Panem Bogiem / rycerka znana redakcji/  

JAKŻE TU WEJDZIESZ NIE MAJĄC STROJU ODŚWIĘTNEGO 

Czy nas już żadna moralność i normalność nie obowiązują nawet w Świątyni Pana? Bóg tu by: będzie 

do skończenia świata. Pismo Święte podaje w Księdze Powtórzonego Prawa 22,5 (por. Mt 22,12). 

"Niewiasta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny, a mężczyzna ubioru kobiety, gdyż każdy, kto tak 

postępuje obrzydły jest dla Pana Boga swego". Godność kobiety i honor przed którym cały świat się 

chyli jest to najcenniejszy skarb na ziemi - odnajdywane w jej otoczeniu, odciśnięte w samym jej ubiorze. 

Kobieta w godnym stroju w spódniczce czy sukience poniżej kolan, to piękno. Tak samo mężczyzn 

obowiązuje strój galowy w Kościele. Święty Ojciec Pio pewnej kobiecie spowiadającej się w bluzce z 

krótkimi do łokci rękawami powiedział: "Widzisz, jakbym ci uciąg rękę cierpiałabyś mniej, niż będziesz 

cierpieć w czyśćcu. Św. Ojciec Pio powiedział też: "Lepiej by Kościół był pusty, niż sprofanowany - 

lepszy Kościół pusty, niż pełen diabłów". Cnota i skromność obowiązują zawsze i wszędzie. Jak wielu 

chrześcijan idzie do piekła przez grzechy cielesne i obłudę. Niegodny ubiór w kościele, to wielki grzech i 

zgorszenie dla wielu. Bada światu przez zgorszenia.  

ODRAŻAJĄCO OBCISŁE SPODNIE,  

DEKOLTY, MINI SZELECZKI, PRZEZROCZYSTE BLUZECZKI. 

„Gangrena bezwstydu społecznego wżarła się dziś głęboko w całe społeczeństwo katolickie, nie 

wyjmując rodzin z głęboką tradycją katolicką. Na nic służy mi składanie waszych ofiar kiedy widzę z za 

ołtarza jak cieknie krew z waszych rąk, zgnilizna z waszych serc, - a pod kłamliwym szeptem waszych 

bezwonnych modlitw syczą złośliwe myśli od których roi się w waszych głowach. Jesteście spaleni 

próżnością i pożądliwością, wasza dusza, rozkłada się w grobie. Przychodzicie mnie znieważyć i 

sponiewierać, traktujecie mnie z wyższością. Córki Kościoła nie obawiajcie się przesady we 

wstydliwości, która jest odblaskiem czystości. Kobiety bezwstydne będą, jak łajno podeptane w piekle. 

Bezwstyd to istny płomień piekielny.  

Mówi Pan Bóg [do Vasulli]: – Świat znieważa mnie codziennie brakiem szacunku [do] mojej świętości, 

stał się. odrażającym brudem w moich oczach . 

OD REDAKCJI: 

Wielokrotnie w Głosie poruszany był ten temat, ale warto przypominać, upominać z miłością i troską 

wszystkim jakie mogą być skutki zgorszenia nieskromnych postaw, szczególnie w gronie Legionu. Św. 

Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale drugim pisze:  

9Podobnie kobiety - w skromnie zdobnym odzieniu, niech się przyozdabiają ze wstydliwością i 

umiarem, nie przesadnie zaplatanymi włosami albo złotem czy perłami, albo kosztownym 
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strojem, 10lecz przez dobre uczynki, co przystoi kobietom, które się przyznają do pobożności.(1 

Tm 2,9-10) 

Wiemy co stało się z Sodomą i Gomorą za grzechy nieczyste! Możemy o tym przeczytać  świadectwach 

o. Jamesa Manjckala i dusz czyśccowych i innych upomnieniach i przestrogach. Św. Paweł Ap. w liście 

do Galatów mówi: Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć 

będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon 

ducha zbierze życie wieczne. (Ga 6,7-8) 

PRZYGOTOWANIE SIĘ DO WYBORÓW8 

2.X.1991 r. Św. Aniołów Stróżów. Gdy zastanawiamy się, na kogo głosować i prosimy o światło, Pan 

mówi: – Moja córko! Cieszę się, że widzisz moje starania o ciebie, o innych ludzi, o wasze wspólne 

sprawy. Teraz najważniejsze dla was jest przygotowanie się do wyborów. Poradzę wam: – Macie 

Królową nieskończonej mocy i czystości. Ona potrafi pomóc każdemu pod warunkiem, że taka osoba 

wierzy Jej i ma dobrą wolę działania wedle woli Bożej.  

Dlatego kierujcie się takim przekonaniem. (Ze zrozumienia: na takich ludziach Maryja może budować; 

łaska Boża może uzupełnić to, czego im brakuje.) Czy to jest jasne dla was? (z uśmiechem)  

– Tak, Panie. 

– I to mówcie wszystkim. Proszę was też, abyście wszystko, co teraz was spotyka, ofiarowywali w tej 

intencji: w intencji otwarcia się woli ludzkiej ku wypełnianiu woli Bożej (czyli ku prawdziwemu dobru). 

Matka moja wzywa was i prosi o skupianie się przy Niej.  

KATOLIK WOBEC WYBORÓW POLITYCZNYCH 

Jesteśmy świadkami jak pewne ugrupowania, które startują w wyborach, dokonują 

zorganizowanego i zmasowanego ataku na zasady chrześcijańskiego ładu moralnego 

(aksjonormatywnego). Cele te realizują poprzez: szerzenie homopolityki, ideologii gender, niszczenie 

normalnej rodziny, popieranie aborcji czy dokonywanie profanacji świątyń i obrazów Matki Bożej. 

Praktyki takie należy jednoznacznie określić jako barbarzyństwo. A obecna opozycja w Polsce nie 

oponuje przeciwko tym zachowaniom. Warto zatem zastanowić się, jakimi zasadami powinien 

kierować się wyznawca Chrystusa w lokalu wyborczym, skoro antykatolickość stała się dla wielu 

przedstawicieli obecnej opozycji sposobem na prowadzenie kampanii wyborczej. 

Katolicy nie mogą należeć do organizacji ani do partii, których zasady są sprzeczne z 

nauką chrześcijańską lub których czyny i działania zmierzają w rzeczywistości do podważenia 

etyki chrześcijańskiej.  

Katolicy mogą głosować tylko na takie osoby, listy i programy wyborcze, które nie 

sprzeciwiają się katolickiej nauce i moralności.  

                                                           
8
 Zaufajcie Maryi- Annawyd. Księży Marianów Warszawa1993 
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Katolicy nie mogą oddawać swych głosów na kandydatów z takich list, których 

programy albo metody rządzenia są wrogie zdrowemu rozsądkowi, dobru narodu i państwa, 

moralności chrześcijańskiej i światopoglądowi katolickiemu.  

Natomiast w odniesieniu do kwestii moralnych nie ma miejsca na żadne 

kompromisy. Oznacza to, że katolik nie powinien głosować na partię czy koalicję, która afirmuje np. 

zabijanie człowieka nienarodzonego, zgadza się na eutanazję lub chce legalizacji związków 

homoseksualnych i zrównania ich w prawach z małżeństwami, czy popiera ideologię gender, skrajny 

feminizm. 

Analizując to, co obecnie dzieje się w Polsce, w kontekście wyborów, trudno zaakceptować 

taką sytuację, gdy antykościelność (czy wręcz antykatolickość) stała się dla wielu przedstawicieli 

obecnej opozycji w Polsce metodą na prowadzenie kampanii wyborczej.  

Warto zatem pamiętać, że spełnienie – w kontekście wyborów – obywatelskiego obowiązku (o 

którym wspominają biskupi polscy), nie polega na samym tylko pójściu do lokalu wyborczego, skreśleniu 

krzyżyka i wrzuceniu głosu do urny. Ale istotne jest, aby najpierw dobrze rozpoznać sytuację i 

zorientować się w miarę możliwości, jakie poglądy – zwłaszcza te dotyczące moralności, 

szacunku dla ludzkiego życia, rodziny, edukacji dzieci i młodzieży itp. – głoszą kandydaci i 

reprezentowane przez nich ugrupowania.  

Niezwykle ważne jest również, aby wyznawca Chrystusa sprawdził, przed wrzuceniem 

swojego głosu do urny, jakie miejsce w życiu publicznym przyznają katolikom partie startujące w 

wyborach. Czy nie dążą do publicznego okazywania pogardy dla przekonań katolików, praktyk i symboli 

religijnych? Czy czasami nie chcą wyrugować chrześcijańskich wartości i norm z dyskursu publicznego i 

zamknąć je w przysłowiowej zakrystii czy w sferze prywatnej (czterech ścianach domu) i zmusić przez to 

katolików do wyrzekania się swoich poglądów podczas aktywności zawodowej czy społecznej? Godne 

uwagi jest także inne jeszcze pytanie: jaki stosunek mają kandydaci, partie i koalicje do wolności 

religijnej, która jest sprawdzianem demokracji, czy do „klauzuli sumienia” (chodzi o regulację prawną, 

zgodnie z którą np. lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń niezgodnych z jego 

sumieniem, np. przeprowadzenia aborcji)? 

Są to fundamentalne kwestie, które katolik musi wziąć pod uwagę zanim wrzuci głos do 

urny wyborczej, by potem nie mieć wyrzutów sumienia, że uczestniczył w popieraniu zła, 

wynaturzenia i wszelkich obrzydliwości (np. grzechu sodomskiego), jakie widnieją w ofertach 

pewnych partii czy koalicji. Trzeba zatem sprawdzić, czy to, co dla nas jako katolików jest zasadnicze 

i istotne – jest ważne także dla partii czy koalicji, na którą zamierzamy głosować. Należy więc zdobyć 

jak najwięcej informacji o politykach, których zamierzamy „wynająć” do rządzenia. Następnie po 

takiej solidnej analizie, refleksji czy uczciwym namyśle możemy dopiero oddać głos zgodny z 

sumieniem. Bo nierzadko zdarza się, że katolicy po Mszy św. udają do lokalu wyborczego i głosują 

na tych, którzy głoszą barbarzyńskie, antychrześcijańskie poglądy. W takiej sytuacji chyba lepiej by 

było, aby w ogóle nie brali udziału w wyborach. 

Katolik zatem powinien wybierać te propozycje polityczne, które są zgodne, albo przynajmniej 

nie są sprzeczne, z wiarą katolicką i naturalnym prawem moralnym. Wyznawca Chrystusa, aby nie 

popaść w duchową i moralną schizofrenię, nie może popierać ideologii, które kolidują z 



Głos Małego Rycerza Nr 50 (1/2023)  KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2023 

 

 
 

60 
 

  

Dekalogiem, nauczaniem Kościoła i stanowią rodzaj destrukcji dla cywilizacji chrześcijańskiej. 

Trzeba zatem wspierać tych kandydatów, którzy najpełniej reprezentują bliski nam świat wartości, a więc 

należy zagłosować na takie osoby, które są gotowe do bycia świadkami chrześcijańskiego ładu 

moralnego we współczesnym świecie, Europie i Polsce. 
Fragmenty opracowania KATOLIK WOBEC WYBORÓW POLITYCZNYCH 

Źródło http://parafiaklwow.pl/katolik-wobec-wyborow-politycznych/ 

PS. OD REDAKCJI  

Uważajmy na pseudokatolików, gorszycieli, zwodzicieli, czyniących zamęt, manipulacje, 

dezinformacje, na media polskojęzyczne atakujące Boga, Kościół Chrystusowy, Ojczyznę, rodzinę… Nie 

dawajmy się podzielić i manipulować środowiskom wrogim: Bogu, Kościołowi, Polsce, rodzinie… Jeśli 

mamy problem z wyborem właściwych kandydatów to już teraz – natychmiast – prośmy Ducha 

Świętego, by udzielił rady i wskazał tych właściwych. Nie liczmy że będą to od razu idealni kandydaci, 

ale przynajmniej mający „dobrą wolę działania wedle woli Bożej”. „Dlatego kierujcie się takim 

przekonaniem”, bo „na takich ludziach Maryja, Królowa Polski może budować” a „łaska Boża 

może uzupełnić to, czego im brakuje.” Nie możemy tylko ogarniać ich modlitwą do wyborów – po 

wyborach należy tym bardziej wspierać a nie narzekać. Św. Paweł Ap.:”Zalecam więc przede 

wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za 

wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie 

ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.” (1Tm 2,1-2) Ponadto miejmy na uwadze i to, że 

dokonując wyboru pośrednio jesteśmy odpowiedzialni za ich czyny i działania publiczne i będziemy 

ponosili proporcjonalnie do ich czynów (uczestnictwo w tzw. grzechach cudzych) konsekwencje na 

sądzie Bożym tak za dobro jak i za zło jakie będzie udziałem wybranych przedstawicieli na urzędach 

publicznych.  

Niech przestrogą dla nas będą zamieszczone świadectwa o cierpieniach dusz zmarłych. 

Pamiętajmy – jest pewne, że nastąpi śmierć, potem sąd Boży a potem niebo albo piekło. /Czyściec – 

może być bardzo ciężkim doświadczeniem, ale jest to tylko czasowe miejsce i duchowy stan 

oczyszczenia i otrzymania szaty świętości w drodze do nieba./   

„Nigdy nie atakuj papieża, 
ponieważ stajesz się zgorszeniem dla innych. 

Zostaw papieża i jego biskupów Panu Bogu” 
 o. Dolindo Ruotolo  

MODLITWY DO ŚW. JÓZEFA 
1 maja liturgiczne wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika [Robotnika], a 4 czerwca przypada w tym roku 
wspomnienie Opieki św. Józefa Oblubieńca NMP. W Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu jest 
praktyka odprawiania nowenny  (10-18.03.2023)  przed uroczystością św. Józefa - 20 marca (w tym 
roku). Na tę okoliczność złożona została ofiara w dwóch intencjach: 

1. W intencjach zanoszonych do Boga Ojca przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 
Jezusowego za przyczyną św. Józefa. 
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2. O wsparcie św. Józefa w błaganiach zanoszonych do Boga bogatego w miłosierdzie przez dusze 
wypłacające się Bożej Sprawiedliwości.  

W tych intencjach zostały także złożone ofiary u Misjonarzy Świetej Rodziny w Bąblinie od 11-
19.03.2023 r. również przed odpustem, który w tym roku przypada 20 marca.   

Na okoliczność uroczystości św. Józefa współpatrona Legionu MRMSJ zamieszczamy poniższe 
modlitwy za Jego przemożną przyczyną:  

RÓŻANIEC DO NAJCZYSTSZEGO  SERCA ŚW. JÓZEFA 

/odmawia się na zwykłym różańcu/ 

Rozpocząć znakiem Krzyża świętego 

 i odmówić na Krzyżyku  

– Ojcze nasz… 

Na trzech małych paciorkach 

1. Najczystsze Serce św. Józefa – Módl się za nami, byśmy zawsze wypełniali Wolę Bożą 

2. Najczystsze Serce św. Józefa – Módl się za nami, byśmy doszli do świętości 

3. Najczystsze Serce św. Józefa – Módl się za nami byśmy zachowali czystość serca. 

Potem odmówić Chwała Ojcu… 

Na dużych paciorkach:  

– Zdrowaś Maryjo…  

oraz wezwanie :  

– Najczystsze Serce św. Józefa, módl się za nami i wstawiaj się za nami. 

Na małych paciorkach:  

– Jezu, Maryjo, Józefie, wspierajcie nas teraz i w godzinę śmierci naszej. 

Każdy dziesiątek zakończyć:  

– Chwała Ojcu… 

Po odmówieniu różańca dodać:  

– Niechaj zjednoczone Serca Jezusa, Maryi i Józefa rządza nami teraz i zawsze. 

A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże odpoczywają w pokoju. Amen. 

1.900-letnia MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

(Na większą chwałę Bożą) 

O Święty Józefie, którego opieka jest tak wielka, tak silna, tak szybka przed tronem Bożym, w Tobie 

składam wszystkie moje westchnienia i pragnienia. 

Och, Święty Józefie, wspomagaj mnie swoim potężnym wstawiennictwem i uproś mi u Twojego 

Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, abym 

zaangażowawszy się tutaj pod Twoją niebiańską władzą, mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd 

najbardziej kochającemu z ojców. 

Och, Święty Józefie, nigdy nie męczę się kontemplowaniem Ciebie i Jezusa śpiącego w Twoich 

ramionach. Nie ośmielam się zbliżać, dopóki On spoczywa blisko Twego serca. Przyciśnij Go w moje 
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imię i ucałuj Jego piękną Głowę dla mnie, i poproś Go, aby odwzajemnił pocałunek, kiedy wydobędę z 

siebie moje ostatnie tchnienie. 

Święty Józefie, patronie dusz odchodzących, módl się za nami. Amen. 

Módlcie się przez dziewięć kolejnych poranków o wszystko, czego pragniecie, a co jest zgodne z wolą 

Bożą. Rzadko zdarzało się, aby się nie powiodło. 

Modlitwa ta została znaleziona w pięćdziesiątym roku naszego Pana Jezusa Chrystusa. W 1505 roku 

została wysłana przez papieża do cesarza Karola, gdy ten wyruszał na bitwę. 

Ktokolwiek czyta tę modlitwę, słyszy ją lub nosi przy sobie, nigdy nie umrze nagłą śmiercią, ani nie 

utonie, ani trucizna nie zadziała na niego. Nie wpadnie w ręce wroga, nie zostanie spalony w żadnym 

ogniu, ani nie zostanie pokonany w bitwie. 

Niech ta modlitwa będzie znana wszędzie. 

Imprimatur: J. E. George W. Arcybiskup z Trenton 

"Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy 
będzie wydany w ręce ludzi". Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; 
było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o 
nie. (Łk 9, 44-45)  

Czy powyższe słowa nie odnoszą się szczególnie dzisiaj wobec Jezusa Chrystusa w Najświętszym 
Sakramencie? Stąd inicjatywa – nie nowa – ofiarowania modlitw, adoracji przebłagalnych oraz Mszy 
św. wynagradzających za niedowiarstwo i krzywdy wyrządzone – i nadal wyrządzane - Panu Jezusowi 
w Najświetszym Sakramencie. 

20 Mszy św. za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakr.  

– 9 mszy św. po kolei, od 28.12.2022 – 04.01.2023 i od 06-14.03.2023 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 dziesiąta Msza św.: 05.01.2023 i 15.03.2023 

Przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii uwielbienie Eucharystii i podziękowanie za 

Emmanuela – Boga z nami w Najśw. Sakramencie. 

MSZA ŚW. o północy w intencji OJCZYZNY, 6.01.2023 

Wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi oraz przebłaganie 

Ojca niebieskiego za grzechy duchowieństwa, Polski i świata całego, aby złagodzić i uśmierzyć gniew 

Boży. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

potrzebne łaski dla uczestników adoracji i wysłuchanie zanoszonych intencji. 
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INTENCJE MSZY ŚW. od 16 – 24 stycznia 2023 

9 Mszy św. O pomoc dla duchowieństwa od 16-24 stycznia 2023 r. 

O Miłosierdzie Boże dla dusz od przodków rodzin duchownych, które mają wpływ na duchowieństwo, 

aby ono (duchowni) zostało uwolnione od wszelkich skaz i skutków oraz zostali obudzeni, 

oświeceni i umocnieni mocą Ducha Świętego w wypełnianiu posługi - misji do której zostali wezwani i 

powołani i chronieni od wszelkiego zła przez wstawiennictwo Królowej Apostołów i Matki Kapłanów, 

św. Michała, św. Józefa oraz przyczyną św. Stanisława Papczyńskiego i dusz świętych i zbawionych 

biskupów, kapłanów i zakonników. 

1 Msza św. jako uwielbienie i podziękowanie Panu Bogu 

za owoce tych odprawionych 9 mszy św. 25.01.2023 r. 

Uwielbienie i podziękowanie Panu Bogu za owoce tych odprawionych 9 mszy św. przez 

wstawiennictwo Królowej Apostołów i Matki Kapłanów, św. Michała, św. Józefa oraz przyczyną św. 

Stanisława Papczyńskiego i dusz świętych i zbawionych biskupów, kapłanów i zakonników. 

10 Mszy św. O POMOC DLA DUCHOWIEŃSTWA, 2-11.02.2023r.  

9 Mszy św.od 2-10.02.2023 r.  

"O Miłosierdzie Boże dla dusz od przodków rodzin duchownych, które mają wpływ na duchowieństwo, 

aby duchowni zostali uwolnieni od wszelkich skaz i skutków oraz zostali obudzeni, oświeceni i umocnieni 

mocą Ducha Świętego w wypełnianiu posługi - misji do której zostali wezwani i powołani i chronieni od 

wszelkiego zła przez wstawiennictwo Królowej Apostołów i Matki Kapłanów, św. Michała, św. Józefa 

oraz przyczyną św. Stanisława Papczyńskiego i dusz świętych i zbawionych biskupów, kapłanów i 

zakonników. 

Na zakończenie tej nowenny z mszy św. 1 Msza św, 11.02.2023 r 

"Uwielbienie i podziękowanie Panu Bogu za owoce tych odprawionych 9 mszy św. przez 

wstawiennictwo Królowej Apostołów i Matki Kapłanów, św. Michała, św. Józefa oraz przyczyną św. 

Stanisława Papczyńskiego i dusz świętych i zbawionych biskupów, kapłanów i zakonników." 

10 Mszy św. przebłagalno-wynagradzających,12-22.02.2023  

9 mszy: od 12-21.02.2023 

Przebłaganie Boga Ojca za grzechy i wynagrodzenie: za zgorszenia i oziębłość katolików i 

duchowieństwa w tym: niedowiarstwa, zaniechania dobra oraz zniewagi i krzywdy wyrządzone Panu 

Jezusowi w Najświętszym Ciele i Krwi Chrystusowej mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego.  

Jedna msza św. 22.02.2023 

Uwielbienie i podziękowanie za owoce,  łaski i błogosławieństwa płynące z ofiarowanych mszy św. przez 

ofiarodawców mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego. 

„MODLITWY I PRAKTYKI DUCHOWE NA RÓŻNE OKAZJE PRZEZ ZASŁUGI KRWI CHRYSTUASA” 

to 64 stronicowy zeszyt dla zainteresowanych do nabycia z Głosem Małego Rycerza 
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10 MSZY ŚW. w intencjach zanoszonych przez NMP i Legion MRMSJ, 

od 23.02 – 04.03.2023r. 

9 mszy: od 23.02.-03.03.2023r. 

W intencjach zanoszonych do Tronu Bożego przez NMP i Legion MRMSJ w tym przebłaganie Boga 

Ojca za łamanie przykazań Bożych mocą Ran i Krwi Chrystusowej za przyczyną św. Mojżesza oraz o 

zmniejszenie i odwrócenie wojny by ocalić dusze grzeszników. 

Jedna msza św. 04.03.2023r. 

Uwielbienie i podziękowanie za owoce,  łaski i błogosławieństwa płynące z ofiarowanych mszy św. przez 

ofiarodawców mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego. 

Msza św. O POMOC I BOŻE INTERWENCJE… 3.03.2023r. 

O pomoc i Boże interwencje w powstrzymaniu i zniweczeniu wszelkich bezbożnych i szkodliwych 

działań wobec Kościoła, Polski, Rodziny ze strony szkodników zewnętrznych i wewnętrznych oraz 

unicestwienie i rozpad wszelkich wrogich i szkodliwych struktur międzynarodowych  w tym o 

przyspieszony rozpad bezbożnej i zuchwałej EU mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego. 

Mszy św. WIECZYSTE u Księży: Werbistów i Pallotynów 

O Miłosierdzie Boże dla dusz od przodków rodzin duchownych, które mają wpływ na duchowieństwo, 

aby ono (duchowni) zostało uwolnione od wszelkich skaz i skutków oraz zostali obudzeni, 

oświeceni i umocnieni mocą Ducha Świętego w wypełnianiu posługi - misji do której zostali wezwani i 

powołani i chronieni od wszelkiego zła przez wstawiennictwo Królowej Apostołów i Matki Kapłanów, 

św. Michała, św. Józefa oraz przyczyną św. Stanisława Papczyńskiego i dusz świętych i zbawionych 

biskupów, kapłanów i zakonników. 

Odp. 1 – Szczęść Boże. Potwierdzam przyjęcie Mszy św. wieczystych w podanej intencji. ks. Piotr 

Niedziela /Pallotyni W-wa /16 stycznia 2023 

Odp. 2 – Braterskie pozdrowienia z seminarium. Spełniając Pana prośbę, wpisałem z umieszczeniem 

intencji o którą Pan prosi. Ważna i ufajmy w dobrej wierze intencja jest owocna. Bóg zawsze okazuje 

swoje Miłosierdzie, kiedy człowiek o nie prosi. Jest w nim Niezgłębiony i nigdy Niewyczerpany. 

Mszy św. wieczyste u Księży: Werbistów, Pallotynów oraz 

Misjonarzy Krwi Chrystusa za dusze Małych Rycerzy  

 

Od dnia 24-25 stycznia  zmarli członkowie Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 

mają udział w owocach Mszy św. Wieczystych w trzech zgromadzeniach zakonnych u Księży: 

Werbistów i Pallotynów (od dnia 24stycznia)  oraz u Misjonarzy Krwi Chrystusa (od dnia 25 stycznia), u 

Księży Werbistów 7 mszy św. codziennie, u Księży Pallotymów 3 msze św. codziennie, u Misjonarzy 

Krwi Chrystusa 4000 rocznie tj. ok 11 mszy św. codziennie. 
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Od 16-25 marca 2023 zostały zamówione 10 Mszy św. w intencji: 

O zniszczenie wszelkich dzieł diabła mocą  

Najświętszego Imienia Jezus. (por. 1 J 3,8) 

Gdy odprawi się w każdy piątek Mszę św. za jedną duszę 

przez 9 [kolejnych] piątków, to największy grzesznik wyjdzie z 

płomieni czyśćcowych do nieba. [Amen] 

ŚW. FAUSTYNA OPISUJE WIZJĘ NABOŻEŃSTW 
ODPRAWIANYCH BEZ SZAT LITURGICZNYCH 

26.11.1937. Dziś ujrzałam, jak święte tajemnice były spełniane bez szat liturgicznych i po domach 

prywatnych, dla chwilowej burzy i ujrzałam słońce, które wyszło z Najświętszym Sakramentu i zgasły, 

czyli zostały przyćmione inne światła i wszyscy mieli zwrócone oczy ku temu światłu; lecz znaczenia nie 

rozumiem w tej chwili. (Dz 991) /bez komentarza/ 

Peregrynujące OBRAZY i FIGURY w Legionie MRMSJ – b/z 

► 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).  

DO WIECZNOŚCI ODESZLI…  
Animatorka Stefania z Niemodlina przesłała listę zmarłych członków Legionu w Niemodlinie na dzień 18 

stycznia 2023 r.  
1. Śp. Biernacka Wanda 
2. Śp. Dudzińska Julia 
3. Śp. Świerszcz Olga 
4. Śp. Bunia Anna 
5. Śp. Polańska Wanda 
6. Śp. Cybuchowska Salomea 
7. Śp. Gajdemska Jadwiga 

8. Śp. Bałamucka Zofia 
9. Śp. Filip Maria 
10. Śp. Martynowicz Józefa 
11. Śp. Rusnak Bronisława 
12. Śp. Pieczonka Anna 
13. Śp. Radecka Leonarda 
14. Śp. Olszewski Zdzisław 
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15. Śp. Cieplińska Gerda 
16. Śp. Bujalska Danuta 
17. Śp. Łukasiewicz Zofia 
18. Śp. Surma Halina 
19. Śp. Szpiech Janina 

20. Śp. Możdzierski Zygmunt 
21. Śp. Ciciła Anna 
22. Śp. Stanisław Nowak 
23. Śp. Apolonia Olszewska 

Ponadto 13 listopada 2021 r. odszedł w wieku 79 lat śp. Michał Borowiec z Łęgu Tarnowskiego. Był 
uczestnikiem wielu zjazdów, spotkań ogólnopolskich. Pogrzeb odbył się 16.11.2021 r. 

W dniu 22 października 2022 r. o godz. 23:40 odszedł do Domu Ojca Rycerz ze Szczecina śp. Ryszard 
Paśko. Ryszard wstąpił do Legionu w 1995 roku. 

Ryszard wstąpił do Legionu w 1995 roku. ( wg archiwum – wstąpił w 1997 r. Ponownie wpisany do rejestru 
Dyplomik MR nr 1599) 

W 2001 roku pod wpływem nacisków – złożył na piśmie rezygnację, ale w dalszym ciągu czuł się 

rycerzem i był w stałym kontakcie ze wspólnotą Szczecińską. W dniu 9 lipca 2022 r. odnowił swoje zgłoszenie oraz 

złożył deklarację Małego Rycerza wraz z przyrzeczeniem. Jego zgłoszenie wraz z deklaracją zostało złożone w jego 

imieniu przez liderkę wspólnoty szczecińskiej w Niepokalanowie 6 sierpnia 2022 r. Ryszard bardzo cierpiał na różne 

choroby, miedzy innymi na cukrzycę oraz na raka złośliwego żołądka, który był przyczyną wycięcia całego żołądka, 

a potem zgonu Ryszarda. Październik spędził w hospicjum św. Jana Ewangelisty, wielbią Pana Boga i dziękując 

Maryi za wszystko, czego doświadcza. Na tydzień przed śmiercią odwiedzili go w hospicjum Rycerze, którzy 

usłyszeli z jego ust “wszystko jest Jej – Maryi, wszystko – moje mieszkanie, moje życie… cały należę do niej. To 

wielkie dobro, to cierpienie… jestem bardzo wdzięczny za to, że tu jestem. To Jej zasługa. Oby to dobro się dalej 

rozlewało….” Ryszard od zawsze należał do Maryi, prawie całe życie nosił Szkaplerz Karmelitański i szerzył Cześć i 

Nabożeństwo do Maryi, ale wszystkie dewocjonalia pogubił, w dniu odwiedzin Rycerzy miał na szyi tylko różaniec. Z 

tego też powodu Rycerze nałożyli mu Szkaplerz Karmelitański, Szkaplerz Św. Szarbela oraz Medalion 

Eucharystyczny Wiara, Nadzieja, Miłość (Szkaplerz Ewangelizacyjny). 

Jesteśmy przekonani, że to sama Mateńka Najświętsza zatroszczyła się, by Jej wierny czciciel odszedł z tego 

świata odziany w Jej Płaszcz.   Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogie. mr Anna AS 

 „TRZEBA PRZYGOTOWAĆ, UŚWIADOMIĆ WSZYSTKICH MAŁYCH 

RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO, PRZED JAKIM MACIE 

STANĄĆ ZADANIEM I UKSZTAŁTOWANIA SIĘ NA WZÓR BOŻY.”  
/ Pan Jezus do s. Zofii, 13.12.1997r./ 

1. Powinniście się wyzbyć swego ja, ujarzmić swoje ciało, wyciszyć swoje wnętrze, abym  mógł do 

was mówić Ja, Jezus Chrystus. 

2. Otwórzcie swoje serca, abym mógł przez was działać, bo moi Mali Rycerze będą wystawieni 

przeciwko złu, które atakuje wszystkie dusze, aby je zniszczyć. 

3. Zachowajcie całkowitą ufność, że Ja, Jezus Chrystus, jestem z wami i wami się  posługuję. Bądźcie 

tymi światłami, które będą oświecać tę Świętą Ziemię. 

4. Nie lękajcie się.  Napełnię was swoją mocą i światłem, ale najpierw przygotujcie się, aby być 

godnymi do przyjęcia tych łask, które spłyną do serc waszych. 

5. Bądźcie silni w wierze, że Bóg w Trójcy Jedyny i Matka Najświętsza zwyciężą wszelkie zło w 

oznaczonym czasie. 

6. Módlcie się i składajcie ofiary.  Bądźcie cichymi pracownikami w mojej winnicy. 
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7. Cichość i pokora może czynić cuda, tylko trzeba skorzystać z tych łask Ducha Świętego. 

8. Korzystajcie w tych czasach z Pisma Świętego, a dam wam poprzez nie światło i mądrość 

zrozumienia, czego od was pragnę. /13.12.1997/ 

W siedmiu dniach dam wam wskazówki do kształtowania Małego Rycerza Miłosiernego Serca 

Jezusowego.  

/To zadanie formowania jest w PODRĘCZNIKU FORMACYJNYM – VADEMECUM MR str. 20-23.  

Do dzieła Mali Rycerze! „Ufajcie, bo zbliża się dzień Pana i dla Pana” – s. Zofia 22.10.2002/ 

„Zwracam się z posłannictwem do […] dzieci Bożych, 

abyście raz w miesiącu podjęli modlitwę o przebłaganie  

Ojca przedwiecznego za grzechy świata” s. Zofii, 1.07.1992 

OD REDAKCJI: Powyższą prośbę możemy ująć w dowolnym dniu miesiąca np. w intencjach 

modlitewnych każdego 7 dnia miesiąca lub w pierwsze niedziele miesiąca w ramach znanej już 

KRUCJACIE wieku XX (Jest to bój Ducha Prawdy Bożej ze złymi mocami piekła. – słowa Matka 

Boża do Centurii (Zofii Nosko) podając przebieg modlitw:  – Różaniec święty — część chwalebna, 

– Suplikacje odmawiane lub śpiewane, mają być z wielkim nabożeństwem, na kolanach, 

– Litania do Najświętszego Imienia Jezusa, 

– Koronka do Ran Chrystusa Pana  

– Akty strzeliste — Chwała i dziękczynienie. 

Kto będzie gorliwego serca, może odprawiać do Litanię Krwi Chrystusa Pana.  

Intencje możemy włączyć też do adoracji co miesięcznej, lokalnych spotkań modlitewnych – tu jest 

wolność wyboru, lub innych inicjatyw, które zostały podjęte. Wszelkie inicjatywy podejmować roztropnie. 

Należy się włączać w akcyjność różnych inicjatyw, ale przede wszystkim wypełniać te podjęte. I przy 

okazji przypomnienie o różnych krucjatach jakie były podejmowane kilka lat temu. Starajmy się 

uzupełnić te luki jakie powstały po odejściu osób zaangażowanych. Może nowi rycerze nie wiedzą a 

byliby chętni zastąpić tych, którzy z różnych przyczyn ubyli. Chętni proszeni są o zgłoszenie się do Marii 

kom. 668 035 180 lub Ani kom. 790 500 257. Ponadto nie jest konieczne, by w intencjach nowych 

inicjatyw ofiarować dodatkowe praktyki duchowe. Na przykład jest wśród rycerzy praktyka odmawiania 7 

koronek do BM w intencjach podanych jeszcze przez s. Zofię. Warto o tym pamiętać i w nich ujmować 

ważne i aktualne sprawy, osoby, wydarzenia. Jest w zobowiązaniu regulaminowym codzienna koronka i 

część różańca – do nich również włączać priorytetowe kwestie. Nade wszystko korzystać ze SKARBCA 

Bożego Miłosierdzia (sugestia s. Zofii) czy z Naczynia Łask (jak to widział o. J. Manjackal) czyli 

korzystanie z ofiar i zasług Krwi Jezusa Chrystusa i wysłużonych przez członków Kościoła 

Chrystusowego. Św. Faustyna zachęca nas do korzystania ze skarbca Bożego Miłosierdzia (np. 

odpusty). Pan Jezus poprosił św. Faustynę o odprawienie nowenny. Zapewnił, że modląc się słowami 

Koronki do Bożego Miłosierdzia, można uprosić wszystko, jeśli jest to zgodne z wolą Bożą, to znaczy 

dobre dla nas na ziemi i w wieczności. Przez Legion, (zarząd, poszczególne grupy lokalne, czy osoby 

indywidualnie) zamawiane są Msze św. Pamietajmy o tym i ofiarujmy owoce tej Najśw. Ofiary z 

korzyścią dla potrzebujących. Potencjał łask Bożych jest niezgłębiony! Obficie korzystajmy – bez pieniędzy! 
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MODLITWA za REDAKCJĘ i UŻYTKOWNIKÓW 

witryny internetowej Legionu MRMSJ i Głosu MR 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce, zasługi, Oblicze Pana Jezusa i cały 
skarb Kościoła św. – tyle razy ile sekund w wieczności, oraz ile się liter i pożytecznych słów 
wypowiedzianych mieści na tej stronie internetowej i Głosie MR, na wyjednanie przez Miłosierne Serce 
Jezusa, najmilszego Syna Twego, Łaski ostatecznej zbawienia, doskonałej skruchy w godzinę śmierci, 
przebaczenia wszystkich grzechów i łask potrzebnych oraz błogosławieństwa Bożego dla siebie i tych 
wszystkich osób, które będą redagować, współpracować zarządzającymi stroną i redakcją Głosu MR, 
umiejętnie korzystać oraz ubogacać siebie i bliźnich będą zamieszczanymi treściami. Zaś wszelkie 
zakusy szatana i innych złych duchów oraz wrogów Boga, Kościoła, Legionu, Głosu Małego Rycerza i 
witryny internetowej MR – w przekręcaniu, wypaczaniu i nie zrozumieniu i umniejszaniu tych treści oraz 
wszelkich złych zamierzeń, działań i ataków – zostały przerwane i zniweczone mocą Bożą i za 
przyczyną Patronów Legionu MR i całego Dworu Niebieskiego. Amen 
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