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OD AUTORA 

Bezpośrednim powodem wydania tej książeczki był silny wstrząs jakiego doznałam w czasie 

rozmowy z kapłanem, który odprawiał Msze Święte trydenckie w intencji mojej rodziny. 

Zakończył owe Msze święte Mszami Uwielbienia i dziękczynienia za łaski przez nie 

otrzymane. Po nowennie takich Mszy świętych, zatelefonował do mnie i strapionym głosem 

powiedział: - „Pani Mario tak trudno mi przerwać te Msze święte Uwielbienia gdyż w czasie 

odprawiania ich Serce Boże jest pocieszane tak bardzo kojone, tak wchłania te uwielbienia, 

wydzielając wielką jasność i rozlewając liczne łaski. No, nie mam serca ich przerwać." Słowa 

te wstrząsnęły mną do głębi, można powiedzieć ,że zaznałam wewnętrznego szoku. 

Jak to jest, my możemy tak bardzo pocieszać Serce Boże, koić Najświętsze Serce 

zamawiając takie Msze święte i tego nie robimy bo nic o tym nie wiemy?  W jednej chwili 

przyszła mi do głowy myśl ,ze mam napisać uwielbienia do takich Mszy świętych 

Wielbiących Boga Ojca w trzech aspektach: 

Uwielbienia Boga Ojca za łaski dane ludzkości 

Uwielbienia Boga Ojca za łaski dane naszej Ojczyźnie 

Uwielbienia Boga Ojca za łaski osobiste 

Ponieważ do święta Boga Ojca (jeszcze przez Kościół nie określonego ale wyznaczonego 

przez Boga Ojca w Orędziach uznanych przez Kościół Eugenii Elżbiecie Ravasio) zostało 

zaledwie kilka dni postanowiłam w prezencie dla Niego napisać te Uwielbienia, przesłać 

kapłanowi z prośbą, by odprawił trzy razy po 33 Msze święte trydenckie z ogólną intencją 

Aby Bóg Ojciec był bardziej znany, czczony, kochany przez obecne pokolenie i 

pokolenia przyszłe a UWIELBIENIA miały zostać wykorzystane w czasie tych Mszy 

świętych 

Treść tych uwielbień może też być wykorzystana do modlitwy Dziękczynno-Wielbiącej i 

służyć każdemu z nas. Oczywiście lista Uwielbień dla Boga Ojca jest nieskończona i każdy z 

nas w zależności od swojej wiedzy, doświadczeń znajdzie wiele dziedzin, spraw, powodów 

za jakie winien podziękować naszemu dobremu, ukochanemu Tacie niebieskiemu. 

Uwielbienia tu się znajdujące są jedynie miernym przykładem podziękowań za nieprzebrane 

dary jakimi nas nieustannie obdarza nasz Abba, ukochany Stworzyciel. 

WSTĘP 

Postać Boga Ojca całej ludzkości, Ojca miłującego swoje stworzenia, odczuwającego 

głębokie uczucie czułości ojcowskiej wobec człowieka, obraz Boga Ojca wszechmogącego, 

który pragnie być znany, kochany i czczony przez wszystkich ludzi zarówno sprawiedliwych 

jak i grzeszników, a którego jedynym celem przyjścia jest ocalenie ludzkości, a nie jej 
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zniszczenie. Wizerunek Ojca Umiłowanego zatroskanego o zagubioną i upadłą oddaną 

grzechowi ludzkość, Ojca który pragnie dać ludziom nadzieję, poczucie bezpieczeństwa 

usunąć lęk przed Jego Osobą, by człowiek mógł pracować dla swojego zbawienia i poznać 

Go takim jakim jest – jaki pojawia się w zatwierdzonych przez Kościół orędziach 

przekazanych przez Niego Samego siostrze Eugenii Elżbiecie Ravasio kilkadziesiąt lat 

temu, ciągle nie może przedostać się do świadomości ludzi. Ten Ojciec Wiekuisty pragnący 

być wzywanym imieniem Ojca z miłością i ufnością jest wciąż przez wielu spostrzegany jako 

Sędzia sprawiedliwy, niedostępny, zasiadający gdzieś na tronie niebieskim, obojętny na los 

ludzki, daleki a nawet okrutny, bo człowiek w swojej głupocie i niewiedzy obarcza Go za zło 

tego świata, za zło które on sam przez swój grzech sprowadza na świat i do własnego życia. 

Od kilku lat jednak w Polsce ten piękny, rzeczywisty obraz naszego umiłowanego Ojca jest 

znany przez grupy ludzi szukających Boga, oddanych modlitwie i pokucie. 

Zamawiane są Msze Święte o ustanowienie Święta Boga Ojca, odmawiane modlitwy do 

Niego, litanie i bardzo znane Akty miłości ku czci Boga Ojca, które rozpaliły również moje 

serce miłością do naszego Najdroższego, Najcudowniejszego, Ukochanego Taty 

niebieskiego. 

Bardzo smutnym jest fakt, iż kapłani mimo próśb Ojca Niebieskiego i wielkich, wspaniałych 

obietnic zapowiedzianych przez Niego w wymienianych Orędziach prawie w ogóle nie 

mówią o Bogu Ojcu, nie wypełniają prośby naszego Ojca, aby przybliżać Jego Świętą Osobę 

wiernym odwołując się do Starego i Nowego Testamentu.  

Kościół nie ustanowił Święta Boga Ojca a duchowieństwo nie wprowadza Go jak o to prosił 

do rodzin, urzędów, miejsc pracy, sal obrad. Niewielu kapłanów niesie narodom przesłanie 

Ojcowskiej Miłości. 

Zauważyć jednak można, że już coraz częściej jest Bóg wspominany w czasie kazań w 

Kościele, na rekolekcjach, choć nie jest to powód do dumy bowiem przeciętny wierny, który 

słyszy tylko o drugiej Osobie Boskiej Chrystusie Panie często nie zdaje sobie sprawy z tego, 

że na Adoracjach Najświętszego Sakramentu, adoruje Boga Ojca, w Eucharystii Go 

przyjmuje, co sprawia, że nie zwraca się do Niego osobiście, nie dziękuje, nie przybliża. Bóg 

Ojciec ma prawo się czuć zapomnianym, opuszczonym przez swoje dzieci nawet te 

zakorzenione w kościele. Nie zdajemy sobie też sprawy z faktu, że wydawszy Syna swojego 

na straszne cierpienia za nasze grzechy uczynił gest wielkiej miłości również przez to, że 

cierpiał w swym Synu. 

W polskim kościele spełnia życzenia naszego Ojca Niebieskiego z całą swoją gorliwością ks. 

Dominik Chmielewski, który poświęca  wiele miejsca w swoich homiliach, rekolekcjach o 

Bogu Ojcu. Zwraca on uwagę na to, że nasza relacja Bóg Ojciec a jego ukochane dziecko 

skutkuje bardzo ważnymi zmianami naszego myślenia, poznania naszej rzeczywistej, 
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prawdziwej tożsamości jako dzieci bożych, dzieci królewskich, posiadających ogromną 

wartość i poważne zadania na świecie. Poznanie swojej tożsamości wpływa na zmianę 

całkowitą naszego życia . 

Uświadomienie sobie tego jakiego Mamy Ojca, faktu, że jesteśmy synami i córkami Króla 

Królów i Pana Panów, czyli poznanie naszej faktycznej tożsamości jako prawowitych dzieci 

Bożych, pozwala nam odnaleźć swoje miejsce w życiu, wyznacza nowe zadania i cele, 

pozwala odnaleźć własną godność i wielkie możliwości człowieka. Przestajemy popadać w 

nihilizm, załamywać się, mieć poczucie beznadziejności, grzech już nas tak nie pokonuje bo 

jako dzieci królewskie, córki i synowie Króla, Boga Ojca Najwyższego mamy nowe siły do 

walki z grzechem, 

Ojciec John Baptista Bashobora i o. James Manjackal  odwiedzający od lat naszą Ojczyznę 

w swoich rekolekcjach pokazują nam taką samą miłosną relację kochającego Ojca i 

umiłowanych dzieci bożych, które zatraciły swoją tożsamość i godność, oszukane przez 

szatana popadły w grzech. Przywracanie nam godności dzieci bożych jest  podstawą 

naszego uzdrowienia duchowego. 

Jestem przekonana, że my wszyscy mamy głęboko w sercu zakorzenioną miłość do 

naszego Ojca Stworzyciela i nie wiele potrzeba, aby tę słodką więź, świętą relacje pogłębić; 

na nowo rozbudzić uczucia synowskie do naszego Stwórcy. 

Przypomnijmy sobie rok 1991, III Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie w obecności 

naszego świętego papieża Jana Pawła II i tę żarliwą pieśń Abba Ojcze śpiewaną przez 

dzieci boże, posiadające ducha przybrania za synów i córki Ojca Niebieskiego, która 

sprawiła, że nie tylko młodzież w Częstochowie ale też wiele ludzi na świecie wyciągnęło 

ręce do Ojca śpiewając ten płomienny, nieprzemijający hymn miłości. 

Życzę z całego serca wszystkim czytelnikom aby w swoich "izdebkach" uwielbiali:  

Najświętszego,  

Najchwalebniejszego,  

Najczulszego,  

Najukochańszego,  

Najwspanialszego,  

Najdelikatniejszego  

naszego Ojca Niebieskiego,  

który Jest Samą Miłością. Amen 
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Ogólna intencja mszy świętej: 

ABY BÓG OJCIEC NASZ NIEBIESKI, BYŁ BARDZIEJ ZNANY,  

CZCZONY I KOCHANY PRZEZ SWOJE DZIECI  

OBECNIE ŻYJĄCE I POKOLENIA PRZYSZŁE. 

I.   UWIELBIENIE BOGA OJCA ZA DARY DANE LUDZKOŚCI 

UWAGA: Treść poniższych lub własnych uwielbień i podziękowań kapłani i wierni 

  odmawiają w czasie Modlitwy Powszechnej (MODLITWA WIERNYCH)  

lub w czasie Ofiarowania. 

Najświętszy, Najczcigodniejszy, Najchwalebniejszy nasz Ojcze Niebieski i ukochany 

Tato, uwielbiamy Cię i dziękujemy za dzieło stworzenia. Za niepojętą MIŁOŚĆ, 

MĄDROŚĆ i WSZECHMOC, WSPANIAŁOŚĆ, PIĘKNO, CZUŁOŚĆ, WRAŻLIWOŚĆ i 

DELIKATNOŚĆ oraz MIŁOSIERDZIE jakim obdarzyłaś dzieci swoje, darami Swego 

kochającego Serca, zapewniając im zaspokojenie wszelkich potrzeb naturalnych: 

fizycznych, psychicznych i duchowych. 

Uwielbiamy Cię za góry, doliny, lasy i pola, wszelkie wody jakimi pokryłeś naszą Matkę 

Ziemię, dając jej życie, rzeźbiąc koryta rzek, głębie mórz i oceanów, pasma i szczyty 

górskie, pagórki strojne w kwiecie i fantazyjne wodospady, oczka wodne i potoki. 

Uwielbiamy i dziękujemy Ci za Matkę Ziemię, którą pokryłeś różnorodną roślinnością, 

zielenią i różnobarwnym kwieciem, by nas karmiła, leczyła a swym pięknem radowała i 

pobudzała do oddawania Ci chwały i dziękczynienia. 

Uwielbiamy Cię i dziękujemy Ci nasz Tatusiu za każdą roślinę: drzewo, krzew, kwiat, 

każdy żywy organizm zachwycający w swych kształtach, barwach, przystosowaniach, za 

ryby, gady, płazy, ptaki, ssaki, za całą różnorodność, złożoność i zmienność natury, za 

każdą kroplę życiodajnej wody, każdą trawkę, listek i drobne polne kwiecie. za pierwiosnki i 

sasanki, fiołki i niezapominajki, konwalie i stokrotki, mlecze złocące się wiosną w trawach, 

kwitnące sady, za barwy liści na jesieni i świetlistość oszronionej roślinności. Dziękujemy Ci 

za wszelką różnorodność stworzeń, ich zachowań, wzajemnych relacji i uzupełniania się,  za 

ich czułość i miłość macierzyńską. 

Uwielbiamy i dziękujemy Ci Ukochany Ojcze za to, że nas stworzyłeś na obraz i 

podobieństwo Twoje obdarzając wszelkim dobrem duchowym i cielesnym, dając nam 

władze nad całym stworzeniem i uczyniłeś uwieńczeniem dzieł Swoich. 
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Nade wszystko bądź uwielbiony Najcudowniejszy, Najdroższy, Najukochańszy nasz 

Ojcze za Twoje przyjście na ten świat w postaci Umiłowanego Syna Swojego aby swoją 

niepojętą, najczcigodniejszą Ofiarą, jaką złożyłeś Sam z Siebie, w Swoim Synu 

Umiłowanym, cierpiąc razem z nim straszliwą Mękę  zbawić nas 

Bądź Uwielbiony Ojcze za Twoje przyjście na świat w postaci Dzieciątka, w żłobie 

złożonego w Stajence Betlejemskiej, witanego z radością przez pasterzy, królów, 

adorowanego przez Najświętszą Dziewicę i jej przeczystego małżonka Józefa oraz 

zwierzęta, by całą ludzkość uczyć pokory, wzruszać i radować przez wieki 

Bądź uwielbiony Ojcze Umiłowany za Zmartwychwstanie Syna Twego które wypełniło 

serca ludzkie niekończącą się radością i nadzieją.  

Bądź uwielbiony Najdroższy, Najukochańszy nasz Ojcze za Ducha Twego Świętego, za 

Twe Święte Tchnienie, Ducha Parakleta, Ducha Prawdy i Miłości wszechogarniającej 

wszechświat cały i ożywiając go. Ducha, który prowadzi nas bezpieczną drogą ku Tobie 

obdarzając sowicie wszelkimi swoimi darami. Bądź Uwielbiona Światłości Najświętsza, 

Miłości niepojęta, bezgraniczna, niewymowna i niewypowiedziana. 

Najczulszy nasz Tato, Ojcze Niebieski uwielbiamy Cię i dzięki Ci składamy za Maryję, 

Matkę Najświętszą, naszą Panią i Królową Nieba i Ziemi, Współodkupicielkę i Pośredniczkę 

wszelkich łask, która w swojej macierzyńskiej miłości i czułości chroni nas i broni, 

ustawicznie wstawiając się za nami u Ciebie zasłania nas swym płaszczem opieki, chowa w 

swoim Niepokalanym Sercu, Matczynym Łonie. 

Dziękujemy i uwielbiamy Cię nasz Ojcze najczulszy za św. Józefa, przeczystego 

oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, przybranego ojca i szczęśliwego opiekuna Jezusa i 

Maryi, którego to imię Józef, przez wieki wymieniane było z ich Świętymi Imionami. Ten 

wielki opiekun ludzkości, patron czasów ostatecznych i szczęśliwej śmierci, postrach złych 

duchów i opiekun rodzin sławny od wieków za niezmierzone zdroje łask wymodlonych za 

Jego wstawiennictwem odbiera coraz większy kult w naszej Ojczyźnie, zwłaszcza wśród 

szukających ratunku dla swych rodzin zagrożonych złem. 

Umiłowany Ojcze Wszechmogący dziękujemy Ci i uwielbiamy Cię za naszych Aniołów 

Stróżów, Archaniołów za św. Michała Archanioła wraz ze swoimi hufcami niebieskimi, którzy 

chronią bronią nas i strzegą, za Anioła Stróża Polski AVE, za rzesze świętych, którzy 

orędują za nami i wypraszają nam potrzebne łaski. 

Bądź uwielbiony nasz  Najdroższy Tato za to, że nie zostawiłeś nas samych, że Jesteś 

wciąż Żywy wśród nas w Swoim Najczcigodniejszym, Najchwalebniejszym, 

Przenajświętszym, Najcudowniejszym i Najukochańszym Ciele. Chwała Ci Ojcze Niebieski 
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za dar Mszy Świętej, w której karmimy się Najświętszą Krwią i Ciałem Twoim, z której 

czerpiemy wszelkie dobra i łaski  

Uwielbiamy Cię Ukochany Ojcze w Przenajświętszym Sakramencie – w Darze-Darów, 

za danie nam możliwości bezpośredniego przebywania z Tobą, wzrastania, uzdrawiania i 

uwalniania, uświęcania i ubogacania się w Twojej Świętej Obecności Samego Boga w Trójcy 

Jedynego. 

Uwielbiamy Cię Najmilszy Ojcze za to ,że wciąż nas chronisz, bronisz, otaczasz swą 

opieką, dobrami i wszelkimi łaskami mimo wielkich naszych grzechów, łamania świętych 

praw twoich, przykazań, detronizacji Twego Ukochanego Syna 

Uwielbiamy i miłujemy Cię nasz Drogi Tato za to, że nas oczyszczasz w ciężkich 

próbach, trudnościach i przeciwnościach dla naszego uświęcenia i ratowania naszych braci, 

naszych rodzin 

Najmilszy, najdroższy, najukochańszy nasz Ojcze Niebieski, bądź uwielbiony za tak 

liczne znaki, przestrogi, uprzedzające Twoje przyjście w chwale, pozwalające przygotować 

się nam na Twoje Przyjcie 

Uwielbiamy Cię, Miłujemy, dzięki Ci składamy, Ukochany, Umiłowany nasz Ojcze, 

Królu królów i Panie panów, Miłości Odwieczna, Nieskończona, Nieogarniona w swym 

Miłosierdziu. Tobie chwała i cześć niech będzie od wszystkich ludzi, wszelkiego stworzenia i 

po wsze czasy! 

Już słychać Twe Kroki… Bądź Uwielbiony! Amen 
 

   

II. UWIELBIENIE BOGA OJCA ZA DARY DANE NASZEJ OJCZYŹNIE 

Bądź Uwielbiony Najczcigodniejszy, Najchwalebniejszy, Ukochany nasz Ojcze 

Niebieski za Ojczyznę naszą, której na imię Polska, szczycącą się herbem dumnego, 

białego orła w złotej, królewskiej koronie i biało-czerwonymi barwami narodowymi. 

Bądź Uwielbiony Ojcze za Dagoma Iudex kiedy to w 992 roku, pierwszy Piast oddał siebie, 

rodzinę i Ziemię Ojczystą pod Opiekę Bożą i Twojego Namiestnika. 

Dziękujemy Ci i Wysławiamy Cię, Błogosławimy Cię Ojcze Nasz Przedwieczny za łaskę 

Chrztu Świętego naszej Ojczyzny, której to chlubną 1050 rocznicę obchodziliśmy w A.D. 

2016, a która to stała się zalążkiem tej najchwalebniejszej, potężnej, pięknej i 

najszlachetniejszej więzi naszego Narodu z Bogiem w Trójcy Jedynym, jako naszym Władcą 
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i Panem oraz z naszą Matką, Najświętszą Maryją Panną, Bogarodzicą Dziewicą Bogiem 

Sławieną Maryją. 

Bądź Pochwalony i Uwielbiony Ojcze Nasz za dzielna dynastię królów Piastów, za 

zwycięską bitwę nad Prusami, Króla Mieszka I pod Cedynią, pogrom ich wojsk, za sprawą 

Króla Bolesława Chrobrego pod Budziszynem, rozgromienie wojsk rosyjskich pod Wołyniem, 

za wygraną Króla Władysława Krzywoustego pod Niekładem, obronę Głogowa i pokonanie 

Krzyżaków pod Płowcami. 

Dziękujemy i Uwielbiamy Cię Najdroższy Ojcze za dynastię rodu Jagiellonów. Za 

najsławetniejszą dla Polaków Bitwę pod Grunwaldem z 15 lipca 1410roku, największa bitwę 

pod wodzą Władysława Jagiełły w Średniowiecznej Europie, za naszą niezwyciężoną  

husarię, postrach nieprzyjaciół polskich, zwaną wojskiem anielskim, uznaną za 

najskuteczniejszą i najwspanialszą jazdę jaką świat widział, a która to od chwili powołania do 

życia, przez okres 125 lat istnienia nie przegrała ani jednej bitwy. 

Dziękujemy Ci nasz Dobry i Ukochany Ojcze i uwielbiamy Cię za słynną, zwycięską 

bitwę nad Tatarami pod Kostrzyniem i ich pogrom, mimo ponad pięciokrotnej przewagi 

wojsk, pod Łopuszynem, za bitwę pod Orszą, pełne zwycięstwo wojsk polskich nad armią 

moskiewską i słynne oblężenie Pękowa przez Stefana Batorego, w którym Polska zdobyła 

Inflanty. 

Uwielbiamy Cię Ojcze nasz i błogosławimy za wspaniałe zwycięstwo armii polskiej nad 

trzykrotnie silniejszym wojskami szwedzkimi pod Kirholmem z cudownym manewrem 

polskiej husarii, zwycięską bitwę pod Chocimiem nad Turkami i Odsiecz Wiedeńską pod 

wodza Jana Sobieskiego, bitwę pod Stoczkiem i Racławicami, które to zwycięstwa stały się 

chlubą Narodu Polskiego, jego męstwa, heroicznej ofiary i miłości Boga i Ojczyzny, kunsztu 

rycerskiego, waleczności i odwagi. 

Chwała, cześć i uwielbienie Ci nasz Ojcze za obronę Częstochowy pod przywództwem 

przeora Augustyna Kordeckiego  na przełomie listopada i grudnia 1652 roku. Dzięki 

wstawiennictwu  i pomocy naszej Królowej i Pani, którą widziano z obozu tureckiego 

unosząca się nad oblężoną twierdzą, osłaniającą swym błękitnym płaszczem Jasną Górę i 

odrzucającą kule znad klasztoru nad obóz nieprzyjaciela, od których to padali żołnierze 

szwedzcy z okrzykiem – „czary, czary, katolickie czary”. 

Błogosławimy Cię za Hołd Pruski sprzed 490 lat, jaki na Krakowskim Rynku złożył 

Zygmuntowi Staremu wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego Albreht Hohenzollern, i za 

wspaniały Hołd Ruski jaki złożył wzięty do  niewoli przez Hetmana Żółkiewskiego car Wasyl 

IV Szujski, kniaź Dimitr i Książe Iwan, chyląc się do samej ziemi i całując swoją dłoń na 

ziemi, uznając się za pokonanego i by kornie obiecać, że Rosja już nigdy nie napadnie na 

Polskę. Dziękujemy za radość tłumów warszawiaków, którzy wybudowali na te okazję Łuk 
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Triumfalny, pod którym dumnie przejechał hetman Stefan Żółkiewski zwycięzca spod 

Kłuszyna i zdobywca Moskwy wraz z innymi dowódcami i żołnierzami prowadząc na pieszo 

wziętego do niewoli wielkiego wroga Polski cara Wasyla IV, następcę tronu Dimitra i kniazia 

Iwana oraz carycę Katarzynę. 

Wychwalamy Cię, Uwielbiamy, błogosławimy Cię Ojcze niebieski za objawienia [Matki 

Bożej, Królowej Polski] jezuicie ks. Guilio Mancinellemu w 1608 roku, która to prosiła aby 

Litanię Loretańską wzbogacić Jej tytułem jako Królowej Polski, „gdyż Królestwo nasze 

umiłowała szczególnie i dla naszej Ojczyzny zamierza uczynić wielkie rzeczy, gdyż 

Polacy płoną do Niej osobliwą miłością”. 

Bądź Uwielbiony Ojcze Przedwieczny za Bitwę Warszawską, za Cud nad Wisłą, który 

uratował Europę przed zalewem bolszewickim, kiedy to Oparzność w 1920 roku wypędziła 

bolszewików spod Warszawy. Za tę Świętą Bitwę, w której nasza Królowa i Pani Najświętsza 

Maryja Panna w sposób widzialny, wspomagała wojska polskie, wypędzając przerażonych 

bolszewików, którzy z okrzykiem „Materia” w popłochu uciekali z pola walki. 

Uwielbiamy i dziękujemy Ci Ojcze Niebieski za serca kochające Boga, naszych rodaków 

za ich żarliwą modlitwę oraz żar płomiennej wiary w zwycięstwo, jaki uprzedzał to wielkie 

wydarzenie, za gorące i płomienne modlitwy jakie Naród Polski na kolanach zanosił w 

kościołach i licznych procesjach na ulicach Warszawy. 

Błogosławimy i Wychwalamy Cię Ojcze nasz Ukochany za zrywy powstań naszego 

Narodu, próbujące znieść jarzmo zaborów, butę i tyranię najeźdźców dumnej naszej 

Ojczyzny, za obronę Poczty Polskiej w Gdańsku, wspaniała obronę Westerplatte i bitwę pod 

Monte Cassino, które to walki wsławiły waleczne i rycerskie serca ich synów. 

W sposób szczególny chcę Cię Błogosławić Królu Królów i Panie Panów za Powstanie 

Warszawskie w którym brali udział moi rodzice z batalionu „Zośka”, za tę mężną, heroiczna 

młodzież i dzieci warszawskie, przelewające swoją krew w obronie stolicy, z miłości do 

Ojczyzny. 

Chwała Ci Ojcze Błogosławiony i wielbimy Ciebie za Bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, 

duchowego przywódcę Solidarności, obrońcę stoczniowców gdańskich i wszystkich ludzi 

pracy ludzkiej godności i mężnego przywódcę duchowego Narodu polskiego. Dziękujemy Ci 

za sprawowane przez niego Msze Święte za Ojczyznę, skupiające liczne rzesze Polaków 

spragnionych Boga, sprawiedliwości i wolności i poszanowania godności ludzkiej w naszej 

Ojczyźnie. 

O Ukochany nasz Ojcze z Nieba Boże, wysławiamy i błogosławimy Cię, dzięki Ci 

składając za ten wspaniały dar dla Polski i całego świata – dar życia naszego papieża i 

rodaka św. Jana Pawła II zwanego wielkim, zapowiedzianego od wieków słowiańskiego 
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papieża, który zmieni losy Polski i całego świata. Uwielbiamy Cię za PAPIEŻA, który 

wzbudzał Naród Polski, przywołując Ducha Świętego, który wylał się nań obficie i obudził go 

z uśpienia, załamania i zniewolenia grzechem przypominając sławne jego dzieje, wskazując 

Chrystusa jako jego Władcę, fundament jego wiary, siły i zwycięstwa.  

Dziękujemy za moc Słowa Bożego, które głosił, jego czyny i ofiary, jego sprzeciw wobec 

wszelkiej przemocy, niesprawiedliwości, łamania praw człowieka, nieuszanowania życia 

ludzkiego, naruszania godności człowieka, całej cywilizacji śmierci i konsumpcjonizmu, która 

zburzyła mur berliński i uwolniła z kajdan ucisku komunistycznego Polskę i inne bratnie 

narody. Dziękujemy Ci też za jego pokojową politykę, która zapobiegła wybuchowi III wojny 

światowej w latach osiemdziesiątych. 

Bądź uwielbiony nasz Najświętszy i Najszczodrobliwszy Ojcze za naszych licznych, 

polskich ŚWIĘTYCH i BŁOGOSŁAWIONYCH prowadzących nas przez wieki do Boga i 

wspomagających nas hojnie z Nieba. 

Dziękujemy za św. Wojciecha, św. Stanisława [ze Szczepanowa], pięciu św. Braci Polskich 

Męczenników, św. Bogumiła, św. Ottona, św. Kingę, św. Jadwigę Śląską i św. Królową 

Jadwigę, św. Jacka Odrowęża, św. Salomeę, św. Jana z Dukli, św. Władysława z Gielniowa, 

św. Jana Sarkandra, św. Kazimierza Jagielończyka, Bł. Jakuba Strzmię, za dokonane śluby 

lwowskie króla Jana II Kazimierza; za św. Stanisława Kostkę, św. Klemensa i św. Andrzeja 

Bobolę, św. brata Alberta Chmielowskiego, św. Urszulę Ledóchowską, św. Rafała 

Kalinowskiego, św. Faustynę Kowalską, bł, Michała Sopoćko, św. Andrzeja Świerada i całą 

rzesze ŚWIĘTYCH i BŁOGOSŁAWIONYCH moich rodaków. 

Uwielbiamy i wysławiamy Cię za dar życia św. Maksymiliana Marii Kolbego, założyciela 

Niepokalanowa – „wspólnoty oddanej modlitwie, apostolskiej pracy, gorliwym wypełnieniu  

reguły św. Franciszka i wcielenia w życie najważniejszych wartości ewangelicznych” – 

promieniującą na Polskę i cały świat przykładem, licznymi wydawnictwami szerzącymi kult 

Maryi, odnowienia w Chrystusie, przez Niepokalaną. Dziękujemy za wspaniałą postawę 

przyjmowania i ratowania przez księży franciszkanów chorych, rannych, eksterminowanych 

w czasie II wojny światowej oraz św. Maksymiliana męczennika obozu koncentracyjnego w 

Oświęcimiu, który oddał życie za współbrata obozowego. 

Dziękujemy i Uwielbiamy Cię Dobry nasz Ojcze szczególnie za tych świętych, którzy w 

sposób szczególny zapisali się w historii Polski i wpłynęli na jej los. Uwielbiamy i dziękujemy 

Ci za jezuitę ks. Piotra Skargę wielkiego i niestrudzonego kaznodzieję zmarłego w opinii 

świętości, znanego z płomiennych kazań sejmowych, autora Żywotów Świętych, na których 

wychowały się pokolenia Polaków. 

Dziękujemy i Uwielbiamy Cię najchwalebniejszy Ojcze za bł. ks. Bronisława Markiewicza 

założyciela Zgromadzenia św. Michała Archanioła i wszystkich dzieł przy nim 
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zgromadzonych, wielkiego, narodowego proroka, który dał nam Orędzie Anioła Polski i 

sprawił, że Św. Michał Archanioł, który w liturgii odbiera cześć zaraz po Najświętszej Maryi 

Pannie, stał się bardziej znany i czczony jako Dobroczyńca Ludzkości, Potężny Książę 

Wojsk Niebieskich. 

Dziękujemy Ci Ojcze za ks. Bartłomieja Sławińskiego, twórcę Egzorcyzmu do Św. Michała 

Archanioła, Nowenny z Litaniami do Św. Michała Archanioła, Koronki Anielskiej, który 

rozszerzył cześć do Św. Michała Archanioła Przemożnego Opiekuna i Obrońcę Ludzkości w 

chwilach zagrożeń, chorób, katastrof i kataklizmów, hetmana hufców anielskich. 

Uwielbiamy Cię Wszechmogący nasz Boże i Ojcze za św. Andrzeja Bobolę, misjonarza, 

kaznodzieję i wielkiego męczennika, który zginął okrutnie torturowany i katowany śmiercią 

męczeńską przez Kozaków. Dziękujemy za tego wielkiego Proroka i Obrońcę Polski i 

Warszawy, słynącego z licznych cudów po śmierci, zawsze otoczonego rzeszą wyznawców i 

czcicieli. 

Uwielbiamy Cię i dziękujemy Ci nasz Wiekuisty Ojcze za dar życia bohaterskiego ks. 

Ignacego Skorupki, który jako kapelan wojskowy garnizony praskiego, „w stule z krzyżem w 

ręku przodował atakującym oddziałom” w walce z bolszewickim najeźdźcą i poniósł 14 

sierpnia 1920r śmierć męczeńską w Bitwie Warszawskiej. 

Uwielbiamy i dziękujemy Ci Najświętszy i Najchwalebniejszy nasz Ojcze za świętą 

siostrę Faustynę Kowalską, sekretarkę Miłości Pana, która poprzez swój Dzienniczek i obraz 

Jezu, Ufam Tobie, rozniosła na cały świat kult Bożego Miłosierdzia. Dała ona przesłanie 

światu katolickiemu by słowem, czynem, modlitwą (pokutą) głosić Boże Miłosierdzie i ufać 

Swemu Panu i Zbawcy. 

Uwielbiamy Cię, Ojcze Niebieski, za dar życia służebnicy Bożej, Rozalii Celakówny, 

skromnej pielęgniarki z Krakowa, bez reszty Bogu oddanej, której to dałeś najpoważniejsze i 

doniosłe posłannictwo dla Polski i świata na czasy nasze, czasy ostateczne – Intronizacji 

przez Polski Naród (władze państwowe i kościelne) Jezusa Chrystusa na Króla Polski oraz 

potwierdzenie tego faktu przez porzucenie grzechów i całkowity zwrot do Boga, jako 

warunek ratunku dla Polski i jej pomyślności. Dziękujemy za obietnicę i jednocześnie 

przestrogę dla świata: „tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu 

Sercu przez Intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem”.  

Bądź Uwielbiony Wszechpotężny Boże, nasz Ojcze za polskich kapłanów, wielkich 

kardynałów, Adama Sapiechę i Augusta Czartoryskiego, ukochanego przez naród Sługę 

Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Tysiąclecia, niezłomnego przywódcę 

duchowego naszego narodu i męża stanu, wielkiego autorytetu moralnego i duchowego 

Polski, współtwórcę przemian społecznych, które doprowadziły do upadku Komunizmu w 
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Polsce. Obrońcę tożsamości naszego narodu i wielkiego czciciela i miłośnika Maryi Królowej 

Polski, której zawierzył Polskę odmawiając  w 1956 r. Śluby Jasnogórskie.  

Dziękujemy za kardynała Metropolitę Krakowskiego ks. Adama Stefana Sapiechę zwanego 

Księciem Niezłomnym, dla jego nieugiętej postawy wobec żądań nazistów i komunistów, za 

jego wielkie dzieło zorganizowania Komitetu Pomocy dla dotkniętych klęską I wojny 

światowej, szczepień na jaglicę atakującą ludność, ratując 4-5 mln ludzi w Galicji.  

Dziękujemy za tego wspaniałego męża stanu, który wyświęcił Jana Pawła II, wskazując mu 

drogę i dając opiekę w czasie II wojny światowej. 

Bądź wysławiony Ojcze Najlepszy za liczne grono wspaniałych naszych polskich poetów i 

pisarzy, piewców naszej ziemi i obyczajów, którzy przez wieki nas cieszyli, wzruszali, 

umacniali w wierze i miłości do boga i umiłowanej Ojczyzny, sławiąc jej dzieje. 

Dziękujemy Ci za naszego kronikarza bł. Wincentego Kadłubka, katolickich nauczycieli, 

Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Ignacego Krasickiego, genialnych, polskich 

wieszczów narodowych, twórców Młodej Polski po twórczość poetów Powstania 

Warszawskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusz Gajcy, Leona  Zdzisława 

Stroińskiego poetów walczącej bohatersko Warszawy. 

Dziękujemy Ci zwłaszcza za naszych wielkich wieszczów narodowych Adama Mickiewicza 

poetę polskiego Romantyzmu najwybitniejszych naszych dramatów historycznych, autora 

„Dziadów” – epopei narodowej, eposu kultury szlacheckiej „Pana Tadeusza”, młodzieńczej 

„Ody do młodości”, ballad, powieści, i pięknych wierszy religijnych, założyciela legionów , 

polskich oddziałów do walki z Rosją, autora Księgi Narodu Polskiego, wizji Polski mesjańsko 

– cierpiącej, Polski jako Chrystusa Wszystkich Narodów. 

Dziękujemy Ci nasz Dobry i Łaskawy Ojcze za życie i twórczość Juliusza Słowackiego, 

wieszcza Narodu Polskiego epoki Romantyzmu, wybitnego poetę i dramaturga, filozofa, 

mistyka i wizjonera, który przepowiedział nam słowiańskiego papieża, Jana Pawła II, 

Wielkiego. Dziękujemy za jego twórczość za „Kordiana” „Testament mój” i piękny  hymn 

„Smutno mi Boże”. 

Błogosławimy Cię ukochany Ojcze za Zygmunta Krasińskiego następnego polskiego 

wieszcza „rozdartego” miłością i cierpieniem autora „Nie-Boskiej komedii”, mistyka, który 

romantyczna wizję Polski jako Chrystusa Narodów, która po swym cierpieniu powstanie, 

uzupełnił koniecznym do tego warunkiem – odnowy moralnej naszego Narodu. 

Kochamy Cię, dziękujemy Ci i Wielbimy Cię Ojcze Niebieski za dar życia wielkiego poety 

Narodu polskiego, artysty, mistyka, niedocenianego i odrzucanego w swej epoce, który 

przerósł swym talentem stając się prekursorem poezji współczesnej, za Cypriana Kamila 

Norwida. Dziękujemy za jego wspaniałą nowatorską poezje poruszającą serca ludzkie, 
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przesiąkniętą bólem, tęsknotą za Ojczyzną i wiarę w Boga.. Błogosławimy Cię Ojcze za 

postać tego wielkiego  poety, wiecznego tułacza i pielgrzyma, żyjącego w ubóstwie i 

osamotnieniu. 

Chwała cześć i Uwielbienie Ci nasz Ukochany Ojcze za poetów pisarzy, malarzy Młodej 

polski, wiersze Leopolda Staffa, Juliana Tuwima i Kazimierza Przerwy-Tetmajera, dzieła 

Stanisława Wyspiańskiego – „Wesele” i „Warszawiankę”, za piękna sztukę malarską 

Witkacego, Leona Wyczółkowskiego, J. Satanisławskiego, T. Axentowicza, poety i 

dramaturga Jana Kasprowicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Stefana Żeromskiego i 

innych. 

Chwała Ci cześć i Uwielbienie Ojcze z Nieba za tych podziwianych i ukochanych przez  

nasz Naród dzieci i młodzież z Szarych Szeregów i całą waleczną ludność Warszawy 

walczącą w Powstaniu Warszawskim. Dziękujemy Ci za każdy batalion, za każdą akcję, za 

przywódców AK Grota Roweckiego, za batalion „Zośka” za „Zośkę”, „Słonia”, „Kołczana”, 

„Kolumba” Staszka Likiernika, za „Pata” – Leszka Rybińskiego mojego tatę, sanitariuszkę 

„Atkę” moją mamę Beatę Branicką, za „Argosa” – Jana Kulczyckiego, za lekarza Jerzego 

Kaczyńskiego, za Ryszarda Aronsona, „Krystka”, za bohaterskiego „Sońkę” Władka 

Cegłowskiego z Woli. Za piękną poezje Powstania Warszawskiego Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego, Tadeusza Gajowego, za poległych: Krystynę Krachelską, ks. Tadeusza 

Skórzyńskiego. Dziękujemy Ci Ojcze za piękne pieśni Powstańcze „Pałacyk Michała” „Hej 

chłopcy bagnet na broń” „Warszawskie dzieci” „Jesienny deszcz”, które mogłam w 

dzieciństwie słuchać z ust samych powstańców gromadzących się w moim domu. 

Najdroższy Tato, Umiłowany Ojcze Przedwieczny, pragnę Uwielbić Cię i złożyć 

dziękczynienie za ten okres ostatnich lat życia naszego Narodu, za gehennę  ostatnich lat 

antypolskich rządów w Polsce, niszczonej we wszystkich jej obszarach a też społecznym, 

moralnym, duchowym, który Naród zrozumiał jako karę dla nas za grzechy aborcji, 

okultyzmu, nieczystości, pychy, egoizmu, materializmu, złych wyborów, upadku wartości 

chrześcijańskich. Dziękujemy za budzenie się naszego Narodu, wzrost świadomości 

społecznej, religijnej, zrozumienie grozy sytuacji w jakiej znalazła się nasza Ojczyzna i cały 

świat. 

Uwielbiamy Cię za moralne, duchowe przebudzenie Polaków, ich Wiarę, za liczne powroty 

do Boga, wielkie nawrócenia i poszukiwania ratunku w Kościele Powszechnym. 

Bądź Uwielbiony nasz Ukochany Ojcze za kapłanów, którzy oddawali przez ostatnie lata 

wszystkie swe siły aby oświecić  wiernych, obudzić Ducha w Narodzie, oczyścić poprzez 

sakramenty, uzdrowić i uwolnić ze zniewoleń. Dziękujemy za tych wielkich 

charyzmatycznych Kapłanów i świeckich, którzy od lat przyjeżdżają do Polski z misją 

uzdrowienia, uwolnienia a zwłaszcza nawrócenia naszych rodaków, głosząc rekolekcje po 



UWIELBIENIE BOGA OJCA 

13 

całej Polsce: za Ojca Johna Bashoborę, o. Jemesa Manjackala, ks. Piotra Glasa,  zwanego 

wielkim (nie tylko z powodu postury), o. Antonello Cadeoldu i o. Enrique Popcu, Myrnę 

Nazur z Egiptu, Marię Vadię, Chwała Ci Panie za ich posługę!!! To oni zasiali ziarno Boże, 

budzili nas z uśpienia, leczyli mocą Ducha Świętego, budzili sumienia i nawracali, zmieniając 

oblicze naszego Kościoła. 

Uwielbimy i Dziękujemy Ci Wielki nasz Boże z całego serca za naszych, wspaniałych 

charyzmatycznych kapłanów, misjonarzy, rekolekcjonistów, głoszących Prawdę, Drogę i 

Życie, naszego pana i Zbawcę Jezusa Chrystusa, oddanych bez reszty Maryi, Pośredniczce 

Wszelkich Łask, Współodkupicielce Świata, naszej Pani i Królowej. 

Bądź Uwielbiony Ojcze nasz Najłaskawszy Stwórco za dar mojej Ojczyzny, Matki 

Ukochanej, za Polskę, za najpiękniejszą na świecie krainę, mlekiem i miodem płynącą, 

położoną w samym sercu Europy, o klimacie umiarkowanym, gdzie występują cztery pory 

roku, które barwią naturę i zmienną niespotykanym pięknem i różnorodnością, za wszelkie 

bogactwo podziemne. 

Chwała Ci Ojcze za te pagórki i doliny zielone, żyzne pola z delikatnym kwieciem, łagodne 

zbocza Beskidów z rozsianymi kapliczkami i krzyżami, ostre szczyty Tatr, Krzyż na Łysej 

Górze i Krzyż na Giewoncie, za lazur świetlisty Morskiego Oka, skaliste szczyty Doliny 

Kościeliskiej, za szum fal Bałtyckich i biały piasek plaż Półwyspu Helskiego, za wijące się 

strumyki i potoki górskie, całe piękno polskiej roślinności: za potężne dęby, buki i topole, 

białe brzozy, świerki i sosny, za piękne krzewy róż i różaneczników, złocieni i migdałowców 

za dumne peonie i leśne wrzosy, za fiolet łubinów, kaczeńce za leśne dzwonki i konwalie, 

niezapominajki, za poziomki, jagody i borówki, za łepki grzybów na zielonym mchu, za 

stokrotki, bławatki, i fiołki, za chabry i maki płonące wśród zbóż, kwitnące drzewa i krzewy 

owocowe, za mlecze żółcące się w zielonych trawach w maju.  

Bądź pozdrowiony nasz Boski Stworzycielu za wszelką zwierzynę lasów polskich za 

dumne jelenie, sany, łosie, lisy, zające, dziki, rude lisy, a nawet niedźwiedzie. Błogosławimy 

Ciebie za cudowne sikorki, dzięcioły, wilgi, drozdy skowronki, kukułki i gołębie leśne, sowy, 

wróble, za majestatyczne czaple, bociany, łabędzie, dzikie kaczki i bażanty i całe 

stworzenie, którym obdarzyłeś nasz piękny, słowiański Naród. 

Chwalę, błogosławię i Wysławiam Cię Boże, najbardziej Cię błogosławię za każde polskie 

serce bijące dla Ciebie i swojego brata, za każdy nasz dobry czyn, uśmiech i słowo, za 

wyciągniętą rękę do słabszego brata, za obronę czci polskiej niewiasty, matki, starego 

człowieka i dziecka, za uszanowanie godności kobiety całowanej z szacunkiem w rękę na 

powitanie, za podniesiona z ziemi kromkę chleba z pocałowaniem, chwałę Boga na 

powitanie, za wszelkie szlachetne polskie zwyczaje, bądź Uwielbiony Panie. 
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Bądź ulubiony Ojcze Niebieski za to, że uczyniłeś nas swoim ludem wybranym. Spójrz na 

tę garstkę Twoich dzieci już przebudzoną, jak Cię wielbi, jak skruszona powraca do Swego 

Ojca, jak wynagradza za grzechy swoje, rodzin, ojczyzny, jak trwa na MODLITWIE 

UNIŻENIA, we łzach oczyszczenia, spójrz jak wyciąga do Ciebie ręce, usłysz wołanie 

gorących ich serc. Pragnę Ojcze, Twego Syna za Króla i Ducha Św. by strzec twoich praw i 

zanieść Ogień Twojej Miłości za ten zatopiony w ciemności świat. 

Uwielbiamy Cię!  

Miłujemy!  

Dzięki Ci składamy:  

Najdroższy,  

Najczulszy,  

Najświętszy,  

Najczcigodniejszy,  

Najchwalebniejszy,  

Najcudowniejszy,  

Najpotężniejszy,  

Nieskończony,  

Wiekuisty,  

Ukochany,  

Umiłowany,  

Najdroższy nasz Ojcze i Panie,  

Królu królów,  

Panie panów,  

Serce serc,  

Miłość miłości,  

Tobie Miłość!  

Tobie Chwała!  

Tobie Cześć!  

Tobie Uwielbienie!  
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Teraz i zawsze,  

od wszystkich ludzi i całego stworzenia  

przez wszystkie nieskończone wieki. 

AMEN.   AMEN.   AMEN. 

   

III. UWIELBIENIE BOGA OJCA ZA DARY OSOBISTE 

Każdy z nas dziękuje Bogu Ojcu za dar poczęcia i wymienia z tego punktu widzenia 

poszczególne zdarzenia ze swojego życia. Najważniejsze jest to abyśmy potrafili dziękować 

również i za te trudne, bardzo bolesne i traumatyczne przeżycia jakich zaznałyśmy w swym 

życiu. Tak, nawet za te najstraszliwsze, które według nas nie powinny mieć miejsca. 

Nie przychodzi nam do głowy aby dziękować dobremu Ojcu za ciężkie traumy, tragedie 

naszego życia nie rozumiejąc często dlaczego dopuścił On do tego aby się zrealizowały. 

Wciąż Kościół winien nam przypominać o roli cierpienia dla chrześcijanina. Mało kto nam 

przypomina o zasługach jakie przynoszą nam cierpienia o tym, że likwidują lub zmniejszają 

nasze kary za grzechy, wspomagają nawróceniem najbliższych, chronią nas i naszych braci 

przed potępieniem wiecznym, pomagają naszym przodkom i innym duszom czyścowym. 

przed potępieniem. Nasz dobry, Wspaniałomyślny Pan i Zbawca dając nam łaskę 

współodkupienia w cierpieniu przerabia miłościwie nasze cierpienia i łzy i zranienia  nasze 

utrapienia w wyżej wymienione dobra wieczne by tam uradować j swoje dzieci niekończącą 

się radością i niespodziankami wiecznymi. 

Przykłady uwielbienia Boga Ojca za dary osobiste 

Dziękuje Ci dobry Ojcze za moje poczęcie za akt powołania mnie do życia. Bądź uwielbiony. 

Bądź uwielbiony Tato Niebieski za to, że nie pozwoliłeś, aby rodzina pozbawiła mnie życia 

już w moim życiu  płodowym – dziękuję Tato, że wybawiłeś mnie ze szponów śmierci. 

Dziękujemy Ci Tato Niebieski za smutne dzieciństwo, ustawiczne braki materialne, za 

ustawiczne choroby, gorączki, infekcje, za brak miłości ze strony rodziny, za alkoholizm 

rodziców i czułe serce niani itd... 

Ks. Dominik Chmielewski (SDB) również rekolekcjonistom i swoim słuchaczom zaleca 

dziękować Panu Bogu za wszystkie trudne i najbardziej bolesne incydenty z historii swojego 

życia zamykając tym samym dostęp złym duchom do dręczenia człowieka.  
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Ks. Dominik Chmielewski radzi, aby każdy napisał własną taką modlitwę z historią swojego 

życia i odmawiał ją, aż do momentu, kiedy „dziękuję wypłynie z własnego twego serca”. W 

tym celu posługuje się przykładową modlitwą z życia św. Bernardetty Sounitous to tzw.  

Testament św. Bernadety Soubirous 

Za biedę, w jakiej żyli mama i tatuś, za to, że się nam nic nie udawało, za upadek młyna, za 

to, że musiałam pilnować dzieci, stróżować przy owcach, za ciągłe zmęczenie… dziękuję 

Ci, Jezu. 

Za dni, w który przychodziłaś, Maryjo, i za te, w które nie przyszłaś — nie będę Ci się umiała 

odwdzięczyć, jak tylko w raju. Ale i za otrzymany policzek, za drwiny, za obelgi, za tych, co 

mnie mieli za pomyloną, za tych, co mnie posądzali o oszustwo, za tych, co mnie posądzali 

o robienie interesu… dziękuje Ci, Matko. 

Za ortografię, której nie umiałam nigdy, za to, że pamięci nigdy nie miałam, za moją ignoran-

cję i za moją głupotę, dziękuję Ci… 

Dziękuję, Ci ponieważ gdybym było na ziemi dziecko o większej ignorancji i większej głupo-

cie, byłabyś je wybrała… 

Za to, że moja mama umarła daleko, za ból, który odczuwałam, kiedy mój ojciec, zamiast 

uścisnąć swoją małą Bernadetę, nazwał mnie „siostro Mario Bernardo„ … dziękuję Ci, 

Jezu. 

Dziękuję Ci za to serce, które mi dałeś, tak delikatne i wrażliwe, a które przepełniłeś 

goryczą… 

Za to, że matka Józefa obwieściła, że się nie nadaję do niczego, dziękuję…, za sarkazmy 

matki mistrzyni, jej głos twardy, jej niesprawiedliwości, jej ironię i za chleb upokorzenia… 

dziękuję. 

Dziękuję za to, że byłam tą uprzywilejowaną w wytykaniu mi wad, tak że inne siostry 

mówiły: „Jak to dobrze, że nie jestem Bernadetą“. 

Dziękuję za to, że byłam Bernadetą, której grożono więzieniem, ponieważ widziałam Ciebie, 

Matko… tą Barnadetą tak nędzną i marną, że widząc ją, mówili sobie: „To ta ma być Berna-

detą, którą ludzie oglądali jak rzadkie zwierzę?“ 

Za to ciało, które mi dałeś, godne politowania, gnijące…, za tę chorobę, piekącą jak ogień i 

dym, za moje spróchniałe kości, za pocenie się i gorączkę, za tępe ostre bóle… dziękuję Ci, 

mój Boże. 
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I za tę duszę, którą mi dałeś, za pustynię wewnętrznej oschłości, za Twoje noce i Twoje bły-

skawice, za Twoje milczenie i Twe pioruny, za wszystko. Za Ciebie  – i gdy byłeś obecny, i 

gdy Cię brakowało… dziękuję Ci, Jezu. 

Powyższy tekst „Testamentu…” pochodzi z „Głosu Małego Rycerza” nr 25/2017 str. 42 

czasopisma katolickiego stowarzyszenia Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego  

 

Abba Ojcze! 

1. Ty wyzwoliłeś nas Panie   

Z kajdan i samych siebie   

A Chrystus stając się bratem   

Nauczył nas wołać do Ciebie: 

Ref: Abba Ojcze!   

Abba Ojcze!  

Abba Abba Ojcze!  

Abba Ojcze! 

2. Bo Kościół jak drzewo życia   

W wieczności zapuszcza korzenie   

Przenika naszą codzienność   

I pokazuje nam Ciebie:   

Ref: Abba Ojcze! 

3. Bóg hojnym Dawcą jest życia   

On wyswobodził nas z śmierci   

I przygarniając do siebie  

Uczynił swoimi dziećmi.   

Ref: Abba Ojcze!   

4. Wszyscy jesteśmy braćmi   

Jesteśmy jedną rodziną.   

Tej prawdy nic już nie zaćmi   

I teraz jest jej godzina.   

Ref: Abba Ojcze!  
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AKTY MIŁOŚCI KU CZCI BOGA OJCA  

(mów Mu ciągle, że Go kochasz) 
 

Ojciec Niebieski powiedział:  

„Kto Mi te akty ofiarowuje, kto w dodatku czyni wszystko, by je rozpowszechniać, będzie Mi w 

szczególny sposób dzieckiem a Ja mu będę kochającym Ojcem. Jakże tęsknię za tym, żeby i o 

Mnie możliwie często i serdecznie myślano. Duch święty jest mało czczony. Ale Mnie czci się 

jeszcze mniej. Nabożeństwo do Mnie wynagradzam w całkiem wybitny sposób. Ofiarujcież Mi 

często akty miłości, które tak radują Moje Serce.” 

Ojcze, kocham Cię serdecznie, ratuj dusze! 

Ojcze, kocham Cię czule, ratuj dusze! 

Ojcze, kocham Cię delikatnie, ratuj dusze! 

Ojcze, kocham Cię jak Twoje dziecko, ratuj dusze! 

Ojcze, kocham Cię żarliwie, ratuj dusze! 

Ojcze ,kocham Cię płomiennie, ratuj dusze! 

Ojcze, kocham Cię niewypowiedzianie, ratuj dusze! 

Ojcze, kocham Cię bezgranicznie, ratuj dusze! 

Ojcze, kocham Cię nade wszystko, ratuj dusze! 

Ojcze ,kocham Cię bez miary, ratuj dusze! 

Ojcze ,kocham Cię niewymownie, ratuj dusze! 

Ojcze, kocham Cię ponad miarę, ratuj dusze! 

Ojcze, kocham Cię bez końca, ratuj dusze! 

Ojcze, wysławiam Cię, kocham Cię, dziękuję Ci, ratuj dusze! 

Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak Cię kochają wszyscy Aniołowie i Święci,  

ratuj dusze! 

Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak kochał Cię na ziemi Święty Józef  

i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze! 

Ojcze, chciałbym Cię kochać jak kochała Cię na ziemi Maryja  

i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze! 

Ojcze, chciałbym Cię kochać jak Cię kocha Twój Syn i Duch Święty, ratuj dusze! 

Módlmy się: 

Ojcze, przez Niepokalane serce Maryi, dla ratowania tych wszystkich dusz, które są w 

niebezpieczeństwie wiecznego potępienia, ofiaruję Ci ostatnie krople Krwi, które Twój Boski 

Syn, ostatkiem sił Swej Miłości wylał, i ofiaruję Ci Je nieskończoną ilość razy. Amen 

Niech nas błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. 

Ze Swoim Ukochanym Dziecięciem, niech nas błogosławi Dziewica Maryja. Amen 
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SIEDEM OFIAROWAŃ KRWI JEZUSA 

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na 

Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu dla chwałę Twojego Świętego Imienia, dla przyjścia 

Twojego Królestwa i dla zbawienia wszystkich dusz. 

Chwała Ojcu... 

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus, 

Który zbawił nas Krwią Swoją. 

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na 

Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu dla wzrostu Kościoła, za Ojca Świętego, za 

Biskupów, Kapłanów, Zakonników, za uświęcenie duchowieństwa i ludu Bożego. 

Chwała Ojcu.,. 

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus, 

Który zbawił nas Krwią Swoją. 

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na 

Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za nawrócenie grzeszników, dla przyjmowania z 

miłością Twojego słowa i za jedność chrześcijan. 

Chwała Ojcu.,. 

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus, 

Który zbawił nas Krwią Swoją. 

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na 

Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za moralne życie, za niewinność dzieci, za pokój i 

za sprawiedliwość narodów. 

Chwała Ojcu.,. 

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus, 

Który zbawił nas Krwią Swoją. 

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na 

Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za chorych, za udręczonych, za tych, którzy 

spodziewają się naszej modlitwy oraz za nasze potrzeby duchowe i cielesne. 

Chwała Ojcu.,. 

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus, 
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Który zbawił nas Krwią Swoją. 

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na 

Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za chorych, za wszystkich misjonarzy świata i ich 

misje oraz za rodzenie się nowych świętych powołań. 

Chwała Ojcu.,. 

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus, 

Który zbawił nas Krwią Swoją. 

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na 

Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za chorych, za tych, którzy dzisiaj przejdą do 

wiecznego życia, za dusze przebywające w Czyśćcu oraz za ich wieczne zjednoczenie z 

Chrystusem w chwale. 

Chwała Ojcu.,. 

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus, 

Który zbawił nas Krwią Swoją. 

Cześć i uwielbienie dla Krwi Jezusa,  

teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

LITANIA do Boga Ojca 
Z książeczki do nabożeństwa „Nowy złoty ołtarzyk...", Warszawa 1874 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.  

Ojcze Święty, usłysz nas, Ojcze Święty, wysłuchaj nas.  

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, zmiłuj się nad nami.  

Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa,  

Ojcze miłosierdzia i Boże wszelkiej radości,  

Ojcze, zgrzeszyliśmy przed niebem i ziemią, 

Ojcze, Boże, błogosławiony na wieki,  

Ojcze, w duchu i prawdzie uczczony, 

Ojcze, bez którego nikt nie wejdzie do Syna, 

Ojcze chwały i Panie nieba i ziemi,  

Ojcze, który posłałeś Syna swego na świat,  

Ojcze, którego człowiek w niebie i na ziemi sławi,  

Ojcze, który wybrałeś nas za synów jeszcze przed stworzeniem świata,  

Ojcze, który tajemnice swe Boże przed pysznymi świata tego ukrywasz,  

a objawiasz je pokornym i maluczkim, 
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Ojcze, który pobłogosławiłeś nas wszelkim błogosławieństwem niebieskim, 

Ojcze, który odpuszczasz nam winy nasze, 

Ojcze, który wybrałeś nas, abyśmy byli świętymi przed Obliczem Twoim, 

Ojcze, który proszącym Ciebie dajesz ducha doskonałości,  

Ojcze światłości, od którego wszelkie dobro pochodzi, 

Ojcze, Gospodarzu nieustannie pracujący, 

Ojcze, który uczyniłeś, że słońce złym i dobrym jednakowo przyświeca, 

Ojcze, który tak nad sprawiedliwymi, jak też nad niesprawiedliwymi opiekę Twą rozciągasz, 

Ojcze, który wszystkie włosy głów naszych policzyłeś, 

Ojcze, który własnemu Synowi swemu nie przepuściłeś, ale Go za nas wszystkich wydałeś, 

Ojcze, któryś nas powołał do towarzystwa Syna swojego, 

Ojcze, który przygotowałeś nam Królestwo Syna Twojego, 

Ojcze, który cząstki świętych Twoich godnymi nas uczyniłeś, 

Ojcze, który do godów synowskich i nas powołałeś, 

Ojcze, który umiłowawszy nas, wydzieliłeś nam radości wieczne, 

Ojcze, który tak umiłowałeś świat, że Syna swego Jednorodzonego  

dla zbawienia naszego wydałeś, 

Ojcze, który wielkim głosem z nieba, Syna swego miłować i słuchać rozkazałeś, 

Ojcze, który sobie w Synu swoim dobrze upodobałeś, 

Ojcze, któremu podobało się dać królestwo Boże, 

Ojcze, którego Oblicze Aniołowie zawsze oglądają, 

Ojcze, który ażebyś sługę swego wykupił, wydałeś Syna, 

Ojcze, który taką okazałeś nam miłość, iż synami Twymi nazywamy się i jesteśmy, 

Ojcze, który chciałeś nas uczynić podobnymi obrazowi Syna Twojego, 

Ojcze, który jesteś nad wszystkim, we wszystkim i w nas wszystkich, 

Ojcze, który wybranym Twoim, jeszcze przed stworzeniem świata,  

przygotowałeś królestwo niebieskie, 

Ojcze wszystkich ubogich wdów i sierot, 

Ojcze, który sądzisz bez względu na osoby, według spraw każdego, 

Ojcze, w którego domu są liczne mieszkania, 

Ojcze łaskawy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.  

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie. 

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Ojcze Boże, 

Od grzechu każdego, 

Od mocy szatańskiej, 

Od wszelakich pokus i okazji do złego, 
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Od zasadzek nieprzyjaciół dusz naszych, 

Od gniewu, nienawiści i każdej złej woli, 

Od grożących niebezpieczeństw grzechowych, 

Od wszelakich przeciwników i nieprzyjaciół duszy i ciała, 

Od zguby wiecznej, 

Przez najwyższą mądrość Twoją, którą napełniasz bezdenne przepaści, 

Przez niezmienną potęgę Twoją, którą wszystko z niczego stworzyłeś, 

Przez słodką Opatrzność Twoją, którą wszystkim kierujesz, 

Przez wieczną miłość Twoją, którą świat ukochałeś, 

Przez nieskończoną dobroć Twoją, którą wszystko napełniasz, 

My grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Ojcze Boże. 

Aby Imię Twoje zawsze i wszędzie święciło, 

Abyś nam pozwolił wejść do królestwa Twojego, 

Aby zawsze spełniała się Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi, 

Abyś nam chleb nasz codzienny zawsze dać raczył, 

Abyś nas pod cieniem Twych skrzydeł zachować i ze wszelkiej pokusy wybawić raczył, 

Abyś nas od wszelkiego złego wybawić raczył, 

Abyśmy to, o co z ufnością prosimy, skutecznie otrzymać mogli, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie. 

Ojcze Święty, usłysz nas,  

Ojcze Święty, wysłuchaj nas. 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 

Módlmy się: 

Panie Boże, królujesz nad całym światem, słuchają Cię Aniołowie i Święci. Z niebios 

kierujesz losami ziemi i ludzi. Ojcze Niebieski, Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze. 

Kochasz mnie, a miłość Twoja nie ma granic. Wszystko, co dzieje się ze mną jest Twoją 

Wolą. Tak jak mądry ojciec wiele ode mnie wymagasz, stawiasz mnie w różnych sytuacjach. 

Jestem posłuszny Twojej woli. Modlę się o to, aby wypełniać przykazania Kościoła i podołać 

próbom przed jakimi mnie stawiasz. Niejednokrotnie proszę Cię w modlitwach o samo 

dobro, jednakże zawsze powiem Ojcze „Bądź wola Twoja.” 
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OBIETNICA DLA TEGO,   

KTO ODMAWIA TEN RÓŻANIEC  
 

Ojciec udzieli szczególnych łask rodzinom, 

w których będzie odmawiany ten Różaniec. 
[z poniższą Litanią] 

 

RÓŻANIEC BOGA OJCA 

(Rozpoczynamy znakiem Krzyża Świętego) 

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu... 

„Ojcze mój, dobry Ojcze,  

Tobie ofiaruję siebie,  

Tobie oddaję siebie,  

Twojej poddaję się opiece” 

Aniele Boży... 

Po każdej tajemnicy powtarza się następującą modlitwę: 

Jedno „Zdrowaś Maryjo”, dziesięć „Ojcze nasz”, jedno „Aniele Boży”. 

W Pierwszej Tajemnicy kontempluje się triumf Ojca w ogrodzie Eden, kiedy po grzechu 

Adama i Ewy obiecuje On przyjście Zbawiciela. 

W Drugiej Tajemnicy kontempluje się triumf Ojca w chwili wypowiadania przez Maryję 

„Fiat” podczas zwiastowania. 

W Trzeciej Tajemnicy kontempluje się triumf Ojca w ogrodzie Getsemani, kiedy całą swoją 

moc daje Synowi. 

W Czwartej Tajemnicy kontempluje się triumf Ojca w chwili sądu szczegółowego. 

W Piątej Tajemnicy kontempluje się triumf Ojca w chwili sądu powszechnego. 
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LITANIA DO BOGA OJCA 

O Boże, Ojcze Nieba Zmiłuj się nad nami 

Ojcze, Stworzycielu wszechświata Zmiłuj się nad nami 

Ojcze, Stworzycielu człowieka Zmiłuj się nad nami 

Ojcze Odwieczny Zmiłuj się nad nami 

Ojcze Wszechmocny Zmiłuj się nad nami 

Ojcze Wszechwiedzący Zmiłuj się nad nami 

Ojcze nieskończonego majestatu Zmiłuj się nad nami 

Ojcze niezmierzonej dobroci Zmiłuj się nad nami 

Ojcze bezgranicznego miłosierdzia Zmiłuj się nad nami 

Ojcze nieograniczonego pokoju Zmiłuj się nad nami 

Ojcze wszystkich Zmiłuj się nad nami 

Ojcze, źródło wszelkiego dobra Zmiłuj się nad nami 

Ojcze, głębino miłości Zmiłuj się nad nami 

Ojcze, wspaniałości Kościoła Zmiłuj się nad nami 

Ojcze, radości chrześcijan Zmiłuj się nad nami 

Ojcze, nadziejo proszących Zmiłuj się nad nami 

Ojcze, pocieszenie narodów Zmiłuj się nad nami 

Ojcze, pomocy nieszczęśliwych Zmiłuj się nad nami 

Ojcze, pocieszenie ubogich Zmiłuj się nad nami 

Ojcze, radości zgnębionych Zmiłuj się nad nami 

Ojcze, podporo sierot Zmiłuj się nad nami 

Ojcze, zbawienie dobrych Zmiłuj się nad nami 

Ojcze, chwało Świętych Zmiłuj się nad nami 

Ojcze, ochrono umierających Zmiłuj się nad nami 

Ojcze, nasza miłości Zmiłuj się nad nami 

Ojcze, nasze światło Zmiłuj się nad nami 

Ojcze, nasze szczęście Zmiłuj się nad nami 

Ojcze Najświętszy Przebacz nam 

Ojcze Najmilszy Wysłuchaj nas 

Ojcze Najlitościwszy Spełnij nasze błagania 

Ojcze, błagamy Cię za nas i za wszystkie Twoje dzieci:  

daj pokój i ocalenie całemu światu,  

prosimy Cię o to w imię Syna Twojego Syna Jezusa  

i cierpiącego Serca Jego Matki Maryi. 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu za Papieża. 
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LIST do Jego Świątobliwości 

Ojca Świętego  

Benedykta XVI 

My, dzieci Boże tym kolejnym listem z załączonymi blisko 4600 podpisami ponawiamy 

prośbę wyrażoną poniższą treścią wysłaną we wrześniu 2010 Roku Pańskiego. 

„Wspólnota Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – oraz oddani wierni Kościoła 

Chrystusowego, zebrani z całej Polski w pierwsza niedzielę sierpnia 2010 R.P. w 

Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu na corocznym - XII już spotkaniu 

modlitewnym tzw. TRIDUUM ku czci Boga Ojca: Zwracamy się z pokorną prośbą o 

ustanowienie Święta Boga, Ojca całej ludzkości i aby czczono jako swego Ojca, 

Stworzyciela i Zbawcę w pierwszą niedzielę sierpnia lub siódmego dnia tego miesiąca 

według życzenia ukochanego Boga Ojca, które przekazał zakonnicy Eugenii Ravasio ze 

Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Apostołów 1 lipca 1932 A.D. Z opublikowanej broszury 

pt. Bóg OJCIEC mówi do swoich dzieci cytujemy słowa Boga Ojca skierowane do 

PAPIEŻA: 

„Przed wszystkimi innymi zwracam się do Ciebie, synu Mój umiłowany, do ciebie, Mój 

Wikariuszu, aby w twoje ręce złożyć to dzieło. Powinno ono być pierwsze ze wszystkich, a 

tymczasem - z powodu lęku, jaki szatan podsunął człowiekowi - dopiero w tym czasie się 

dokona. 

Ach, chciałbym, żebyś pojął zakres tego dzieła, jego wielkość, szerokość, głębokość i 

wysokość. Chciałbym, żebyś pojął ogrom Moich pragnień wobec obecnej i przyszłej 

ludzkości. 

Gdybyś wiedział, jak pragnę być kochany; kochany i otaczany szczególną czcią przez ludzi! 

To pragnienie jest we Mnie od całej wieczności i od stworzenia pierwszego człowieka. Wiele 

razy wyrażałem je przed ludźmi, zwłaszcza w Starym Testamencie, ale człowiek nigdy tego 

nie zrozumiał. Ono sprawia, że zapominam teraz o całej przeszłości, oby tylko spełniło się 

obecnie w odniesieniu do Moich stworzeń na całym świecie. 

Zniżam się do najbiedniejszego z Moich stworzeń, do Mojej córki, abym mógł mówić z nią w 

jej niewiedzy i mówić do ludzi przez nią, nieświadomą ogromu dzieła, którego chciałbym 

dokonać wśród nich! Nie mogę z nią rozmawiać o teologii, na pewno by Mi się to nie 

powiodło, nie zrozumiałaby. Pozwalam, aby tak było, żeby zrealizować Moje dzieło przy 

pomocy prostoty i niewinności. Teraz jednak kolej na ciebie, byś przestudiował to dzieło i jak 

najszybciej doprowadził do realizacji. Aby być znanym, kochanym i szczególnie 

czczonym nie proszę o nic nadzwyczajnego. Oto, czego jedynie chcę: 
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1) Pragnę, żeby jeden dzień lub przynajmniej jedna niedziela była poświęcona dla 

uczczenia Mnie w szczególny sposób pod imieniem Ojca całej ludzkości. Chciałbym, aby 

to święto miało własną Mszę i oficjum. Nie trudno znaleźć teksty w Piśmie Świętym. Jeżeli 

pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia; 

jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca. 

2) Pragnę, żeby całe duchowieństwo zobowiązało się rozwijać ten kult, a przede wszystkim, 

by pomagało ludziom poznawać Mnie takim jaki jestem i jaki zawsze będę blisko nich, to 

znaczy Ojcem najczulszym i najbardziej kochającym ze wszystkich ojców. 

3) Pragnę, aby wprowadzono Mnie do wszystkich rodzin, do szpitali, również do warsztatów 

i urzędów, do koszar, do sal - gdzie podejmują decyzje ministrowie państw - wreszcie 

wszędzie tam, gdzie znajdują się Moje stworzenia, choćby tylko jedno! Chcę, aby 

widocznym znakiem Mojej niewidzialnej obecności był obraz: niech ukazuje, że istotnie tam 

jestem, że jestem obecny. I tak ludzie wykonywać będą wszystkie czynności pod okiem 

swego Ojca, a Ja będę czuwał nad stworzeniami, które powołałem do istnienia i 

zaadoptowałem. W ten sposób wszystkie Moje dzieci będą niejako pod okiem swojego 

czułego Ojca. Niewątpliwie i teraz jestem wszędzie, ale chciałbym być przedstawiany w 

zauważalny sposób! 

4) Pragnę, żeby w ciągu roku duchowieństwo i wierni wykonywali na Moją cześć pewne 

pobożne ćwiczenia, nie zaniedbując swoich zwykłych zajęć. Chcę, aby Moi kapłani bez lęku 

szli wszędzie, do wszystkich narodów i nieśli ludziom płomień Mojej ojcowskiej Miłości. 

Wówczas dusze zostaną oświecone. Pozyska się dusze niewiernych oraz wszystkich 

należących do sekt, które nie pochodzą od prawdziwego Kościoła. Tak, niech również i ci - 

którzy są także Moimi dziećmi - zobaczą, jak płonie przed nimi ten płomień, niech poznają 

prawdę, niech ją przyjmą i niech wprowadzą w życie wszystkie cnoty chrześcijańskie. 

5) Chciałbym w szczególny sposób być czczony w seminariach, w nowicjatach, w szkołach 

i w internatach, aby wszyscy - od najmniejszego do największego - mogli Mnie poznać i 

kochać jako swego Ojca, Stworzyciela i Zbawcę. 

6) Niech kapłani poczują się zobowiązani do szukania w Piśmie Świętym tego, co 

powiedziałem w innych czasach - co dotąd pozostało nieznane - a odnosi się do czci, 

którą pragnę odbierać od ludzi. Niech pracują też, by Moje pragnienia i Moja Wola dotarły 

do wszystkich wiernych i do wszystkich ludzi, określając to, co powiem do wszystkich ludzi 

razem oraz do wszystkich kapłanów, zakonników i zakonnic w szczególności. Są to dusze, 

które wybieram dla składania Mi wielkiego hołdu, większego niż od ludzi świeckich. 

Oczywiście, osiągnięcie pełnej realizacji planów – które obmyśliłem dla ludzkości i które 

dałem im poznać – będzie wymagało czasu! Zadowoli Mnie jednak jeden dzień - 

tak, jeden dzień – modlitw i wyrzeczeń dusz wspaniałomyślnych, które poświęcą się dla 
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tego dzieła Mojej Miłości. Będę cię błogosławił, synu Mój umiłowany, i odpłacę ci stokrotnie 

za wszystko, co uczynisz dla Mojej chwały.” (Koniec cytatu). 

Oto wołanie, które dzisiaj staje się coraz częstsze na świecie:  

Czy ludzie rozpoznają Boga jako Ojca? 

Jako Wspólnota Małych Rycerzy, którym bliska jest Pierwsza Osoba Boska poczuwamy się 

do obowiązku przypomnieć to Orędzie uznane przez Kościół, które Bóg Ojciec dał 

światu za pośrednictwem stworzenia, które tak bardzo umiłowało, siostry Eugenii Elisabetty 

Ravasio. 

Uważamy również za stosowne załączyć całe opracowanie, przekazanym przez Aleksandra 

Caillot, biskupa Grenoble jako rezultat prac Komisji ekspertów powołanych z różnych stron 

Francji do przeprowadzenia procesu diecezjalnego zapoczątkowanego przez niego w 1935 

roku. Trwał on 10 lat. W Komisji brali udział między innymi: Wikariusz Biskupa Grenoble 

Mons. Guerry - teolog; bracia Alberto i Augusto Valencin - jezuici, należący do największych 

autorytetów w dziedzinie filozofii i teologii, oraz eksperci w ocenianiu podobnych 

przypadków; dwaj doktorzy medycyny, w tym - psychiatra. 

Serdecznie prosimy o przywołanie tych słów Boga Ojca jakie wypowiedział do wybranej 

córki Egenii Ravasio i ogłoszenie tego święta dla całego świata. Realizacja tej prośby jest 

wielkim pragnieniem nie tylko Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 

ale wszystkich serc kochających całą Trójcę Przenajświętszą, którzy z wielkim oddaniem tej 

sprawie od wielu już lat ofiarują swoje modlitwy i cierpienia oraz licznie i nieustannie 

zamawiają Msze św. w intencji ustanowienia święta Boga, Ojca całej ludzkości. Od wielu lat 

w każdą niedzielę ofiarowane są te Msze św. zaś w tym roku jedna z ofiarodawczyń 

ofiarowała 1000 mszy św. o ustanowienia święta Boga Ojca. Ponadto wielu wiernych 

Kościoła Chrystusowego niezależnie od naszej Wspólnoty pobudzana przez Ducha Bożego 

trwa na modlitwach, adoracjach, zamawia Msze św. 

Z wielką nadzieją w sercu, że nadszedł czas na spełnienie naszej prośby, która jest także 

prośbą Boga Ojca podpisujemy się pod tym listem, ufając, że „głos ludu – [jest] głosem 

Boga” – VOX POPULI, VOX DEI. Amen. 

Powierzamy Najświętszej Dziewicy Maryi tę sprawę, w rozpowszechnianiu tego Orędzia i 

wraz z Nią błagamy Ducha Świętego, aby pomógł ludziom zrozumieć i poznać głębokie 

uczucie czułości, które Ojciec żywi dla każdego człowieka. 

Kalisz, 1 sierpnia 2010 A.D. 

Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego 
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P.S. Tym listem pragniemy ponowić wielkie oczekiwanie dzieci Boga, Ojca całej ludzkości. 

Zapewniamy Waszą Świątobliwość o pamięci w modlitwach osobistych i wspólnotowych, 

zamawianych Mszach św. 

Na dalszą służbę Bogu, Kościołowi i wszystkim dzieciom Ojca całej ludzkości Mali Rycerze 

Miłosiernego Serca Jezusowego i wszystkie dzieci Boże zjednoczeni we wspólnej 

inicjatywie, jaką jest ustanowienie święta Boga Ojca w Kościele św., proszą Waszą 

Świątobliwość o apostolskie błogosławieństwo dla Małych Rycerzy i wszystkich oddanych 

dzieci Ojca całej ludzkości. 

Wraz z niniejszym listem załączamy podpisy blisko 4600 wiernych Kościoła 

Chrystusowego głównie w Polsce, jako głos ludu Bożego oczekując z wielką nadzieją na 

spełnienie prośby naszego kochanego Boga Ojca. 

List z załączonymi podpisami składamy na ręce nuncjusza apostolskiego w Polsce 

informując o tym także Jego Świątobliwość niniejszym listem. 

Warszawa, 24 maja 2011, w liturgiczne wspomnienie NMP Wspomożenia Wiernych. 

List z podpisami został przekazany 7 czerwca 2011 do Nuncjatury Apostolskiej w 

Warszawie. Jednocześnie został wysłany list tej samej treści na adres papieża Benedykta 

XVI do Watykanu.  

UWAGA AUTORA: W chwili redagowania tych treści otrzymałam informację o ponowieniu inicjatywy 

zbierania podpisów w gronie małych rycerzy i innego stowarzyszenia, i złożenia ich ze stosowną 

prośbą bezpośrednio w Watykanie papieżowi Franciszkowi. Na obecną chwilę zebrano 9200 

podpisów. 

 

   

 

CHWALMY BOGA 

Chwalmy Boga, chwalmy Jego 

Mimo wszystkiego najgorszego. 

Chwalmy Go w noc, w którą się narodził. 

Chwalmy Go za to, że nas stworzył. 

Mimo wszystkiego najgorszego. 

Chwalmy i wielbmy Wolę Jego. 

Marysia Górka, lat 8 (marzec 1993 r.) 

 


