
List do Małych Rycerzy i czytelników Głosu Małego Rycerza 

Kochani Rycerze i czytelnicy Głosu Małego Rycerza! 

W imieniu redakcji przepraszam za ostatnie opóźnienia wydań kwartalnika. To nieco zaburza aktualizację niektórych 

artykułów czy zawarte informacje, ale to opóźnienie pozwala też na zamieszczenie innych treści, które mogłyby być zamieszczone dopiero w 

kolejnym naszym czasopiśmie. 

Chciałbym w tym liście odnieść się do trzech kwestii.  

1. Przypomnieć o ważnej duchowej praktyce jaką na polecenie Pana Jezusa zapisała s. Zofia w swojej książce pod datą 17 listopada 1991. W 

ostatnim Głosie MR nr 20 jest to zamieszczone na stronie 65 pt.  „OFIARUJCIE MI W TEN DZIEŃ (urocz. Chrystusa Króla) 3 MSZE ŚW”.  

Jeśli to tylko możliwe starajmy się tę sugestie spełnić! 

2. a) Ostatnie wydarzenia są coraz bardziej dynamiczne; różne sytuacje w Legionie, Polsce i na świecie niejako wymuszają na nas 

korektę intencji, modlitwy, postu. Dlatego też poniżej dzielę się istotnymi intencjami jakie zostały zredagowane i w tych intencjach zostały 

zamówione msze św. wieczyste na Jasnej Górze. 

 O królowanie Ducha Świętego w sercu każdego Polaka przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, Anioła Stróża Polski i Aniołów 

Stróżów wszystkich Polaków. 

 O pomoc Bożą i ochronę Polski przed wszelkimi działaniami szatana i innych złych duchów za przyczyną św. Michała 

Archanioła i jego wojsk. 

 O królowanie Trójcy Świętej w sercach i życiu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i ich rodzin, zwłaszcza w (...) i 

w intencjach przez nich zanoszonych przez wstawiennictwo Patronów Legionu. 

 O pomoc Bożą dla wszystkich kapłanów, aby Pan Jezus obmył swoją Krwią wszystkie obciążenia pokoleniowe w samym 

zarodku zła, aby skutki tych obciążeń nie miały wpływu w posłudze kapłańskiej przez przyczynę Matki Kapłanów. 

 O przebłaganie Boga Ojca i miłosierdzie Boże dla zmarłych Małych Rycerzy, księży opiekunów i ich wszystkich praprzodków 

za przewinienia ziemskiej pielgrzymki za przyczyną św. Aniołów Stróżów i swoich św. Patronów. 

 O Boże błogosławieństwo dla Małych Rycerzy MSJ i ich bliźnich, o zdrowie na duszy i ciele, o uwolnienie od obciążeń i 

zniewoleń pokoleniowych i zbawienie dusz potrzebujących. 

 O błogosławieństwo Boże dla Księży Biskupów z komisji dla intronizacji Jezusa Króla Polski za przyczyną MB Królowej Polski, 

św. Michała Archanioła, Anioła Stróża Polski, św. Jadwigi Królowej, św. Stanisława Kostki, św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i 

Błogosławionych Narodu Polskiego. (Ta intencja jest sugestią uczestników środowisk intronizacyjnych na spotkaniu z 

przedstawicielami z Komisji Episkopatu ds. Intronizacji. Zbierane są ofiary i zamawiane po 30 Mszy św. w tej konkretnej intencji. 

Ktokolwiek chciałby wesprzeć „wdowim groszem” może to uczynić jak dotychczas). 

 O przebłaganie Boga Ojca za przewinienia rządzących Polską w całej jej historii oraz o miłosierdzie Boże i potrzebne łaski 

dla prezydenta, rządu, parlamentu Rzeczpospolitej Polski za przyczyną Królowej Polski, Anioła Stróża Polski, św. Jadwigi 

Królowej, św. Stanisława Kostki, św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego. 

 O Boży pokój w sercach ludzkich, w rodzinach, w Polsce, w Europie i na świecie za przyczyną Królowej Pokoju i Aniołów Stróżów 

wszystkich ludzi świata. 

b) Są jeszcze ważne i aktualne Intencje jakie po rozeznaniu duchowym zostały zredagowane i zamówione w formie nowenny z Mszy św. 

(9 dni każda intencja) 

 O Ducha Bożego i jedność Episkopatu oraz jednomyślność w podejmowanych decyzjach i działaniach wypełnianych w pełnej 

zgodności z wolą Bożą i odpowiedzialności wobec Prawa Bożego. 

 O wierność, jedność i posłuszeństwo duchowieństwa (szczególnie duchowieństwa hierarchicznego: kardynałów i biskupów) w służbie 

Boga i Kościoła w zjednoczeniu z Ojcem świętym. 

 O miłosierdzie Boże dla wszystkich ludzi żyjących z dala od Boga i Jego Praw, aby w ich sercach zakrólowała miłość Trójcy Świętej w 

jedności z całym Kościołem Chrystusowym (Katolickim). 

3. W kontekście wydarzeń w Paryżu: Pan Jezus prosi gorliwe i odpowiedzialne dusze ludzkie o modlitwę, aby codziennie ofiarować 

14 razy Koronkę do krwawych łez Matki Bożej o pokój na świecie i poskromienie szatana-diabła w opętanych islamistach (wg ukrytej 

mistyczki przy każdym takim młodym agresorze jest 7-8 demonów - bo normalny człowiek sam nie mógłby w stanie dopuszczać się do takich 

bezwzględnych morderczych działań. Zapewne jeszcze więcej jest ich przy masonach, światowych wpływowych przywódcach i politykach, 

którzy zaplanowali i doprowadzili do obecnej sytuacji islamsko-terrorystycznej oraz chaosu przed kilkoma laty na w Bliskim Wschodzie i 

Północnej Afryce i obecnie Europie). Do pomocy w tej modlitwie wzywajmy Aniołów Stróżów wszystkich ludzi świata. Króluj nam Chryste! 

Koszalin, 18.11.2015 r.          Wiesław Kaźmierczak 


