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Kochani RYCERZE i wszyscy zatroskani o Polskę! Obserwujemy uważnie sytuację, widzimy i 

jesteśmy przekonani, że jeśli nie będzie Niniwy (pokuty) z naszej strony, to będzie Sodoma (kara) w 

wydaniu opozycji i piekła, które nią steruje. Ucierpimy wszyscy, ponieważ nienawiść i agresja ze 

strony wrogów wewnętrznych i zewnętrznych jest ślepa i bezkompromisowa podsycana 

mocami piekielnymi. Wierzymy w pomoc całego Nieba, więc robimy to z wiarą w pomoc Bożą, bo 

tylko ta nam została. Tak nam dopomóż Bóg! Amen. 

W tym Roku Maryjnym uczyńmy tyle na ile będzie nas stać  - zamawiajmy wiele Mszy św. za 

Ojczyznę w intencjach jakie nam Duch Święty podpowie. Amen.  (PRZYKŁADOWE.ZREDAGOWANE 

INTENCJE SĄ ZAMIESZCZONE PONIŻEJ) 

Przed świętami Bożego Narodzenia z inicjatywy 
ks. Mirosława Janowskiego na stronie Legionu zamieszczona została 

propozycja pokuty, modlitwy i postu w intencji jak niżej:  

Do Boga Ojca Wszechmogącego o zwycięstwo prawa Bożego 
i sprawiedliwości w Polsce-Ojczyźnie naszej 

 

„PILNA MODLITWA WSTAWIENNICZA  

W TROSCE O POLSKĘ – REALIZACJA OD ZARAZ 

więcej: https://mali-rycerze.pl/czytam,1343 

Jest to sprawa nadal aktualna i bardzo pilna do realizacji!  

Ważą się losy naszej Ojczyzny i od nas świadomych powagi sytuacji Niebo ODPOWIEDNIO 
zareaguje na nasze wołanie. 

Król Miłosierdzia i Polski czeka na naszą modlitwę i ofiarę.  

Odpowiedzmy na wołanie naszej Matki i Królowej oraz świętych i błogosławionych Narodu Polskiego! 

Winni jesteśmy także naszym przodkom, którzy ofiarnie stawali przelewając krew w obronie i 
powrocie do wolności Rzeczpospolitej Polski. 

1. Post o chlebie i wodzie /jeśli kondycja zdrowotna nie pozwala - inna forma postu np. milczenia… od TV, 
internetu, używek, itp./ 

2. Różaniec - tylko tajemnice bolesne /łączymy się z Dworem Niebieskim w jednym czasie o 20:00/ 

3. 7 Koronek do Bożego Miłosierdzia /jednocześnie po sobie, 8-ma - dziękczynna do Boga Ojca/ 

4. Różaniec do 7 Boleści Dziewicy Maryi /wersja z Kibeho  

5. Litania z dnia Pokuty Narodowej – Częstochowa / ks. Glasa  

6. Litania do Świętych Polskich  

7. Każda Komunia Św. ofiarowana za Ojczyznę 

8. Egzorcyzm i modlitwa do św. Michała Archanioła i Potężna Niebios Królowo.....  
9. Błogosławieństwo krzyżem św. Benedykta na 4 strony świata i modlitwa Święty Michale 
Archaniele  

10. Owoce modlitwy zawierzyć Matce Bożej Niepokalanej – to bardzo WAŻNE 

Do realizacji od zaraz. Powyższy pakiet pokuty, modlitwy ofiary nie jest narzucany. Wybór wg 
osobistej decyzji i możliwości. Podać dla  wszystkich Rycerzy, znajomemu duchowieństwu, 

wierzącym przyjaciołom i wszystkim zatroskanym obecną sytuacją w Polsce.” 

Pozdrawiamy w Bogu, z Jego  błogosławieństwem - MR ks. Mirosław Janowski 
Prezes Zarządu Legionu MRMSJ – mr Wiesław Kaźmierczak 

PONIŻEJ OSTATNIO OFIAROWANE PILNE INTENCJE MSZY ŚW.  

ZA OJCZYZNĘ OFIAROWANE PRZEZ SEKRETARIAT LEGIONU 

PILNE 6 MSZY ŚW. ZA OJCZYZNĘ 8-13 grudnia 2016 

1. Pierwsza Msza św.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień, prośba o Bożą 
interwencję mocą ofiary Chrystusowej o natychmiastowe opamiętanie i uwolnienie z mocy zła oraz 
nawrócenie i pokorę dla polityków i działaczy środowisk antyrządowych i antypolskich skłaniających 
rodaków do rewolty, nieposłuszeństwa rządzącym i kierowanych działań przeciwko Bogu i Jego prawom i 
zasadom, dobru Ojczyzny i wszystkim rodakom za przyczyną Dworu Niebieskiego. 

2. Druga Msza św.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok, 
prośba o Bożą interwencję mocą ofiary Chrystusowej o natychmiastowe opamiętanie i uwolnienie z mocy 
zła oraz nawrócenie i pokorę dla polityków i działaczy środowisk antyrządowych i antypolskich 
skłaniających rodaków do rewolty, nieposłuszeństwa rządzącym i kierowanych działań przeciwko Bogu i 
Jego prawom i zasadom, dobru Ojczyzny i wszystkim rodakom za przyczyną Dworu Niebieskiego. 

3. Trzecia Msza św.: Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, a szczególnie w 
Jego bolesnej Męce i na drzewie Krzyża w swej śmierci, prośba o Bożą interwencję mocą ofiary 
Chrystusowej o natychmiastowe opamiętanie i uwolnienie z mocy zła oraz nawrócenie i pokorę dla 
polityków i działaczy środowisk antyrządowych i antypolskich skłaniających rodaków do rewolty, 
nieposłuszeństwa rządzącym i kierowanych działań przeciwko Bogu i Jego prawom i zasadom, dobru 
Ojczyzny i wszystkim rodakom za przyczyną Dworu Niebieskiego. 

4. Czwarta Msza św.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na 
drzewie Krzyża w swej śmierci, prośba o Bożą interwencję mocą ofiary Chrystusowej o natychmiastowe 
opamiętanie i uwolnienie z mocy zła oraz nawrócenie i pokorę dla polityków i działaczy środowisk 
antyrządowych i antypolskich skłaniających rodaków do rewolty, nieposłuszeństwa rządzącym i 
kierowanych działań przeciwko Bogu i Jego prawom i zasadom, dobru Ojczyzny i wszystkim rodakom za 
przyczyną Dworu Niebieskiego. 

5. Piąta Msza św.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu, prośba o Bożą interwencję mocą ofiary 
Chrystusowej o natychmiastowe opamiętanie i uwolnienie z mocy zła oraz nawrócenie i pokorę dla 
polityków i działaczy środowisk antyrządowych i antypolskich skłaniających rodaków do rewolty, 
nieposłuszeństwa rządzącym i kierowanych działań przeciwko Bogu i Jego prawom i zasadom, dobru 
Ojczyzny i wszystkim rodakom za przyczyną Dworu Niebieskiego. 

6. Szósta Msza św.: Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa, w uwielbieniu i podziękowaniu 
mocą ofiary Chrystusowej za Bożą interwencje i pomoc w przywróceniu porządku i ładu Bożego w 
NARODZIE I PAŃSTWIE POLSKIM za przyczyną Dworu Niebieskiego.  

https://mali-rycerze.pl/czytam,1343
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PILNE 6 mszy za Ojczyznę 2-7.01.2017 

1. Mocą Ofiary Jezusowej i królewskiej władzy Chrystusowej, prośba do Boga Ojca przez Niepokalane 
Serce Maryi Królowej Polski i Królowej Aniołów, wszystkich chórów anielskich oraz wszystkich świętych, 
błogosławionych i Patronów Narodu Polskiego o przebłaganie Boga Ojca i wynagrodzenie za grzechy i 
nadużycia rządzących i elit politycznych przeszłych i obecnie zaangażowanych w życie społeczno – polityczne; 
o dary i owoce Ducha Świętego, szczególnie mądrość, zgodę i przestrzeganie praworządności dla wszystkich 
funkcjonariuszy na wszystkich szczeblach władzy państwowej. (wg woli Bożej) 

2. Mocą Ofiary Jezusowej i królewskiej władzy Chrystusowej, prośba do Boga Ojca przez Niepokalane 
Serce Maryi Królowej Polski i Królowej Aniołów, wszystkich chórów anielskich oraz wszystkich świętych, 
błogosławionych i Patronów Narodu Polskiego o pomoc Bożą w natychmiastowym zniszczeniu i unicestwienie 
wszelkich planów, sideł i dzieł mocy zła w parlamencie, Narodzie i państwie polskim; szczególnie 
zneutralizowanie planów i działań obecnych – wrogich Polsce – sił opozycyjnych wywołujących niepokoje 
społeczne, dążących do rewolty, puczu i przejęcia władzy, o pokorę, poskromienie nienawiści i podziałów 
społeczno-politycznych, uznanie obecnej władzy wybranej w demokratycznych wyborach. (wg woli Bożej)  

3. Mocą Ofiary Jezusowej i królewskiej władzy Chrystusowej, prośba do Boga Ojca przez Niepokalane 
Serce Maryi Królowej Polski i Królowej Aniołów, wszystkich chórów anielskich i wszystkich świętych, 
błogosławionych i Patronów Narodu Polskiego o pomoc Bożą w natychmiastowym przywróceniu ładu i porządku 
Bożego w Narodzie i państwie polskim; szczególnie w parlamencie RP, w opozycji i mediach opozycyjnych, o 
pokorę, poskromienie mowy nienawiści i agresji  dla liderów i mediów opozycyjnych, o zgodę i przestrzeganie 
praworządności na wszystkich szczeblach władzy państwowej. (wg woli Bożej) 

4. Mocą Ofiary Jezusowej i królewskiej władzy Chrystusowej, prośba do Boga Ojca przez Niepokalane 
Serce Maryi Królowej Polski i Królowej Aniołów, wszystkich chórów anielskich i wszystkich świętych i 
błogosławionych Narodu Polskiego o pomoc Bożą w natychmiastowym rozwiązaniu kryzysu politycznego w 
Sejmie RP, uwolnieniu gmachu od wszelkich złych duchów i ludzi wywołujących zamęt, agresję niepokoje oraz 
przywrócenie obradom Sejmu i Senatu powagi, szacunku i konstruktywnych obrad dla dobra Państwa i Narodu 
Polskiego. (wg woli Bożej) 

5. Mocą Ofiary Jezusowej i królewskiej władzy Chrystusowej, prośba do Boga Ojca przez Niepokalane 
Serce Maryi Królowej Polski i Królowej Aniołów, wszystkich chórów anielskich i wszystkich świętych, 
błogosławionych i Patronów Narodu Polskiego o natychmiastowe opamiętanie i uwolnienie z mocy zła oraz 
nawrócenie i pokorę dla polityków i działaczy środowisk antyrządowych i antypolskich skłaniających rodaków do 
rewolty, nieposłuszeństwa rządzącym i kierowanych działań przeciwko Bogu i Jego prawom i zasadom, 
przeciwko dobru Ojczyzny i wszystkim rodakom. (wg woli Bożej) 

6. Mocą Ofiary Jezusowej i królewskiej władzy Chrystusowej - uwielbienie i podziękowanie za Boże 
interwencje i pomoc w przywróceniu porządku i ładu Bożego w Sejmie, Senacie oraz na wszystkich szczeblach 
władzy w PAŃSTWIE POLSKIM; o dary i owoce Ducha Świętego, szczególnie mądrość, zgodę i przestrzeganie 
praworządności dla wszystkich funkcjonariuszy na wszystkich szczeblach władzy państwowej za przyczyną 
Dworu Niebieskiego. (wg woli Bożej) 

2 Nowenny czyli 2x9 Mszy św. od 30.12-7.01.2017 i od 6.01.2017 

Za przyczyną Dworu Niebieskiego uwielbienie Boga Ojca miłością Boskiego Serca Dzieciątka Jezus 
narodzonego z Najświętszej Dziewicy Maryi Panny w stajence betlejemskiej z prośbą o natychmiastowy pokój i 
zgodę oraz Bożą interwencje w przywróceniu porządku i ładu Bożego w parlamencie, w elitach polityków i 
mediów, o zwycięstwo prawa Bożego i sprawiedliwości w Ojczyźnie naszej mocą ofiary Chrystusowej w 
łączności z modlitwami i ofiarami świętych, błogosławionych i wszystkich zbawionych przodków Narodu 
Polskiego. 

Intencja do 6 Mszy św. za Polskę 19-24.12.2016 
Za przyczyną Dworu Niebieskiego uwielbienie Boga Ojca miłością Boskiego Serca Dzieciątka Jezus 
narodzonego z Najświętszej Dziewicy Maryi Panny w stajence betlejemskiej z prośbą o błogosławieństwo dla 
rodzin i wszystkich stanów, duchowieństwa, parlamentarzystów, polityków, mediów, funkcjonariuszy 
państwowych, środowisk antyrządowych, antyklerykalnych, antypolskich - wrogich i nieprzychylnych prawom i 
zasadom Bożym. Jednocześnie podziękowanie dobremu Bogu za otrzymane przebaczenie, za wybaczenie 
bliźnim, za zgodę i pokój, Boży ład i porządek w Ojczyźnie, za rządzących w Polsce oraz odnowienie i otwarcie 
serc wszystkich Polaków i ludzi świata całego w opromienieniu ich mocą i miłością Ducha Świętego.  

Wtorek, 10.01.2017 
Mocą Ducha Świętego, Najświętszej Ofiary i królewskiej władzy Jezusowej prośba do Boga Ojca o 
zażegnanie kryzysu parlamentarnego, porozumienie i zgodę w Sejmie oraz  o pilne strącenie do piekła szatana i 
wszystkich demonów we władzach PO, opozycji totalnej, oraz we wrogach wewnętrznych i zewnętrznych 
Polski i wrogach obecnej władzy; strącenie całej mocy zła do piekła oraz o zniszczenie wszelkich planów, sideł i 
dzieł szatana i innych złych duchów i ludzi szczególnie wobec gmachu Sejmu i całego Parlamentu, rządu, 
prezydenta i wszystkich polityków i funkcjonariuszy w Polsce a także wobec mediów  i za przyczyną 
świętych i błogosławionych Narodu Polskiego oraz całego Dworu Niebieskiego.   

Środa, 11.01.2017 
Mocą Ducha Świętego, Najświętszej Ofiary Jezusowej i królewskiej władzy Chrystusowej – uwielbienie 
Boga Ojca i podziękowanie dobremu Bogu za Boże interwencje i pomoc w poskromieniu szatana i 
wszelkiego zła we władzach PO, opozycji totalnej, we wrogach wewnętrznych i zewnętrznych oraz przywrócenie 
porządku i ładu Bożego w Sejmie i na  wszystkich szczeblach władzy w NARODZIE i PAŃSTWIE POLSKIM; za 
wszystkie dary Ducha Świętego, szczególnie za mądrość, zgodę, pokój i przestrzeganie praworządności przez 
wszystkich polityków i funkcjonariuszy na wszystkich szczeblach władzy państwowej za przyczyną świętych i 
błogosławionych Narodu Polskiego oraz Dworu Niebieskiego. 

POLSKA TO NASZA WIELKA RODZINA! 

W związku z duchową walką o Polskę zamawianych było przez Zarząd Legionu specjalnych 6 Mszy św. od 13-
18.12.2016 jak i jeszcze wcześniej inne w zależności od rozeznania duchowego i potrzeby. Ponadto wiele Mszy 
św. zamawianych jest jeszcze przez inne ośrodki Legionu MRMSJ m.in. gdański, koszaliński, łomżyński, 
szczeciński i wiele innych. Za wszelkie modlitwy i ofiary szczególnie te składane na Msze św. - niech dobry Bóg 
wynagrodzi teraz i w wieczności.  

TAKA WIADOMOŚĆ PRZYSZŁA OD RYCERZY OŚRODKA SZCZECIŃSKIEGO: 

„Kochani, z powodu ciężkiej sytuacji w kraju, ofiarowaliśmy 6 mszy świętych. 3 msze święte dzień po 
dniu, odprawione zostały jeszcze przed świętami, kolejne 3 – po 27.12.2016 w intencji naszej 
Ojczyzny: aby opuściły ją demony nienawiści, zakłamania niepokoju i złej woli oraz o 
nawrócenie i przemianę serc tych osób, które działają na szkodę naszej Ojczyzny. 

Pozdrawiam serdecznie mr Ania. 

P.S. Dla tych którzy zobowiązali się do praktyk duchowych w ramach podjętych inicjatyw: modlitwa: 
wieczysta adoracja wynagradzająca za Ojczyznę, Wieczysta nocna adoracja wynagradzająca, post 
za Ojczyznę, 7 koronek do Bożego Miłosierdzia i inne lokalne inicjatywy – Niech dobry Bóg 
błogosławi każdemu w wypełnieniu ich dla dobra wspólnego. Amen. 

W imieniu Zarządu Legionu MR MSJ – Wiesław Kaźmierczak 


