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OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW 
W ÓSMYM „GŁOSIE MAŁEGO RYCERZA” 

1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
8. Błogosławieni, jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego 

powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wa-
sza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli 
przed wami. (Mt 5,3-12) 

Kochani Rycerze, 
Drodzy Czytelnicy Głosu Małego Rycerza 

Niech te ewangeliczne błogosławieństwa (te wyżej wymienione i wszystkie inne zawarte na 

kartach Pisma Świętego) będą jednocześnie życzeniami na czas świąt Bożego Narodzenia i 

Nowego Roku oraz będą udziałem i nagrodą dla każdego rycerza (i czytelnika Głosu MR) tu w 

życiu doczesnym a także w Królestwie Bożym, do którego wszyscy pielgrzymujemy.  

W życiu Kościoła IV kwartał 2012 to przede wszystkim wspólna modlitwa różańcowa (m-c X), 

pamięć i modlitwa za dusze czyśćcowe oraz zakończenie roku liturgicznego uroczystością 

Chrystusa Króla (m-c XI) oraz czas Adwentu i okres Bożonarodzeniowy (m-c XII). Ostatni 

kwartał A.D. 2012 to też czas ważnych świąt i wspomnień liturgicznych wielu świętych i błogo-

sławionych. Dla Małych Rycerzy w tym czasie planowane są dwa spotkania:  

 Ogólnopolskie III Czuwanie Modlitewne za Ojczyznę „ABYŚMY BYLI JEDNO” na Jasnej 

Górze (21/22.X.2012) oraz  

 Rekolekcje dla ANIMATORÓW lokalnych grup Małych Rycerzy w Tolkmicku (8 -11.XI.2012)  

PAŹDZIERNIK – miesiąc poświęcony Królowej Różańca św. 

1 października, św. Teresy od Dzieciątka Jezus – patronki Małych Rycerzy 

 Łaska otrzymana za przyczyną św. Teresy od Dzieciatka Jezus . Latem 2011 roku odwiedziłem 
sklep ze „świętościami” (różance i wszystko co służy do uwielbienia Boga). Chodząc po sklepie 
natknąłem się na obrazek św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Wziąłem go do ręki i stwierdziłem, że 
za obrazkiem jest mały różańczyk składający się z 24 koralików. Na pierwszej stronie tego 
obrazka była modlitwa:  
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 GLORY  BE TO THE FATHER IN HONOR OF THE BLESSED TRINITY IN THANKSGIVING FOR 
GIVING THE WORLD THE LITTLE SAINT WHO LIVED ONLY 24 YEARS co się tłumaczy: 
CHWAŁA TRÓJCY ŚWIĘTEJ ZA DAR MAŁEJ ŚWIĘTEJ, KTÓRA PRZEŻYŁA TYLKO 24  LATA. 
(gdybym tłumaczył słowo w słowo to sens byłby trudny dla uchwycenia. Powyższe tłumaczenie 
jest najbardziej zbliżone do oryginału)  

 Modlitwę tę należy recytować od 9-ciu do 24 dni. Św. Teresa obiecała spuścić deszcz róż dla 
tych, którzy to nabożeństwo odprawią.  Otóż tę modlitwę recytowałem nie przez 24 ale przez 33  
dni. Po skończonym nabożeństwie położyłem różańczyk do szuflady szafki nocnej. W użyciu   był 
zwykły różaniec składający się z pięciu dziesiątek.  

 Szczerze mówiąc zapomniałem już o odprawieniu tego nabożeństwa. Chyba dwa miesiące temu   
miałem wolny dzień od  pracy i postanowiłem wykorzystać go na uporządkowanie podwórka. 
Trzeba było pociąć trochę drewna, które palimy zimową pora w kominku. Podczas pracy 
przyszedł listonosz i wręczył mi kopertę. Koperta była  kolorowa  a na niej był wymalowany  
różaniec czerwonego koloru. Zaciekawiła mnie ta przesyłka, gdyż nie zamawiałem różańca   przez 
internet. Po otworzeniu koperty stwierdziłem, że nadawcą tego listu było Towarzystwo Małego 
Kwiatu tj. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Na odwroc ie listu  podany był adres i nr telefonu. 
Po kilku dniach zadzwoniłem tam. Telefon odebrała sekretarka. Zapytałem ją skąd ma mój telefon 
odpowiedziała mi, że nr tel. Tow. Małego Kwiatu otrzymało od Organizac ji Katolickich.  

 Powiedziała mi również, że nazwiska  rodzin były losowane. Rodzin katolickich w Kanadzie jest    
dość sporo i wylosowanie mojej rodziny było  nie lada szczęściem.  

 Myślę, że to Święta Tereska tak sprawiła, aby wypełnić swoją obietnice dla mn ie jako osoby, która 
odprawiła to nabożeństwo. Pocieszające jest również to, że ona jest   naszą Patronką tj. Patronką 
Małych Rycerzy MSJ. Zachęcam was drodzy Bracia i Siostry do odprawienia tego nabożeństwa  
(pod każdą postacią np. poprzez odmówienie NOWENNY). Nie będziecie zawiedzeni.  
                     MR Mirek z Kanady 

2 października, Świętych Aniołów Stróżów 
 UŚMIECHNIJ SIĘ: Powiedział Anioł do kierowcy: tylko nie jedź szybciej, niż ja potrafię latać! 

4 października, św. Franciszka z Asyżu 

5 października, św. Faustyny Kowalskiej – patronki Małych Rycerzy  

 O, jak słodko jest trudzić się dla Boga i dusz. Nie chcę spoczynku w boju, ale walczyć 
będę do ostatniego tchu życia o chwałę Króla i Pana swego. Nie złożę miecza, aż mnie 
wezwie przed tron swój; nie lękam się ciosów, bo tarczą moją jest Bóg. Lękać się po-
winien nas wróg, a nie my wroga. Szatan tylko pysznych i tchórzliwych zwycięża, bo po-
korni mają moc. Nie zmiesza ani [nie] zatrwoży nic duszy pokornej. Skierowałam lot 
swój w sam żar słońca i nic mi go obniżyć nie zdoła. Miłość więzić się nie da, jest swo-
bodna jak królowa, miłość dosięga Boga. 

7 października, NMP Różańcowej 

 Dana wam jest w ręce potężna broń. Gdyby w moim Kościele ta broń była używana, zniknęłoby 
wszelkie niebezpieczeństwo. Ja polecałam go w Lurdes, Fatimie i w wielu innych miejscach, i dziś 
przypominam to znów: jest to modlitwa różańcowa (25.III. 1977) 

 Wielu jest i pozostaje niemych na to moje powtarzane zaproszenie. Polecałam go szczególnie 
memu kościołowi od 150 lat jako zbawczy środek na wiele nieszczęść, na jakie on cierpi. Gdyby 
usłuchano mnie, szczególnie moi kapłani i osoby poświęcone Bogu, byłby pokój na świecie (8.XII. 
1977) (Madonna Płacząca 1996, str. 97, ks. Ryszard Ukleja) 

13 października, VI objawienie w Fatimie  

 W Montichairi-Fontanelle Maryja zaakcentowała bardzo wyraźnie ekspiacyjny charakter i 

wartość Komunii św., mówiąc: Mój Boski Syn ponownie mnie tu przysłał, aby was we-
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zwać do światowej federacji Komunii zadośćuczynienia, którą życzę sobie, aby była przyjmowana 

13 października. Ten dzień Komunii pokutnej ma objąć cały świat w tym 1966 r. po raz pierwszy, a 

potem ma być powtarzany co roku. Tym kapłanom, którzy będą popierali tę praktykę, obiecuję 

bezmiar moich łask. (Madonna Płacząca 1996, str. 98, ks. Ryszard Ukleja) 

 Matka niebieska przypomniała ponadto swym dzieciom, by poza sakramentalnym jednoczeniem się z 

Chrystusem w Komunii św. nie zapominali o ciągłej Jego obecności w tabernakulach, w których jako wię-

zień miłości czeka On na nie ze swymi łaskami. Dlatego Maryja zachęca swe dzieci, by nie przechodziły 

obojętnie obok Jej Syna obecnego w Tabernakulum, lecz składały Mu często wizyty i w krótkiej modlitwie 

powierzały Mu swe sprawy życiowe, dziękując za dar Jego miłości i obecności wśród nas. 

18 października, św. Łukasza Ewangelisty 

19 października, bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona Małych Rycerzy 

21/22 października - III Pielgrzymka „ABYŚMY BYLI JEDNO” Zawierzenia Dzieł Bożych  

Matce Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze. [Ks. Jacek Skowroński z zakonnikiem]. 

22 października, bł. Jana Pawła II – patrona Małych Rycerzy 

28 października, św. Szymona i św. Judy Tadeusza, Apostołów 

LISTOPAD - miesiąc pamięci za zmarłych i modlitwie za dusze czyśćcowe 

1 listopada, Wszystkich Świętych 

2 listopada, Dzień Zaduszny 

8-11 listopada, rekolekcje dla animatorów lokalnych grup Małych Rycerzy w Tolkmicku 

11 listopada, św. Marcina z Tours, biskupa; Święto Niepodległości Polski 

16 listopada, NMP Ostrobramskiej; rozpoczęcie nowenny do Chrystusa Króla 

15-18 listopada rekolekcje zamknięte dla animatorów  w Tolkmicku miejscu  życia i śmierci śp. 

s. Zofii i Ryszarda Grochowskich, rekolekcjonista: do ustalenia ; Liczba miejsc: 25 

Informacje i zapisy: Maria Mrózek tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180 

21 listopada, ofiarowanie NMP 

25 listopada, uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 

27 listopada, NMP Cudownego Medalika 

29 listopada, rozpoczęcie nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP 

30 listopada, św. Andrzeja, Apostoła 

GRUDZIEŃ – czas oczekiwania (Adwent) i Narodzenia Pańskiego 

8 grudnia, Niepokalane Poczęcie NMP (przygotowanie Nowenną od 29.XI. do 7.XII.) 

10 grudnia, Matki Bożej Loretańskiej 

 10 grudnia Kościół wspomina Najświętszą Maryję Pannę Loretańską. Jej kult wywodzi się z sanktuarium 
domu NMP w Loreto. Przeniesiony z opanowanego przez muzułmanów Nazaretu budyneczek, w którym 
Archanioł Gabriel zwiastował Maryi, iż została wybrana przez Boga na matkę Mesjasza, stał się miej-
scem modlitw i kontemplacji wiernych. Domek wraz z umieszczoną w nim figurą Matki Bożej Loretańskiej 
stał się wzorem do urządzania podobnych miejsc kultu w całym chrześcijańskim świecie. Z sanktuarium 
w Loreto związana jest również, często odmawiana podczas nabożeństw publicznych, litania do NMP. 
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Kaplice loretańskie szczególnie popularne były w Polsce i krajach katolickich w II połowie XVII i XVIII 
wieku. Jednym z ich polskich propagatorów był Jakub Sobieski, ojciec króla Jana III Sobieskiego. W Pol-
sce jest kilka replik Domku Loretańskiego m.in. w takich miejscowościach jak: Głogów - w kościele pw. 
św. Mikołaja, Głogówek - domek loretański w Głogówku z lat 1630-1634 w kościele franciszkanów, Go-
łąb - domek loretański w Gołębiu z 1640 r. przy kościele pw. św. Katarzyny i św. Floriana; Bydgoszcz - 
domek loretański w Bydgoszczy, zbudowany w latach 1682-1685 przy klasztorze bernardynów, rozebra-
ny w 1838 r. przez władze pruskie; Piotrkowice - przy Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny; 
Kraków - Domek loretański w Krakowie przy klasztorze kapucynów z 1719 r.; Domek loretański w Kra-
kowie przy klasztorze kapucynów z 1719 r. Modlił się w nim Tadeusz Kościuszko ze współpracownikami 
przed podjęciem decyzji o wszczęciu Insurekcji. Adam Chmielowski, św. brat Albert tutaj przyjmował ha-
bit zakonny w dniu 25 sierpnia 1887, a w 1930 roku Zofię Zakrzeńską poślubił Henryk Dobrzański "Hu-
bal".  

12 grudnia, NMP z Guadalupe  
 Jak głosi tradycja, 12 grudnia 1531 roku Matka Boża ukazała się Indianinowi św. Jua-

nowi Diego. Mówiła w jego ojczystym języku nahuatl. Ubrana była we wspaniały strój: w 
różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną wstęgą, co dla Azteków oznaczało, że 
była brzemienna. Zwróciła się ona do Juana Diego: "Drogi synku, kocham cię. Je-
stem Maryja, zawsze Dziewica, Matka Prawdziwego Boga, który daje i zachowuje 
życie. On jest Stwórcą wszechrzeczy, jest wszechobecny. Jest Panem nieba i 
ziemi. Chcę mieć świątynię w miejscu, w którym okażę współczucie twemu ludo-

wi i wszystkim ludziom, którzy szczerze proszą mnie o pomoc w swojej pracy i 
w swoich smutkach. Tutaj zobaczę ich łzy. Ale uspokoję ich i pocieszę. Idź teraz 
i powiedz biskupowi o wszystkim, co tu widziałeś i słyszałeś". 

 Tajemnicze światło obrazie Matki Bożej z Guadalupe. Wiosną 2007 roku podczas 
Mszy św. w intencji dzieci zabitych przed narodzeniem, z obrazu Matki Bożej z Gu-
adalupe, w Sanktuarium w Meksyku, wydobyło się światło, które - na oczach tysięcy 
wiernych - utworzyło kształt ludzkiego embrionu, podobny do obrazu widzianego pod-
czas badań echograficznych.... 

16 grudnia, III Niedziela Adwentu; rozpoczęcie nowenny do Dzieciątka Jezus 

24 grudnia, Wigilia Bożego Narodzenia; zakończenie nowenny do Dzieciatka Jezus 

25 grudnia, Boże Narodzenie 

26 grudnia, II Dzień Świąt Bożego Narodzenia; św. Szczepana, pierwszego męczennika 

27 grudnia, św. Jana Ewangelisty 

28 grudnia, Świętych Młodzianków 

30 grudnia, uroczystość Świętej Rodziny 

31 grudnia, św. Sylwestra I, papieża 

W świetle niektórych wyżej wymienionych wydarzeń i otrzymanych materiałów także od ryce-

rzy oraz niezbędnych informacji bieżących zamieszczone są stosowne treści obecnego ósme-

go z kolei a czwartego w tym 2012 Roku Pańskim -  Głosu Małego Rycerza.  Życząc błogo-

sławionej lektury wszystkim Małym Rycerzom oraz wspierających i sympatyzujących z naszą 

wspólnotą Czytelników polecamy wszystkie artykuły i informacje a szczególnie: 

 Relacja z XII Triduum ku czci Boga Ojca. str. 5 

 Echo z rekolekcji w Koszalinie 3-6.IX.2012 str. 8 

 Przygotowanie do sakramentu pokuty, pojednania i uzdrowienia chrześcijańskiego – str. 14 
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 Moje zmagania z duchami – świadectwo rycerki Eli z Głuchołaz str. 17 

 Biskup Schneider o tradycyjnej Mszy św. str. 20 

 Ogólnopolskie spotkania Małych Rycerzy w 2012 i 2013 str. 59 

 6 Mszy św. jako pomoc Boża str. 58 

 Echo z IV Zgromadzenia Moderatorów w Kaliszu 56 

RELACJA Z XII TRIDUUM KU CZCI BOGA OJCA 
W KALISZU 
„Mali Rycerze w Kaliszu się zebrali i tam swymi modlitwami Boga Ojca uwielbiali.“  

Ojcze Przedwieczny bądź uwielbiony w Twojej Mądrości, Twojej Potędze, w Twojej Miło-
ści, Twojej Dobroci i w Twoim wielkim Miłosierdziu.  
My, Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego, w dniach 28 - 30.07.12 spotkaliśmy się w 
Sanktuarium o. Jezuitów pod wezwaniem Miłosiernego Serca Jezusowego w Kaliszu.  
Pojechaliśmy tam już po raz XIV, aby oddać cześć Bogu Ojcu i Jemu się zawierzyć. To nasze 
3-dniowe spotkanie modlitewne pod przewodnictwem o. Aleksandra Jacyniaka nosi nazwę : 
„Triduum ku czci Boga Ojca“  
O. A. Jacyniak jest naszym opiekunem duchowym, opiekunem MRMSJ 
z ramienia Kościoła. Za tę posługę jesteśmy Jemu bardzo wdzięczni.  
Drogi Ojcze Aleksandrze, Bóg zapłać za Twoją obecność w Kaliszu i za 
Twoją tam posługę. 
W czasie tych pięknych dla nas dni mogliśmy uwielbiać i składać hołd 
Ojcu Niebieskiemu, mogliśmy Go przepraszać za częsty brak naszej 
czci ku Niemu, dziękować za wszystkie łaski, którymi On nas nieustan-
nie obdarowuje i prosić o Jego przebaczenie i Miłosierdzie dla nas i 
całego świata. 
W naszych modlitwach polecaliśmy Bogu naszą Ojczyznę, kapłanów, 
wszystkich Małych Rycerzy - tych żyjących i tych, którzy odeszli do wieczności oraz cały świat, 
a szczególnie wynagradzaliśmy za liczne grzechy obrażające Boga Ojca i prosiliśmy, aby w 
Kościele Chrystusowym było ustanowione święto ku czci Boga Ojca .  
Podczas tego Triduum oddawaliśmy cześć naszemu Bogu poprzez uczestnictwo w Mszach 
Świętych, gorącą i wytrwałą modlitwą na Różańcu Świętym, odmawianie Koronki do Miłosier-
dzia Bożego, śpiewania Godzinek oraz pieśni i adorowanie Pana Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie. Dzięki o. Jacyniakowi mieliśmy wielką łaskę zanoszenia naszych modlitw do 
Boga Ojca w obecności wystawionego Najświętszego Sakramentu. 
W tych dniach mogliśmy przez długie godziny adorować Jezusa, naszego Pana, w postaci 
''małego kawałka Chleba“. Było to dla nas wielkim zaszczytem i stało się źródłem umocnienia 
dla każdego modlącego się tam Małego Rycerza i nie tylko. 
Jakże często mogliśmy w tych dniach skupienia wypowiadać bliskie naszym rycerskim sercom 
słowa: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i 
na wieki wieków. Amen.“ ...i czuliśmy, że one radowały naszego Ojca w niebie i nie tylko ... 
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Na długo w pamięci pozostaną nam głębokie treści katechez naszego Pasterza o. Aleksandra 
Jacyniaka.  
Czytania i Ewangelia podczas tych trzech dni poruszały tematy: zasiewów Słowa Bożego, 
jakości gleby pod ich zasiew, sprawę plonów, Siewcy i sprawę CHLEBA. One stały się w 
ustach naszego katechety źródłem wskazówek dla Małych Rycerzy.  Jakże głęboko poruszyło 
nas wyrażenie kaznodziei, że tylko 1/4 zasiewu Słowa Bożego wydaje plon obfity. Dotyczy to 
również gleby naszego serca...  Żyzność gleby każdego ludzkiego serca może zmienić się w 
czasie jego życia. Jej jakość zależy od otwartości lub zatwardziałości naszego serca na Boga.  
Nikt z nas nie ma gwarancji, że gleba jego serca nie stanie się twardą skałą - nie podatną na 
zasiew Słowa Bożego. Każdy z nas ma nieustannie troszczyć się o żyzność gleby swego ser-
ca. 
Podczas tych rekolekcji zostaliśmy pobudzeni poprzez słowa kapłana do zadania sobie pyta-
nia: „Ile w nas samych zakorzeniło się z zasiewu Słowa Bożego?“ 
Ks. Aleksander życzył każdemu Małemu Rycerzowi podatnej i żyznej gleby na Słowa naszego 
Pana. Bóg zapłać za te pełne troski o nas słowa... 
Gleba naszych serc może wydać plony dobre i złe. Sieje Bóg, ale i wróg... poprzez księcia 
ciemności... te zasiewy nie wychodzą łatwo na światło dzienne... 
O. Jacyniak powiedział nam, że nastąpi bolesny czas wyrywania chwastów z gleby na-
szych serc. 
Poprzez słowa proroka Jeremiasza Pan Bóg powiedział nam w jaki sposób możemy użyźniać 
glebę naszych serc i przygotować ją tak, aby stała się podatna na zasiew Słowa Bożego. ...a 
jest nim przestrzeganie Dekalogu, czyli 10 Przykazań Bożych. Aż w trzech z powyższych 10 
wskazówek, Pan Bóg przestrzega nas przed służbą bożkom. ...a Bożków we współczesnym 
świecie mamy wielu!!!...  są nimi materializm, pogoń za pieniędzmi, telewizja, niemoralność i 
nowoczesność i wiele jeszcze innych...- są one niebezpieczne dla nas wszystkich.  
W dzisiejszych czasach jest wiele ludzi, którzy im w bardzo gorliwy sposób hołdują!!!  Gdy się 
rozejrzymy, własnymi oczyma możemy zobaczyć, ilu członków naszych rodzin ich wybrało i im 
adoruje. Na pytanie: „Ile czasu poświęcasz Bogu, a ile bożkom? - musi odpowiedzieć sobie 
każdy z nas osobiście. Nasz Pasterz podpowiedział nam abyśmy:  

 w pokorze modlili się do Pana Żniwa  
 zajrzeli w głębię naszych serc i sami ocenili komu i na ile słu-

żymy  
 pomniejszali zasiew zła w naszych sercach    
 często patrzyli na życie przez pryzmat wieczności i jak najczę-

ściej przychodzili do domu Pana i Go pokochali całym naszym 
sercem. 

W piątkowej katechezie o. Alexander obiecał nam słowami Proroka 
Jeremiasza: " I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli 
rozsądnie i roztropnie" i zachęcał nas gorąco do modlitwy o takich pa-
sterzy. My takich pasterzy pragniemy i Boga o nich pokornie prosimy. 
Plonem dobrego zasiewu jest Chleb.  
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Poprzez treści katechezy o północy z dnia 28/29.07.2012 ksiądz Jacyniak powiedział nam, że 
jest taki Chleb, jedyny, najcenniejszy Chleb na świecie, który wystarczy na wykarmienie całej 
ludzkości – tym Chlebem jest sam Jezus Chrystus. Ten Chleb możemy adorować, ten 
Chleb otrzymaliśmy od Boga do spożywania, abyśmy dzięki Niemu mogli żyć i umacniać na 
drodze do nieba. 
Tłumy głodnych ludzi, którzy zostali nakarmieni przez Jezusa 5 bochenkami chleba i 2 rybami, 
chcieli Pana Jezusa obwołać Królem... On jednak usunął się im sprzed oczu ... Jego Króle-
stwo było dalekie od wyobrażeń zebranych na górze ludzi i jest dalekie od naszych wyobrażeń. 
Jezus nigdy nie zaakceptował królowania wartościami materialnymi! On nie chce być królem 
politycznym! 

Mentalność ludzi tego świata nigdy nie szła i nie idzie w parze z mentalnością Jezusa. 
Jezus chce być Królem w czerwonym płaszczu, z koroną cierniową na głowie i z trzciną - jako 
berłem w swoim ręku, Królem umęczonym i cierpiącym. Takiego Króla posłał do nas Ojciec 
Niebieski, taki Król nas odkupił i wybawił ludzkość od śmierci wiecznej.  
Na czym dokładnie polega królowanie Jezusa, kontynuował dalej o. Aleksander, zrozumiemy 
tylko wtedy, gdy będziemy spożywać Chleb Eucharystyczny. Daj nam Boże, abyśmy to czynili 
często i z godnością... 
Nasz przewodnik duchowy poprzez słowa Ewangelii pouczył Małych Rycerzy jak ma-
ją postępować w swoim życiu: ...mamy być pokorni, cierpliwi, cisi, zjednoczeni, zgodni, 
mamy znosić siebie w miłości, mamy działać w sposób zgodny z naszym powołaniem... 
...my, Mali Rycerze, nie mamy wpadać w pychę, że jesteśmy czymś wyjątkowym, że 
jesteśmy lepsi od innych, mamy pozostać skromni... 

Szybko upłynęły te radosne dla nas dni w Kaliszu i musieliśmy wra-
cać do naszych domów. Wracaliśmy jednak radośni, pokrzepieni, 
nasyceni Bożym Chlebem i umocnieni Słowami naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa. 

My, Mali Rycerze MSJ, pokładamy naszą ufność w Bogu, że te dni 

nie były tylko naszą radością, ale stały się też udziałem Trójcy Prze-

najświętszej i całego nieba... Z takim zamierzeniem udaliśmy się do 

Kalisza i takie było nasze pragnienie... naszymi modlitwami rozrado-

wać niebo. Tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy 

Jedyny i wszyscy święci. 

Serdeczne podziękowanie za te piękne rekolekcje składam w imieniu wszystkich Małych Ryce-

rzy na ręce organizatorów, o. Aleksandra Jacyniaka, Ojców Jezuitów, którzy nas gościli w tym 

najstarszym mieście polskim.  

Niech będzie Bóg uwielbiony, niech będzie uwielbione Święte Imię Jego, przez wierną 

służbę każdego Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego.  

 Relację spisała mr Danuta uczestniczka tych bogatych duchowo rekolekcji. 
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ECHO REKOLEKCJI  
DLA MAŁYCH RYCERZY W KOSZALINIE 3-6.IX.2012 

"Aniołowie - pomocnicy Ducha Świętego" 

Relacja z rekolekcji MRMSJ w Koszalinie w dniach 3-6.IX.2012 na temat „Święci Aniołowie – pomocnicy 

Ducha Świętego”, które prowadził ks. Jacek Skowroński – inicjator Nowenny Pompejańskiej, jako modli-

twy za Ojczyznę i promotor do spraw krzewienia modlitwy przez przyczynę Świętych Aniołów, kapłan z 

archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, pełniący funkcje proboszcza z Barzkowicach. 

 1 DZIEŃ – PONIEDZIAŁEK, 3.09.2012 

Rozpoczęliśmy Mszą św. w intencji „osłonowej” wszystkich naszych bliskich z formularza o Aniołach z 

2.X, z nauką rekolekcyjną: „Dlaczego mamy prosić o pomoc Świętych Aniołów”.  Mszę św. poprze-

dził hymn do Ducha Świętego jako pierwszy akt zawierzenia rekolekcji w moc Ducha Świętego. Kolej-

nym aktem zawierzenia to modlitwa do Królowej Aniołów (str. 93 Śpiewniczka MR) oraz akt poświęcenia 

Aniołowi Stróżowi (str. 94. Śpiewniczka MR). Według ks. Rekolekcjonisty Święte Rekolekcje to najlepsza 

lokata czasu. 

I NAUKA REKOLEKCYJNA. Otacza nas świat duchowy. Bł. Jan Paweł II w 1986 r. powie-

dział kluczowe słowa: „Zgłębiamy tajemnice naszego zbawienia. Prawda o stworzeniu Aniołów 

ma leżeć na sercu każdego z nas. Idziemy w kierunku jakiegoś kresu i trzeba przygotować się 

do walki, która będzie coraz bardziej gwałtowna. Naszym przeciwnikiem jest zbuntowany anioł, 

który jest szatanem.” Jan Paweł II dużo mówił o Aniołach, aby przygotować nas do walki du-

chowej i powoływał się na Ap.12. Kult Świętych Aniołów był od dawna w Kościele. Wszyscy 

mamy obok siebie Świętych Aniołów. Bóg posyła Anioła przed nami, aby nas strzegł i dopro-

wadził do szczęśliwej wieczności. Anioł Stróż będzie mówił do nas – ale trzeba go dostrzec 

jego obecności i słuchać. Dziękować za jego obecność przy nas. Święty Anioł interweniuje 

wtedy, gdy go poprosimy. 

Modlitwa szturmowa do Aniołów poprzedziła drugą naukę rekolekcyjną na temat: „Dlacze-

go potrzebujemy uzdrowienia duchowego?” 

Pan Bóg chce uwalniać nas od tego co przeszkadza w miłości Boga, człowieka, Kościoła. 

Wszyscy niesiemy jakieś zranienia. Zranienia powstają: 

►Przez poniżenie, niesprawiedliwość, brak miłości wobec nas itp. 

►Przez nasze grzechy 

►Z braku przebaczenia sobie i innym 

Negatywnymi owocami zranień są najczęściej lęki, czujemy się gorsi, wpa-

damy w depresję, smutek. Mamy poczucie mniejszej wartości i zaburzony 
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obraz Boga. Pojawia się wątpliwość w miłość Boga do nas i diabeł z tego korzysta, podsuwa-

jąc pokusy. W ręce diabła łatwo wpadają ludzie, którzy mają zranienia. Należy prosić Boga o 

uwolnienie od zranień. Trzeba prosić o łaskę uzdrowienia – to wiąże się często z potrzebą 

przebaczenia i ze spowiedzią świętą.  Zły duch dąży do odrzucenia przykazań Bożych a 

szczególnie pierwszego. Dlatego najczęściej łamane jest pierwsze przykazanie Boże m.in. 

przez kontakt z magią (świadome lub nie – np. wróżenie, noszenie i używanie symboli i zna-

ków stosowanych w okultyzmie i satanizmie). Tu trzeba bardzo prosić Boga o miłosierdzie i 

czynić wynagrodzenie np. modlitwą i postem. 

Dzień kończyła całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu, gdzie mogliśmy zgłębiać się 

w modlitwę i rozważanie tekstów trzymanych od ks. Jacka jako pomoc w przygotowaniu się do 

Sakramentu pokuty, pojednania i uzdrowienia chrześcijańskiego. 

2 DZIEŃ – WTOREK, 4.09.2012 

Dzień rozpoczęły Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Następnie Msza św. z formularza 

o Świętych Archaniołach Michale, Gabrielu i Rafale i II NAUKA REKOLEKCYJNA: „Świadec-

twa o działaniu Aniołów dzisiaj”. Przez Aniołów Pan Bóg daje to, co potrzeba do realizacji 

powołania chrześcijańskiego. Gdyby nasi Święci Aniołowie Stróżowie nas nie strzegli, to złe 

duchy zniszczyłyby nas. Człowiek w tym świecie nie może funkcjonować bez pomocy świętych 

Aniołów. Od poczęcia dał nam Bóg Anioła Stróża i będzie nam towarzyszył także w wieczno-

ści. Papież Paweł VI modlił się do Aniołów Stróżów osób z którymi się spotykał; i my możemy 

prosić Świętych Aniołów Stróżów o pokój w sercu, i aby ograniczyć podstęp złego ducha. 

Ks. Jacek podał przykłady pozytywnego działania Aniołów w swoim życiu. Możemy prosić 

Aniołów o zablokowanie działania złych duchów. Zło tak bardzo na nas działa poprzez magię, 

zabobony, wróżby, otwieranie się na tzw. różne energie (np. bioenergoterapia), symbole i znaki 

okultystyczne, satanistyczne. Wszyscy papieże poprzedniego stulecia zachęcają wiernych, aby 

nie lekceważyć obecności aniołów wobec nas  (świętych jak i zbuntowanych).  Bóg oczekuje 

od nas wdzięczności. Człowiek ma opowiedzieć się, po której stronie stać…  

Przed kolejną III NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ: „7 stopni przyjaźni ze Świętym Aniołem 

Stróżem” była Modlitwa Szturmowa do Świętych Aniołów. 

Imię Anioła oznacza jego funkcję, zadanie do spełnienia. Anioł Stróż będzie nam towarzyszył w 

teraźniejszości i w wieczności. Pomaga człowiekowi do zbawienia, przychodzą przez niego 

natchnienia, chroni nas od nieszczęść, gdy go wzywamy. Opiekuje się nami byśmy doszli do 

wieczności z Bogiem. Jest siedem kroków budowania przyjaźni ze Świętym Aniołem Stróżem: 

1. Wiedz 
2. Słuchaj 
3. Proś 
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4. Bądź posłuszny 
5. Ucz się 
6. Poświęć się 
7. Dziękuj mu 

Te kroki mówią czego potrzeba, aby rozwinąć przyjaźń z Aniołem Stróżem. 

IV NAUKA REKOLEKCYJNA: „Magisterium Kościoła a ogólna wiedza o Aniołach”.  Ob-
owiązuje oficjalne nauczanie Kościoła – Magisterium Kościoła tj. to, co jest pewne, bo zatwier-
dzone, bo zweryfikowane było przez 2000 lat – to co zawarte jest w Katechizmie Kościoła 
Katolickiego i to co zawarte jest w nauce papieży. Stary i Nowy testament czyli Pismo Święte 
nas obowiązuje. Objawienia prywatne nie zawsze są zweryfikowane, na to potrzeba czasu i 
pokory. Książka z której korzystamy musi mieć imprimatur – po to, by umacniać, a nie wypa-
czać wiarę ludzi. Należy być ostrożnym, bo inaczej tworzy się zamieszanie. Wszystko co czło-
wiekowi jest potrzebne do zbawienia jest powiedziane w Piśmie Świętym. Aniołowie mają kon-
kretne zadania do spełniania. Np. z nazwy znamy tylko trzech Archaniołów: Michała, Gabriela, 
Rafała. Wiemy, że Aniołowie istnieją, że jest 9 Chórów Anielskich i mają one zadania do wy-
pełnienia. Nie wolno ciekawością sięgać do czegoś, czego nie wiemy na pewno. Archanioł 
Gabriel zwiastował NMP, Anioł śnił się św. Józefowi, gdy interwencja z nieba była potrzebna. 
Aniołowie nieustannie biorą udział w pomocy człowiekowi do zbawienia. Przez Aniołów przy-
chodzą natchnienia, chronią nas od różnych nieszczęść, gdy ich wzywamy. Są powołani do 
opieki nad nami i obrony przed złymi duchami. Aniołowie działają aktem woli. Anioł może wy-
prosić nam wiele łask u Boga. Anioł ma pokorę, chce służyć. Miecz św. Michała Archanioła – to 
miecz pokory. Święty Anioł jest sługą Pana Boga. Świadomie prośmy o pomoc: Boga, Matkę 
Bożą, Świętych a także Świętych Aniołów. Chodzi tu o walkę duchową, którą wypowiedział 
nam zły duch. Św. Tomasz z Akwinu i św. Augustyn porządkują wiedzę o Aniołach. Każdy z 
nas ma swego Anioła Stróża, każda parafia, kraj. Wiemy to np. z objawień z Fatimy. Warto 
mieć nabożeństwo do Świętego Anioła Stróża i cieszyć się jego przyjaźnią.  

V NAUKA REKOLEKCYJNA i „NABOŻEŃSTWO UZDROWIENIA”. Najważniejszej jest 
uzdrowienie relacji naszej miłości do Pana Boga, byśmy mieli przekonanie o miłości Bożej. 
Jeśli wierzymy, że Bóg nas kocha, to czujemy się dziećmi Bożymi i ufamy Mu we wszystkim. 
Pan Bóg chce nam wlać pokój w serce, ale potrzeba naszej ufności. Pan Bóg nie kocha nas za 
coś, ale za to, że jesteśmy. Samo powołanie do życia jest Jego wielką do nas miłością. Jezus 
ma dla nas wszystko, co czyni nas szczęśliwymi.  

Następnie ks. Jacek poprowadził „nabożeństwo uzdrowienia”, które zaowocowało przede 
wszystkim w liczne uzdrowienia duchowe a także uzdrowienia ciała. Po nabożeństwie konty-
nuowano adoracje w milczeniu wg grafiku do 7:00 rano. Każda godzina tej i poprzedniej nocy 
miała kilka osób adorujących Króla Miłosierdzia.  

3 DZIEŃ – ŚRODA, 5.09.2012 

Msza św. z formularza o Matce Bożej z kazaniem na temat: „Zapomniana modlitwa Anioła z 

Fatimy”. Modlitwa Anioła z Fatimy jest modlitwą przebłagalną i wynagradzającą za grzechy. 
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Tą modlitwą mamy ogarniać Polskę i cały świat. Tym bardziej, że jesteśmy w trakcie 9-letniej 

NOWENNY FATIMSKIEJ przed świętowaniem setnej rocznicy objawień fatimskich (1917-

2017). Odpowiadamy w naszym narodzie za niszczenie dobra, które dał Pan Bóg. Powinniśmy 

wynagradzać Bogu za niszczone życie Boże w nas (sakramentalne) a także za pychę, byleja-

kość, lekceważenie wszystkich i wszystkiego; za brak odpowiedzialności i współpracy z łaską 

Bożą. Orędzie z Fatimy to znak miłości Boga do człowieka. Z naszej strony potrzeba zadośću-

czynienia. Ks. Jacek zachęcał do ponownego odkrycia wartości modlitwy Anioła z Fatimy i 

częstego odmawiania jej za Polskę. (Jest ona dostępna na str. 51 w Śpiewniczku Małego Rycerza oraz w 

modlitewniku „Ze świętymi Aniołami przez życie” na str. 258). 

VI NAUKA REKOLEKCYJNA: „Moc słowa, czyli rzecz o błogosławieństwie i przekleń-

stwie”. Wśród wielu talentów, którymi obdarował nas Bóg, jest talent słowa. Słowo jest nośni-

kiem wiedzy, ma wartość niepowtarzalną. Bóg ze słowem związał pewną łaskę i moc. Nasze 

zbawienie rozpoczyna się od mocy SŁOWA. W Słowie jest wola Pana Boga. Jest powiedziane: 

„Błogosławcie a nie złorzeczcie” – tzn., że w słowie, które wypowiadamy też jest pewna miara 

władzy, którą od Boga otrzymaliśmy. Trzeba wyważyć, co się mówi. Pan Bóg pomnaża łaski 

przez wypowiadanie błogosławieństw. A to oznacza życzyć, wszystkim Bożego szczęścia, 

ładu, pokoju. W myślach można błogosławić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chodzi tu o 

wychowanie człowieka do wrażliwości na dobro, piękno i prawdę. Błogosławić tzn. dobrze 

życzyć. Dla życia religijnego nie ma sytuacji obojętnej. Dużo zła można zrobić przez przekleń-

stwo, złorzeczenie – jeśli komuś życzymy zła. Pozwalamy wtedy, by zły duch się tym posługi-

wał. Można być wtedy nękanym.  Przekleństwo może też – jak mówi Pismo Święte – przecho-

dzić na pokolenia, jeśli nie ma uwolnienia od Boga, jeśli nie było pokuty i prośby do Boga o 

uwolnienie od skutków przekleństwa. Dobrze jest w tej intencji, oraz wynagrodzenia za grze-

chy, zamawiać Msze św. 

VII NAUKA REKOLEKCYJNA: „Warunki skutecznej modlitwy oraz odpowiedzialność 

za łaskę udzieloną”. Warunki skutecznej modlitwy: 

 Troska o własną świętość – o to by być na drodze świętości, świadomie trwać w przy-

kazaniach Bożych. Pozbyć się zamętów (np. zabobonów, magii, wróżb) – trwać w ła-

sce uświęcającej. Ważny jest codzienny rachunek sumienia i częsta spowiedź. 

 Wiara – trzeba modlić się i być pewnym, że Bóg mi pomoże i na pewno spełni prośbę. 

 Miłość – ufać, że każda moja prośba kierowana do Boga, który jest miłością, jest dla 

niego ważna, że pragnie obdarzyć mnie miłością. I oczekuje na Moją wdzięczność i 

miłość. 

 Ufność do Pana Boga – jeśli od razu nie otrzymam, to o co proszę, to się nie załamu-

ję; wiem, że Pan Bóg zadziała. 
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 Pokora – polega na tym, ze ja szukam bardziej woli Pana Boga a nie swojej; „Jak Ty 

to widzisz Boże”. Nie obiecywać Bogu pochopnie, nie przyrzekać lekkomyślnie. 

 Przyjąć odpowiedzialność za łaskę. Łatwo ją przyjmujemy, ale trzeba odpowiedzialnie 

ją podjąć – „co zrobię, by do tego grzechu nie wracać”. Bóg patrzy co jest w nas. 

Bezmyślne spowiedzi – mogą być świętokradzkie czyli nie ma rozgrzeszenia. Szano-

wać łaskę uświęcającą – to znaczy walczyć o jej utrzymanie. 

Intencja Mszy św. wieczornej: „O przerwanie skutków przekleństwa okultystycznego mię-

dzypokoleniowego”. Na modlitwie powtarzaliśmy za ks. Jackiem tekst wyrzeczenia okulty-

zmu i magii,  przeproszenia za zabobony oraz ponowne przyjęcie Jezusa jako naszego Pana i 

Króla. 

Ten dzień zakończyliśmy adoracją uwielbienia Boga w Najświętszym Sa-

kramencie do północy. 

4 DZIEŃ – CZWARTEK, 6.09.2012 

Ostatni dzień świętych rekolekcji rozpoczęły tradycyjnie jak każdego dnia godzinki o Niepoka-

lanym Poczęciu NMP. Następnie Msza św. z formularza o św. Józefie obl. NMP. Rekolekcjoni-

sta w homilii podkreślił wartość zaufania i posłuszeństwo Słowu Bożemu. Była to zachęta 

dla nas, aby podjąć trud zmagania się z różnymi problemami w życiu i być tymi ewangeliczny-

mi rybakami, którzy z wiarą w Jezusowe Słowo zarzucają sieci. Bóg potrzebuje tylko naszego 

serca i woli, aby móc działać. To Bóg sprawi, że będą owoce, choć niektóre z nich poznamy 

dopiero w niebie. 

KONFERENCJA podsumowująca święte rekolekcje w Koszalinie w 2012 r. „Po co są nam 

Aniołowie?” – nie tylko, aby nas strzec, przypominać o naszych obowiązkach modlitewnych, 

duchowych. To Pan Bóg działa przez Aniołów, aby nam pomóc. Aniołowie chcą nas czegoś 

nauczyć. Od nich uczyć możemy się modlitwy i czci dla Pana Boga. Uczą nas służby dla Boga 

i Kościoła; uczą jedności w wierze. Kościół mamy budować miłością, modlitwą, codziennym 

przykładem życia. 

W jaki sposób uczyć się od Aniołów służby? W Piśmie Świętym dostrzegamy cechy Świętych 

Aniołów: 

 Pokorę  
 Posłuszeństwo Panu Bogu 
 Miłość – choć uczą się jej od Jezusa Ukrzyżowanego i przyglądając się dziełu Bożego 

Miłosierdzia. 

Anioł Święty ma pragnienie pomocy człowiekowi, bo wie, że człowiek został przez chrzest 

Święty włączony w rodzinę dzieci Bożych, że został odkupiony Krwią Chrystusa – Boga. Warto 
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uczyć się słuchać natchnień Aniołów i poznawać znaki przez, które pomagają nam zbliżać się 

do Pana Boga. 

Po konferencji odmówiliśmy cały różaniec a rekolekcje zakończyliśmy uroczystym błogosła-

wieństwem z odpustem udzielonym przez rekolekcjonistę ks. Jacka Skowrońskiego 

Na podstawie notatek Teresy Karpińskiej i Elżbiety Woch,  
która także zredagowała treść powyższej relacji  

ze świętych rekolekcji A.D.2012 
P.S. Bóg zapłać za modlitwę wszystkim, którzy wsparli duchowo przebieg tych świętych rekolekcji.  
Siedem Mszy św. w intencjach rekolekcji, adoracje, modlitwy małych Rycerzy i uczestników Pan Bóg 
wynagrodził wielkim błogosławieństwem i wielkimi owocami duchowymi. 

Przyznam, że sam byłem pod wrażeniem. Tego słuchało się bez "odlotów" a nauki trwały nieraz po 2 
godziny. (te przed południem). Rekolekcjonista był mile zaskoczony odmawianiem w całości Różańca 
św. (20 tajemnic). 
Ks. Jacek mógłby być dobrym kierownikiem duchowym. Ma Bożego ducha i pomaganie ludziom sprawia 
wielka radość… w ogóle kapłaństwo sprawia mu wielką satysfakcję. Całość należało by podsumować 
niezwykłym zaangażowaniem księdza. Umiał trzymać w ryzach, ale i uczestnicy umieli się temu poddać. 
Umiał też stosować Bożą strategię wobec „kusego”... Ponadto: 
1. Spowiedź to ważny punkt rekolekcji. Przygotowanie do niej poprowadzone było na początku stosowną 
nauką. 
2. Nauki rekolekcyjne pełnego Ducha Bożego, wiedzy i umiejętnego przekazu. 
3. Nasi święci Aniołowie Stróżowie byli bardzo mocno zaangażowani przez przybliżenie tego tematu. 
4. Wiele przykładów i świadectw popartych było na to co Ksiądz do nas mówił. 
5. Ks. Jacek był cały czas z nami, to czuliśmy, to było autentyczne świadectwo kapłana oddanego służ-
bie Bogu i ludziom. 
6. Modlitwa różańcowa wspólna - to wielka moc Boża przed pociskami piekła. 
7. Adoracja nocna (2 i pół nocy - noc 1 i 2 września oraz do 24:00 w trzecią) w milczeniu i zaangażowa-
niu uczestników i kapłana od 21:00 do 7:00 po niej godzinki do MB                                       MR W.K. 

NIE SPOWIADAJCIE SIĘ Z PRZYZWYCZAJENIA, 
ABY PÓŹNIEJ POZOSTAĆ TYMI SAMYMI 
Gdyby chrześcijanie zaczęli się spowiadać raz w miesiącu, to wkrótce Duch Boży uświęciłby 

całą parafię… Nie spowiadajcie się z przyzwyczajenia, aby później pozostać tymi samymi. Nie, 

to nie jest dobre. Spowiedź powinna obudzić waszą wiarę. Powinna zbliżyć was do Jezusa. 

Jeżeli spowiedź znaczy dla was niewiele, to trudno będzie się wam nawrócić. 

(Madonna Płacząca 1996, str. 98, ks. Ryszard Ukleja) 

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU 
POKUTY, POJEDNANIA I UZDROWIENIA 
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 
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1. MODLITWA O UZDROWIENIE MOJEJ RELACJI DO BOGA OJCA: 

Panie Jezu, prosimy Cię, abyś uczynił nas świadomymi znaczenia i potrzeby uzdrowienia we-

wnętrznego. Panie, proszę Cię o pierwszy krok w przyjęciu uzdrowienia wewnętrznego, abym 

mógł – prowadzony przez Ducha Świętego – zrozumieć, gdzie potrzebne jest mi uzdrowienie, 

jakie są moje największe obciążenia emocjonalne, i jakie są główne przyczyny moich proble-

mów, abym mógł przynieść je Tobie i przyjąć Twoje uzdrowienie. Panie Boże i Ojcze – uzdrów 

mój obraz Ciebie w moim sercu, pomóż mi go teraz zobaczyć oczami duszy. Amen. 

Jaki jest mój obraz Pana Boga. Czy boję się Boga? Czy boję się sądu Bożego? Czy boję się 

kary za grzechy? Czy mam zaufanie do Jezusa Chrystusa? Czy zawsze ufam Jezusowi, w 

każdej sprawie? Czy jest coś czego się przed Jezusem boję, co ukrywam z lęku? Czy bez lęku 

przyjmuję Jego nauczanie? Czy chętnie i bez oporu przyjmuję to, co głosi w Dobrej Nowinie o 

zbawieniu? Czy wierzę, że Jezus mnie Kocha? Czy wierzę, że ta miłość Jezusa Chrystusa 

może przemienić moje całe życie, wszystko w moim życiu? Czy wierzę, że On może zawsze i 

w każdym czasie mnie zbawić od grzechu, choroby, trudności? Czy wierzę, że Ewangelia jest 

dla mnie, że obietnice Jezusa wypowiedziane w Ewangelii dotyczą mnie? Czy chętnie rozma-

wiam nim ufając, że jestem jego najukochańszym dzieckiem? 

Jaki obraz Boga mam od moich rodziców? Czy w rodzicach widziałam/em Boga zawsze mnie 

kochającego, sprawiedliwego, chcącego mojego szczęścia w tym życiu? Czy wierzę, że Jezus 

w spowiedzi przebaczył mi już moje wyznane grzechy? Czy nigdy nie zataiłem przed Jezusem 

jakiegoś grzechu? Czy po spowiedzi św. mam zawsze radość i pokój? 

Modlitwa na zakończenie pierwszej części: 

Panie Boże, Najlepszy i Najmiłosierniejszy Ojcze, dziękuję Ci, za łaskę odnalezienia źró-

dła mojego fałszywego obrazu Ciebie, także przyczyny mojego lęku przed Tobą Ojcze. 

Oddaję Ci z ufnością cały ten zniekształcony obraz Ciebie i wraz z nim, wszystkie te 

przeżycia i wątpliwości, które zapisały się lękiem i niepokojem na Twój temat. Wierzę, że 

uwalniasz mnie w tej chwili od tego przeżycia i od wszystkich niesprawiedliwych do-

świadczeń duchowych. O Dobry Boże Ojcze napełnij mnie pokojem, ulecz rany w mojej 

duszy. Dziękuję Ci Mój ukochany Tato w niebie. Wypełnij moją duszę Twoją Miłością. 

2. MODLITWA O UZDROWIENIE DRZEWA GENEALOGICZNEGO: 

Panie Jezu, pomóż mi mocą Ducha Świętego powrócić w moją przeszłość i poznać 

przyczyny moich problemów, abym mógł doświadczyć głębokiego uzdrowienia we-

wnętrznego w mojej historii rodzinnej, we wszystkim, co działo się, gdy byłem w łonie 

matki, we wszystkim, co działo się ze mną w latach niemowlęcych i dziecięcych, i we 

wszystkim, co działo się ze mną w mojej młodości i dorosłym życiu. 
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Moje drzewo genealogiczne. Co wiem o swoich rodzicach, dziadkach, czy była miłość w po-

przednich pokoleniach? Czy była miłość między rodzicami? Pomiędzy moimi rodzicami a te-

ściami? Czy nie było konfliktu przed, w czasie i po moim poczęciu pomiędzy otaczającymi 

mnie dorosłymi? Jak był z moim poczęciem, przyjściem na świat? Narodzinami? Czy byłem 

otoczony miłością od początku mojego istnienia? Czy czuję się dzieckiem chcianym? Kocha-

nym? Co pamiętam z mojego wczesnego dzieciństwa? Czy mam poczucie jakiejś niesprawie-

dliwości? Odrzucenia, lęku? Czego się boję, od kiedy? Czy czuję się gorszy od innych, od 

kiedy? Czy mam tzw. „Życiowego pecha”, nic mi nie wychodzi, od kiedy? Jak to się stało? Czy 

jestem często smutny, dlaczego? Czy czuję się samotny/a, mimo, że mam przyjaciół? Czuję 

się odrzucony? Czy mam co chwilę wątpliwości, od kiedy? Czy mam poczucie winy, od jakiego 

momentu? Czy miałem dużo problemów w domu, w dzieciństwie, w młodości, w szkole, w 

pracy i obecnie? Czy jestem pogodzony z moją historią życia, czy akceptuję to, co się wyda-

rzyło w historii mojego życia? Co jest dla mnie najtrudniejsze w kontaktach z ludźmi? Czego u 

siebie nie akceptuję? Czy boję się, że ludzie zobaczą moje słabości? Czy bronię się przed 

kłamstwem? Czy ciągle porównuję się do innych, czy wyrzucam sobie brak tego, co przeżyli 

lub maja inni? Czy wydaje mi się, że mam poczucie niższości, że mi na pewno nie wyjdzie to, 

co postanowię? 

3. MODLITWA O PRZEBACZENIE: 

Panie Jezu, ześlij nam Ducha Świętego. Ducha życia i zmartwychwstania. Ducha miłości 

i przebaczenia. Napełnij nasze serca odrobiną miłości do tej osoby, która mnie skrzyw-

dziła najbardziej, miłością, którą Jezus miał w obfitości, gdy umierał za nas na krzyżu, 

aby uprosić nam przebaczenie Ojca. Panie, my potrzebujemy jedynie odrobinę tej miło-

ści, aby wybaczyć krzywdy, które nam wyrządzono. Panie, pomóż nam zobaczyć osobę, 

czy sytuację, w której doznaliśmy największej krzywdy i przyjdź ze swoją łaską, abyśmy 

w końcu oddali Tobie tę niemożność przebaczenia i zostali z niej uzdrowieni.  

Panie Jezu, mocą Twego Świętego Imienia i mocą Twojej Miłości wypisanej krwią na 

krzyżu, rozwiąż węzeł mojego niepogodzenia się z moim przykrym doświadczeniem. 

Twój ból fizyczny i duchowy na krzyżu – on ma moc uwolnienia mnie z mego wewnętrz-

nego bólu, niech mnie uwolni z mojego gniewu i niezadowolenia, niech teraz pozwolę, 

aby Twoja Święta Męka, Twoje przybicie do krzyża – przejęła całe moje oburzenie, i we-

wnętrzne zniewolenie tą sytuacją, i całe przykre doświadczenie ze wszystkimi skutkami. 

Niech Najświętsze Twoje serce – włócznią otwarte, płonące nieustannie miłością do 

mnie – pochłonie moje zamknięte serce na osobą, która mnie przeszyła włócznią krzyw-

dy. Niech Twoje Święte Rany, - zagoją, pochłoną rany moje. Niech uleczą mnie z mojej 

niechęci lub niemocy. 
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Panie niech usta moje i serce – wyrażą teraz przed Tobą Miłosierny Jezu – pełne prze-

baczenie dla tej osoby…………. 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na 

wieki wieków. Amen. 

4. MODLITWA OD UWOLNIENIA OD UZALEŻNIEŃ  
/ŁAKOMSTWA, ALKOHOLIZMU, TYTONIU, LEKOMANII, ZŁYCH NAWYKÓW/. 

„Jezus usłyszał to i rzekł do nich: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. 

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.” Mk 2:17 – tak powiedziałeś Panie 

Jezu faryzeuszom, którzy ufali sobie. Jesteś inny niż ludzie, bo Ty szukasz owiec zagubionych, 

leczysz rany serc złamanych, opatrujesz serca chore. Do Ciebie Boski Zbawicielu uciekamy 

się – prosimy o uzdrowienie od naszych uzależnień. Stajemy w prawdzie przed Tobą – Bo-

giem, uznajemy że jesteśmy ulegli i chwiejni, niestali i gnuśni, niewytrwali i pyszni, niedbali i nie 

dość troszczymy się o łaskę życia naturalnego i nadprzyrodzonego rozpoczętego chrztem. Ty 

jednak jesteś pełen miłosierdzia, z miłosierdzia Jezu Chryste przyszedłeś do na ziemię, z miło-

sierdzia odkupiłeś  nas Straszną Męką, dlatego nie szukając u nikogo innego nadziei, w Tobie 

jako Bogu Wszechmogącemu ją pokładamy. 

Prosimy przez Ofiarę Twojej Jezu Chryste męki, przez Twoją Najświętszą – Przeczystą Krew, 

przez Twoje Święte Rany, przez Twoje Nasz Wybawicielu Najświętsze Serce – o dotknij teraz 

Miłosierną Ręką Twoją mojej osoby, mego ciała, mojej duszy, uwolnij mnie w mojej woli, w 

umyśle, w pragnieniu, pożądaniu, łaknieniu, w zmysłach, w pamięci, od tego wszystkiego co 

nie jest Twoje, co jest także moim przywiązaniem do uzależnienia. Przetnij  Twoją Świętością 

wszystkie więzy, które mnie zniewalają i uzależniają od moich przywiązań …………. . 

Wierzę, Jezu Chryste, że chcesz to uczynić, że właśnie to czynisz. Dziękuję ci i wyznaję w 

Tobie Boga i zbawiciela mojego i mojej całej osoby. Niech będzie we mnie więcej czci i 

wdzięczności za dary Twojej Miłości i Nieskończonego Miłosierdzia. 

5. MODLITWA UWOLNIENIA OD OKULTYZMU I PRAKTYK MAGICZNYCH. 

„Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się 

ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest 

diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli nie-

woli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. 

Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wier-

nym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cier-
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piał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy sa poddani próbom.” Hbr 

2:14n 

Wyrzekam się przed Tobą Jezu Chryste mój odkupicielu, przed Twoim Kościołem, 

wszystkiego co jest związane z okultyzmem, magią wróżbiarstwem, - chcę od dzisiaj 

mocniej przylgnąć do Ciebie, szukając we wszystkim Twojej woli, Twojej mądrości, ży-

cia w Twoim świetle i w Tobie będę pokładać nadzieję, w Świętych Twoich Słowach, 

Nauce Kościoła Twojego, i słuchać będę Twoich Apostołów. Rozkaż Panie Jezu Chryste 

Twoim Świętym Aniołom, aby mnie wiedli daleko od tych wszystkich praktyk religijnych, 

które nie szukają Ciebie, nie chwalą Ciebie, nie słuchają Ciebie. Bo nie ma Zbawiciela 

innego, tylko Ty, Jezu Chryste. Amen. 

(Dołączyć formułę szczegółową wyrzeczenia się praktyk okultystycznych) 

MOJE ZMAGANIA ZE ZŁYMI DUCHAMI 

Świadectwo Rycerki z Głuchołaz: „Trafiony - zatopiony” 

Świadectwo miało być inne – o mojej drodze duchowej, ale Pan chciał inaczej i zamiast krótkiej notatki o 

poniższym zdarzeniu zaczęłam pisać obszerne świadectwo, bo zrozumiałam, że tak chce Pan. 

17.07.2012 r. Po wieczornej Mszy św. celebrowanej przez ks. E. Szaniawskiego – egzorcysty, 

pytam go:  Czy mógłby pomóc Gabrysi, bo jest dręczona przez złego ducha. Wyraża zgodę. 

Szczęśliwa dzwonię do niej i ona się zgadza (nie zawsze była otwarta na tka pomoc). Bardzo 

się cieszę i radosna biegnę do mieszkania moich dzieci podlać kwiatki, bo wyjechali nad mo-

rze. Przeszłam zaledwie parę schodków, kiedy pojawił się narastający lęk – prawie strach, że 

coś złego się stało. Ta myśl blokowała mnie przed otwarciem drzwi, chociaż wiedziałam, że 

wszelki strach czy lęk pochodzi od szatana i pomyślałam, że zły duch  - w tej chwili mści się za 

Gabrysię, bo wie, że jutro będzie uwolniona.  

„Trafiony - zatopiony” – moje hasło mówione w każdej sytuacji gdy rozpoznaję złego ducha. 

Zaczynam odmawiać różaniec i wszystko mija. Wracam do domu i kładę się spać. Przed snem 

jeszcze raz dziękuję Jezusowi, że tak szybko uwolnił mnie od dręczyciela. Dziękuję też Matce 

Bożej. Zamykam oczy i nagle widzę pochylającą się nade mną twarz Jezusa (bo nikt nie mógł 

być tak piękny). Aż oddech wstrzymałam i cicho powiedziałam: zostań trochę ze mną Jezu”. I 

w tym momencie poczułam jakiś niepokój w sercu i automatycznie szybko powiedziałam: „ Ale 

jeżeli to nie Ty Jezu, to idź precz szatanie i nigdy nie wracaj – mówię ci to w Imię Jezusa 

Chrystusa, który pokonał cię na krzyżu.” 

I wtedy ta twarz pociemniała i zaczęła przemieniać się w ciemne chmurki – aż zniknęła. Znowu 

zaczęłam modlitwę różańcową i zasnęłam w pokoju Bożym. Rano po kolejnej Mszy św. zapy-
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tałam ks. Szaniawskiego, czy mogę używać takiego zwrotu w walce z demonami. Z wielka 

aprobatą powiedział, że mogę i pobłogosławił mnie z nałożeniem rąk na głowę i z piękną mo-

dlitwą. Zwrot ten („Idź precz szatanie i nigdy nie wracaj – mówię ci to w Imię Jezusa Chry-

stusa, który pokonał cię na krzyżu.”) powiedziałam z natchnienia – ma on silna moc! 

Rozpoznanie szatana, to początek zwycięstwa nad nim. Jego moc, to niewiara ludzi w jego 

istnienie, ale też często mimo tej wiary pojawiają się wątpliwości: czy rzeczywiście na każdym 

kroku w życiu człowieka czyha zły duch? Otóż tak, szczególnie gdy człowiek dąży do swojego 

wzrostu duchowego. Wtedy pojawiają się ataki złego ducha, ażeby przeszkodzić w tym wzro-

ście; zmącić porządek myśli, skupienie, „rozgrzać” emocje, oszukać, że to człowiek sam działa, 

a nie przez jego manipulacje; no i osłabia przez to czujność rozpoznawania go. 

Udaje mu się, gdy pod wpływem emocji człowiek zadziała odruchowo. Jeżeli w takiej sytuacji - 

odruchowej reakcji sprawię komuś przykrość, to cierpię i to cierpienie ofiaruję Bogu za KO-

GOŚ, KOGO NAJBARDZIEJ W TYM MOMENCIE DRĘCZY SZATAN. I to jest nasza wygrana 

bitwa, chociaż przegrywamy w pierwszej potyczce. Wtedy mówię do niego (bo wiem, że nas 

słyszy) „widzisz nie zaczynaj ze mną, bo przegrywasz własną bronią”. 

Ten sposób ofiarowania, po raz pierwszy powiedziałam też pod wpływem głosu natchnienia.   

 Jak rozpoznawać działanie złego ducha? 

 Jak wygrać z jego przebiegłością? 

To proste. Bóg jest miłością, więc wszystko, co nie jest miłością , pochodzi od złego ducha. 

Jeżeli nasze myśli czy słowa – już nie wspomnę o działaniu  - służą człowiekowi dobrem, życz-

liwością i w żadnym stopniu mu nie szkodzą – nie krzywdzę go – to wtedy jest to działanie 

Ducha Świętego, który prowadzi nas do świętości. I tego życzę z całego serca każdemu czło-

wiekowi… 

Kiedy skończyłam pisać to świadectwo, usłyszałam wewnętrznym głosem: „I to ma być cykl 

świadectw walki ze złymi duchami”.  Bardzo niewiele osób zna moje przeżycia i to tylko 

niektóre. Widocznie Pan chce żebyśmy dzielili się swoimi doświadczeniami. Zaczyna się czas 

otwartej walki – tak sądzę słuchając relacji różnych osób także Małych rycerzy MSJ. 

Kiedy opowiedziałam o. Sylwestrowi [Haśnikowi - franciszkaninowi] o moich dziwnych odczu-

ciach w różnych sytuacjach życiowych, powiedział, że dostałam dar rozpoznawania złych du-

chów. W roku ubiegłym na rekolekcjach w Koszalinie, to samo powiedział jednej z rycerek, 

która opowiadała o podobnych odczuciach jakie mam. 

Pan Jezus powiedział do śp. s. Zofii [Grochowskiej], że jesteśmy powołaniu na czasy ostatnie 

do walki ze złem i że szatan nam będzie bardzo przeszkadzał. Ale, żeby zacząć z nim walczyć, 

trzeba nauczyć się go rozpoznawać. 
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Zapraszam wszystkich Małych Rycerzy, którzy doświadczają ataków szatana do pisania świa-

dectw, do wspólnej witryny: „MOJE ZMAGANIA ZE ZŁYMI DUCHAMI”. Opisujcie tez własne 

sposoby tej walki. Niech to będzie cykl informacji mających nas umocnić, mocą rozległej wie-

dzy (i doświadczeń) o nich i ich podstępnych działaniach. I nie bójmy się!  

Pan Jezus powiedział do św. Faustyny, że dopuszcza do niej złe duchy, aby ją wzmocnić. A im 

więcej wiedzy o wrogu, tym większe są szanse na pokonanie go. Nie lękajmy się „stawiać im 

czoła”, bo nic nam złego zrobić nie mogą, bo Pan stawia im określone granice. A przez nas 

wydziera im dusze idące na zatracenie. Króluj Chryste w sercu każdego człowieka. 

Rycerka Elżbieta z Głuchołaz 

BENEDYKT XVI PRZESTRZEGA PRZED 
"KOMPROMISEM ZE ZŁEM I KŁAMSTWEM" 

Podczas audiencji generalnej w Castel Gandolfo Benedykt XVI wezwał Polaków, by trwali przy 

Bogu i wystrzegali się kompromisu ze złem i kłamstwem. Papież apelował o wierność dobru i 

prawdzie. 

Zwracając się do Polaków, obecnych wśród kilku tysięcy wiernych zgromadzonych na placu 

przed Pałacem Apostolskim w pod rzymskim miasteczku Benedykt XVI powiedział: 

- Męczeństwo świętego Jana Chrzciciela, które dziś wspominamy, uświadamia nam, że wiara 

budowana na więzi z Bogiem uzdalnia człowieka do dochowania wierności dobru i prawdzie 

nawet za cenę wyrzeczenia i ofiary. 

- Jak Jan trwajmy przy Bogu na modlitwie, aby kompromis ze złem i kłamstwem tego świata 

nie fałszował naszego życia - dodał papież. 

W katechezie po włosku Benedykt XVI podkreślił, że życie chrześcijanina wymaga męstwa i 

męczeństwa w wierności Ewangelii. Zwracając uwagę na znaczenie modlitwy stwierdził zaś, 

że czas na nią przeznaczony nie jest czasem straconym. 

Castel Gandolfo, 29.08.2012 

ARCYBISKUP BOHATER 

„Wczoraj (23.V.2012) w Poznaniu odbył się premierowy pokaz filmu Jolanty Hajdasz „Zapo-

mniane męczeństwo”. To historia inwigilacji i torturowania arcybiskupa poznańskiego Anto-

niego Baraniaka. 

Sekretarz prymasa Augusta Hlonda abp Antoni Baraniak był w PRL-u potwornie torturowany. 
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Co dziś wiemy na ten temat? 

Trzymano go nago bez jedzenia przez osiem dni w ciemnej celi bez okna, z kapiącymi na 

głowę fekaliami. Wbijano mu drzazgi pod paznokcie. Arcybiskup Baraniak przesłuchiwany był 

ponad 145 razy. Lekarka, która opiekowała się nim przed śmiercią, mówi, że jeszcze 20 lat po 

pobiciu miał kilkanaście ogromnych blizn na plecach. Na jego pogrzebie prymas Stefan Wy-

szyński powiedział, że to jemu zawdzięcza swój względny spokój w więzieniu i że to abp Bara-

niak wziął na siebie odpowiedzialność prymasa Polski. Tym samym historycy uważają, że 

uratował polski Kościół. Musimy wiedzieć, że mamy wśród duchownych takich bohaterów.” 

Gazeta Polska Nr 215 - 24.05.2012 

BISKUP SCHNEIDER O TRADYCYJNEJ MSZY  
I NOWEJ EWANGELIZACJI 

W dzisiejszych czasach w różnych miejscach na Ziemi istnieją celebracje Mszy św., co do 

których moglibyśmy powiedzieć, parafrazując Psalm 115:1: „Nam, Panie, nam i naszemu 

imieniu daj chwałę.” Do takich celebracji stosują się słowa Jezusa: „Jak możecie uwierzyć, 

skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od 

samego Boga?” 

Biskup Atanazy Schneider, 15 stycznia 2012 

Powyższy cytat pochodzi z przemówienia wygłoszonego przez bp Atanazego Schneidera z Kazachstanu 

we Francji w styczniu br. na temat formy nadzwyczajnej i Nowej Ewangelizacji. 

Zawiera ono mocne potępienia wielu współczesnych praktyk liturgicznych, wliczając w to pozwolenie na 

funkcjonowanie lektorów i akolitów płci żeńskiej, i co zdumiewające, modlitwy offertoryjne Novus Ordo, 

które biskup Schneider opisuje jak część „pięciu ran na liturgicznym mistycznym Ciele Chrystusa.” 

Paix Liturgique opublikowało w marcu br. pełne tłumaczenie tegoż przemówienia. Niniejszym przedsta-

wiamy jego tłumaczenie na język polski, oparte na wersji anglojęzycznej opublikowanej na stronach The 

Latin Mass Society. 

Biskup Schneider i liturgia: punkty zwrotne na trzecie tysiąclecie 

15 stycznia 2012 paryskie stowarzyszenie Reunicatho, które powstało krótko po promulgowa-

niu motu proprio Summorum Pontificum, zorganizowało swoje czwarte spotkanie na rzecz 

jedności katolickiej. Prezentujemy niniejszym pełne tłumaczenie kluczowego przemówienia 

wygłoszonego przez gościa honorowego, bp Atanazego Schneidera, na temat „Forma nad-

zwyczajna i Nowa Ewangelizacja.” 

http://www.lms.org.uk/news-and-events/news-blog/march-2012#schneider
http://www.lms.org.uk/news-and-events/news-blog/march-2012#schneider
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Biskup Schneider, będący biskupem pomocniczym archidiecezji św. Maryi w Astanie i sekreta-

rzem kazachskiej Konferencji Episkopatu, jest autorem pracy „Dominus Est – Oto jest Bóg! 

Refleksje biskupa Azji Centralnej o Komunii Św.,” opublikowanej przez Newman House 

Press. 

I – ZWRACAJĄC NASZ WZROK KU CHRYSTUSOWI 

Żeby mówić o Nowej Ewangelizacji poprawnie, należy najpierw zwrócić nasze oczy ku Niemu, 

który jest prawdziwym Ewangelizatorem, mianowicie Naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi 

Chrystusowi, Słowu które stało się Ciałem. Syn Boży przyszedł na Ziemię zgładzić i odkupić 

największy grzech, grzech par excellence. I ten właśnie grzech, grzech ludzkości par excellen-

ce, składa się z odmowy adoracji Boga, odmowy zachowania pierwszego miejsca, miejsca 

honorowego, dla Niego. Grzech ten ze strony człowieka polega na niezwracaniu na Boga 

uwagi, nierozważaniu odpowiedniości naszych czynów, czy nawet poczucia że pewne rzeczy 

należą do Boga i adoracji należącej Mu się; na niechceniu widzieć Boga, niechceniu klęczeć 

przez Bogiem. 

Dla takiej postawy wcielenie Boga jest czymś kłopotliwym, a więc rzeczywista obecność Boga 

w tajemnicy Eucharystycznej też jest czymś kłopotliwym. W rzeczy samej, grzeszny człowiek 

chce centrum sceny dla siebie, czy to w Kościele czy to podczas Eucharystii; chce być widzia-

ny, zauważany. 

Z tego powodu Jezus Eucharystyczny, Bóg wcielony, obecny w tabernakulum pod postacią 

Eucharystii, jest odłożony na bok. Nawet przedstawienie Ukrzyżowanego na środku krzyża na 

ołtarzu podczas Mszy twarzą do ludzi jest czymś kłopotliwym, gdyż mogłoby zasłonić twarz 

kapłana. Dlatego widok Ukrzyżowanego na środku ołtarza podobnie jak Jezus Eucharystyczny, 

w tabernakulum, w centrum ołtarza, są czymś kłopotliwym. Idąc dalej, krzyż i tabernakulum 

zostają usunięte na bok. Podczas Mszy zgromadzenie musi widzieć twarz kapłana przez cały 

czas, a on sam czuje się wspaniale mogąc ustawić się dosłownie w centrum Domu Bożego. I 

jeżeli jakimś przypadkiem Jezus Eucharystyczny ciągle znajduje się w tabernakulum na środku 

ołtarza z woli duchownych lub dlatego że kościół jest zabytkowy, kapłan często przez cały czas 

trwania celebracji Eucharystycznej nie ma skrupułów żeby być do Niego odwróconym tyłem. 

Jakże często dobrzy i wierni adoratorzy Chrystusa krzyczeli w swej prostocie i pokorze: „Niech 

Bóg Cię błogosławi, konserwatorze zabytków! Przynajmniej ty pozostawiłeś nam Jezusa w 

centrum kościoła.” 

II – MSZA MA ODDAWAĆ CZEŚĆ BOGU, A NIE CZŁOWIEKOWI 
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Tylko na fundamencie adoracji i czczenia Boga Kościół może w sposób właściwy głosić Praw-

dę, tzn. ewangelizować. Zanim świat w ogóle usłyszał Jezusa, Słowo które stało się Ciałem, 

nauczającego i ogłaszającego Królestwo, On cicho adorował przez 30 lat. Pozostaje to na 

zawsze prawem dla życia i działania Kościoła, jak również dla wszystkich ewangelizatorów. 

„Sposób w jaki traktowana jest liturgia, decyduje o losie Wiary i Kościoła,” powiedział kard. 

Ratzinger, nasz obecny Ojciec Święty Benedykt XVI. Sobór Watykański II zamierzał przypo-

mnieć Kościołowi, jaka rzeczywistość i jakie działania powinny zajmować pierwsze miejsce w 

jego życiu. Jest to powodem dla którego pierwszy z dokumentów soborowych był poświęcony 

liturgii. Sobór daje nam następujące zasady: w Kościele, a więc i w liturgii, człowiek musi być 

zorientowany na to co Boże i być temu podporządkowanym; podobnie to co widzialne, temu co 

niewidzialne, życie czynne ma być podporządkowane kontemplacji, to co doczesne przyszłe-

mu miastu, którego szukamy (Sacrosanctum Concilium, 2). 

Wszystko wokół liturgii Mszy św. musi zatem służyć wyrażeniu jasno rzeczywistości Chrystu-

sowej ofiary, tzn. modlitwy adoracji, dziękczynienia, ekspiacji i błagania, które wieczny Najwyż-

szy Kapłan skierował do Ojca. 

Obrzęd i każdy szczegół Świętej Ofiary Mszy musi być skupiony na wychwalaniu i adorowaniu 

Boga przez naleganie na centralność obecności Chrystusowej, czy to w znakach i przedsta-

wieniu Ukrzyżowanego, czy to w jego postaci Eucharystycznej w tabernakulum, a zwłaszcza w 

momencie Konsekracji i Komunii Św. Im bardziej jest to respektowane, tym mniej miejsca 

zajmuje człowiek w centrum celebracji, tym mniej celebracja wygląda jak kółko skupione na 

sobie. Raczej, jest ona otwarta na Chrystusa w procesji zmierzającej ku Niemu z kapłanem na 

czele; taka procesja liturgiczna będzie najwierniej oddawać ofiarę adoracji Chrystusa ukrzyżo-

wanego; owoce pochodzące z chwalenia Boga i trafiające do dusz wiernych będą bogatsze, 

Bóg będzie bardziej je cenił. Im bardziej kapłan i wierni wiernie poszukują chwały Boga za-

miast człowieka w celebracjach Eucharystycznych i nie poszukują bycia wychwalanymi przez 

innych, tym bardziej Bóg będzie cenił ich przez zagwarantowanie, że ich dusze mogą uczest-

niczyć bardziej intensywnie i owocnie w Chwale Jego boskiego życia. 

W dzisiejszych czasach w różnych miejscach na Ziemi istnieją celebracje Mszy św., co do 

których moglibyśmy powiedzieć, parafrazując Psalm 115:1: „Nam, Panie, nam i naszemu imie-

niu daj chwałę.” Do takich celebracji stosują się słowa Jezusa: „Jak możecie uwierzyć, skoro 

od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego 

Boga?” 

III – SZEŚĆ ZASAD REFORMY LITURGICZNEJ 

Sobór Watykański II przedłożył następujące zasady dotyczące reformy liturgicznej: 
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1. Podczas celebracji liturgicznej to co ludzkie, doczesne i działania muszą być skiero-

wane w kierunku tego co Boże, wieczne i kontemplacyjne; rola pierwszych trzech rze-

czy winna być podporządkowana ostatnim trzem. (Sacrosanctum Concilium, 2) 

2. Podczas celebracji liturgicznej fakt, że ziemska liturgia bierze udział w liturgii niebiań-

skiej, winien być podkreślany. (Sacrosanctum Concilium, 8) 

3. Nie może być żadnej innowacji, a więc i żadnego tworzenia obrzędów liturgicznych, 

zwłaszcza obrzędów Mszalnych, jeżeli nie gwarantowałyby one prawdziwej i pewnej 

korzyści dla Kościoła, a założywszy że wszystko zostaje wykonane należycie gwaran-

tuje się, że nowe formy zastępują poprzednie w sposób organiczny. 

4. (Sacrosanctum Concilium, 23) 

5. Obrzędy Mszy muszą być takie, że zwracanie się ku temu co święte, jest dokonywane 

w sposób wyrazisty. (Sacrosanctum Concilium, 21) 

6. Łacina winna być zachowana jako język liturgii, zwłaszcza w Mszy św. (Sacrosanctum 

Concilium, 36 i 54) 

7. Chorał gregoriański ma pierwszeństwo w liturgii (Sacrosanctum Concilium, 116) 

Ojcowie soborowi widzieli swe propozycje reformy jako kontynuację reformy św. Piusa X (Sa-

crosanctum Concilium, 112 i 117) i sługi Bożego Piusa XII; istotnie, w konstytucji liturgicznej 

Mediator Dei Piusa XII jest cytowane najczęściej. Między innymi papież Pius XII pozostawił 

Kościołowi istotną zasadę doktrynalną dotycząca Świętej Liturgii, tzn. potępienie tzw. archeo-

logizmu liturgicznego. Propozycje tego nurtu w dużym stopniu nakładały się z pomysłami jan-

senistów i protestantyzującego Synodu w Pistoi (patrz: Mediator Dei 63-64). W zasadzie, idee 

te cofały się do myślenia teologicznego Marcina Lutra.  

Z tego powodu, już Sobór Trydencki potępił protestanckie koncepcje liturgiczne, zwłaszcza 

przesadny nacisk na aspekt uczty w celebracji liturgicznej na niekorzyść jej charakteru ofiarne-

go i zniesienie jednoosobowych znaków świętości jako wyrazu tajemnicy liturgicznej (patrz: 

Sobór Trydencki, Sesja 22).  

Deklaracje doktrynalne Magisterium na temat liturgii, tak jak w przypadku Soboru Trydenckiego 

i encykliki Mediator Dei, wyrażane w wiekowej praktyce liturgicznej, tworzą element Świętej 

Tradycji, której nie można porzucić bez poważnego zniszczenia duchowego. Sobór Watykań-

ski II powtórzył te deklaracje doktrynalne o liturgii, jak widać to na przykład, gdy czyta się za-

sady kultu Bożego w konstytucji liturgicznej Sacrosanctum Concilium.  

Jako przykład konkretnego błędu w myśli i działaniu liturgicznym, papież Pius XII przywołuje 

propozycję nadania ołtarzowi kształtu stołu (Mediator Dei 62). Jeżeli już Pius XII odrzucił „sto-

łowy” ołtarz, to można sobie tylko wyobrazić jak mocno odrzuciłbym propozycję celebrowania 

wokół stołu versus populum! Gdy Sacrosanctum Concilium Art. 2 uczy nas, że w liturgii kon-
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templacja ma pierwszeństwo i że cała celebracja musi być ukierunkowana na Boże tajemnice 

(punkty 2 i 8), to wiernie oddaje ono następującą deklarację Soboru Trydenckiego: „Ponieważ 

taka jest natura ludzka, że nie może łatwo wznosić się do rozważania spraw Bożych bez po-

mocy rzeczy zewnętrznych, święta Matka Kościół ustanowił pewne formy obrzędu, żeby nie-

które słowa mszy odmawiano po cichu, a inne głośniej; podobnie stosował święte czynności, 

jak mistyczne błogosławieństwa, światła, okadzenia, szaty i różne inne podobne rzeczy z nauki 

i tradycji apostolskiej, które podkreślały majestat tak wielkiej ofiary, a widzialne znaki religijnej 

pobożności pobudzały umysły wiernych do kontemplacji wzniosłych rzeczywistości w niej ukry-

tych.” (Sesja 22, Rozdział 5) Nauczanie urzędowe Kościoła zacytowane powyżej, zwłaszcza 

Mediator Dei, było z pewnością w pełni uznawane za ważne przez ojców soborowych. Dlatego 

też, winno ono być w pełni ważne również dla dzieci Kościoła dzisiaj.  

IV- PIĘĆ RAN NA LITURGICZNYM MISTYCZNYM CIELE CHRYSTUSA  

W liście do biskupów Kościoła katolickiego, który Benedykt XVI wysłał wraz z motu proprio 

Summorum Pontificum, papież umieścił następującą istotną deklarację: „W historii liturgii 

jest wzrost i postęp, nie ma za to żadnych zerwań. To, co poprzednie pokolenia uważały 

za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas.” Mówiąc to, papież wyraził podsta-

wową zasadę liturgii, której nauczały Sobór Trydencki, papież Pius XII i Sobór Watykański II.  

Patrząc obiektywnie na praktykę liturgiczną znaczącej większości kościołów w świecie katolic-

kim, gdzie odprawia się zgodnie z formą zwyczajną rytu rzymskiego, nikt uczciwy nie może 

zaprzeczyć, że wymienione wcześniej reguły liturgiczne Soboru Watykańskiego II nie są nigdy, 

lub prawie nigdy respektowane. Jest tak pomimo kłamliwego twierdzenia, że jest to praktyka 

liturgiczna jakiej domagał się Sobór Watykański II. Istnieje pewna liczba konkretnych elemen-

tów dominującej praktyki liturgicznej w formie zwyczajnej, które reprezentują znaczące zerwa-

nie ze stałą i ponadtysiącletnią praktyką. Mówiąc to, mam na myśli pięć praktyk liturgicznych, 

które wymienię krótko; można je określić jako pięć ran na liturgicznym mistycznym Ciele Chry-

stusa. Są to rany, gdyż składają się one na gwałtowne zerwanie z przeszłością, gdyż umniej-

szają one znaczenie charakteru ofiarnego (który jest centralnym i podstawowym celem Mszy), i 

wysuwają na pierwszy plan pojęcie uczty. Wszystko to umniejsza zewnętrzne znaki Boskiej 

adoracji, gdyż w dużo mniejszym stopniu podkreśla się niebiański i wieczny wymiar Misterium.  

Pięć ran (nie licząc nowych modlitw w Offertorium) to te rzeczy, których forma zwyczajna nie 

przewiduje, ale które zostały do niej wprowadzone drogą godnej pożałowania praktyki.  

A. Pierwszą i najbardziej oczywistą raną jest celebrowanie ofiary Mszy z kapłanem 

zwróconym twarzą w kierunku ludu, zwłaszcza podczas Modlitw Eucharystycznych 

i Konsekracji, najwyższych i najświętszych momentów czci, która należy się Bogu. Ta 
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zewnętrzna forma odpowiada, przez samą swą naturę, temu w jaki sposób uczy się 

grupę ludzi lub spożywa wspólny posiłek. Jesteśmy w zamkniętym kole. I forma ta w 

żaden sposób nie odpowiada modlitwie, a już tym bardziej adoracji. Sobór Watykań-

ski II również nie życzył sobie tej formy w żaden sposób, nie była ona też zalecana 

przez Magisterium papieży po Soborze. Papież Benedykt XVI napisał we wstępie do 

pierwszego tomu swych dzieł wybranych: „Pomysł, że kapłan i ludzie podczas modli-

twy powinni patrzeć na siebie nawzajem, zrodził się dopiero w czasach współcze-

snych i jest całkowicie obcy pierwotnemu chrześcijaństwu. W istocie, kapłan i lud nie 

zwracają się ze swą modlitwą do siebie nawzajem, lecz razem zwracają się do Pana. 

Z tego powodu patrzą w tym samym kierunku podczas modlitwy: w kierunku Wscho-

du, jako symbolu powrotu Pana, albo gdy jest to niemożliwe, w kierunku obrazu Chry-

stusa na apsydzie, w kierunku krzyża, albo po prostu w górę.” Ta forma celebracji, w 

której wszyscy patrzą w tym samym kierunku (conversio ad orientem, ad Crucem, ad 

Dominum) jest nawet wymieniona w rubrykach nowego rytu Mszy (patrz: Ordo Mis-

sae, 25 133-134). Tzw. celebracja „versus populum” w żadnym wypadku nie ma nic 

wspólnego z koncepcją Świętej Liturgii, tak jak jest to sformułowane w deklaracjach 

Sacrosanctum Concilium, 2 oraz 8. 

B. DRUGĄ RANĄ jest rozdawanie Komunii na rękę, co jest obecnie powszechne 

niemalże na całym świecie. Ta forma nie tylko nie jest wspomniana przez Sobór Wa-

tykański II, lecz także została wprowadzona przez wielu biskupów wbrew woli Stolicy 

Apostolskiej, a nawet wbrew głosowaniu biskupów w 1968 roku. Papież Paweł VI legi-

tymizował ją dopiero później, niechętnie i pod pewnymi warunkami. Papież Benedykt 

XVI od czasu Bożego Ciała w 2008 roku rozdaje Komunię wiernym klęczącym i tylko 

na język, zarówno w Rzymie jak i w różnych miejscach, które odwiedza. W ten spo-

sób daje on całemu Kościołowi jasny przykład praktycznego Magisterium w dziedzinie 

liturgii. Jako że kwalifikowana większość biskupów odrzuciła rozdawanie Komunii na 

rękę jako coś szkodliwego już 3 lata po Soborze, jak wielka część samych ojców so-

borowych uczyniłaby to 3 lata wcześniej! 

C. TRZECIĄ RANĄ są nowe modlitwy podczas Offertorium. Są one całkowicie nową 

twórczością i nigdy wcześniej nie były używane w Kościele. W mniejszym stopniu wy-

rażają one ofiarę Krzyża niż koncepcję uczty; w ten sposób przypominają raczej ży-

dowskie modlitwy szabatowe. W ponadtysiącletniej tradycji Kościoła na Wschodzie i 

na Zachodzie, modlitwy offertoryjne zawsze były zorientowane przede wszystkim na 

tajemnicę ofiary Krzyża (patrz: Paul Tirot, Histoire des prières d’offertoire dans la li-

turgie romaine du VIIème au XVIème siècle [Rzym, 1985]). Nie ulega wątpliwości, że 
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taka całkiem nowa twórczość sprzeciwia się Soborowi Watykańskiemu II, który 

stwierdza: „Innovationes ne fiant . . . novae formae ex formis iam exstantibus organice 

crescant” (Sacrosanctum Concilium, 23). 

D. KOLEJNĄ RANĄ jest całkowity zanik łaciny w ogromnej większości celebracji Eu-

charystycznych w formie zwyczajnej we wszystkich krajach katolickich. Jest to bezpo-

średnie i jawne sprzeciwienie się zaleceniom Soboru Watykańskiego II. 

E. OSTATNIĄ, PIĄTĄ RANĄ jest wypełnianie funkcji lektora i akolity przez kobiety, 

a także wykonywanie tych funkcji w ubraniu świeckim, wchodząc do prezbiterium 

podczas Mszy prosto z części przeznaczonej dla wiernych. Zwyczaj ten nigdy nie ist-

niał w Kościele, a z pewnością nigdy nie był pożądany. Wprowadza on do celebracji 

katolickiej Mszy zewnętrzny charakter nieformalności, styl odpowiedni raczej dla 

świeckich zebrań. Drugi Sobór Nicejski, już roku 787, zabronił takich praktyk, formułu-

jąc to w formie kanonu: „Jeżeli ktoś nie jest wyświęcony, nie wolno takiej osobie 

czytać z ambony podczas Świętej Liturgii.” (Kan. 14) Przepis ten był zawsze prze-

strzegany w Kościele. Jedynie subdiakoni i lektorzy mogli czytać podczas Mszy. 

Jeżeli brak jest lektorów lub akolitów, mogą to uczynić mężczyźni lub chłopcy w 

stroju liturgicznym, a nie kobiety, gdyż to płeć męska symbolicznie reprezentuje 

łączność ze święceniami niższymi z punktu widzenia niesakramentalnego wyboru lek-

torów czy akolitów. 

Teksty Soboru Watykańskiego II nigdy nie wspominały o zniesieniu święceń 

niższych czy subdiakonatu, lub też o wprowadzeniu nowych funkcji. W Sacrosanc-

tum Concilium 28, Sobór rozróżnia pomiędzy „minister” a „fidelis” podczas celebracji 

liturgicznej i zaleca, ażeby każdy czynił jedynie to co należy do niego z natury liturgii. 

Punkt 29 mówi o „ministrantes,” służbie liturgicznej, która nie została wyświęcona. W 

przeciwieństwie do nich, istnieją zgodnie z terminologią używaną w owym czasie, 

„ministri,” czyli ci, którzy otrzymali święcenia, niższe lub wyższe. 

V – MOTU PRORIO: POŁOŻENIE KRESU ZERWANIU W LITURGII  

W motu proprio Summorum Pontificum, papież Benedykt XVI zachęca do traktowania obydwu 

form rytu rzymskiego w taki sam sposób, gdyż Kościół pozostaje dokładnie taki sam jak przed 

Soborem. W liście towarzyszącym temu dokumentowi, papież wyraża życzenie, żeby obydwie 

formy ubogacały się wzajemnie. Ponadto, życzy on sobie żeby nowa forma „była zdolna wyra-

zić, mocniej niż miało to miejsce dotychczas, sakralność przyciągającą tak wielu do starszej 

formy.”  
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Cztery z ran liturgicznych lub niefortunnych praktyk (celebrowanie versus populum, Ko-

munia na rękę, całkowite porzucenie łaciny i chorału gregoriańskiego oraz dopuszczenie kobiet 

do bycia lektorami i akolitami), nie mają nic wspólnego ze zwyczajną formą Mszy i dodatkowo 

stoją w sprzeczności z zasadami liturgicznymi Soboru Watykańskiego II. Jeżeli położono by 

kres takim praktykom, powrócilibyśmy do prawdziwego nauczania Soboru Watykańskiego II. A 

wówczas, obydwie formy rytu rzymskiego stałyby się sobie znacznie bliższe tak że, przynajm-

niej zewnętrznie, nie byłoby między nimi żadnego zerwania i w związku z tym, nie byłoby żad-

nego zerwania pomiędzy Kościołem przed i po Soborze.  

Co się tyczy nowych modlitw w Offertorium, byłoby pożądanym żeby Stolica Apostolska zastą-

piła je odpowiednimi modlitwami z formy nadzwyczajnej, lub przynajmniej pozwoliła na używa-

nie tych drugich ad libitum. W ten sposób zerwanie pomiędzy dwiema formami zostałoby usu-

nięte nie tylko zewnętrznie, lecz także wewnętrznie. Zerwanie w liturgii jest właśnie tym, czego 

nie chcieli ojcowie soborowi. Sprawozdania z Soboru potwierdzają to, ponieważ przez dwa 

tysiące lat historii liturgii, nigdy nie było zerwania liturgicznego i nie może takowego 

być. Z drugiej strony, musi istnieć ciągłość, tak samo jak musi mieć to miejsce w przypadku 

Magisterium.  

PIĘĆ RAN NA LITURGICZNYM CIELE KOŚCIOŁA, KTÓRE WYMIENIŁEM, WOŁA O ULE-

CZENIE. Reprezentują one zerwanie, które można by porównać do wygnania papieża d Awi-

nionu. Przypadek ostrego pęknięcia w wyrażaniu życia Kościoła nie może być bagatelizowany 

– tak jak wówczas nieobecność papieża w Rzymie, tak dzisiaj znaczące zerwanie pomiędzy 

liturgią przed- i posoborową. Sytuacja ta woła o leczenie.  

Z tego właśnie powodu potrzebujemy dziś nowych świętych, jednej lub kilku nowych 

Katarzyna ze Sieny. Potrzebujemy „vox populi fidelis” domagającego się usunięcia zerwania 

liturgicznego. Tragedia w tym wszystkim polega na tym, że podobnie do ówczesnej sytuacji 

wygnania do Awinionu, ogromna większość duchowieństwa, zwłaszcza na wyższych stanowi-

skach, wydaje się być zadowolona z tego zerwania. 

Zanim uzyskamy jakiekolwiek skuteczne i trwałe owoce Nowej Ewangelizacji, musi na-

stąpić proces nawrócenia w samym Kościele. Jak możemy zachęcać innych do nawróce-

nia, podczas gdy wśród samych nawołujących nie dokonało się żadne przekonywujące nawró-

cenie do Boga, zewnętrzne lub wewnętrzne? Ofiara Mszy, ofiara i adoracja Chrystusa, naj-

większa tajemnica naszej Wiary, najbardziej wyszukany akt adoracji jest celebrowany w kółku, 

gdzie ludzie patrzą na siebie nawzajem. Brakuje tymczasem „conversio ad Dominum.” Jest 

ono konieczne, nawet zewnętrznie i fizycznie. Jako że podczas liturgii Chrystus jest traktowany 

tak, jakby nie był Bogiem, ani nie daje mu się nawet żadnych jasnych zewnętrznych znaków 

adoracji, które należą się samemu Bogu, gdyż wierni otrzymują Komunię na stojąco i do ręki 
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jak każde inne jedzenie, chwytając ją swoimi palcami i umieszczając w swoich ustach samo-

dzielnie. Jest to jakiś rodzaj eucharystycznego arianizmu lub pół-arianizmu.  

Jednym z koniecznych warunków dla owocnej Nowej Ewangelizacji jest zatem świadkowanie 

całego Kościoła w kulcie publicznym. Należy zwrócić uwagę przynajmniej na te dwa aspekty 

kultu Bożego:  

1. Niech Msza święta będzie celebrowana na całym świecie, nawet w formie zwyczajnej, 

w wewnętrznym i zewnętrznym nastawieniu „conversio ad Dominum.” 2) 

2. Niech wierni zegną kolana przed Chrystusem podczas otrzymywania Komunii, jak 

domaga się tego św. Paweł, gdy wymienia on imię i Osobę Chrystusa (patrz Flp 

2:10), i niech przyjmują Go z największą możliwą miłością i szacunkiem, jak należy 

się to Bogu.  

Dzięki Bogu, Benedykt XVI poczynił dwa konkretne kroki na rzecz rozpoczęcia powrotu 

z liturgicznego Awinionu, tzn. wydanie motu proprio Summorum Pontificum i ponowne 

wprowadzenie tradycyjnego sposobu przyjmowania Komunii.  

Nikt nie może dokonywać ewangelizacji, zanim sam nie zacznie adorować w sposób stały 

Boga i nie zacznie dawać Chrystusowi Eucharystycznemu prawdziwego pierwszeństwa w 

sposobie celebrowania i w całym swym życiu. W rzeczy samej, cytując kard. Ratzingera: „To 

sposób, w jaki traktujemy liturgię, decyduje o losie Wiary i Kościoła.” 
Biskup Atanazy Schneider 

Reunicatho, 15 stycznia 2012 
Źródło: http://www.nowyruchliturgiczny.pl/2012/07/biskup-schneider-o-tradydyjnej-mszy-i.html 

SŁUGA BOŻY KS. KARD. STEFAN WYSZYŃSKI  

ZDJĘCIE STROJU DUCHOWNEGO TO TO SAMO, 
CO USUNIĘCIE KRZYŻA PRZYDROŻNEGO 
„Nie mogę odłożyć pióra, zanim nie dotknę tu jeszcze jednej sprawy, która ma dla wspólnoty 

kleru większe, niż się wydaje znaczenie, a dla Ludu Bożego jest społecznym wyznaniem wiary. 

Mam na myśli sutannę kapłańską. Sutanna nie jest ubiorem w szeregu innych strojów, ale 

jest wyznaniem wiary przed ludźmi, jest odważnym świadectwem danym Chrystusowi, 

jest przyznaniem się do Kościoła. Kiedy raz przybrałem ten strój, muszę nie tylko pytać 

siebie, czy go noszę, ale w rachunku sumienia pytać - jeśli to miałoby się zdarzyć - dlaczego 

zdjąłem znak wiary i kapłaństwa. Czy z lęku? Ze słabości? Nie! Zdjęcie stroju duchownego to 

to samo, co usunięcie krzyża przydrożnego, aby już nie przypominał Boga. (...)  

(Stefan kard. Wyszyński, List do moich kapłanów, Paryż 1969 r., tom III, s. 76-77)  

http://www.nowyruchliturgiczny.pl/2012/07/biskup-schneider-o-tradydyjnej-mszy-i.html
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DACHAU –  

MONSTRANCJA Z DRUTU KOLCZASTEGO  

DACHAU, Claude Humbert, dominikanin, mówi o swoim pobycie w Dachau: "Spośród czterech 

tysięcy księży uwięzionych w Dachau kilku potajemnie skonstruowało z drutu kolczastego 

monstrancję. Dla nas, otoczonych zewsząd drutem kolczastym, monstrancja ta miała szcze-

gólne znaczenie. Symbolizowała ona Chrystusa ukoronowanego cierniem i współuczestniczą-

cego w naszych cierpieniach. Często wystawialiśmy w niej Ciało Chrystusa. Wraz z wieloma 

innymi księżmi spędzałem długie godziny na adoracji Chrystusa, po którego prawej stronie był 

wizerunek Najświętszej Maryi Panny z Dachau. Wycisnęło to piętno na całym moim życiu". 
Na podstawie: "Eucharystia. Miłość wcielona", Daniel Ange 

UJĘCIE CZCI PANU JEZUSOWI - 

- WSPÓŁCZESNY GRZECH W KOŚCIELE (3) 

„Istnieją wpływowe środowiska, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą” 

(Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii) 

 Duch Święty prowadzi do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi 

 Matka Boża prowadzi do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi 

 Św. Józef prowadzi do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi 

 Święci polscy prowadzą do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi 

 Wszyscy Święci prowadzą do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi 

 Kościół Katolicki prowadzi do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi 

   A oto dzisiaj trwa i nasila się w Polsce zaplanowana i szeroko zakrojona akcja systema-

tycznego eliminowania znaków najwyższej czci wobec Pana Jezusa ukrytego w Naj-

świętszym Sakramencie. Antymisjonarze i ich mocodawcy są cierpliwi i zdeterminowani. 

Przyświeca im cel dalekosiężny, długofalowy a w jego osiągnięciu są gotowi sięgać po wszel-

kie dostępne środki. Byle zniszczyć Tradycję. Byle wyeliminować wszystko, co o niej przypo-

mina. 

   Do radykalnie i systematycznie eliminowanych, zakorzenionych w Tradycji, znaków najwyż-

szej czci wobec Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie należy postawa klęczą-

ca, zwłaszcza przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Jednym ze sposobów eliminacji jest nie-

mówienie na ten temat. Nie mówmy nic. A tymczasem idzie naprzód – po cichu i z bezczelną 

zuchwałością – rewolucyjna akcja prostowania ludziom kolan. Perfidne milczenie! Rewolucja 

ma już wiele osiągnięć. 



Głos Małego Rycerza Nr 8 (4/2012)        październik-listopad-grudzień 2012 

 

 

30 
 

 
 

   Sięgając do ostatecznych źródeł duchowych, można stwierdzić jasno: 

 Jest niemożliwe, aby to Duch Święty prowadził do umniejszania czci wobec Pana Jezusa. 

 Jest niemożliwe, aby to Matka Boża prowadziła do umniejszania czci wobec Pana Jezusa. 

 Jest niemożliwe, aby to Św. Józef prowadził do umniejszania czci wobec Pana Jezusa. 

 Jest niemożliwe, aby to Święci polscy prowadzili do umniejszania czci wobec Pana Jezusa. 

 Jest niemożliwe, aby to wszyscy Święci prowadzili do umniejszania czci wobec Pana Jezusa. 

 Jest niemożliwe, aby to Kościół Katolicki prowadził do umniejszania czci wobec Pana Jezu-

sa. 

   „Wpływ ten nie pochodzi od Tego, który was powołuje. Trochę kwasu ma moc zakwa-

sić całe ciasto” (Ga 5, 8-9). 

   Są przedziwne komitywy. Sitwa ateistyczna. Przyjaźnie i wspólnoty rodzące się na bazie 

ujmowania czci Panu Jezusowi. Pyszałkowata pewność siebie. My jesteśmy nowocześni. 

Dobrze się czujemy ze sobą. My stoimy. My nie klękamy. My mamy porozumienie. My mamy 

przepis. My jesteśmy oświeceni. A ten tłum, który klęka, nie zna prawa. My się rozumiemy. My 

wiemy. My. 

   Taka komitywa zrodzona na bazie umniejszenia czci Panu Jezusowi miała miejsce dwa 

tysiące lat temu. Zaciekli wrogowie polityczni – kiedy udało im się już poniżyć Pana Jezusa 

– stali się przyjaciółmi. Tak pisze św. Łukasz: „W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. 

Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni” (Łk 23, 12). Historia się powtarza. 

Rodzą się pytania ważne i poważne: 

 Komu zależy na ujęciu czci Panu Jezusowi? 

 Komu zależy w Polsce na ujęciu czci Panu Jezusowi? 

 Kim są ci, którzy na polskiej ziemi ujmują czci Panu Jezusowi? 

 Kim są ci, którzy gardzą Panem Jezusem? 

 Kim są ci, którzy gardzą katolikami klękającymi przed Panem Jezusem? 

 Kim są ci, którzy z pyszałkowatą, „oświeconą” wyższością (illuminata superiorità) gar-

dzą katolikami przyjmującymi Komunię Świętą w postawie klęczącej? 

 Co to są za ludzie? 

 Jakiej religii? 

 Co robią w Kościele? 

 Jaka jest ich misja? 

 Jakie mają cele? 

 Co chcą osiągnąć? 

 Do czego chcą doprowadzić Kościół? 
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 Do czego chcą doprowadzić Kościół w Polsce? 

   Słowo Boże wzywa nas do działania roztropnego i jednoznacznego: Nie wchodzić w komi-

tywę z destruktorami Kościoła! Klarowny nakaz daje nam św. Paweł: 

   „Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od 

każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęli-

ście od nas” (2 Tes 3, 6). 

   Jesteśmy posłuszni Panu Bogu i Jego Słowu, gdy dokładamy wszelkich godziwych 

starań, „aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano” (Flp 2, 10). 

   Nasz papież Benedykt XVI pisał przed laty: „upadnięcie na kolana w wierze jest prawi-

dłowym i płynącym z wnętrza, koniecznym gestem. Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także 

klękać, a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażo-

ne. Tam, gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzeba nauczyć się klękać, abyśmy modląc 

się, pozostawali we wspólnocie Apostołów i męczenników, we wspólnocie całego kosmosu, w 

jedności z samym Jezusem Chrystusem” (Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii). 

   Ci, którzy mają serce Polaka i ci, którzy cieszą się królewską godnością katolika, znają 

tajemnice gestów królewskich wobec Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakra-

mencie. Klękam! 

   „Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramen-

cie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia”  

(Bł. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 61). 

Ks. Jacek Bałemba SDB 
http://novushiacynthus.blogspot.com/ 

26 marca 2012 

PIĘCIORAKA WŁADZA KAPŁANÓW 

Pan Jezus rzekł pewnego razu do św. Brygidy: 

Posłuchaj jaką władzę dałem kapłanom przed Aniołami i ludźmi. 

1. Najprzód władzę rozwiązywania i związywania na ziemi i w niebie; 

2. Po drugie, dałem im władzę, że z największego mego wroga uczynić mi mogą przyja-
ciela, że ze szatana mogą uczynić anioła;  

3. Po trzecie, dałem im władzę ogłaszania słów moich;  

4. Po czwarte, dałem im władze pobłogosławienia i uświęcenia mego Ciała, czego 
pomiędzy Aniołami nikt uczynić nie może;  

http://novushiacynthus.blogspot.com/
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5. Po piąte, dałem im władzę dotykania się palcami mego ciała, czego żadnemu in-
nemu stworzeniu czynić nie jest wolno. 

Źródło: modlitewnik „KWIAT NABOŻEŃSTWA” cz. II str. 660; Nauki, Rady i Rozmyślania objawione 
przez Pana Jezusa i Matkę Boską św. Gertrudzie, św. Matyldzie, św. Brygidzie i czcigodnej Maryi od Je-
zusa z Agredy. Poznań 1910 

OTO POKORA BOGA! ZSTĘPUJE ON DO…,  
ABY SPOTKAĆ SIĘ ZE SWOIMI DZIEĆMI. 

WIETNAM. Seminarzysta Józef opowiedział mi ze łzami w oczach, jak pewnego razu udało mu 

się przenieść Jezusa we flakonie po perfumach. Przed Komunią chcieli zorganizować adora-

cję. Ukryli Go w bambusowej rurce, którą przekazywali sobie co trzy godziny. W nocy zmiana 

możliwa była jedynie w toalecie... Oto pokora Boga! Zstępuje On do toalety, aby spotkać się ze 

swoimi dziećmi. Z powodu niewystarczającej liczby komunikantów pierwszeństwo mieli ci, 

którzy już ukończyli dziewięć lat. Natomiast Józef, biedak, miał wówczas dopiero osiem. Po 

sześciu latach z czternastu, na które go skazano, wsadzono go do ciasnej celi wraz z młodą 

dziewczyną, przy czym oboje rozebrano do naga, licząc na to, że młody mężczyzna zrezygnu-

je z pragnienia kapłaństwa i poślubi współwięźniarkę. Dzięki pomocy Bożej Józef nie dał się 

złamać, za co skazano go na kolejne osiem lat. Po opuszczeniu więzienia musiał czekać jesz-

cze piętnaście lat na zezwolenie władz, aby w końcu otrzymać święcenia kapłańskie. Całą tę 

historię sam mi opowiedział z całkowitą skromnością. 

Na podstawie: "Eucharystia. Miłość wcielona", Daniel Ange 

OBLICZA POKORY 

Z zapisków s. Grochowskiej... 

"Powstrzymajcie swoje języki, aby nie szemrały, a z pokorą znosiły wszystkie przeciwności. 
Milsza mi jest pokora niż wielomówstwo." 

"Cichość i pokora może czynić cuda, tylko trzeba skorzystać z tych łask Ducha Świętego." 

Pokoro, pokoro, gdybym ja ciebie choć trochę miała - 
Pewnością, że do nieba dojdę,  już teraz bym się radowała ... 

Pokora, to cnota niebywała,  
Kto ją posiada - temu należy się za to wielka chwała! 

Nie kupisz jej za pieniądze w żadnym sklepie na świecie: 
Ani w butiqu, ani w najlepszym nawet „supermarkecie”. 
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Jej nauczyć się możesz od Chrystusa, Pana naszego – 
Mistrza w tej dziedzinie najdoskonalszego. 

Pokora się nie wynosi i  nigdy nie szuka swego -  
Dla niej najważniejsze jest dobro swego bliźniego. 

Gdy pokora podzieli na dwoje kawałek chleba, 
Sobie nigdy tego większego nie da. 

Pokora językiem miłości włada – 
Ona innych słów nie posiada. 

Ona szuka dobra u człowieka każdego -  
Niezadowolona jest tylko z postępowania własnego. 

Pokora nie zdradzi nikomu, że coś dobrego zrobiła –  
Za to przed nikim tego nie skryje, że sama zawiniła. 

Pokora oddycha powietrzem cichości – 
Ona lubi być mała i nie poważa wielkości. 

Pokora mówi najgłośniej przez swoje milczenie – 
Ona wzrasta przez swoje uniżenie. 

Pokora nie lubi światła dziennego, 
Ona jest zwolenniczką życia podziemnego. 

Dla pokory podium nie istnieje, 
A jej imię w żadnej gazecie nie widnieje. 

Pokora ma przeciwnika zuchwałego, 
Pychą przez człowieka nazwanego. 

Ona u ludzi miejsce pokory chętnie zajmuje 
I nas na drodze do nieba hamuje. 

Więc módlmy się o to, aby pokora  po same brzegi nasze serca wypełniła 
I pysze żadnego wolnego miejsca w nim nie zostawiła. Amen. 

Berlin dnia 7.08.12.                                                                    mr Danuta 

DLACZEGO PAN BÓG OBJAWIA SWOJE 
TAJEMNICE PROSTACZKOM,  
A ZWŁASZCZA DZIECIOM?  

Bo dzieci są otwarte na wszelkie poznanie, pozazmysłowe także. Są czyste, niewinne, nie 

muszą nic nawet czynić, aby być gotowymi do tego odbioru, bo z natury są już przygotowane...  
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Ludzie dorośli przez grzech oddzielają się od Łaski, brną w ciemność, a przez to zawężają 

swoje pole poznania, skupiają się na zmysłach i wiedzy rozumowej... A WIEDZA NIE PO-

CHODZI Z ROZUMU. ROZUM JEST TYLKO NARZĘDZIEM JEJ WERYFIKACJI. Wiedza  tj. 

każde poznanie, doświadczenie, jest filtrowana przez rozum i w zależności od tego co człowiek 

już posiada, jaką wiedzę, jakie poznanie już nabył  ( czego się dowiedział, czego się nauczył, 

czego doświadczył, zarówno w sensie dobra jak i zła ) dokonuje określonych wyborów - do-

brych albo złych...  

Potencjał wiedzy nabytej kształtuje człowieka, jego zachowania i czyny... dlatego zupełnie 

błędny jest pogląd, że dziecko jak dorośnie wtedy dokona wyboru własnej wiary... 

Jeśli chcemy, aby było chrześcijaninem, katolikiem - a nie powinno to nam być obojętne - trze-

ba mu dostarczać od maleńkości wiedzy religijnej. Wiedzy rozumianej bardzo szeroko, nie 

tylko czytania religijnych książeczek, ale uczenie, świadczenie - własnym przykładem ( własną 

postawą wobec spraw religijnych, wobec Krzyża, własną modlitwą, uczestnictwem w nabożeń-

stwach, zaangażowanie w pomoc bliźniemu itd ), aby wykształcić w dziecku potrzebę dalsze-

go, indywidualnego poznawania Boga, Wiary, ludzi i świata.... 
MR Małgosia 

KALENDARIUM Małych Rycerzy 
Rok 1 9 9 1 

Rok 1 9 9 4 
Styczeń 
- Ks. Marian Polak, redaktor naczelny katolickiego czasopisma „Któż jak Bóg” nr 1/1994 we 

wstępie do orędzi zatytułowanych „Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii” pisze: „Jedna z czci-

cielek Miłosierdzia Bożego i św. Michała Archanioła, dzieli się słowami Pana Jezusa, które 

słyszy w swoim sercu”. 

W numerze 4/1994 „Któż jak Bóg” na str. 23 redakcja zamieściła modlitwę do Chrystusa Miło-

siernego Zofii Grochowskiej. Pan Jezus podyktował tę modlitwę p. Zofii dnia 7.08.1991 r. mó-

wiąc: „Ta modlitwa powinna być odmawiana za wszystkich grzeszników całego świata. W tej 

modlitwie jest błogosławieństwo Moje i Moc Modlitwy na ostatnie czasy.” 

Grudzień 

Zostaje wydana drukiem kolejna książka Zofii Grochowskiej pt. „Czas ostatniej szansy” 

Rok 1 9 9 5 
28 stycznia 
- W godzinach porannych spotkanie s. Zofii Grochowskiej z ks. prał. Kazimierzem Bednarskim 

- proboszczem parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie z s. Zofią Grochowską, która zaryso-
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wała misję Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Spotkanie w towarzystwie rycerza 

Wiesława Kaźmierczaka. Tego samego dnia w godzinach wieczornych spotkanie trzonu grupy 

z s. Zofią Grochowską. 

29 stycznia 

– Spotkanie ks. Prob. K. Bednarskiego z grupą zgłoszonych Małych Rycerzy Miłosierdzia Bo-

żego z parafii pw. Ducha Świętego przybyłych w celu  otoczenia opieką istniejącej już grupy 

modlitewnej w parafii. Ks. Proboszcz przystaje na powstanie grupy modlitewnej pod nazwą 

Wspólnoty Bożego Miłosierdzia. (od 2002 r. parafialna grupa modlitewna żyje i działa pod 

nazwą Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego) 

3 lutego 
– Ks. Proboszcz Kazimierz Bednarski powierza grupie i liderowi patronat nad co miesięcznymi 

adoracjami nocnymi Wynagradzającymi Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu 

Sercu Maryi z Mszą św. o północy za Ojczyznę. 

12. lutego 

– pierwsza oficjalna Msza św. w int. Wspólnoty lokalnej w kaplicy Chrystusa Króla przy koście-

le Ducha Świętego w Koszalinie. 

Październik 

– Wydana drukiem kolejnym nakładem książka pt. „Czas ostatniej szansy” 

Dalsze treści orędzi są publikowane w zeszytach pod tym samym tytułem co książka – tzw. 

kwartalniki  z aktualnymi przesłaniami kierowanymi do ludzkości. 

Rok 1 9 9 6 
27–28 sierpnia 
- I Ogólnopolski Zjazd Czcicieli i Legionu Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego na Jasnej Górze, czyli I Pielgrzymka Zawierzenia Matce Bożej Miłosier-

dzia i Królowej Polski Małych Rycerzy na Jasnej Górze.  Podczas tego spotkania obecni do-

świadczyli tzw. „cudu słońca” o czym świadczyli także na łamach kwartalnika "Czas ostatniej 

szansy". 

26–27 października 

– Ogólnopolskie spotkanie modlitewne w Licheniu dla Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego 

współorganizowane przez śp. s. Zofię Grochowską i śp. Tadeusza Krajewskiego z Apostolstwa 

Miłosierdzia Bożego z Warszawy. 
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Rok 1 9 9 7 
12 grudnia 

– Córka moja. Pisz orędzia do Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Dam 

wam wskazówki czego od was, mali wojownicy, oczekuję. Nazwałem was wszystkich po imie-

niu, a wielu nie zna mojego wezwania, ale wkrótce zbiorę swoją owczarnię dla świadectwa 

żywej wiary w Boga. Wy, umiłowane dzieci, dacie świadectwo, że  jesteście dziećmi Moimi. Na 

was spoczywa odpowiedzialność ratowania dusz ginących w grzechu i w czyśćcu cierpiących. 

Ja, Jezus Chrystus, w ostatecznych czasach powołuję przez moje Miłosierne Serce was, Ma-

łych Rycerzy, jako światła ziemskie. Pozwólcie tylko, aby światło mojej miłości zapłonęło w 

waszych sercach, bo światło Boże będzie zwalczać ciemność i dlatego potrzebuję waszych 

serc. Postanówcie sobie więcej nie grzeszyć - im większa walka o przemienienie i oczyszcze-

nie swego serca dla chwały Bożej, tym większa łaska spłynie na taką duszę. Moje dzieci umi-

łowane! Wy wszyscy macie obowiązek do walki ze złem o zbawienie swej duszy, tylko uśpił 

was szatan i nie odczuwacie Bojaźni Bożej  ani w jakim niebezpieczeństwie znajduje się wasza 

dusza. Gdybyś usłyszało mój Głos, jak wołam ciebie, moje stworzenie, zrozumiało byś boleść 

jaką  mi zadajesz swoją głuchotą. Czekam na każde stworzenie, aby wróciło do mojej owczar-

ni. O duszo ludzka! Jak bardzo ciebie kocha Twój Bóg i pragnie ci przebaczyć. Nawróć się i 

wróć, czekam Ja, Jezus Chrystus, bo czasu masz mało. 

13 grudnia 
– Córko pisz, bo czasu macie mało.  Trzeba przygotować, uświadomić wszystkich Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, przed jakim macie stanąć zadaniem i ukształtowania 

się na wzór Boży. 

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. 

7. Cichość i pokora może czynić cuda, tylko trzeba skorzystać z tych łask Ducha Świętego. 
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8. Korzystajcie w tych czasach z Pisma Świętego, a dam wam poprzez nie światło i mądrość 

zrozumienia, czego od was pragnę. 

14 grudnia 
– Córko moja. Staraj się pisać co dzień. W siedmiu dniach dam wam wskazówki do kształto-

wania Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego. 

1. Często się spowiadajcie. Proście swego Anioła, aby pomógł przygotować się do szczerej 

spowiedzi. 

2. Uczęszczajcie często na Mszę Świętą. 

3. Ciało Jezusa Chrystusa - swego Boga, przyjmujcie godnie, abym z radością wchodził do 

waszych serc i przebywał w was. 

4. Nie grzeszcie moje dzieci, nie rańcie mnie, wy moi mali wojownicy, bo z miłości was zrodzi-

łem w swoim Sercu i patrzę na was jak na perły, które się odradzają i oczyszczają. 

5. Wynagradzajcie Moją zranioną miłość. Bądźcie wierni Mojej miłości. 

6. Kto z was Mnie kocha wypełnia Moje przykazania i nie rani mnie 

7. Złóżcie ofiary ze swojego życia w moim zranionym Sercu. Tam macie schronienie i łaski dla 

was przygotowane. Korzystajcie z nich - daję je przez was dla zagubionej ludzkości. Bądźcie 

Moimi szafarzami. 

8. Jednak łaska potrzebuje ofiary. Nie lękajcie się składać ofiar, każda wasza ofiara jest miła 

memu Sercu. 

9. Módlcie się często do Trójcy Przenajświętszej, aby Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty 

wam błogosławił 

10. Różaniec zaś składajcie w ręce Niepokalanej, niech  to Matka Najświętsza przekazuje  

wasze różańce tam, gdzie najbardziej potrzeba. Tylko zaufajcie jej jako Matce waszej i jej 

macierzyństwu. 

15 grudnia 
– Córka moja. Te wartości, które ci przekazuję mają służyć do kształtowania osobowości Ma-

łych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego -  niech czerpią z tych orędzi.  

Wskazówki przekazuję dla was Małych Rycerzy mojego Miłosiernego Serca. 

- Nie obawiajcie się prześladowań tego świata. Nie brońcie się choćbyście byli niewinni. 

- Ja wszystko widzę i Ja, Jezus, będę was bronił - tylko zaufajcie całkowicie swemu Bogu . 

- Módlcie się za swych nieprzyjaciół. Nie odpłacajcie złem za zło, ale dobrem  - tym będziecie 

zwyciężać swoich nieprzyjaciół i zdobywać ich dusze dla Boga. 

- Upokorzeni i odrzuceni; tym będziecie świadczyć o waszej żywej wierze w Boga. 

- Złóżcie swoją nędzę, swoją nicość  we mnie, a Ja was wskrzeszę do większych dzieł Boga. 

16 grudnia 
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– Córko moja i wszyscy Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusa wzywam was do miłości 

Boga i bliźniego. Miłość w ludzkich sercach przygasła i nic dobrego nie mogą uczynić. Miłość 

czysta, bezinteresowna ma wielką moc. Miłości nie można kupować, tylko dawać bez żadnych 

zysków. Taka miłość wzrasta w człowieku i jest dobra i miła Bogu. Trzeba żyć miłością Bożą, 

bo taka miłość nigdy się nie kończy, ale wzrasta dla dalszego życia dla Boga. Bóg jest samą 

miłością i nie poskąpi miłości tym, którzy chcą nią żyć i dawać innym, tym którzy już sami nie 

potrafią wznieść się do prawdziwej miłości Boga. Drogie moje umiłowane dzieci! Zanurzcie się 

w mojej miłości i walczcie o czystą miłość Bożą. Ta miłość, która w was się zrodzi,  wyda owo-

ce wielkiej miłości. Przez nią otrzymacie moc zwyciężania zła. Bądźcie miłosierni, bo Ja jestem 

miłosierny i bądźcie odbiciem mej miłości. Kto w miłości żyje, miłością będzie zwyciężał wszel-

kie przeszkody. 

17 grudnia 
– Córka moja. Głoście moje miłosierdzie, miłość i prawdę. Prawdą trzeba żyć, aby w was nie 

było kłamstwa. Dbajcie o czyste słowo, abyście je nie kalały grzechem; pragnę Ja, Jezus 

Chrystus, waszych czystych serc, bo czyste serce jest Moim spoczynkiem. W takie serca wle-

wam wiele łask. Przygotujcie się, Moje dzieci, na Moje przyjście - czas jest krótki, a spójrzcie 

ile jest ludzi zniewolonych przez szatana. To nic, że tacy ludzie was nienawidzą, ale wy ich 

kochajcie jacy są. Miłość wasza powinna być do nich, bo dzieci Boże potrafią kochać swych 

nieprzyjaciół i zwyciężać miłością nienawiść. Powstrzymujcie swoje języki, aby nie szemrały, a 

z pokorą znosiły wszystkie przeciwności. Milsza mi jest pokora niż wielomówstwo. Daję wam 

moc zwalczania nieprawości cichą modlitwą. Niech wasze usta zamilkną, a serce pełne miłości 

do Boga wyprasza potrzebne łaski dla Kościoła i ludu zagubionego w nieprawości. To mówi do 

was wasz Bóg, Jezus Chrystus - pragnę was mieć cichych i pokornych, a zło nie będzie miało 

do was dostępu. 

18 grudnia 
– Córko moja. Pisz i proszę ciebie, żebyś wprowadziła  w czyn to Miłosierdzie Boże. W Miło-

sierdziu Bożym macie kroczyć przez życie ziemskie i wypełniać moją świętą wolę. Zjednoczcie 

się z moją wolą, abyście byli jedno z moim Sercem, które niech porusza wasze serca do wiel-

kich czynów. Nie myślcie, co będziecie czynić, ale ufajcie, że Ja Jezus Chrystus was prowa-

dzę. Dzieci Moje tak bardzo was kocham i pragnę, żebyście Mnie kochali a nie stali się sługami 

niewiernymi. Kto odstępuje od Boga - szatan czeka na jego duszę! Nie odchodźcie  spod mojej 

i mej Matki opieki. Pod naszą opieką przejdziecie wszelkie ataki, bo moja moc będzie was 

bronić, a Duch Święty będzie oświecał waszą duszę i utrzymywał w was silną wiarę i ufność, 

że Ja, Jezus, Jestem z wami. Nigdy nie opuszczę tych, co nie lękają się stanąć w obronie 

mojego Majestatu. Moje dzieci - Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusa, te słowa mają być 
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dla was drogowskazem życia Bożego i udoskonalania was jako narzędzia Boże. A teraz bło-

gosławię wszystkich Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. To zranione Serce jest 

waszym schronieniem. Czuwajcie, nie zasypiajcie, módlcie się, czyńcie dobrze, okazujcie 

miłosierdzie wszystkim, którzy go potrzebują i zapomnijcie o sobie, a Ja, Jezus Chrystus, będę 

żyć w was. 

28 grudnia 
– Córka moja. Czemu się dręczysz tym, czym nie powinnaś. Bądź spokojna, w tej zmianie 

nazwy legionu Małych Rycerzy nie ma żadnej różnicy. Miłosierdzie Moje wypłynęło z głębi 

mego Serca. Czyż nie jest to, to  samo - wszystko się mieści w moim miłosierdziu. Nie martw 

się dziecko, dzieje tego świata są tylko dziejami, a Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, działa po-

przez swe dzieci. Czy myślisz, że gdybym nie zechciał - to i zmiany nazwy by nie było. Znaleźli 

się tacy, co zwalczali  nazwę - Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Zostawiłem to 

przeciwnikom, a dałem nazwę wprost z Serca wypływającą. Niech nikt ciebie o nic nie oskarża, 

bo Ja, Jezus, kieruję tym dziełem. Niech nikt nie próbuje czynić niepokoju swoją mądrością. 

W tym zgromadzeniu działam Ja, Jezus. Czy myślisz, że nie wiedziałem, że tak będzie, lub że 

tak się stanie?! Córko Tobie i kapłanowi to dzieło powierzyłem, a resztę zostawcie swemu 

Bogu. Ja powołałem i Ja prowadzę to zgromadzenie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Je-

zusowego. Droga dla was jest przygotowana, choć znana tylko Bogu. Bądźcie wierni, żyjcie w 

pokorze serca. Nie bądźcie chwiejnymi jak wiatr. Jesteście moimi małymi wojownikami, żołnie-

rzami Jezusa Miłosiernego. Jak nie uwierzycie w moje Słowa, to uwierzycie złym prorokom. 

Prorok Boży ma na myśli tylko chwałę Bożą i zbawienie dusz. Prorok fałszywy czyni niepokój i 

jest zwodzicielem. Strzeżcie się takich proroków. Amen. 

Czas do 1998 roku dla Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego był – jeśli można go po-

równać do życia istoty ludzkiej – okresem poczęcia, wzrostu liczebnego (rodzenia), pokarmu 

duchowego (częste spotkania modlitewne, udział we Mszy św. i sakramentach, adoracje i 

wszelkiego rodzaju pokuta, modlitwa i ofiara, macierzyństwa (opieki Matki Bożej co potwier-

dzają powyżej odnotowane spotkania w najważniejszych sanktuariach Maryjnych Polski) i 

dziecięctwa. Wiele w tym czasie trudności związanych było ze znalezieniem profesjonalnej 

opieki duchowej i aprobaty. Niektóre grupy modlitewne otrzymały taka łaskę (opieki, akceptacji 

w parafii) inne radziły sobie także z pomocą Bożą ponosząc większy trud i ofiarę. 
http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/o-nas/kalendarium/559-od-pocztku-do-chwili-obecnej 

O BŁOGOSŁAWIONEJ WODZIE  
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ZALECANEJ PRZEZ ŚP. S. ZOFIĘ 

Ciekawe jest to, że o wodzie błogosławionej napisał br. Jacek ze Szczecina, który nie widział 

się z s. Zofią za jej życia.  

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/o-nas/kalendarium/559-od-pocztku-do-chwili-obecnej
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„Jacek, gdy jest w trasie, nie zawsze może i pamięta, aby zakupić wodę do pobłogosławienia  przez s. 

Zofię na I Piątek Miesiąca... ponieważ jest mu to przypominane, i w ogóle s. Zofia, więc ostatnio popro-

sił: "pobłogosław mnie s. Zofio, abym był tą wodą błogosławioną, którą będą pić inni.... abym mógł ich 

napoić Bożym błogosławieństwem... " 

Ostatnio też, gdy modlił się w intencjach Boga Ojca przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, 

Przeczystego Serca św. Józefa, przez serce Anioła Stróża Polski, Serca Aniołów Stróżów wszystkich 

krajów prosi też... przez błogosławione serce s. Zofii...” 

Chciałbym zachęcić tych, którzy to znają, ale zaprzestali i tych, którzy dokładnie nie wiedzą. Za 

życia śp. s. Zofii, gdy przyjeżdżała do naszych parafii z polecenia Pana Jezusa, błogosławiła 

wodę, był i jest to dar Boży dla nas. Po jakimś czasie Pan Jezus zezwolił, aby to Jego Błogo-

sławieństwo odbywało się na odległość. I teraz też, każdy kto umieści obok naczynia obrazek 

Pana Jezusa Miłosiernego w I-szy piątek miesiąca w Godzinie Miłosierdzia z pragnieniem – 

prośbą o błogosławieństwo wody o 15:00, wtedy woda będzie pobłogosławiona. Mówiła też śp. 

s. Zofia, żeby tę wodę pozostawić jeszcze na drugi dzień – jeżeli wypada wówczas I-sza sobo-

ta m-ca – wtedy też pobłogosławi Matka Boża.  

Jeszcze wspomnę, że przy użyciu wody wypowiadamy: „w Imię Jezusa Miłosiernego s. 

Zofio wspomóż mnie.” Tak przekazała to s. Zofia za jej życia. A teraz to wezwanie jest jesz-

cze bardziej aktualne.   

Osobiście dolewam pobłogosławioną wodę do posiłków i płynów które piję. Były świadectwa 

uzdrowień… 

MRMSJ br. Jan W. 

27 LISTOPADA 1830   

OBJAWIENIE CUDOWNEGO MEDALIKA  
Z PISM ŚW. MAKSYMILIANA 

Już dziewięćdziesiąty i trzeci rok dobiega w tym miesiącu od czasu, jak Niepokalana podała 

światu swój medalik „cudownym” powszechnie zwany z powodu niezliczonych łask i cudów 

nawróceń, jakie przezeń Ona zdziałała. 

Stało się to w Paryżu przy ulicy du Bac pod numerem 140 w domu macierzystym sióstr miło-

sierdzia. Szczęśliwą duszą, której Niepokalana powierzyła tę misję - to młoda nowicjuszka 

Katarzyna Laboure. Światło dzienne ujrzała ona w górzystej okolicy Cote d'Or we wiosce Foin-

le-Moutiers dnia 2 maja 1806 r. Rodzice jej, uczciwi wieśniacy, bogobojnie dzieci swe wycho-

wywali. W 8 roku życia traci matkę i tym bardziej Najświętszej Maryi Pannie w opiekę się odda-

je. Mając lat 12 przystępuje do pierwszej Komunii św. w kościele parafialnym św. Jana, a gdy 

starsza siostra wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, młoda Zoe (takie było jej 

chrzestne imię) z całą gorliwością zajęła się gospodarstwem. W głębi jej duszy jednak kiełko-
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wało i rosło pragnienie innego życia, życia poświęconego całkowicie Jezusowi. Dziwny sen 

bardziej jeszcze utwierdza ją w tym zamiarze. By umożliwić to przedsięwzięcie, uczy się w 18 

roku życia czytać i pisać, aż wreszcie w r. 1830, mimo piętrzących się przeszkód, przebywszy 

postulat wstępuje do nowicjatu. 

W dziecięcej prostocie pragnęła ona bardzo zobaczyć jeszcze za życia Najświętszą Maryję 

Pannę i gorąco modliła się o tę łaskę do Anioła Stróża, św. Wincentego i do Niepokalanej 

Dziewicy. 

W nocy z 18 na 19 lipca usłyszała wyraźnie raz, drugi i trzeci wołanie: „Siostro Laboure”. 

Zdziwiona uchyla zasłonę przy swym łóżku i widzi dziecię lat od 4 do 5 nadzwyczajnej piękno-

ści. „Pójdź do kaplicy - rzekło ono do niej - Najświętsza Panna czeka tam na ciebie”. Gdy 

jednak s. Katarzyna wahała się wypełnić to zlecenie z obawy, by nie zbudzić innych sióstr, 

przebywających we wspólnej sali sypialnej, rzekło: „Niczego się nie bój, jest wpół do dwu-

nastej, wszyscy śpią, a ja cię poprowadzę”. S. Katarzyna ubrała się spiesznie i poszła za 

nadziemskim przewodnikiem. Dziecię, roztaczając dookoła siebie promienie światła, wprowa-

dziło ją do kaplicy, gdzie ku wielkiemu swemu zdziwieniu zastała wszystkie świece i lampy 

pozapalane. Następnie usuwając się na bok jaśniejące ono dziecię rzekło: „Oto jest Naj-

świętsza Panna”. W tejże chwili usłyszała s. Katarzyna lekki szelest od strony epistoły i ujrza-

ła Panią przecudnej piękności, która zbliżyła się do krzesła księdza dyrektora zgromadzenia i 

tam usiadła. 

W pobliżu wisiał obraz św. Anny. Szata zjawionej Pani bardzo była podobną do ubioru św. 

Anny na obrazie. Toteż s. Katarzyna zawahała się. Wtedy dziecię mówi surowo: „Czy to nie-

bios Królowej nie wolno ubogiej i śmiertelnej istocie objawić się w postawie, w jakiej Jej 

się podoba?”. 

Po tych słowach s. Katarzyna już nie wątpi, że to Matka Najświętsza; z ufnością i miłością do 

stóp się Jej rzuca i składa z dziecięcą prostotą ręce na Jej kolanach. Wrażenie, jakiego wów-

czas doznała, tak sama opisuje: „W tej chwili doznałam najsłodszego uczucia w mym życiu, 

którego niepodobna mi jest wyrazić. Najświętsza Panna pouczyła mnie, jak mam znosić cier-

pienia i wskazując lewą ręką na ołtarz upominała, abym tam klęcząc serce swe otwierała, 

dodając, że tu wszelką potrzebną znajdę pociechę. Potem mówiła dalej: „Chcę ci, moje 

dziecko, dać zlecenie; wiele wprawdzie musisz przy tym wycierpieć, ale pamiętając, że 

to wszystko dla Boga, łatwo zwyciężysz. Doznasz przeciwności, lecz łaska Boża będzie 

z tobą, nie bój się niczego, powiedz wszystko, co z tobą zaszło, z prostotą i zaufaniem. 

Zobaczysz pewne rzeczy, doznasz w rozmyślaniach twoich szczególniejszego oświece-

nia; zdaj sprawę z tego temu, który kieruje twym sumieniem”. 
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Potem prosiłam Najświętszą Pannę o wytłumaczenie mi rzeczy, które już widziałam; Ona mi 

odpowiedziała: „Czasy, moje dziecko, są bardzo złe; wielkie nieszczęścia spadną na 

Francję; tron runie i cały świat dozna wszelkiego rodzaju utrapień (Najświętsza Panna 

zdawała się bardzo zasmucona przy tych słowach). Lecz przybliż się tylko do stopni ołtarza, 

stąd wyleją się łaski na wszystkich... na wszystkich, wielkich i małych, którzy o nie pro-

szą. 

Przyjdzie chwila, gdy niebezpieczeństwo będzie wielkie, wszystko będzie się zdawało 

stracone; lecz wtedy ja będę przy was, miejcie ufność; poznacie nawiedzenie moje, 

opiekę Boga i św. Wincentego nad obydwoma zgromadzeniami. Miejcie tylko ufność i 

nie traćcie odwagi, ja chcę być z wami. 

W innych zgromadzeniach (przy tych słowach stanęły łzy w oczach Najświętszej Panny) i z 

kleru paryskiego padną ofiary. Najczcigodniejszy ksiądz arcybiskup zginie (tu nowe łzy 

Matka Najświętsza wylewała). Krzyż, moje dziecko, będzie zelżony, na ziemię rzucony, 

bok naszego Pana na nowo przebity, ulice krwią zbroczone i cały świat w smutku pogrą-

żony”. Już dalej nie mogła mówić Najświętsza Panna, głęboka boleść malowała się na Jej 

twarzy". 

Wtedy przyszło s. Katarzynie na myśl pytanie: „Kiedyż to wszystko będzie?”. A wewnętrzny 

głos jej jasno mówił: „Za lat 40”. - I rzeczywiście w r. 1870 i 1871 przepowiednie te się spełniły. 

Następnie Najświętsza Panna dała s. Katarzynie wiele jeszcze zleceń, tyczących się spowied-

nika i zgromadzenia sióstr miłosierdzia i w końcu powtórzyła jeszcze: "Atoli wielkie spadną 

klęski i niebezpieczeństwa będą wielkie, lecz nie bójcie się niczego, opieka Boża czuwa tu w 

szczególniejszy sposób, a św. Wincenty będzie was wspierał (wejrzenie Najświętszej Panny 

było jeszcze ciągle smutne). Ja sama będę przy was, oko moje jest zawsze na was zwrócone, 

wiele łask na was ześlę". 

S. Katarzyna w opisie tego objawienia dodaje jeszcze: „Łask tych dostąpią szczególnie ci, 

którzy o nie proszą, lecz trzeba się o nie modlić... bardzo się modlić... Nie mogę powie-

dzieć, mówi dalej, jak długo zostawałam przy Najświętszej Pannie. Wszystko, co mogę 

powiedzieć, ogranicza się do tego, że rozmawiając długo ze mną, znikła potem jak cień 

przemijający”. 

Po zniknięciu Najświętszej Panny, zbliżyło się do niej znowu niebiańskie ono dziecię i rzekło: 

"Już Jej nie ma". Po czym odprowadziło ją do sypialni. "Sądzę - mówi dalej Siostra - że dzie-

cięciem tym był mój Anioł Stróż, bo go usilnie błagałam o uproszenie mi łaski oglądania Naj-

świętszej Panny. Powróciłam do łóżka, słyszałam jak zegar bił drugą godzinę i już więcej nie 

usnęłam". 

* * * 
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 Właściwe jednak objawienie Cudownego Medalika przypada 27 listopada. Tak je opisuje s. 

Katarzyna: „Dnia 27 listopada, w sobotę przed pierwszą niedzielą Adwentu, gdym odprawiała 

wieczorem wśród głębokiej ciszy rozmyślanie, zdawało mi się, że słyszę jakby szelest sukni 

jedwabnej, od prawej strony sanktuarium mnie dochodzący, i ujrzałam Najświętszą Dziewicę 

obok obrazu św. Józefa; była wzrostu średniego, a tak nadzwyczajnej piękności, że jej opisać 

niepodobna. W postawie stojącej, odziana była w czerwonawo połyskującą białą szatę, taką 

jaką zwykle noszą dziewice, tj. zapiętą u szyi i mającą wąskie rękawy. Głowę Jej okrywał biały 

welon, aż do stóp po obu stronach. Czoło Jej zdobiła obszyta drobną koronką opaska, ściśle 

do włosów przylegająca. Twarz miała dosyć odsłonioną, pod nogami zaś Jej była kula ziem-

ska, a raczej pół kuli, bo widziałam tylko jej połowę. Ręce Jej, aż do pasa podniesione, trzyma-

ły lekko drugą kulę ziemską (symbol całego wszechświata), oczy wzniosła ku niebu składając 

jakby w ofierze cały wszechświat Panu Bogu, twarz Jej coraz więcej jasnością promieniała. 

Nagle zjawiły się na Jej palcach kosztowne pierścienie wysadzane drogimi kamieniami; z tych 

wychodziły na wszystkie strony jasne promienie, które Ją taką jasnością otoczyły, że twarz Jej i 

szata stały się niewidzialne. Drogie kamienie były różnej wielkości, a promienie z nich wycho-

dzące stosunkowo więcej albo mniej jaśniejące. 

 Nie mogę wyrazić tego wszystkiego, com wtedy uczuła i czego w tym krótkim czasie dozna-

wałam. 

Gdym olśniona widokiem Najświętszej Maryi Panny wpatrywała się w Jej majestat, zwróciła 

Najświętsza Panna swój łaskawy wzrok na mnie, a głos wewnętrzny mówił mi: kula ziemska, 

którą widzisz, przedstawia cały świat i każdą osobę w szczególności. 

Tu już nie mogę opisać wrażenia, jakiego doznawałam na widok cudownie jaśniejących pro-

mieni. Wtenczas Najświętsza Panna rzekła do mnie: 

„Promienie, które widzisz spływające z mych dłoni, są symbolem łask, jakie zlewam na 

tych, którzy mnie o nie proszą” - i dała mi przez to do zrozumienia, jak hojna jest dla tych, 

którzy się do Niej uciekają... Ileż to łask wyświadcza tym wszystkim, którzy Jej wzywają... W tej 

chwili straciłam już świadomość siebie, cała zatopiona w szczęściu... Następnie otoczył Naj-

świętszą Pannę, która miała ręce zwrócone ku ziemi, podłużno-okrągły pas, a na nim znajdo-

wał się napis złotymi literami: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się 

do Ciebie uciekamy”. 

Potem usłyszałam głos mówiący do mnie: „Postaraj się o wybicie medalika według tego 

wzoru; wszyscy, którzy będą go nosili, dostąpią wielkich łask, szczególniej jeżeli go 

będą nosili na szyi. Tych, którzy we mnie ufają, wielu łaskami obdarzę”. 
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W tej chwili - tak dalej opowiada Siostra - zdawało mi się, że obraz się obraca. Potem ujrzałam 

na drugiej stronie literę M z wyrastającym ze środka krzyżem, a poniżej monogramu Najświęt-

szej Panny - Serce Jezusa otoczone cierniową koroną i Serce Maryi przeszyte mieczem". 

Po raz trzeci ujrzała s. Katarzyna Niepokalaną Dziewicę w grudniu tegoż roku. Tym jednak 

razem Najświętsza Panna stanęła ponad tabernakulum. Dookoła zaś Niej widniał złoty napis: 

"O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". Ponad 

Nią ukazał się wzór drugiej strony medalika, tj. litera M z krzyżem ponad dwoma Sercami Je-

zusa i Maryi. Matka Najświętsza ponownie poleciła jej, by się postarała o wybicie medalika 

wedle podanego wzoru. 

Opowiadanie tego zjawienia tak kończy: „Niepodobna tego wyrazić, czego doznawałam, 

gdy Najświętsza Panna składała cały świat w ofierze Panu Bogu, również tego, co czu-

łam, wpatrując się w Nią.” Znowu usłyszałam głos wewnętrzny: „Promienie te są godłem 

łask, jakie Najświętsza Panna wyjedna tym, którzy Ją o nie prosić będą”. 

Potem, przewidując wielką cześć, jaką Najświętsza Maryja Panna Niepokalana odbierać bę-

dzie od wszystkich, mimo woli głośno zawołała: "O jak miło, jak miło będzie słyszeć: „Maryja 

jest Królową całego świata”. I wszystkie Jej dziatki będą powtarzały: „Ona jest Królową 

każdego z osobna”. 

św. Maksymilian Maria Kolbe 

LEON XIII 
ENCYKLIKA Z 1884 PRZECIWKO MASONERII (3)  

Masoneria przeciwko Kościołowi i papiestwu 

Otóż owoce, które sekta masońska rodzi, zabójcze są i gorzkie. Z najpewniejszych danych, na 

któreśmy się wyżej powołali, narzuca się jeden wniosek, iż mianowicie ostatecznym celem ich 

zamierzeń jest: obalić doszczętnie ład religijny i społeczny po-wstały na gruncie instytucji 

chrześcijańskich i zastąpić go nowym ładem, uformowanym według ich założeń, których pod-

stawowe zasady i prawa zaczerpnięte zostały z naturalizmu. 

Wszystko, co mówimy i co zamierzamy powiedzieć, należy rozumieć jako odnoszące się do 

masonerii jako całości, z uwzględnieniem tego, iż obejmuje ona inne stowarzyszenia pokrewne 

i z nią sprzymierzone, nie chcemy natomiast stosować tego do każdego z członków wziętych 

indywidualnie. Wśród nich mogą się rzeczywiście znaleźć tacy, i to nawet w znacznej liczbie, 

którzy choć nie wolni od winy, jako że wstąpili do podobnych stowarzyszeń, nie uczestniczą 

jednak w ich haniebnych działaniach i nie znają ostatecznego celu, który stawia przed sobą 

masoneria. Podobnie może się zdarzyć, że poszczególne związki nie aprobują ostatecznych 
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wniosków, do których sama logika musiałaby je doprowadzić, skoro nieuchronnie wypływają z 

zasad wspólnych dla całej organizacji, gdyby nie odstraszała sama ich szpetność od godzenia 

się na nie. Ponadto różne okoliczności czasu i miejsca skłaniają nieraz te gremia, wbrew ich 

woli, wbrew przykładowi innych, do ograniczania swych planów; lecz mimo to uważać je należy 

za ściśle przynależne do organizacji masońskiej, ponieważ masonerię oceniać należy nie 

tyle z tego, co zdziałała, ile z jej programu, jaki przed sobą postawiła. 

Głównym zaś założeniem naturalistów, jak już sama ich nazwa wskazuje, jest to, że natura 

ludzka i rozum ludzki mają być we wszystkich sprawach naszym nauczycielem i przewodni-

kiem. Przyjąwszy takie założenie, albo mniej dbają o obowiązki względem Boga, albo też poj-

mowanie tych obowiązków wypaczają błędnymi i chwiejnymi teoriami. Zaprzeczają bowiem, 

jakoby jakakolwiek tradycja Boski miała początek, nie uznają w religii żadnego dogmatu, 

żadnej prawdy, która byłaby niezrozumiała dla ludzkiego umysłu, nie przyjmują żadnego 

nauczyciela, któremu obowiązani byliby wierzyć dla samego autorytetu jego urzędu. 

Ponieważ zaś szczególnym, jemu tylko właściwym zadaniem Kościoła katolickiego jest naukę 

od Boga sobie powierzoną, jak również autorytet Urzędu Nauczycielskiego wraz z innymi środ-

kami zbawienia w całej pełni posiadać i w stanie nieuszczuplonym przechowywać, stąd 

też przeciwko niemu zwraca się najgwałtowniej nienawiść i napastliwość nieprzyjaciół. 

Przyjrzyjmy się teraz sekcie wolnomularzy, jak działa w zakresie spraw dotyczących religii, tam 

zwłaszcza, gdzie tę działalność może prowadzić z bardziej zuchwałą swobodą, i osądźmy, czy 

nie traktuje ona wypełnienia programu naturalistów jako swego zadania? Toteż, choćby miało 

to ją kosztować wiele długiej i uporczywej pracy, zamierza ona obezwładnić na gruncie 

świeckiego społeczeństwa Magisterium i autorytet Kościoła. Z tego też powodu głoszą oni 

światu całemu tę zasadę i walczą o to, by przeprowadzić całkowity rozdział religii od życia w 

świecie. W ten sposób chcieliby zbawienny wpływ Kościoła na prawodawstwo i administrację 

państw usunąć zupełnie i na przyszłość wszystkie sprawy publiczne układać bez oglądania się 

na prawa i zasady Kościoła. I nie dość im na tym, by lekceważyć Kościół, tego mądrego 

przewodnika, trzeba jeszcze traktować go jak wroga i stosować wobec niego otwartą 

przemoc. 

I oto wolno im obecnie w szkołach, w pismach i żywym słowem bezkarnie uderzać w same 

fundamenty Kościoła; nie zostawiają w spokoju żadnych jego praw, nie szanują jego urzędów, 

które ma od samego Boga. Swobodę jego działania ogranicza się do minimum za pomocą 

ustaw, które na pozór zdają się nie stosować gwałtu, lecz w praktyce blokują wolność Kościoła. 

Widzimy również, że nałożono wyjątkowe i surowe prawa na duchowieństwo, aby uszczuplić 

jego szeregi, a także niezbędne środki utrzymania; resztki dóbr kościelnych, obciążone ponad 
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miarę, oddano pod zarząd i samowolę urzędników państwowych; zniesiono i rozpędzono 

zgromadzenia zakonne. 

Najsilniejszy przecież zamach nieprzyjaciół wymierzony jest przeciw Stolicy Apostol-

skiej i papieżowi. Jego to najpierw pod fałszywymi pretekstami pozbawiono przedmurza jego 

wolności i praw, to jest świeckiej suwerenności, i w konsekwencji zepchnięto go na pozycję nie 

tylko godną pożałowania, ale wprost nieznośną z powodu utrudnień, zewsząd czynionych. A 

dziś doszło do tego, że ci sekciarze publicznie obwieszczają to, co od dawna było celem ich 

tajemnych planów, że mianowicie nadszedł czas, by znieść świętą władzę papieży i samo 

przez Boga ustanowione papiestwo ostatecznie skasować. 

Że taki plan istnieje, to gdyby nawet brakło innych dowodów, wystarczy powołać się na świa-

dectwo ludzi, którzy należeli do sekty i z których większość czy to w przeszłości, czy to jeszcze 

niedawno potwierdziła jako rzecz pewną determinację wolnomularstwa, by prześladować 

katolicyzm wrogością nieubłaganą i nie spocząć, aż ujrzą zniszczone do gruntu wszyst-

kie instytucje religijne ustanowione przez papieży. 

A chociaż ci, co do masonerii wstępują, nie są zmuszani do formalnego wyrzeczenia się katoli-

cyzmu, ta okoliczność nie tylko nie przynosi szkody ogólnym planom masonów, lecz jest nawet 

dla nich korzystna. Pozwala im bowiem łatwiej oszukiwać osoby naiwne i łatwowierne i ułatwia 

wciąganie do sekty większej liczby ludzi. Przyjmując do swego grona kandydatów bez względu 

na ich wyznanie, osiągają to, że praktycznie mogą propagować wielki błąd współczesny, 

jakoby religia była sprawą nieważną i że pomiędzy poszczególnymi wyznaniami nie ma 

żadnej różnicy. Takie zaś postępowanie prowadzi do upadku wszystkich religii, a szcze-

gólnie religii katolickiej, która sama jedna wśród wszystkich będąc prawdziwą, bez najwięk-

szej ujmy dla siebie z innymi zrównaną być nie może. 

Lecz naturaliści idą jeszcze dalej. W sprawach bowiem najwyższego znaczenia wszedłszy 

zuchwale na drogę całkowicie fałszywą, szybko staczają się do ostatecznych konsekwencji, 

czy to z właściwej człowiekowi ułomności natury ludzkiej, czy też z dopuszczenia Boga, słusz-

nie pychę karzącego. Tak się bowiem dzieje, że naturaliści nawet tych prawd nie uznają za 

pewne i stałe, które sam rozum pojmuje, mianowicie, że jest Bóg, że dusze ludzkie nie mają 

nic wspólnego z materią, a przeto są nieśmiertelne. Otóż sekta masońska, krocząc równie 

błędną drogą, do takiego też samego dochodzi rezultatu. Chociaż bowiem przyznają na ogół, 

że Bóg jest, to jednak są zdania, że ta prawda w umysłach poszczególnych ludzi nie jest do-

statecznie jasna i ugruntowana, i nie tają się z tym, że kwestia istnienia Boga jest u nich przy-

czyną znacznych nieporozumień i sporów. Wiadomą jest rzeczą, iż niedawno temu niemałe z 

tego powodu wynikły między nimi zatargi. 
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Istotnie, sekta pozostawia inicjowanym znaczną swobodę opowiadania się po tej czy po tamtej 

stronie, tak iż każdy może mieć zdanie dowolne, albo że Bóg jest, albo że Boga nie ma, a ci, 

którzy tę prawdę zdecydowanie odrzucają, tak samo dopuszczani są do wtajemniczeń, jak i ci, 

którzy wprawdzie Boga uznają, ale mają mylne o Nim pojęcie, dzielone z panteistami. Błąd ich 

właśnie na tym polega, że zatrzymują o Istocie Bożej jakieś niedorzeczne pojęcia, a 

prawdę odrzucają. Otóż kiedy ta nieodzowna podstawa ulegnie zburzeniu lub choćby za-

chwianiu, w konsekwencji chwieją się także te prawdy, które sam rozum poznaje, że mianowi-

cie wszystkie rzeczy powstały z woli Boga Stworzyciela, że światem rządzi Opatrzność, że 

dusze ludzkie nie giną i że po życiu na ziemi następuje inne życie, życie wieczne.  

Jeśli Pan Bóg pozwoli - Ciąg dalszy nastąpi… 
Będą to rozdziały: 

 Masoneria jest wrogiem dobrych obyczajów w życiu prywatnym i publicznym  

 Masoneria toruje drogę komunizmowi 

 Główne dążenia masonerii 

 Absolutna równość, proklamowana przez komunistów i wolnomularzy, jest sprzeczna z naturą 

 Wspólnota celów masonerii i komunistów  

 Podstępy, kłamstwa i oszczerstwa masońskie 

 Kościół dąży jedynie do pełnienia dobra 

 Zarządzenia papieża Leona XIII 
Za stroną: Encyklika Humanum Genus 

SYMBOLE I ZNAKI  

STOSOWANE W OKUL-

TYZMIE I SATANIZMIE 

Swastyka, Hakenkreuz  

(złamany krzyż) 
Symbol mający pochodzenie starożytne. Występował w Indiach i u 

Celtów - jako znak słońca i ognia. Później przedstawiał cztery wiatry, 

cztery pory roku i cztery kierunki świata. Obecnie ramiona tego "złama-

nego krzyża" zostały przesunięte w przeciwnym kierunku, by przedsta-

wić elementy lub siły zwracające się przeciwko naturze i harmonii. Symbol ten jest używany 

przez grupy neonazistowskie i okultystyczne. 

S "złamane" – błyskawica  
Symbol ten ma swoje korzenie w mistycyzmie Wschodu. Prawdopodob-

nie oznaczał on siłę i moc. Z czasem przyjęty został przez niektórych 

okultystów oraz grupy skinheads. W Piśmie Świętym błyskawica ozna-

http://www.tradycja.koc.pl/HumanumGenus.htm#14
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czała szatana (por. Łk 10,18 Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak 

błyskawica). Symbol ten oznacza "niszczyciela" i przedstawia moc szatana. Używane było 

również przez nazistowskie oddziały śmierci (SS) oraz przez niektóre zespoły rockowe (KISS, 

AC/DC). 

Krzyż z kokardką –  

Ankh (onk) 

Amulet ten z racji swojego kształtu bywa mylony z krzyżem, znakiem 

zbawczej Męki Jezusa Chrystusa. Tymczasem znak ANKH wywodzi się 

ze starożytnej kultury egipskiej, gdzie jako hieroglif oznaczał życie, płod-

ność i reinkarnacje. Symbolizuje on egipskiego boga Ra, który to bóg wymagał adoracji w 

postaci orgii seksualnych. Ściśle związany z kultem płodności - znak zwany jest także "krzy-

żem życia". Hieroglif ten jest bardzo różnie interpretowany. Jako agc, crux ansata oznaczał 

zapłodnienie przez Słońce. Linia pozioma z pętlą oznacza wschodzące Słońce, pionowa zaś 

jest jego promieniem. Inna interpretacja wskazuje na dwa pierwiastki: męski (linia pionowa - 

symbol falliczny) i żeński (część ANKH - symbol kobiecych narządów rodnych). Połączenie 

tych dwóch pierwiastków w ANKH jest źródłem życia. Dzisiaj także tłumaczy się ten symbol 

regeneracją życia poprzez narodziny i reinkarnację. Funkcjonuje jako symbol rozwiązłości 

seksualnej i pogardy dziewictwem. W ostatnich czasach stał się talizmanem niektórych grup 

zajmujących się okultyzmem i wiedzą tajemną, dla których symbolizuje rozwiązłość seksualną. 

Rozpowszechniony jest przez karty Tarota, malowidła na ścianach piramid i mumii. W muzyce 

rockowej występuje na okładkach płyt, jak również jest noszony przez nieświadomych chrze-

ścijan jako ozdoba w formie wisiorka lub pierścionka. 

 
mgr Małgorzata Więczkowska 

większość tekstu pochodzi z witryny :http://www.mariowka.sluzki.opoka.org.pl/refl8.htm.  

ŚWIADECTWO: PRZEŻYCIE SĄDU PO ŚMIERCI  - 
PRZEŻYTYCH NA ZIEMI OCZYMA BOGA 

Pragnę złożyć świadectwo, którego Pan Bóg dotknął mnie. Ale nim to opiszę co doświadczy-

łam chcę napisać w jakim wówczas duchu wcześniej byłam. 

Miałam 28 lat, kiedy byłam już po rozwodzie. Moje życie było wywrócone. Miałam dobrą pracę, 

jedno dziecko, mieszkanie i pragnęłam ponownie wyjść za mąż… i mieć prawdziwą rodzinę. 

Ale pragnienia i poszukiwania czyniłam na własną  rękę. Nie modliłam się i nie szukałam 

wsparcia u Boga. Z biegiem lat okazało się, że moje uczucia bardzo się zmieniły. Stałam się 
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nie tą osobą, która jeszcze wcześniej była pełna złości, wszelkiego zawodu, rozgoryczenia… i 

przez to wszystko umykało mi z rąk a wewnętrznie odczuwałam coraz większą pustkę. Ta 

pustka stawała się coraz głębsza; nie czułam żadnego zadowolenia. Moje życie traciło sens, 

dni były zwyczajne, szare chociaż po ludzku było dużo radości, ale moje wnętrze czuło przera-

żającą pustkę. Pewnego razu przyszłam do domu rzuciłam się na podłogę i zaczęłam  bardzo 

płakać i zawołałam: BOŻE JEŚLI TY NAPRAWDĘ JESTEŚ ZRÓB COŚ ZE MNĄ. Odczuwa-

łam głębokie pragnienie przemiany, które stawało się coraz większe. Pragnęłam zerwać z 

przeszłością, ale o własnych siłach nie potrafiłam. W niedługim czasie po tym wydarzeniu 

pojechałam na wczasy. 

Tam była organizowana wycieczka do Niepokalanowa. Kiedy znalazłam się przed FIGURKĄ 

NIEPOKALANEJ w muzeum – kaplicy O. Maksymiliana Marii Kolbego nagle poczułam, że 

moje życie się skończyło. To znaczy nie widziałam tej FIGURKI… Znalazłam się nagle w 

ciemnej pustej przestrzeni. Ale moja świadomość była bardzo rzeczywista i bardzo głęboka, że 

moje życie się już skończyło i jestem po drugiej stronie, że to koniec. Wystraszyłam się… i 

nagle usłyszałam wewnętrznie jakby od wewnątrz (nie jakby ktoś mnie sądził od zewnątrz, ale 

z mojego sumienia wewnątrz) bardzo wyraźne pytanie: CO  JA  ZROBIŁAM Z MIIŁOŚCI DO 

DRUGIEGO CZŁOWIEKA. Było to bardzo wyraźne pytanie i nagle zrozumiałam – ja dużo 

robiłam, ale nie było z głębokiej czystej bezinteresownej miłości. To było coś za coś; a bo to 

wypadało, albo rewanż, żeby ludzie o mnie dobrze pomyśleli. Opinia zewnętrzna miała dla 

mnie bardzo duże znaczenie, bardzo zależało mi na dobrej opinii, z tą opinią dobrze się czu-

łam… A tu nagle zobaczyłam, że u Boga takie uczynki nie miały żadnego znaczenia. Była 

przerażająca pustka, moje ręce były puste, miałam taką świadomość: ,,RĘCE PUSTE,,. Nigdy 

nie używałam ani nie słyszałam takich słów. Bardzo przeraziłam się i byłam wstrząśnięta tym 

stanem. Jedno było w głębi wnętrza - zmarnowałam życie!!!... Moje życie nie miało sensu, 

zniszczyłam je!!!...  Zniszczyłam jedyne życie jakie miałam, to było tak bardzo głębokie.  

Nagle usłyszałam drugie pytanie: CO ZROBIŁAŚ Z WOLNOŚCIĄ, KTÓRE CI PAN BÓG 

DAŁ. Miałam dokładne światło, rozeznanie w tym momencie, poznanie dokładnie tego pytania. 

I znowu następna klęska, ja bałam się wypowiadać to, co czułam jeśli to było sprzeczne w 

danym otoczeniu, że będę wyśmiana, bo co inni powiedzą, po co się tam wychylać, to niczego 

nie zmieni, itd… I tak zagłuszałam sumienie ale także przez presje i krzyki innych osób. Dosto-

sowałam się do środowiska, społeczeństwa, często wbrew sobie zaduszając, co czułam w 

sobie. Z czasem już nic nie odczuwałam i tak zabijałam powoli sumienie. A okazało się tak 

naprawdę, że ja walczyłam z Bogiem, który chciał mi pomóc. I znowu PUSTE RĘCE i znowu 

poczucie wstydu i przerażenie. Co ja zrobiłam!!!... a najgorsze to, że ja nie miałam tej świado-

mości , że wrócę na ziemię a świadomość, że życie na ziemi się skończyło.  
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Ale znowu słyszę następne pytanie: JAK ŚWIADCZYŁAŚ O BOGU PRZY LUDZIACH. Jak ja  

mogłam świadczyć o Bogu przy ludziach jak zagłuszałam sumienie. Nie wtrącałam się jak ktoś 

bronił praw Boga, wiedziałam, że ma słuszną racje ale milczałam nie wypowiadałam się ale 

ogarnięta lękiem, że będą ze mnie szydzić. I znowu głębokie przerażenie wręcz groza. Nagle 

patrzę, a ja stoję przy FIGURZE NIEPOKALANEJ tak jak na początku i patrząc na siebie cała 

dygotałam, moje całe ciało było tak jakby pod prąd podłączone, każda komórka... A moje wnę-

trze było wypełnione grozą!!!.  

TO co przeżyłam i to czego doświadczyłam to na ziemi mówimy: przeżył grozę, tragizm, 

stres… Ale proszę mi wierzyć, że to czego doświadczyłam po drugiej stronie, to brakuje tego 

słowa do określenia tego stanu… Najbliższym wyrazem to ROZPACZ, bo tu na ziemi jakieś ma 

znaczenie na tyle ile doświadczamy, ale tam jest dziesięciokrotnie większe (bez przesady).  

ROZPACZ była tym słowem, gdzie i tak nie odzwierciedla tego co chciałabym wyrazić. 

Minęło od tamtej pory już sporo lat, ale kiedy wspominam ten moment  DOTKNIĘCIA mojego 

sumienia, to widzę, że ten czas się nie skończył. Nie da się wytrzeć z pamięci DOTKNIĘCIA 

PANA. To wydarzenie zmieniło całe moje życie… Nie mam żadnych wątpliwości, że Bóg istnie-

je, że prawda jest wielką PRAWDĄ.  

Pragnę dać to świadectwo ku refleksji nad własnym dotychczasowym życiem i powiedzieć o 

prawdziwości tego co doświadczyłam w swoim sumieniu. 
Rycerka ze Szczecina ELŻBIETA 

MOJA PRABABCIA FRANCISZKA MÓWIŁA, ŻE  
DUCHÓW NIE NALEŻY SIĘ BAĆ.  

Jak się kogoś zobaczy ( usłyszy ) należy powiedzieć: 

"Wszelki duch Pana Boga chwali!" On wtedy  powinien 

zareagować; jeśli jest od Boga to np. powie "i ja Go chwa-

lę", albo coś w tym rodzaju; jeśli zaś nie odezwie się, albo 

wrogo  zamanifestuje swój sprzeciw - wiadomo, że jest zły 

i trzeba potraktować go wodą święconą. 

Można powiedzieć też wtedy formułkę, jak przy używaniu wody św. na wejściu/wyjściu z domu, 
kościoła: "przez to święte pokropienie Boże odpuść me zgrzeszenie, a na moc tej wody 
świętej niech ucieka duch przeklęty!". 

Skoro się duch pojawił, czy dał odczuć swoją obecność, to znaczy, że po coś przyszedł, cze-
goś potrzebuje. Więc należy zapytać się: "czego dusza potrzebuje?" 

I wtedy ona się określi i powie np. różańca, Mszy, uczynku miłosierdzia... 
MR Małgorzata 
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KS. TADEUSZ KIERSZTYN NAGLE, PO TRAGICZNYM 
WYPADKU ODSZEDŁ DO WIECZNOŚCI  

Dnia 22 sierpnia 2012 w Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej w 
Godzinie Miłosierdzia Bożego odszedł do Pana po tragicznym wypad-
ku nasz drogi ksiądz i  przyjaciel ks. Tadeusz Kiersztyn.  

Zapamiętamy go jako niezłomnego, oddanego bez granic Jezusowi w 
niszczeniu dzieł diabła, niestrudzonemu apostołowi Intronizacji Chry-
stusa Króla w Polsce.  

Niech Pan Jezus przyjmie duszę śp. Księdza Tadeusza w swe ramiona i wynagrodzi wszystkie 
Jego trudy i zmagania pomagając w realizacji Jego starań w dziele INTRONIZACJI JEZUSA 
na Króla Polski. 

Księgarnia „Sursum Corda” Poznań 

ODPUST ZA ZMARŁYCH  
W OKTAWIE UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  

Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy  

a więc/ po spowiedzi/. Odpusty mogą być udzielane żywym jak i zmarłym. 

Warunki uzyskania odpustu  za zmarłych  w oktawie  uroczystości Wszystkich świętych: 

 pobożne nawiedzenie cmentarza połączone z modlitwa za zmarłych, 

 stan łaski uświęcającej, 

 przyjęcie Komunii świętej, 

 modlitwa w intencjach Ojca świętego, 

 wyrzeczenie się przywiązania do grzechu. 

 Darowanie kary otrzymuje się  za pośrednictwem Kościo-

ła, który mocą udzielonej mu przez Chrystusa władzy 

związywania i rozwiązywania działa na rzecz chrześcija-

nina  i otwiera mu skarbiec zasług Chrystusa i świętych, by otrzymać od Ojca  miłosierdzia  

darowania kar doczesnych, jakie należą się za grzechy. 

Ponieważ wierni zmarli poddani oczyszczeniu, także są członkami Komunii Świętych możemy 

pomóc im między innymi uzyskując za nich odpusty, by zostali uwolnieni  od kar doczesnych, 

na które słusznie zasłużyli  własnymi grzechami. 
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CHCESZ POMOC DUSZOM CZYŚĆCOWYM? 
ODMÓW PO KAŻDEJ DZIESIĄTCE RÓŻAŃCA PONIŻSZĄ MODLITWĘ… 

Ojcze Przedwieczny ofiaruje Ci Najdrogocenniejsza Krew 

Twojego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa w polaczeniu ze 

wszystkimi Mszami Świętymi dziś na całym świecie od-

prawianymi za dusze  w czyśćcu cierpiące, za umierają-

cych, za grzeszników w Kościele Powszechnym, za 

grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. 

Zacząłem odmawiać po każdej dziesiątce różańca powyższą 

modlitwę dzięki, której Pan uwalnia 1000 dusz z czyśćca. (Jest ona zamieszczona w modlitew-

niku Armii Najdroższej Krwi Chrystusa-red.) Proszę o umieszczenie tej modlitwy w Głosie MR 

jako zachętę dla innych (szczególnie w listopadzie – red.) 

Wcześniej, kiedy jeszcze nic nie wiedziałem o Nowennie Pompejańskiej to często ofiarowałem 

modlitwę różańcową za dusze czyśćcowe. Teraz kiedy więcej przeznaczam modlitwy w bar-

dziej sprecyzowanych intencjach to postanowiłem odmawiać dodatkową modlitwę, aby nie 

pozostawiać „w tyle” naszych umiłowanych braci i sióstr potrzebujących pomocy. 

MR Mirosław z Kanady 

NA CO PATRZY BÓG: 

1. Nie tyle liczy się pokusa, ale - jak walczysz z pokusą... 

2. Nie tyle liczy się cierpienie, ale - jak znosisz cierpienie... 

3. Nie tyle liczy się twój upadek ( grzech ), ale - jak podnosisz się z tego upadku... 

4. Nie tyle ważne jest co cię spotyka, ale  - co ty z tym zrobisz... 

MR MW 

PYTANIE NA SĄDZIE  
„POKAŻ MI, TYCH, KTÓRYCH PRZYPROWADZIŁEŚ DO NIEBA”.  
(PRZYKŁAD) 

Czas opowiedzieć legendę o pobożnym Jakubie, który zdziwił się pytaniem postawionym na 

Sądzie Bożym. 

Wreszcie umarł. Nie bał się spotkania z Bogiem. Był pobożny, bywało że chodził na mszę św. 

nawet w dni powszednie, nie pił nałogowo, nie palił papierosów, Kościół wspierał ofiarami, pod 
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koniec życia był nawet członkiem Żywego Różańca, nosił święty medalik, a przed figurą robił 

znak krzyża. Nie wstydził się swej wiary, nie kradł, nie cudzołożył, nie kłamał. Miał dobrą opinię 

u ludzi, był lubiany i szanowany. 

Litania zasług i cnót Jakubowych była chyba wystraczająco długa, by ułożyć w zapewnienie, że 

Bóg musi być z niego zadowolony. O cokolwiek Pan go zapyta – myślał sobie Jakub – będzie 

w stanie ukazać się w niezłym świetle. Może nie jest święty, ale przecież całe życie starał się 

żyć według Bożych przykazań. Czytał nawet religijne książki! I niejedną nowennę odprawił. 

Jedna z nich była nawet „wielka”! 

Kiedy w końcu umarł, został postawiony przed tronem Bożej Sprawiedliwości. Stanął przed 

Boskim Sędzią ze spokojem. Czekał na pytania. Tak, nawet jeśli Bóg zapyta go o jakiś słaby 

punkt, na przykład czy nie pożądał żony bliźniego swego, to zawsze będzie mógł uratować się 

odpowiedzią: „Ale zawsze się z tego spowiadałem”. 

Bóg spojrzał na Jakuba i spokojnie powiedział: „Nie będę Cię długo wypytywał. Zadam ci tylko 

jedno pytanie. Jak zresztą wszystkim, którzy stanęli tu przed tobą, i przyjdą na to miejsce Sądu 

po tobie”. 

Serce Jakuba zaczęło szybciej bić. Oto chwila, która zadecyduje o jego wieczności! I usłyszał 

słowo Boże, które nawet nie było pytaniem. Było prośbą. Prośbą zatroskanego Ojca. Bóg po-

wiedział: „Pokaż mi, Jakubie, tych których przyprowadziłeś do Nieba”. 

I Jakub oniemiał… A więc chrześcijaństwo jest czymś innym, niż myślałem… - pomyślał prze-

rażony. 

A Matka Najświętsza zaczęła szeptać mu do ucha: „Pomyśl spokojnie, czy nie ofiarowałeś 

kiedyś swej modlitwy, cierpienia albo pokonania pokusy za kogoś drugiego? Czy nie pomyśla-

łeś  nigdy o tym, by pomóc komuś dostać się do Nieba?” 

Jakub stał przed tronem Boga i myślał. Miał na to całą wieczność. A Bóg czekał cierpliwie. 

MR Maria T. 

UBIÓR i SŁOWA ŚWIADCZĄ O STANIE NASZEJ 
DUSZY - GODNOŚĆ CHRZEŚCIJANINA (2) 

WYCHOWANIE DO CZYSTOŚCI 

Pragnienie niewinności, czystości i skromności kształtuje się już bardzo wcześnie u dziecka. 

Ono w naturalny sposób, gdy tylko zaczyna używać swego rozumu, odczuwa wstyd. Nie potrafi 

go jeszcze uzasadnić, ale odczuwa go i pragnie zachowania swojej intymności, czyli zarezer-

wowania pewnych sfer życia tylko dla siebie. To naturalne poczucie wstydu jest szczególnie 

ważne we wszystkim, co ma związek z jego cielesnością. Ogromną rolą rodziców jest 
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ukształtowanie i wspieranie u dziecka tak potrzebnych odruchów wstydu we wszystkich 

sytuacjach, w których wychowuje się dziecko do czystości. Chodzi tu o uczenie, również 

przykładem, że ubranie jest konieczne dla zachowania czystości cielesnej i duchowej, że in-

tymne części naszego ciała muszą być zakryte, że pewne potrzeby fizjologiczne muszą być 

wykonywane w odosobnieniu, bo mają one związek z naszą prywatną sferą, do której nikt nie 

ma dostępu. Poczucie wstydu stoi tu na straży niewinności i o tę niewinność muszą się za-

troszczyć katoliccy rodzice. Nie można jednak skutecznie wychować do czystości, jeśli sami 

rodzice nie będą jej wzorami i zachętą do jej praktykowania. Dziecko musi widzieć na co 

dzień, że rodzice sami mają poczucie wstydu i swoim strojem, zachowaniem dbają o 

cnotę czystości. Faryzejskie tłumaczenie, że dana rzecz jest tylko dla dorosłych (w domyśle 

zawiera niemoralne treści), podczas gdy oni sami takie nieprzyzwoite obrazy i treści oglądają, 

sprawia, że dziecko wcześniej czy później po takie same i gorsze rzeczy sięgnie. Jeśli coś jest 

w swej istocie niemoralne i nieprzyzwoite. to zarówno dziecko, jak i dorosły popełnia grzech, 

jeśli się temu oddaje. Trzeba jednak odróżnić treści niemoralne od nieodpowiednich, czyli 

takich, do odbioru których dzieci, ze względu na swoją niedojrzałość emocjonalną po prostu 

nie są przygotowane - np. drastyczne obrazy wojny lub dokumenty opisujące różnorakie trage-

die ludzkie. Iluż rodziców, ojców i matek, przez nieskromność daje zły przykład swoim dzie-

ciom? Wystarczy wspomnieć niemoralnie ubrane matki, które wychodzą na spacer, do znajo-

mych czy do kościoła ze swoimi córkami. Jaki przykład dają one dziewczynkom, które mają 

być w przyszłości strażniczkami moralności i czystości swoich własnych dzieci? Albo jakiego 

rodzaju ignorancją jest sytuacja, w której matka, ze względu na panującą modę, pozwala dora-

stającej córce na niemoralne stroje, w których dziewczyna wychodzi do szkoły czy na różne 

imprezy? Czy taka matka nie zdaje sobie sprawy, że pozwalając córce na nieskromny ubiór, 

prowokacyjny styl bycia i zachowania przyczynia się nie tylko do jej grzechu i grzechu innych, 

ale również sprowadza na swoje dziecko poważne zagrożenia dla jej bezpieczeństwa i życia? 
Oprac. Sławomir Skiba 

Źródło: Przymierze z Maryją - maj-czerwiec 2008 

„CZY MATKA NAJŚWIĘTSZA NOSIŁA SPODNIE?” 

PRZEKAZY ZOFII NOSKO (CENTURII) DOTYCZĄCE STROJU I WYGLĄDU NIEWIAST 

Współczesnym prorokiem i mistykiem Bożym, którego przekazy cytujemy dla dobra dusz ludz-

kich była lekarka chorób płucnych ze Szczecina Zofia Nosko (1920–1996) zwana „Centuria”, 

urodzona w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

1) Niech matki staną się prawdziwymi matkami, wzorując się na Najświętszej, Niepoka-

lanej Matce. Niech stroje męskie zostawią dla mężczyzn a wrócą do przykładnej sukni kobie-
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cej. Dziewczyny niech będą skromne i ciche. Chłopcy niech się staną czystymi. Bożymi syna-

mi. (Jezus) 

2) Stare kobiety malują twarze i oczy; odsiwiają włosy. Stare kobiety noszą spodnie. Gdzie jest 

godność matki, prawdziwej niewiasty Bożej? Czy Matka Najświętsza nosiła spodnie? Jakże 

obelżywy jest ten strój dla starszych kobiet. (Jezus) 

3) Są miasta, ba, całe wyspy zaludnione nudystami, którzy mówią, że są naturalistami, a sze-

rzą wielki grzech i zgorszenie. Jeśli kobiety nakładają stroje, to takie, by gorszyły mężczyzn. 

(Matka Chrystusa)  

4) Teraz mówię do was matki. Matki nie chodźcie w spodniach, zabrońcie dziewczynkom 

chodzić w spodniach. (Matka Chrystusa) 

5) Ubraliście w spodnie, ostrzygliście i oszpeciliście matkę. Zrobiliście z niej kukłę, która nie 

wie, czym jest, jakie są jej obowiązki wobec domu, męża, dzieci. Powiedzieliście jej, że kobieta 

musi się emancypować, musi być wszechwolna. I jakaż to wolność? Udręczenie duszy grze-

chami. (Jezus) 

6) Kobiety, panny i dziewczynki, nie paradujcie po ulicach, urzędach w spodniach. Macie dłu-

gie suknie; noście je, nie nakładajcie przenigdy sukni mini. To każe szatan, on chce was poni-

żyć, zniszczyć waszą godność kobiecą. Noście suknie przykładnej długości. Proszę też was 

gorąco, nie ubierajcie się w negliże i nie siadajcie przed sługami Bożymi, nie zakładajcie 

w kościele noga na nogę. Sług Bożych nie odciągajcie od ołtarza Bożego, pamiętajcie, że to 

są ciężkie grzechy, za które wszystkie zginiecie (Matka Chrystusa) 

7) Rozwydrzone, nagie kobiety, jak najgorsze nierządnice plugawią piękno przyrody, którą Bóg 

stworzył dla radości oczu człowieka. Oszpecają swoją nagością i swoją zmysłowością, szczycą 

się swoim ciałem nagim i nagością handlują. Jakby na dodatek wielkiej kpiny obierają miss 

gołego ciała a mówią miss natury. (Matka Chrystusa)  

8) Grzechem i grozą jest, by starsze stateczne kobiety miały twarze i oczy malowane; pamię-

tajcie młode kobiety malowane wyglądają szpetnie, a cóż dopiero stare. Córki Moje ukocha-

ne, córeczki Moje miłe, proszę was, nie lakierujcie sobie paznokci, nie chodźcie w spo-

dniach, bo to wielka obrzydliwość. Kobieta w sukni przyzwoitej długości powinna chodzić. Nie 

strzyżcie włosów na pieska pudelka, bo stajecie się niesmakiem i rozsiewacie zgorszenie. 

(Matka Chrystusa)  

Źródło: Fragmenty orędzi z książki Zofii Nosko pt. „Orędzia zbawienia” 

P.S. Nie jest naszą intencją piętnować kogokolwiek (tym bardziej ludzi chorych, czy zmuszeni do używania stroju i 

wyglądu w swojej profesji), a jedynie uzmysłowić niektórym o podstępie i grzechu  jakie niesie za sobą nie odpo-
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wiedni strój - wygląd, który może wywoływać zmysłowość i pożądliwość a czasem niesmak i zgorszenie. Zapewne 

dotychczasowa nieświadomość i niewiedza czytelników nie pozwalała na głębszą refleksję w tym temacie. Pismo 

Święte zawiera różnego rodzaju upomnienia także w tej kwestii. Stosowne fragmenty były cytowane w Głosie MR nr 

2  (np. Pwt 22,5; 1Kor 11,1-16; Kpł 19,28). Na temat stosownego stroju wypowiadało się wielu duchownych i świec-

kich m.in. św. Pius XII, sł. B. ks. kard. Stefan Wyszyński, św. Ojciec Pio, w ostatnim numerze Głosu MR (nr 7) ks. 

Adam Martyna, mistyczki Katarzyna Szymon czy dzisiejsza Zofia Nosko. Ta kwestia jest ważna i będzie kontynuo-

wana w kolejnych numerach Głosu MR. Nie jest też naszą intencją przekonywanie czy polemizowanie w tym tema-

cie. Każdy ma wolną wolę i wie jak ją używać, no bo „co człowiek zasieje to i żąć będzie”. „Każdy poniesie własny 

ciężar”, także ci, którzy są od upominania, wskazywania i dawania dobrych rad. „Niech wasza mowa będzie <tak, 

tak> a <nie, nie>. Amen. (Redakcja) 

ECHO Z IV ZGROMADZENIA MODERATORÓW 
W KALISZU 
Podczas Triddum ku czci Boga Ojca odbyło się tradycyjnie IV Zgromadzenie Moderatorów (Animatorów) 

MR MSJ. Udział wzięło 33 przedstawicieli Kół (grup modlitewnych i ośrodków) Małych Rycerzy z Polski i 

Niemiec.  

Spotkaniu asystował o. Aleksander Jacyniak SJ. Przewodniczył Prezes Rady Głównej (Zarządu), który 

zreferował sprawozdanie z działalności Rady Głównej (Zarządu) i Legionu (Wspólnoty) za miniony 

okres: 30.VII.2011-28.VII. 2012. Tekst sprawozdania zostanie przesłany do moderatorów (animatorów) 

grup modlitewnych wraz z obecnym 8 numerem Głosu MR.  

Przegłosowano wniosek o ujednolicenie nazwy Wspólnoty, w celu jej uporządkowania i dostosowania do 

nazwy przyjętej w zatwierdzonym Statucie przez śp. bp Jana Bernarda Szlagę 21 kwietnia 1998 r i 

potwierdzonego 27 lipca 2011 w obecności delegacji rycerzy z Kościoła Pelplińskiego. Tym samym ten 

zaaprobowany dokument  w diecezji pelplińskiej został przyjęty jako obowiązujący dla całej Wspólnoty w 

kraju i zagranicą. Od tego momentu oficjalna nazwa naszej Wspólnoty to LEGION MAŁYCH RYCERZY 

MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO i jest tożsama z nazwą umieszczoną w aprobacie dokumen-

tu, którego kopia jest zamieszczana na przedostatniej stronie okładki Głosu Małego Rycerza. Zapewne 

tekst zatwierdzonego przed ponad 14 laty STATUTU Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezu-

sowego będzie wymagał stosownych korekt i modyfikacji w celu dostosowania do obecnego czasu, 

dojrzewania Legionu i zmieniającej się rzeczywistości oraz odpowiedzialnego podejścia ze strony władz 

duchownych wobec Legionu (Wspólnoty).  

W zatwierdzonym i przyjętym przez Zgromadzenie Moderatorów STATUCIE Legionu Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego są określone nazwy pełnionych funkcji, dlatego już w tej informacji te 

nazwy są już uwzględnione (w nawiasie to nazwy dotychczasowe).  

Druga istotna sprawa jaką podjęto na Zgromadzeniu Animatorów to skład personalny Rady Głównej 

Legionu (Zarządu). Prezes RG wystąpił z wnioskiem o wybór nowej Rady Głównej z uwagi na zakoń-

czenie 3 letniej kadencji. Decyzją Zgromadzenia Moderatorów podtrzymano obecny skład RG uzupełnia-

jąc ją o nowego członka. Obecny skład Rady Głównej to: 
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1. Wiesław Kaźmierczak – prezes (Koszalin) 

2. Halina Szustak – z-ca prezesa (Legnica) 

3. Krzysztof Jabłonowski – z-ca prezesa (Berlin) 

4. Maria Mrózek – sekretarz (Ząbki-Warszawa) 

5. Zofia Bręk – skarbnik (Poznań) 

6. Anna Antosik-Stemplowska – członek RG (Szczecin) 

7. Halina Wysokińska – członek RG (Bochnia) 

8. Barbara Kiedrowska – członek RG (Bad Salzungen – Niemcy) 

P.S. Do Moderatorów (Animatorów, Liderów) kół (grup modlitewnych) zostaną wysłane STATUTY w 

celu zapoznania się z treścią i uporządkowania lokalnych struktur Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego 

Serca Jezusowego oraz dla wiedzy lokalnej władzy duchownej. W Niebie jest porządek, w Kościele jest 

porządek więc i w Legionie winien być porządek w możliwościach na jakie nas stać. Nieporządek i cha-

os jest w piekle i tam gdzie rządzi szatan. Jesteśmy formacją Bożą, rycerską, żołnierzami Chrystusa 

więc powinna obowiązywać zasada wojskowa: „nie meldować o trudnościach – meldować o wykonaniu”. 

W razie wątpliwości proszę pytać, konsultować i dzielić się tym co sprawia trudność w życiu i działalno-

ści Koła LMRMSJ. Winna obowiązywać zasada posłuszeństwa rycerzy wobec Moderatora-prezesa koła; 

Moderatora i członków koła - wobec przełożonych duchownych. Kadencja władz koła nie jest dożywot-

nia, trwa 3 lata i może być przedłużona o kolejną kadencję. 

W myśl Art. 20 Statutu członkowie kół przyparafialnych i przykościelnych dzielą się na członków rze-

czywistych i członków wspierających. Członek rzeczywisty to rycerz Legionu po złożeniu przyrzecze-

nia i deklaracji na rycerza rzeczywistego; (jako znak otrzymuje Dyplomik MR i oznakę z logo MRMSJ). 

Członkiem  wspierającym koła wg Art. 24 Statutu może zostać osoba ochrzczona i trwa w Kościele 

katolickim, bierzmowana, ukończyła 14 rok życia, wyraziła pisemną prośbę o przyjęcie w poczet człon-

ków wspierających Legion. Więcej informacji w STATUCIE Legionu MR MSJ.                      MR WIESŁAW  

PROPOZYCJA WIĄŻĄCA – DO PILNEJ REALIZACJI: 
ZAMAWIAJMY MSZE ŚWIĘTE! 
Tym, którzy bałamucą nasz naród, twierdząc, że sprawa klękania przed Panem Bogiem jest kwestią 
drugorzędną, trzeba łopatologicznie przypominać słowa Kardynała Josepha Ratzingera: „Liturgia chrze-
ścijańska (…) zgina kolana przed ukrzyżowanym i wywyższonym Panem. To właśnie jest centrum 
rzeczywistej kultury – kultury prawdy” (Duch liturgii)! 

   W ramach zachowania podstaw rzymskokatolickiej i polskiej kultury podejmowane są różnorakie dzia-
łania, choć stale jest ich stanowczo za mało. 

   W ramach zachowania centralnej kwestii kultury, jaką jest klękanie przed Panem Bogiem, podejmo-
wane są różnorakie działania, choć stale jest ich stanowczo za mało. 

W związku z tym rysuje się propozycja wiążąca – do pilnej realizacji: zamawiajmy Msze Święte! 

Niech to wołanie i ta inicjatywa rozniesie szeroko się po całej Polsce i daleko poza jej granicami! 

Konkretnie. Zamawiajmy w naszych katedrach, kościołach i kaplicach Msze Święte w następujących 
intencjach:  
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O powrót powszechnej praktyki przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej – w 
posłuszeństwie Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI i w wierności tysiącletniemu zwycza-
jowi przyjmowania Komunii Świętej w Polsce. 

Msze Święte będziemy zamawiać w Polsce i poza Polską – jedną, kilka, 
kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy, kilkadzie-
siąt tysięcy, kilkaset tysięcy… 

Nagłaśniajmy tę inicjatywę, gdzie to tylko możliwe! 

Pan Bóg na te Msze Święte odpowie! 

Jeszcze jedno. Księża zwykle na początku Mszy Świętej głośno odczytują 
zgromadzonym intencje mszalne. Więc dodatkowy plus będzie taki, że temat klękania będzie nagłaśnia-
ny publicznie: te intencje będą głośno odczytywane w naszych katedrach, kościołach i kaplicach. 
To także jest ważne! 

Sacerdos Hyacinthus ~ blog kapłana rzymskokatolickiego – ks. Jacek B. 

6 MSZY ŚW. JAKO POMOC BOŻA  
W UZYSKANIU ŁASK BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  

PIERWSZA MSZA ŚW.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień, z prośbą aby… 
np. podziękować… wynagrodzić… aby zostały zniszczone dzieła diabła-szatana w życiu … (danej oso-
by, rodziny itp.) a Pan Bóg w jego (ich) życiu był na pierwszym miejscu.  
DRUGA MSZA ŚW.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy 
wyrok, z prośbą aby … np. podziękować… wynagrodzić… aby zostały zniszczone dzieła diabła-szatana 
w życiu … (danej osoby, rodziny itp.) a Pan Bóg w jego (ich) życiu był na pierwszym miejscu.  
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, z prośbą aby … np. podziękować… wyna-
grodzić… aby zostały zniszczone dzieła diabła-szatana w życiu … (danej osoby, rodziny itp.) a Pan Bóg 
w jego (ich) życiu był na pierwszym miejscu.  
CZWARTA MSZA ŚW.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na 
drzewie Krzyża w swej śmierci, z prośbą aby… np. podziękować… wynagrodzić… aby zostały zniszczo-
ne dzieła diabła-szatana w życiu … (danej osoby, rodziny itp.) a Pan Bóg w jego (ich) życiu był na 
pierwszym miejscu.  
PIĄTA MSZA ŚW.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu, z prośbą aby… np. podziękować… 
wynagrodzić… aby zostały zniszczone dzieła diabła-szatana w życiu … (danej osoby, rodziny itp.) a Pan 
Bóg w jego (ich) życiu był na pierwszym miejscu.  
SZÓSTA MSZA ŚW.: Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa, z prośbą aby… np. 
podziękować… wynagrodzić… aby zostały zniszczone dzieła diabła-szatana w życiu … (danej osoby, 
rodziny itp.) a Pan Bóg w jego (ich) życiu był na pierwszym miejscu.  

Te Msze Święte z wielkim pożytkiem i zasługami mogą być odprawione za jedną osobę żyjącą lub zmarłą oraz w innych intencjach 
np. jako dziękczynienie, wynagrodzenie Bogu itp. 

Aby uzyskać specjalne łaski przywiązane do tych sześciu Mszy św. trzeba odprawić jak podano niżej. Dusza, za która te 6 Mszy 
św. zostanie odprawionych według załączonych intencji, zostanie niewątpliwie uwolniona z czyśćca. Osoba żyjąca, za którą te 
sześć Mszy św. zostanie odprawionych, nie dostąpi takich samych łask, jak dusza czyśćcowa, czyli całkowitego i natychmiastowe-
go uwolnienia ze swoich grzechów, ale chociaż tego zaraz nie otrzymuje to jednak przez moc tych sześciu Mszy św. – nawet 
gdyby była w niełasce u Pana Boga – dojdzie do poznania siebie i otrzyma łaskę żalu za swoje grzechy i w ten sposób uniknie 
wiecznego potępienia.  
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Uczony i bogobojny kapłan z Towarzystwa Jezusowego, profesor Pisma Świętego, mówił o tym oficjalnie i publicznie do ludu w 
kościele na kazaniu, że jak odprawi się tych sześć Mszy św. za duszę czyśćcową, to ta dusza zostanie natychmiast uwolniona z 
czyśćca choćby była skazana na czyściec aż do dnia Sądu. Dwie panie, które były na tym kazaniu, przyrzekły sobie, że za tę, 
która z nich wcześniej umrze, ta jeszcze żyjąca osoba zamówi zaraz za zmarłą 6 Mszy św. Po śmierci jednej z nich i po odprawie-
niu tych 6 Mszy św., zmarła ukazała się w nocy tej pozostałej w niewypowiedzianej piękności i jasności. Tak ją to uradowało, że z 
tej radości i rozkoszy jakby wyszła z siebie i przez trzy dni nie przyjmowała ani pokarmu ani napoju. Jedynym jej pragnieniem było 
również umrzeć. Zamówiła więc za siebie 6 Mszy św. i natychmiast po ich odprawieniu w siódmym dniu zmarła szczęśliwa i 
radosna. 

Należy zaznaczyć, że bardzo wielkie zasługi ma ten kto powyższe wiadomości przekazuje, większe aniżeli przez pielgrzymowanie, 
do miejsc świętych, bo zdobyta dusza dla Pana Boga – dla wiecznej szczęśliwości jest w największej cenie. Przez korzystanie z tej 
łaski wiele dusz zostanie uratowanych [od potępienia] i uwolnionych z czyśćca. 

Aby uzyskać specjalne łaski do tych przywiązanych 6 Mszy św., trzeba: 

 Aby odprawił je jeden i ten sam kapłan przez sześć po sobie następujących dni; 
 Za jedną osobę żyjącą lub zmarłą; 
 W podanym niżej porządku. 
 Msze św. odprawić w kolorze dnia. 

P.S. DO PRZYKŁADOWYCH INTENCJI 6 MSZY ŚW. 

Św. Jan Apostoł i Ewangelista w swoim pierwszym liście napisał znaczące słowa: „Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć 
dzieła diabła” (1J 3,8). Dlatego mamy prawo wołać o pomoc Bożą w zniszczeniu dzieł diabła-szatana. Zaś słynne słowa św. 
Augustyna: „Jeżeli Bóg będzie na pierwszym miejscu, wszystko inne będzie na swoim miejscu.” Stąd potrzeba uporządko-
wania życia, aby „Bóg był wszystkim we wszystkich” na pierwszym miejscu. Często wołamy Dobrego Boga o pomoc, ale czy jest 
On – Dobry i Miłosierny Bóg, na pierwszym miejscu w moim życiu… w życiu moich bliźnich…? Zatem nie dziwmy się, że nie 
otrzymujemy tego o co prosimy. Za św. Pawłem powinniśmy mówić i żyć tymi słowami: „Już nie ja żyję a żyje we mnie Chry-
stus!”  A Chrystus Pan mówi: „Odwagi, nie bójcie się. Jam zwyciężył świat” 

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA   
MODLITEWNO-FORMACYJNE  
MAŁYCH RYCERZY w 2012 i 2013  
►21/22 października 2012 - III Pielgrzymka „ABYŚMY BYLI JEDNO” Zawierzenia Dzieł Bo-
żych Matce Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze. Planowany opiekun duchowy: Ks. Jacek Skowroń-

ski, inicjator Nowenny Pompejańskiej w Polsce i promotor do spraw krzewienia modlitwy przez przyczy-
nę Świętych Aniołów, kapłan z archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 

►15-18 listopada 2012 rekolekcje zamknięte dla animatorów  w Tolkmicku miejscu  życia i 
śmierci śp. s. Zofii, Liczba miejsc: 25 Informacje i zapisy: Maria tel. 22/781-67-81 kom. 664 
035 180 

REZERWACJA TERMINÓW REKOLEKCJI I SPOTKAŃ w 2013 

►kwiecień 2013 – VIII Pielgrzymka Zawierzenia Legionu MR MSJ Królowej Polski i Matce 
Miłosierdzia na Jasnej Górze 

►2-4 sierpień 2013 – XV Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu, Zgromadzenie Animatorów. 
Termin zaplanowany przez Księży Jezuitów z Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego  w 
pierwszy weekend SIERPNIA. 

►27.08-1.09.2012 - to planowany termin 5 dniowych rekolekcji dla wszystkich Małych Rycerzy 
w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym im. Jana Pawła II w Koszalinie ul. Seminaryjna 2 (CER-
TUS zob. http://www.cef.koszalin.opoka.org.pl/  

http://www.cef.koszalin.opoka.org.pl/
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►październik 2012 - IV Pielgrzymka „ABYŚMY BYLI JEDNO” Zawierzenia Dzieł Bożych 
Matce Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze.  

►8-11 listopada 2013 rekolekcje zamknięte dla animatorów w Tolkmicku miejscu  życia i 
śmierci śp. s. Zofii i Ryszarda Grochowskich, Liczba miejsc: 25 

INTENCJA DO MODLITW I MSZY ŚW. ZA OJCZYZNĘ 

Wynagrodzenie i przebłaganie za grzechy Polski, o pomoc Bożą w zniszczeniu dzieł 
diabła-szatana w Narodzie i państwie polskim i postawienie Pana Boga na pierw-
szym miejscu w życiu wszystkich Polaków w kraju i na świecie z podziękowaniem 
za orędownictwo Anioła Stróża Polski, Świętych Aniołów Stróżów Polaków i 
Wszystkich Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego. 

UWAGA: Intencje do modlitw i Mszy św.  podane w poprzednich kwartalnikach Głosu MR – AKTUALNE 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY 
KRUCJATY RÓŻAŃCOWEJ ZA OJCZYZNĘ 

Materiały Krucjaty Różańcowej pobrane podczas Zgromadzenia Moderatorów LMRMSJ w Kaliszu 

28.07.2012 bez obaw można przekazywać zainteresowanym modlitwą za Ojczyznę. O. Bogusław 

Schab, paulin, opiekun Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej sprawujący patronat nad Krucjatą Różańco-

wą za Ojczyznę potwierdza legalność Sekretariatu działającego w Teresinie. 

 Wszelkie informacje: Maria tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180. 

REDAKCJA - KONTAKT 

Dziękujemy za dotychczasowe przesłane materiały i zapraszamy wszystkich rycerzy i czytelników do 

współredagowania treści kolejnych numerów Głosu MR. Będziemy wdzięczni za nadesłane świadec-

twa, sprawozdania, artykuły, sugestie, uwagi służące wzajemnemu duchowemu ubogaceniu.  

Pożądane są świadectwa, opinie dotyczące osoby śp. s. Zofii Grochowskiej – założycielki MR MSJ 

Wdzięczni będziemy za pomoc osób, które bezpośrednio chcieliby włączyć się w redagowanie tematów 

na portalu (stronie internetowej),, podzieleniu się krytyczną oceną tak co do naszego czasopisma jak i 

stron internetowych: www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl 

Redakcja: Wiesław Kaźmierczak ul. Starzyńskiego 2b/5, 75-356 Koszalin. Tel. 94/343-47-59; kom. 

668 093 700 e-mail: mrycerzemsj@koszalin.opoka.org.pl  

Zamówienia: Sekretariat Małych Rycerzy MSJ – Maria Mrózek, ul. Szwoleżerów 11, 05-091 Ząbki tel. 

22/781-67-81 kom. 664 035 180. 

Nazwa i nr konta na potrzeby rycerstwa : Zofia Bręk,  ul. Czwartaków 29, 61-495 Poznań 

Nr konta 96 10901854 0000 0001 1659 8907 konto w PLN 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/
mailto:mrycerzemsj@koszalin.opoka.org.pl

