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BENEDYKT XVI PODZIĘKOWAŁ BOGU  
I LUDZIOM ZA OTRZYMANE DARY  
I LUDZKĄ ŻYCZLIWOŚĆ 

Kończąc niemal 8 lat swej posługi na Stolicy Piotrowej Benedykt XVI podziękował Bogu i lu-

dziom za otrzymane dary i ludzką życzliwość (...) nawiązując także do Roku Wiary: 

(...) Przeżywamy Rok Wiary, którego pragnąłem, właśnie po to, aby umocnił naszą wiarę w 

Boga w kontekście, który zdaje się stawiać Go coraz bardziej na drugim planie. Chciałbym 

zachęcić wszystkich do odnowienia mocnego zaufania w Panu, by powierzyć się jak dzieci w 

ramiona Boga, będąc pewnymi, że ramiona te zawsze nas wspierają i są tym, co pozwala nam 

kroczyć każdego dnia nawet w utrudzeniu. Chciałbym, aby każdy czuł się miłowanym przez 

tego Boga, który dał swego Syna za nas i ukazał nam swoją miłość bez granic. Chciałbym, aby 

każdy poczuł radość bycia chrześcijaninem. W pięknej modlitwie, którą należy odmawiać co-

dziennie rano mówimy: „Uwielbiam Cię, o mój Boże i kocham Cię z całego serca. Dziękuję Ci, 

żeś mnie stworzył, chrześcijaninem uczynił ...”. Tak, jesteśmy szczęśliwi z powodu daru wiary. 

Jest to najcenniejsze dobro, którego nikt nie może nam zabrać! Dziękujemy za to Bogu każde-

go dnia, przez modlitwę i konsekwentne życie chrześcijańskie. Bóg nas miłuje, ale oczekuje, 

że także i my Go będziemy kochali! (...) 

MODLITWA  
zacytowana przez papieża, Benedykta XVI 

W pięknej modlitwie, którą należy odmawiać codziennie rano mówimy:  

Uwielbiam Cię, o mój Boże i kocham Cię z całego serca. Dziękuję Ci, żeś mnie stworzył, 

chrześcijaninem uczynił i w tym zachować raczył. Odpuść mi wszystkie grzechy przeze 

mnie dzisiaj popełnione, a jeśli uczyniłem coś dobrego, racz to przyjąć. Strzeż mnie tej 

nocy i zachowaj od niebezpieczeństw. Łaska Twoja niech będzie zawsze ze mną i z mo-

imi najbliższymi. Amen. 

Kochani Rycerze, 
Drodzy Czytelnicy Głosu Małego Rycerza 

10-ty numer Głosu Małego Rycerza (trzeci w Roku Wiary) poświęcamy WIERZE w żywą obec-

ność Pana naszego Jezusa Chrystusa  w EUCHARYSTII. Papież Benedykt XVI, który 28 

lutego zakończył posługę pierwszego Biskupa Rzymu, poświęcił prawie całą swoją misję, aby 
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dać świadectwo swojej żywej wiary w Jezusa Chrystusa naszego Pana i Boga w Najświęt-

szym Sakramencie.  

Temat ten – zawsze aktualny – był już poruszany w drugim numerze Głosu Małego Rycerza. 

W II kwartale w Kościele Katolickim uroczyście obchodzimy popularnie zwane Boże Ciało, w 

liturgii – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. To także okazja, aby pogłębić naszą 

wiarę i cześć wobec Boga utajonego w białej okruszynie Chleba. Każdego dnia sprawowana 

jest Najświętsza Ofiara, w której dzieją się wielkie tajemnice. Dlatego jeszcze w Roku Wiary, 

w obliczu oziębłości eucharystycznej temat ten znalazł się w naszym kwartalniku jako wiodący.  

Relacja z IV spotkania Zarządu – Rady Głównej Legionu MR MSJ oraz świadectwa rycerzy to 

ważne informacje i głosy zabrane na łamach naszego czasopisma oraz inne informacje mające 

służyć do formacji duchowej Legionu. W 2-ch okresach liturgicznych: czas Wielkanocny i okres 

zwykły, kalendarz liturgiczny (i nasz) w II kwartale 2013 roku przypomina nam o wielu aspek-

tach naszej WIARY, a także wydarzeń dotyczących Legionu. Oto niektóre z nich godne naszej 

uwagi: 

KWIECIEŃ 

1 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny 

1 kwietnia, 357 rocznica Ślubów króla Polski Jana Kazimierza 

2 kwietnia, 8 rocznica narodzenia dla nieba bł. Jana Pawła II 

Nowenna do Bożego Miłosierdzia 29 marca-6 kwietnia 2013 

7 kwietnia, Niedziela – Święto Miłosierdzia Bożego 

10 kwietnia, 82 rocznica urodzin śp. Zofii Grochowskiej  

10 kwietnia, 2 rocznica tragedii smoleńskiej 

14/15 kwietnia, VIII Pielgrzymka Zawierzenia Legionu MRMSJ Matce Bożej Królowej Polski  

Na Jasnej Górze 

18 kwietnia, 20 rocznica beatyfikacji św. Faustyny 

19 kwietnia, 8 rocznica wyboru na papieża Benedykta XVI 

23 kwietnia, Św. Wojciecha Patrona Polski  

26 kwietnia, Matki Bożej Dobrej Rady 

30 kwietnia, 13 rocznica ustanowienia Niedzieli [Święta] Miłosierdzia Bożego i kanonizacji św. 
Faustyny 

MAJ - miesiąc poświęcony Matce Bożej poprzez NABOŻEŃSTWA MAJOWE 

1 maja, wspomnienie św. Józefa Robotnika (Rzemieślnika), 3 rocznica beatyfikacji JP II 
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3 maja, NMP Królowej Polski,  

3 maja, znalezienie Krzyża Jezusa Chrystusa  

3 maja, ustanowienie II w świecie Konstytucji  

7 maja, NMP Matki Łaski Bożej 

8 maja, Św. Stanisława bp i m., Gł. Patrona Polski 

10-18 maja, Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego 

12 maja, uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

13 maja, Matki Bożej Fatimskiej 

14 maja, NMP Łaskawej 

15 maja, św. Zofii, patronki założycielki Legionu Małych Rycerzy MSJ, śp. Zofii Grochowskiej 

16 maja, św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski, Towarzystwa Jezusowego oraz Małych Rycerzy 

16-19 maja, Rekolekcja dla Małych Rycerzy w Niepokalanowie (ks. Jacek Skowroński) 

19 maja, uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

20 maja, NMP Matki Kościoła 

24 maja, NMP Wspomożycielki Wiernych 

26 maja, uroczystość Trójcy Świętej 

30 maja, czwartek, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało) 

31 maja, Nawiedzenie NMP 

„Dzieci Światłości, wzywam was w maju do wielkiej ofiary i pokuty za Kościół święty i duchowieństwo. 

Pamiętajcie, że Msza święta jest największą ofiarą. Moja Ofiara w połączeniu z waszą, ma wielką moc niszczenia 

zła. Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego są tymi, którzy biorą czynny udział w Dziele Zbawienia. 

Mój Kościół Święty i całe duchowieństwo są zaciekle atakowane przez szatana i ludzi, którymi on się 

posługuje. Nad Kościołem zawisły ciemne chmury. Trzeba wielu ofiar i modlitw, aby je rozproszyć, aby Światło 

Boże zajaśniało nad Moim Domem. Wielu wierzących atakuje i znieważa Mój Kościół, a Ja w nim Jestem dla zba-

wienia każdej ludzkiej duszy. Bóg Ojciec ofiarował Matce Bożej nabożeństwa majowe, aby one umocniły Kościół 

święty i całe duchowieństwo poprzez Niepokalane Serce Maryi. Wasza ofiara niech się połączy w modlitwie z 

Matką Bożą, z Aniołami, ze Świętymi i z duszami w czyśćcu cierpiącymi. Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, 

daję wam wielkie Łaski i błogosławieństwo, aby zatryumfowało Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce 

Maryi.” (Z rękopisu śp. Zofii Grochowskiej, 25.03.1994 r.) 

CZERWIEC – miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 

1 czerwca, Dzień Dziecka 

7 czerwca, I piątek, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

8 czerwca, sobota, święto Niepokalanego Serca Maryi 

16 czerwca,  

24 czerwca, uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela, Patrona Małych Rycerzy 
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21-23 czerwca Rekolekcje dla Małych Rycerzy w Bochni  

27 czerwca, wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy 

29 czerwca, uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła   

„Córko moja. W dniu dzisiejszym módl się przez wstawiennictwo św. Piotra i Pawła. Oni ci mogą wy-

prosić wiele łask w twoim apostołowaniu. Często wzywaj ich pomocy. Oni znają tę drogę, którą sami 

przeszli, aż do męczeństwa. Proś ich o silną wiarę i miłość, taką, jaką mieli do Mnie. Wprawdzie 

upadali, ale wciąż wracali do Mego Serca, bo moja Miłość ich przyciągała i kształtowała, jak żyć w Miło-

ści Bożej. (…) (Z rękopisu śp. Zofii Grochowskiej, 25.03.1994 r.) 

Życzymy błogosławionej lektury wszystkim Małym Rycerzom oraz wspierających i sympatyzujących z 

naszą wspólnotą Czytelników, błogosławionych darów i Bożych owoców z zanoszonych ofiar i modlitw. 

Amen. 

RELACJA Z IV SPOTKANIA ZARZĄDU –  
RADY GŁÓWNEJ LEGIONU MRMSJ 

Drodzy Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego,  

pragnę się z wami podzielić radosnymi wieściami z Warszawy! 

Dnia 16.02.2013 r. w stolicy naszej Ojczyzny odbyło się IV już z 

kolei zebranie: Zarządu Legionu Małych Rycerzy Miłosierne-

go Serca Jezusowego. 

Na to ważne spotkanie Rady Głównej Legionu MRMSJ przybyło aż 4 kapłanów:  

 ks. dr Aleksander Jacyniak, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie 

 ks. Jacek Skowroński, dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Szczecinie i moderator Le-

gionu MRMSJ w diecezji szczecińsko – kamieńskiej 

 ks. dr Lesław Krzyżak z diecezji przemyskiej oraz 

 ks. Dariusz Skibicki, opiekun grupy modlitewnej Małych Rycerzy MSJ w parafii pw. 

Św. Jana Chrzciciela w Szczecinie 

Nasze spotkanie odbyło się dzięki gościnności kustosza ks. Aleksandra Jacyniaka w murach 

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w samym sercu Starówki War-

szawskiej. 

Zanim zebraliśmy się przy stole, aby rozmawiać o naszych sprawach, 

udaliśmy się wszyscy razem na Mszę Świętą koncelebrowaną, którą 

odprawili nasi czcigodni kapłani w intencji Legionu MRMSJ, a szcze-
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gólnie tego ważnego dla naszej przyszłości spotkania Rady Głównej LMRMSJ. 

Po wspólnym spożyciu śniadania, centralne miejsce na stole obrad zaję-

ła poświęcona świeca – „Światło Chrystusa” – które nam towarzyszyło 

podczas całego tego spotkania, które rozpoczęliśmy skupioną i gorącą 

modlitwą. Pan był z nami!… Wyraźnie odczuwaliśmy Jego obecność 

pośród nas...   

Naszym rozmowom towarzyszyła wielka harmonia i wspaniała atmosfera. 

Wszyscy byliśmy niezwykle radośni, a przy tym bardzo skupieni na tym, co nas tam zgroma-

dziło. 

Ta duchowa uczta, za łaską naszego Pana - Jezusa Chrystusa, trwała aż 3 godziny! 

Co zostało w ciągu tego błogosławionego czasu ustalone? 

Czym on dla nas - Małych Rycerzy - zaowocował? 

Po raz pierwszy w naszej historii, na spotkanie Zarządu LMRMSJ przybyło aż 4 kapłanów,  

kapłanów według Serca Jezusowego, o których nieustannie się modlimy! 

Oni swym przyjazdem na to ważne dla nas spotkanie, potwierdzili swoją życzliwość i swoje 

wielkie zainteresowanie nami -  Małymi Rycerzami. 

Ci kapłani biorą nas poważnie!  Oni pragną nas prowadzić, wspomagać i otoczyć wszystkich 

Małych Rycerzy opieką duchową, która jest nam nieodzowna! 

Ich obecność w Warszawie jest wyrazem ich troski o nas oraz chęci czuwania nad nami, aby-

śmy trwali przy Kościele Świętym i z Nim i aby nas nic z tej drogi nie zwiodło!  

Oni pragną być naszą ochroną przed wszelkimi niebezpieczeństwami... 

Ta ich troska jest troską samego Jezusa Chrystusa o nas!  

Bogu Wszechmogącemu wszyscy za nią pokornie dziękujmy! 

Na początku naszego spotkania omówiliśmy działania Zarządu w minionym okresie (2012 r.)  

W szczególny sposób zwróciliśmy obecnym tam kapłanom uwagę na 2 krucjaty: 

 krucjatę adoracji nocnej wynagradzającej Sercu Bożemu za zniewagi Panu Jezusowi  

       w Najświętszym Sakramencie 

 oraz krucjatę adoracji wynagradzającej Sercom Jezusa i Maryi za grzechy naszej Oj-

czyzny 

Przyjęto harmonogram pielgrzymek, spotkań modlitewnych i rekolekcji dla Legionu w kraju i 

poza granicami w 2013 r. 

 20-25 marca 2013 – Rekolekcje organizowane przez Małych Rycerzy w Grazu – Au-

stria (ks. Jacek Skowroński) 

 14/15 kwietnia 2013 – VIII Pielgrzymka Zawierzenia Legionu MRMSJ na Jasnej Górze 

(ks. Lesław Krzyżak) 
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 16-19 maja 2013 – Rekolekcje w Niepokalanowie (ks. Jacek Skowroński), 45 miejsc 

 Czerwiec 2013 – Rekolekcje w Bochni 

 2-4 sierpnia – Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu (ks. Aleksander Jacyniak) 

 27-31 sierpnia – Rekolekcje w Koszalinie (ks. Jacek Skowroński) 50 miejsc 

 5 października 2013 (liturgiczne wspomnienie św. Faustyny) czuwanie nocne w Sank-

tuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. 

 Październik 2013 – Spotkanie modlitewne dla „JUNIORATU” w Szczecinie 

 14-17 listopada 2013 – Rekolekcje w Tolkmicku (ks. Lesław Krzyżak) 

Z inspiracji redakcji poruszona została sprawa naszego rycerskiego czasopisma:  

„Głos Małego Rycerza”, który ukazuje się jako kwartalnik już od 2 lat. 

Obecni kapłani zostali poproszeni o asystencje przy redagowaniu treści, aby czasopismo było 

wiarygodne, spełniało swoją misję ewangelizacyjną i było wizytówką Legionu.  

Od kolejnego wydania kwartalnika (nr 10) zamieszczane treści poddawane będą ocenie i ko-

rekcie duchowych asystentów, których życzeniem jest, abyśmy kroczyli ścieżką duchowości 

Kościoła. Publikowane w „Głosie MR” treści mają być nośnikiem informacji o nas, środkiem 

naszego umocnienia duchowego i drogą naszej rycerskiej formacji. 

Wskazane jest, aby w kwartalniku zamieszczane były świadectwa naszej wiary, o naszych 

lokalnych działaniach, inicjatywach oraz sugestiach. 

Nasi kapłani podkreślili, że takie świadectwa są umocnieniem dla innych. 

Mamy zadbać o publikowanie świadectw ludzi młodych – naszej rycerskiej latorośli. 

Jakże bardzo umocniło nas to, że obecni księża, wspólnie z nami szukali dróg prowadzących 

do tego, aby Legion został w pełni zaaprobowany przez Kościół Chrystusowy w Polsce. Doko-

nany został pierwszy krok - dotychczas została dokonana aprobata w diecezji pelplińskiej; 

potrzeba dalszych działań, aby podobne aprobaty dokonane były przez inne Kościoły lokalne, 

a potem przy Bożej pomocy na szczeblu Episkopatu Polski, a w perspektywie nawet przez 

samą Stolicę Apostolską. 

Oni w tym pełnym wrażeń dniu zapewnili nas o swojej gotowości wspierania nas we wszystkich 

poczynaniach idących w tym  kierunku. Wielkie Bóg zapłać za to! 

Na tym spotkaniu doszliśmy do wniosku, że my, Mali Rycerze, musimy zadbać o to, abyśmy 

stali się bardziej widoczni w naszych parafiach i naszym Kościele. 

Musimy dać się poznać, a tego najlepiej dokonać można poprzez ukazanie swoich owoców.  

W tym naszym „uwidocznieniu się” może nam pomóc nasz rycerski znaczek, Głos Małego 

Rycerza, strona internetowa MR, a także promocyjny plakat Legionu MRMSJ, który planujemy 

wkrótce opracować. Temat plakatu poruszany był już na II spotkaniu Rady Głównej w 2010 r. 



Głos Małego Rycerza Nr 10 (2/2013)        kwiecień-maj-czerwiec 2013 

 

 

7 
 

 
 

Podczas tej debaty poruszony też został problem młodych rycerzy naszego Legionu. 

Przedstawicielka młodej generacji rycerskiej, tzw. „Junioratu”, Elżbieta S. ze Szczecina w swo-

jej wypowiedzi poinformowała nas, że mało jest ludzi młodych, którzy zechcieliby pójść naszą 

rycerską drogę. Ona uważa, że rycerze muszą z siebie dużo dawać, a ludzie młodzi nie zaw-

sze chcą się dzisiaj tak chętnie w coś angażować lub do czegoś zobowiązywać. 

Nasi kapłani proponują dla nich odmienną od naszej – nieco inną - dopasowaną do potrzeb 

tego pokolenia formacje duchową  w formie rekolekcji, spotkań modlitewnych i pielgrzymek. 

Młodzież potrzebuje naszego wsparcia duchowego, ona potrzebuje naszej modlitwy!  

O taką modlitwę zaapelował do każdego Małego Rycerza ks. Jacek Skowroński. 

Modlitwa za naszą latorośl ma się stać naszym codziennym obowiązkiem.  

Jest to po myśli naszej założycielki śp. Zofii Grochowskiej: „Jeśli będziecie modlić się za 

młodzież, to ona sama przyjdzie do was”. 

Ta powinność rycerska zostanie wpisana jako obowiązująca do naszego regulaminu. 

Takim obowiązkiem ma też stać się modlitwa o powołania nowych członków naszego Legionu, 

abyśmy nie ustali w drodze, ale się wzmacniali i wzrastali liczebnie... 

Wspólnie postanowiliśmy, że zadbamy o miejsce dla młodego pokolenia Małych Rycerzy tak 

na stronach „Głosu Małego Rycerza”, jak i na stronie internetowej. 

Wielką radością podczas tego spotkania stała się dla nas wiadomość o możliwości jesiennego 

spotkania modlitewnego w Krakowie (zamiast jesiennego czuwania na Jasnej Górze) w ra-

mach co miesięcznych, pierwszo-sobotnich adoracji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 

krakowskich Łagiewnikach! Tą wielką łaskę możemy zawdzięczyć Małym Rycerzom z Bochni i 

okolic. 

Oni wypracowali nam ją wszystkim swoimi comiesięcznymi, nocnymi Adoracjami Najświętsze-

go Sakramentu w Łagiewnikach. Spotkanie Legionu MR ma się tam odbyć w 100 rocznicę tych 

niezwykle miłych Bogu Adoracji w I sobotę października 2013, w liturgiczne wspomnienie św. 

Faustyny, naszej patronki.  

Chwała Panu! To zaproszenie jest wielką łaską dla każdego rycerza. Skorzystajmy z niego  

z wdzięcznością. 

Ważnym krokiem w naszych rozmowach było wysunięcie przez nas wniosku o potrzebie  za-

proszenia księży opiekunów lokalnych grup modlitewnych na Zgromadzenie Animatorów do 

Kalisza w ramach modlitewnego spotkania ku czci Boga Ojca.   

Prezes Zarządu zdał sprawozdanie z negatywnych działań p. Jana Andrzeja Wiśniewskiego, 

który swoją postawą podważa autorytet Legionu MRMSJ.  

Zarządowi zaprezentowana została opinia ks. Proboszcza z parafii p. Jana Andrzeja Wiśniew-
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skiego. W świetle tej opinii (cyt.) „Pan Wiśniewski nie tylko twierdzi, że jest zaprzysiężonym 

Małym Rycerzem MSJ i obnosi się tym – co jest oczywistym kłamstwem, ale powołując się na 

rzekome wizje i objawienia prywatne, bardzo jednoznacznie kwestionuje naukę Kościoła i jego 

Urzędu Nauczycielskiego. Przy tym, co wyraźnie wskazuje na zaburzenia psychiczne na tle 

religijnym, dotkliwie obraża i poniża biskupów i kapłanów, rozsyłając po całej Polsce swoje 

obraźliwe pisma. Swoimi błędnymi poglądami wprowadza ferment w łonie Kościoła. Prowa-

dzenie jakiegokolwiek dialogu z p. Wiśniewskim jest niemożliwe ze względu na jego zacietrze-

wienie i całkowite przekonanie o słuszności swoich racji i przekonanie o posiadaniu nadzwy-

czajnej misji, jaką ma on do wypełnienia.” (koniec cyt.)  

Słowa, których użył ks. A. Jacyniak na podsumowanie naszego spotkania w Warszawie: 

„Przeogromnie cieszę się z tego naszego spotkania...” dokładnie wyraziły to, co my wszy-

scy w tamtym momencie odczuwaliśmy w naszych sercach. 

IV spotkanie Zarządu Legionu MRMSJ należy uznać za jedno z ważniejszych spotkań Rady 

Głównej Legionu.  

To spotkanie było szczytowym a jednocześnie przełomowym w wielu kwestiach w dotychcza-

sowej historii Legionu.  

Ono - według mnie - postawiło Legion MRMSJ na właściwe tory, co daje nam wielką szansę 

ubiegania się w uznaniu nas w pełni przez Kościół Katolicki w Polsce, któremu od samego 

początku służymy i służyć gorliwie nieustannie pragniemy. 

Tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci. Amen. 

Czcigodni kapłani, 

my, Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego, pragniemy Wam z całego serca podzięko-

wać, za to, że przybyliście do Warszawy na to tak ważne dla nas spotkanie, że nam podajecie 

swoje kapłańskie dłonie, aby nas wesprzeć w naszych dążeniach. 

Dziękujemy Wam za dostrzeżenie nas i docenienie naszych intencji i poczynań. 

Nosimy Was w naszych rycerskich sercach i wspieramy nieustannie naszą modlitwą. 

Bóg zapłać za wszystko ! Szczęść Wam Boże na waszej drodze kapłańskiej! 

Osobne podziękowania składamy na ręce naszego prezesa Wiesława Kaźmierczaka, który 

podjął tę tak potrzebną decyzję o zwołaniu Rady Głównej Legionu MRMSJ w dniu 16.02.2013.  

Gorące podziękowanie należy się też Marii Mrózek, sekretarz LMRMSJ, za jej niezwykłą go-

ścinność i wszelkie działania związane z organizacją spotkania oraz zakwaterowania.  

Słowa wdzięczności należą się także innym przybyłym członkom Zarządu i delegatom: 

Ani Antosik-Stemplowskiej ze Szczecina, Danucie Buczyńskiej z Berlina, Andrzejowi Wilkowi z 

Bochni oraz Eli Stemplowskiej ze Szczecina.  
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Dziękujemy wszystkim tam obecnym za ich wkład w to piękne spotkanie, a także wszystkim 

tym, którzy zadbali o to duchowe, modlitewne wsparcie tego ważnego dla Legionu spotkania. 

Wasze ofiary, modlitwy i posty przyczyniły się do wyproszenia u naszego Pana, Jezusa Chry-

stusa, tak wielkich łask i wspaniałych owoców . 

Niech dobry i miłosierny Bóg za wszystko wszystkim wynagrodzi. Amen. 

Warszawa, dnia 16.02.2013r.     mr Danuta Buczyńska 

 

OPINIA KS. JACKA SKOWROŃSKIEGO  
O  LEGIONIE MAŁYCH RYCERZY MSJ 

Szczecin dn. 21 luty 2013r. 
Ks. Jacek Skowroński  Diecezjalny Moderator 
Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Szczecinie; 
Dyrektor Domu Pielgrzyma w Szczecinie „Totus Tutus” ul. Rydla 63 
70-783 Szczecin 

 

O P I N I A 

o Legionie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 

W związku z potrzebą podjęcia opieki nad wspólnotą modlitewną, a jednocześnie 

stowarzyszeniem istniejącym w Kościele Rzymskokatolickim, zwanym Legionem Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego, postanawiam napisać kilka słów o tej tworzącej się już od wielu lat 

wspólnocie wiary i miłości do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 

Moja styczność z tą grupą ma wymiar modlitewny. Dwukrotnie w roku 2012r. prowadziłem rekolekcje 

zamknięte dla tej grupy ( łącznie dla około 130 osób ).  

W diecezji szczecińskokamieńskiej jest już ponad 50 członków. Legion ma swój regulamin oraz statut już 

od wielu lat, zatwierdzony przez zmarłego w ub. roku Biskupa pelplińskiego śp. Ks. Bp Jan Bernarda 

Szlagę, w 1998r.  Od czerwca 1998r. opiekę ogólnopolską podjęli Księża Jezuici z Kalisza za 

wskazaniem biskupa pomocniczego diecezji elbląskiej Ks. Bp. Józefa Wysockiego i na prośbę 

założycielki Legionu (dzisiaj już śp. Zofia Grochowska, + 2.03.2009r.). Celem tego stowarzyszenia jest 

głoszenie i wymadlanie Bożego Miłosierdzia dla ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem ekspiacji za 

grzechy. W Statucie każdy z członków Legionu ma za zadanie modlić się codziennie jedną częścią 

różańca, oraz koronką do Miłosierdzia Bożego, w piątki przestrzegać post ścisły, oraz przez godzinę 

adorować Najświętszy Sakrament. Poznane osoby w Szczecinie, jak również spotkane na rekolekcjach 

a także podczas pielgrzymki zawierzenia na Jasnej Górze są bardzo zaangażowane w swoich parafiach, 

szczególnie włączają się w tzw. Jerycho Różańcowe za Ojczyznę, bardzo chętnie modlą się za 
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Ojczyznę, podejmują wysiłki w celu wynagrodzenia Bogu za grzechy. Jest to temat bardzo aktualny. 

Chętnie biorą udział w rekolekcjach i dniach skupienia, potrafią trwać przed Najświętszym 

Sakramentem przez wiele godzin, ofiarując modlitwy i cierpienia za Ojczyznę lub potrzebujących 

nawrócenia. Wielu z członków stowarzyszenia ( około 300 osób na 1200 członków ) podjęło  nawet 

wielokrotnie  Nowennę Pompejańską za Ojczyznę, co dla mnie jest czymś  istotnym, gdyż jestem 

Promotorem Nowenny Pompejańskiej za Ojczyznę w Archidiecezji Szczecińskokamieńskiej. Ludziom 

należącym do Legionu, zależy na wyproszeniu łask nawrócenia dla rodzin i całej Ojczyzny. Modlą się 

codziennie za Kościół Święty Katolicki, w swoich parafiach i nie tylko. Zamawiają rocznie kilkaset Mszy 

świętych, za Ojczyznę, sprawy Kościoła, za kapłanów, oraz wiele Mszy św. przebłagalno-

wynagradzających. Członkowie stowarzyszenia przystępują regularnie do sakramentów świętych 

rozumiejąc poprawnie potrzebę życia w łasce uświęcającej. 

Legion posiada własną stronę internetową, oraz gazetkę (kwartalnik) za pomocą których, 

zachęca do wypraszania Bożego Miłosierdzia i wynagrodzenia za grzechy, dając liczne świadectwa 

nawróceń wewnątrz Legionu jak i w parafiach, w których są poszczególni jego członkowie.  Dwa razy do 

roku zjeżdżają się na Jasną Górę i do Kalisza, tam dokonują ponowienia aktu zawierzenia grupy. 

Sam uczestniczyłem w takim spotkaniu w październiku ubiegłego roku. Pragnę podkreślić, że Wspólnota 

modli się dużo za kapłanów, a takie wsparcie jest potrzebne. Legion cechuje gorliwość modlitwy i 

pragnienie pogłębiania wiadomości z takich dziedzin jak teologia duchowości, sakramentologia. 

Większość uczestniczy przynajmniej raz do roku w rekolekcjach zamkniętych, podczas których chętnie 

umacniają się sakramentami świętymi, katechezą, i świadectwami doświadczenia Bożego Miłosierdzia 

we własnym życiu i tych za których się modlą. 

Istnieje potrzeba podjęcia większej opieki nad Legionem na poziomie Episkopatu Polski, i 

zatwierdzenia Statutu na poziomie poszczególnych diecezji. To bardzo umocni grupę i  wzmocni 

gorliwość. Dochodzą do mnie głosy z różnych miejsc kraju i z zagranicy ( bo i tam są Mali Rycerze ), że 

nie ma za wielu kapłanów, którzy podjęliby się opieki duszpasterskiej nad grupami istniejącymi w wielu 

parafiach na terenie Polski i za granicą. Chodzi tu oczywiście o mocne związanie się z Kościołem 

Katolickim pod opieką Pasterzy Diecezjalnych, a następnie parafialnych księży moderatorów. 

Ks. Jacek Skowroński 
Diecezjalny Moderator Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego; 
Archidiecezjalny Promotor Nowenny Pompejańskiej za Ojczyznę; 
Dyrektor Domu Pielgrzyma ds. formacyjnych „Totus Tubus” w Szczecinie 

KALENDARIUM Małych Rycerzy 

Rok 1 9 9 8 
21 kwietnia 1988 
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21.04.1998 r. staraniem s. Zofii i jezuity o. Zdzisława Pałubickiego 

(SJ), misjonarza ludowego, promotora kultu Bożego Miłosierdzia i 

św. Andrzeja Boboli został oficjalnie aprobowany pierwszy doku-

ment przez władze kościelne w osobie ks. bp Bernarda Szlagę, 

ordynariusza Kościoła Pelplińskiego. Był to pierwszy Statut Le-

gionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Rok 1 9 9 9 
Staraniem Założycielki zostaje wydana kolejna książka - rękopis pt. „U źródeł 
Bożego Miłosierdzia” która otrzymała recenzję ks. Kazimierza Pierzchały 
doktoranta KUL – proboszcza z parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Warszawie. 

31 lipca  

Sekretariat w Kaliszu przygotował list ze stosowną informacją o Wspólnocie Małych Rycerzy 
Miłosiernego Serca Jezusowego, w której zostały wyodrębnione tematy: WSTĘP, PRZYCZY-
NY OBJĘCIA OPIEKĄ, DUCHOWOŚĆ WSPÓLNOTY, OBOWIĄZKI CZŁONKÓW, PRACE 
NAD STATUTEM, PODZIAŁ NA OŚRODKI REJONOWE (wykaz), REKOLEKCJE ZAMKNIĘ-
TE, WIZYTY SIOSTRY ODPOWIEDZIALNEJ ZA WSPÓŁPRACĘ, ZAKOŃCZENIE. 

3 września  

List o. Aleksandra Jacyniaka i s. Benedykty Nowosad informujący o wolnych 
miejscach na rekolekcje zamknięte (2-6.X. i 13-17.XI) i ewentualnie ich 
zmniejszeniu z 5 serii do 2 lub 3 w roku. Informacja o pracach konserwator-
skich Sanktuarium, na które Wspólnota zobowiązała się składać stosowne 
ofiary. 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/o-nas/kalendarium/559-od-pocztku-do-chwili-obecnej 

ŚWIADECTWO MONIKI:  
LEGION MAŁYCH RYCERZY BYŁ DLA MNIE JAK 
SKARB, KTÓREGO SZUKAŁAM 
Szczęść Boże chciała bym podzielić się z Wami moją przygodą wstąpienia do Legionu MR 

MSJ. Obecnie mam 22 lata, jeszcze nie dawno do kościoła chodziłam z przyzwyczajenia. 

Wszystko zmieniło się rok temu. Kolega zaproponował wyjazd do Częstochowy na spotkanie 

ewangelizacyjno – modlitewne – MAMRE. Pojechałam, było bardzo dużo ludzi dużo młodzieży 

i starszych. Na początku przeraziły mnie krzyki opętanych ludzi, gdyż odprawiane były tam 

egzorcyzmy. Jednocześnie uświadomiło mnie, że piekło naprawdę istnieje i że życie to nie 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/o-nas/kalendarium/559-od-pocztku-do-chwili-obecnej
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żart, że trzeba walczyć co dziennie w każdej minucie naszego życia o dusze swoją i innych, bo 

nawet najgorszemu wrogowi nie życzyło by się spędzenia w piekle wieczności w wiecznych 

mękach, w wiecznym ogniu!  

Były również modlitwy wstawiennicze, do których również podeszłam. Widziałam wcześniej jak 

ludzie doznawali spoczynku w Duchu Świętym. Chciałam bardzo takiej łaski dostąpić. Gdy 

podeszłam by również nade mną się pomodlono, nie poczułam nic nadzwyczajnego  i troszkę 

zawiedziona odeszłam. Wracając do domu wszyscy się cieszyli, bo każdy miał jakieś niesa-

mowite przeżycia. Ja milczałam byłam naprawdę zawiedziona…  

CHOCIAŻ NA PEWNO SIĘ TO PANU BOGU NIE PODOBAŁO.  

Aż nagle poczułam żal… tak ogromny żal z powodu dusz które poszły i które idą na potępienie 

na wieki bez końca, że będą już tam zawsze i nigdy nie skończy się ich męka... Zaczęłam 

płakać jak małe dziecko… Serce mi się ścisnęło z żalu nie do opisania. Jak bardzo dużo czasu 

marnujemy zamiast je ratować. Ten dzień odmienił moje życie. Zaczęłam dużo… dużo więcej 

modlić się i…  zmieniłam swój tok myślenia. Często śnił mi się obraz z Miłosiernym Sercem 

Pana Jezusa – pomieszczenie, które obwieszone było cale w krzyżach, a na jednej ze ścian 

był ten obraz, do którego się zbliżałam.  

Po kilku miesiącach siostra dała mi książkę, „Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa'”. Z niej 

dowiedziałam się o istnieniu wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.  

Chciałam wcześniej wstąpić do jakiejś wspólnoty, ale te które znałam miały bardzo duży kon-

takt bezpośredni z ludźmi a ja raczej wolałam, „działać'” w ukryciu. Dlatego też Legion Małych 

Rycerzy MSJ był dla mnie jak skarb, którego szukałam. Wiec wysłałam zgłoszenie. Zanim 

wysłałam ostateczną deklaracje, miałam różne sny związane z Miłosierdziem Bożym i koronką 

do Miłosierdzia Bożego. Może nie powinno się zwracać uwagi na sny, ale myślę, że nie były 

przypadkowe.  

Śnił mi się obraz z Najświętszym Sercem Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi na niebie. 

Ja spaceruję sobie beztrosko, aż nagle widzę, że jakaś dusza ma pójść do piekła… Ja szybko 

oddalam się, by odmówić koronkę i wiedziałam w tym śnie, że to pomogło tej duszy, że dzięki 

temu nie poszła na potępienie.  

Drugi sen był trochę straszny i ma związek z różańcem, który znalazłam wiszący na drzewie 

wracając z kościoła, i na którym się modlę. Śniły mi się diabły, które zaczęły mi grozić i krzy-

czeć całe wściekłe, zaczęły mówić: „że mnie zabiją, że poderżną mi gardło” przystawiając mi 

nóż do gardła jednocześnie próbując zabrać mi różaniec. Jeden z nich go porwał a mi zostały 

strzępki w ręku, na których odmawiałam koronkę. Krzyczałam, żeby inni pomogli mi się modlić, 

bo sama nie dam rady. Nagle diabły klękają i mówią: „że idzie ich pan” i… wchodzi szatan… Ja 

go nie widzę, ale wiem, że podchodzi do mnie staje obok mnie i patrzy się jak się modlę. Nie 
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mogąc nic mi zrobić a chcąc mnie przestraszyć swoją obecnością, czekał na chwile zwątpie-

nia. Nagle budzę się z krzykiem: „DLA JEGO BOLESNEJ MĘKI...!!!'” Z rękami jakbym trzymała 

paciorki różańca.  

Myślę, że skoro tak się wściekały, to znaczy, że nasze modlitwy wyrywają im wiele dusz… za 

co chwała dobremu Bogu.  

Przyrzeczenie złożyłam w tej samej katedrze w Częstochowie zaraz po modlitwie wsta-

wienniczej, gdzie jedna z tych osób modlących się powiedziała: „Poświęć się całkowicie Panu 

Jezusowi”. Następnego dnia dowiedziałam się o możliwości indywidualnego błogosławieństwa 

relikwiarzem z Krwią Pana Jezusa. Bardzo się ucieszyłam. Poprosiłam księdza o to błogosła-

wieństwo i było to takie uwieńczenie mojego przyrzeczenia… Takie przytulenie Pana Jezusa. 

Pozdrawiam wszystkich.  

mr Monika 

ŚWIADECTWO OBCHODU  
ŚWIĘTA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

Gdy wybierałem się do parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu na odpust 

(15 kwietnia 2012) po drodze spotkałem kolegę z dawnej pracy. Zapytał, 

gdzie idę? Odpowiedziałem gdzie podążam. Ku z dziwieniu mojemu po-

wiedział: „Idę z Tobą”.  

Po drodze zapytałem go czy jeszcze bierze narkotyki? Odpowiedział: Nie, bo właśnie jest na 

odwyku. Powiedziałem, że dziś jest szczególne święto Miłosierdzia Bożego i każdy, kto w tym 

dniu wyspowiada się i przyjmie Komunię świętą otrzymuję odpust z całego życia. No tak Rafał, 

tylko ja nie potrafię się spowiadać. Odpowiedziałem, że kiedyś dawniej nam się udało i próbo-

waliśmy po drodze zrobić rachunek sumienia. Dochodziliśmy już do kościoła i mówię: „Popro-

szę tutejszego ks. Wikariusza, ale jak mi uciekniesz to wyjdę na dziwaka”.  

W kościele były już wszystkie ławki zajęte i trwało przygotowywanie do liturgii oraz oczekiwanie 

na biskupa… a księża nie chętni do spowiedzi tłumacząc się, że na pewno jeszcze będzie 

okazja do spowiedzi.  

Liturgia się zaczęła, kazanie, modlitwa wiernych a tej spowiedzi jak nie było tak nie ma. Spoj-

rzałem tylko na obraz Jezusa Miłosiernego i powiedziałem: „Jezu zrób coś, bo ja jestem nę-

dza... Jeśli Ty mnie tu z nim przyprowadziłeś to spełnij swoją Wolę”.  

Wstałem i wszedłem do zakrystii a tam spowiadał proboszcz z sąsiedniej parafii. Wyszedłem i 
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zawołałem kolegę do tej zakrystii. Wyspowiadał się i przyjął Komunię świętą.  

„Rafał ksiądz kazał mi się pomodlić trochę przed krzyżem a ja nie mam krzyża…” Dałem, więc 

mu taki krzyż z kolędy. CHWAŁA MIŁOSIERDZIU BOŻEMU! 

mr Rafał z Kalisza 

PRZYJMUJCIE MOJE CIAŁO –  
DLA WAS ZOSTAŁEM NA ZIEMI  
W TABERNAKULUM JAKO WIĘZIEŃ MIŁOŚCI 

Dnia 02.07.1995 r., Tolkmicko 

Córko moja. W ten piękny poranek niedzielny wiele mógłbym przynieść radości dla wielu 

dusz i serc, ale w obecnych czasach ludzie zapominają, że ten dzień jest przeznaczony dla 

Boga. Człowiek, gdy jest obecny na Mszy Św. i gdy łączy się z moją Ofiarą - składając ofiary 

błagalne i dziękczynne, wtedy Ja, Jezus łączę te ofiary ze swoją i błogosławię wszystkich, 

którzy ufają, że Ja, Jezus Chrystus, jestem obecny w każdej Mszy Św. Dzieci moje, przyjmuj-

cie moje Ciało - dla was zostałem na ziemi w Tabernakulum jako więzień miłości. 

Korzystajcie z tych darów często, bo to jest obrona dla każdej duszy, do której szatan 

wtedy nie ma dostępu. Dusze o czystych sercach, które przyjmują Moje Najświętsze Cia-

ło, mają moc odparcia ataków zła. Nie ty, biedny człowiecze, jesteś mocny, ale Ja w tobie. 

Tylko proszę: nie zapominajcie, że jestem w was i bądźcie zjednoczeni ze Mną. 

O ile będziecie o Mnie myśleli, wasza miłość będzie wzrastać i będziecie wiedzieć, jak 

kochać Boga i wynagradzać za zniewagi swoje i całego świata. 

Ufajcie i upokarzajcie się dla Imienia mego. Godne jest to Imię, które Bóg wybrał ku wiel-

kiej czci. Imiona - Jezus i Maryja - szczególną czcią mają otoczyć Rycerze Miłosierdzia Bo-

żego, a ich usta z ufnością wypowiadać: Jezu, ufam Tobie! 

Śp. Zofia Grochowska 

WYCHWALANIE IMION JEZUSA I MARYI 

V. Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja.  

R. Teraz i zawsze. (Lub też podobne tym słowa, np. Na wieki wieków).  

Dawniej: Odpust (Racc. 511): 1) 50 dni dostępuje, kto w ten sposób pobożnie innych pozdrawia lub na pozdrowienie odpowiada. 
(Pius IX. Reskr. Św. Kongr. Odp. d. 26 września 1864). [Dzisiaj: Odpust cząstkowy]. 

Źródło: „Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych” pt. ODPUSTY. Opracował na podstawie niemieckiego dzieła Księdza Fr. 
Beringera TJ - Ks. Augustyn Arndt TJ. To wydanie szczególnie zatwierdzone zostało przez Św. Kongregację Odpustów.  

Wydano: Kraków, nakładem ks. Michała Mycielskiego TJ 1890 
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EUCHARYSTIA JEST NAZWANA  
„KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ” 

„Ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem, który 

czyni nas uczestnikami swojego Ciała i swojej Krwi, abyśmy tworzyli z 

Nim jedno ciało”. KKK, 1331 

„Wszyscy, którzy spożywają jeden łamany chleb – Chrystusa, wchodzą we wspólnotę z 

Nim i tworzą z Nim jedno ciało”. KKK, 1329 

„Przyjmowanie Komunii – pisze papież Benedykt XVI (God is Near Us, s 81; polskie 

wydanie :Joseph Ratzinger, Eucharystia. Bóg blisko nas) – oznacza wejście w komunię z 

Jezusem Chrystusem. […] To, co otrzymujemy tutaj, nie jest kawałkiem ciała, nie jest 

rzeczą, lecz jest Nim, Nim Samym Zmartwychwstałym – osobą, która dzieli się sobą z 

nami w swojej miłości.[…] To oznacza, że przyjmowanie Komunii jest zawsze aktem oso-

bistym[…] W Komunii ja wchodzę w Pana, który udziela mi siebie”. 

Święty Cyryl Jerozolimski używa bardzo plastycznego obrazu, aby wyrazić tę intymną jed-

ność, do której Eucharystia nas zaprasza:  

„Wlej stopiony wosk do stopionego wosku, a zmieszają się całkowicie. Tak sa-

mo, gdy przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa, powstaje taka jedność, że Chry-

stus jest w przyjmującym, a on w Chrystusie”. 

„Aby odpowiedzieć na to zaproszenie – wyjaśnia Katechizm – musimy przygotować się do tej 

wielkiej i świętej chwili”. (KKK,1285) 

Jak się przygotowujemy? Katechizm podaje kilka minimalnych wymagań: 

* Musimy zrobić rachunek sumienia; 

* Jeśli mamy świadomość grzechu ciężkiego, musimy pójść do spowiedzi przed 

przyjęciem Komunii; 

* Powinniśmy pomyśleć o naszej marności i prosić z ufnością o Boże uzdrowie-

nie („Panie nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo, a będę uzdrowiony”) 

* Powinniśmy zachować post ustanowiony przez Kościół; 

* Powinniśmy zadbać o to, aby nasza „postawa zewnętrzna”, a tym nasze gesty 

i ubranie, była wyrazem szacunku, powagi i radości tej chwili, w której Chry-

stus staje się naszym gościem” (KKK,1383-1387). 

Jednak poza tymi minimalnymi wymaganiami Kościół zawsze podkreślał znaczenie czasu 

przygotowania się przed Komunią i czasu dziękczynienia po Komunii dla odpowiedniego uoso-
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bienia naszych serc i umysłów, by mogły wejść w głębszą relację wzajemnej miłości i jedności, 

do których wzywa nas sakrament.  

Jakże poważnie traktowali to święci! I jakże ogromny jest kontrast pomiędzy ich przygotowa-

niem się i dziękczynieniem a całą tą dominującą dzisiaj tendencją, aby po prostu przyjść na 

Msze świętą, przyjąć Komunię i wyjść natychmiast po błogosławieństwie końcowym.  

„Najuroczystsza chwila w życiu moim  - tłumaczyła św. Faustyna – to 

chwila, w której przyjmuję Komunię świętą” (Dzienniczek, 1804). Świa-

doma ogromnego znaczenia tej chwili, zawsze starała się znaleźć czas 

na uważne przygotowanie się, czas na to, aby zdać sobie sprawę, kim 

jest Chrystus, i biec na spotkanie z Nim, by złączyć swoje serce z Jego 

sercem. 

Źródło: Vinny Flynn „7 TAJEMNIC EUCHARYSTII – Tajemnice wiary”- 2011, s.82-85 

2 SPOSOBY PRZYJMOWANIA KOMUNII ŚW. – 
SAKRAMENTALNA I DUCHOWA 
W swojej Summie św. Tomasz nazywa te dwa rodzaje spożywania: sakramentalnym i ducho-
wym. 

Spożywanie sakramentalne występuje wówczas, kiedy przyjmuję Komunię z przynajmniej 
jakimś niewielkim rozumieniem sakramentu i z zamiarem przyjęcia go. 

Spożywanie duchowe występuje zaś wtedy, gdy mojemu sakramentalnemu spożywaniu towa-
rzyszy prawdziwe pragnienie jedności z Chrystusem. I tak oto przyjmuję nie tylko sam sakra-
ment, ale także sakramentalny skutek, dzięki któremu łączę się duchowo z Chrystusem w 
wierze i miłości. 

Jest to wybór, który staje przed tobą i mną za każdym razem, kiedy idziemy do Komunii św. 
Możemy przyjmować Komunię jedynie sakramentalnie, podchodząc do ołtarza z roztargnie-
niem i mechanicznie jak niewolnicy własnych przyzwyczajeń, ustawiając się w kolejce jak ja-
kieś zaprogramowane wcześniej roboty. 

Albo też możemy karmić się jego świętym Ciałem i Krwią zarówno fizycznie, jak i duchowo, 
podchodząc w skupieniu z czcią i podziwem, wdzięczni za ten niesamowity dar i pragnący z 
jednoczyć się z Bogiem.(…) [s.104] 

(…) Święty Tomasz rozwija to, tłumacząc, że ta pełnia duchowa Komunia może nawet odby-
wać się, gdy nie możemy przyjmować Komunii sakramentalnie, bo „skutek sakramentu można 
uzyskać, jeśli jest on przyjmowany przez pragnienie”. 

Niektórzy ludzie – kontynuuje – „przyjmują ten sakrament duchowo, zanim spożywają go sa-
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kramentalnie” i przez ich „pragnienie przyjęcia rzeczywistego sakramentu” tak oto „przyjmują 
Komunię duchowo, choć nie sakramentalnie” 

Co to znaczy? 

To znaczy, że oprócz tych chwil, kiedy możemy faktycznie przyjmować sakrament Eucharystii, 
możemy także przyjmować go duchowo przez nasze pragnienie sakramentu, jednocząc nasze 
serca z Sercem Jezusa w Eucharystii.(…) 

(…) Tak, są ograniczenia, jeśli chodzi o to ile razy możemy przyjąć Komunię św. sakramental-
nie, lecz nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o to, ile razy możemy przyjąć ją duchowo.(…) 
[s.105] 

(…) Święci dostarczają nam wspaniałych przykładów na to, jak należy odnosić się do Komunii 
duchowej. Św. Franciszek Salezy postanowił przyjmować Komunię przynajmniej co piętna-
ście minut, aby móc łączyć wszystkie wydarzenia dnia z przyjmowaniem Eucharystii podczas 
Mszy św. 

Św. Maksymilian Maria Kolbe oprócz przyjmowania Eucharystii odwiedzał często Najświęt-
szy Sa[s.106]krament, wielokrotnie częściej niż dziesięć razy dziennie. Jednakże nawet to mu 
nie wystarczało, więc postanowił wchodzić w duchową Komunię „przynajmniej raz na kwa-
drans”.(…) 

(…)  Czasami  - wyjaśnia św. Maksymilian Kolbe – duchowa Komunia przynosi te same łaski 
co sakramentalna”. 

Jeśli jest to prawda, to dlaczego musimy przyjmować komunię sakramentalnie?  

Dlaczego, bo zauważmy, że św. Maksymilian Kolbe nie mówi o „zamiast”, lecz „oprócz”. Jak 
zobaczyliśmy powyżej, prawdziwa duchowa Komunia jest zawsze antycypacją lub przedłuże-
niem Komunii sakramentalnej. 

Chrystus bardzo jasno dał do zrozumienia, że chce, byśmy przyjmowali Go sakramentalnie. 
[s.107] On nie powiedział: „Jeżeli nie będziecie jednoczyli swojego serca z moim, nie będziecie 
mieli życia w sobie”. On powiedział: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i 
nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53)  

On nie powiedział: „Jeśli będziecie pragnąć łączyć się ze mną, będziecie mieli życie wieczne”. 
On powiedział: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne”. (J 6, 54) 

On nie powiedział: „Kto wyobraża sobie, że ja przychodzę do jego serca, trwa we Mnie, a ja w 
nim”. On powiedział: „Kto spożywa moje Ciało i krew moją pije, trwa we Mnie, a ja w nim” (J 6, 

56) 

Dlatego nie można niczym zastąpić regularnej sakramentalnej Komunii, a nasza komunia Du-
chowa musi zawsze mieć swój cel Komunię sakramentalną. Jak wyjaśnia św. Tomasz, komu-
nia duchowa nie jest jedynie pragnieniem blisko Boga. Ona jest wtedy, gdy „osoba wierzy w 
Chrystusa z pragnieniem przyjęcia tego sakramentu. [s.108] 
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Duchowa Komunia, jeśli zostanie przyjęta z konkretną intencją i zupełną czystością 
serca, może naprawdę przynieść „te same łaski co sakramentalna”. Wszystkie te łaski 
płyną jednak z sakramentu i byłby one przyjęte w sposób o wiele bardziej pełny, gdyby sam 
sakrament został przyjęty z tą samą czystością serca. Św. Tomasz naucza tego bardzo wyraź-
nie: 

„Faktycznie przez przyjęcie tego sakramentu powoduje skutek bardziej pełny niż tylko 
jego pragnienie”. 

„Nawet przez pragnienie go osoba otrzymuje łaskę, dzięki której żyje ona duchowo. […] 
[lecz] gdy sakrament jako taki jest naprawdę przyjmowany, łaska wzrasta, a życie du-
chowe doskonali się i staje się pełne dzięki jedności z Bogiem”. [s.109] 

„Jedność z Bogiem” – właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Komunia sakramentalna wpro-
wadza nas w jedność z Bogiem, a Komunia duchowa pomaga w niej wytrwać. Rozumia-
na w ten sposób duchowa Komunia ma ogromną wartość. 

Św. Katarzyna ze Sieny zapisała wizję, w której sam Chrystus nauczył ją wielkiej wartości 
duchowej Komunii. Wcześniej zaczęła zastanawiać się nad tym, czy jej duchowa Komunia ma 
tak naprawdę jakąś wartość w porównaniu z Komunią sakramentalną. Nagle ujrzała Chrystusa 
trzymającego dwa kielichy mszalne. 

„Do tego złotego kielicha wkładam twoje komunie sakramentalne. Do tego srebrnego 
kielicha wkładam twoje komunie duchowe. Oba kielichy są Mi równie miłe”. 

Dwoje wielkich współczesnych świętych od Eucharystii, św. Ojciec Pio i św. Faustyna, osią-
gnęło stan ciągłej, nieprzerwanej duchowej Komunii, płynącej z ich codziennego przyjmowania 
Eucharystii jako przymnożenie jej owoców. [s.110] 

Przez poświęcenie się miłosiernemu Sercu Jezusa w Eucharystii św. Faustyna mogła wejść w 
nieprzerwaną relację z Bogiem – chwila po chwili, z serca do serca, w osobistą rozmowę z 
Jezusem w jedności Trójcy Świętej. 

„Jezu, kiedy przychodzisz do mnie [w] Komunii świętej – Ty, któryś raczył zamieszkać z 
Ojcem i Duchem Świętym w małym niebie serca mojego – staram się przez dzień cały Ci 
towarzyszyć, nie pozostawiam Cię samego ani na chwilę. 

Dzienniczek, 486 

Jej wpis do dzienniczka z 29 września 1937 roku, zaledwie na rok przed śmiercią, jest przej-
mującym świadectwem ogromnej wartości Komunii duchowej w przedłużeniu skutków w Ko-
munii sakramentalnej: 

„Poznałam, że Komunia święta trwa we mnie do następnej Komunii świętej. Żywa i od-
czuwalna obecność Boża trwa w duszy, ta świadomość pogrąża mnie w głębokim sku-
pieniu, bez żadnego wysiłku… serce moje jest ży[s.111]wym tabernakulum, w którym się 
przechowuje żywa hostia. Nigdy nie szukałam Boga gdzieś daleko, ale we własnym 
wnętrzu; w głębokości własnego jestestwa obcuję Bogiem swoim”. 

Dzienniczek, 1302 
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Święty Ojciec Pio nie tylko sam żył w ten sposób, lecz zalecał to także innym: 

„W ciągu dnia… wzywaj Jezusa, nawet pośród wszystkich swoich zajęć… On przybędzie 
i pozostanie zawsze zjednoczony z twoją duszą za pomocą Swojej łaski i całej Swojej 
miłości. Poleć ze swoim duchem przed tabernakulum, kiedy nie możesz stanąć przed 
nim cieleśnie, wylej tam żarliwe tęsknoty swej duszy i obejmij Ukochanego dusz nawet 
mocniej, niż gdyby ci było wolno przyjąć Go sakramentalnie”. 

„Nawet mocniej, niż gdyby ci było wolno przyjąć Go sakramentalnie”. Wyrażenie to znajduje we 
mnie szeroki oddźwięk, ponieważ przypomina mi ono kilka osobistych sytuacji, których byłem 
świadkiem – sytuacji dla mnie inspirujących, choć zarazem zawstydzających mnie z powodu 
tych momentów, gdy uważałem Eucharystię za coś oczywistego. [s.112] 

Pamiętam szczególnie pewną młoda kobietę przeżywającą głębokie nawrócenie, walczą-
cą z nałogiem i pragnącą łaski powiedzenia Bogu całkowitego „tak”. Chwile duchowego zwy-
cięstwa występowały na przemian z momentami słabości i wątpliwości, że Bóg może napraw-
dę ja kochać. Bardzo chciała rozpocząć nową drogę życia, lecz czuła się jak w potrzasku z 
powodu swego przeszłego życia, grzesznych nawyków i poczucia własnej małości. 

Przezwyciężywszy lęk przed pójściem do spowiedzi, umówiła się na spotkanie z księdzem, z 
którym, jak czuła, była w stanie porozmawiać, jednak tak zaplanowali to swoje spotkanie, że 
pozostało do niego kilka tygodni. 

Każdego ranka uczestniczyła we Mszy świętej, lecz powstrzymywała się od chodzenia do 
Komunii. Gdy wracałem do ławki, znajdowałem ją klęczącą w milczeniu z oczami pełnymi łez. 

Pewnego dnia, kiedy ujrzałem, że po zakończeniu Mszy św. ona wciąż płacze, delikatnie poło-
żyłem dłoń na jej rękach, żeby ja pocieszyć. Odwróciła się i szepnęła przez łzy: - Tak mi smut-
no, że nie mogę go przyjąć. [s.113] 

Powiedziałem jej, że może Go przyjąć, jej skrucha, jej decyzja pójścia do spowiedzi, jej posta-
nowienie unikania grzechu i pragnienie jej serca – to wszystko już przywiodło Jezusa do niej. 
Chociaż jeszcze nie mogła przyjąć Go sakramentalnie, już otrzymywała łaski sakramentu dzię-
ki swemu pragnieniu przyjęcia Go, już zaczynała nowe życie łaski, które stanie się jej udziałem 
w całej pełni, gdy będzie mogła przyjąć Pana sakramentalnie. 

Łzy wciąż powracały każdego dnia w czasie Komunii, ale teraz ze smutkiem mieszała się ra-
dość. Kiedy kobieta mogła wreszcie przyjąć sakrament jako taki, aż promieniowała radością, a 
ja zauważyłem, ze płaczę poruszony jej przykładem i pod wpływem żalu z powodu tych 
wszystkich momentów, kiedy przyjmowałem Komunię tak beztrosko, nie ceniąc sobie tego 
wielkiego daru. 

Podobna sytuacja dotyczyła mężczyzny w średnim wieku, który przez wiele lat był z dala 
od Kościoła. Ożenił się, lecz nie traktował małżeństwa jak sakramentu. Skończyło się ono 
rozwodem, a potem zawarł ponowne małżeństwo już poza Kościołem. Kilka lat później pod-
czas zwyczajnej wizyty w miejscu [s.114] maryjnych objawień doświadczył przejmującego na-
wrócenia, które doprowadziło go na powrót wiary katolickiej z rzeczywistym pragnieniem po-
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znania jej, życia nią i ponownego przyjmowania sakramentów. (Maryja zawsze prowadzi nas 
do Eucharystii.) 

Kiedy go poznałem, codziennie uczęszczał na Mszę św. Pragnął przyjmować Komunię, lecz 
posłusznie powstrzymywał się, bo stwierdzenie nieważności małżeństwa, o które złożył wnio-
sek, jeszcze nie nastąpiło.  

Trwało to cztery lata. Każdego ranka przez cztery lata starał się dobrze przyjąć duchową Ko-
munię, patrząc jak inni ludzie w kościele przyjmowali ją sakramentalnie. Za każdym razem, gdy 
byłem z nim na Mszy świętej z pokorą podziwiałem jego wiarę i posłuszeństwo, a także byłem 
pod wrażeniem jego umiłowania Eucharystii. 

Zdałem sobie sprawę, że odczuwam żal, iż tak długo uważałem Eucharystię za coś oczywiste-
go, i miałem pełną świadomość tego, że on prawdopodobnie zyskiwał więcej łaski z tego sa-
kramentu niż wielu z nas, którzy faktycznie mogli przyjmować Komunię sakramentalnie.[s.115] 

W dniu w którym otrzymał odpowiedź stwierdzającą nieważność jego małżeństwa, zachowywał 
się ja chłopiec, który nie może doczekać się loda. – Teraz – powiedział, płonąc radością – 
będę mógł w końcu znów go przyjmować! 

Prawie mu zazdrościłem, lecz potem uświadomiłem sobie, że wszyscy codziennie możemy 
przezywać taką radość i to nie tylko w chwili, gdy rzeczywiście przyjmujemy Komunię, a zaw-
sze wtedy, gdy zechcemy jednoczyć się z Chrystusem eucharystycznym. 

Jak mamy zacząć? 

Przede wszystkim każdy z nas może postanowić dobrze przyjmować Komunię duchowo 
za każdym razem, kiedy nie jest wstanie przyjąć jej sakramentalnie na Mszy św. Wielu ludzi 
przez lata korzysta ze wspaniałej modlitwy św. Alfonsa: 

„O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. 

Kocham cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy. 

Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo 
do mego serca. 

Miłuję Cię już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą. 

Nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie”. [s.116] 

Sięgają też do tradycyjnych modlitw zatwierdzonych przez Świętą Kongregację Obrzę-
dów: 

„O Jezu, zwracam się w stronę świętego tabernakulum, gdzie mieszkasz ukryty z 
miłości do mnie. Kocham Cię, o mój Boże. Nie mogę przyjąć Cię w Komunii świę-
tej. Jednakże przyjdź i nawiedź mnie ze Swoją łaską. Przyjdź duchowo do mojego 
serca. Oczyść je. Uświęć je. Przekształć je na wzór własnego Serca”. 

„Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, 
a będzie uzdrowiona dusza moja”. 
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Można także korzystać z innych odpowiednich modlitw lub ułożyć własną modlitwę. Możemy 
jednoczyć się z Chrystusem w Eucharystii zawsze w dowolny sposób – poprzez słowa, wyob-
rażenia czy po prostu przez to, co św. Teresa nazywała [s.117] „wzniesieniem serca”. Osobiście 
zauważam, że najbardziej pomaga mi wyobrażenie sobie, że wycofuję się do własnego serca, 
nawet choćby na chwilę, i spotykam tam Boga.  

Czasami nie wypowiadam żadnych słów. Po prostu wyobrażam sobie promienie miłosierdzia 
wlewające się do mego serca z Serca Jezusa Eucharystii lub na krzyżu. Czasami próbuję 
jakby zobaczyć te promienie jak zawracają i zabierają mnie ze sobą przez eucharystyczne 
Serce Jezusa do nieba. Albo wyobrażam sobie Maryję odwiedzającą mnie tak jak Elżbietę i 
przynoszącą swojego syna do mojego serca. 

Jeśli przychodzą mi na myśl jakieś słowa, staram się wypowiedzieć je w sposób prosty i natu-
ralny: 

„Panie Jezu, przyjdź, przyjdź do mojego serca… Uzdrów mnie, Jezu… Jezu, Miło-
sierdzie… Jezu, uczyń moje serce jak Twoje… Jezu, ufam Tobie… Maryjo, zjed-
nocz moje serce ze swoim i z Sercem Jezusa”. 

Często powraca do mnie obraz przedstawiający sytuację, o której wspomniałem w Tajemnicy I 
[s.118], kiedy Anioł Pokoju przyniósł Eucharystię trojgu dzieciom z Fatimy i pokazał im, jak wiel-
bić Boga. Próbuję zobaczyć kielich mszalny i Hostię zawieszoną w powietrzu, i wraz z Aniołem 
pochylam się dotykając czołem ziemi, i modle się: 

(treść modlitwy Anioła Pokoju z Fatimy na stronie pierwszej okładki Głosu Małego Rycerza nr 10) 

Zachęcam was, abyście zaczęli tę praktykę w dowolny sposób, taki, który wydaje się wam 
najbardziej naturalny. Czasami może to być piętnaście-dwadzieścia minut przed Eucharystią. 
Innym razem może to być krótka chwila pośród codziennej pracy. 

Częstotliwość jest o wiele ważniejsza niż czas, jaki na to poświęcicie, bo im częściej praktyku-
jecie duchową Komunię, tym bardziej staje się ona waszym zwyczajem, naturalnym odruchem 
jednoczenia się z Bogiem. 

I nie ma lepszego sposobu na duchowe wzrastanie. Jak wyjaśnia św. Leonard z Port Maurice: 
[s.119] 

„Jeśli będziesz praktykował święte ćwiczenie duchowej Komunii kilka razy dziennie 
przez miesiąc, ujrzysz swoje serce całkowicie odmienione”.(…) 

(…) A w momentach duchowej oschłości możemy pójść za zaleceniem św. Jana Vianneya, 
Proboszcza z Ars: 

„Duchowa Komunia działa tak na duszę jak podmuch na przygasający żar z ogniska. 
Kiedy tylko czujesz, że stygnie twoja miłość do Boga, uczyń szybko duchową Komunię”. 

„Szybko!” W takiej sytuacji trzeba działać natychmiast. Święci starają się nam powiedzieć, że 
nie powinniśmy ograniczać naszej jedności z Chrystusem w Eucharystii do Komunii sakramen-
talnej [s.120] przyjmowanej raz na tydzień, czy nawet raz dziennie. Potrzebujemy żywej obec-
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ności Chrystusa w naszym życiu chwila po chwili, aby On nas odżywiał i chronił od grzechu, 
dlatego musimy regularnie odnawiać nasza jedność z nim, a szczególnie wtedy, gdy czujemy, 
że się od niego oddalamy. 

Chrystus nie jest jedynie obecny w tym sakramencie podczas mszy świętej! Eucharystia jest 
wypełnieniem stale aktualnej obietnicy z Chrystusem z Ewangelii, że pozostanie z nami: 

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. (Mt 28, 20) [s.121] 

Jakże wspaniale by było, gdyby wszyscy mogli rozwinąć taką nieustanną, codzienną 
praktykę duchowej Komunii, byśmy mogli modlić się wraz ze św. Faustyną: 

„O Jezu utajony w Hostii, słodki Mistrzu mój i wierny Przyjacielu, o, jak szczęśliwa dusza 
moja, że mam takiego przyjaciela, który mi zawsze dotrzymuje towarzystwa. […] O, jak 
się cieszę, że jestem mieszkaniem dla Ciebie, Panie; serce moje jest świątynią, w której 
ustawicznie przebywasz”. 

Dzienniczek, 877, 1392 [s.122] 
Źródło: Vinny Flynn, „7 TAJEMNIC EUCHARYSTII” 2011 

SKUTKI KOMUNII ŚW. PRZYJĘTEJ GODNIE 

1. Osłabia w nas złe skłonności. 

2. Wyniszcza w nas wady. 

3. Gładzi grzechy powszednie. 

4. Wytwarza w nas cnoty. 

5. Chroni nas od grzechów śmiertelnych. 

6. Wzmacnia nas i ubogaca łaskami  i darami o tyle, o ile ich jesteśmy sposobni przyjąć. 

7. Oświeca, odmładza duszę. 

8. Napełnia radością i słodyczą nadziemską. 

9. Rozpala serce miłością Bożą. 

10. Pomnaża w nas stopnie chwały w niebie. 

11. Jest zadatkiem wiecznego zbawienia. 

12. Czyni nas Synami Bożymi. 

13. Czyni nas strasznym szatanowi. 

14. Jedna Komunia święta przyjęta godnie, zdolna jest uświęcić człowieka.  

Nic milszego Bogu uczynić nie możesz, jak gdy Go przyjmiesz w Komunii świętej w poko-

rze ducha do czystego serca. (Źródło: Modlitewnik „HOŁD BOGU OD NARODU POLSKIEGO”, Kraków 1921) 

O GODNOŚCI MSZY ŚWIĘTEJ 

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Sakramentów przygotowuje broszurę, która ma pomóc 
kapłanom we właściwym celebrowaniu Mszy św. a wiernych skłonić do pełniejszego i 
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bardziej godnego uczestnictwa.  

Doniesienia te potwierdził kard. Antonio Canizares. Wyjaśnił, że broszura może pojawić się już 
latem tego roku. Jednocześnie, podczas wykładu wygłoszonego w ambasadzie Hiszpanii, 
podkreślił, że odnowa liturgii musi pozostawać w ciągłości z Tradycją 
Kościoła, a nie odrywać się od niej. „Przerwy” w ciągłości, jego zda-
niem, powstają wtedy, gdy wprowadza się nowości, które nie 
uwzględniają ciągłości z Tradycją, albo gdy ignorowane jest naucza-
nie Piusa XII na temat liturgii. 

Hierarcha szczególną uwagę zwrócił na znaczenie konstytucji o litur-
gii św., przyjętej podczas Soboru Watykańskiego II – Sacrosanctum 
Concilium. Określa ona, w jaki sposób „dokonuje się dzieło naszego 
odkupienia. Jest ono realizowane przede wszystkim w Boskiej Ofierze eucharystycznej”. Kar-
dynał dodał, że „Bóg chce być czczony w ten konkretny sposób i my nie możemy tego zmie-
niać”. 

Hierarcha powiedział także, że nie można zapominać o tym, co stwierdza dokument soborowy, 
a mianowicie, że „dla urzeczywistnienia dzieła Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele, 
szczególnie w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofierze Mszy świętej, czy to w osobie 
odprawiającego, gdyż Ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez 
posługę kapłanów, czy też zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi”. Podkreślił, że celem 
liturgii „jest uwielbienie Boga i zbawienie ludzi”. Pozostaje ona „źródłem i szczytem, do którego 
zmierza działalność Kościoła”. 

Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Sakramentów skrytykował istniejące nadużycia np. 
robienie podczas Mszy św. „show”. Nieprzychylnie wypowiadał się na temat zbyt gadatliwych 
kapłanów i hałasu w świątyniach. Utrudniają one bowiem skupienie się na osobistej modlitwie 
wiernych i samego celebransa. Jednocześnie wskazał, że duchowni powinni się zachowywać 
jak św. Jan Chrzciciel, który nawet kiedy mówił, starał się umniejszyć swoją osobę i wywyższyć 
Mesjasza. 

Kardynał skrytykował także „urozmaicanie” Mszy św. „rozrywkowymi” piosenkami, które unie-
możliwiają skupienie się na tajemnicy Ofiary Pańskiej. Hierarcha pochwalił celebrowanie Mszy 
św., w której kapłan zwrócony jest twarzą do ołtarza. Nie wykluczył jednak możliwości zwraca-
nia się kapłana twarzą do ludu, zwłaszcza podczas czytania słowa Bożego. Podkreślił potrzebę 
zachowania tajemnicy, zwrócenia ołtarza w kierunku wschodnim i konieczność zachowania 
ofiarnego sensu Eucharystii. 

Zapytany przez ambasadora Panamy przy Stolicy Apostolskiej o włączanie pewnych elemen-
tów kultur rodzimych do liturgii, kardynał podkreślił, że elementy takie są dozwolone, o ile nie 
naruszają podstawowych zasad. 

Hierarcha odniósł się również do faktu umieszczania tabernakulum w bocznym ołtarzu lub 
kaplicy. Zauważył, że w ten sposób „tabernakulum znika”, a ludzie rozmawiają głośno przed 
Mszą św. i nie są do niej należycie przygotowani. 

Zapytany o stanowisko wobec Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, kardynał powiedział, że 
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papież Benedykt XVI zaproponował środki uzdrawiające, ale członkowie Bractwa nie odpowie-
dzieli na nie. Stwierdził: - Myślę, że Tradycja, która zatrzymuje się na Piusie XII jest także 
„przerwą” w ciągłości Tradycji. 

Źródło: Zenit.org., AS.  http://www.pch24.pl/o-godnosc-mszy-swietej,11752,i.html#ixzz2IkIvXW5h 

MĘCZENNIK EUCHARYSTII  
BŁ. PIOTR RENAT ROGUE (1758-1796)  

Był kapłanem zgromadzenia założonego przez św. Wincentego a Paulo. Gdy rewolucyjna 

[francuska] Konstytucja Cywilna wymagała złożenia przysięgi na wierność władzom organizo-

wał spotkania księży, dla wykazania, że takiej przysięgi nie można pogodzić z wiernością wie-

rze katolickiej. Przekonywał wprowadzanych w błąd i wątpiących, podtrzymywał na duchu 

porażonych lękiem. Był świadkiem aresztowania biskupa i zastąpienia go kandydatem, który 

złożył przysięgę. Przeżył zamknięcie seminarium i cierpienia licznych księży. Z radością odczy-

tywał dokument papieża Piusa VI potępiający Konstytucję Cywilną Kleru jako heretycką, zmie-

rzającą do zniszczenia wiary katolickiej. Skłonił miejscowego proboszcza do ratowania się 

ucieczką, ale sam pozostał w Cannes, aby z ukrycia służyć parafianom. Narażony na areszto-

wanie, często zmieniał mieszkanie. Swoje obowiązki mógł spełniać tylko nocami. Pewnej nocy 

jednak, gdy niósł Komunię świętą wiernym, został ujęty przez władze. Te okoliczności aresz-

towania sprawiły, że nazywano go męczennikiem Eucharystii. Sześćdziesiąt dziewięć dni spę-

dził w więzieniu. Po parodii procesu skazano go na śmierć i 3 marca 1796 r. wykonano wyrok 

na gilotynie.” 
http://www.fronda.pl/a/zabijaja-za-eucharystie,20298.html 

KARDYNAŁ LLOVERA:  
MNOŻĄ SIĘ LITURGICZNE NADUŻYCIA 

 „Mnożą się nadużycia liturgiczne, musimy na nowo odkryć Vaticanum II” 

– stwierdził prefekt Kongregacji Kultu Bożego, kard. Antonio Cañizares 

Llovera. „Kościoły nie są tylko miejscem do gromadzenia się, są także 

miejscem spotkania tajemnicy Boga” – dodał hierarcha. 

Jak potwierdził, w ramach kongregacji utworzono nowe biuro zajmujące się 

wyłącznie promowaniem sztuki i muzyki kościelnej, zgodnej m. in. z szóstym i siódmym roz-

działem konstytucji „Sacrosanctum concilium”. – To niezbędny krok w celu sprostania potrze-

bom liturgii w tych dwóch obszarach. Nie wszystkie rodzaje muzyki czy ekspresji artystycznej 

są w zgodzie z naturą liturgii, która powinna przestrzegać swych własnych zasad. Sztuka i 

http://www.pch24.pl/o-godnosc-mszy-swietej,11752,i.html#ixzz2IkIvXW5h
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muzyka mają fundamentalne znaczenie, potrzebujemy ich do dalszej odnowy liturgii w formie 

zaproponowanej przez Drugi Sobór Watykański, by zwiększyć jej piękno – to konieczne. To 

bardzo ważne dla Kongregacji ds. Kultu Bożego, by wspierać sztukę liturgiczną i muzykę, by 

proponować kryteria i wytyczne zgodne z nauką i bogatą tradycją Kościoła, by wspierać kon-

takty z muzykami, architektami, malarzami, złotnikami itd. Wszystko to wymaga szczególnej i 

bacznej uwagi – tłumaczy kard. Llovera.  

- Liturgia nie przeżywa dziś szczęśliwego okresu. Najwyraźniej należy ożywić prawdziwe ro-

zumienie znaczenia liturgii w życiu chrześcijańskim i w życiu Kościoła. Bez wątpienia, wiele już 

zostało zrobione. Ale to nie wystarcza i dlatego konieczne jest pójście dalej, zwłaszcza w celu 

wprowadzenia do naszej świadomości nauczania II Soboru Watykańskiego; innymi słowy, 

wprowadzenie do świadomości ludzi, którzy tworzą Kościół, przekonania, że liturgia może stać 

się centrum Kościoła, źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia – stwierdził kardynał. 

Jak dodał, rozpowszechnione nadużycia liturgiczne są „wyrazem błędów czyjejś wiary, które 

jednocześnie prowadzą ludzi do wypaczania ich wiary. Najintensywniejsze wysiłki w celu wy-

prostowania takich naruszeń są konieczne”. - Zawsze ponosiliśmy za to odpowiedzialność, 

zwłaszcza teraz, w trakcie Roku Wiary. Jest to także szczególnie prawdziwe w odniesieniu do 

biskupów – stwierdził duchowny. 

Małgosia W. 
źródło: vaticaninsider.lastampa.it 
http://www.pch24.pl/kardynal-llovera--mnoza-sie-liturgiczne-naduzycia,11087,i.html#ixzz2GdcFAXkp 

WIERZYMY… ŻE CHLEB I WINO 
KONSEKROWANE PRZEZ KAPŁANA  
PRZEMIENIAJĄ SIĘ  
W CIAŁO I KREW CHRYSTUSA 

Credo Ludu Bożego (wyznanie wiary, które papież Paweł VI publicznie wypowiedział 30 
czerwca 1968 roku na placu św. Piotra w Rzymie – przyp. Tłum. ) stwierdza to bardzo jasno: 

„Wierzymy, że tak jak chleb i wino konsekrowane przez Pana podczas Ostatniej Wieczerzy 
przemieniły się w Ciało Jego i w Jego Krew, które niebawem miały być za nas na krzyżu ofia-
rowane, również chleb i wino konsekrowane przez kapłana przemieniają się w Ciało i Krew 
Chrystusa zasiadającego w chwale niebieskiej”. 

A Katechizm Kościoła Katolickiego dodaje: 

„Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny żywy i chwalebny Chrystus w 

http://www.pch24.pl/kardynal-llovera--mnoza-sie-liturgiczne-naduzycia,11087,i.html#ixzz2GdcFAXkp


Głos Małego Rycerza Nr 10 (2/2013)        kwiecień-maj-czerwiec 2013 

 

 

26 
 

 
 

sposób prawdziwy, rzeczywisty i substancjonalny”. KKK, 1413 

Jest to ten żywy i chwalebny Chrystus, który żali się świętej Faustynie: 

„Ach, jak Mnie to boli, że dusze tak mało się łączą ze Mną w Komunii św. Czekam 
na dusze, a one są dla Mnie obojętne. Kocham ich tak czule i szczerze, a one Mi 
nie dowierzają. Chcę je obsypać łaskami - one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się 
ze Mną, jak z czymś martwym, a przecież mam Serce pełne miłości i miłosierdzia. 

 (Dzienniczek 1447) 

Eucharystia nie jest rzeczą. Nie jest czymś martwym. To jest Chrystus i On jest w pełni 
żywy. Przyjmując go świadomie, stajemy sia bardziej w pełni żywi, tak że możemy powiedzieć 
za świętym Pawłem: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Gal 2,20). 

Źródło: Vinny Flynn „7 TAJEMNIC EUCHARYSTII – Tajemnice wiary”- 2011, s.31-32 

POSŁUGA W KONSPIRACJI –  
ADOROWAŁ KORPORAŁ 

 Józef Maria Coudrin (ur. 1768, zm. 1837) - francuski duchowny, założyciel 

Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi (Zakonnicy Najświętszych 

Serc dop. ded.). Z powodu rewolucji francuskiej oraz zamknięcia wszystkich seminariów du-

chownych, o. Józef Coudrin swoje święcenia kapłańskie otrzymał w sposób konspiracyjny 4 

marca 1792 r. z rąk biskupa ukrywającego się w Seminarium Irlandzkim w Paryżu. Zaraz po 

święceniach miał odprawić Mszę św. prymicyjną w kościele parafialnym w rodzinnym Coussay-

les-Bois, lecz odmówiwszy złożenia przysięgi na Konstytucję Cywilną Kleru, (oryg.fr. La loi sur 

la constitution civile du clergé) - dokument przegłosowany 12 lipca 1790 przez Konstytuantę w 

czasie rewolucji francuskiej. Jego celem było dokonanie gruntownych zmian w strukturze fran-

cuskiego Kościoła katolickiego, podporządkowanie jego instytucji państwu i zastąpienie kon-

kordatu podpisanego w 1516. Musiał ratować się ucieczką. Ukrywał się w La Motte d'Usseau, 

gdzie przebywał od czerwca do października 1792 r. Przedstawiamy zdjęcie jednego z zakon-

ników z założonego przez niego Zgromadzenia, w tym małym pomieszczeniu, służącym za 

schronienie, z którego o Coudrin wychodził jedynie raz dziennie, aby odprawić Msze Świętą, a 

następnie tam wracał i cały czas adorował korporał, na którym były cząstki Najświętszego 

Ciała pozostałe po łamaniu Chleba. 

Podczas jednej z wielogodzinnych adoracji miał widzenie, w którym, jak później opowiadał, 

wyraźnie widział duże zastępy biało odzianych kobiet i mężczyzn niosących w rękach świece 

(symbol światła - Chrystusa), w dwóch ginących gdzieś rzędach. Ta wizja stała się impulsem 

do założenia zgromadzenia zakonnego i pełnego poświęcenia się miłości Najświętszych Serc. 

http://oryg.fr/
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Po opuszczeniu kryjówki, dnia 20 października 1792 r., oddał się całkowicie konspiracyjnej 

pracy duszpasterskiej. Udzielał sakramentów wielu ludziom znajdującym się w skrajnie trud-

nych warunkach życiowych w różnych miejscach: piwnicach, 

strychach, więzieniach, gdzie wkradał się, aby służyć posługą 

kapłańską skazanym przez rewolucję na śmierć. Znany był pod 

wieloma pseudonimami: Caprais, Pierrot, Jerome, Marche-a 

Terre. Stał się w tym okresie jednym z najbardziej ściganych 

przez władze kapłanów. Najświętszy Sakrament musieli ukry-

wać w specjalnych skrytkach, jakie robili między innymi w 

ścianach domów. Ludzie, którzy chcieli adorować Najświętszy Sakrament, robili to siadając na 

progu swojego domu i patrząc się w kierunku kamienicy o której wiedzieli, że takie ukryte ta-

bernakulum się znajduje.  

Po lewej stronie na zdjęciu zachowana skrytka w ścianie jednego z domów w Paryżu. 

Maria Patynowska 
na podstawie: "Eucharystia. Miłość wcielona", Daniel Ange 

Łucja z poznajmy-prawde.blog.one 

P.S. Zakonnicy Najświętszych Serc (na stronie http://www.sscc.pl/eucharystia.php) tak piszą: 

„W Eucharystii odkrywamy posłanie Jezusa, by nieść miłosierdzie Bożego Serca do 

wszystkich, którzy zostali zaproszeni na ucztę Pana”. 

„W adoracji łączymy się także z wstawienniczą i wynagradzającą modlitwą Jezusa do 

Ojca, który woła za zbawieniem całej ludzkości.” (red.) 

PROSIMY: MÓWCIE NAM O PANU BOGU! 

„Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo et in tota anima tua et in tota mente tua: hoc 

est maximum et primum mandatum” 

„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim 

umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie” 

 (Mt 22, 37-38) 

    W ostatnich kilkudziesięciu latach tendencje antropocentryczne w wielu środowiskach ko-

ścielnych zdeformowały i z ateizowały życie ludzi należących do Kościoła. Można odnieść 

wrażenie jakoby całe życie chrześcijanina miało się obracać wokół relacji człowiek-człowiek, 

człowiek-świat. Problem aktualny – mniej czy bardziej – we wszystkich sferach życia kościel-

nego, niestety! 

   Problem bezczelnego wykreślania Pana Boga z zakresu spraw ludzkich nie jest problemem 

http://www.sscc.pl/
http://www.sscc.pl/
http://prawda-nieujawniona.blog.onet.pl/4,AU8733669,index.html
http://www.sscc.pl/eucharystia.php
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nowym. Jednakowoż w ostatnich kilkudziesięciu latach przybrał on na sile. Pytamy więc z 

troską i niepokojem: Jakie ziarna zostały rzucone na glebę Kościoła, skoro tak się dzisiaj spra-

wy mają? Jakie moce zostały uruchomione w Kościele, skoro tak się dzisiaj sprawy mają? Kto 

te ziarna rzucił? Kto te moce uruchomił? Co to są za ludzie? Jakie mają cele? 

   A o co chodzi? Tylko tytułem przykładu – kilka zaledwie przejawów odwracania się od Pana 

Boga, nie tylko w Polsce: zmniejszone zrozumienie obowiązku modlitwy, alergia na punkcie 

Tradycji, bezczelne ujmowanie czci Panu Jezusowi, rozsiadanie się człowieka w świątyni Pań-

skiej, zanik postawy klęczącej przed Bogiem, odwracanie się tyłem do Pana Jezusa ukrytego 

w Tabernaculum, Komunie Święte świętokradzkie, uzurpacja pewnych posług liturgicznych, 

zarzucanie tendencji schizmatyckich i sekciarskich katolikom wiernym Tradycji, wiernym pra-

wowitej katolickiej doktrynie i liturgii (czy jest się katolikiem, jeśli zdradza się Tradycję?), zanik 

elementarnego pozdrowienia chrześcijańskiego „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!” 

(diabeł pozaklejał usta polskim katolikom, nawet tym z najbardziej „pobożnych” grup i wspólnot 

– milczą, dlaczego?). 

   Jak nas poucza historia konstruowania wieży Babel, nie na wiele się zda nawet najbardziej 

szlachetnie motywowane majstrowanie wokół polepszenia doczesnych spraw ludzkich, jeśli 

cześć Boga idzie w odstawkę. Co jeszcze musi się zdarzyć, aby współczesny Polak i katolik 

uniżył się i ugiął pokornie kolana przed Panem Bogiem? Czy słyszymy dzisiaj kazania o ko-

nieczności – i o pięknie – uniżenia się człowieka przed Panem Bogiem? 

   Pan Bóg napomina: „Si ergo pater ego sum, ubi est honor meus? Et si Dominus ego sum, 

ubi est timor meus?, dicit Dominus exercituum ad vos, o sacerdotes, qui despicitis nomen 

meum et dicitis: «In quo despeximus nomen tuum?»” – „Skoro Ja jestem Ojcem, gdzież jest 

cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla Mnie? To mówi Pan Zastępów do 

was, o kapłani: Lekceważycie imię moje, a jednak pytacie: Czym to okazaliśmy lekceważenie 

Twemu imieniu?” (Ml 1, 6). 

   Tu i ówdzie szuka się odpowiedzi na pytania o drogę Kościoła – co ma być drogą Kościoła? 

A przecież Pan Jezus już dawno na to pytanie odpowiedział i nam powiedział, i jasno powie-

dział, że On jest drogą. On sam! „Ego sum via” – „Ja jestem drogą” (J 14, 6)! 

   Do chlubnych wyjątków należy klarowność ewangelicznych sformułowań niektórych paste-

rzy: 

   „W chrześcijaństwie nie chodzi na pierwszym miejscu o Kościół lub o człowieka, lecz o Boga. 

Właściwa orientacja chrześcijańska nie obraca się wokół naszych nadziei, obaw i życzeń, ale 

wokół Boga, Jego wielkości i mocy. Pierwsze zdanie wiary chrześcijańskiej, zasadnicza orien-

tacja chrześcijańskiego nawrócenia brzmi: jest Bóg” (Kard. J. Ratzinger, Der Gott Jesu Christi, 

cyt. za: Służyć prawdzie, 13 IX). 
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   A św. Paweł, wierzący Apostoł, przestrzega: „Si in hac vita tantum in Christo sperantes su-

mus, miserabiliores sumus omnibus hominibus” – „Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie na-

dzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania” (1 Kor 15, 19). 

   W czasach pomieszania powszechnego i w smutnym, wykoślawionym, antropocentrycznym 

kontekście pytamy o najbardziej fundamentalną kwestię Ewangelii: o relację człowieka z Pa-

nem Bogiem. Konkretniej: o wiarę, nadzieję i miłość. Te cnoty łączą człowieka z Panem Bo-

giem. 

   Rozglądamy się za kaznodziejami, którzy nie są chorzy na antropocentyzm. 

   Rozglądamy się za kaznodziejami, którzy mówią nam o Panu Bogu. 

   Rozglądamy się za kaznodziejami, którzy prowadzą nas do uniżenia się przed Panem 

Bogiem. 

   Rozglądamy się za kaznodziejami, którzy klęczą przed Panem Bogiem. 

   Rozglądamy się za kaznodziejami, którzy uczą nas klękać przed Panem Bogiem. 

   Człowiek mądry zastanowi się, dlaczego nasz Ojciec Święty Benedykt XVI w roku kapłań-

skim dał katolickiemu duchowieństwu przed oczy wzór przedsoborowego Kapłana, który nie 

poszedł z duchem czasu. Poszedł z Duchem Świętym! Był w pełni kapłanem. 

   Św. Jan Maria Vianney, wierzący proboszcz z Ars, mówił: „Przyjdzie dzień, gdy ludzie będą 

tak zmęczeni ludźmi, że wystarczy im powiedzieć o Bogu, żeby zobaczyć u nich łzy”. 

   Jacy mądrzy są Święci! Mówią nam o Panu Bogu – słowem i życiem. Codzienne czytanie ich 

życiorysów i ich pism to lektura pożywna. Pouczająca. Teologiczna. Teocentryczna! Pewna i 

niezbędna. 

   I jeszcze jedno: w życiu Świętych jasno widać, że nawet w czasach pomieszania powszech-

nego możliwa jest realizacja Ewangelii. Właśnie w czasach pomieszania powszechnego z 

większą ostrością nam się ukazuje, jak wiele mamy do zrobienia i jak wiele zrobić możemy w 

służbie Bogu i Kościołowi. Perspektywy realizacji dobra i perspektywy wierności są szeroko i 

nagląco otwarte! 

   A wszystko zaczyna się od uniżenia się przed Panem Bogiem. Co-

dziennie. 

   Wszystko zaczyna się od kolan pokornie zgiętych przed Panem 

Bogiem. Codziennie. 

   Mądry rozważy. Wprowadzi w czyn. Codziennie.    

22 września 2012 

Ks. Jacek Bałemba SDB 
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Tematyka poruszona w książce – apologia postawy klęczącej – jest ważna dla ocalenia naszych katolickich i pol-

skich zwyczajów. Klękamy przyjmując Komunię św. ! 

 Ks. Jacek Bałemba SDB, Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury. Przemilczany aspekt pontyfikatu 

Benedykta XVI, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2012, s. 80, ISBN 978-83-86535-57-6, cena 

15.00 zł. 

Zamówienia – także indywidualne – można już składać w Wydawnictwie św. Tomasza z Akwinu! 

02-764 Warszawa, ul. Egejska 5/24, tel. 22 651 88 17 albo 601 519 847, e-mail: stanislaw@krajski.com.pl 

WIECZORY Z JANEM PAWŁEM II  
- SPOTKANIA MODLITEWNE  
W BAZYLICE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  
W KRAKOWIE – ŁAGIEWNIKACH 

Odpowiadając na prośbę kustosza sanktuarium Miłosierdzia Bo-

żego w Krakowie, miejscowego pasterza, wikariusza generalnego 

archidiecezji krakowskiej ks. Bp Jana Zająca chciałam krótko 

zrelacjonować swoje refleksje na temat przeżyć z uczestnictwa w 

pierwszo-sobotnich  nabożeństwach z Janem Pawłem II, obecnie 

błogosławionym. 

Mój udział w tej formie modlitwy rozpoczął się w szczególnym czasie, w czasie kiedy nasz 

ukochany Ojciec Święty, Jan Paweł II odchodził do domu Ojca, a było to 2 kwietnia 2005 r. W 

tym to właśnie dniu przeżywaliśmy I sobotę kwietnia i równocześnie sobotę przed Świętem 

Bożego Miłosierdzia. 

Dlatego nasza grupa modlitewna Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego z Bochni od 

kilku lat przybywała w gronie około 50 osób do tego miejsca, aby tym razem w wigilię Święta 

Bożego Miłosierdzia uczestniczyć w nocnym czuwaniu modlitewnym.  

Od tamtego dnia rozpoczęto również wieczysta adorację Króla Miłosierdzia w Najświętszym 

Sakramencie w specjalnie przygotowanej kaplicy adoracji.  

Również od wspomnianego dnia (2.04.2005r.) nasza grupa modlitewna – wspólnota bocheń-

ska, w większym lub mniejszym gronie brała udział w comiesięcznych, pierwszo-sobotnich 

spotkaniach modlitewnych z Janem Pawłem II, a po nich w całonocnej adoracji Najświętszego 

Sakramentu… i tak dotrwała do chwili obecnej lecz już w znacznie mniejszym gronie. Powo-

dem tego było powstanie w naszej parafii blisko 5 lat temu nabożeństwa  fatimskiego w pierw-

szą sobotę miesiąca. 

mailto:stanislaw@krajski.com.pl
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Teraz pragnę podzielić się swoimi przeżyciami z udziału w spotkaniach modlitewnych z Janem 

Pawłem II, w tym szczególnym miejscu jakim jest Bazylika Bożego Miłosierdzia w Krakowie. 

Ojciec święty Jan Paweł II od chwili wyboru na stolice Piotrową stał się dla mnie kimś bardzo 

ważnym… Stał się widzialnym znakiem, zastępcą Chrystusa na ziemi. Kochał każdego czło-

wieka, niezależnie kim był, jakie miał pochodzenie, czy był biedny czy bogaty, czy miał wy-

kształcenie, czy też był zwykłym, prostym człowiekiem. Widział w człowieku Boga, gdyż na 

Jego obraz i podobieństwo został stworzony. Ojciec święty emanował miłością do wszystkich i 

tym zjednywał sobie cały świat. Za miłość odwdzięczano mu się miłością. Gdziekolwiek odby-

wał podróże z entuzjazmem był witany. W sposób szczególny był przyjmowany, kiedy odwie-

dzał swoją ukochana Ojczyznę – Polskę.  

Wśród ośmiu pielgrzymek, które odbył do Polski, ja uczestniczyłam w dziesięciu różnych miej-

scach, które nawiedził. Byłam wtedy i jestem po dziś dzień zbudowana jego przemówieniami, 

homiliami, gestami, jego całym życiem. Pamiętam wiele wątków z tych przemówień i homilii, 

które chciałabym i pragnę realizować je w swoim życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. 

Wieczory modlitewne z Janem Pawłem II pozwalały mi na nowo odkrywać Jego życie, cierpie-

nie i służbę Bogu i ludziom. I to był powód dla którego brałam udział w tej formie modlitwy i 

formacji duchowej.  

Czym te spotkania były dla mnie? 

Dziś z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że te wieczory modlitewne z Janem Pawłem II 

były w dużej mierze ubogaceniem duchowym, bo modlitwa w takiej wspólnocie jest siłą, zapo-

mina się o sobie, problemach których nie brakuje, daje radość, że mogę coś ofiarować Bogu i 

ludziom. 

Dlatego dziś, 8 lat od odejścia bł. Jana Pawła II do domu Ojca, chcę Bogu 

podziękować przez pośrednictwo Maryi i bł. Jana Pawła II za moje dotych-

czasowe życie, za zdrowie, za rodzinę, za wiarę, w której pragnę nieustan-

nie wzrastać, za miłość, którą chcę darzyć każdego, za wspólnotę do której 

należę i za wszelkie dobro i doświadczenie. 

Dziękuję dobremu Bogu za to, że przez 5 lat mogłam systematycznie uczestniczyć w tych 

modlitewnych wieczorach z Janem Pawłem II, który był i będzie dla mnie niedoścignionym 

autorytetem i wzorem do naśladowania w zdobywaniu świętości.  

Pragnęłabym, aby wszyscy Polacy żyli tym, co przekazywał nam nasz ukochany Ojciec święty 

bł. Jan Paweł II – Wielki… aby jego słowa stały się mottem ich życia, aby w tym szczególnym 

roku, Roku Wiary, otwarli swoje serca i zbliżyli się do Boga, naszego najlepszego Ojca w nie-
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bie. 

Niech się tak stanie. Chwała Panu. 

mr Halina Wysokińska 

A KRÓL MIŁOSIERDZIA  
OTWORZY WAM DRZWI 
W dniu 26.XII.2004 – jako ówczesnej animatorce bocheńskiej grupy modlitewnej przekazała mi 

s. Zofia Grochowska orędzie od Pana Jezusa. Były to słowa Pana Jezusa jakie usłyszała tego 

dnia w swoim sercu założycielka Legionu, jako odpowiedź na swoją prośbę:  

„Od kilku dni proszę Boga jak pomóc Ojczyźnie. Po Mszy św. i po półgodzinnym czytaniu Pi-

sma św. otrzymałam odpowiedź. 

Jezus: „Łaską od Boga jest ratunek Polski poprzez Ewangelię – Słowa Boże i Apostołów. 

Czytać trzeba przez 90 dni, aby Słowo Boże zajaśniało nad Polską. Trzeba znaleźć wielu 

ludzi o dobrym sercu, aby lud polski odnowił się poprzez Słowo Boże. Fundamentem 

odnowy jest Ewangelia. Ja, Jezus nadal działam poprzez Słowo, które Ciałem się stało i 

mieszka wśród was. Daję wam moc zwycięstwa, że Moje słowa są żywe i prawdziwe. 

Niech wasza wiara w te Słowa będzie silna, a Król Miłosierdzia Bożego otworzy wam 

drzwi, a Królestwo Boże będzie wśród was.” 

To ostatnie zdanie:  „A Król Miłosierdzia Bożego otworzy wam drzwi, a 

Królestwo Boże będzie wśród was”, mocno mi zapadło w pamięci… 

Natychmiast rozdzwoniłam się i w ciągu 2-3 dni znalazło się 200 osób, który 

wyraziły gotowość do podjęcia się tej inicjatywy i zapisało się w stosownym 

zeszycie. Myślę, że nie była to moja zasługa, aby w tak krótkim czasie zgłosiło się tylu ludzi. 

Fakt, że prosiłam, aby osoby poinformowane dalej przekazywały informacje i poszukiwały 

chętnych do tej szlachetnej inicjatywy i oddzwaniali. Drugi fakt, to to, że odbierane telefony były 

przyjmowane życzliwie, ze zrozumieniem i odpowiedzialnością (no może 2-3 osoby nie podjęły 

się tego zadania). Tak więc to moc i łaska Boża, dotknęła i wskazała te konkretne osoby do 

codziennego, ½ godzinnego czytania Pisma Świętego przez 90 dni. 

Gdy 2005 r. wyjeżdżaliśmy na nocną adorację, dużym autokarem (55 osób) w wigilię Święta 

Bożego Miłosierdzia do Łagiewnik krakowskich, poprosiłam, aby osoby, które czytały Pismo 

św. przez 90 dni podniosły ręce (z moich wyliczeń wynikało, że tego dnia ta inicjatywa dobiegła 

końca) – podniósł się „las rąk”. Wówczas pomyślałam: Czy to znaczy, że ten dzień zakończe-

nia czytania Pisma św., ma (miał) zrealizować obietnice orędzia?  

W moim odbiorze to się stało! Tego dnia o godz. 21:37, w czasie czuwania nocnego, w prze-
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dedniu Niedzieli Miłosierdzia, ustanowionej przez Jana Pawła II, świat cały padł w zadumę. TV 

na cały świat transmitowała przebieg choroby, śmierci a potem pogrzebu Ojca Świętego Jana 

Pawła II. 

Chyba po raz pierwszy cytowane i zapamiętane słowa:  „A Król Miłosierdzia Bożego otworzy 

wam drzwi, a Królestwo Boże będzie wśród was”– zdanie z orędzi s. Zofii G. w moim odczuciu 

nabrały właściwego znaczenia. I było… Ludzie jednali się jak nigdy! Czy to był przypadek tego 

orędzia? Czy Pan nie dotrzymuje słowa dla nas Małych Rycerzy Miłosiernego serca Jezuso-

wego, którzy ten przekaz realizowaliśmy w Polsce a może także poza Polską? Czyżby to Pan 

posłużył się nami „małymi” w tej globalnej wierze? 

MR Halina Borowiec z Bochni 

JAN PAWEŁ II –  
MODLITWA DO DUCHA ŚW.  

„Tygodnikowi Powszechnemu" udało się dotrzeć do modlitwy 

zapisanej przez Jana Pawła II w 2004 r. – drżącą ręką, chybotli-

wym, niewyraźnym pismem.  

W 1979 r., w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski, przed warszawskim kościołem św. Anny 

odbyło się spotkanie Papieża z młodzieżą. Powiedział wtedy: „Tak jak kiedyś mój rodzony 

ojciec włożył mi w rękę książkę i pokazał w niej modlitwę o dary Ducha Świętego, tak dzisiaj ja, 

którego również nazywacie »ojcem«, pragnę modlić się z warszawską i polską młodzieżą aka-

demicką: o dar rozumu, o dar umiejętności, czyli wiedzy, o dar rady, o dar męstwa, o dar po-

bożności, czyli poczucia sakralnej wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i 

ciała, wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi Psalmista, że jest początkiem mądrości. 

Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec – i pozostańcie jej wierni. 

Będziecie wówczas trwać w wieczerniku Kościoła, związani z najgłębszym nurtem jego dzie-

jów". 

Dziewięć lat później Jan Paweł II opowiedział o tej modlitwie André Frossardowi: „W wieku 

dziesięciu, dwunastu lat byłem ministrantem, ale muszę wyznać, że niezbyt gorliwym. Mój 

ojciec, spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie, powiedział pewnego dnia: »nie jesteś dobrym 

ministrantem. Nie modlisz się dość do Ducha Świętego«. I pokazał mi jakąś modlitwę". 

„Nie zapomniałem jej – mówił dalej Papież. – Była to ważna lekcja duchowa, trwalsza i silniej-

sza niż wszystkie, jakie mogłem wyciągnąć w następstwie lektur czy nauczania, które odebra-

łem. Z jakim on przekonaniem do mnie mówił! Jeszcze dziś słyszę jego głos. Rezultatem tej 



Głos Małego Rycerza Nr 10 (2/2013)        kwiecień-maj-czerwiec 2013 

 

 

34 
 

 
 

lekcji z dzieciństwa jest moja encyklika o Duchu Świętym". 

Wiadomo, że Jan Paweł II przez całe życie modlił się do Ducha Świętego o dary konieczne do 

wypełniania chrześcijańskiego i apostolskiego powołania. Jest wysoce prawdopodobne, że 

odmawiał właśnie modlitwę, której nauczył go Karol Wojtyła, kapitan Wojska Polskiego, czło-

wiek głęboko pobożny, opiekujący się dzieckiem samotnie po śmierci żony. Mimo że wspomi-

nał o niej wielokrotnie, nie została ona nigdzie opublikowana. Ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski, 

były wikariusz generalny Opus Dei w Polsce, podaje na swojej stronie internetowej jej do-

mniemaną wersję. „Tygodnikowi" udało się dotrzeć do oryginału spisanego ręką Papieża. 

„Gdy nie umiemy modlić się tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za 

nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami – powiedział Jan 

Paweł II w rozmowie z Frossardem. – (...) W ostatecznej instancji to zaw-

sze Duch Święty tłumaczy naszą modlitwę – która nas przewyższa". 

MODLITWA BŁ. JANA PAWŁA II 

Duchu Święty, proszę Cię 

o dar Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, 

o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, 

o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, 

o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, 

o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie ode-

rwać, 

o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, 

o dar Bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie 

oderwać. 
Źródło: www.tygodnik.onet.pl 

ks. Adam Martyna 

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU 

Według katechizmu wyróżniamy 6 grzechów przeciw Duchowi Świętemu Pan Jezus 

powiedział, że ten rodzaj grzechu jest szczególnie niebezpieczny, bo sprowadza na du-

szę stan zatwardziałości, która czyni ją niezdolną do przyjęcia Bożego przebaczenia. 

Przyjrzyjmy się zatem bliżej grzechom przeciw Duchowi Świętemu. 

1. Grzeszyć zuchwale w nadziei Miłosierdzia Bożego. 

To pierwszy z grzechów przeciw Duchowi Świętemu, tak jak podają nasze popularne katechi-
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zmy. Bywają tacy ludzie, którzy mówią: "Dlaczego mam pokutować w tak młodym wieku? Jak 

się zestarzeję, to się będę dużo modlił, a Pan Bóg jest miłosierny, to mi na pewno wybaczy". I 

tak bardzo często dopuszczają się bardzo ciężkich grzechów, w nadziei, że Pan Bóg im wyba-

czy, bo jest miłosierny. 

Nie wolno jednak zapominać, że Bóg jest także sprawiedliwy, bo za dobre wynagradza, a za 

złe karze. Żaden dobry uczynek nie pozostaje bez nagrody i żaden zły bez kary. 

Grzeszyć, dlatego, że Bóg jest miłosierny, jest równoznaczne z ubliżaniem Mu i lekceważe-

niem Jego dobroci. 

2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej. 

Ktoś na przykład nie chce dać się skłonić do pokuty za grzechy, bo uważa, że dla niego nie ma 

już litości. Stan taki nazywamy rozpaczą. Jako że grzech ten zamyka drogę do zbawienia, jest 

grzechem przeciw Duchowi Świętemu. Tak samo jest, gdy ktoś dobrowolnie wątpi, że łaska 

Boża może go ocalić. 

3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. 

Są tacy ludzie, którzy oszukują swoje sumienie. Mówią np. "Ja w Boga wierzę, nikomu nic 

złego nie robię, wierzę w to, czego uczą w Kościele, ale za nic nie uwierzę, by Bóg mógł być 

tak surowy, żeby mnie karać za to, że żyję bez ślubu". Jeśli ktoś utwierdza się w takim stanie, 

przeżyje całe życie w grzechu śmiertelnym i w końcu umrze bez pokuty i żalu. Wiadomo, że 

śmierć w takim stanie oznacza potępienie wieczne. 

4. Bliźniemu Łaski Bożej nie życzyć lub zazdrościć. 

W Starym Testamencie mamy przykład króla Saula, który zazdrościł Dawidowi łaski i upodo-

bania Bożego. Zazdrościł do tego stopnia, że usiłował go zabić. Tymczasem łaska Boża jest 

dobrowolnym Bożym darem i powinniśmy być wdzięczni Bogu, że Swoich łask użycza nam i 

naszym bliźnim. 

5. Przeciwko zbawiennym natchnieniom mieć zatwardziale serce. 

Przypuśćmy, że ktoś popadł w grzechy śmiertelne. Brnie z jednego grzechu ciężkiego w drugi. 

Ale Boże miłosierdzie chce go ratować, bo może ktoś modli się za niego. Pan Bóg przypomina 

wtedy takiemu grzesznikowi o nagrodzie i karze wiecznej, czasem stawia na jego drodze ko-

goś, kto go wzywa do opamiętania. Wszystko na próżno. Grzesznik taki prawie siłą tłumi w 

sobie myśli o Bogu i życiu wiecznym, bo na przykład chce zaimponować swojemu bezbożne-

mu towarzystwu albo boi się, że będzie musiał zrezygnować z popełniania takiego czy innego 

grzechu, do którego już jest mocno przywiązany. 
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Zresztą powody mogą być różne. Jednak uporczywe odrzucanie myśli o pokucie, prowadzi do 

zatwardziałości sumienia i w efekcie do śmierci w grzechu śmiertelnym. 

6. Odkładać pokutę aż do śmierci. 

Iluż to się zawiodło i przegrało swoje życie na wieki, bo liczyli na to, że dopóki śmierć jest dale-

ko, to można grzeszyć. "Jak śmierć będzie blisko, to się nawrócę" - mówili sobie. A tymczasem 

śmierć przyszła niespodziewanie, wcale nie czekała na starość ani chorobę. Pomyślmy, iluż to 

ludzi wychodzi rano w zdrowiu ze swego domu, by do niego już nigdy nie wrócić. Śmierć przy-

chodzi nagle i niespodziewanie: zawał serca, wylew krwi do mózgu, wypadek... Przyczyn może 

być mnóstwo. Jakże bardzo oszukują się ci, którzy nawet nie pomyślą o pokucie za swoje 

grzechy, bo liczą na to, że będą żyć długo... A tymczasem ona przyjdzie jak złodziej, kiedy się 

jej nikt nie spodziewa i nie ma czasu na nawrócenie w ostatniej chwili. 

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu są wyjątkowo niebezpieczne, bo bezpośrednio narażają 

nas na utratę wiecznego zbawienia. Wszystkie prowadzą do zatwardziałości serca, a więc 

stanu, w którym człowiek nie jest zdolny żałować za swe grzechy albo z rozpaczy, albo z nie-

wiary i cynizmu. Powinniśmy często prosić Boga, aby nas od tych grzechów zachował. 

Źródło: http://www.pch24.pl/ 

UBIÓR i SŁOWA ŚWIADCZĄ O STANIE NASZEJ 
DUSZY - GODNOŚĆ CHRZEŚCIJANINA (4) 

MODA DLA BOGA - LIST DO DZIEWCZYN 

Drogie dziewczyny! Piszę do was w trosce o naszą godność. Zbyt często myślimy, że ślepe 

naśladowanie mody w ubiorach czyni nas światowymi, a branie wzorców zachowań z seriali 

telewizyjnych czyni nas postępowymi. Nic bardziej mylnego! Projektanci współczesnej mody 

raczej każą nam się rozbierać, zamiast gustownie i ze smakiem ubierać. 

Nie dajmy się zwariować! Czy nie mamy w domach luster? Czy nie tęsknimy za tym, aby nas 

szanowano? Nie prowokujmy złą modą, bo „jak cię widzą, tak cię piszą”. Dziewczyna „niby 

ubrana”, ślepo naśladująca modę z kolorowych tygodników i telewizji jest przyczyną grzesz-

nych myśli i zachowań ze strony mężczyzn.  

W Ewangelii Jezus przestrzega nas: „A ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na 

kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa". Większość młodych mężczyzn nie 

czuje potrzeby zawierać związków małżeńskich. Dlaczego? Boją się zaufać dziewczynie, która 

kusi wokoło swoim roznegliżowanym ciałem. Popatrzmy, ile z nas i wokół nas jest poranionych 

wewnętrznie i sfrustrowanych młodych ludzi, którzy hołdują sloganowi „róbta co chceta". Mimo 

http://www.pch24.pl/grzechy-przeciw-duchowi-swietemu,3028,i.html#ixzz1wXdKkDqj
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tej „wolności" coraz mniej jest na twarzach młodych ludzi prawdziwej radości i nadziei. 

Czy mamy być wciąż „papugą narodów" i czy nie możemy stworzyć własnej mody godnej 

człowieka? Pismo Święte uczy nas, że ciało niewiasty powinno być odkryte tylko dla męża. 

Zacznijmy nosić spódnice i suknie. Spodnie to ubiór dla mężczyzny! Odziane w spodnie nie 

mamy nic wspólnego z kobiecością. Nie posiadamy czaru ani powabu. Nie jesteśmy tajemni-

cze. W skrytości serca każda z nas tęskni za trwałą przyjaźnią, miłością i wiernością. Starajmy 

się o czystość obyczajów przez noszenie skromnych i estetycznych ubiorów. Elegancja nie 

miała nigdy nic wspólnego z nagością. Jak mężczyzna ma odkrywać kobietę? Jak ma marzyć 

o niej, być ciekawy jej ciała, zdobywać ją, tęsknić, kiedy ona cały czas chodzi przy nim mniej 

lub więcej rozebrana, wzbudzając jedynie jego pożądanie? Spoglądajmy częściej samokry-

tycznie do lustra. Nie dajmy się uwieść obcym i złym modom światowym. One niszczą takie 

cnoty chrześcijańskie jak skromność, czystość, wstydliwość.  

W Kazaniu na Górze Chrystus mówi: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga 

oglądać będą". Warto zatem walczyć o czystość naszych serc. Nasza dusza i nasze ciało 

zostało odkupione przez Jezusa Chrystusa na Krzyżu. Syn Boży przywrócił nam godność 

dziecka Bożego. Nasze ciało ma być Świątynią Ducha Świętego, abyśmy razem z Bogiem 

mogli przeżyć dobrze nasze ziemskie życie i zasłużyć na życie wieczne. Nie obrażajmy Boga, 

naszego Stwórcy, przez lansowanie grzesznej w skutkach mody. Pomóżmy Chrystusowi zba-

wiać świat w XXI wieku. Nasze ciało ma być przecież Świątynią Ducha Świętego! Dziew-

czyny odwagi! 

Anna Maria 

Artykuł z „Rycerza Niepokalanej” nr 9/2004 r. 

STRÓJ KOBIETYI MĘŻCZYZNY 

Trzeba również przy tej okazji wspomnieć o różnych modach, które psują ubiór mężczyzn i 

kobiet w taki sposób, że zacierają między nimi różnice. Choć może nie są one z pozoru tak 

wyzywające i niemoralne, jednak coraz częściej dostrzec można te niebezpieczne zjawiska, 

które mają swe przyczyny w braku moralności. Oto od kilku lat lansuje się pewien styl w ubio-

rze - w modzie męskiej tzw. "metroseksualny" - a także kosmetykach - "unisex" .W całym tym 

trendzie idzie o to, aby męskie ubiory coraz bardziej upodabniały się do strojów damskich i 

odwrotnie. W ten sposób coraz trudniej po ubiorze rozróżnić na ulicy chłopca od dziewczyny, 

mężczyznę od kobiety. Oprócz tego pośród modelek na coraz bardziej niemoralnych pokazach 

mody promuje się tzw. typ anorektyczny, tj. kobiet wysuszonych i chudych tak, że przypomina-

ją jedynie wieszaki na ubrania. Niestety, jak zauważają to również niektóre osoby z tzw. świata 

mody, ma to związek z coraz liczniej reprezentowaną pośród projektantów grupą homoseksua-

listów. W ten zakamuflowany sposób chcą oni zmieniać i zacierać różnice między kobietami i 
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mężczyznami, narzucając społeczeństwu swoją dewiacyjną wizję świata. Skutkiem tego kobie-

ty zaczynają przypominać mężczyzn, a moda męska staje się coraz bardziej zniewieściała. 

Wystarczy spojrzeć na efekty tej kampanii w postaci biegających po ulicach "zakolczykowa-

nych" chłopców w obcisłych jeansach i półsportowych butach o kształcie ni to męskim, ni dam-

skim ... W kosmetykach nie ma też miejsca, albo jest go bardzo niewiele, na wody kolońskie i 

klasyczne, zdecydowane zapachy męskie oraz typowe delikatne zapachy damskie. Jest za to 

cała gama mdławych, słodkich zapaszków, które mogą być przeznaczone tak dla mężczyzn, 

jak i kobiet, bez wyraźnego rozróżnienia. Zacieranie różnic między płciami to kolejny etap re-

wolucji w modzie. Tym razem będącej efektem rozwiązłości i dewiacji homoseksualnej. 

Oprac. Sławomir Skiba 

Źródło: Przymierze z Maryją - maj-czerwiec 2008 

LEON XIII 
ENCYKLIKA Z 1884 PRZECIWKO MASONERII (4)  
MASONERIA TORUJE DROGĘ KOMUNIZMOWI. 

Że wolnomularzom całkowicie odpowiadają te doktryny, że na ten wzór i 

podobieństwo zamierzają urządzić społeczeństwa, jest to zbyt oczywiste, 

by tego dowodzić. Od dawna już pracują nad zrealizowaniem tych dok-

tryn, angażując w tym celu wszystkie swe siły i wszystkie środki. W ten 

zaś sposób torują drogę innym, jeszcze zuchwalszym sekciarzom, cze-

kającym w pogotowiu, by z tych błędnych zasad wyciągnąć o wiele bar-

dziej krańcowe wnioski, mianowicie uspołecznienie wszelkiej własności i 

zniesienie wszelkich różnic społecznych i majątkowych.  

GŁÓWNE DĄŻENIA MASONERII. 

Czym więc są i jaką drogę obierają wolnomularze, dostatecznie pokazuje się z tego, cośmy 

pokrótce przedstawili. Główne ich dogmaty tak całkowicie i tak oczywiście uchybiają rozumowi, 

że nie można sobie wyobrazić czegoś bardziej przewrotnego.  

Istotnie, chcieć zniszczyć religię i Kościół, które sam Bóg założył i którymi aż do skończenia 

świata opiekować się obiecał, po to, by po osiemnastu stuleciach przywrócić na nowo 

obyczaje i instytucje pogańskie, to szczyt szaleństwa i najzuchwalszej bezbożności. Lecz 

nie mniej straszne jest i nie do zniesienia, że się ze wzgardą odrzuca dobrodziejstwa miłości-

wie wysłużone przez Jezusa Chrystusa nie tylko dla poszczególnych ludzi, lecz także dla ludzi 

zespolonych w rodzinach i narodach, dobrodziejstwa, którym sami nawet wrogowie przyznają 
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wartość nieocenioną. W tych szalonych i godnych napiętnowania zamiarach widoczna 

jest ta sama nieubłagana nienawiść i żądza odwetu, jaką Szatan pała przeciw Jezusowi 

Chrystusowi.  

Również i druga namiętna dążność wolnomularzy, zmierzająca do zniszczenia fundamentów 

prawości i przyzwoitości i do popierania tych, którzy chcieliby, aby tak jak zwierzętom wolno im 

było robić wszystko, na co im przyjdzie ochota - to nie jest nic innego, jak okrywanie rodzaju 

ludzkiego hańbą i sromotą i pchanie go do ruiny. To zło jeszcze urasta na skutek zagrożeń, 

jakie zawisły nad życiem rodzinnym i nad społeczeństwami. Jak to przedstawiliśmy gdzie in-

dziej, wszystkie narody, wszystkie wieki uznają małżeństwo za rzecz świętą i związaną z reli-

gią, a prawo Boże zatroszczyło się o to, żeby związki małżeńskie były nierozerwalne. Lecz 

jeśli staną się one czymś li tylko świeckim, jeśli wolno będzie rozrywać je, rodzina sta-

nie się łupem zamętu i rozpadu, kobiety zostaną odarte ze swej godności, a potomstwo 

będzie niepewne swych praw i bezpieczeństwa.  

Ignorować całkowicie religię w sferze publicznej i w układaniu i prowadzeniu spraw państwo-

wych, pomijać zupełnie Boga, jak gdyby Go wcale nie było, jest takim zuchwalstwem, jakie u 

pogan nawet niesłychaną było rzeczą, bo także oni w sercach swych tak głęboko mieli wpojo-

ną nie tylko wiarę w bogów, ale i potrzebę religii, że ich zdaniem łatwiej można by znaleźć 

miasto bez fundamentów, aniżeli bez Boga. W rzeczy samej ludzka społeczność, do której z 

natury jesteśmy przeznaczeni, jest dziełem samego Boga i od Niego też, jako ze swego źródła, 

wypływa cała siła i trwałość nieprzeliczonych dóbr, jakimi jest ubogacona. Jak przeto sam głos 

natury wzywa nas, poszczególnych ludzi, abyśmy pobożnie i święcie czcili Boga, ponieważ i 

samo życie, i wszelkie dobra życiu towarzyszące od Boga otrzymaliśmy, podobnie - z tego 

samego powodu - powinny to czynić narody i państwa.  

I dlatego jasną jest rzeczą, że ci, którzy społeczeństwo chcieliby mieć zwolnione od wszelkich 

powinności religijnych, postępują nie tylko niesprawiedliwie, lecz także nierozumnie i wprost 

głupio.  

Ponieważ ludzie - z woli Bożej - rodzą się do życia w społeczeństwie i ponieważ władza kie-

rownicza tak koniecznym jest spoiwem społecznego bytu, że gdyby ją usunąć, społeczeństwo 

wkrótce musiałoby się rozchwiać, stąd konieczny wniosek, że autorytet władzy ustanowił ten 

sam Bóg, który jest Stwórcą społeczeństwa. Z czego wynika, że kto sprawuje władzę, bez 

względu na to, kim on jest, sługą jest Boga. I dlatego, zgodnie z celem i istotą ludzkiego społe-

czeństwa, należy prawowitej władzy, gdy słuszne wydaje zarządzenia, tak być posłusznym, jak 

samemu Bogu, Rządcy całego świata. Zdanie zaś, jakoby od woli ludu zależało odmówić po-

słuszeństwa, gdy mu się tak spodoba, jest wprost sprzeczne z prawdą.  
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ABSOLUTNA RÓWNOŚĆ, PROKLAMOWANA PRZEZ KOMUNISTÓW I WOLNOMULARZY, 

JEST SPRZECZNA Z NATURĄ. 

Podobnie nikt nie wątpi, że wszyscy ludzie równi są pomiędzy sobą, gdyż wspólne mają po-

chodzenie i takiej samej są natury, wszyscy też powinni osiągnąć taki sam cel ostateczny i 

mają takie same wypływające stąd prawa i obowiązki. Ale skoro nie wszyscy są obdarzeni 

równymi uzdolnieniami i skoro różnią się między sobą siłą umysłu lub tężyzną ciała, skoro 

zachodzą między nimi tysiączne różnice obyczajów, upodobań, charakterów, przeto nic się tak 

nie sprzeciwia rozumowi, jak zamiar sprowadzenia wszystkich do jednej miary i zaprowadzenia 

jakiejś ścisłej równości w instytucjach życia społecznego. Gdyż jak doskonała budowa ciała 

ludzkiego powstaje z połączenia i zespolenia poszczególnych członków, które nie mają tego 

samego kształtu ani tych samych funkcji, ale których celowe skojarzenie i harmonijne współ-

działanie daje całemu organizmowi piękno, siłę i niezbędną sprawność, tak samo w społe-

czeństwie ludzkim znajduje się nieskończona różnorodność niepodobnych do siebie części. 

Gdyby wszystkie były jednakowe i gdyby każda dowolnie mogła działać na swój sposób, nie 

byłoby niczego bardziej ułomnego, niż takie społeczeństwo. Jeśli natomiast wszystkie według 

mądrej hierarchii godności, wykształcenia i umiejętności pracować będą dla wspólnego dobra, 

ujrzymy wtedy obraz społeczeństwa dobrze i zgodnie z naturą urządzonego. 

Jeśli Pan Bóg pozwoli - Ciąg dalszy nastąpi… 
Będą to rozdziały: 

 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 

MOTYL 

Motyl jest symbolem własnym zwolenników "New Age". Tak jak gąsienica 

zawija się w kokon, przemienia się i wychodzi w formie motyla, tak ludzkość 

przechodzi z dawnej epoki w nową erę. Gąsienica oznacza minioną epokę, 

w której ludzkość żyła według tradycji. 

Z punktu widzenia wiary katolickiej przypisywanie amuletom mocy Bożej oraz oddawanie czci i 

http://www.tradycja.koc.pl/HumanumGenus.htm#14
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wiary nie Bogu Stwórcy, ale przedmiotom jest grzechem bałwochwalstwa i wykroczeniem 

przeciw pierwszemu przykazaniu. Pismo Święte nakazuje: Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, 

kto by (?) uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał 

duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni 

(Pwt 18,10-12). Nie będziecie sporządzać obok Mnie bożków ze srebra ani bożków ze złota 

nie będziecie sobie czynić (Wj 20, 23). 

Egzorcyści ostrzegają, że nawet nieświadome noszenie talizmanów i amuletów może prowa-

dzić do dręczeń demonicznych. Mogą one wyrażać się np. poprzez niepokój i depresje, kosz-

mary senne, trudności w modlitwie czy niechęć do pobożnych czynności. Zaangażowanie się 

w różne formy okultyzmu oraz posługiwanie się amuletami może skutkować rozwinięciem tzw. 

zdolności paranormalnych. To z kolei niesie z sobą opresje diabelskie oraz prowadzi do znie-

woleń i opętań demonicznych. Dlatego należy zniszczyć wszystkie talizmany i figurki przed-

stawiające pogańskie bóstwa oraz zaniechać praktyk, które mają wymiar okultystyczny. 

Bałwochwalstwu i złu trzeba przeciwstawiać się życiem sakramentalnym i kultywowaniem cnót 

religijnych, pamiętając o tym, że gdzie jest zabobon, chęć poznania spraw zakrytych i zdobycia 

nadnaturalnych mocy, tam nie ma miejsca na prawdziwą wiarę, nadzieję i miłość. 

TRÓJKĄT 

Może mieć różną wielkość - jest rysowany na ziemi, w tym miejscu, w 
którym podczas magicznych rytuałów ma pojawić się demon. 

mgr Małgorzata Więczkowska 
większość tekstu pochodzi z witryny :http://www.mariowka.sluzki.opoka.org.pl/refl8.htm. 

KOMENTARZ DO PONIŻSZEGO ARTYKUŁU na str.43:  

„HELLO KITTY A SATANIZM”  

Wielkie dzięki za poniższą wiadomość!!! (artykuł na str. 43)) 

Wiedziałam o tym, że Hello Kitty należy unikać, ale  teraz mogę ostrzec innych rodziców dając 

im konkret. 

Do listy na dole tej wiadomości trzeba jeszcze koniecznie dopisać Spiderman'a, Witch, bajki 

Disney'a. Zdarza się, że niewinne dzieci są nękane, a nawet dochodzi do opętań przez demo-

ny wskutek karmienia się  takimi treściami i używania symboli z nimi związanych - to tacy de-

moniczni aniołowie "stróże" obskakujący dziecko na każdym kroku, nie tylko gdy ogląda "baj-

kę", ale gdy śpi (pościel, pidżamy), myje się (ręczniki, płyny do kąpieli), w ciągu dnia gdy cho-

dzi w ubraniach z tymi wizerunkami, bawi się zabawkami z nimi związanymi, nawet w szkole 
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ponieważ większość piórników, przyborów szkolnych i tornistrów dostępnych w sprzeda-

ży(niesamowicie lansowanych) nosi właśnie wizerunki postaci z demonicznych bajek.  

Hello Kitty - z tym wizerunkiem robią już chyba wszystko - nawet podpaski. 

Problem polega na tym, że wielu ludzi jest nieświadomych tego, że dla diabła ich nieświado-

mość niewiele znaczy, on po prostu jest rozbójnikiem, a te znaki to duchowy klucz przez który 

rości sobie prawo, by wejść w życie osoby, która sama go do tego upoważnia dając "klucz" do 

swego życia, czyli korzystając ze znaku, który w świecie duchowym oznacza przynależność do 

świata demonów. Tu nawet nie ukrywają do jakiego świata - hell - to piekło. 

O Disney'u trzeba by napisać oddzielny e-mail, to jest dopiero zagłębie satanizmu, okultyzmu, 

sexoholizmu, homozseksualizmu. W wielu krajach świata toczą się procesy sądowe założone 

przez rodziców korporacji Disney, ukazały się też BADANIA NAUKOWE potwierdzające fatalne 

skutki oglądania i karmienia się treściami z filmów Disney'a oraz używanie przez tę firmę pod-

progowych informacji (sublimal massages) do umysłów dzieci, które mają prowadzić do demo-

ralizacji, otwartości na wolny sex, homoseksualizm, okultyzm i satanizm. Zajęły się tym pro-

blemem również niektóre parlamenty, ale w Polsce jest cichutko... 

W Polsce nieświadomi rodzice sami wpychają dzieci w paszczę lwa! 

Nawet ostrzeżeni bagatelizują sprawę. Tymczasem w wielu krajach aż huczy, rodzice bojkotują 

wszystko cokolwiek związane jest z Disneyem, który a' propos był masonem 33 stopnia i cał-

kiem świadomie oddawał siebie i swoich klientów demonom. Musiałabym pisać o tym jeszcze 

długo. Korzystania z takich bajek trzeba się wyrzec na głos przed Panem Jezusem i zniszczyć 

(najlepiej spalić) wszystkie przedmioty z tym związane i tu wielu rodziców przekona się jaki 

będzie opór w materii...Zła się nie zrozumie, nie wytłumaczy, ono jest opanowane nienawiścią 

do człowieka, zwłaszcza do dzieci. 

Jeśli coś jest nachalnie lansowane, niezwykle modne a dzieci chętnie to chwytają - trzeba 

włączyć myślenie. Uwierzcie, nie chodzi tu tylko o pieniądze zarabiane na tych bajkach i gad-

żetach - to tylko wabik dla tych którzy to rozpowszechniają, chodzi o dokonanie ogromnych 

krzywd w duszach niewinnych dzieci i to na masową skalę. Jezus przestrzegał przed zgorsze-

niem dziecka, wiedział jak ogromne są skutki takiego zgorszenia. 

Dobrze, że na stronach katolickich oraz dla rodziców i wychowawców (np. edukacjamedial-

na.pl) coraz więcej się o tym pisze, szkoda, że tak późno, ale lepiej późno niż wcale.  

Toczy się wojna, nie bitwa. 

Najgorzej na tej wojnie wychodzą Ci, którzy nie mają jakiejkolwiek broni, czyli ci którzy nie żyją 

życiem sakramentalnym, nie mają żywej relacji z Jezusem...    Agnieszka C. 

http://edukacjamedialna.pl/
http://edukacjamedialna.pl/
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UWAGA: HELLO KITTY A SATANIZM 

Ojciec, by ratować życie dziecka zawarł pakt z demonem, ofiarowawszy za ocalenie 

życia swej córki, stworzenie symbolu, który będzie czczony w świecie, oczywiście ku 

chwale piekieł. 

Kitty White przyszła na świat dnia 1 listopada 1974 roku, na 
londyńskich przedmieściach.  
Czy to przypadkowa data, zwłaszcza dla wyznawców 
Chrystusa?  
Japońska firma Sanrio jest producent HK. A jakie są korze-
nie kotka, którego zna cały świat?  
Czy ludzie mają wiedzę na ten temat? Chyba nie wszyscy. 

Według hiszpańskich źródeł, postać kociaka została stwo-
rzona przez zrozpaczonego ojca, którego chora na nowotwór córka umierała. Ojciec, by rato-
wać życie dziecka zawarł pakt z demonem, ofiarowawszy za ocalenie życia swej córki, 
stworzenie symbolu, który będzie czczony w świecie, oczywiście  ku chwale piekieł.  

Nazwa jest następująca: Hell o Kitty. Jak widać kotek nie ma... Ust!  

Dlaczego? Dlatego, że dziecku jest je łatwo zamknąć i wtło-
czyć wszelką treść. Dziecko jest nieświadome. 

Także kto kupuje przedmioty z wizerunkiem tego kociaka, 
naraża dziecko na poważne niebezpieczeństwo sfery 
duchowej. Oddaje malucha w ręce demonów!! 

Sama Lady Gaga  tuba iluminatów, przebiera się w odzież 
zdobną w wizerunek tego kota. Kłania się demonom na 
swych teledyskach i koncertach, cytuje zaklęcia, narażając 
na niebezpieczeństwo słuchaczy, poddając ich diabelskiej 
manipulacji i hipnozie, poprzez znaki, słowa i zaklęcia, rytual-
ne formuły, ruch ciała i symbolikę okultystyczną! 

Na zdjęciu Gaga siedzi na masońskim tronie, zakończonym 
dwoma filarami z każdej jej strony. Nad jej głową znajduje się 
kompas masonerii. Nosi sukienkę Hello Kitty i pozuje w stylu 
manekina. Jej ręce są umieszczone w sposób przypominają-

cy ikony sztuki, które wyświetla hermetyczna maksyma (ang. hermetic maxim) - jak na górze, 
tak na dole?. 

Hello Kitty to wprowadzanie i rozbudzanie w dzieciach sfery seksualnej, a to taka niewin-
na miła kotka! Kolor różowy to nie tylko kolor związany z seksualnością, ale przede 
wszystkim kolor mocno związany z ideologią New Age, podobnie jak symbol motyla i 
"klucz nilu" pogarda dla dziewictwa! 
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Ten piekielny japoński kotek omamił umysł niejednego dziecka na 
świecie i opróżnia portfele nieświadomych rodziców. 

- Mamo, mamo! Kupisz mi nowy piórnik? 

- Przecież kupiłam ci na początku roku. 

- Ale ja chcę taki z Hello Kitty! 

Poza tym, stanowi obrazę dla chrześcijan 

 

"Zabawka dla dorosłych" 

Przykład zabawki dla dziecka  

Na życzenie można wykonać trumnę 

  

Powstają szpitale, żłobki i przedszkola,  

sale kinowe wystrojone w diabelską sym-
bolikę 

 

Impreza dla dorosłych 

  

Oto adres kiciego piekła... 
http://www.kittyhell.com/ 

Pamiętajcie: strategia szatana jest właśnie taka: niszczyć pod pozorem niewinności, działać w 
ukryciu, tak, by jak najtrudniej można byłoby go rozpoznać i tępić. Dodatkowo najkorzystniej 
mu uderzyć w dzieci, gdyż są niewinne!!! Są małe, czyste i nieskalane, a ich dusze mają dla 
niego wartość najwyższą. Już nie atakuje wyłącznie dorosłych poprzez ezoterykę i okultyzm, 
narkotyki i alkohol, rozpustę, teraz w na przełomie wieku XX i XXI przypuścił szalony atak 
na dzieci! 

Niegdyś zagrożenie przyszło także z kraju kwitnącej wiśni, przez niewinną bajkę Pokemon – 
„pocket demon” kieszonkowy demon. W Japonii po czasie rozpętała się seria samobójstw 
pośród dzieci. Powodem była... finalna walka w przeciwnikiem, którego należało pokonać po-
przez... ofiarę z siebie, ze swojego życia!! 

http://www.kittyhell.com/
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Inne formy zagrożenia: 

1. Monster High wampiryzm wśród dzieci (satanizm, okultyzm, New Age) 

2. Barbie 

3. Pokemony 

4. Halloween 

5. Harry Potter 

6. Dragon Ball 

7. Trupie czaszki na ubrankach i zabawkach, promowanie kultury śmierci i satanizmu 

8. Konik Pony 

9. Batman        Andrzej 
Źródło: http://pokolenieapokalipsy.nowyekran.pl/post/85392,hello-kitty-a-satanizm 

http://www.kittyhell.com/ 

2 ŚWIADECTWA RYCERKI ELI Z GŁUCHOŁAZ  
z serii: „TRAFIONY – ZATOPIONY” 
 

I ŚWIADECTWO: Nie wiesz z kim mamy do czynienia 
Sytuacja, którą opisuję zdarzyła się w pociągu relacji Łagiewniki-Kraków.  

W wagonie – nie podzielonym przedziałami – było dosyć dużo ludzi. Usiedliśmy z Łukaszem 

(rycerzem) naprzeciw starszego pana, z tych nazywanych „wczorajszy” czy „na kacu”. Za nami 

wszedł mężczyzna z krzyżem w rękach, ozdobionym kwiatami – takim, który niesiony jest 

przez pielgrzymów na czele kolumny. Usiadł za nami po przeciwnej stronie. Nasz pan „wczo-

rajszy” zaczął głośno drwić z niego. Kpiny były coraz bardziej natarczywe… Łukasz pokazuje 

mi dyskretnie, żebyśmy się przesiedli. Odpowiadam mu cicho: „Nie wiesz z kim mamy do czy-

nienia?” Zostajemy! 

Patrząc na tego człowieka, prowadzę niemy monolog:  

„I co, taki jesteś mocny? Wczepiłeś się w tego biednego, słabego człowieka i chcesz zrobić 

zadymę, i nas wypłoszyć. Widzisz… Wciąż siedzimy i człowiek do którego kierujesz te obrzy-

dliwe słowa, też nie reaguje. Jesteś za słaby, bo my jesteśmy mocni miłością miłosierną Jezu-

sa Chrystusa, który pokonał szatana. I tak ty zostaniesz tu pokonany”.  

Kolejny atak został skierowany w naszą stronę. Mężczyzna zwrócił się do nas z pytaniem:  

„A wy jesteście z tamtym?”  

Powiedziałam, że nie, ale to samo nas łączy.  

http://pokolenieapokalipsy.nowyekran.pl/post/85392,hello-kitty-a-satanizm
http://www.kittyhell.com/
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Oczy mężczyzny jak dwa sztylety wbiły się w moje oczy i popłynęły słowa o naszej głupocie, o 

nieznajomości życia itp.  

A ja patrząc mu w oczy spokojnie obalałam jego zarzuty mówiąc o naszym pokoju w sercach, 

o miłości i opiece Bożej.  

Równocześnie „mówiąc” wewnętrznie do złego ducha: „I tak przegrasz, bo miłość zawsze 

wygrywa, a ty już przegrałeś, bo od tego dnia będę się modliła za tego biednego człowieka, 

którym manipulujesz”. I tak do końca rozmowy to trwało.  

Ów człowiek z agresji przeszedł na użalanie się nad swoim losem i zaczął nam opowiadać o 

trudnych, nieraz tragicznych chwilach życiu. Stał się nieszczęśliwym pogubionym człowiekiem. 

Słuchając moich słów życzliwych i przyjacielskich coraz bardziej „otwierał się” przed nami. I 

kiedy przygotowywaliśmy się do wyjścia powiedział: „Szkoda, że wysiadacie” i dodał „Szczęść 

Boże”. Odpowiedziałam: „Do widzenia – życzę panu Błogosławieństwa Bożego”.  

Czekaliśmy przy drzwiach, aż pociąg wjedzie na stację. W tym czasie Łukasz powiedział mi: 

„Chciałem mu dać obrazek ze św. Faustyną, ale bałem się, że zacznie przeklinać.  

Wzięłam do niego ten obrazek i szybko podeszłam do tego mężczyzny, i powiedziałam: „Jest 

taka piękna dziewczyna, która chce panu pomóc”.  

Podałam mu obrazek. Wziął. Popatrzył z rozrzewnieniem. Przytulił i schował do małej kieszon-

ki „na sercu”.  

Rozczulił mnie ten widok. Pocałowałam go w czoło i powiedziałam: „Ona na pewno panu po-

może”.  

Pociąg wjeżdżał na stację a ja szczęśliwa i lekka wewnętrznie, miałam ochotę śpiewać i tań-

czyć. Długo jeszcze pulsowała we mnie ta radość. I to nie tyle, ze zwycięstwa nad złym [du-

chem], ale z przemiany tego człowieka – z jego otwartego serca tulącego św. Faustynę. 

mr Elżbieta z Głuchołaz 

PRZESTROGA: FURTKI DLA DEMONÓW!!!  

UWAGI EGZORCYSTY 

Poniżej zamieszczono listę ważniejszych zagrożeń. Została ona opraco-

wana przez siostry zakonne z Rybna, a dzięki rozmowie prywatnej z księ-

dzem egzorcystą może ona zostać zaprezentowana na niniejszej stronie 

internetowej. Ksiądz zezwolił na umieszczenie tych informacji w miejscu 

publicznym. 

Istnieją trzy główne źródła depresji: 
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1. pozostałość po zetknięciu się z magią, 

2. nieuporządkowana relacja z Panem Bogiem, 

3. zranienia z przeszłości. 

Furtki dla złego ducha (demonów) to przede wszystkim: 

- numerologia, 

- korzystanie z usług jasnowidza, 

- czytanie horoskopów, 

- wróżka: wizyty, Internet z wróżbami, telewizja (programy ezoteryczne), linia ezoteryczna, 

- czytanie gazet: Wróżka, Szaman itp., 

- czytanie książek ezoterycznych, pogłębianie zainteresowania ezoteryką, 

- senniki, 

- wizyty u astrologa, 

- palenie różnego typu kadzidełek (na nich często wypisane są imiona demonów), 

- karty tarota, zainteresowanie nimi, internetowy tarot, 

- czytanie i korzystanie z podręczników magii i czarów, księgi zaklęć itp., 

- przeklinanie kogoś, życzenie mu czegoś złego, 

- prowadzanie dzieci do czarownic, osób zajmujących się odczynianiem uroków itp., 

- wywoływanie duchów (choćby w dzieciństwie), 

- udział w seansach spirytystycznych (czynny lub bierny), 

- okultyzm, udział w czarnej mszy satanistycznej, 

- czytanie biblii szatana, czytanie o praktykach okultystycznych, 

- przyzywanie złego ducha (świadomie lub dla żartów), 

- podpisywanie układów ze złym duchem, paktów, cyrografu, 

- uczestniczenie w koncertach (prywatkach, imprezach, dyskotekach) z muzyką satanistyczną, 

wrogą chrześcijaństwu (treści przeciwko Panu Bogu lub wzywające do kultu osób), 

- słuchanie muzyki techno, uczestniczenie w koncertach (szczególnie imprezy halowe typu 

Mayday), 

- praca w firmach lub dla firm, które są związane z obcymi kultami lub satanizmem, 

- noszenie, trzymanie w domu znaków kultycznych lub satanistycznych (pentagram, znak wę-

ża, smok), 

- demoniczne gry komputerowe (np. Diablo), 

- noszenie i/lub trzymanie w domu amuletów (niby mających magiczną moc ochrony przed 

nieszczęściami), talizmanów (niby mających przynosić szczęście), noszenie pierścienia Atlan-

tów itp., 

- biżuteria z Egiptu, Indii, Chin, Japonii (z różnymi znakami, napisami), 

- kupowanie, przyjmowanie, dawanie innym magicznych figurek, bożków, posążków, 
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- szkodzenie innym przez praktyki czarnej magii (np. voodoo), 

- wizyty u szamana, 

- Feng Shui, walki wschodnie lub różnego typu otwieranie się na energię kosmiczną (noszenie 

znaku Ying Yang, smoków azjatyckich), 

- medytacje wschodnie, medytacje transcydentalne, New Age itp., 

- taichi, joga (taoizm), 

- wizyty u Harisa, bioenergoterapeutów, radiestetów i innych tzw. uzdrowicieli, 

- praktyki pseudo uzdrowicielskie: Reiki (zwłaszcza powyżej l stopnia), 

- otwieranie czakramów, 

- przyjmowanie leków homeopatycznych, leków energetyzowanych (dawanych przez "uzdrowi-

cieli"), 

- oglądanie programów, udział w seansach, podczas których przekazywano jakąś "energię" 

(Nowak, Kaszpirowski itp.), 

- medycyna tybetańska, medycyna chińska, masaże energetyczne, masaż polinezyjski, 

- irydologia, akupunktura, kinezjologia edukacyjna, 

- hipnoza, wprowadzanie w trans, 

- metody Silwy (metody szybkiego uczenia się języków obcych - oddziałujące na podświado-

mość), 

- metoda NLP (programowanie neurolingwistyczne, neuroedukacja itp.), 

- radiestezja, zabawy z wahadełkiem, 

- diagnostyka paramedyczna, metoda Oberonu (aparat Oberon, skanujący organizm człowieka 

na poziomie komórkowym), 

- metody szybkiego energetycznego wychodzenia z uzależnień, 

- terapia Berta Hellingera, spirytyzm itp., 

- kurs pozytywnego myślenia (otwieranie się na energię kosmiczną), 

- czytanie Harryego Pottera i/lub Witch (gazetka dla dziewczynek z magicznymi gadżetami), 

- przekleństwa w rodzinie (do czwartego pokolenia), 

- odsyłanie kogoś do złego ducha (rzucanie przekleństw słownych, pisemnych lub w myślach), 

- aborcja, pornografia, grzechy nieczyste (zatajone na Spowiedzi), 

- brak przebaczenia drugiej osobie, sobie lub Panu Bogu (ukryte lub jawne pretensje), 

- nienawiść, zazdrość, gniew, pycha, chciwość. 

Wszystkie wymienione furtki można bardzo łatwo otworzyć, lecz zamknąć można je tylko w 

Sakramencie Pokuty i Pojednania (Spowiedź). Bardzo często pozostałością po tych furtkach 

są lęki. Należy koniecznie powiedzieć o tych lękach spowiednikowi. 

Niestety coraz więcej jest wokoło nas ludzi, którzy korzystają z ww. narzędzi złego ducha. 

Większość tych furtek można sprowadzić do tzw. grzechów okultyzmu. Znam naprawdę wiele 
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osób, które przeszły przez piekło okultyzmu, a co najgorsze wciąż większość z nich leczy rany. 

Najpiękniej i - trzeba powiedzieć wprost - najefektywniej leczy to wszystko Maryja. Wystarczy 

wytrwale powierzać się codziennie Jej opiece (zamykać się we wnętrzu Jej Niepokalanego 

Serca), a Ona już najlepiej będzie wiedziała, jak drogą nas poprowadzić, abyśmy upodobnili 

się w swym życiu do Jezusa Chrystusa. 

Pewna osoba, która powierzyła się w zaufaniu Maryi, została przez Nią umiejętnie wyprowa-

dzona z sideł demona (najpierw Maryja poprowadziła ją do Lichenia, potem do Rybna, a stam-

tąd do księdza egzorcysty i to nie jednego). Później - kiedy już znalazła się bliżej Jezusa - jej 

leczenie duchowe i fizyczne przebiegało coraz bardziej efektywnie. Należy jednak pamiętać, że 

wchodząc na złą ścieżkę zaraża się w szczególności współmałżonka oraz dzieci. Kiedy zaś 

wydobywamy się z szamba, jakim jest okultyzm, pociągamy ich za sobą w górę. 

Jeśli ktoś jest po rozwodzie, a druga połówka weszła w inny związek, takie leczenie potrzebne 

jest na 100%. Może niekoniecznie egzorcyzmy, ale z pewnością modlitwa o uwolnienie i 

uzdrowienie. W małżeństwie stajemy się jednym ciałem. Jak bardzo nas boli, kiedy choćby 

mała drzazga wbije się nam w palec. To tym bardziej będziemy odczuwać dolegliwości, kiedy 

nie zadbamy o naszą drugą połowę. 

Źródło: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=601199049895225&set=a.531462866868844.137200.530079947007136&type=1&thea

ter 

BYŁAM CHORA I…  
ZAŻYŁAM LEK HOMEOPATYCZNY 

Pragnę się podzielić świadectwem – ostrzeżeniem przed lekami homeopatycznymi. 

Byłam chora i zażyłam lek homeopatyczny. Słyszałam, że nad tymi lekami czynione są „czary”, 

lecz nie dowierzałam. Na wszelki wypadek odmówiłam egzorcyzm [modlitwę egzorcyzmową] i  

przeżegnałam trzykrotnie (na etykiecie narysowałam trzy krzyżyki). Zażyłam i poszłam spać… 

Było to z piątku na sobotę, kiedy moje dzieci przyjeżdżają do domu. Ok. 2:00 w nocy obudził 

mnie hałas „dzikiej muzyki”. Pobiegłam na górę uspokoić dzieci. Gdy dobiegłam nastała ci-

sza… Pomyślałam, że zdążyły wyłączyć radio. Poszłam spać… Po raz drugi słyszę to samo… 

Tym razem poszłam cicho… Zaglądam do dzieci, a one śpią spokojnie. Położyłam się i po 

chwili po raz trzeci słyszę to samo, lecz na podwórku. Podeszłam do okna a przy bramie stoi 

mnóstwo potworów z kijami i innymi przedmiotami wygrażającymi. Pobiegłam po wodę świę-

coną i zaczęłam w ich kierunku kropić na odległość i uciekły. 

Spotkałam koleżankę, która opowiedziała mi, że u jej syna kapłana był ks. Egzorcysta i mówił o 
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niebezpieczeństwie brania „leków” homeopatycznych. Opowiedziałam jej o mojej historii. Od-

powiedziała mi, że ile razy brała te „leki” to nie mogła wziąć do ręki różańca.         (mr S.Ch) 

MODLITWA CHOREGO 

Najukochańszy Jezu, tę moją słabość, którą na mnie zesłać raczyłeś, jako znak miłości serca 

Twego Boskiego, znoszę w pokorze i milczeniu i ofiaruję Ci ją z tą samą miłością z jaką ją na 

mnie zesłałeś. Wszystkie moje bóle i cierpienia składam w Twoje Najświętsze serce, aby one 

udoskonalone, iż Twojemi cierpieniami złączone, były Ojcu Niebieskiemu jak najwonniejszą 

ofiarą. W moich cierpieniach jest już teraz niemożebnem tak Cię chwalić i uwielbiać, jak powi-

nienem. Obyś tedy o Jezu! Za to Ojcu niebieskiemu to uwielbienie i to dziękczynienie ofiaro-

wał, któreś Mu już raz, na krzyżu umierając, w ręce Jego złożył. Upraszam Cię o Najsłodszy 

Jezu! Udziel mi tej cierpliwości, z jakąś Ty wszystkie Twoje bóle i męki znosił, aby i na mnie się 

wola Ojca przedwiecznego spełniła i posłużyła mi do wiecznego zbawienia. Amen. 

Źródło: Modlitewnik „CICE PROŚBY”, KSIĄŻECZKA DO NABOŻEŃSTWA UŁOZONA WEDŁUG KOŚCIELNYCH MODLITW, 
PRZEJRZAŁ I UZUPEŁNIŁ KS. DR J.K. Kraków, 15 lutego 1928 

 

OBLICZA PRAWDY 

Cóż to jest prawda? - zapytal Piłat Jezusa  w czasie Jego sądzenia. 
Prawda jest drogą ludzkiej godności i jedynym źródłem jej wyzwolenia. 

Drogą, Prawdą i Życiem jest Jezus Chrystus - nasz Zbawca, 
Odkupiciel człowieka grzesznego i życia wiecznego dawca. 

Bóg jest źródłem wszelkiej Prawdy na tym świecie – 
Szatan - ojcem Kłamstwa – o tym z Biblii się dowiecie. 

Ty tego boleśnie na Krzyżu doświadczyłeś Boże, 
Jak bardzo kłamstwo prawdy znieść nie może! 

Dzisiaj prawda jest ośmieszana 
I za naiwność ludzką uważana. 

Środki masowego przekazu skrupulatnie ją przed światem ukrywają 
Kłamstwem nas „karmią”, a to co jest „czarne” – „białym” nazywają. 

Kłamstwo prawdę nieustannie prześladuje, 
Ono tą cenną wartością perfidnie manipuluje. 

Prawda jest dzisiaj często z szat swej godności obnażana 
I na pośmiewisko „możnych tego świata” narażana. 
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Ona jednak swojej nagości się nie boi – 
Jej żadna szata nie ubogaci, ani też nie przystroi. 

Ona swoje zwycięstwo ma zapewnione, 
Kłamstwo zaś w proch będzie obrócone! 

Prawda nie szuka swego, ale sprawiedliwości, 
Ona nie jest połowiczna, a egzystuje tylko w całości. 

Panie Jezu, kto się do Ciebie przyznaje, 
Ten kłamstwem się brzydzi i go nie uznaje. 

Ludzie już od zarania dziejów za prawdę życie oddawali, 
Odważnie bronili tej wartości i jej wrogom się przeciwstawiali. 

Jakże my dzisiaj Jezusa tym boleśnie ranimy, 
Gdy prawdą nie żyjemy i jej nie bronimy... 

Głoszenie prawdy odwagi wymaga, 
Jej głosicieli sam Pan Bóg wspomaga. 

Do świadczenia prawdy każdy z nas jest powołany, 
I będzie z tego przed Bogiem osobiście rozliczany. 

Panie Jezu w Promieniach Miłosierdzia Twego  
Umieszczam zakłamanie świata współczesnego! 

Niech one z kłamstwa wyzwolić się nam pomogą, 
Byśmy w ich blasku kroczyli szczerej prawdy drogą. 

Tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący,  
w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci. Amen. 

Berlin, dnia 6.02.13                                                 mrMSJ Danuta 

NASZA DZISIEJSZA MODLITWA ZA OJCZYZNĘ 

Homilia ks. A. Jacyniaka podczas Mszy św. w Archikatedrze 

Warszawskiej 10. X. 2012 

Drodzy członkowie Rodzin i bliscy tych, którzy zginęli w Smoleńsku, z 

Panem Prezesem Jarosławem na czele, 

Księże Prałacie, Proboszczu Parafii Archikatedralnej i Dziekanie 

Dekanatu Staromiejskiego, 

Współbracia w kapłaństwie i życiu zakonnym, 

Drodzy Bracia i Siostry, 
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      Za nami już 30 liturgicznych modlitewnych spotkań w tej archikatedralnej świątyni war-

szawskiej, zapoczątkowanych tamtego tragicznego 10 kwietnia 2010 r. Naszą dzisiejszą Eu-

charystią rozpoczynamy czwartą dekadę spotkań, podczas których we wspólnocie Kościoła 

pragniemy wyrażać nasze modlitewne trwanie przy tych, którzy w tak tragicznych okoliczno-

ściach zakończyli swój ziemski żywot, ale także i wielkie zatroskanie o wczoraj, dziś i jutro 

naszej Ojczyzny. Minął kolejny miesiąc od naszego ostatniego spotkania w tym miejscu, mie-

siąc, który odsłonił kolejne bolesne karty powiązane z tragedią smoleńską, ale i podczas które-

go setki tysięcy Polaków manifestowało niedaleko stąd swą determinację w dążeniu do praw-

dy, swoje ukochanie Ojczyzny i zatroskanie o nią i wolę pokojowej walki o możliwość istnienia 

w Polsce mediów, które mają odwagę dystansować się od politycznej poprawności i służyć 

wartościom chrześcijańskim, o miejsce na multipleksie dla Telewizji Trwam.  

            Znałem osobiście 9 osób spośród tych, które zakończyły swój ziemski żywot podczas 

tragedii smoleńskiej. Jedną z nich jest śp. Teresa Walewska-Przyjałkowska. Leciała na uro-

czystości katyńskie jako wiceprezes Fundacji Golgota Wschodu i jako prezes Stowarzyszenia 

Krzewienia Kultu św. Andrzeja Boboli. Gdy w 9 dni po tej tragedii przywieziono do Sanktuarium 

św. Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie trumnę, na której widniało jej imię i nazwisko, 

pojawiało się coraz więcej znaków zapytania i niejasności dotyczących zwłaszcza przyczyn i 

przebiegu tej tragedii oraz braku determinacji polskiego rządu w dążeniu do jej wiarygodnego i 

kompetentnego wyjaśniania. Przez 3 dni do pogrzebu długo modliliśmy się przy tej trumnie 

umieszczonej u stóp integralnych relikwii nierozłożonego ciała św. Andrzeja Boboli. Jednak 

wtedy nikt z nas absolutnie nie przypuszczał, że w tejże trumnie znajduje się nie jej ciało, ale 

ciało legendy Solidarności Anny Walentynowicz. 

Ktoś tak to skomentował: „A wydawało się, że sprawa jest już zamknięta. Zmarli po-

chowani, śledztwo jako tako przymknięte, wątpliwości zepchnięte na margines; do komisji 

Macierewicza i kilkunastu dziennikarzy, którzy nie dawali za wygraną i dalej jątrzyli. Co prawda 

raz na jakiś czas wychodziły takie informacje jak choćby ta pochodząca z Warszawskiej Proku-

ratury Okręgowej, która bez ogródek przyznała, że o sekcjach zwłok Rosjanie jedynie informo-

wali Polaków, przeprowadzając je bez obecności naszych śledczych. Ale poza kilkoma głosami 

oburzenia, niewiele się wydarzyło. Przyzwyczailiśmy się. Mimo wszystko, bliscy ofiar spra-

wy nie zostawili. Zdecydowali się na ekshumacje, bo za dużo było niedomówień, za dużo 

błędów i kłamstw urzędników państwowych, za dużo pytań, za mało odpowiedzi. Oczywiście 

spotkało się z to z kpinami. Teresa Torańska (...) nazwała ekshumacje zwłok ‘wykopkami’: Bo 

my lubimy wykopki… (...). Bo to taka nasza narodowa specjalność”(Marcin Fijołek) – mówiła. 

Syn Anny Walentynowicz, Janusz, powiedział: „umieszczenie w grobach ciał innych 

ofiar to przecież nie skutek jednej pomyłki. To skutek całej postawy wobec Smoleńska, wo-
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bec ofiar, wobec rodzin ofiar. Podeptano nie tylko godność państwa (...). Podeptano zasady 

cywilizacji grecko-rzymsko-łacińskiej. Przecież nieprzypadkowo autorzy greckich tragedii taką 

uwagę poświęcali sprawie godnego pochówku zmarłych. Odpowiedni pochówek definiował i 

definiuje żywych jako ludzi cywilizowanych”. 

Dopuszczono się tego wobec niewiasty będącej wiceprezesem Fundacji Golgota 

Wschodu i prezesem Stowarzyszenia Krzewienia Kultu św. Andrzeja Boboli oraz wobec nie-

wiasty będącej legendą pierwszej Solidarności, o której ktoś powiedział: „Wielki protest Sierp-

nia`80, gdy Polacy zażądali prawdy i wolności, rozpoczął się od obrony zwolnionej z pracy w 

Stoczni Anny Walentynowicz. Gdy pierwszy strajk upadł, znowu za sprawą Anny Walentyno-

wicz proklamowany został strajk solidarnościowy, któremu zawdzięczamy naszą dumę i sławę 

– ruch Solidarności. W chwilach decydujących to Anna Walentynowicz dźwigała na swych 

barkach odpowiedzialność za kontynuację czynu patriotycznego: ‘Wtedy na dach wózka we-

szła Anna – wspomina świadek tamtych chwil – Nie pamiętam ani słowa z tego, co mówiła. To, 

co wówczas się stało, było ważniejsze od wszelkich słów. Stałem obok wózka i patrzyłem na 

Annę, a po plecach przechodził mnie dreszcz i do oczu napływały łzy. Nigdy nie przeżyłem 

równie wstrząsającego wydarzenia i nigdy nie wyobrażałem sobie, że coś podobnego może się 

w ogóle wydarzyć. Na dachu wózka stała drobna kobieta przemieniona w potężną skoncen-

trowaną energię. Była to energia tajemnicza, zapewne dostępna tylko kobietom (...) obdarzo-

nym wielką moralną siłą’” (Sławomir Cenckiewicz). 

Te i inne bolesne doświadczenia przynosimy na dzisiejszą liturgię i pragniemy, ponow-

nie w duchu wielkiej pokory, otwierając się na głębię Słowa Bożego, które właśnie dziś propo-

nuje nam Kościół jako wielki duchowy pokarm, szukać Bożego światła na trudne dziś i jutro 

naszej Ojczyzny i nas samych. W dzisiejszej Ewangelii staje przed nami Jezus, który spełnia-

jąc prośbę jednego ze swych uczniów, uczy ich i nas modlitwy, która stała się najważniejszą 

modlitwą chrześcijan, modlitwy Ojcze nasz. Zawiera ona 7 wezwań. Anselm Grun OSB napi-

sał: „Siedem to cyfra przemienienia. Oznacza zawsze, że to co ziemskie, łączy się z tym co 

niebieskie, że niebo i ziemia dotykają się” (A. Grun OSB, Doświadczyć radości zmartwych-

wstania, Kraków 2000, s. 81). W modlitwie Ojcze nasz też spotyka się niebo z ziemią, to co 

Boskie z tym, co ludzkie. Trzy pierwsze wezwania: święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo 

Twoje, bądź wola Twoja, odnoszą się do Boga i tego, co Boże: Boże Imię, Boże Królestwo i 

Boża wola. W centrum tej modlitwy umieszcza Jezus prośbę o chleb. I w tym błaganiu niebo 

łączy się z ziemią. Chleb jest bowiem owocem ziemi i pracy rąk ludzkich, ale jest też symbolem 

wielości Bożych darów, które są niezbędne do życia człowieka na tej ziemi. Trzy ostatnie we-

zwania odnoszą się do sytuacji człowieka: odpuść nam nasze winy, nie dopuść, byśmy ulegli 

pokusie i zbaw nas od złego. 
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Zachęty do modlitwy, z którą dziś wychodzi nam na przeciw Jezus, nie możemy nie 

odnieść do naszego życia osobistego, ale i to całej naszej Ojczyzny, o której bł. Jan Paweł II 

kiedyś powiedział: „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Nieła-

twe są jej dzieje, zwłaszcza w ciągu ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i 

wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”. Ta miłość może i powin-

na objawiać się także w modlitwie. Na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX w. objawiała się w 

postaci nowenny – dziewięciu lat modlitwy przed tysiącleciem chrztu Polski, w latach stanu 

wojennego w Mszach za Ojczyznę. Odprawiałem te Msze w kościele jezuitów w Kaliszu. Po-

czułem się osobiście zaproszony do ich celebrowania, gdy 10. X. 1982 r., a więc dokładnie 30 

lat temu, uczestniczyłem na pl. św. Piotra w Rzymie w kanonizacji św. Maksymiliana Kolbego. 

W zakończeniu tamtej liturgii Ojciec św. zwrócił się z dramatycznym apelem o modlitwę w 

intencji naszej Ojczyzny, w której trwał wówczas stan wojenny. Ten apel o modlitwę ponawiał 

wielokrotnie. Dwadzieścia lat temu wypowiedział słowa bardzo znamienne, ale chyba trochę 

mało znane: „Już od zeszłego roku (1991), od czasu mojego przyjazdu do Polski - i tego 

czerwcowego i tego sierpniowego na Dzień Młodzieży - nawoływałem do wielkiej modlitwy! 

Dziś czynię to samo (...)! (...) błagam was! Błagam was moi rodacy! Błagam was o wielką 

modlitwę! (...) Trzeba, żebyśmy nie zniszczyli tego dziedzictwa, tego Dobra, któreśmy z 

takim trudem obronili! Żebyśmy sobie nie pozwolili tego zniszczyć (Jan Paweł II, 29 IV 

1992). Było to wielkie wołanie współczesnego proroka, który już wtedy widział jakie niepokoją-

ce zmiany dokonują się na polskiej ziemi i jak bardzo trzeba im przeciwdziałać. Choć jego 

wezwanie zostało podjęte w czerwcu 1992 r. przez Radę Ruchów Katolickich w formie Krucjaty 

Modlitwy w intencji Ojczyzny, to jednak nie udało się jej przeobrazić w wielką ogólnonarodową 

krucjatę modlitwy. W ubiegłym roku dołączyła do niej wielka Krucjata Różańcowa. Może te 

inicjatywy staną się spełnieniem tego błagania Jana Pawła skierowanego do Polaków 20 lat 

temu, gdy na polskie ziemi rodził się nowy czas. 

Dlaczego tak ważna jest modlitwa w intencji Ojczyzny? Jeden z mych współbraci za-

konnych napisał: „Stanowi ona ważny składnik polskiej religijności. W ciągu wieków Polacy 

wszystkich wyznań kładli na ołtarzach swoje prośby, a często również życie — z myślą o dobru 

‘najjaśniejszej Rzeczpospolitej’. W tej modlitwie zawsze byli zgodni. Ale czy dzisiaj jest tak 

samo?” (K. Mądel SJ). Trudno na to pytanie udzielić tylko i wyłącznie pozytywnej odpowiedzi. 

Powinniśmy jednak wiedzieć, że „prawdziwie współczująca modlitwa za bliźnich jest w stanie 

przekształcić nawet największe ludzkie niedole w rzeczywisty ‘skarb’ — właśnie dlatego, że 

owe niedole odbiera tym, których one dotknęły, czyniąc je własnością tych, którzy przez pa-

mięć na krzyż Chrystusa nie mogą wobec nich przejść obojętnie, ani też nie mogą pozostać 

wobec nich bezczynni. Modlitwa za Polskę naszych czasów to modlitwa, która dole 

i niedole pojedynczego człowieka traktuje jak prawdziwy narodowy skarb” (K. Mądel SJ).   
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Jakie rzeczywistości dziś domagają się wielkiej modlitwy Narodu? W modlitwie Ojcze 

nasz Jezus formułuje 7 wezwań. Dlatego też wymienię 7 zakresów, które dziś mogą stać się 

przedmiotem naszego wielkodusznego zaangażowania modlitewnego: 

1. W duchu wierności trzem pierwszym wezwaniom Modlitwy Pańskiej, 

zapraszającej do wielbienia Bożego Imienia, prośby o nadejście Je-

go Królestwa i pełnienia Bożej woli, niech wzrasta na polskiej ziemi 

modlitwa o to, by były uszanowane i uwielbiane, a nie profanowane, 

ośmieszane, czy też dyskredytowane Boże Imię i Boże wartości, kierowane przez Niego do 

nas w pokorze przykazania, które stanowią najoptymalniejszą propozycję właściwego roz-

woju człowieka na tym świecie. Człowiek, ludzkość nie znajdzie bowiem nic bardziej wła-

ściwego od tego, co proponuje nam Bóg, co proponuje Jezus. Nie zbudujemy świata 

szczęśliwego, jeśli będziemy postępować wbrew Bożej woli. 

2. Niech będzie to błaganie o prawdę w życiu społecznym i politycznym, a w odniesieniu do 

troski, która nas tu łączy, modlitwa o pełne wyjaśnienie, z zaangażowaniem największych 

specjalistów w danych dziedzinach, przyczyn i przebiegu tragedii smoleńskiej. Jak powie-

działem z tego miejsca w czerwcu tego roku tylko rzetelne konkluzje tychże największych 

specjalistów mogą doprowadzić do poznania ostatecznej prawdy po bardzo wielu półpraw-

dach lub ewidentnych kłamstwach, które w tym zakresie pojawiały się od 10 kwietnia 2010 

r. w niespotykanej nadobfitości. Niech to będzie modlitwa o rezygnację z postaw lekcewa-

żących i obelżywych wobec tych, którzy cierpią po tragedii smoleńskiej i tych, którzy wy-

trwale pracują nad wyjaśnieniem ostatecznych przyczyn tej tragedii, podejmowana ze 

świadomością, że – jak napisał ks. kard. Stanisław Nagy - „prawda (...) nie pozwoli się zdu-

sić. I raz po raz rozbłyska nagością swej oczywistości”. 

3. Niech to będzie modlitwa o zdrowy polski patriotyzm, o poszanowanie i kształtowanie po-

staw patriotycznych na wszystkich poziomach edukacji, w środkach społecznego przekazu 

i w działaniach polityków. Nasze istnienie w zjednoczonej Europie nie musi oznaczać rezy-

gnacji z naszej narodowej dumy. 

4. Niech to będzie modlitwa o zapewnienie Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfro-

wym. Jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem tu przed 4 miesiącami. Odmówienie kon-

cesji nie ma żadnych logicznych podstaw i jest krzywdą wyrządzoną rzeszom obywateli ży-

jących w kraju i za granicą, którzy pragną oglądać programy tej stacji, stanowiącej istotną 

alternatywę wobec wielu mediów hołdujących tzw. poprawności politycznej oraz ignorują-

cych wartości chrześcijańskie lub jawnie drwiące z nich i ośmieszające je.  

5. Niech to będzie modlitwa w intencji Kościoła na polskiej ziemi: o jego jedność w różnorod-

ności. Dzisiejsze I czytanie ukazuje spory, ale i poszukiwania dialogu i porozumienia mię-

dzy pierwszymi apostołami rodzącego się Kościoła. Różnic w postrzeganiu tożsamości i 
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misji Kościoła nigdy w jego historii nie brakowało. Niech to będzie modlitwa, by wszyscy 

członkowie Kościoła wzrastali w świadomości, że Kościół dziś i jutra na polskiej ziemi jest i 

może być Kościołem wielopostaciowym, modlitwa o to, by poszczególne postacie Ko-

ścioła odnosiły się do siebie ze wzajemnym szacunkiem, by nie lękano się tej postaci Ko-

ścioła, która utożsamia się z Radiem Maryja i Telewizją Trwam, by dostrzegano i docenia-

no to wielkie dobro, które w tej postaci Kościoła się dzieje i rozwija, by cały Kościół stawał 

w jej obronie w sytuacjach absurdalnych oskarżeń i zarzutów, kierowanych od lat wobec tej 

postaci Kościoła. 

6. Polscy biskupi w Liście, który był odczytywany w minioną niedzielę, wskazali m. in. na 

„osłabienie więzi rodzinnej, przeróżne patologie rodzinne, plagę rozwodów, tak zwane "luź-

ne" czy "wolne" związki praktykowane już od młodości, często za zgodą rodziców, oraz 

brak otwarcia małżonków na dar życia”. I dodali: „Polska w dziedzinie przyrostu naturalne-

go spadła na 209. pozycję spośród wszystkich 222 państw świata. Zjawisko to nosi 

znamiona prawdziwej katastrofy. Jedną z konsekwencji kryzysu demograficznego jest (...) 

wydłużenie wieku emerytalnego, które nie likwiduje przyczyn zaistniałej sytuacji, a jedynie 

próbuje walczyć ze skutkami”. Te zakresy też domagają się wielkiej i wytrwałej modlitwy. 

7. Niech będzie to też modlitwa w intencji środków społecznego przekazu. Jeden z mych 

współbraci zakonnych powiedział mi kilka dni temu, iż w czasach komunistycznych, gdy 

oczekiwał na wolną Polskę, absolutnie nie przypuszczał, że niektóre istotne media w wolnej 

Polsce będą tak bardzo kłamać. Cyfra 7 oznacza także wielość.  

Tych 7 wymienionych przeze mnie zakresów niech stanowi dla każdego i każdej z nas zachętę 

do dostrzeżenia wielu innych spraw, które powinny zostać objęte naszą modlitwą pełną zatro-

skania o wczoraj, dziś i jutro naszej ukochanej Matki, którą jest nasza Ojczyzna. Amen.  

ks. Aleksander Jacyniak SJ 

WRÓĆ, NARODZIE POLSKI, DO ŻYWEJ WIARY 

Dnia 22.02.1998 r., Tolkmicko 

Córko narodu polskiego. Ja, ojciec Pio, widzę z bólem serca, jak 

staczacie się w dół i wciąż oddalacie się od Boga. 

Kiedy opamiętasz się, narodzie wybrany, przez mojego Pana, Je-

zusa Chrystusa, który w swym wielkim Majestacie się objawił jako Bóg 

Miłosierny. 

Dlaczego, narodzie polski, nie korzystasz z łask Miłosierdzia Bożego? Czyż zabrakło ci 

odwagi, aby bronić swojej wiary i nią żyć? Jezus Chrystus przygotował wiele łask, wypływają-

cych przez naród polski, dla całego świata. Ta iskra ma promieniować z Polski na cały świat i z 
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niej rozleją się łaski zbawienia dla innych narodów, a one zapragną błagać o Miłosierdzie Boże 

dla swych krajów. Opamiętajcie się, bo zasługujecie na wielką karę. Tylko garstka ludzi po-

wstrzymuje gniew Boży. 

Wróć, narodzie polski, do żywej wiary, okaż się narodem wybranym  

i za tak wielkie dary, których nie doceniacie - nie rańcie swego Stwórcy. 

Zbliża się czas, dla ciebie, Polsko. Szukasz pomocy u człowieka, a nie prosisz o nią Bo-

ga. Chcesz ojczyznę swoją budować o własnych siłach, bez błogosławieństwa Bożego. Przyj-

dzie i zapyta się Bóg - Człowiek, coś uczynił dla swojej ojczyzny. I rozliczy ciebie, człowiecze, 

ze wszystkich dobrych i złych uczynków. 

Polsko, jak możesz patrzeć, jak unicestwiają twoją ojczyznę. Ja, ojciec Pio, z bólem ser-

ca przekazuję i ostrzegam - nie igrajcie z ogniem, bo czas dla Polski jest bliski. 

Bóg okaże Miłosierdzie Boże, bo kocha naród polski i wskrzesi miłość  

w każdym sercu, do życia miłością, prawdą, a kłamstwa już nie będzie. O ile jednak, zostanie-

cie w swym uporze i nieładzie - nastąpi kara. Sięgnijcie po mądrość Bożą. Pomyśl, człowiecze, 

co by uczynił Bóg i co by chciał, żeby człowiek czynił. Poddaj zmysły Bogu, a On tobą, czło-

wiecze, pokieruje - tylko zaufaj, bo dla Boga jest wszystko możliwe. 

Śp. Zofia Grochowska 

30 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 pierwszym miejscu w życiu wszystkich Pola-
ków w kraju i na świecie z podziękowaniem za orędownictwo Anioła Stróża Polski, świętych Aniołów 
Stróżów Polaków i wszystkich Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego. 

9 intencji w dni: 19,20,21,22,23,24,25,26,27 luty 2013  

i 12 intencji: 28 luty, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 marzec 2013  

(zakończone dodatkową modlitwą kapłana) 
Te intencje sprawował ks. Arkadiusz Budny. 

 Natomiast ks. Andrzej Kuleta odprawił  
9 intencji od 21.02.2013 do 01.03.2013 włącznie. 

NAUKOWCY ODKRYLI, ŻE WIZYTY  
W KOŚCIELE POPRAWIAJĄ ZDROWIE 

Norwescy naukowcy z kliniki Sykehuset Innlandet mają złe wieści dla wszystkich ateistów i tak zwanych 

wierzących niepraktykujących. Odkryli oni, że wizyty w kościele są korzystne nie tylko dla ducha, ale 

także dla zdrowia fizycznego. Według Norwegów, chodzenie do kościoła zmniejsza ciśnienie krwi u 
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pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.  Im częściej człowiek jest w kościele, tym niższe i bliższe ideal-

nemu jest jego ciśnienie krwi.  

Wcześniej do podobnych wniosków, doszli amerykańscy naukowcy, ale potem ogłosili, że może to być 

tylko zbieg okoliczności, bo Kościół w Stanach Zjednoczonych odwiedza regularnie do 40% populacji.  

Norwescy eksperci studiowali to zjawisko bardziej dokładne, ponieważ w tym kraju do kościoła nie cho-

dzi więcej niż 4% populacji. W Eksperymencie brało udział aż 120 tysięcy osób, z czego 5 tysięcy cho-

dziło regularnie do kościoła. Próba badawcza była, zatem olbrzymia. 

Warto się pochylić nad tym, dlaczego taki proces następuje. Naukowcy badają wyłącznie efekty, ale nie 

skupiają się na przyczynach, które jak mówi klasyk, "są arcyboleśnie proste". To, że modlitwa czyni cuda 

wiemy od dawna. Modlitwa wielu ludzi zgromadzonych w jednym miejscu może spowodować efekt szkła 

powiększającego.  Gdy schodzi się coraz niżej i niżej w świat atomów, elektronów, kwarków to okazuje 

się, że to, co uważamy za materię jest tylko energią o odpowiedniej wibracji. Nie ma teraz czasu, aby się 

w to zagłębiać zwłaszcza, że mówimy o modlitwie a nie świecie kwantów. Paradoksalnie jednak to może 

być jedna i ta sama rzecz. 

Modlitwa nie jest niczym więcej jak formą wibracji. Jeśli modlimy się w samotności wibracja jest samot-

na, ale i tak może prowadzić do ziszczenia tego, o co prosimy i to bez względu na to, w co wierzymy i w 

jakim kościele się znajdujemy. Gdy modli się jednocześnie kilkaset, kilka tysięcy ludzi to procesy zacho-

dzące w przypadku każdej osoby są wielokrotnie wzmocnione i zmierzają do wszechświata w formie o 

dużo bardziej jasnej strukturze energetycznej. 

Wspólna modlitwa może dawać efekt uspokajający naszą wibrację. Niektórzy umieją osiągnąć ten stan 

bez potrzeby przebywania we wspólnocie jednak wiele osób nie będzie w stanie osiągnąć takiego stanu 

oświecenia i dla takich istot Kościół będzie wybawieniem. Fakt, że wierzący i praktykujący żyją zdrowiej 

oznacza tylko tyle, że znaleźli sposób na uspokojenie swojej wibracji energetycznej. To właśnie zakłó-

cenie naszej wibracji jest najczęstszą przyczyną chorób. Wyniki naukowców z Norwegii wskazują na to, 

że da się to jakoś kontrolować, a kluczem do życia w zdrowiu fizycznym jest zdrowie duchowe. 

Źródło: http://www.aif.ru/health/news/265544 

JESZCZE O RÓŻAŃCU  
DZIECI NIENARODZONYCH 

Bardzo ucieszyłam się i wzruszyłam kiedy dotarł do mnie Różaniec Dzieci 

Nienarodzonych.  

Dołączona do niego książeczka z modlitwami i obietnicami uświadomiła mi jeszcze bardziej 

wielkość tego dzieła.  

Obawiałam się jednak trochę tego, że będzie mi trudno go odmawiać ze względu na to, że i tak 

czasem z trudem pokonuję swoje codzienne obowiązki, przeplatane sporą ilością modlitw, 

http://www.aif.ru/health/news/265544
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uczestnictwem codziennym we Mszy świętej, adoracjach Najśw. Sakramentu, różnych spotka-

niach modlitewnych. Przyznam, że modlitwa jest dla mnie niekiedy walką z rozproszeniami, 

różnymi udręczeniami i bywa, że jest ciężarem niekiedy trudnym do uniesienia.  

Jakież więc było moje zaskoczenie kiedy późną porą po raz pierwszy wzięłam do ręki Róża-

niec Dzieci Nienarodzonych i poczułam od razu przypływ jakiejś mocy.  

W jednej chwili znikło zmęczenie, poczułam trzeźwość umysłu i ogarnął mnie bardzo podniosły 

i uroczysty nastrój. Można powiedzieć, że stanęłam na baczność. Wprawdzie po miesiącu 

odmawiania modlitwy może nie odczuwam zawsze aż tak podniosłego nastroju, ale zawsze 

modlitwie towarzyszy taki przypływ energii, który pozwala mi ze skupieniem lekkością odmówić 

różaniec, a potem bez trudu oddaję się modlitwie i innym obowiązkom. 

mr Maria R-G 

P.S. Nieco o Różańcu Dzieci Nienarodzonych informowaliśmy w Głosie Małego Rycerza nr 7 str. 44-

46. Dla przypomnienia przytaczamy fragment Listu UZNANIA ks. Bp Michaela Russela z Irlandii:  

„Różaniec Dzieci Nienarodzonych nie jest niczym przeciwnym w nauczaniu Kościoła, 

jest wyłącznie promowaniem modlitwy za nienarodzonych, jest przejrzystym działaniem 

osoby modlącej się, dokładnie o to prosimy, co modlimy. Moc tego różańca jest udoku-

mentowana wraz z Różańcem św. uznanym powszechnie, tym bardziej ten różaniec 

nienarodzonych zasługuje na jeszcze większe uznanie”. 

Więcej o Różańcu na stronie internetowej: http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/duchowosc/praktyki-

duchowe/1957-roaniec-dzieci-nienarodzonych 

Informacje szczegółowe i zamówienia różańca w Polsce: Irena Kolasa tel. 52 / 387-88-53 

DZIELMY SIĘ WIARĄ JAK CHLEBEM –  
WIARA CZYNI CUDA 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Daję świadectwo wielkiego cudu jaki Bóg uczynił w moim życiu. Urodzi-

łam córeczkę o godz. 15:30 – (nie znałam jeszcze godziny Miłosierdzia 

Bożego).  

Jej stan po porodzie był krytyczny; reanimowano ją dosyć [długo, na] 

chwile przyszła do siebie, lecz jej stan był mierny. Chorowała bardzo, często bywała w szpita-

lach. Przez kilka lat wychowywałam ją samotnie; mąż był za granicą. Gdy miała pięć lat zacho-

rowała bardzo ciężko, było to na początku lipca… Na rękach zaniosłam ją na pogotowie. Le-
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karz stwierdził, że nie jest w stanie pomóc… Do Centrum Zdrowia Dziecka nie dojedzie… 

Leków na jej chorobę – nie ma. Nogi miałam jak z waty… Zapłakana wyszłam z dzieckiem do 

domu, a było już ok. 22:00.  

Po przyjściu do domu położyłam ją na tapczanie. Usłyszałam głos: „zapal gromnicę”. Byłam 

przekonana, że dziecko będzie odchodzić na drugi świat. Pomyślałam sobie: „co mąż powie… 

za wszystko mnie obwini”, choć się zgodziłam z wolą Bożą. Zapaliłam gromnicę, położyłam na 

stół z lnianym obrusem; nad stołem wisiał obrazek Matki Bożej  Częstochowskiej (pamiątka po 

peregrynacji). Położyłam się na podłogę; leżąc krzyżem odmawiałam koronkę do Bożego Miło-

sierdzia i tajemnicę bolesną różańca św. 

Pod koniec ostatniej dziesiątki w pokoju zajaśniało jak w czasie pożaru. Zerwałam się prze-

straszona, że świeca zapaliła obrus. Patrzę  - świeca pali się spokojnie, lecz wokół gromnicy 

powstała piękna tęcza wielkości dużej monstrancji – przepiękne zjawisko. 

W tym momencie moje dziecko siada zdrowe, radosne, wesołe jakby się nic nie wydarzyło. 

Pobiegłam do niej z wielką radością, wzięłam córkę na ręce i całowałam ją dziękując Panu 

Bogu za uzdrowienie. Do tej pory – dzięki Bogu – nie choruje. 

Zaczęłam się zastanawiać, czy z tęczą coś mi się nie przewidziało. Pytam córki czy coś widzi 

ciekawego, by jej niczego nie sugerować. Popatrzyła na gromnicę i radośnie zawołała: - ma-

musiu, ale ładna tęcza. Obie razem dłuższy czas wpatrywałyśmy się w tę tęczę.. 

Dziękowałam Panu Bogu za ten cud z wielką radością… To dziękowanie wydało mi się marne. 

Opowiedziałam o tym [zdarzeniu] mojej znajomej, która jechała 13 sierpnia do Sanktuarium 

Matki Bożej w Turzy Śląskiej.  Zabrała nas z sobą, byśmy dziękowały Matce Bożej. 

To podziękowanie też mi się wydało zbyt skromne za tak wielki cud. 

Zastanawiałam się, co robić, by dziękować nieustannie. Pojechałam do moje drugiej siostry; jej 

mąż mówi do mnie: - Mam coś dla ciebie. Była to książka Marii Simma „Moje przeżycia z du-

szami czyśćcowymi”. Czytając książkę zapłonęłam jakimś niespotykanym ogniem… Zrozumia-

łam, że mam się modlić za duszami w czyśćcu cierpiącymi. 

Modliłam się według programu podanego w książeczce: Msza św., Różaniec św. Droga Krzy-

żowa itd. 

Mieszkałam w pobliżu kościoła, postanowiłam, więc chodzić codziennie na Mszę św. w intencji 

dusz czyśćcowych. Rano szłam z tym postanowieniem na mszę św. Przed placem kościelnym 

słyszę krzyk: - wracaj do domu. Zabraniam ci chodzić codziennie grzesznico… Rozglądam się 

wkoło – nikogo nie widzę. Weszłam na plac kościelny – krzyk ustąpił. Nie zniechęcona tym 
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doświadczeniem, chodziłam codziennie. Po kilku latach trwania w postanowieniu, słyszę głos: - 

Już skończę z tym dziękowaniem, już mi wystarczy… Zaczęłam się nad tym zastanawiać. 

Patrzę przede mną stoją dusze czyśćcowe, „przyszły ze swym czyśćcem”. Błagały mnie wzro-

kiem, bym nie ustawała … Widziałam, że cierpią niesamowicie. Od tej pory modle się za nie 

nieustannie. 

Szatan przeszkadzał mi na różne sposoby, lecz Pan Bóg umacniał mnie i pomagał na różne 
sposoby. Do tej pory dzięki dobremu Bogu wytrwałam w postanowieniu.               (mr SCh) 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DOMU 

+ Niech Wszechmogący i Litościwy Bóg Ojciec, Bóg Syn, oraz Bóg Duch Święty, + błogosławi 

nam i chroni nas. Amen  

Najsłodszy Panie Jezu Chryste. Wszechmogący Królu Niebios i Ziemi, Synu Dawida, Jezu 

Nazareński, za nas ukrzyżowany. Synu Boga Żywego, miej litość nad tym domem, chroń jego 

mieszkańców.  

Niech Twoje Boskie błogosławieństwo wszędzie im towarzyszy; niech Duch Święty oświeca ich 

umysły i serca, i niech Jego silą się działa w nich gdziekolwiek się znajdują.  

Niech wszystko, co znajduje się w tym domu, będzie błogosławione, a także wchodzący i wy-

chodzący. Niech błogosławieństwo Świętej Trójcy chroni ich od złego, tak, by omijały ich nie-

szczęścia.  

Niech Święte imię Jezusa wspólnie z dwunastoma chórami Aniołów przyniosą pokój temu 

domowi.  

Niech Przenajświętsza Krew Pana Jezusa obmywa z grzechów wszystkich mieszkańców. 

 Niech Najświętsza Dziewica otoczy go matczyną opieką.  

 Niech chroni go święty Archanioł.  

 Niech świeci Apostołowie przyniosą mu zamożność.  

 Niech święci Ewangeliści wzmocnią go.  

 Niech Chrystus będzie tarczą tego domu.  

 Niech trzy gwoździe Chrystusa będą jego barierą.  

 Niech korona Chrystusowa będzie jego tarczą.  

 Niech mieszkańcy tego domu otworzą serca dla Pana Jezusa. 

 Jezu, Mario, Józefie, wszyscy nasi Patronowie, a także wy, Święci Aniołowie i Archa-

niołowie, uzyskajcie dla nas od Boga w Trzech Osobach, ochronę tego domu przed piorunami, 

ogniem, gradem, potopem, atakami złych ludzi, skandalem, niewiernością, herezją, niepoko-

jem, smutkiem, obsesją, depresją, pychą, chciwością, nieczystością, nieumiarkowaniem w 
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jedzeniu i piciu, lenistwem, nienawiścią, nierządem, zazdrością, gniewem, alkoholizmem, nar-

komanią, chorobą psychiczną, fizyczną, moralną duchową pochodzącą od złego ducha, opę-

taniem, obsesją diabelską, śmiercią, od wszelkiej myśli o samobójstwie, poronieniu dziecka, 

okaleczeniu dziecka, od popadania w rozwiązłość cielesną i duchową, od rozbicia rodziny, od 

wszelkiej złej przyjaźni, od wszelkiej formy czarów, uroków, zaklęć, guseł, nowych religii news, 

od wszelkiego Rodzaju przekleństw, złorzeczenia, i od wszelkiego zła ukrytego, przed jakim-

kolwiek niepowodzeniem zagrażającym duszy i ciału.  

Niech ten dom będzie wytchnieniem i odpoczynkiem dla osób tutaj mieszkających.  

Niech ten dom pobudzi i wzmocni, wiarę, nadzieję i miłość w Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

Matkę Bożą Maryję, Św. Józefa, Św. Michała Archanioła, Św. Gabriela Archanioła, Św. Rafała 

Archanioła i wszystkich Aniołów i Archaniołów Wszystkich, Świętych i Błogosławionych i niech 

oni wspierają i wypraszają wszelakie laski dla jego mieszkańców. Amen. 

O pomoc Bożą, prosimy Boga Ojca, Syna Bożego oraz Ducha Świętego. Amen. + 

7 MSZY ŚW. PRZEBŁAGALNO-WYNAGRADZAJACYCH  
ZA LEGION i DUCHOWIEŃSTWO  

Od poniedziałku, 11 marca 2013 były sprawowane Msze św.  przebłagalno-wynagradzające za Legion 
Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i duchowieństwo. 

7 MSZY ŚW. ZA LEGION MRMSJ PRZEBŁAGALNO-WYNAGRADZAJACYCH 

►PIERWSZA MSZA ŚW.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień, z prośbą, aby 
przebłagać i wynagrodzić za popełnione grzechy przez Małych Rycerzy i członków ich 
rodzin oraz za skutki tych grzechów, aby zostały zniszczone dzieła diabła-szatana w Legio-
nie i rodzinach Małych Rycerzy MSJ, o gorliwość apostolską, odwagę chrześcijańską, o 
przemianę, oczyszczenie i uwolnienie rycerzy i członków ich rodzin z tego co nie jest od 
Boga, a Pan Bóg w ich życiu był zawsze na pierwszym miejscu za przyczyną św. Aniołów i 
Patronów...  

►DRUGA MSZA ŚW.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez nie-
sprawiedliwy wyrok, z prośbą, aby… (pozostała treść taka jak w pierwszym dniu) 

►TRZECIA MSZA ŚW.: Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, a szczegól-
nie w Jego bolesnej Męce i na drzewie Krzyża w swej śmierci z prośbą, aby (pozostała treść taka jak w pierw-

szym dniu) 

►CZWARTA MSZA ŚW.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego 
na drzewie Krzyża w swej śmierci z prośbą,  aby (pozostała treść taka jak w pierwszym dniu) 

►PIĄTA MSZA ŚW.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu z prośbą, aby (pozostała treść taka 

jak w pierwszym dniu) 

►SZÓSTA MSZA ŚW.: Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa z prośbą, aby razem 
ze Świętymi Aniołami i wszystkimi Patronami uwielbić Boga bogatego w miłosierdzie w Legionie Małych 
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Rycerzy MSJ i podziękować za wysłuchane modlitwy, i udzielane łaski, i błogosławieństwa, a 
także za wszystkie Boże dary jakie są przygotowane i będą udzielone Legionowi.  

►SIÓDMA MSZA ŚW.: O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie i rodzinach Małych Rycerzy Miłosier-
nego Serca Jezusowego, o jedność Legionu i rodzin, wierność Krzyżowi, Królowi Miłosierdzia, rycer-
skiemu i rodzinnemu powołaniu, o gorliwość apostolską i chrześcijańską odwagę, o wzrost liczebny 
Legionu, o nowych, młodych kandydatów na rycerzy oraz owocną formację duchową Legionu przez 
wstawiennictwo Świętych Aniołów i Patronów. 

7 MSZY ŚW. ZA DUCHOWIEŃSTWO PRZEBŁAGALNO-WYNAGRADZAJACYCH 

►PIERWSZA MSZA ŚW.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień, z 
prośbą, aby przebłagać i wynagrodzić za popełnione grzechy (i skutki grzechów) ducho-
wieństwa, aby zostały zniszczone dzieła diabła-szatana w życiu duchowieństwa katolickie-
go, szczególnie żyjącego w kryzysie wiary, a Pan Bóg w ich życiu był zawsze na pierwszym 
miejscu za przyczyną św. Aniołów i ich Patronów.  

 ►DRUGA MSZA ŚW.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez 
niesprawiedliwy wyrok, z prośbą, aby… (pozostała treść taka jak w pierwszym dniu) 

►TRZECIA MSZA ŚW.: Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, a szczegól-
nie w Jego bolesnej Męce i na drzewie Krzyża w swej śmierci z prośbą, aby… (pozostała treść taka jak w 

pierwszym dniu) 

►CZWARTA MSZA ŚW.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego 
na drzewie Krzyża w swej śmierci z prośbą,  aby… (pozostała treść taka jak w pierwszym dniu) 

►PIĄTA MSZA ŚW.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu z prośbą, aby… (pozostała treść taka 

jak w pierwszym dniu) 

►SZÓSTA MSZA ŚW.: Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa z prośbą, aby uwiel-
bić Boga bogatego w miłosierdzie przez DUCHOWIEŃSTWO i podziękować dobremu Bogu za trud-
ną i ofiarną posługę duszpasterską razem ze Świętymi Aniołami i wszystkimi Patronami.  

►SIÓDMA MSZA ŚW.:O Królowanie Trójcy Świętej w DUCHOWIEŃSTWIE (SZCZEGÓLNIE POL-
SKIM) o jedność KOŚCIOŁA, wierność DUCHOWNYCH Krzyżowi, KAPŁAŃSKIEMU I ZAKONNEMU 
powołaniu, o gorliwość apostolską i chrześcijańską odwagę przez wstawiennictwo Świętych Aniołów i 
ICH Patronów. 

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA   
MODLITEWNO-FORMACYJNE  
MAŁYCH RYCERZY w 2013  
►14/15 kwiecień 2013 – VIII Pielgrzymka Zawierzenia Legionu MR MSJ Królowej Polski i Matce Miło-
sierdzia na Jasnej Górze. (ks. Lesław Krzyżak) 

►16-19.05.2013 – Rekolekcje w Niepokalanowie (ks. Jacek Skowroński) 

►21-23.06.2013 – Rekolekcje w Bochni  

►2-4 sierpień 2013 – XV Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu, VI Zgromadzenie Animatorów.  
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Termin zaplanowany przez Księży Jezuitów z Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego  w pierwszy 
weekend SIERPNIA. (ks. Aleksander Jacyniak) 

►27.08-1.09.2013 - to planowany termin 5 dniowych rekolekcji dla wszystkich Małych Rycerzy w Cen-
trum Edukacyjno-Formacyjnym im. Jana Pawła II w Koszalinie ul. Seminaryjna 2. (ks. Jacek Skowroński) 
[CERTUS zob. http://www.cef.koszalin.opoka.org.pl/ ] 

►5 października 2013 – Św. Faustyny Kowalskiej, Czuwanie modlitewne w Krakowie-Łagiewnikach w 
ramach 100 adoracji nocnej pierwszo-sobotniej pod patronatem Małych Rycerzy z Bochni.  

►8-11 listopada 2013 rekolekcje zamknięte dla animatorów w Tolkmicku miejscu  życia i śmierci śp. s. 
Zofii i Ryszarda Grochowskich, Liczba miejsc: 25  

TO SĄ BARDZO DOBRE I BUDUJĄCE PISMA 

Nie jestem rycerzem, jestem w grupie modlitewnej „Odnowa w Duchu Świętym”. Od dwóch lat czytam 

„Głos Małego Rycerza”. Treści tam zawarte są dla mnie budujące, pouczające i umacniające mojego 

ducha. Szczególnie są dla mnie ważne świadectwa tam zamieszczane, które jako praktyczne wskazów-

ki, w pogłębionej wierze staram się wcielać w moim życiu.  

To wszystko pomaga mi także w chwilach bardzo trudnych, jakie doświadczam. Dziękuję Bogu, Duchowi 

Świętemu za łaski jakimi mnie wspomaga także poprzez to czasopismo Legionu Małych Rycerzy Miło-

siernego Serca Jezusowego. 

Krystyna z Koszalina 
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