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Św. Jan Apostoł i Ewangelista:  
MUSIMY UNIKAĆ GRZECHÓW (J 3, 4-9) 
4 Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia2, ponieważ grzech jest 

bezprawiem. 5 Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma 

grzechu. 6 Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy3, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział 

Go ani Go nie poznał. 7 Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest 

sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. 8 Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ 

diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. 

9 Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże4; taki nie może 

grzeszyć, bo się narodził z Boga.  

WARTO PRZECZYTAĆ, POMYŚLEĆ 
 I PRZYJRZEĆ SIĘ SWOJEMU ŻYCIU 
Szatan wezwał światowy zjazd demonów. W swoim przemówieniu na wstępie powiedział: “Nie 

możemy zabronić chrześcijanom chodzić do kościoła. Nie możemy zakazać im czytać Biblii. 

Nie możemy zakazać im komunikować się z Bogiem w modlitwie. Kiedy tylko zaczynają się 

modlić i nawiązują kontakt z Chrystusem – natychmiast tracimy władzę nad nimi. Więc niech 

chodzą do swoich kościołów, a my ukradniemy u nich – ich czas, tak aby, będąc zawsze 

zajętym, nie mogli się modlić i pokutować za grzechy i rozwijać swojego związku z 

Chrystusem. Nie będą też mieli czasu na czytanie Biblii.  «Oto, co należy zrobić – powiedział 

diabeł. – Trzeba zapobiec ich spotkaniom z Bogiem i utrzymać ten stan rzeczy przez cały 

dzień. 

– Jak to zrobić? – zawołały demony. 

 - Trzeba wymyślić dużo ciekawostek, próżności i wiele sposobów okupujących ich umysły 

wszelkiego rodzaju niepotrzebnymi rzeczami. A co najważniejsze trzeba zaszczepić w nich 

pragnienie dóbr materialnych, chęć wzbogacania się – i służenia dla mamony. Niech będą 

przepojeni pragnieniem, aby zarabiać jak najwięcej ilości pieniędzy, żeby kupić własne 

samochody, mieszkania, wille. Niech zarabiają więcej i więcej pieniędzy dla chęci pójścia do 

restauracji i kawiarni, chęci kupowania drogich, modnych ubrań, aby urządzać kosztowne 

remonty w mieszkaniach i dostarczać tam modne meble i luksusowy wystrój. Kuście ich, 

uczcie wydawać i brać pożyczki długoterminowe kredyty, a tym samym popadać w 

zależność/niewolę od banków. A gdy będą zapaleni pragnieniem osobistego wzbogacenia się, 

pogonią za mamoną – i nie będzie im już wtedy potrzebny Chrystus … Przekonajcie ich żony 

do pozostania dłużej w pracy, a mężczyzn – do pracy 6-7 dni w tygodniu, najlepiej po 10-12 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=990#P2
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=990#P3
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=990#P4
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godzin dziennie, żeby nie mieli czasu na zajmowanie się rodziną i wychowaniem dzieci. Nie 

pozwólcie im spędzać czasu z dziećmi – po to, by ich dzieci włóczyły się od rana do nocy po 

ulicy i kolegowały i wpadły w złe towarzystwo, przez to przestały się uczyć, zaniedbały szkołę i 

aby nic z nich dobrego dzięki temu nie wyrosło. Wtedy ich rodziny rozpadną się, oni staną się 

samotni, a my pomożemy im z żalu upić się i stać się alkoholikami. 

Stymulujcie ich umysły tak, żeby dzięki temu telewizory i komputery w domach 

pracowały stale, a oni jak najwięcej czasu spędzali oglądając telewizję i ślęcząc przed 

komputerem, a przez to nie mieli czasu na modlitwę. Upewnijcie się, że w każdym sklepie i 

restauracji na świecie stale brzmiała niechrześcijańska bluźniercza-omamjająca muzyka. To 

będzie blokować ich umysły i niszczyć ich jedność z Chrystusem i przynależność do 

Niego  Rozłóżcie na stole w kawiarni dużo czasopism i gazet. Bombardujcie ich umysły 

wiadomościami i reklamami 24 godziny na dobę. Niech po drodze uderza w nich morze 

oślepiających reklam z billboardów. Napełnijcie im reklamą skrzynki pocztowe, katalogami do 

zamówienia towarów dostępnych w internecie, biuletynami i ofertami bezpłatnych towarów, 

usług i innych złudzeń. Pokazujcie im, w czasopismach i telewizji szczupłe, wysportowane 

piękne modelki, żeby mężczyźni uwierzyli , że zewnętrzne piękno jest najważniejsze, a przez 

to stali się niezadowoleni ze swoich żon. 

Zróbcie tak, żeby ich żony były zbyt zmęczone, aby spełniać swoje małżeńskie obowiązki. Jeśli 

nie spełnią ich żony tego czego oczekują, to zaczną szukać tego gdzie indziej. To doprowadzi 

szybko do zniszczenia rodzin! 

Na Boże Narodzenie i Wielkanoc trzeba odwrócić ich uwagę pustotą, dajcie koncerty, 

filmy w telewizji, aby te święta były spędzone za stołem, z obżarstwem i pijaństwem. Dzięki 

temu nie nauczą oni dzieci prawdziwej wymowy świąt i ich Bożego znaczenia. 

Niech wracają z wolnego zmęczeni. Zróbcie to tak, żeby też nie mieli czasu wybrać się na łono 

natury i cieszyć się Bożym stworzeniem. Zamiast tego kuście ich wyjściem do parków rozrywki, 

na imprezy sportowe, spektakle, koncerty czy do galerii. Tak żeby ich umysł ciągle był zajęty tą 

pustotą nie przynoszącą nic dobrego i pożytecznego dla zbawienia. Macie czynić pełną 

izolację ich od Chrystusa! Niech wszyscy chrześcijanie będą wiecznie zajęci, zajęci, zajęci! 

Zalejcie ich życie tak wieloma pozornie dobrymi rzeczami, żeby nie mieli czasu na 

zastanowienie nad poszukiwaniem pomocy u Jezusa, a wkrótce będą żyć i pracować, 

opierając się tylko na sobie, poświęcając swoje zdrowie i rodziny. To działa! To wspaniały plan! 

Diabły chętnie poszły do pracy, zmuszając chrześcijan wszędzie by byli bardziej zajęci i pędzili 

tu i tam, nie pozostawiając czasu dla Boga, na modlitwę i dla rodziny. Czy plan diabła odniósł 

sukces? Możesz osądzić! Daj ten list innym. A może i TY zbyt jesteś zajęty? 

Ks. Sławomir Kostrzewa 
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Św. Jan Apostoł i Ewangelista:  
MUSIMY ZACHOWAĆ PRZYKAZANIA, 
ZWŁASZCZA PRZYKAZANIE WZAJEMNEJ  
MIŁOŚCI (J 3, 10-24) 

10 Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła5: każdy, kto postępuje 

niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. 11 Taka bowiem jest 

wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. 12 Nie tak, jak 

Kain, który pochodził od Złego6 i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Ponieważ czyny jego 

były złe, brata zaś sprawiedliwe. 13 Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. 14 My 

wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w 

śmierci. 15 Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie 

nosi w sobie życia wiecznego. 16 Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. 

My także winniśmy oddać życie za braci7. 17 Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i 

widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim 

miłość Boga? 18 Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!8 19 Po tym 

poznamy, że jesteśmy z prawdy9, i uspokoimy przed Nim nasze serce. 20 A jeśli nasze serce 

oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko10. 21 Umiłowani, jeśli serce 

nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga, 22 i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, 

ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. 23 Przykazanie 

zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się 

wzajemnie tak, jak nam nakazał. 24 Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; 

a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał11. 

ZAWSZE TRZEBA MIEĆ NA UWADZE  
DOBRO DRUGIEGO CZŁOWIEKA 

27.07.2003 – Jezus: Anno, Moja prośba „módl się" oznacza: zanurzaj się nieustannie w Mojej 

Miłości, trwaj w Bogu i proś, aby ON SAM trwał nieustannie w tobie. 

l sierpnia 2003, pierwszy piątek miesiąca. 

Jezus:  

Prawdziwa miłość polega na czynieniu dobra  braciom i siostrom poprzez słowo i czyn. 

Trzeba pamiętać o tym, aby kierować się dobrem; nie ograniczać, nie zatrzymywać tego dobra 

tylko dla siebie, dla swojego dobrego samopoczucia, ale zawsze otwierać się na dobro drugiej 

osoby. 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=990#P5
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=990#P6
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=990#P7
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=990#P8
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=990#P9
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=990#P10
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=990#P11
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To, co chcę ci teraz powiedzieć, jest bardzo ważne. Dobro powinno przynosić korzyść duszy 

osoby słuchającej, o sobie należy zapomnieć. To nie może być sam 

wykład teoretyczny ani monolog jednej strony. 

Wytłumaczę ci to w prosty sposób. Mówiąc o Mnie do ludzi 

przekazujesz im Moją miłość, a nie swoją. Wsłuchaj się w duszę 

drugiego człowieka: kim on jest, jaki jest stopień jego inteligencji, jak 

liczne i wielkie są jego rany, a poznawszy chorobę, dostosuj dawkę 

lekarstwa do choroby. Pilnuj, abyś nie przedawkowała, bo 

przedawkowany lek może zaszkodzić organizmowi. Bywa i tak, że ta 

sama dawka lekarstwa jednemu pomoże, a drugiemu zaszkodzi. 

Jednemu trzeba tłumaczyć więcej, drugiemu krócej — najwyżej kilka zdań. Wielka dawka 

może spowodować zniechęcenie, znużenie, bo chora tkanka nie może więcej przyjąć. 

Zawsze trzeba mieć na uwadze dobro drugiego człowieka, a nie nasze dobre samopoczucie z 

powodu spełnionego obowiązku. Często milczenie, ale pełne miłości, wystarczy za całą 

naukę. Przy tym najbardziej ewangelizujesz swoim życiem. Resztę — tę trudną, z którą nie 

możesz sobie poradzić — zostaw Panu Bogu, składając ofiary za dusze trudne i oporne. 

Ofiary są najskuteczniejszym lekarstwem dla chorych dusz. 

Pamiętaj, córko, dobro ma być strzałą w kierunku potrzebującego, ono ma dotrzeć do jego 

serca i być lekarstwem dla jego duszy. Dlatego twoje intencje powinny być czyste, nie skażone 

własnym „ja". 

Sucha nauka, nie zwilżona twoją ofiarą miłości, nie przynosi duszy korzyści, szybko ulatuje z 

człowieka i nie może wszczepić się w chorą tkankę. Wszędzie we wszystkim musi być 

miłość. Miłość jest kluczem do wszystkich zamkniętych drzwi. I choć nieraz trzeba ci będzie 

czekać pod drzwiami dłużej, to bądź pewna, że jeśli wytrwasz w miłości — ona naoliwi 

skorodowane zamki i otworzy je już na zawsze, dając dostęp do pomieszczenia, które od lat 

było zamknięte. Amen. 

Tu Pan Jezus wskazał mi jako dopełnienie całości Jego Słów List świętego Jakuba 

Apostoła. Bardzo zachęcam czytelników do przetrawienia jego treści. Anna Argasińska. 

 Nadesłała Małgosia Więcko 

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK) 

VI. Sakrament pokuty i pojednania 
1440 Grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim. Narusza on 
równocześnie komunię z Kościołem. Dlatego też nawrócenie przynosi przebaczenie ze strony 
Boga, a także pojednanie z Kościołem, co wyraża i urzeczywistnia w sposób liturgiczny 
sakrament pokuty i pojednania 27 . 

http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyII-2-2.htm#2124
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PYCHA 
„Bóg sprzeciwia się pysznym", zarówno tym odzianym w jedwab, jak i 

tym w łachmanach (Jk 4,6);  

Pycha powodem buntu szatana wobec Boga się stała, 

To właśnie ona jemu łaskę przebywania w niebie odebrała. 

Pycha również do upadku nas ludzi doprowadza, 

Bo Woli Bożej nie służy, ani się z nią nie zgadza. 

Ten, który w swoim sercu pychę gości, 

Ten nigdy nie dojdzie do świętości. 

Ubogimi w duchu są ci, którzy pychę odrzucają, 

Oni są tymi, którzy od Boga łaski odbierają. 

Pycha siebie na pierwszym miejscu stawia, 

Ona o swoje imię dba i je chętnie wysławia.  

Pycha najczęściej swoją dobroć ma na względzie, 

Ona lubi zajmować miejsce w pierwszym rzędzie 

Pycha jest o swojej racji przekonana, 

Ona przed nikim nie zegnie kolana. 

Pycha każdego z nas po kolei dotyka - 

Ona nam często spod kontroli umyka. 

Pycha jest wrogiem wszelkiej jedności,  

Ona nie lubi podporządkowania, ani uległości. 

Pycha lubi wywyższać się nad drugimi, 

Ona nie przystaje z ludźmi pokornymi.  

Pycha i duma z sobą się zgadzają  

Oni pokorę i skromność za nic mają. 

Pycha lubi w swoim ręku trzymać berło panowania, 

Ona potrzebuje dla siebie poklasku i uznania. 

Pycha jest cechą współczesnej ludzkości - 

Która przesadnie liczy swe własne możliwości. 



Głos Małego Rycerza Nr 13 (1/2014)        styczeń-luty-marzec 2014 

  

7 
 

 
 

Współcześni ludzie mają o sobie wielkie mniemanie, 

I skrzętnie ze swego życia wyrzucają Ciebie Panie. 

To pycha podpowiada nam, że damy sobie radę bez Ciebie, 

To ona nam każe na Twoim Boże miejscu stawiać samych siebie.  

Panie Jezu, uwolnij z pychy to nasze pokolenie, 

Aby z jej powodu nie poszło na wieczne zatracenie. 

Tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący  

w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci. Amen. 

Berlin, dnia 1.12.13       mrMSJ Danuta Buczyńska 

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK) 

Tylko Bóg przebacza grzech 

1441 Tylko Bóg przebacza grzechy 28 . Ponieważ Jezus jest Synem Bożym, mówi o sobie: 

"Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów" (Mk 2, 10), i wykonuje tę Boską 

władzę: "Odpuszczone są twoje grzechy" (Mk 2, 5; Łk 7, 48). Ponadto, na mocy swego 

Boskiego autorytetu, Jezus daje tę władzę ludziom 29 , by ją wykonywali w Jego imieniu 

„SPOWIEDŹ - 

- TO IŚĆ DO JEZUSA ZE SZCZERYM SERCEM” 

Papież Franciszek: Spowiadasz się? Wstydzisz się? 

Mieć odwagę, przed spowiednikiem, nazwać grzechy po imieniu, bez 

ukrywania. W ten sposób Papież Franciszek skupił swoją homilię 

w czasie Mszy Świętej w Domu Świętej Marty na sakramencie 

pojednania. Spowiedź, powiedział, to wyjść na spotkanie miłości Jezusa 

z sercem szczerym, o dziecięcej przejrzystości; nie odrzucając, lecz 

przyjmując „łaskę wstydu”, która pozwala doświadczyć Bożego przebaczenia. 

Dla wielu wierzących dorosłych, spowiedź przed księdzem jest niesłychanym wysiłkiem - co 

często prowadzi do unikania Sakramentu - lub zmieniają chwilę prawdy na ćwiczenie fikcji. 

Święty Paweł w Liście do Rzymian – powiedział Papież - robi dokładnie odwrotnie: publicznie 

przyznaje przed wspólnotą, że „w jego ciele nie mieszka dobro”. Twierdzi, że jest 

„niewolnikiem”, który nie czyni dobra, którego pragnie, lecz zło, którego nie chce. Tak dzieje się 

tak w życiu wiary, zauważa Franciszek, gdy „chcę czynić dobro, zło jest obok mnie.” 

http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyII-2-2.htm#2125
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyII-2-2.htm#2126
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„I to jest walka chrześcijan. To jest nasza walka codzienna. I nie zawsze mamy odwagę 

mówić o tej walce tak, jak Paweł mówi. Zawsze szukamy jakiegoś sposobu usprawiedliwienia: 

„Tak, wszyscy jesteśmy grzesznikami”, i tak mówimy. Tymczasem należy to wyjaśnić w sposób 

dramatyczny: to jest nasza walka. 

I jeśli tego nie uznamy, to nigdy nie dostąpimy Bożego przebaczenia. Ponieważ jeśli „być 

grzesznikiem” znaczy to samo co „być słowem, zdaniem lub sposobem mówienia”, to nie 

potrzebujemy Bożego przebaczenia. Ale jeśli mówimy o rzeczywistości, która czyni nas 

niewolnikami, to potrzebujemy tego wewnętrznego wyzwolenia Pana, tej siły. Ale 

najważniejszą rzeczą jest, że aby znaleźć wyjście, Paweł wyznaje wspólnocie swój grzech, 

swą skłonność do grzechu, wcale tego nie ukrywa. 

Pokorne wyznanie grzechów jest tym, o co „Kościół prosi nas wszystkich”, przypomina Ojciec 

Święty, który przytacza również zaproszenie Jakuba: „Wyznajcie jedni drugim grzechy swoje”. 

Jednak „nie po to by je czynić wiadomymi publicznie - powiedział, ale - aby oddać chwałę 

Bogu” i uznać, że „Bóg jest tym, który mnie ratuje”. Dlatego, dodał, aby wyznać grzechy, 

idziemy tam gdzie jest brat, „brat kapłan”, by postąpić tak samo jak Paweł. A nade wszystko - 

podkreślił - z tą samą „skutecznością”. 

„Niektórzy mówią: ‘Ach, ja spowiadam się Bogu’. To jest proste, to jakbyś się wyspowiadał 

przez e-mail. Bóg jest gdzieś daleko, mówię rzeczy, i brakuję owego „twarzą w twarz”, nie ma 

„czterech oczu”. Paweł wyznaje swą słabość braciom twarzą w twarz. Inni mówią: „Nie, ja 

chodzę do Spowiedzi”, ale wyznają sprawy tak eteryczne, tak z powietrza, że nie mają żadnej 

substancji. I jest tak samo jakby nic nie popełnili. Wyznanie grzechów to nie sesja u psychiatry, 

czy jakaś sala tortur; to jest powiedzieć Bogu: „Panie, jestem grzesznikiem”, ale mówimy to 

poprzez brata. I by to powiedzieć, trzeba się przyznać do konkretów: „Jestem grzesznikiem, bo 

uczyniłem i to, i to.” 

Konkret, uczciwość i - dodaje Franciszek – szczera zdolność zawstydzenia się 

z powodu własnych błędów: nie ma ścieżek w cieniu, alternatywy dla drogi, która 

prowadzi do Bożego przebaczenia, by odczuć w głębi serca Jego przebaczenie i miłość. 

I tutaj Papież powiedział o naśladowaniu dzieci: „Najmłodsi mają tę mądrość, gdy dziecko 

przychodzi do Spowiedzi, nigdy nie mówi rzeczy ogólnych. ‘Ojcze, zrobiłem to, i tamto mojej 

cioci, komuś innemu powiedziałem takie słowa, i mówią to słowo. I są bardzo konkretne. Mają 

w sobie prostotę prawdy. A my tymczasem mamy tendencję do ukrycia rzeczywistości naszej 

biedy. Lecz jest także piękna rzecz: gdy wyznajemy nasze grzechy w obecności Boga, zawsze 

odczuwamy łaskę wstydu. Zawstydzać się przed Bogiem jest łaską.. Jest łaską powiedzieć: 

„Wstydzę się” Pomyślmy o Piotrze, po cudzie Jezusa na jeziorze mówi: „Panie, odejdź ode 

mnie, bo jestem grzesznikiem”. Wstydził się swych grzechów wobec świętości Jezusa 

Chrystusa.”  (Za Radio Vaticana)  Rzym, 25 października 2013 papież Franciszek w Domu Świętej Marty  
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"Słowa nauczają a przykłady porywają" 
NIE MÓW ŹLE O NIEOBECNYCH 

Św. Augustyn wielki Doktor Kościoła /+ 430/ nie chciał, żeby ludzie, zasiadający u niego do 

stołu, prowadzili rozmowy, uwłaszczające czci bliźniego. W tym celu kazał umieścić na stole 

napis: 

„Niech nie zasiada do stołu tego, 

Kto lubi szarpać sławę bliźniego" 

JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SIĘ  
DO SAKRAMENTU POKUTY? 

Jezus: Moje kochane dziecko, odpowiem Kasi, bo o to w sercu pytałaś. Kłopoty, które 

ma twoja przyjaciółka, świadczą o krystalicznie czystej intencji potraktowania z całą powagą 

Sakramentu Pokuty. Kasiu, moja córko, jedyną niedoskonałością, która utrudnia ci dobre 

przygotowanie do Sakramentu Pokuty, jest czas wykorzystany niedobrze. Koniecznie, Moje 

dziecko, spisuj sobie wszystkie upadki w notatniku. Trzeba wieczorem zostawić Panu Bogu 

trochę czasu, gdy wzbudzisz sobie żal w oparciu o kartkę. Przy spowiedzi niech ta kartka 

towarzyszy ci w konfesjonale. Spisywanie na kartce ułomności będzie ci pomocne w walce ze 

słabościami na każdy dzień. Pisz sobie, córko, daty, by w ćwiczeniach starać się eliminować 

upadki i podnosić się z nich. Sama zrozumiesz, jak wielką radością będą dla ciebie te ofiarki 

(ćwiczenia). Upadków będzie ubywać i nastąpi wzrost na twojej drodze do świętości. 

Zapamiętaj Kasiu, przeszkodą jest ci czas, który nie jest dobrze wykorzystany, gdyż nie jest 

poświęcony na wieczorny rachunek sumienia. 

Drugą przeszkodą jest brak ufności do końca w miłosierdzie, płynące z Mojego pełnego 

miłości Serca. Dla skruszonego człowieka obfitość miłosierdzia jest tak wielka, że nie możecie 

sobie jej do końca wyobrazić. Jeśli podchodzisz do konfesjonału i skrucha twoja jest 

autentyczna, wówczas usuwam wszystkie przeszkody. Ja sam zabieram z twojej duszy to 

wszystko, co oddałaś Mnie przez kapłana. Dusza twoja staje się czysta, jak dusza małego 

dziecka. 

Podczas wieczornego rachunku sumienia Ja sam błogosławię duszy na podniesienie 

się. Nazywa się to umocnieniem do dalszej walki. Taka walka będzie trwała przez całe życie, 

staje się jednak coraz mniejsza, jeśli dusza ćwiczy się w ten właśnie sposób, jaki 

podyktowałem Annie. Jest to najkrótsza droga do świętości. 

Błogosławię wszystkim, którzy chcą iść tą drogą. Jezus Zbawiciel.   Anna Argasińska 
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Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK) 

Żal za grzechy 

1451 Wśród aktów penitenta żal za grzechy zajmuje pierwsze miejsce. Jest to "ból duszy i 

znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości" 35 . 

1452 Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany "żalem 

doskonałym" lub "żalem z miłości" (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. 

Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie 

przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe 36 . 

1453 Także żal nazywany "niedoskonałym" (attritio) jest darem Bożym, poruszeniem Ducha 

Świętego. Rodzi się on z rozważania brzydoty grzechu lub lęku przed wiecznym potępieniem i 

innymi karami, które grożą grzesznikowi (żal ze strachu). Takie poruszenie sumienia może 

zapoczątkować wewnętrzną ewolucję, która pod działaniem łaski może zakończyć się 

rozgrzeszeniem sakramentalnym. Żal niedoskonały nie przynosi jednak przebaczenia 

grzechów ciężkich, ale przygotowuje do niego w sakramencie pokuty 37 . 

1454 Do przyjęcia sakramentu pokuty należy przygotować się przez rachunek sumienia, 

przeprowadzony w świetle słowa Bożego. Najbardziej nadają się do tego teksty, których należy 

szukać w Dekalogu i w katechezie moralnej Ewangelii i Listów Apostolskich: w Kazaniu na 

Górze i pouczeniach apostolskich 38 . 

"Słowa nauczają a przykłady porywają" 
SPOWIEDŹ MUSI BYĆ SZCZERA 

Święty Antoni przytacza następujący, pouczający przykład: Dziewica pewna, pochodząca 

z dobrej, chrześcijańskiej rodziny, była długi czas pobożną bardzo i niewinną. Prawdą jest 

jednak, że kto naraża się na niebezpieczeństwo łatwo w nim ginie. I ta dziewica nie unikała 

okazji do grzechu. Wnet też popadła w grzech ciężki, straciła niewinność. Odtąd przestało dla 

niej istnieć szczęście i zadowolenie. Dręczona wyrzutami sumienia poszła do spowiedzi. Nie 

odważyła, się jednak wyznać tego najgłówniejszego grzechu i zamilczała go przez fałszywy 

wstyd. Odtąd zwiększyło się jeszcze więcej jej udręczenie. IIe razy spowiadała się, zawsze 

szatan podszeptywał jej: nie mów tego. Umrzesz chyba ze wstydem. Biedna, uległa 

podszeptom szatana. W końcu nie mogła dłużej wytrzymać tej katuszy i pragnęła koniecznie 

uwolnić się od winy. Postanowiła, że wyrzeknie się świata i zostanie zakonnicą. Tak się też 

stało. Przed ślubami odprawiła spowiedź generalną, wyznała też ów grzech brzydki, ale tak 

niejasno, z takimi zmianami i upiększeniami, że spowiednik nawet samej istoty grzechu nie 

przeczuł. Odtąd wiodła życie na pozór wzorowe i cnotliwe, oddawała się gorliwie praktykom 

http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyII-2-2.htm#2132
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyII-2-2.htm#2133
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyII-2-2.htm#2134
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyII-2-2.htm#2135


Głos Małego Rycerza Nr 13 (1/2014)        styczeń-luty-marzec 2014 

  

11 
 

 
 

religijnym, ale jej serce nie zaznało Spokoju. Ta rozterka wewnętrzna przyprawiła ją nawet o 

chorobę śmiertelną. Mając już przyjąć ostatnie Sakramenta jeszcze raz postanowiła sobie w 

obliczu śmierci, że wyzna spowiednikowi wszystko. Gdy jednak przyszła chwila spowiedzi, 

zamilczała i teraz ów grzech. Przyszła chwila konania, chora straciła przytomność i umarła tak 

o swym grzechu. Nikt nie domyślał się nawet prawdziwego stanu rzeczy. Zakonnice 

przekonane były o jej .świątobliwości i modliły się gorliwie za spokój jej duszy. Dopuścił jednak 

jego, że nieszczęśliwa mogła ukazać się po ilekroć modlącym się za nią zakonnicom. Stała 

przed nimi zmieniona strasznie i z rozpaczając zawołała: Przestańcie modlić nie za mnie 

Jestem potępiona, ponieważ w młodości mej zataiłam grzech jeden na spowiedzi. Oto są 

skutki złej spowiedzi. Zatajenie grzechu, odkładanie wyznania, a w następstwie tego wieczne 

potępienie. 

Z Dzienniczka św. Faustyny 

PARĘ SŁÓW O SPOWIEDZI I SPOWIEDNIKACH 

Tylko to wspomnę, com doświadczyła i przeżyła w własnej duszy. Trzy rzeczy są gdzie dusza nie odnosi 

pożytku w spowiedzi w tych wyjątkowych chwilach. 

Pierwsze. – Że spowiednik mało zna drogi nadzwyczajne i okazuje zdziwienie, jeżeli dusza odsłoni mu 

te wielkie tajemnice, jakich Bóg dokonywał w duszy. To zdziwienie jego już duszę subtelna zatrważa i 

ona spostrzega, ze spowiednik się waha wypowiedzieć swego zdania, a dusza jeżeli to spostrzeże, nie 

uspokoi jej, ale jeszcze więcej ma wątpliwości po spowiedzi, aniżeli przed spowiedzią, bo ona wyczuje, 

że spowiednik uspakaja ją, a sam nie ma pewności. Albo – co mi się zdarzyło, ze spowiednik nie mogąc 

przeniknąć niektórych tajemnic duszy – odmawia jej spowiedzi, okazuje jakąś bojaźń przed zbliżeniem 

się takiej duszy do kratki. Jakże może dusza w takim stanie czerpać uspokojenie w konfesjonale, gdyż 

ona jest subtelniejsza na każde słowo kapłana. Moim zdaniem w takich chwilach szczególnych 

nawiedzin Bożych w duszy, jeżeli jej nie rozumie, powinien duszy wskazać jakiegoś doświadczonego i 

światłego spowiednika, albo samemu zaczerpnąć światła, aby duszy dąć to, co ona potrzebuje, a nie 

wprost odmówić jej spowiedzi, o w ten sposób naraża ją na wielkie niebezpieczeństwa i może niejedna 

dusza opuścić drogę, na której ja Bóg szczególniej chciał mieć. Jest to rzecz wielkiej wagi, bo sama tego 

doświadczyłam, ze już zaczęłam się chwiać, pomimo tych szczególnych darów Bożych, chociaż mnie 

Bóg Sam uspokajał, jednak zawsze pragnęłam mieć pieczęć Kościoła. 

Druga rzecz. To, że spowiednik nie pozwoli się szczerze wypowiedzieć, okazuje zniecierpliwienie. 

Dusza wtenczas milknie i nie mówi wszystkiego, a tym samym nie odnosi pożytku, a tym mniej odnosi 

pożytku, a nie znając jej, dlatego zamiast pomóc duszy, to szkodzi jej. A to dlatego, ze ona wie, że 

spowiednik nie zna jej, bo nie pozwoli całkowicie odsłonić się jej, jak co do łask, tak i co do nędzy. A 

wiec próba nie jest stosowna. Miałam niektóre próby, z których się śmiałam. Lepiej te rzecz wyrażę tymi 

słowami, że spowiednik to lekarz duszy, wiec, jak lekarz nie znając choroby może dać stosowne 

lekarstwo? – Nigdy. – Bo albo nie będzie wywierać żadnego skutku pożądanego, albo da za silne, gdzie 
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powiększy chorobę, a czasami – co nie daj boże – może nastąpić śmierć, ponieważ za silne. Mówię to z 

doświadczenia, że w pewnych wypadkach wprost Sam Pan mnie powstrzymywał. 

Trzecia rzecz. To, że się zdarza, że spowiednik nieraz lekceważy drobne rzeczy. Nic nie ma w życiu 

duchowym drobnego. Czasami rzecz drobna na pozór odkryje rzecz wielkiej wagi, a dla spowiednika jest 

snopem światła w poznaniu duszy. Wiele odcieni duchownych kryje się w rzeczach drobnych. 

Nigdy nie stanie gmach wspaniały, jeśli odrzucimy drobne cegiełki. Bóg od niektórej duszy żąda wielkiej 

czystości, wiec zsyła jej głębsze poznanie nędzy. Oświecona światłem z wysoka, lepiej poznaje, co się 

Bogu podoba, a co – nie. Grzech jest według poznania i światła duszy, to samo i niedoskonałości, 

chociaż ona wie, że co do sakramentu ściśle należy, to jest dążeniu do świętości i nie może spowiednik 

tego lekceważyć. Cierpliwość i łagodność spowiednika otwiera dusze do najgłębszych tajni duszy. 

Dusza niejako bezwiednie odlania swą przepastną głębię i czuje się silniejsza i odporniejsza, tutaj 

mężnie walczy, więcej się stara, ponieważ wie, że musi z tego zdać sprawę.  

Jeszcze jedno wspomnę co do spowiedników. On musi nieraz doświadczyć, musi próbować, musi 

ćwiczyć, musi poznać, czy ma do czynienia ze słomą, czy z żelazem, czy z czystym zlotem. Każda z 

tych trzech dusz potrzebuje odrębnego ćwiczenia. Musi – i to koniecznie spowiednik wyrobić sobie o 

każdej sąd jasny, aby wiedział, co ona może udźwignąć w pewnych chwilach, okolicznościach i 

wypadkach. Co do mnie, to później, po wielu doświadczeniach, kiedy poznałem, że nie jestem 

zrozumiana, to nie odsłaniałam swej duszy i nie mąciłam sobie spokoju. Ale to miało miejsce dopiero 

wtenczas – kiedy – czyli od czasu, kiedy już te wszystkie laski były ponad sądem mądrego i 

wykształconego i doświadczonego spowiednika. Teraz wiem, jak w niektórych wypadkach się kierować. 

(Dz 112) 

ZECHCIEJCIE ZROZUMIEĆ TE SŁOWA:  
„MIŁOSIERDZIA CHCĘ, A NIE OFIARY" 

Jezus: Jestem Bogiem—Miłością. Ty wiesz, że Ja nie karzę człowieka, bo czyż Miłość może 

zadawać cierpienie? Mówiłem do ciebie już na ten temat w pierwszej i drugiej książce. 

Gdyby ludzie zechcieli pojąć, jak wielką potęgą miłości jestem, jak wiele zawdzięczają Mi 

każdego dnia, bo z miłości zostali stworzeni i dzięki Mojej miłości żyją na ziemi! 

Każdego dnia odnajduję zagubionych. Obmywam ich poranienia, leczę miłością, którą Moje 

stworzenia odrzucają i gardzą, zaprzedając się w niewolę swoich bożków, których nazywają 

„miłością", choć one z Miłością nic wspólnego nie mają. 

Ludzkość powinna pokutować dniem i nocą, wynagradzając Memu Ojcu za wszystkie 

zniewagi. Zapamiętajcie, Moje dzieci: Bóg jest Miłością. Daje to co najlepsze, jednak człowiek 

sam dokonuje wyboru wedle fałszywej wolności, przez co sam skazuje siebie na potępienie. 

Jednakże, dopóki biją wasze serca na ziemi, dopóki nie przekroczycie progu krainy niebieskiej, 

zawsze możecie odwrócić karę — odwracając się od zła, czynionego myślą, mową, 
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uczynkiem i zaniedbaniem. Dalsze etapy nawrócenia to pokuta i wynagradzanie 

(zadośćuczynienie) ludziom za popełnione przez was zło. To bardzo ważne, by zdążyć 

wynagrodzić i naprawić zło — wtedy droga do nieba jest otwarta. 

Bóg Miłości nigdy nie odrzuci marnotrawnego syna, który powraca do domu Ojca. Jak kończy 

się ta przypowieść, wiecie już z opisu Ewangelii. Wielka uczta i radość będzie dla tego, kto 

czyni dobro, spełniając dobre uczynki. 

Obojętny syn to nikt inny jak Piłat i jemu podobni, umywający ręce, by mieć „święty spokój" 

(używam tu waszego określenia). Za tzw. „święty spokój" na ziemi trzeba będzie drogo 

zapłacić na Sądzie. 

Anno, często używasz Moich słów: „Miłosierdzia chcę, a nie ofiary", a słowa te są 

najważniejsze dla duszy, która pragnie zbawienia. Proste słowa, używane w praktyce, na co 

dzień, prowadzą do Królestwa Niebieskiego. Niemiłe mi są ofiary, składane czasem 

kosztem wielkich wyrzeczeń, jeśli w sercu składających je jest złość, obmowa i egoizm; 

jeśli to wszystko wylewa się jak kubeł pomyj na brata, bliźniego, sąsiada. 

Zechciejcie zrozumieć te słowa: „Miłosierdzia chcę, a nie ofiary", bo one są kluczem do 

Nieba. Wasz Nauczyciel Jezus.     Anna Argasińska 

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK) 

Wyznanie grzechów 

1455 Wyznanie grzechów (spowiedź), nawet tylko z ludzkiego punktu widzenia, wyzwala nas i ułatwia 
nasze pojednanie z innymi. Przez spowiedź człowiek patrzy w prawdzie na popełnione grzechy, bierze 
za nie odpowiedzialność, a przez to na nowo otwiera się na Boga i na komunię Kościoła, by umożliwić 
nową przyszłość. 

1456 Wyznanie grzechów wobec kapłana stanowi istotną część sakramentu pokuty: "Na spowiedzi 

penitenci powinni wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, których są świadomi po dokładnym zbadaniu 

siebie, chociaż byłyby najbardziej skryte i popełnione tylko przeciw dwu ostatnim przykazaniom 

Dekalogu 39 , ponieważ niekiedy ciężej ranią one duszę i są bardziej niebezpieczne niż popełnione 

jawnie" 40 : 

Gdy wierni Chrystusa starają się wyznać wszystkie grzechy, które sobie przypominają, niewątpliwie 

przedstawiają je wszystkie Bożemu miłosierdziu. Ci, którzy postępują inaczej i świadomie ukrywają 

niektóre grzechy, nie przedkładają dobroci Bożej tego, co mogłaby ona odpuścić za pośrednictwem 

kapłana. "Jeśli bowiem chory wstydzi się odkryć ranę lekarzowi, sztuka lekarska tego nie uleczy, czego 

nie rozpozna" 41 . 

1457 Zgodnie z przykazaniem kościelnym: "Każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany 

jest przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy ciężkie" 42 . Ten, kto ma 

http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyII-2-2.htm#2136
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyII-2-2.htm#2137
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyII-2-2.htm#2138
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyII-2-2.htm#2139
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świadomość popełnienia grzechu śmiertelnego, nie powinien przyjmować Komunii świętej, nawet jeśli 

przeżywa wielką skruchę, bez uzyskania wcześniej rozgrzeszenia sakramentalnego 43 , chyba że ma 

ważny motyw przyjęcia Komunii, a nie ma możliwości przystąpienia do spowiedzi 44 . Dzieci powinny 

przystąpić do sakramentu pokuty przed przyjęciem po raz pierwszy Komunii świętej 45 . 

1458 Wyznawanie codziennych win (grzechów powszednich) nie jest ściśle konieczne, niemniej jest 

przez Kościół gorąco zalecane 46 . Istotnie, regularne spowiadanie się z grzechów powszednich pomaga 

nam kształtować sumienie, walczyć ze złymi skłonnościami, poddawać się leczącej mocy Chrystusa i 

postępować w życiu Ducha. Częściej otrzymując przez sakrament pokuty dar miłosierdzia Ojca, 

jesteśmy przynaglani, by być - jak On - miłosierni 47 : 

Ten, kto wyznaje swoje grzechy, już działa razem z Bogiem. Bóg osądza twoje grzechy; jeśli ty także je 

osądzasz, jednoczysz się z Bogiem. Człowiek i grzesznik to w pewnym sensie dwie rzeczywistości; gdy 

jest mowa o człowieku, uczynił go Bóg; gdy mowa jest o grzeszniku, uczynił go człowiek. Zniszcz to, co 

ty uczyniłeś, aby Bóg zbawił to, co On uczynił... Gdy zaczynasz brzydzić się tym, co uczyniłeś, wówczas 

zaczynają się twoje dobre czyny, ponieważ osądzasz swoje złe czyny. Początkiem dobrych czynów jest 

wyznanie czynów złych. Czynisz prawdę i przychodzisz do Światła 48 . 

"Słowa nauczają a przykłady porywają" 
JEDNO OJCZE NASZ ZA POKUTĘ 

Bóg chętnie daruje winy i kary, jeżeli grzesznik szczerze i gorąco żałuje i pragnie za 

winy pokutować.  

Do św. biskupa Piotra z Corbeil przyszedł raz wielki grzesznik. Skruszony wielce i 

zalany łzami wyznał mu swe straszne grzechy. Tak przejęty skruchą i żalem, iż rzekł do bisku-

pa: Mój Ojcze, chętnie poniósłbym tysiąc razy śmierć, byle tylko Bóg okazał mi swe miłosier-

dzie. Na to rzekł biskup: Za grzechy twe będziesz sprawował pokutę przez siedem lat. Co? 

zawołał grzesznik - tylko siedem lat mam pokutować za tak wielkie grzechy?  

I znowu rzekł święty: I jeszcze ten czas pokuty skrócę ci znacznie. Idź i sprawuj post o 

chlebie i wodzie przez trzy dni. 

Zapłakał grzesznik rzewnie, widząc łaskawość biskupa, a biskup widząc jego łzy, rzekł 

znowu: I tego nie potrzeba, idź i odmów tylko jedno Ojcze nasz. Grzesznik upadł 

natychmiast po spowiedzi na kolana i z przejęciem odmówił zadaną pokutę.  

Wtem zbladł, przewrócił się i za chwilę już nie żył. Wzruszony głęboko biskup rzekł do 

zebranych: Jestem przekonany, że ten nieboszczyk znajduje się już w gronie świętych w nie-

bie. Otóż widzimy, jak pokuta może starczyć za wszelkie kary czyśćcowe.  

http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyII-2-2.htm#2140
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyII-2-2.htm#2141
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyII-2-2.htm#2142
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyII-2-2.htm#2143
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyII-2-2.htm#2144
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyII-2-2.htm#2145
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Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK) 

Zadośćuczynienie 

1459 Wiele grzechów przynosi szkodę bliźniemu. Należy uczynić wszystko, co możliwe, aby ją naprawić 
(na przykład oddać rzeczy ukradzione, przywrócić dobrą sławę temu, kto został oczerniony, wynagrodzić 
krzywdy). Wymaga tego zwyczajna sprawiedliwość. Ponadto grzech rani i osłabia samego grzesznika, a 
także jego relację z Bogiem i z drugim człowiekiem. Rozgrzeszenie usuwa grzech, ale nie usuwa 
wszelkiego nieporządku, jaki wprowadził grzech 49 . Grzesznik podźwignięty z grzechu musi jeszcze 
odzyskać pełne zdrowie duchowe. Powinien zatem zrobić coś więcej, by naprawić swoje winy: powinien 
"zadośćuczynić" w odpowiedni sposób lub "odpokutować" za swoje grzechy. To zadośćuczynienie jest 
nazywane także "pokutą". 

1460 Pokuta, którą nakłada spowiednik, powinna uwzględniać sytuację osobistą penitenta i mieć na celu 
jego duchowe dobro. O ile to możliwe, powinna odpowiadać ciężarowi i naturze popełnionych grzechów. 
Może nią być modlitwa, jakaś ofiara, dzieło miłosierdzia, służba bliźniemu, dobrowolne wyrzeczenie, 
cierpienie, a zwłaszcza cierpliwa akceptacja krzyża, który musimy dźwigać. Tego rodzaju pokuty 
pomagają nam upodobnić się do Chrystusa, który raz na zawsze odpokutował za nasze grzechy 50 ; 
pozwalają nam stać się współdziedzicami Chrystusa Zmartwychwstałego, "skoro wspólnie z Nim 
cierpimy" (Rz 8,17) 51 : 

Zadośćuczynienie, które spłacamy za nasze grzechy, nie jest do tego stopnia "nasze", by nie było 
dokonane dzięki Jezusowi Chrystusowi. Sami z siebie nic bowiem nie możemy uczynić, ale "wszystko 
możemy w Tym, który nas umacnia" (Flp 4, 13). W ten sposób człowiek niczego nie ma, z czego mógłby 
się chlubić, 2011 lecz cała nasza "chluba" jest w Chrystusie... w którym czynimy zadośćuczynienie, 
"wydając owoce godne nawrócenia" (Łk 3, 8), mające moc z Niego, przez Niego ofiarowane Ojcu i dzięki 
Niemu przyjęte przez Ojca 52 . 

RELACJA z REKOLEKCJI w TOLKMICKU,  

8-11.XI.2013 

W to miejsce powinien udać się każdy Mały Rycerz MSJ ...  

W które? Do Tolkmicka !!! 

Na początku listopada, tego roku odbyły się nasze kolejne 

rycerskie rekolekcje – tym razem w pięknie położonej miejscowości 

Tolkmicko.  

To miejsce jest nam Małym Rycerzom szczególnie drogie ze 

względu naszą założycielkę s. Zofię Grochowską, która tam nie 

tylko żyła i mieszkała, ale też została pochowana. 

Kto chociaż raz tam był i poczuł atmosferę i ducha, tego dla nas 

Małych Rycerzy, świętego miejsca, ten nie pozbędzie się już pragnienia powrotu w te strony. 

http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyII-2-2.htm#2146
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyII-2-2.htm#2147
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyII-2-2.htm#2148
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyII-2-2.htm#2149
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To nasze modlitewne spotkanie w Domu Rekolekcyjnym u Księży Salezjanów w Tolkmicku, 

przypominało nam nasze rodzinne spotkania – ono było dla nas spotkaniem rodziny Małych 

Rycerzy MSJ.  

Naszym przewodnikiem duchowym w tych dniach był ks. dr Lesław 

Krzyżak, który wygłosił nam kilka katechez na temat podstaw naszej wiary 

katolickiej.  

Tematem jego rozważań było Magisterium naszego Kościoła Katolickiego. 

Były to zagadnienia trudne, ale jakże ważne dla każdego z nas.. 

A oto słowa wypowiedziane przez naszego księdza, które szczególnie mnie poruszyły i wyryły 

się w mojej pamięci podczas tych rekolekcji: 

 Nasza wiara pochodzi ze słuchania i czytania Słowa Bożego 

 Kościół strzeże źródła i czystości wiary 

 Wiara wymaga posłuszeństwa 

 Pan Bóg okaże sprawiedliwość tym, którym zabrakło miłosierdzia 

 Czystość to wartość płynąca z wiary 

 Być mocnym, aby rządzić sobą, a nie ulegać wpływom i pokusom 

 Wiara jest prosta jak życie Świętej Rodziny w Nazarecie 

 „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w 

drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.“   Łk 16,9-15 

Te dni rekolekcyjne w Tolkmicku były wielkim uwielbieniem naszego Boga! 

To nasze uwielbienie płynęło poprzez nasz udział w Eucharystii, gorące modlitwy, oraz nocne 

adoracje Najświętszego Sakramentu. 

Na długo pozostaną mi w pamięci nasze wspólne 

„wyprawy“ na grób naszej założycielki śp. Zofii 

Grochowskiej. One były źródłem naszej radości i 

duchowej łączności z tą drogą naszym rycerskim 

sercom osobą, były jakby spotkaniem dzieci z matką... 

Do radosnych chwil tych dni zaliczyć należy też nasze 

wspólne siedzenie przy stole, które służyło nie tylko 

temu, aby się rozkoszować przy nim jedzeniem, ale 

również po to, aby z sobą porozmawiać, sobą się nacieszyć i dzielić się świadectwami naszej 

wiary. Dlatego dziękujemy dobremu Bogu za obecność na rekolekcjach tercjarza III Zakonu 

Franciszkańskiego, br. Ryszarda Kupczyka z Koła. Jest on inicjatorem m.in. nocnych pieszych 

pielgrzymek wynagradzających z Konina do Lichenia. Br. Ryszard z wielkim przekonaniem i 
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wzruszeniem dzielił się swoją wiarą i praktykami duchowymi oraz licznymi przeżytymi 

doświadczeniami…  

A teraz pragnę wypowiedzieć następujące słowa: wielkie Bóg zapłać wszystkim, tym, którzy 

w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tej pięknej uczty duchowej - niech sam 

Pan Bóg im za to wynagrodzi i ich nieustannie błogosławi. w ich poczynaniach. 

Berlin, dnia 27.11.2013       mrMSJ Danuta Buczyńska 

REKOLEKCJE  
w Sanktuarium  

Matki Bożej Zwycięskiej  

w BRDOWIE, 29-30.XI.2013 

Dwudobowe rekolekcje z ks. Jackiem Skowrońskim zorganizowali rycerze z Włocławka. Udział 

wzięła ok. 45 osobowa grupa uczestników głównie z Włocławka i Radomia. 

RELACJA z REKOLEKCJI w ŁOMŻY, 5-8.XII.2013 

 W Centrum Rehabilitacji Caritas w Łomży, w dniach od 5 

do 8 grudnia 2013 r., odbywały się rekolekcje, które głosił 

ksiądz Jacek Skowroński, moderator Małych Rycerzy MSJ 

w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.  

To drugie rekolekcje organizowane przez lokalną grupę 

Małych Rycerzy. Pierwsze odbyły się w ośrodku 

rekolekcyjno-wypoczynkowym 12-15.09.2013 w 

miejscowości Ptaki k/Łomży.  

Wśród uczestników rekolekcji dużo było ludzi młodych, co 

stanowiło niespodziankę i radość. 

Temat rekolekcji; „Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa Moje w was, proście o cokolwiek 

chcecie, a to wam się spełni.'” J 15,7 

Niezwykle bogaty i różnorodny treściowo był program tych rekolekcji, prowadzonych 

przez  charyzmatycznego kapłana. Rozpoczęły się one w czwartek o godz.15 wspólnym 

odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia i Różańca cz. Bolesnej w intencji o jak 

najlepsze owoce rekolekcji oraz Zawierzeniem. 
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Ten rekolekcyjny czas wypełniony był obficie. Kolejne dni rozpoczynaliśmy śpiewem Godzinek 

o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, uczestniczyliśmy w Eucharystiach, 

dwukrotnie – z nabożeństwem o uzdrowienie; wysłuchaliśmy ubogacających nas, 

ugruntowujących naszą wiarę konferencji i nauk, odbyliśmy spowiedzi święte, adorowaliśmy 

cała noc Najświętszy Sakrament, odmawialiśmy Różaniec, ksiądz Jacek święcił wodę, olej, sól, 

dewocjonalia. 

Konferencje wygłoszone przez kapłana, ich tematyka; 

►Ewangelia-to Jezus działa dziś. 

►Jak doświadczyć miłości Chrystusa przez uzdrowienie. 

►Jak przeżyć spowiedź św., aby być uzdrowionym 

►Odkrywamy mądrość życiową – praktyczne rady ze Słowa Bożego 

►Co o Aniołach wiedzieć warto 

►Jak rozwijać w sobie życie wiary 

►Bóg pragnie naszej miłości 

Zwieńczeniem rekolekcji była Godzina Łaski, dla nas – uczestnictwo w Eucharystii, w czasie 

której nasze intencje obecne były na Ołtarzu Najświętszej Ofiary Jezusa. 

Wiele łask Bożych – uzdrowień duszy i ciała – spłynęło na uczestników rekolekcji, o czym 

świadczyły nasze świadectwa. 

Bóg jest wielki, pełen Miłości i Miłosierdzia – Bogu niech będą dzięki za ten czas, za to 

wszystko, co uczynił dla nas za pośrednictwem Kapłana. 

Księże Jacku – Bóg zapłać, Boże – błogosław ks. Jackowi, Matko Boża, miej Twego syna – 

kapłana w Swej pieczy 

Rekolekcje zakończyliśmy odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia i modlitwą o 

nawrócenie świata. 
mr Barbara Kamińska 

Ś WIADECTWO:  

„DOBRZE ZROBIŁAŚ – DZIĘKUJĘ CI.”   

Pragnę z całego serca podziękować Panu Bogu i Matce Najświętszej za łaski, których tyle razy 

doświadczyłam, a szczególnie za dar życia. 
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Od 2001 roku chorowałam na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Była to choroba 

przewlekła, która do 2011 roku przebiegała bardzo łagodnie. W grudniu 2011 roku zmarł mój 

tata. Po jego śmierci poprosiłam Pana Boga o krzyże dzięki, którym będę mogła zbawić duszę 

taty. Już po kilku dniach zachorowałam na zapalenie płuc, które skończyło się pobytem w 

szpitalu. Następnie otrzymywałam kolejne krzyże i choroby, aż w końcu z głęboką wiarą i 

różańcem w ręku walczyłam o życie. Wtedy Pan Jezus chciał mnie uzdrowić poprzez kapłana 

księdza Jacka Skowrońskiego, ale moja wiara była zbyt mała na przyjęcie tak wielkiej łaski.  

Po kilkunastu dniach znalazłam się w Klinice Gastroentrologicznej w Warszawie, gdzie 

odwiedziła mnie Matka Boża Dąbrowska z mojego Sanktuarium w Dąbrówce:  

( zob. http://www.sanktuariumdabrowka.pl/histobj.php) 

Pogłaskała mnie po ręce i powiedziała cichym, błagalnym głosem: „Zgódź 

się  proszę cię”.  Poprosiła, abym zgodziła się na operację, której bardzo się 

bałam. Mimo, że podczas operacji, miałam krwotok wewnętrzny i byłam nie 

dotleniona, to jednak żyję i funkcjonuję bardzo dobrze. 

Po dwóch dniach, po wybudzeniu wróciłam na salę i znowu odwiedziła mnie 

Matka Boża Dąbrowska głaszcząc mnie po ręce powiedziała radośnie: „Dobrze 

zrobiłaś  dziękuję ci.”    

Muszę dodać, że każdego poranka oddaję się Matce Bożej modląc się: „Matko Boża 

Niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace 

radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam…” 

Wiem, że wszystko może się zdarzyć, tylko trzeba zawierzyć Bogu i Maryi. 

Chcę także podziękować i dać świadectwo skuteczności modlitw tak wielu dobrych ludzi, 

[zamawianych i] odprawianych mszy świętych podczas przebiegu mojej choroby. 

Boże, dziękuję Tobie, że wysłuchujesz moich próśb, umacniasz moją wiarę, ucząc mnie 

cierpliwości i pokory. 

Październik 2013      Twoja rycerka Hanna Denkiewicz 

P.S. W Księdze Mądrości Syracha czytamy: LEKARZ I LEKI... 

38. 1 Czcij lekarza czcią1 należną z powodu jego 

posług,  

albowiem i jego stworzył Pan.  

2 Od Najwyższego pochodzi uzdrowienie,  

i od Króla dar się otrzymuje.  

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=628#P1
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3 Wiedza lekarza podnosi mu głowę,  

nawet i wobec możnowładców będą go podziwiać.  

4 Pan stworzył z ziemi lekarstwa,  

a człowiek mądry nie będzie nimi gardził.  

5 Czyż to nie drzewo wodę uczyniło słodką2,  

aby moc Jego poznano?  

6 On dał ludziom wiedzę,  

aby się wsławili dzięki Jego dziwnym dziełom.  

7 Dzięki nim się leczy i ból usuwa,  

z nich aptekarz sporządza leki,  

8 aby się nie kończyło Jego działanie  i 

pokój3 od Niego był po całej ziemi.  

9 Synu, w chorobie swej nie odwracaj się od Pana,  

ale módl się do Niego, a On cię uleczy.  

10 Usuń przewrotność - wyprostuj ręce4  

i oczyść serce z wszelkiego grzechu!  

11 Ofiaruj kadzidło, złóż ofiarę dziękczynną z najczystszej mąki,  

i hojne dary, na jakie cię tylko stać5.  

12 Potem sprowadź lekarza, bo jego też stworzył Pan,  

nie odsuwaj się od niego, albowiem jest on ci potrzebny.  

13 Jest czas, kiedy w ich rękach jest wyjście z choroby:  

14 oni sami będą błagać Pana,  

aby dał im moc przyniesienia ulgi  

i uleczenia, celem zachowania życia.  

15 Grzeszący przeciw Stwórcy swemu  

niech wpadnie w ręce lekarza! 

HISTORIA OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ  
W DĄBRÓWCE 

W miejscu, gdzie stoi dziś kapliczka, niegdyś stała barć, 400 lat 

licząca, z krzyżem wyciętym na korze i otwartym dziankiem u góry. Nad 

krzyżem w pęknięciu obsadził ktoś mały obrazek na blasze Matki Boskiej 

"tutejszej" roboty. Obrazek wraz z krzyżem, strzec miał drzewa przed 

zachłanną ręką szkodników. 

Zdarzyło się, że zły człowiek z tejże wsi zamyślił barć tę zrąbać, liczył 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=628#P2
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=628#P3
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=628#P4
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=628#P5
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że dużo zarobi na bezpańskim drzewie. Co zamierza! to postanowił zrobić. W widną noc 

wiosenną zabrał dwóch synów z siekierami i piłą i poszli do barci. Ale zaledwie chciwy 

gospodarz parę razy uderzył w pień siekierą, siły go opadły i zaniemógł tak, że ledwie go do 

domu zaprowadzono. A z drzewa nadrąbanego nie żywica, lecz żywa krew ciekła przed długi 

czas. Ludzie patrzący na to potruchleli z przerażenia, a chłopa, co chciał barć zrąbać przed 

długie lata choroby trapiły wraz z dziećmi i dobytkiem. 

Od tej pory (w 1850 roku) o "cudownej" barci było już głośno w okolicy. Następnym 

objawem cudu było objawienie się Najświętszej Panny na drzewie. Przed samym majem 

poszły do obrazka dwie młode dziewczyny: Marcyna i Rozyna. Ubrały barć w kwiatki, a 

obrazek w wianek z kwiatów leśnych i zieleni, potem zmówiły pobożnie "Zdrowaś." A że 

zapadał zmierzch, miały już odchodzić. Naraz łuna buchnęła z drzewa u góry. Wylęknione 

dziewczyny spojrzały w górę i zobaczyły pod gałęziami dziwną jasność, a wśród niej w otworze 

pszczelim stała żywa figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem na lewej ręce. Dziewczyny padły na 

ziemię, a potem czym prędzej pobiegły do wsi z radosną nowiną. - Matka Boska objawiła się 

na barci - powtarzano sobie po wsi. - U nas w Dąbrówce Najświętsza Panienka - szeptali 

kreśląc znak krzyża starsi Od tej pory pod barcią było ludno i rojno. Z sąsiednich wiosek i 

parafii ciągnęły gromady wierzących i pobożnych. O zmroku co dzień widziano jasność, a 

potem ukazywała się twarz Najświętszej Panny. Pod barcią zaczęły się dziać dziwy 

niesłychane. Chorzy odzyskiwali zdrowie, kulawi od wielu lat zostawiali same kule i szli o 

własnych siłach, smutni doznawali pocieszenia. 

O Matko Dobrotliwa pociesz nas - wołano zewsząd udając się do Dąbrówki. I 

przyjechał ksiądz z Nowogrodu, zasłużony proboszcz tejże parafii. I zobaczył gromadki ludzi 

oczekujących pod barcią na ukazanie się cudownej jasności na drzewie i żal mu się zrobiło że 

marzną w oczekiwaniu. 

Moi drodzy, nie jeden z was doznał łaski Pańskiej pod tym drzewem - rzekł - lecz łaska 

ta skończyła się, grzechem zaś i bałwochwalstwem byłoby modlenie się do starej barci. 

Objawienie się Matki Boskiej i jej łaski są wskazaniem, że miejsce to upodobał sobie Bóg i 

winien tu stanąć kościół dla Jego chwały. Widząc, że ociągają się powiedział: - łóżcie po 

siekiery i rąbcie przy mnie a nic wam się nie stanie a zjednacie sobie odpuszczenie grzechów. 

Z ciosano wpierw krzyż stary w korze wyryty i zdjęto obrazek, a później, widząc że krew nie 

ciecze już z drzewa z większą pewnością rąbano, aż w końcu drzewo runęło z łoskotem. 

Ksiądz przeżegnał miejsce krzyżem świętym i odjechał. Lecz w drodze powrotnej spotkało go 

nieszczęście, w czasie przeprawy przez rzekę Pisę lód się załamał i ksiądz wpadł do wody. 

Zbyt długo w niej przebywał i zaraz po przyjeździe do Nowogrodu zmarł. Ludzie mówili po tym, 

że to kara za zniszczenie cudownej barci. A w miejscu, gdzie sterczał pień po zrąbanym 
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drzewie, wkrótce stanęła niewielka kaplica jako zaczątek przyszłego kościoła. Umieszczono w 

niej wszystkie kule i szczudła uzdrowionych pod barcią kalek i chorych.  

Kaplica w tym miejscu stała do 1944 roku. Rozebrali ją Niemcy na okopy. Po 60 latach 

parafianie przeznaczyli te ziemię na sanktuarium Matki Bożej i w 2004 powstała obecna 

kaplica objawień Matki Bożej. 

Źródło: http://www.sanktuariumdabrowka.pl/histobj.php 

RELACJA Z REKOLEKCJI ADWENTOWYCH  
w Graz (Austria) 20-22.12.2013 

Kiedy w naszej wspólnocie modlitewnej zapadła decyzja - chcemy rekolekcji 

adwentowych!  Natychmiast padły glosy sprzeciwu ze strony osób nam 

niesprzyjających, byli i tacy, którzy twierdzili, że rekolekcje organizuje się raz 

w roku. Gdy w końcu uzyskaliśmy zgodę naszego Kapłana odetchnęliśmy z 

ulgą; jest jasne, że bez modlitwy błagalnej i wsparcia naszych braci i sióstr nie 

doszłoby do wizyty O. Sylwestra Haśnika w Graz (Austria). 

O. Sylwester przyleciał do nas z Kanady. Skromność, łagodność, pogoda ducha, ciepło, które 

emanuowalo od niego zrobiło na nas wrażenie.  

W kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi, w kaplicy Fatimskiej, gdzie jest 

figurka Matki Bożej, która jako pierwsza w świecie podarowana została 

ojcom dominikanom w Graz przez biskupa portugalskiego Jose Alves 

Correia da Silva,  rozpoczęliśmy nasze rekolekcje. Nasza wspólna 

modlitwa to koronka do Bożego Miłosierdzia, Różaniec Święty, litanie… 

Po czym o. Sylwester głosił swoje konferencje. Słowo, które głosił 

słuchało się z zachwytem… 

Mówił o podstawach wiary w praktyce: modlitwę do Boga Ojca można 

wyrazić czynem, swoją pracą, swoimi uczynkami. Trzeba planować czas 

dla Boga w swoim życiu, żeby był obecny na co dzień a nie tylko od 

święta. 

Uczył używania prawdy na co dzień: jak należy się posługiwać prawdą np. pytanie „czy może 

być tak” jest precyzyjna odpowiedź, którą uzyskasz… musi być TAK albo NIE. Słowo „ALE” 

jest to interpretacja dowolna, niedająca jasnej odpowiedzi. 

Apelował do tęsknoty duszy: ludzie dobrej woli to tacy, którzy przede wszystkim -- chcą --. 

„Chcę się zmienić Panie Boże pomóż mi”. Takie „chcę” daje podstawę do ingerencji Boga w 

nasze życie z poszanowaniem naszej wolnej woli. 

http://www.sanktuariumdabrowka.pl/histobj.php
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Rekolekcjonista gościł też w naszych domach gdzie nas pokrzepiał, umacniał i  nam 

błogosławił. 

Refleksja tych rekolekcji to posłanie Archanioła Gabriela: przyszedł Anioł do ciebie… posłany 

od Boga… powiedział Ci o wielkiej tajemnicy… a Ty Maryjo w pokorze słowa te przyjęłaś i 

powiedziałaś FIAT. 

Ilu z nas powiedziałoby Fiat? Czy mięlibyśmy miejsce dla Świętej Rodziny w naszym domu, 

gdy przyszedł czas rozwiązania? Czy poszlibyśmy się pokłonić naszemu Zbawicielowi?  

            Na te pytania musi każdy sam sobie odpowiedzieć. 

Dziękuję naszemu kochanemu Panu Bogu za te rekolekcje. 

Dziękuję o. Sylwestrowi za te radosne chwile, które przeżyliśmy wraz z Nim… Dziękuje 

wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tych rekolekcji, tj. 

►Wspólnocie Żywego Różańca,  

►Wspólnocie Złota Róża, 

►Małym Rycerzom Miłosiernego Serca Jezusowego 
mr Krzysztof Grela 

PS. A Tym, co się zawiedli mówię – przepraszam, [że nie zostały spełnione ich oczekiwania]. 

"DLACZEGO PAN BÓG PRZEZE MNIE TAK CIERPI…  
KIMŻE JA JESTEM ŻE TAK MNIE POKOCHAŁ" 

Moje podsumowanie z rekolekcji ignacjańskich 

„BÓG ZAPALIŁ MI ŚWIATŁO I POKAZAŁ NARZĘDZIA DO WALKI” 

Chciałam pomagać grzesznikom, myślałam że robię to we właściwy sposób. Na 

szczęście Pan Bóg „zaprosił” mnie na osobność(rekolekcje). Najpierw dał mi zrozumieć jaki On 

jest, kim ja jestem, kim my jesteśmy dla Niego. Następnie dał mi zrozumieć jak trzeba się 

modlić i co zmienić w sobie. Spowodował że Go pokochałam a nie tylko wiedziałam że jest. 

  W codziennym życiu pogubiłam się w modlitwach. Tu modlitwa i tam, czułam się ich 

więźniem, a tak mało Kochałam Pana Jezusa. Bóg przecież chce żebyśmy byli wolnymi 

dziećmi Bożymi. Teraz rozumiem jak trzeba się modlić, że nie w ilości modlitw leży sens a w 

MIŁOŚCI. Że modlić się to tak jak by mówić Panie Jezu, ale ja Cię kocham i przytulać się 

wtedy do niego. Różaniec ma uspokajać, pozwalać wrócić do siebie, do prostoty. PRZECIEŻ 

ŚWIĘCI WYCHOWALI SIĘ NA TYCH PROSTYCH MODLITWACH. Ja szukałam takich z 

większą ilością obietnic albo takich które mogły by być silniejsze od innych co jest strasznym 

zabobonem. Nosiłam na szyi wiele różnych  medalików tu patron od tego, tam patron od tego, 
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ten ma większą siłę bo coś tam... Co to miało być?! Traktowanie medalików jak talizmany. a 

gdzie miłość i prawdziwa wiara?! Gdzie w tym wszystkim był Bóg?! Gdzie był krzyż?! Gdzie 

była miłość do tego Krzyża?! Dlaczego nie szukamy Boga w ludziach, w uczynkach, w 

prostocie. spójrzmy na nasze pułki na nasze regały… Co na nich znajdziemy? IIe gazetek… ile 

broszurek… ile orędzi... A czy Pismo Święte ma swoje miejsce na tym regale? Czy wolimy 

czytać orędzia bo coś nadzwyczajnego się wydarzyło? Czy Pismo Święte, które jest pewne i 

powie ci najwięcej? – tu nadzwyczajności nie ma, ale jest sam Bóg. Tam nadzwyczajność i tu 

nadzwyczajność czy się w tym nie pogubiliśmy? Gdzie jest nasza pokora... 

Najbardziej co mi utkwiło w sercu to, że Pan Jezus jest DELIKATNY i taki czuły jak 

dziecko, że Jego też trzeba przytulać... 

Pan Bóg nie tylko patrzy się na nas z góry ale i kocha nas. Absolutne szczęście – po 

to ta walka o nas, dlatego trzeba ufać. Szatan chce wlać nam nieufność do Kościoła teraz 

wiem, że niewolno nam dopuścić do nieufności. Nie buntujmy się przeciwko Kościołowi... 

 Bardzo ważne czego się dowiedziałam, co zrozumiałam i poczułam w sercu to, że jestem 

warta, że Panu Bogu na mnie zależy. 

Zrozumiałam również, co znaczy Bojaźń Boża, to – "Panie Jezu nie zgrzeszę, bo boję 

się, że cię skrzywdzę"... 

Nie sądziłam, że mogę poczuć się tak spokojnie, że znowu mogę być tym niewinnym 

dzieckiem... Trzeba zakwitnąć TU I TERAZ a Bóg będzie prowadził nas za rękę zawsze i 

wszędzie. 

Te rekolekcje to najcudowniejsze chwilę w moim życiu to spotkanie z Panem Bogiem, który cię 

przytuli i powie nie bój się przecież Ja jestem, wytrwaj a już zawsze będziesz ze Mną. 

"Dlaczego Pan Bóg przeze mnie tak cierpi kimże ja jestem że tak mnie pokochał" 

mr Monika Porębska 

POD KONIEC STYCZNIA WSTĘPUJĘ 
do Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  Piszę z prośbą o modlitwę za mnie. Pod koniec 

stycznia wstępuję do Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Wierzę, że tam jeszcze 

pełniej przez ofiarę i modlitwę a przede wszystkim miłość do Pana Boga wesprę duchowo 

Legion MRMSJ. Chciała bym z głębi serca podziękować za wszystkie modlitwy ,w które byłam 

i jestem włączona. Życzę Bratu i całemu Legionowi żeby wasze serca były spokojne… bardzo 

spokojne, żeby wszystko, co robicie było przesiąknięte miłością, żebyście żyli w głębokiej 

ufności do Kościoła. ,,Ujmijmy się wszyscy Serca Pana Jezusa a już nigdy nie upadniemy''. 

Pozdrawiam.        Rycerka Monika Porębska  
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LISTY KONGREGACJI DS. KULTU BOŻEGO  
I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW  

W SPRAWIE POSTAWY PRZY KOMUNII ŚW.  

W organie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „Notitiae” 38 (2002) 582-

585 ukazały się w języku angielskim listy tej Kongregacji do pewnego biskupa i do pewnego 

wiernego w sprawie postawy przy Komunii św. Podajemy te listy w polskim przekładzie.  

List do pewnego biskupa 

 

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO 

I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW 

Prot. n.1322/02/L       Rzym, 1 lipca 2002 r.  

Wasza Ekscelencjo,  

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów otrzymała ostatnio 

informacje od wiernych Waszej diecezji dotyczące odmówienia Komunii św. tym, którzy 

przyjmują postawę klęczącą zamiast stojącej. Informacje stwierdzają, że takie stanowisko 

zostało ogłoszone parafianom. Z tego można by wnioskować, iż ta praktyka może być bardziej 

rozpowszechniona w diecezji, ale Kongregacja nie jest w stanie tego zweryfikować. Ufa 

jednak, że Wasza Ekscelencja dokładniej będzie mógł rozeznać sprawę. Wniesione skargi 

dają Kongregacji okazję do przedstawienia sposobu, w jaki ustosunkowuje się do takiej kwestii. 

Jednocześnie prosi o przedstawienie jej wszystkim księżom, którzy mogą potrzebować takiej 

informacji.  

Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z 

różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z 

powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, 

mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa 

kanonicznego, kan. 213). W świetle prawa „święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów 

tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich 

przyjmowania” (kan. 843 § 1).  

Nie można więc jakiemukolwiek katolikowi, który przystępuje do Komunii św. w czasie 

Mszy odmówić jej, z wyjątkiem osób trwających w publicznych grzechach ciężkich albo w 

jawnie wyznawanej lub deklarowanej herezji względnie schizmie, gdyż przypadki te grożą 

niebezpieczeństwem poważnego zgorszenia wśród wiernych.  
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Nawet jeśli Kongregacja zaaprobowała prawo określające postawę stojącą przy 

przyjmowaniu Komunii św. zgodnie z adaptacjami dopuszczonymi przez Konferencje Biskupów 

w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału rzymskiego nr 160, akapit 2, udzieliła takiego zezwolenia 

z zastrzeżeniem, że przyjmującym Komunię św. w postawie klęczącej nie można z tego 

powodu jej odmówić.  

Ponadto, jak ostatnio podkreślił Jego Eminencja kardynał Joseph Ratzinger, praktyka 

klęczenia podczas Komunii św. ma za sobą trwającą wieki, starą tradycję i jest List Kongregacji 

w sprawie postawy przy Komunii św. 17 szczególnie wymownym znakiem adoracji, 

odpowiednim w świetle rzeczywistej, prawdziwej i substancjalnej obecności naszego Pana, 

Jezusa Chrystusa, pod konsekrowanymi postaciami.  

Wziąwszy pod uwagę ważność sprawy, Kongregacja prosi, aby Wasza Ekscelencja 

szczegółowo zbadał, czy księża rzeczywiście regularnie odmawiają Komunii św. wiernym w 

opisanych wyżej okolicznościach i – jeśli skarga zostanie zweryfikowana – poinformował 

danego księdza i innych księży, którzy stosują taką praktykę, aby na przyszłość powstrzymali 

się od niej. Księża powinni zrozumieć, że Kongregacja będzie w przyszłości rozpatrywać takie 

skargi z wielką powagą i jeżeli zostaną potwierdzone, zamierza wszcząć postępowanie 

dyscyplinarne zgodnie z wagą tego duszpasterskiego nadużycia.  

Dziękując Waszej Ekscelencji za uwagę w tej sprawie i licząc na dalszą współpracę w 

tym względzie, szczerze oddany w Chrystusie  

Jorge A. Card. MEDINA ESTÉVEZ  

Prefekt  

+ Francesco Pio TAMBURRINO  

Arcybiskup Sekretarz  

❀ ❀ ❀ 

List do pewnego wiernego 

Prot. n. 1322/02/L       Rzym, 1 lipca 2002 r.  

Szanowny Panie,  

Kongregacja ds. Kultu Bożego z wdzięcznością potwierdza otrzymanie listu Pana, dotyczącego 

ogłoszonego stanowiska odmowy Komunii św. temu, kto w pewnym kościele pragnie ją przyjąć 

klęcząco.  

Jest powodem do zmartwienia, że wydaje się Pan wyrażać pewne obawy dotyczące zarówno 

słuszności, jak i pożytku kierowania do Stolicy Świętej uwag w tej sprawie. Kanon 212 § 2 

Kodeksu prawa kanonicznego postanawia, że „wierni mają prawo, by przedstawiać pasterzom 
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Kościoła swoje potrzeby, zwłaszcza duchowe, jak również swoje życzenia”. Kanon ten 

kontynuuje w § 3: „Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i zdolności, jakie posiadają, 

przysługuje im prawo, a niekiedy nawet obowiązek wyjawiania swojego zdania świętym 

pasterzom w sprawach dotyczących dobra Kościoła”. Biorąc pod uwagę naturę problemu i 

prawdopodobieństwo, że nie może on być rozwiązany na szczeblu lokalnym, każdy wierny ma 

prawo zwrócić się do Biskupa Rzymu osobiście albo za pośrednictwem Dykasterii lub 

Trybunałów Kurii Rzymskiej.  

Dalszym fundamentalnym prawem wiernego, jak określa kan. 213, jest to, że „wierni mają 

prawo otrzymywać pomoce od swoich pasterzy z duchowych dóbr Kościoła, zwłaszcza zaś 

słowa Bożego i sakramentów”. W świetle prawa „święci szafarze nie mogą odmówić 

sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie 

wzbrania im ich przyjmowania” (kan. 843 § 1), Nie można więc jakiemukolwiek katolikowi, który 

przystępuje do Komunii św. w czasie Mszy odmówić jej, z wyjątkiem osób trwających w 

publicznych grzechach ciężkich albo w jawnie wyznawanej lub deklarowanej herezji względnie 

schizmie, gdyż przypadki te grożą niebezpieczeństwem poważnego zgorszenia wśród 

wiernych.  

Nawet jeśli Kongregacja zaaprobowała prawo określające postawę stojącą przy przyjmowaniu 

Komunii św. zgodnie z adaptacjami dopuszczonymi przez Konferencje Biskupów w Ogólnym 

wprowadzeniu do Mszału rzymskiego nr 160, akapit 2, udzieliła takiego zezwolenia z 

zastrzeżeniem, że przyjmującym Komunię św. w postawie klęczącej nie można z tego powodu 

jej odmówić.  

Proszę być pewnym, że Kongregacja traktuje tę sprawę bardzo poważnie i nawiązuje w tym 

względzie konieczne kontakty. Jednocześnie deklaruje gotowość służenia pomocą, jeśli Pan 

miałby potrzebę kontaktu w przyszłości. Dziękując za Pańskie zainteresowanie, z darem 

modlitwy i najlepszymi życzeniami jestem szczerze oddany w Chrystusie  

Mons. Mario MARINI  

Podsekretarz  

❀ ❀ ❀ 

Z dokumentu II Polskiego Synodu Plenarnego 

„Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II” 

88. „Trzeba, abyśmy wszyscy, którzy jesteśmy szafarzami Eucharystii – pisał Jan Paweł 

II do biskupów i kapłanów – przyjrzeli się uważnie naszym czynnościom przy ołtarzu, 

zwłaszcza temu, jak piastujemy w naszych rękach ów Pokarm i Napój, które są Ciałem i 
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Krwią naszego Pana i Boga; jak rozdajemy Komunię świętą, jak dokonujemy 

puryfikacji”.  

Przypominając te słowa, Synod wzywa jednocześnie wszystkich kapłanów do korzystania z 

całego bogactwa Mszału (różnych Modlitw Eucharystycznych, Mszy wotywnych, formuł aktów 

pokutnych i błogosławieństw).  

Biskupi, prezbiterzy i diakoni powinni przestrzegać wszystkich przepisów i zwyczajów 

dotyczących przygotowania do Mszy świętej, przyjmowania Komunii świętej, postu 

eucharystycznego, przynajmniej kilkuminutowego dziękczynienia po przyjęciu i 

udzieleniu Komunii świętej lub po Mszy świętej. Spoczywa też na nich obowiązek 

systematycznego pogłębiania znajomości teologii Eucharystii oraz przepisów Kościoła na jej 

temat.  
Źródło: http://www.kkbids.episkopat.pl/uploaded/a33/Anamnesis33-2bListy.pdf 

TAKĄ MIŁOŚCIĄ JEST  KOCHANY  

KAŻDY CZŁOWIEK 

DWA KROKI. Byłam na niedzielnej Mszy Św. Po przyjęciu Pana Jezusa do serca wracałam do 

ławki na swoje miejsce. Nagle poczułam, że nie dotykam ziemi a moje serce przepełnione jest 

(po ludzku nazwę odebrane uczucie, które jest nie do opisania) potężnym, 

wszechogarniającym uczuciem miłości. Zrozumiałam, że taką miłością jest  kochany każdy  

człowiek   bez wyjątku. 
mr Ela 

CZY SĄ JESZCZE RZYMSCY KATOLICY? 

„Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja – czy to gdy 

przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka – mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w 

jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię, i w niczym nie dajecie 

się zastraszyć przeciwnikom” (Flp 1, 27-28). 

 „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1, 7). 

 „Jeśli ktoś przychodzi do was 

i tej nauki nie przynosi, 

nie przyjmujcie go do domu 

i nie pozdrawiajcie go, 

albowiem kto go pozdrawia, 

staje się współuczestnikiem jego złych czynów” (2 J 1, 10-11). 

http://www.kkbids.episkopat.pl/uploaded/a33/Anamnesis33-2bListy.pdf
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„Miejsca święte zostają zbezczeszczone przez dokonanie w nich czynności ciężko 

niesprawiedliwych, połączonych ze zgorszeniem wiernych, co – zdaniem ordynariusza miejsca 

– jest tak poważne i przeciwne świętości miejsca, iż nie godzi się w nich sprawować kultu, 

dopóki zniewaga nie zostanie naprawiona przez obrzęd pokutny, zgodnie z przepisami ksiąg 

liturgicznych”  (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 1211). 

„Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą 

kapłani, słudzy Pańscy! 

Niech mówią: 

«Przepuść, Panie, ludowi Twojemu 

i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, 

aby poganie nie zapanowali nad nami”  (Jl 2, 17) 

Wymyślają różni ludzie ciągle nowe sposoby odnowy Kościoła. Ściślej: odnowy 

ludzkiego wymiaru Kościoła. A przecież… 

Od dwudziestu wieków daje nam Pan Bóg – jakby na tacy! – program niezawodny 

nie nowej, lecz Bożej odnowy Kościoła. 

Ten program to jest wierność Bożemu Objawieniu zawartemu w Piśmie Świętym i 

Tradycji, wierność Prawdzie i łasce, czyli mądrość i świętość, w czym zawiera się także 

walka z błędem i grzechem. 

W ten sposób realizuje się najszlachetniejszy Chrystusowy program: Instaurare 

omnia in Christo – odnowić wszystko w Chrystusie! 

Jest to jedyne skuteczne remedium przeciw zapędom niszczycieli wiary katolickiej, 

którzy w Kościele i na polskiej ziemi w ostatnich latach, tygodniach i dniach poczynają sobie 

coraz bezczelniej. „Wpływowe środowiska” wiodą całe rzesze ku neo – new religion! To jest 

proces, który dokonuje się wewnątrz Kościoła! 

Czas się budzić! Czas na powstanie nowych bohaterów, dzielnych obrońców 

wiary rzymskokatolickiej – za wzorem wielkich Świętych Kościoła, wielkich obrońców 

wiary – defensores fidei! 

Czas postawić tamę bezczelnej destrukcji katolickiej wiary, jaka dokonuje się na 

naszych oczach. Jak długo jeszcze będziemy naiwnie, potulnie, nierozumnie i 

antyewangelicznie „rozgrzeszać” przebiegłych i zuchwałych wykrzywiaczy katolickiej wiary 

oraz profanatorów, bluźnierców i destruktorów naszych największych świętości i kultu 

Najświętszego Sakramentu? Znieważa się Najświętszy Sakrament, znieważa się Krzyż, 

profanuje się katedry, profanuje się kościoły, dając okupione srebrnikami pozwolenia na 

wykorzystanie miejsc świętych do celów nielicujących z powagą katolickiego miejsca kultu… 
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To konkretne osoby wpuszczają tam dym satanizmu. Samo się to nie dzieje. Czy nas to 

obchodzi? 

„Oświeceni” indoktrynują nieoświecony plebs i sprawy tak z demoniczną przebiegłością 

przedstawiają, że nie ma winnych i nie ma odpowiedzialnych. Nie ma! A przecież… sprawy nie 

dzieją się same! Ktoś podejmuje decyzje. Ktoś się zgadza. Ktoś daje mamonę. Ktoś bierze 

mamonę. Ktoś stoi za kulisami. Ktoś na pierwszym planie. Są ukryte gremia planujące… Są 

wpływowe środowiska, które nie spoczną, dopóki nie zniszczą tego, co katolickie. 

Lucyferiańska poświata… 

Towarzystwo, które zbezcześciło świątynię, Pan Jezus biczem i słowem gwałtownym 

rozpędził na cztery wiatry: „Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście 

z niego jaskinię zbójców” (Łk 19,46)! 

Bezczelnie znieważa się Pana Boga a ktoś pisze o jakimś ubolewaniu i o czyichś 

obrażonych uczuciach religijnych… Cóż to za ateistyczna terminologia? Groteska? Jeśli tak, to 

bardzo w złym stylu. Słowo Boże ostrzega: „Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A 

co człowiek sieje, to i żąć będzie” (Ga 6, 7-8)! Czy nas w ogóle jeszcze obchodzi Pan Bóg i 

Jego chwała? 

Kto organizuje dzisiaj modlitwy ekspiacyjne? 

Kto zamawia Msze Święte ekspiacyjne? 

Kto odprawia Msze Święte ekspiacyjne? 

Pokorny ojciec Pio modlił się: „O Ojcze święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi 

znosić Twoje łaskawe serce! Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego Baranka, 

który nigdy nie otworzył ust swoich w swojej sprawie, lecz zawsze tylko w naszej?”. Kto 

– który pasterz, osoba konsekrowana, człowiek świecki – stanie w obronie największego 

skarbu, jakim na polskiej ziemi i w całym wszechświecie jest nasz Pan Jezus Chrystus 

obecny w Najświętszym Sakramencie? 

   Co, po co i dla kogo chcemy budować na polskiej ziemi? 

  Już nam Pan Bóg jasno tłumaczy: 

   „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, 

   na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą” (Ps 127, 1). 

   „Mówię do Pana: «Tyś jest Panem moim, 

   poza Tobą nie ma dla mnie dobra»” (Ps 16, 2). 

   Błagajmy natarczywie z Psalmistą: 

   „Już czas jest działać Panie, 

   bo pogwałcili Twoje Prawo” (Ps 119, 126)! 
Źródło: http://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/     Ks. Jacek Bałemba 

http://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/
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POMIĘDZY MODERNIZMEM A TRADYCJĄ 

Był barmanem w nocnym klubie ze striptizem. W dniu 13 maja 1996 

r. zwolnił się na pół godziny z pracy, by zobaczyć Figurę Matki Bożej 

Fatimskiej. Ostateczne modlił się całą noc. Następnego dnia podjął 

decyzję, że będzie kapłanem. Wkrótce wstąpił do 

seminarium.  Jeden z kleryków pisał pracę magisterską, która w 

znacznej mierze dotyczyła Mszy Świętej trydenckiej. Zainteresował 

się Tradycją. Przełożeni, którzy uznali, że jego pobożność jest 

„kiczowata”, skierowali go na rok do sanktuarium Matki Bożej 

Wychowawczyni na „przemyślenie sprawy”. Pewnej nocy usłyszał 

tam kroki na korytarzu. Poszedł za kapłanem, który zmierzał do 

kaplicy. Okazało się, że co nocy odprawia on w tajemnicy Mszę Świętą trydencką. Został jego 

ministrantem.. Gdy powrócił do seminarium i zaczął opowiadać o swoim umiłowaniu Tradycji 

powiedziano mu, żeby je opuścił. 

http://prawda-nieujawniona.blog.onet.pl/2013/11/14/miedzy-modernizmem-a-tradycja/
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Przez wiele lat wędrował po całej Europie od seminarium do seminarium poznając różne 

postacie modernizmu i zarazem coraz bardziej zagłębiając się w Tradycję i coraz bardziej 

przywiązując się do niej. Ostatecznie bp. Mario Oliveri, którego papież Jan Paweł II uczynił 

ordynariuszem diecezji w Ligurii w północnych Włoszech, wyświęcił go na kapłana i 

natychmiast uczynił proboszczem w czterech parafiach zezwalając, by, tak jak wielu 

kapłanów w tej diecezji, odprawiał wyłącznie Mszę Świętą trydencką i sprawował sakramenty 

w starym rycie. 

Jest to książka o kondycji Kościoła, o modernizmie i Tradycji, o tym dlaczego należy 

przyjmować Komunię Świętą na kolanach, dlaczego katolik powinien być wierny Tradycji, o 

tym, że w wielu rejonach Kościoła wciąż jest ona żywa, o tym czym ta Tradycja jest. 

Ks. Tomasz Jochemczyk, „Między modernizmem i Tradycją” – rozmawiał Michał Krajski 

A oto kilka fragmentów tej książki: 

Czy Ksiądz odprawia na terenie swoich parafii Msze Święte trydenckie? 

Tak, we wszystkich swoich parafiach odprawiam wyłącznie Msze Święte trydenckie. W parafii 

Św. Michała Archanioła są też benedyktyni Matki Bożej Niepokalanej i to są benedyktyni 

tradycyjni, którzy odprawiają codziennie Msze Święte tylko w starym rycie. Jest to zawsze 

śpiewana gregoriańska Msza Święta. Jest ich pięciu, ale wciąż ich przybywa. To jest wielka 

łaska, że mam na terenie jednej parafii właśnie tych benedyktynów. Ja odprawiam Mszę 

Świętą codziennie tylko w jednym kościele. 

Czy inni księża w diecezji odprawiają też tylko Msze Święte trydenckie? 

W naszej diecezji jest bardzo duży procent takich księży. To są zazwyczaj księża młodzi, 

wyświęceni niedawno. Jest bardzo dużo parafii, w których Msze Święte trydenckie są w 

niedziele jako Msze podstawowe. Na wybrzeżu są one dodatkowe. W kościołach rektoralnych 

są tylko Msze Święte w starym rycie. Na terenie diecezji są siostry Franciszkanki Niepokalanej, 

siostry klauzurowe. Są to głównie bardzo młode zakonnice. Nie ma u nich nowej Mszy Świętej. 

A co na to biskup? 

Biskup, mianowany przez papieża Jana Pawła II, też odprawia Msze Święte trydenckie, 

pontyfikalne, szczególnie, gdy odwiedza parafie. (…) 

Papież Benedykt XVI wydał summorum pontificum, które pozwala kapłanom odprawiać 

Mszę Świętą trydencką, a wiernemu udział w niej. Wskazania tego dokumentu nie są 

jednak wszędzie przestrzegane. Jak to wygląda w diecezji Księdza? 
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W naszej diecezji niektórzy księża robili z tego powodu problemy. Zazwyczaj to byli księża 

starsi, którzy tę mszę powinni znać, bo przecież byli święceni w tym rycie i odprawiali w 

młodości w tym rycie. Oni mają jednak często w sobie jakąś niechęć, nie chcę powiedzieć 

nienawiść, negatywne podejście do tej Mszy Świętej. W zeszłym roku nasz biskup wydał 

dokument, w którym przedstawił plan, życie diecezji na cały rok. W jednym z jego rozdziałów 

ubolewał, że wielu księży bardzo negatywnie podchodzi do motu propio, że wprost są 

nieposłuszni papieżowi i nawoływał, tak po ojcowsku, żeby kapłani byli otwarci na Mszę Świętą 

trydencką i na potrzeby oraz prośby wiernych. W tej diecezji wierni bardzo często proszę o 

sakramenty, o pogrzeby w tym rycie. W tym dokumencie biskup zalecał, żeby kapłani nie 

odmawiali takim prośbom. Wydał też wcześniej dokumenty na temat liturgii w Kościele, w 

których tłumaczył, bardzo dobrze, mądrze, jak powinna wyglądać liturgia, nawet ta liturgia 

nowa, jak powinna właściwie wyglądać, odprawiona dobrze, z wiarą, Msza Święta. W tym 

ostatnim dokumencie naszego biskupa, dokumencie z 2012 r. znalazło się też rozporządzenie, 

że do Wielkanocy 2012 r. z kościołów mają zniknąć stoły, z wyjątkiem tych, które zostały 

zbudowane ostatnio (jest ich niewiele), i w których jest ołtarz posoborowy. W prezbiterium 

bowiem, jak czytamy w tym dokumencie, może być tylko jeden ołtarz, bo ołtarz 

reprezentuje ofiarę Chrystusa. Nie może być w jednym prezbiterium „jeden ołtarz 

przeciwko drugiemu ołtarzowi”. Biskup nazwał ten drugi, posoborowy ołtarz (stół) altare 

posticio, czyli ołtarz, który przeszkadza. Wszyscy księża nowocześni mieli te stoły i musieli je 

usunąć i usunęli. Po Wielkanocy biskup wysłał wikariusza generalnego, żeby sprawdził, czy 

wszyscy usunęli stoły ze swoich kościołów. Gdziekolwiek zatem nie pójdę odprawiać Mszę 

Świętą w zastępstwie to mam ten komfort odprawiania jej przy starym ołtarzu. (…) 

Jak należy przyjmować Komunię Świętą? 

Komunię Świętą należy przyjmować do ust i na klęcząco. To jest jedyna właściwa forma. W 

naszych kościołach tutaj, z czego jestem dumny, wszędzie są balaski. To jest miejsce, gdzie 

wierni przyjmują Komunię Świętą. Przykrywa się je specjalnym obrusem, który jest 

przedłużeniem stołu eucharystycznego. Ksiądz przyjmuje Komunię Świętą przy ołtarzu, także 

na obrusie. Niestety decyzja świętej pamięci prymasa Józefa Glempa o przyjmowaniu Komunii 

Świętej na stojąco i na rękę wprowadziła wiele zamieszania. Komunia Święta przyjmowana 

na stojąco i do ręki sprzyja, tutaj we Włoszech na przykład, temu, że ludzie tracą wiarę w 

realną obecność Chrystusa w Eucharystii. Był tu taki sondaż, z którego wynikało, że dla 

ludzi Msza Święta to często już jedynie pamiątka, albo, że Pan Jezus jest obecny jedynie w 

trakcie Mszy Świętej, a nie ma Go natomiast w cząsteczkach eucharystycznych, które upadają. 

Postawa stojąca i do ręki to jest postawa wynikająca z pychy, ze stawiania się na równi z 

Panem Bogiem. To także traktowanie Komunii Świętej, jakby to był cukierek, po którego się 
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przychodzi i bierze. Spotykałem się z przypadkami, że wierni przychodząc do Komunii Świętej 

mówili księdzu „dziękuję”. 

A czy Ksiądz udziela Komunii Świętej do ręki? 

Nigdy, nigdy. Byłem nawet kiedyś wezwany do biskupa, na początku jak zostałem księdzem, 

bo niektórzy przychodzili do biskupa się poskarżyć czy pisali skargi, że ja wprowadzam nowe 

jakieś udziwnienia, Ludzie przychodzili też do mnie i pytali się: „A dlaczego ksiądz nie może 

udzielać Komunii Świętej tak jak zawsze?”. Odpowiadałem: „Jak to jak zawsze? Zawsze to się 

udzielało na klęcząco i do ust. Na to ktoś mówił: „Bo inni księża, to zawsze udzielali na 

stojąco, w środku i było to sprawnie”, Stwierdzałem wtedy krótko: „Ja tak nie będę robił”. 

Potem biskup mnie wezwał na rozmowę, oczywiście biskup wystawiał mnie wtedy na próbę jak 

się później okazało, i powiedział: „Dlaczego ty tak robisz? Czy ty wiesz, że jest druga forma i 

nie możesz odmówić?”. Ja się wtedy uniosłem przy biskupie i zacząłem tłumaczyć. On 

poczekał aż się uspokoiłem i powiedział: „Masz rację, ja tylko chciałem zobaczyć, jaki jest twój 

powód, dlaczego ty nie chcesz udzielać Komunii Świętej na stojąco i do ręki. Biskup chciał 

wiedzieć czy kieruję się swoim „widzi mi się” czy miłością do Chrystusa i tradycji. Często 

bowiem księża mówią – „tak trzeba robić”, a gdy ludzie pytają „dlaczego?”, księża odpowiadają 

– „bo tak się robiło i tyle”. Nie, tu trzeba, im wytłumaczyć dlaczego. Jak się im wytłumaczy, to 

oni to inaczej przyjmują, a jak się ludzi zmusza, że tak ma być, bo tak zawsze było, to ich, 

oczywiście, nie przekonuje. 

A jak Ksiądz tłumaczy ludziom dlaczego nie wolno tak przyjmować Komunii Świętej? 

Bardzo prosto. Miałem np. taki przypadek człowieka, gościa parafii, bardzo nachalnego, który 

ostentacyjnie chciał przyjąć Komunię Świętą na rękę i na stojąco. W momencie udzielania 

Komunii Świętej ludzie śpiewali pieśń i w pewnym momencie ta pieśń ucichła i wszyscy słyszeli 

jak on się domaga i patrzyli, co będzie. Nie udzieliłem mu Komunii Świętej tak jak chciał. 

Powiedziałem głośno: „Albo pan przyjmuje Komunię Świętą jak się należy, albo ja wracam do 

ołtarza”. W końcu uległ, przyjął, ale bardzo z taką złością, nienawiścią w oczach, że nie wiem, 

czy nie lepiej byłoby, aby jej nie przyjął. Po Mszy Świętej mu to, oczywiście wytłumaczyłem tak 

spokojnie, jak ja to widzę. Komunia Święta powinna być udzielana przez kapłana. Kto 

konsekruje? Kapłan, a więc on jest zwyczajnym szafarzem Eucharystii. Nie potrzeba 

nadzwyczajnych szafarzy (brania na rękę). Kielich, patena, puszka, w której jest 

przechowywany Najświętszy Sakrament są konsekrowane. Podczas rytu święceń kapłańskich 

biskup konsekruje olejami, świętym krzyżmem ręce kapłańskie. Po co? Bo te ręce i te naczynia 

stykają się z Ciałem i Krwią Pana Jezusa. Jeśli więc ryt przewiduje konsekracje dłoni 

kapłańskich i tych naczyń, bo one dotykają Ciała i Krwi Pańskiej, to znaczy, że zwykły 

człowiek, który nie ma konsekrowanych dłoni, nie może tego dotykać. Przyjmuje zatem 
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Komunię Świętą do ust i to już jest największy przywilej, jaki może być. Jeżeli sobie uświadomi 

ktoś, kto wierzy, co się wtedy dzieje, do czego przystępuje, to nie pozostaje nic innego, jak 

uniżyć się przed Panem Bogiem i upaść na kolana, tak jak mówi ta piękna polska pieśń, 

„Upadnij na kolana ludu czcią przejęty, uwielbiaj swego Pana, Święty, Święty, Święty”. Ja 

nawet śpiewam na adoracjach po polsku tę pieśń i przetłumaczyłem ją wiernym i ludziom to się 

bardzo podoba. Nauczyli się ją śpiewać przy Komunii Świętej. 

Dlaczego liturgia i kwestie liturgiczne są takie ważne? W Polsce można często się 

spotkać z opinią księży, którzy mówią, że to w zasadzie nie ma znaczenia, czy na 

przykład przyjmuje się Komunię Świętą na stojąco, czy na klęcząco, czy odprawia się 

Mszę Świętą w ten sposób, czy w inny, że to są kwestie drugorzędne, bo liczy się wiara, 

a gdzie wiara, to już jest dobrze. Nie należy zatem tych szczegółów wyolbrzymiać. 

Wiara rodzi się ze słuchania. Tym, co w niej pomaga jest cała ta otoczka zewnętrzna, ta 

wizualna. Człowiek składa się z duszy i ciała. To jest materia i forma. Człowiek jest materialny, 

ale i też duchowy – ma duszę nieśmiertelną. Wszystko to, co przyjmuje z wiarą, potrzebuje tej 

zewnętrzności i tych znaków, tego widzialnego, bo wiara to jest przecież zgoda intelektu, na  

prawdę, której nie da się udowodnić. Ważna jest forma, w jaki sposób się modli, gdzie się 

modli, w jakim kościele, piękno, bo to jest Bóg. Bóg przemawia przez piękno i właśnie przez to 
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piękno Bóg pociąga ludzi. Ja to mówię też z własnego doświadczenia. Przez piękno starej 

liturgii, tego wszystkiego dotarłem do tradycji. Każdy szczegół, każdy gest ma swoje 

znaczenie, bardzo głębokie, w liturgii, w architekturze starych kościołów. To wszystko 

ukierunkowuje na Pana Boga. 

Ks. Tomasz Jochemczyk,. „Między modernizmem i Tradycją”. Rozmawiał Michał Krajski,  

stron 64. Cena 10,00 zł. Zamówienia: 601-519-847 lub agencjasgk@gmail.com 

KALENDARIUM Małych Rycerzy 

Rok 2 0 0 1 
4 lutego  

– LIST ks. Zdzisława Pałubickiego i ks. Aleksandra Jacyniaka z Sekretariatu do Małych Rycerzy 

informujący o trzydniowych czuwaniach modlitewnych zamiast rekolekcji zamkniętych w roku 2002:  

– 4-7 kwiecień, w powiązaniu ze Świętem Bożego Miłosierdzia;  

– 7-10 czerwiec, w powiązaniu z Uroczystością Najśw. Serca Jezusowego 

– 2-5 sierpień, w powiązaniu z Triduum ku czci Boga Ojca 

20 maja 

– LIST animatora ośrodka koszalińskiego Wiesława Kaźmierczaka do Ojca Świętego Jana Pawła II w 

sprawie oficjalnego uznania Jezusa Chrystusa Królem Polski. Autor listu jako wierny Kościoła 

Chrystusowego wyraził swoje osobiste świadectwo nadużyć wobec Najświętszego Ciała w Kościele i 

jego skutków. Do wiadomości Stolicy Apostolskiej. przekazana została „homilia” Ojca św. z 1.03.1989 r. 

(która w swojej treści poruszała sprawy godnego podawania i przyjmowania Komunii św.) z prośbą o 

potwierdzenie czy jest to autentyczna treść czy falsyfikat. 

20 czerwca  

– Odpowiedź z Watykanu na list z 20 maja informujący m.in. o tym, że przesłana treść Homilii z dnia 

1.03.1989 jest falsyfikatem. 

5 października  
– LIST z Sekretariatu do Małych Rycerzy podpisany przez s. Elżbietę s. Maksymilianę ze Zgromadzenia 

Sióstr Jezusa Miłosiernego i o. Aleksandra Jacyniaka informuje o terminach przyszłorocznych 

czuwaniach modlitewnych: 

– 24-27 kwiecień 2003, w powiązaniu ze Świętem Bożego Miłosierdzia;  

– 29 czerwiec – 2 lipiec 2003, w powiązaniu z Uroczystością Najśw. Serca Jezusowego 

– 1-4 sierpień 2003, w powiązaniu z Triduum ku czci Boga Ojca. 

W liście jest także prośba do Małych Rycerzy o modlitewne wsparcie Misji Miłosierdzia Bożego w 

Diecezji Kaliskiej, (tzw. Skarbiec modlitwy w intencji Misji). 

mailto:agencjasgk@gmail.com
http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/dokumenty/doc_download/68-za24
http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/dokumenty/doc_download/42-papie-jp-ii
http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/dokumenty/doc_download/69-za25


Głos Małego Rycerza Nr 13 (1/2014)        styczeń-luty-marzec 2014 

  

37 
 

 
 

Relacja z 100-go, jubileuszowego wieczoru 

modlitewnego z bł. Janem Pawłem II  

w Krakowie – Łagiewnikach, 5.X.2013 

Króluj nam Chryste! 

Wyżej wspominany modlitewny wieczór [i 

noc adoracji - dop. red.] miał miejsce w Bazylice Bożego 

Miłosierdzia w Krakowie, 5-go października 2013 r. w I-

szą sobotę miesiąca. Właśnie w tym dniu przypadało 

wspomnienie św. Faustyny – 75-ta rocznica narodzin dla 

nieba. To szczególne spotkanie rozpoczęliśmy 

koncelebrowaną Mszą św. o godz. 18-tej. Głównym celebransem był kustosz tegoż 

sanktuarium i jeden z pasterzy archidiecezji krakowskiej Ks. bp Jan Zając. 

Wspólkoncelebransami było wielu kapłanów, a wśród nich ks. dr Lesław Krzyżak, kapłan 

znany Małym Rycerzom z opieki duchowej pielgrzymek zawierzenia na Jasną Górę oraz 

opiekun bocheńskiej wspólnoty ks. Tomasz Kłósek. 

Na tym wyjątkowym nabożeństwie zgromadzili się Mali Rycerze niemal z całej Polski w liczbie 

około 250 osób. Byli również reprezentanci z zagranicy. Podczas Mszy św. Słowo Boże do 

zebranych skierował JE Ks. bp Jan. Tematem wiodącym homilii było Boże Miłosierdzie oraz 

jego apostołka św. Faustyna i bł. Jan Paweł II. 

Po zakończonej Mszy św. – duchowej uczcie, jak co miesiąc w I-wszą sobotę miesiąca odbył 

się 100-ny, jubileuszowy wieczór modlitwy z Janem Pawłem II. Miejscowi organizatorzy 

tradycyjnie rozłożyli na posadzce bazyliki w głównej nawie symboliczne litery – TOTUS TUUS, 

a na nich maleńkie lampioniki, które w odpowiedniej chwili, każdy kto chciał, mógł zapalić. 

Wieczór ten, jak zwykle, rozpoczęty został apelem jasnogórskim. W dalszej kolejności 

wieczoru modlitwy, rozważania prowadził kapłan i młodzież. Wszyscy uczestnicy włączali się w 

śpiew pieśni i kanonów. Także było nam dane wysłuchać fragmentów z niektórych przemówień 

i homilii Ojca Świętego Jana Pawła II. Elementem kończącym ten szczególny wieczór modlitwy 

było przekazanie „płomienia miłosierdzia”. Każdy, kto 

miał taką potrzebę serca mógł nabyć specjalny lampion 

z nadrukiem Bazyliki Bożego Miłosierdzia, które na tą 

okoliczność są rozprowadzane i podejść z nim do stopni 

ołtarza, aby z rąk Ks. Biskupa otrzymać płomień 

miłosierdzia i nieść go tam, gdzie będzie nam dane. 
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Na tym zakończyła się pierwsza część tego modlitewnego spotkania. 

Po niemal godzinnej rekreacji ponownie zgromadziliśmy się w 

dolnej części Bazyliki – w kaplicy św. Faustyny, gdzie była 

możliwość ucałowania relikwii świętej, aby o 21.00 apelem 

jasnogórskim rozpocząć całonocne czuwanie. Ten wyjątkowy 

czas modlitwy przed Najświętszym Sakramentem prowadził Ks. 

Lesław – nasz duchowy przewodnik. 

Jak zawsze zaangażowany całym sercem w eucharystyczne rozważania zaprowadzał Bożą 

atmosferę, w której trwaliśmy w zamyśleniu i w pokoju serca. Rozważania były przeplatane 

pieśniami. W dalszej części adoracji prowadzona była modlitwa różańcowa ubogacona 

rozważaniami fatimskimi. Do poszczególnych dziesiątków różańca byli włączani Mali Rycerze. 

W tej atmosferze modlitwy trwaliśmy do 23.30, po której nastała chwila wyciszenia, aby godnie 

przygotować się do Mszy św. o północy. O godzinie 24.00 zostaliśmy ponownie zaproszeni  na 

liturgię eucharystii, którą sprawował Ks. Lesław i podczas której wygłosił do nas Słowo Boże. 

Były to słowa pełne wiary, miłości i zaufania Bogu, które trafiały do naszych serc, mimo że są 

niekiedy napełnione cierpieniem, bólem i żalem oraz różnymi problemami. Przez to stawaliśmy 

się mocniejsi w dźwiganiu krzyża, który ofiarował nam Pan. Słowa te krzepiły, dodawały 

odwagi i radości, aby kroczyć naprzód, przyjmując wolę Bożą. Po zakończonej Mszy  św. 

trwaliśmy w dziękczynieniu za ten święty czas, który był nam dany. 

W programie nocnego czuwania organizatorzy z bocheńskiej wspólnoty zarezerwowali również 

czas, aby pokrzepić i umocnić nasze ciała, dlatego przygotowali poczęstunek (agapa). Były to 

chwile, w których mogliśmy się wymienić swoimi przeżyciami oraz zaopatrzyć się w stosowne 

materiały  służące naszej formacji duchowej. 

Po stosownym czasie powróciliśmy do kontynuowania adoracji i uwielbienia Pana Jezusa, 

Króla Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie. W tym czasie zegar wskazywał godzinę 3.00, 

dlatego nasza modlitwa była ukierunkowana na koronkę do 

Miłosierdzia Bożego, a po niej odśpiewane zostały Godzinki 

o Bożym Miłosierdziu. W dalszej kolejności były prowadzone 

rozważania tajemnic różańcowych (cz. III i IV). 

Myślę, że był to czas bogaty w treści, napełniony Bożymi 

łaskami. Dobremu Bogu niech będą dzięki za to duchowe 

spotkanie. Chwała Panu!          Rycerka z Bochni Halina W. 

PS. Wielu Małych Rycerzy wyrażało słowa wdzięczności za to spotkanie i zapragnęło, aby za 

rok ponownie się spotkać w tym świętym miejscu. Po rozeznaniu jest zgoda na powtórne 

spotkanie 4 października 2014 roku. 
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AKT PODZIĘKOWANIA, PRZEPROSZENIA I 
ODDANIA SIĘ MAŁYCH RYCERZY KRÓLOWI 
MIŁOSIERDZIA – W KRAKOWIE, 5/6.X.2013  

KRÓLU I PANIE NIEZGŁĘBIONEGO MIŁOSIERDZIA 

My, Mali Rycerze Twojego Miłosiernego Serca, padamy dzisiaj do Twoich Świętych Stóp, aby 

podziękować Tobie za tę wielką łaskę zaproszenie nas tutaj do Krakowa, do tronu Twojego 

Miłosierdzia. 

Ty, Panie wiesz, że to zaproszenie było gorącym pragnieniem naszych serc.. 

Odczytujemy je jako wyraz Twojej wielkiej hojności i miłości do nas. 

Wiemy, Jezu, że Ty tym zaproszeniem wynagrodziłeś postawę Małych Rycerzy z Bochni, 

którzy Ciebie tutaj systematycznie adorują w Najświętszym Sakramencie. 

Czynią to już od ponad 8 lat, w każde pierwsze soboty miesiąca. 

Swoją adorację rozpoczęli w pamiętnym dniu odejścia naszego bł. Jana Pawła II do domu 

Ojca, była to pierwsza sobota kwietnia 2005 roku. 

Dzisiaj przypada 100 dzień ich adoracji nocnej w tym świętym miejscu, które wybrał sobie sam 

Pan Jezus, aby stąd promieniowało Boże Miłosierdzie na świat cały. 

Kochani rycerze z Bochni – dziękujemy wam za wasze trwanie przy Chrystusie  

w Łagiewnikach i wyjednanie nam, rycerzom tak wielkiej łaski u Jezusa Miłosiernego. 

Panie Jezu, Królu Miłosierdzia, 

W wielkiej pokorze klękamy przed Tobą, naszym Panem, któremu oddaliśmy nasze serca, 

dusze i naszą wolę i pragniemy z Tobą szczerze pomówić, o tym co nas raduje, martwi i 

potrzebuje Twojego wsparcia i Twojej pomocy. 

Klęcząc w promieniach Twojego Miłosierdzia, mamy odwagę 

rozpocząć ten dialog z Tobą – Jezu - od szczerego wyznania 

naszych słabości i niedomagań, a świadomi jesteśmy tego, że ich 

nam nie brakuje... Jezu Miłosierny, Ty ustami śp. Zofii 

Grochowskiej, naszej założycielki, powiedziałeś nam, że nasza siła 

leży w miłości i jedności. Boże, my – Twoi Mali Rycerze, 

wyznajemy Tobie, że często brakuje nam tak jednego 

Jak i drugiego, że jesteśmy gadatliwi i hałaśliwi, że mamy w sobie 

pychę, która nam przeszkadza w zjednoczeniu się w naszych 
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grupach, co przynosi nam szkodę i odbiera nam naszą siłę działanie. 

Prawdą jest, że jesteśmy gorliwi w modlitwach, ale ta nasza gorliwość  często nie pozwala nam 

zobaczyć drugiego człowieka i zamienić z nim chociaż kilku słów - często twierdzimy, że nie 

mamy czasu, bo musimy się modlić... 

Panie Jezu Miłosierny, wiemy, jak Ciebie boli brak wierności.  

Tego rodzaju bólu doświadczasz niestety również od swoich Małych Rycerzy.... 

Przepraszamy Ciebie za każdy przejaw buntu, braku naszej wierności Tobie i za odejścia 

rycerzy z szeregu Twojego Legionu, w którym pokładasz tyle nadziei. 

Ty Panie wiesz, że nie brakuje nam dobrej woli, ani miłości do Ciebie, że  pragniemy żyć 

według Twoich Przykazań i służyć Tobie najlepiej jak tylko umiemy, a to jest tylko wtedy 

możliwe, kiedy wszystko oprzemy na Tobie – tego pragniemy i do tego nieustannie zmierzamy. 

Po wyznaniu naszych rycerskich grzechów - ze szczerą pokorą prosimy Ciebie, Jezu, 

o wybaczenie nam wszystkich naszych win, które tutaj przed Twoim Miłosiernym Obliczem 

nazwaliśmy i tych których tutaj nie przytoczyliśmy, bo albo są one nam  

nieświadome lub uszły naszej pamięci. 

Teraz, gdy oczyściliśmy już nasze serca, oskarżając się ze swoich słabości, pragniemy Tobie 

Jezu złożyć należne Ci dziękczynienie. 

My, Mali Rycerze, tak często odrzucani przez ten świat, doznajemy od Ciebie Jezu wielu łask i 

nieustannego wsparcia z Twojej strony. 

Z całego serca dziękujemy Tobie: 

 za łaskę powołania Legionu MRMSJ 

 za jego aprobatę ze strony kościoła 

 za kapłanów, których postawiłeś nam na naszej rycerskiej drodze 

 za wszystkie nasze rekolekcje, pielgrzymki i spotkania rycerskie 

 za Twoją miłość do rycerzy i ufność, którą w nas pokładasz 

 za to, że uczyniłeś nas szafarzami łask Twojego Niezgłębionego Miłosierdzia 

 za Twoje czuwanie nad nami i hojność łask, jakich nam udzielasz 

 za to, że nas tutaj zaprosiłeś... 

Panie Jezu, świadomi naszych błędów i naszej słabości, pokornie zwracamy się teraz do 

Ciebie, Króla Miłosierdzia, aby wypowiedzieć Tobie nasze prośby. 

Wzorując się na św. s. Faustynie, ośmielamy się teraz wypowiedzieć za nią Tobie następujące 

słowa: Jezu, nie pozostawiaj nas samych, Ty, Panie, wiesz jak jesteśmy słabi, jesteśmy 
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przepaścią nędzy, jesteśmy nicością samą, więc nic w tym nie będzie dziwnego, jeśli 

nas pozostawisz samych i upadniemy. 

Ty, Jezu musisz być ustawicznie z nami, jak matka przy słabym dziecku – więcej nawet... 

(Dz. 1489, 264) 

Panie Jezu, my sobie nie wierzymy i nie ufamy, my nie liczymy na własne siły, my wszystko 

pragniemy oprzeć na Tobie, pomóż nam w tym prosimy i nie dopuść nigdy, aby któryś z 

rycerzy Ciebie kiedykolwiek zdradził lub zawiódł. 

 gdy upadniemy – pomóż nam powstać 

 gdy zgrzeszymy – oczyść nas  

 gdy zabraknie nam odwagi – dodaj nam jej 

 gdy Ciebie zranimy – przebacz nam 

 gdy nie wystarczy nam miłości -  pomnóż ją w nas 

 gdy zbłądzimy – zawróć nas z błędnej drogi 

Doprowadź, prosimy, do wielkiego zjednoczenia wszystkich Małych Rycerzy na całym świecie i 

obdarz nas tak wielką miłością, która pomoże nam zapomnieć o nas  samych. 

Jezu, nie zapominaj, że jesteśmy mali i słabi, ale Twoim upodobaniem jest właśnie takich 

wybierać sobie na swoje narzędzia. 

Prosimy, abyś te narzędzia tak zahartował, aby one pod naporem zła nie ulegały 

zniekształceniu, czy nie  stawały się bezużyteczne. 

Panie Jezu, Królu Miłosierdzia, 

który w Kanie Galilejskiej przemieniłeś wodę w wyborne wino, przemień nasze rycerskie 

dusze, umysły i serca tak, aby one stały się Twoim upodobaniem. 

Naucz nas, Małych Rycerzy, odczytywania i spełniania Twojej Świętej Woli. 

Tak nam dopomóż, Panie Boże Wszechmogący,  

w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci. Amen. 

Jezu, naszym cichym pragnieniem jest, aby Mali Rycerze mogli spotykać się w Krakowie – u 

Źródła Twojego Niezgłębionego Miłosierdzia, które stąd bije na cały świat i byli tutaj chętnie 

widziani... 

Kraków, dnia 5.10.2013 

Twoi Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego. 
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CO ZNACZY BYĆ RYCERZEM?  
JAKIE JEST JEGO POWOŁANIE, JAKIE ZADANIE? 

KIM BYŁ RYCERZ? 

W świadomości współczesnej obraz rycerza jawi się jako wizerunek szlachetnego 

opancerzonego wojownika walczącego konno za pomocą różnorakiej broni białej w obronie 

słabych i uciśnionych. Charakteryzowała go cnota lojalności, wierności,  i odwagi. 

Sposób, w jaki walczył rycerz, decydował o jego chwale, a nie jak powszechnie jest uważane - 

zwycięstwo. Śmierć na polu walki była wyśmienitym zakończeniem egzystencji, wręcz nie 

wypadało żyć w starczym niedołęstwie. Walkę obowiązywały pewne zasady, których łamanie 

równało się ze zniesławieniem. Kiedy jeden z rycerzy strącił drugiego z konia, sam schodził z 

siodła, aby wyrównać szanse. „Zabijanie wroga nieuzbrojonego okrywało rycerza hańbą”, tak 

jak i korzystanie z czyjejś słabości np. różnicy wieku. 

Następną plamą na honorze mogło być było zabijanie rycerza zdradzieckim ciosem w 

plecy. Potwierdza to Maćko z Bogdańca mówiąc - „Gdybym na ten przykład w bitwie na niego 

natarł, a nie zawołał, by się obrócił, jużci bym hańbę na się ściągnął”. Rycerze mieli szczególny 

stosunek do swojego konia. Nadawano im imiona i darzono zaufaniem i podziwem.  

Z tego co napisałam wynika iż rycerzom przyświecały słowa - „Bić się i kochać”. Bycie 

zakochanym wręcz należało do obowiązków. A podsumowaniem niech będą słowa 

Kilgourem’a, The Decline of Chivalry:  

„Kto chce należeć do rycerzy, musi rozpocząć nowe życie, modlić się, unikać grzechu, 

pychy i podłości. Musi on bronić kościoła, wdowy i sieroty, a także opiekować się 

ludnością. Musi być waleczny, lojalny i nie pozbawiać nikogo jego własności. 

Obowiązuje go wojna w słusznej sprawie. Musi być wielkim podróżnikiem szukającym 

udziału w turnieju i walczącym dla damy swego serca. Musi wszędzie szukać 

wyróżnienia, unikając wszelkiej skazy; musi kochać swego pana i pilnować jego 

własności, być hojnym i sprawiedliwym, szukać towarzystwa walecznych i uczyć się od 

nich jak dokonywać czynów wielkich na wzór Aleksandra”. 

Jaki zatem powinien być rycerz Pana naszego Jezusa Chrystusa, uzbrojony przez 

Niego „po zęby” ( w Sakramenty, Sakramentalia, w specjalną łączność duchową poprzez 

modlitwę )? 

► ufny, 

► pokorny, 

► wierny,  
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► lojalny,  

► odważny, 

► uczciwy  

► sprawiedliwy, 

► wymagający ( zwł. od siebie ), ale i cierpliwy ( zwł. wobec innych 

) 

► kochający Boga i ludzi,  

► zawsze pierwszy na placu boju, wręcz nadstawiający plecy w 

walce, w obronie  słusznej sprawy, za innych, a więc  mężny, 

gotowy ponieść śmierć 

► szukający Chwały Boga a nie ludzkiej chwały… 

 Walka nie polega przecież na wyczekiwaniu wydarzeń, które mają nastąpić. Jak 

możecie stać się prawdziwymi rycerzami, jeśli ogarnia was lęk? Musicie przyodziać się 

w tarczę prawdy i nieść miecz słowa, aby być prawdziwie umocnieni Duchem, Który 

będzie was umacniał i dodawał wam odwagi. Waszym świadectwem jest wiara, 

wytrwałość i modlitwa. 
mr Małgosia ze Szczecina 

WSKAZÓWKI I ZADANIA  

dla Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 

(wybrane fragmenty z książki „U źródeł Bożego Miłosierdzia” )  

11.06.1990 - ...Masz jak najszybciej zorganizować te grupy modlitewne Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego. Do grup modlitewnych daję polecenie przy spotkaniu: (porządek i 

warunki): 

1.     Ofiarować się Jezusowi Miłosiernemu. 

2.     Odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

3.     Być w stanie łaski tzn. po Komunii św. 

4.     Zacząć o godz. 15:00-16:00, rozmyślając przy modlitwie o MOIM KONANIU. 

5.     Pościć raz w tygodniu za grzechy świata. 

6.     Być dziećmi miłosiernymi, naśladując Jezusa. 

7.     Składać ofiary, czynić dobre uczynki i być światłem dla innych. 
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12.06.1990 - ...Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego maja wielkie zadanie. ... Tylko musi 

panować zgoda i miłość, aby te łaski nie były zmarnowane. Za jeden bunt, osobę wykluczyć 

ze zgromadzenia na okres trzech miesięcy. Po próbie samotności może wrócić.(jest to jakby 

pkt. 8 do obj. Z 11.06.1990r.) Nie daję wam, Moje dzieci, szczególnych poleceń, bo gdy 

przyjdzie czas na was, otrzymacie je, a będzie ich wiele. 

27.11.1990 - ...Moi Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, jak wielu was potrzebuję na te ostatnie 

czasy. Starajcie się o szybkie zatwierdzenie przez Kościół, a potem otrzymacie dalsze 

Orędzia, bo Jezus Miłosierny czeka na swych Rycerzy, aby mógł ich prowadzić z całym 

przeznaczeniem, bo czasu jest mało, a grzechów coraz więcej. 

01.10.1991 – Córko Moja. Oto nadszedł czas dla Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Córko 

nie martw się, co i jak będzie. Wszystko będzie się wypełniać z Woli Bożej. A teraz, córko, pisz 

REGULAMIN  
dla Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego: 

I. Założenia ogólne 

1.  Rycerz Miłosierdzia Bożego musi być całkowicie oddany Bogu przez posłuszeństwo i 

pokorę oraz przez pełnię wiary w Miłosierdzie Boże. 

2. Rycerz Miłosierdzia Bożego jest prawdomówny i ma wzgląd dobro ogólne. 

3. Cnota miłości musi panować wśród wszystkich Małych Rycerzy. 

4. Rycerz Miłosierdzia Bożego musi poświęcać się dla Boga i bliźniego. 

II. Obowiązki i powinności Małego Rycerza Miłosierdzia Bożego. 

1. Rycerz Miłosierdzia Bożego przez dobre uczynki, słowo i modlitwę okazuje miłosierdzie 

bliźniemu. 

II. Rycerz Miłosierdzia Bożego zobowiązany jest do: 

2. Codziennego odmawiania Różańca Św. i Koronki do Miłosierdzia Bożego.  

3. Częstego uczestnictwa we Mszy Św. oraz częstego przyjmowania Sakramentów Świętych i 

ofiarowania ich Miłosierdziu Bożemu przez Niepokalane Serce Maryi za grzeszny świat i 

dusze w czyśćcu cierpiące. 

4. Ofiarowania Bogu jednego dnia w tygodniu, wybranego przez siebie, czyniąc post i pokutę. 

5. Odmawiania raz w tygodniu, w godzinach nocnych Koronki do Miłosierdzia Bożego, w 

wybranym przez siebie czasie, między godz. 21.00 a 5.00. 

6. Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi za 

wszystkie zniewagi świata w każdy trzynasty dzień miesiąca. 
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III. Uwagi końcowe. 

1. Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, w miarę możliwości, powinni organizować się w grupy w 

Kościele Katolickim. 

2. Raz w roku spotkać się na spotkaniu ogólnym. 

3. W miarę możliwości brać udział we Mszy Świętej, w intencji wynagrodzenia za grzechy 

świata o godz. 15.00 raz w miesiącu. 

04.02.1994 -... Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego maja zadanie głosić Moje Przyjście. 

25.03.1994 - ... Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, daję wam wielkie łaski i błogosławieństwo, 

aby zatryumfowało Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. 

30.07.1994 - ...Ja, Jezus Chrystus, objawiłem się umiłowanej córce Faustynie, która stała się 

głosicielką Miłosierdzia Bożego. Teraz daję wam Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego... 

18.08.1994 - Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego są bowiem przeznaczeni do walki ze złem... 

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, trwajcie w uniesieniu modlitewnym, aby uśmierzyć gniew 

Boży... 

06.03.1995 - Wiele powstaje wspólnot, ale wiele jest takich, które nie pochodzą od Boga. Ta 

wspólnota Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego jest Moim dziełem i nikt go nie zdoła 

zatrzymać, bo ja Jezus Miłosierny, daje ratunek całemu światu. O ile ludzkość nie skorzysta z 

czasu Miłosierdzia Bożego danego dla świata – nastąpi kara. Dzieci światłości, nie ustawajcie 

w składaniu ofiar, módlcie się za kapłanów, żeby i oni włączyli się w to dzieło zbawienia. 

Ukochajcie Mój krzyż; on da wam moc poznania wielu tajemnic Bożych, aby was świat poznał, 

choć tak mali jesteście dla świata, ale potęga w ręku Boga. Moi Mali Rycerze, moi miłośnicy 

Mego krzyża, choć czeka was ciężka praca, ale ze mną dojdziecie do największych wyżyn 

Ojczyzny niebieskiej. Tam czeka was nagroda i spoczynek po wielkim Trudzie. 

04.04.1995 - Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, bądźcie gotowi na wszystko. Ja będę z 

wami i cale niebo, bo czas panowania szatana się kończy. 

12.12.1997 – Córko Moja. Pisz orędzia do Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego. Dam wam wskazówki czego od was, mali wojownicy, oczekuję. Nazwałem was 

po imieniu, a wielu nie zna moich wezwań, ale wkrótce zbiorę moją owczarnię dla świadectwa 

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

was spoczywa odpowiedzialność ratowania dusz ginących w grzechu i w czyśćcu 

cierpiących. Ja Jezus Chrystus, w ostatecznych czasach powołuję przez Moje Miłosierne 

Serce was, Małych Rycerzy jako światła ziemskie... 
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13.12.2000 – Córko pisz bo czasu macie mało. Trzeba przygotować, uświadomić wszystkich 

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

ukształtować się na wzór Boży.  

1.  Powinniście się wyzbyć swego ja, ujarzmić swoje ciało, wyciszyć swoje wnętrze, abym 

mógł do was mówić Ja, Jezus Chrystus. 

2.  Otwórzcie swoje serca, abym mógł przez was działać, bo moi Mali Rycerze będą 

wystawieni przeciwko złu, które atakuje wszystkie dusze, aby je zniszczyć. 

3.  Zachowujcie całkowitą ufność, że Ja, Jezus Chrystus, Jestem z wami i wami się 

posługuję. Bądźcie tymi światłami, które będą oświecać tę Świętą Ziemię. 

4.  Nie lękajcie się! Napełnię was Swoją mocą i światłem, ale najpierw przygotujcie się, aby 

być godnymi do przyjęcia tych łask, które spłyną do serc waszych. 

5.  Bądźcie silni w wierze, że Bóg w Trójcy Jedyny i Matka Najświętsza zwycięża wszelkie zło 

w oznaczonym czasie. 

6.  Módlcie się i składajcie ofiary! Bądźcie cichymi pracownikami w Mojej Winnicy. 

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

8.  Korzystajcie w tych czasach z Pisma Świętego, a dam wam poprzez Nie światło i mądrość 

zrozumienia, czego od was pragnę. 

14.12.1997 – Córko moja. Staraj się pisać co dzień, w siedmiu dniach dam wam 

wskazówki do kształtowania Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego. 

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

spowiedzi. 

2.  Uczęszczajcie często na Mszę Świętą. 

3.  Ciało Jezusa Chrystusa przyjmujcie godnie, abym z radością wchodził do waszych serc i 

przebywał w was. 

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

rodziłem w swoim sercu i patrzę na was jak na perły, które się odradzają i oczyszczają. 

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

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

7.  Złóżcie ofiary ze swojego życia w Moim zranionym sercu. Tam macie schronienie i łaski 

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

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

Memu Sercu. 

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

wam błogosławił. 

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

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

macierzyństwu. 

15.12.1997 – Córko Moja . Te wartości, które ci przekazuję maja służyć do kształtowania 

osobowości Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – niech czerpią z tych orędzi. 

Wskazówki przekazuję dla was, Małych Rycerzy Mojego Miłosiernego Serca. Nie obawiajcie 

się prześladowań tego świata. Nie brońcie się choćbyście byli niewinni. Ja wszystko widzę i Ja 

Jezus, będę was bronił – tylko zaufajcie całkowicie swemu Bogu. Módlcie się za swych 

nieprzyjaciół. Nie odpłacajcie złem za zło, ale dobrem – tym będziecie zwyciężać swoich 

nieprzyjaciół i zdobywać ich dusze dla Boga. Złóżcie swoją nędzę, swoją nicość we Mnie, a Ja 

was wskrzeszę do większych dzieł. 

16.12.2000 – Córko Moja i wszyscy Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusa, wzywam was do 

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

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

żadnych zysków. Taka miłość wzrasta w człowieku i jest dobra i miła Bogu. Trzeba żyć 

miłością Bożą, bo taka miłość nigdy się nie kończy, ale wzrasta dla dalszego życia dla Boga. 

Bóg jest samą miłością i nie poskąpi miłości tym, którzy chcą nią żyć i dawać innym, tym którzy 

już sami nie potrafią wznieść się do prawdziwej miłości Boga. Drogie umiłowane dzieci! 

Zanurzcie się w Mojej miłości i walczcie o czystą miłość Bożą. Ta miłość, która w was się 

zrodzi, wyda owoce wielkiej miłości. Przez nią otrzymacie moc zwyciężania zła. Bądźcie 

miłosierni, bo Ja Jestem Miłosierny i bądźcie odbiciem mej miłości. Kto w miłości żyje, 

miłością będzie zwyciężał wszelkie przeszkody. 

17.12.2000 – Córko Moja. Głoście Moje Miłosierdzie, miłość i prawdę. Prawdą trzeba żyć, 

aby w was nie było kłamstwa. Dbajcie o czyste słowo, abyście je nie kalały grzechem; pragnę 

Ja, Jezus Chrystus, waszych czystych serc, bo czyste serce jest Moim spoczynkiem. W takie 

Serca wlewam wiele łask. Przygotujcie się moje dzieci, na Moje przyjście – czas jest krótki, a 

spójrzcie ilu jest ludzi zniewolonych przez szatana. To nic, że tacy ludzie was nienawidzą, ale 

wy ich kochajcie takimi, jacy są. Miłość wasza powinna być do nich, bo dzieci Boże potrafią 

kochać swych nieprzyjaciół i zwyciężać miłością nienawiść. Powstrzymajcie swoje języki, aby 

nie szemrały, a z pokorą znosiły wszystkie przeciwności. Milsza mi jest pokora niż 

wielomówstwo. Daję wam moc zwalczania nieprawości cicha modlitwą. Niech wasze usta 
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zamilkną, a serce pełne miłości do Boga wyprasza potrzebne łaski dla kościoła i ludu 

zagubionego w nieprawości. To mówi do was wasz Bóg, Jezus Chrystus – pragnę was mieć 

cichych i pokornych, a zło nie będzie miało do was dostępu. 

18.12.2000 – Córko Moja. Pisz i proszę ciebie, żebyś wprowadziła w czyn to Miłosierdzie 

Boże. W miłosierdziu Bożym macie kroczyć przez życie ziemskie i wypełniać Moją Świętą 

Wolę. Zjednoczcie się z Moją Wolą, abyście byli jednością z Moim Sercem, które niech 

porusza wasze serca do wielkich czynów. Nie myślcie co będziecie czynić, ale ufajcie, ze Ja, 

Jezus Chrystus, was prowadzę. Dzieci moje, tak bardzo was kocham i pragnę, żebyście Mnie 

kochały a nie stały się sługami niewiernymi. Kto odstępuje od Boga – szatan czeka na jego 

dusze! Nie odchodźcie spod Mojej i Mej Matki opieki. Pod naszą opieką przejdziecie wszelkie 

ataki, bo Moja Moc będzie was bronić, a Duch Święty będzie oświecał waszą duszę i 

utrzymywał w was silną wiarę i ufność, że Ja, Jezus, Jestem z wami. 

Nigdy nie opuszczę tych, co nie lękają się stanąć w obronie Mojego Majestatu. Moje 

dzieci - Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusa, te słowa mają być dala was 

drogowskazem życia Bożego i udoskonalenia was jako narzędzia Boże. A teraz 

błogosławię wszystkich Małych Rycerzy miłosiernego Serca Jezusowego. To zranione 

Serce jest waszym, schronieniem. Czuwajcie nie zasypiajcie, módlcie się, czyńcie 

dobrze, okazujcie miłosierdzie wszystkim, którzy go potrzebują i zapomnijcie o sobie, a 

ja Jezus Chrystus, będę żyć w was. 

Zofia Grochowska 

Ś WIADECTWO: PO TO SIĘ URODZIŁAM,  

BY TYM MAŁYM RYCERZEM ZOSTAĆ 

Moje świadectwo powstało mocą Ducha Świętego. 

Pan Jezus powiedział: „Nie macie żadnej mocy, wasze jest tylko chcę…” – A. Dąbska 

O Małych Rycerzach Miłosierdzia Bożego [ = Małych Rycerzach Miłosiernego Serca 
Jezusowego] dowiedziałam się od mojej koleżanki, była ona w tedy w Niemczech, ja też 
mieszkałam wtedy zagranicą. 

W moim sercu zapragnęłam być małym rycerzem, ale równocześnie wiedziałam jak nie godna 
jestem tego zaszczytu… żyłam przecież w związku nie sakramentalnym… 

Od momentu, gdy w sercu zapragnęłam być małym rycerzem odczuwałam jakby nawracającą 
moc Ducha Świętego. Trwało to ok. 5 miesięcy. W tym czasie więcej się modliłam i każde 
cierpienie ofiarowałam Chrystusowi. Tak Pan mnie oczyścił i przemienił moje serce i moje 
życie, jak powiedział to zgodnie ze słowami zapisanymi przez założycielkę Legionu: „ Wy 
zapragnijcie, a ja was oczyszczę…” I choć oczyszczenie czasem jest bolesne – warto było… 
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W moim życiu zaczęły się dziać cuda… Wydarzenia same dziwnie się układały, nie zawsze po 
mojej myśli, ale czułam, że sam Pan tym kieruje. Wiedziałam, że On wie najlepiej, co jest dla 
mnie dobre. 

Przez 2 miesiące modliłam się o to, żebym miała się z kim modlić. Pan wysłuchał mojej prośby 
i niemalże z dnia na dzień podjęłam decyzję o powrocie do Polski. 

Przyjęłam szkaplerz karmelitański i wstąpiłam do Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego [= 
Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego]. Pomimo, że jestem na okresie próbnym, 
czuję się dobrze w tej grupie modlitewnej. Jest to grupa silna Duchem [Bożym], a także chętnie 
mnie wspierająca. 

Dlatego wiem, że po to się urodziłam, by tym małym rycerzem zostać. 

Pojechałam na rekolekcje do Koszalina, gdzie Pan uzdrowił moją dusze i przemienił moje 
życie. 

Dziękuję ks. Jackowi [Skowrońskiemu], że poświęcił mi czas, który tak bardzo był dla mnie 
potrzebny. 

Choć każdy dzień jest walką dla każdego, z Bożą pomocą wszystko można przezwyciężyć. 
Całe życie szukałam miłości i odnalazłam ją w Jezusie Chrystusie. 

Bądź pochwalony Panie! 
mr Sylwia z Tarnowskich Gór 

Ś WIADECTWO: SIŁA MSZY ŚW. I MODLITW  
W KOSZALNIE I KOSZĘCINIE 

Pragnę złożyć świadectwo – uzdrowienia mojego ojca Grzegorza, które miało miejsce 

we wrześniu 2012 r. 

Od maja pojawiły się objawy u mojego ojca, które  kończyły się na ostrym dyżurze 

szpitalnym, a leki pogarszały stan zdrowia. Zwróciłam się z prośbą do rycerzy z naszej grupy o 

wsparcie modlitewne dla mojego ojca. Opieka ta zaczęła się natychmiast. Natomiast stan 

zdrowia zaczął się pogarszać. 

W sierpniu 2012 r. po utracie przytomności lekarz zalecił dodatkowe badania nerek, po 

których okazało się, że przyczyną jego stanu zdrowia są torbiele na nerkach 3 x 9 cm. i  4 x 6 

cm. oraz kamienie nerkowe. 

Operacja nie mogła  się odbyć  ze względu na zły stan zdrowia i cukrzycę. 

Powierzyliśmy tatę Bożej Opiece i korzystając z łaski uzdrawiającej  Mszy Św. w 

Koszęcinie zawierzyliśmy go Bożemu Miłosierdziu. Modliliśmy się z liczniejszą grupą Małych 

Rycerzy  i dodatkowymi modlitwami. 



Głos Małego Rycerza Nr 13 (1/2014)        styczeń-luty-marzec 2014 

  

50 
 

 
 

W tym samym czasie była odprawiana Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie w 

Koszalinie, gdzie była obecna nasza rycerka, która też bardzo gorąco  i z sercem modliła się. 

Po takiej cudownej  Mszy Św. – mama jadąc na drugi dzień do szpitala dowiedziała się od 

ordynatora – że po prześwietleniu nerek okazało się, że torbieli  nie stwierdzono,  a kamienie 

nerkowe też zniknęły!. 

Chwała Panu. Bogu niech będą dzięki za łaskę uzdrowienia mego taty, oraz za 

zawierzenie go opiece Matce Najświętszej na dalsze lata życia. Bogu niech będą dzięki. 

P.S. – Zawierzmy swe życie  Panu Jezusowi, a On zadba o Wasza zbawienie i pobyt na tej      

           Ziemi. Nie bójmy się zostać Małym Rycerzami. W tej wspólnocie mamy bardzo duże 

           Możliwości do większego ubogacenia naszej duchowości, a także jej umacniania,  

           Aby wiara nasza była silna i prawdziwa. 

mr Aleksandra z Tarnowskich Gór 

KSIĄDZ JACEK ZASUGEROWAŁ NAM MODLITWĘ… 
POSŁUCHALIŚMY RADY I ZACZĘLIŚMY TO CZYNIĆ… 

Drodzy Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Pan Jezus Miłosierny powiedział nam ustami s. Zofii Grochowskiej, naszej założycielki,  że 

naszą rycerską siłą będzie: nasza jedność i miłość. 

Jakże często brakuje nam w naszych grupach tak  jednego jak i drugiego... 

Jakże często ten brak ogranicza nam naszą siłę działania i skuteczność naszych modlitw... 

Ks. Jacek Skowroński, moderator Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w 

Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej,  podczas swojej sierpniowej wizyty w Berlinie, zalecił 

nam, Małym Rycerzom, modlitwę wstawienniczą za nas samych w celu uproszenia dla naszej 

grupy jedności i wzajemnej miłości.  

Poradził nam, abyśmy utworzyli listę członków naszej grupy i każdego dnia wszyscy razem 

omadlali jednego z nas. 

Ksiądz Jacek zasugerował nam w tym celu modlitwę: „Pod Twoją obronę”. 

Posłuchaliśmy rady naszego kapłana i zaczęliśmy to czynić od dnia 20.10.2013 

Wierzę w to głęboko, że ta wstawiennicza modlitwa przyniesie swoje błogosławione owoce, bo 

czym, jak nie modlitwą możemy upraszać potrzebne nam łaski ? 

 Pragnę szczerze podzielić się tą naszą skromną inicjatywą modlitewną, w tym celu, aby i inni 

Mali Rycerze mogli skorzystać z rady ks. Skowrońskiego, upraszając w ten sposób jedność i 

miłość dla swoich rycerskich grup i je w ten sposób umacniały. 
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Panie Jezu, obdarz cały Legion Małych Rycerzy Twojego Miłosiernego Serca łaską spójnej 

jedności i wielkiej miłości do każdego człowieka. 

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

Jezu ufamy Tobie! Jezu ufamy Tobie! Jezu ufamy Tobie! 

Berlin, dnia 26.10.2013                                                                           mrMSJ Danuta 

P.S. od redakcji: 

Za radą ks. Jacka i wzorem grupy berlińskiej tę inicjatywę modlitewną wcielili w życie Mali 

Rycerze z Koszalina i Kraśnika (artykuł poniżej). Kto jeszcze dołączy? 

DZIĘKUJEMY KS. JACKOWI i RYCERCE DANUSI 

Mali Rycerze MSJ z Kraśnika po przeczytaniu listu od rycerki Danuty z Berlina o modlitwie 

wstawienniczej za nas samych, podjęli tę propozycję niemal natychmiast.  

Utworzyliśmy listę rycerzy z Kraśnika i najbliższych okolic tych, którzy chcieli się w ten sposób 

modlić/ również chorzy/, na liście znalazło się 66, a obecnie 67 osób. I tak od 5 listopada 

każdego dnia  kilka razy dziennie / ile kto może/ modlimy się za 2 lub 3 osoby . 31 każdego 

miesiąca / ponieważ co drugi m-c ktoś byłby poszkodowany/ modlimy się nie za poszczególne 

osoby, ale  za wszystkich .Przy sporządzaniu listy w głównej mierze oparliśmy się na dacie 

urodzenia , aby ten dzień był dniem modlitwy za danego rycerza i tak np. jeśli ktoś urodził się 

10-tego,w każdym miesiącu 10-tego otrzymuje upominek w postaci bukietu modlitwy. 

Z wielką radością przyjęliśmy właśnie tę tak prostą i krótką modlitwę do Matki Bożej, ponieważ 

każdy z nas odmawia szereg innych modlitw i dłuższa byłaby nie wykonalna, natomiast taka 

modlitwa odmawiana jest  ile razy dziennie nam się przypomni, również w drodze, na ulicy itp. 

Dziękujemy ks. Jackowi Skowrońskiemu za propozycję, rycerce Danusi za ten list i mamy 

nadzieje, że inni też skorzystają z  tego typu modlitwy. 
MR Cecylia DUDEK 

"Słowa nauczają a przykłady porywają" 
ODWOŁANIE OSZCZERSTWA 

Niegdyś w Polsce oszczerca musiał wejść pod ławę i naśladować głos psa, odszczekać 

oszczerstwo. Tak między innymi rycerz Gniewosz, który rzucił oszczerstwo na cnotliwą 

Królowę Jadwigę, pozwany został o to na sejm do Wiślicy. Gdy nie mógł dowieść tego, co 

mówił, z dekretu królewskiego pod ławą to odwołać musiał ku wiecznej hańbie„ Wlazłszy pod 

ławę, zawołał: "Zełgałem jak pies" i po trzykroć szczeknięcie psa udał. 
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PROŚBA O MODLITWĘ ZA RYCERZA JACKA – 

KIEROWCY TIRA   

Bardzo proszę o modlitwę za naszego rycerza Jacka, któremu w ostatnim czasie Pan 

postawił na drodze kolejnego rozbitka życiowego – Grzegorza ( kolega z firmy ). Rozwalone 

życie ( rozwód z żoną, która ciągle go zdradzała, w końcu zastał ją z innym w łóżku… jak stał 

tak wyszedł z domu, zostawił wszystko, poszedł do matki i z nią mieszka ), wyjeżdża w trasę 

na dwa miesiące i dłużej, ”zalewa robaka” alkoholem ( nie ma weekendu, kiedy by był trzeźwy 

), zalicza wszystkie przydrożne panienki i  stacza się coraz bardziej…  sam stwierdził, że jest z 

nim źle, Kościoła „nie widział” od wielu, wielu lat… Przez dwa kolejne weekendy na pauzie 

długo rozmawiali, Jacek dawał świadectwo z własnego życia; Grzegorz coraz bardziej otwierał 

oczy i coraz więcej pragnął… pragnął poznania, światła…Boga… zaczęli wspólnie się modlić 

Telegram do św. Józefa; Grzegorz zaczął przed Jackiem opowiadać wszystko jak na 

spowiedzi…  

Oczywiście Jacek go powstrzymał ( „chłopie, ty nie mnie mów wszystko, tylko 

Jezusowi, bo On na to czeka” ), kierując do Kościoła, do konfesjonału, bo tam jest miejsce 

rozliczeń ze sobą, z życiem, z ludźmi i Bogiem… dzięki Łasce Pana duch Grzegorza został 

obudzony; Jacek dał mu obrazek z Najśw. Obliczem Pana Jezusa, aby miał w swoim wozie 

(dotąd w tym miejscu wisiały stringi jakiejś Rumunki ); teraz – stwierdził Grzegorz – Jezus na 

niego patrzy, przygląda mu się, jest jak żywy, nawet uśmiecha się… Jacek dał mu mały 

różaniec (dziesiątek), aby się modlił; Grzegorz zapewnił, że będzie się modlić, a zaraz po 

przyjeździe do domu szoruje do Spowiedzi św. I wraca do Kościoła!  

Po  przyjęciu Obrazka Najśw. Oblicza Pana Jezusa, pierwszy raz od długiego czasu, 

spał jak zabity; było to nadzwyczajne, gdyż dawno przez alkohol  nie mógł w nocy spać, a 

teraz spał jak dziecko, tyle godzin; rano zerwał się szczęśliwy, wypoczęty, jakby był 

nowonarodzony, skakał z radości… Zapytał, czy ten maleńki różaniec może dać matce w 

prezencie, nawet dzwonił do niej z tą propozycją, że ma dla niej prezent, a ona na to: ty jesteś 

trzeźwy?! Co ci się stało?! Usłyszeć syna trzeźwego to był dla niej szok! A matka 10 lat temu 

była u Spowiedzi i kapłan nie dał jej rozgrzeszenia, więc się obraziła, na księdza i na Boga… 

Łaska działa i udziela się innym, gdy jest szczerze przyjęta, jeśli Pan zechce, na łono Kościoła 

powróci też matka… 

Ale nic nie ma za darmo, im większa sprawa, tym większa ofiara…  Jacek od 

początku spotkania z Grzegorzem rozchorował się na grypę; w trasie tym bardziej jest to 

uciążliwe, bo nie ma możliwości leczenia i odpoczynku; bóle klatki, kaszel, gorączka, nie 

dawały spokoju, zwłaszcza w nocy, chwilami myślał, że to już koniec… w dodatku otworzył mu 
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się bolesny guz, który musiał opatrywać; z kart telefonicznych (polskiej i niemieckiej) zniknęły 

środki finansowe po doładowaniu, po jakimś czasie raptem skończył się gaz w butli 

turystycznej., więc żeby móc wypić choć herbatę, trzeba było kupić nową butlę za 40 EURO; 

kiedy odczuwał silne duszenia w nocy od choroby, nawet przy Grzegorzu pojawiał się w jego 

wozie dziwny zapach – a właściwie smród – gazu, czadu, pogłębiając ataki kaszlu i bóle w 

piersiach… do tego jeszcze dochodziły konflikty we własnej rodzinie, które najbardziej go 

dotykały, raniły… Jacek wszystkie te doświadczenia ofiarował Panu za Grzegorza i jego 

rodzinę… w nocy 23 września (święto o. Pio) przyśnił mu się o. Pio, który walczył z diabłem, i 

on sam też się męczył w tej walce …  

Coraz bardziej Jacek poznawał wartość duszy ludzkiej… coraz bardziej przekonywał 

się, jak bardzo jest ona cenna w oczach Bożych, ile kosztuje…  

Gdy się rozstawali, aby udać się w zlecone trasy, Grzegorz zapytał Jacka: wiesz, jak 

na ciebie mówią w firmie? I odparł z uśmiechem: Jezus!; czyli co, z kolei zapytał Jacek, 

uważają mnie za nawiedzonego, tak? Ty też tak uważasz? Grzegorz odpowiedział: uważałem, 

teraz tak nie uważam! 

Polecajmy Panu Jacka i wszystkich, których On stawia na jego drodze, aby oświeceni 

Światłem Ducha Świętego prawdziwie powrócili do żywej Wiary i życia sakramentalnego i 

wytrwali w Łasce Pana! 

Niech Pan będzie uwielbiony w Swoich dziełach, gdyż wszystko jest jego Łaską! Alleluja! 

mr Małgosia Więcko 

ŚW. NIL I JEGO PROROCTWO 

Zdając sobie sprawę, że postać św. Nila jest prawie nieznana dla 

większej części wiernych Kościoła, poniżej prezentujemy krótką 

notkę biograficzną Świętego pochodzącą z Encyklopedii Katolickiej 

(wydanie z 1911 r. – w j. angielskim): 

Święty Nil był jednym z uczniów i żarliwych obrońców Jana 

Chryzostoma. Był on żołnierzem pełniącym służbę na dworze 

cesarskim w Konstantynopolu; żonatym, miał dwóch synów. W 

czasie gdy św. Jan Chryzostom był patriarchą, przed swoim 

wygnaniem (w latach 398 – 403), Nil pobierał u niego nauki w 

zakresie studiów nad Pismem św. i uczynków pobożności. 

Święty Nil pozostawił żonę i jednego syna i wraz z drugim synem 

Theodulosem, wybrał się na górę Synaj aby zostać mnichem. 

Biskup Eleusy wyświęcił ich obu do stanu duchownego. Matka i 

http://www.nacjonalista.pl/2010/07/21/nadejscie-antychrysta-proroctwo-sw-nila.html/6-apocalypse
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drugi syn również wybrali życie zakonne w Egipcie. 

Przebywając w klasztorze na górze Synaj św. Nil stał się dobrze znaną osobistością w Kościele 

Wschodnim. Poprzez swoje pisma i korespondencje odegrał on ważną rolę w historii. Był znany jako 

teolog, nauczyciel Pisma św. i i pisarz ascetyczny, tak że ludzie wszystkich stanów, od cesarza 

począwszy a na niewolniku skończywszy, słali do niego listy z prośbami o radę. 

Treścią jego licznych pism, włączając w to bogaty zbiór listów, były potępienia wszelkich występków, w 

tym szczególnie herezji i pogaństwa oraz nadużyć dyscypliny. Szeroko omawiał prawa i reguły 

ascetyzmu ze szczególnym uwzględnieniem maksym dotyczących życia zakonnego. 

Nie obawiał się też napominać a nawet grozić ludziom na wysokich stanowiskach, opatom i biskupom, 

gubernatorom i senatorom, nawet samemu cesarzowi. Korespondował on z przywódcą Gotów Gainą, 

usiłując nawrócić go z Arianizmu. Energicznie potępił on prześladowanie św. Jana Chryzostoma przez 

cesarza Arkadiusza i jego dwór. 

Świętego Nila trzeba zaliczyć do czołowych pisarzy ascetycznych piątego stulecia. Jego święto jest 

obchodzone 12 listopada w bizantyjskim kalendarzu; w tym samym dniu jest też czczony w 

Martyrologium Rzymskim. Święty Nil prawdopodobnie umarł ok. roku 430, gdyż brak jest dowodów na 

jego działalność po tej dacie. 

TREŚĆ PROROCTWA: 

Ludzie po 1900 roku, w połowie XX stulecia, zmienią się nie do poznania. Kiedy 

nadejdzie czas nadejścia Antychrysta, cielesne namiętności zaćmią umysły ludzi, hańba i 

bezprawie będzie rosnąć w siłę. Wtedy to świat będzie się zmieniać nie do poznania. 

Wygląd ludzi się zmieni tak, że nie można będzie odróżnić mężczyzn od kobiet, z powodu 

bezwstydności w ubiorze i uczesaniu. Ludzie ci będą okrutni i podobni do dzikich zwierząt z 

powodu pokus Antychrysta. 

Nie będzie żądnego szacunku dla rodziców i starszych ludzi, miłość będzie 

gasnąć, a katoliccy duchowni, biskupi i księża, będą stawać się próżnymi ludźmi, zupełnie nie 

odróżniającymi prawdy od fałszu. 

W tym czasie zmieni się moralność i tradycje chrześcijan i Kościoła. Ludzie 

porzucą skromność, i zapanuje rozwiązłość. Kłamstwo i chciwość przybierze wielkie rozmiary, 

a biada tym co gromadzą skarby. Żądza, cudzołóstwo, homoseksualizm, tajemne 

niegodziwości i zbrodnia zapanują w społeczności. 

W tym czasie który nadejdzie, z powodu ogromu tych wielkich zbrodni i rozwiązłości, 

ludzie zostaną pozbawieni łaski Ducha Świętego, jaką otrzymali na Chrzcie świętym, a 

także wyrzutów sumienia. 
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Domy Boże będą pozbawione bogobojnych i pobożnych duszpasterzy, i biada 

chrześcijanom jacy pozostaną na świecie w tym czasie. Wielu zupełnie straci Wiarę, ponieważ 

nie znajdą nikogo, kto by im pokazał światło prawdziwej wiedzy. 

Wtedy to będą się oni separować od świata w święte „okopy” w poszukiwaniu ulgi w 

ich duchowych cierpieniach, ale wszędzie będą napotykać przeszkody i ograniczenia. 

I wszystko to będzie wynikać z faktu, że Antychryst będzie chciał być panem ponad 

wszystkim i stanie się władcą całego świata, i będzie czynić „cuda” i znaki kłamliwe. Udzieli też 

nieszczęśliwemu człowiekowi zdeprawowanej inteligencji tak, że odkryje on sposób w jaki 

jeden człowiek będzie mógł prowadzić rozmowę z innym z jednego końca ziemi do drugiego. 

W tym czasie ludzie będą latać jak ptaki i docierać do dna morskiego jak ryby. I kiedy 

dokonają tego wszystkiego, ci nieszczęśliwi ludzie będą wieść życie w wygodach nie wiedząc, 

biedne dusze, że jest to oszustwo Antychrysta. I co jest świętokradztwem – Antychryst tak 

napełni naukę próżnością, że zboczy ona z prawdziwej drogi i spowoduje, że ludzie stracą 

wiarę w istnienie Boga i w tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. 

Wtedy to dobry Bóg zobaczy upadek ludzkiego rodu i skróci te dni przez wzgląd na 

tych niewielu, którzy będą zbawieni, ponieważ nieprzyjaciel stara się wprowadzić w błąd (jeżeli 

to możliwe) nawet i wybranych (1)… Wtedy to miecz kary nagle się ukarze i zgładzi 

bezbożnika(2) i jego pachołków (3). 

Przypisy: 1) por. Mt 24, 24.; 2) tj. Antychrysta; 3) por. 2 Tes 2, 8.    tł. Mirek S. 
Tekst pochodzi z letniego wydania pisma „THE FATIMA CRUSADER” (1996),ukazał się w „Szczerbcu” nr 8-10 (118-120) z 2001 r. 

KOŚCIÓŁ POTWIERDZA SWOJE WIELKIE "NIE" WOBEC 
GENDER 

 

PAŚTERZE MAJĄ OBOWIĄZEK PRZEŚTRZEGAĆ  
PRZED WYPACZENIAMI NIEBEZPIECZNYCH IDEOLOGII 

BENEDYKT XVI: Płodne małżeństwo? Tak. 

Filozofia gender? Nie. Bo tak chce Bóg 

BENEDYKT XVI TWARDO PRZECIW"FILOZOFII GENDER" 

Papież Benedykt XVI powtórzył w sobotę, 19 stycznia 2013 roku,  

sprzeciw Kościoła wobec "filozofii gender", czyli społeczno-

kulturowej tożsamości płciowej. Wykluczył też możliwość 

współpracy dobroczynnej Watykanu z instytucjami, działającymi 

wbrew etyce chrześcijańskiej. 
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Podczas spotkania w Watykanie z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady Cor Unum, 

zajmującej się działalnością charytatywną na świecie, Benedykt XVI powiedział: 

Kościół powtarza swoje wielkie "tak" dla godności i piękna małżeństwa jako wiernego i 

płodnego wyrazu sojuszu między mężczyzną a kobietą, zaś "nie" dla takich filozofii, jak gender, 

wynika z faktu, że wzajemność między kobiecością a męskością jest wyrazem piękna natury, 

jakiej pragnął Stwórca. 

Papież Franciszek wielokrotnie nawiązuje w swoim nauczaniu do 
swoich ostatnich poprzedników: Jana Pawła II i Benedykta XVI.  

Papież Franciszek, który bardzo często podejmuje temat miłosierdzia, trzyma tę linię. 

Mówi o poszukiwaniu prawdy i zachowaniu roztropności. Widać to choćby w Encyklice 

Lumen Fidei, którą napisał wspólnie ze swoim poprzednikiem. Franciszek przypomina, że 

wiara jest światłem, które ma swoje realne przełożenie na życie społeczne. Wskazuje na 

szczególną rolę rodziny, w której człowiek kształtuje się i wzrasta: 

Pierwszym środowiskiem, w którym wiara oświeca miasto ludzi, jest rodzina. Mam na myśli 

zwłaszcza trwały związek mężczyzny i kobiety w małżeństwie. Powstaje on z ich miłości, 

będącej znakiem i obecnością miłości Bożej, z uznania i akceptacji dobra odmienności 

seksualnej, dzięki czemu małżonkowie mogą stać się jednym ciałem (por. Rdz 2, 24) i są 

zdolni zrodzić nowe życie, co jest przejawem dobroci Stwórcy, Jego mądrości i Jego 

planu miłości. Opierając się na tej miłości, mężczyzna i kobieta mogą przyrzec sobie 

wzajemną miłość gestem angażującym całe życie i przypominającym bardzo wiele cech wiary. 

Z Listu Pasterskiego Episkopatu Polski 

odczytanego w Niedzielę Świętej Rodziny 2013 roku 

(…) Ideologia gender stanowi efekt trwających od dziesięcioleci przemian ideowo-kulturowych, 

mocno zakorzenionych w marksizmie i neomarksizmie, promowanych przez niektóre ruchy 

feministyczne oraz rewolucję seksualną. Genderyzm promuje zasady całkowicie sprzeczne 

z rzeczywistością i integralnym pojmowaniem natury człowieka. Twierdzi, że płeć biologiczna 

nie ma znaczenia społecznego, i że liczy się przede wszystkim płeć kulturowa, którą człowiek 

może swobodnie modelować i definiować, niezależnie od uwarunkowań biologicznych. Według 

tej ideologii człowiek może siebie w dobrowolny sposób określać: czy jest mężczyzną czy 

kobietą, może też dowolnie wybierać własną orientację seksualną. To dobrowolne 

samookreślenie, które nie musi być czymś jednorazowym, ma prowadzić do tego, by 

społeczeństwo zaakceptowało prawo do zakładania nowego typu rodzin, na przykład 

zbudowanych na związkach o charakterze homoseksualnym.       
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Niebezpieczeństwo ideologii gender wynika w gruncie rzeczy z jej głęboko destrukcyjnego 

charakteru zarówno wobec osoby, jak i relacji międzyludzkich, a więc całego życia 

społecznego. Człowiek o niepewnej tożsamości płciowej nie jest w stanie odkryć i wypełnić 

zadań stojących przed nim zarówno w życiu małżeńsko-rodzinnym, jak i społeczno-

zawodowym. Próba zrównania różnego typu związków jest de facto poważnym osłabieniem 

małżeństwa jako wspólnoty mężczyzny i kobiety oraz rodziny, na małżeństwie zbudowanej.(…) 

Znalezione w internecie - Redakcja 

WOŁANIE RYCERKI ELI W SPRAWIE GENDER 

BARDZO PILNE WEZWANIE DO MODLITWY 

TRAFIONY! 

Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, żeby go ZATOPIĆ !!! 

GENDER - ideologia, której aspekt życia seksualnego dzieci "stawia na głowie wszelką 

moralność". Taką ohydę, mógł wymyślić tylko szatan; Sprytny, przebiegły, bezwzględny - wielki 

kłamca i oszust. Ten, który nienawidzi człowieka i zrobi wszystko, żeby go zniszczyć. Uderza 

najmocniej w najsłabszych - w dzieci. Zaplanował sobie, żeby zniszczyć ich niewinność, 

czystość, wolność i radość jaką niesie dzieciństwo; ciepłe, bezpieczne, wypełnione miłością 

najpiękniejszą - macierzyńską, ojcowską - rodzicielską. To właśnie rodzicom, przynależne jest 

prawo kształtowania osobowości swojego dziecka i rozwijać w nim uczucia wyższego rzędu. 

Dziecko jest pełne ufności i nie zna zasadzek i pułapek, jakie niesie współczesny świat - 

dlatego łatwo w nie uderzyć. 

Manipulacja dziećmi poprzez ideologię seksualną GENDER urąga wszelkiej świętości 

- godności człowieka a nade wszystko miłości. Jej miejsce ma zająć wyuzdana nauka życia 

seksualnego i propagowanie rozpoczęcia tej sfery życia już w przedszkolu. Ciało człowieka jest 

piękne i godne najwyższej chwały, ale ciało bez duszy jest martwe - jak padlina. Instynkt 

zwierzęcy nie jest w stanie zastąpić pięknego zespolenia ciał, poprzedzonego zespoleniem 

dusz. Nikt nie ma prawa pozbawiać dzieci pięknych przeżyć jakie niesie świat ducha, który 

skutecznie zwalcza program wychowania seksualnego proponowany przez ideologię 

GENDER. Sfera seksualna bez duchowej otoczki jest zwykłym prymitywnym - wręcz 

zwierzęcym zaspokojeniem popędu. Chrońmy nasze dzieci przed tym szatańskim planem.  

W prawdzie minister do spraw równości - pani Agnieszka Kozłowicz-Rajewicz pod 

wpływem krytyki społecznej i krytycznych opinii innych ministerstw, przedstawiła nowy projekt 
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"Krajowego Programu na Rzecz Równego Traktowania na Lata 2013-2015", w którym nie ma 

już ideologii GENDER.  

Ale szatan walczy nadal ! Do wielu urzędów miast i gmin wpłynęły żądania, aby do szkół i 

przedszkoli wprowadzić program ideologii GENDER. Na niektórych wyższych uczelniach 

"GENDER" już się zadomowił. Ponoć jako nauka w celach porównawczych. Brzmi to 

niewinnie, ale tylko pozornie! 

Poruszona do głębi wizją wielkiego spustoszenia jakie niesie ideologia GENDER, wzywam cały 

Legion MRMSJ, sympatyków i ludzi, dla których dobro ich dzieci nie jest obojętne - do wspólnej 

modlitwy - do krucjaty modlitewnej przeciwko szatanowi, któremu na imię legion GENDER.  

Prośmy Ojca Wszechmogącego w Imię Jezusa Chrystusa - w Imię Miłości o uwolnienie naszej 

ojczyzny od szatana GENDER. Prośmy przez modlitwę z Ewangelii św. Jana "Na początku 

było słowo......". Ofiarujmy też w tej intencji post o chlebie i wodzie - jeden dzień w tygodniu. 

Ukochani w Chrystusie Panu bracia i siostry dołączcie do mnie - do wspólnej modlitwy 

zapobiegając tej "współczesnej rzezi niewiniątek" 

mr Ela z Głuchołaz 

P.S. PIERWSZY TERRORYSTA MIFISTOFELES 

(Kanonik Giorgio P. di T.R.) 

Imprimatur: Kuria Metropolitalna w Krakowie, Kazimierz Nycz Wikariusz Generalny, ks. Jan Dyduch 

Kanclerz. Nr 499/2003, Kraków dnia 17 marca 2003 r. 

Fragmenty z książki Pouczenia złego ducha. Podstawy chrześcijańskiej walki duchowej 

Autor - Pellegrino Ernetti wybity egzorcysta oraz znany biblista i teolog z Wnecji. 

Wydawnictwo "M ", Kraków 2003. 

Spotkałem właśnie Mefistofelesa w dziwnym przebraniu: w szerokim czarnym płaszczu 

wysmukły, z ukrytymi rogami, o płomiennym spojrzeniu. Poznałem go po jego diabelskim 

szyderczym uśmiechu. 

 "Życzę Ci przeklętego 1971 roku! Abyś miał większe powodzenie święty księże, w twoich 

inicjatywach!... Jeśli chodzi o mnie, to jestem pewny mego sukcesu, zwłaszcza po Soborze. 

Wiesz, że jestem pierwszym terrorystą na polu religijnym... Zniszczyłem religię - kościoły 

pustoszeją a bluźnierstwa zastępują modlitwy. Zniszczyłem rodzinę - prostytucja jest 

powszechna, a niewiniątka są masakrowane podczas aborcji. Pozwól jednak, że zejdę do 

szczegółów moich zwycięstw: od kryzysu do kryzysu, mój triumfalny pochód przesłonił 

zwycięstwo Chrystusa......  
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KRYZYS WIARY 

Zabiłem Wiarę, zabiłem Boga, albo lepiej: Ja jestem bogiem ! Pracuję także nad tym, aby 

zniszczyć piękno stworzenia. Za pomocą moich przyjaciół artystów odcisnąłem wszędzie moją 

udawaną skromność: w sztuce, w architekturze, w poezji, w muzyce. Zburzyłem umysł ludzi 

przez narkotyki a teraz w swej głupocie adorują szatana w jego nowoczesnej masce...  

KRYZYS MORALNOŚCI 

Tutaj powodzenie jest łatwe: człowiek żyje zmartwieniem o swoje ciało, ze swojego żołądka 

zrobił bożka. W reklamie mówi się tylko o zabiegach koniecznych dla cery, piękna ciała, 

kobieta pokazywana nago (a zapomina się duszy), należy cieszyć się życiem (a zapomina się 

o wieczności). Grzech, diabeł, piekło to straszaki dla dzieci. Demoralizujące kino rozpościera 

na oczach wszystkich wszelkie rodzaje nałogów. Młodzi nie znają przykazań Bożych. 

Pornografia świętuje kult zwierzęcego człowieka. 

mr Ela z Głuchołaz 

ZNAK KRZYŻA  
ZABIJA ZARAZKI I ZMIENIA WŁAŚCIWOŚCI WODY 

Rosyjscy naukowcy udowodnili doświadczalnie, że znak krzyża zabija zarazki i 
zmienia właściwości optyczne wody, pisze Rus Front. 

Angelina Malakhovskaya spędziła dziesięć lat nad badaniem błogosławieństw kościelnych. 
Przeprowadziła dużą serię eksperymentów, które wielokrotnie ponownie sprawdzała przed 
opublikowaniem. 

„Potwierdziliśmy, że stary zwyczaj czynienia znaku krzyża nad jedzeniem i piciem przed 
posiłkiem ma głęboki mistyczny sens” - mówi fizyk Angelina Malakhovskaya. „Ma to praktyczne 
zastosowanie. Krzyż oczyszcza żywność. To wielki cud, że to może dziać się każdego dnia”. 

Doszła do fenomenalnych wniosków. Zidentyfikowała unikalne właściwości antybakteryjne 
krzyża przy święceniu wody. Uważa ona, że dodatkowe odczytanie Słowa Bożego przy 
wykonywaniu tej czynności przekształca strukturę wody, znacznie zwiększając jej gęstość 
optyczną w krótkim ultrafioletowym zakresie widma. 

Samo przeprowadzenie tych badań było cudem, bo Angelina Malakhovskaya i jej zespół nie 
dostali żadnych grantów. Naukowcy wykonali dużą ilość pracy za darmo - po prostu dali 
ludziom okazję zobaczyć i poczuć uzdrawiającą moc Boga. 

Naukowcy badali skutki modlitwy „Ojcze nasz” i oddziaływanie znaku krzyża prawosławnego 
na bakterie chorobotwórcze. Do badania pobrano próbki wody z różnych miejsc – ze studni, z 
rzeki i z jeziora. Wszystkie próbki zawierały bakterie E. coli, Staphylococcus aureus. Okazało 
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się jednak, że "jeśli czytasz modlitwę „Ojcze nasz” i błogosławisz wodę krucyfiksem, ilość 
szkodliwych drobnoustrojów zmniejsza się 7, 10, 100, a nawet 1000 razy!". 

Zaobserwowano korzystny efekt modlitwy i oddziaływania znaku krzyża na człowieka. 
Ustalono, że szczere błogosławieństwo potrafi ustabilizować ciśnienie i poprawia parametry 
krwi. Zauważono, że jeśli znak krzyża wykonywany jest niedbale, osiągnięcie efektów 
pozytywnych jest mizerne. 

Naukowcy zmierzyli absorpcję wody przed i po nałożeniu na nią znaku krzyża, a także 
uświęcenia. „Okazało się, że gęstość optyczna w stosunku do jej wartości początkowej 
wzrastała od momentu poświęcenia” - mówi Angelina Malakhovskaya. „Oznacza to, że woda 
wydaje się odróżniać sens wypowiedziany w modlitwie nad nią, pamięta ten wpływ i utrzymuje 
go przez czas nieokreślony w postaci wzrostu wartości gęstości optycznej. Woda zdaje się być 
wówczas nasycona światłem. Ludzkie oko nie może oczywiście wyłapać tych zdrowych zmian 
w strukturze wody, ale spektrograf zapewnia obiektywną ocenę oddziaływania czynionych 
znaków”. 

Znak krzyża zmienia gęstość optyczną wody prawie natychmiast. Gęstość optyczna wody 
pobranej z kranu po uczynienia znaku krzyża przez wiernych wzrasta prawie 1,5 -krotnie, a 
gdy czynności tej dokonuje duchowny aż 2,5 - krotnie. Woda potrafi odróżnić ponoć stopień 
wiary człowieka, który ją święci. 

Ponieważ ciało ludzkie składa się z więcej niż dwóch trzecich wody, to znaczy, że Bóg w nas 
ustanowił tworzenie systemu kanałów fizycznych, które w organizmie regulują wszystkie 
procesy biochemiczne. Można powiedzieć, że znak krzyża to pewnego rodzaju lekki generator 
i dowód mistycznego oddziaływania Jezusa Chrystusa. 

Warto tu przypomnieć odkrycie Masaru Emoto, patrz artykuł:  

http://www.eprudnik.pl/woda-nosnikiem-pamieci-odkrycie-masaru-emoto/ 
źródło:http://innemedium.pl/wideo/znak-krzyza-zabija-zarazki-zmienia-wlasciwosci-wody 

Opublikowano na: http://www.eprudnik.pl/znak-krzyza-zabija-zarazki-i-zmienia-wlasciwosci-wody/ 

CZY JEST RÓŻNICA MIĘDZY WODĄ ŚWIĘCONĄ 
A WODĄ EGZORCYZMOWANĄ?  

Każde sakramentalium nie działa "ex opere operato", czyli samo przez się, ale jego działanie jest 

uzależnione od przyjmującego. Dlatego na przykład odpust jest udzielany za pobożne uczynienie znaku 

krzyża. Hipolit Rzymski (+235) pisze: „Gdy będziesz kuszony, naznacz swe czoło pobożnie znakiem 

krzyża. Ten znak cierpienia jest znakiem przeciwko diabłu, jeśli czynimy to z wiarą, a nie po to, aby być 

widzianym przez ludzi. Powinieneś wziąć go na siebie w sposób przemyślany, jakby tarczę, a przeciwnik 

zobaczy moc, która pochodzi z serca”. 

Słowa księdza Romano Guardiniego (+1986): „Czyniąc znak krzyża, czyń go starannie. Nie taki 

zniekształcony, pośpieszny, który nie wiadomo, co oznacza. Czyń powoli duży, staranny znak krzyża: od 

http://www.eprudnik.pl/woda-nosnikiem-pamieci-odkrycie-masaru-emoto/
http://innemedium.pl/wideo/znak-krzyza-zabija-zarazki-zmienia-wlasciwosci-wody
http://www.eprudnik.pl/znak-krzyza-zabija-zarazki-i-zmienia-wlasciwosci-wody/
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czoła do piersi, od jednego ramienia do drugiego, czując, jak on cię całego ogarnia. Staraj się skupić 

wszystkie swoje myśli i zawrzyj całą siłę swojego uczucia w tym geście kreślenia krzyża”. 

Jest takie powiedzenie, że pielgrzymka to rzecz święta, a nie wszystkich uświęca. 

Jaka jest różnica pomiędzy wodą święconą a wodą egzorcyzmowaną? Woda egzorcyzmowana posiada 

oprócz błogosławieństwa egzorcyzm. Jest to dodatkowa siła, a jaka jest różnica, trudno to 

zmierzyć po ludzku. 

Różnica polega na formie błogosławienia (święcenia) i egzorcyzmowania (wypędzania złych duchów). 

Nowy rytuał poświęcenia wody 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby 
przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do 
oczyszczenie, także nasze dusze zostały 
oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego, 
prosimy Cię, pobłogosław + tę wodę, którą 
będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów 
w nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła 
nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do 
Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje 
zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. 
Amen. 

Rytuał egzorcyzmowania wody 

Exorcizo te, creatura aquae, in nómine Dei + 
Patris omnipótentis, et in nómine Jesu + Christi 
Filii ejus  Dómini nostri, et in virtute Spiritus + 
Sancti: ut fias aqua exorcizata ad effugandam 
omnem potestatem inimici, et ipsum inimicum 
eradicare et explantare valeas cum angelis suis 
apostaticis per virtutem ejusdem Dómini nostri 
Jesu Christi: qui venturus est judicare vivos et 
mórtuos, et saeculum per ignem.    Amen 

„Woda egzorcyzmowana (zwana także pobłogosławioną, nie mylić z wodą święconą), sól i olej 

egzorcyzmowane są to środki, które stosowane z wiarą (!), pomagają przepędzić moc złych 

duchów, spożywane służą zdrowiu duszy i ciała oraz chronią miejsca przed wpływem sił 

demonicznych. Woda święcona służy również obronie przed złym duchem” (por. G. Amorth, 

Wyznania egzorcysty, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2002, s.125-130). 

Po Vaticanum II niestety zaniechano tej rozbudowanej formy. Egzorcyści po Soborze 

oczekiwali, że Rytuał Rzymski w części ich dotyczącej zostanie zmieniony, czy też 

raczej uzupełniony. Nie chodziło im o dostosowanie go do „ducha czasów”, co o 

pewne szczegóły „techniczne”. Oczekiwano więc, że nowy tekst będzie podawał więcej 

kryteriów opętania (przypomnijmy, że oryginał z 1614 r. podawał tylko trzy) oraz że więcej 

miejsca znajdzie się dla wezwań do N. M. Panny, bardzo skutecznych w walce z szatanem. 

Tymczasem, pomimo wieloletnich (1991–99) konsultacji, nowy tekst okazał się, delikatnie mówiąc, 

niewypałem; doniesienie CWN z 1999 r. cytuje ks. Amortha, stwierdzającego, że po protestach 

egzorcystów nowy rytuał został „odłożony na półkę”. Głośny wywiad, którego ten kapłan udzielił 

miesięcznikowi „30 Giorni”, zawiera szokujące stwierdzenia: 

– Proszę księdza, włoskie tłumaczenie nowego rytuału dla egzorcystów jest już gotowe. 

– Owszem, jest gotowe. (...) Ten długo oczekiwany rytuał okazał się farsą. Niewiarygodną 

przeszkodą, która może nam uniemożliwić działanie przeciwko demonom. 

– To poważne oskarżenie. O czym Ksiądz myśli? 
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– Dam tylko dwa przykłady. Spektakularne przykłady. Punkt 15. dotyczy uroków oraz jak powinno 

się z nimi postępować. Urok jest złem, które jest czynione poprzez poddanie się szatanowi. Może 

zostać uskutecznione w różnych formach, takich jak zaklęcia, przekleństwa, złe oko, voodoo lub 

macumba. Stary rytuał wyjaśniał, jak powinno się z tym walczyć. Nowy rytuał kategorycznie 

stwierdza, że jest absolutnie zabronione odprawianie egzorcyzmów w takich przypadkach. To 

absurd! Uroki są najbardziej częstą przyczyną opętania oraz zła, czynionego z pomocą demona: 

co najmniej w 90% przypadków! Równie dobrze egzorcyści mogliby w ogóle nie przeprowadzać 

egzorcyzmów. Punkt 16. definitywnie stwierdza, że nie powinno się egzorcyzmować, jeśli nie jest 

się pewnym obecności diabła. Jest to przykład wyjątkowej niekompetencji: pewność co do 

obecności diabła uzyskuje się właśnie przez egzorcyzm. (...) Postanowienia zawarte w nowym 

Rytuale są bardzo poważne i bardzo niszczycielskie. Są owocem ignorancji i braku 

doświadczenia. 

– Ale czyż nowy Rytuał nie został napisany przez specjalistów? 

– Ani trochę! W ciągu ostatnich dziesięciu lat nad Rytuałem pracowały dwie komisje; jedna 

składała się z kardynałów i była odpowiedzialna za Praenotanda, to znaczy za wstępne wytyczne, 

a druga za modlitwy. Mogę z pewnością stwierdzić, że żaden z członków tych komisji nigdy nie 

przeprowadził egzorcyzmów, nigdy nie był obecny przy egzorcyzmie ani nie miał najmniejszego 

pojęcia, czym w ogóle są egzorcyzmy. Tutaj właśnie tkwi błąd, „grzech pierworodny” tego 

Rytuału. Nikt z tych, którzy go opracowywali, nie był specjalistą. 

– Czy to znaczy, że dla Księdza ten nowy rytuał jest bezużyteczny w walce z demonami? 

– Tak. Dali nam słabą broń. Skuteczne modlitwy, których używano od dwunastu stuleci, zostały 

usunięte i zastąpione przez nowe, którym tej skuteczności brakuje.[ 30 Giorni” z czerwca 2001 r. 

Wywiad przeprowadził Stefan Maria Paci.]  

Nowy Rytuał nie wspomina egzorcyzmów przedmiotów  

(m.in. wody święconej, soli i oleju), a także miejsc. 

Naciski egzorcystów, zgromadzonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Egzorcystów, doprowadziły 

do połowicznego sukcesu – wprawdzie do Rytuału nie wprowadzono zapisu, dającego każdemu 

egzorcyście opcję na stosowanie wersji z 1614 r. (nie pomogła interwencja kard. kard. Mediny Esteveza 

i Ratzingera), jednak kard. Medina Estevez dołączył notę informującą, że egzorcyści mogą zwracać się 

przez swego biskupa do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o zezwolenie na 

używanie Rytuału z 1614 r., a Kongregacja „chętnie go udzieli”. Dlaczego nie udało się wprowadzenie 

oficjalnego zapisu do tekstu Rytuału? Ks. Amorth udziela na to pytanie częściowego wyjaśnienia: 

– Jesteśmy traktowani bardzo źle. Nasi współbracia, których zadanie jest bardzo delikatnej 

natury, traktowani są jak szaleńcy, jak fanatycy. Mówiąc ogólnie, są oni zaledwie tolerowani 

przez biskupów, którzy ich wyznaczyli [na egzorcystów]. 
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Nurt „naukowy”, negatywnie odnoszący się do możliwości realnego istnienia szatana i widzący w nim 

jedynie personifikację bezosobowego zła (a więc „coś”, a nie „kogoś”), opiera się na naturalizmie. Skoro 

jednak demony mają być tylko formami „negatywnej energii”, to wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, 

by uznać, że z kolei aniołowie są li tylko formami „energii pozytywnej”. Stąd już tylko jeden krok do 

stwierdzenia, że i Pan Bóg nie jest Osobą, ale czymś nieokreślonym – „energią”, „siłą kosmiczną” etc. 

Jest to więc nurt prowadzący powoli, ale nieubłaganie, do ateizmu. 

Woda święcona i egzorcyzmowana chroni osoby, domy, przedmioty przed zasadzkami zła. Można ją 

pić, skrapiać ciało oraz przedmioty. Pomaga w neutralizowaniu znaków objawianych przez złego ducha.  

Olej egzorcyzmowany usuwa magiczne, zatrute i nieczyste pokarmy, które znalazły się w ciele 

zniewolonego poprzez spożycie lub wypicie. Można używać go do przyprawiania pokarmów. Powoduje 

to szybkie wydalenie danego przedmiotu. Nacieranie olejem wspomaga działanie łaski w walce ze złym 

duchem i jego oddziaływania na opętanego. 

Sól egzorcyzmowaną można stosować oddzielnie od wody. Rozsypuje się ją w pomieszczeniach 

uważanych za skażone działaniem sił demonicznych, np. w miejscach, gdzie były wywoływane duchy 

czy odbywało się coś bardzo złego: zabójstwo, kazirodztwo, zaparcie się wiary. Stosuje się także sól 

egzorcyzmowaną do ochrony domów, mieszkań, zabudowań gospodarczych oraz pól, gdy zachodzi 

przypuszczenie, że mogą być pod działaniem klątw.  

Poświęcone kadzidło wykorzystuje się w specyficznych warunkach, gdy złe duchy obezwładniają 

zniewoloną osobę pozbawiając ją kontaktu z otoczeniem. Dym poświęconego kadzidła drażni złe duchy, 

ujawnia ich obecność i je wygania. 

Źródło: http://signum-dei.blogspot.com/2013/04/czy-jest-roznica-miedzy-woda-swiecona.html 

Ś WIADECTWA:  

UWAŻAJCIE NA HELLO KITTY I… SPIDER MANA 

1. Nasz rycerz Jacek, który jeździ na tirach, gdy zjechał z trasy do domu zauważył, że jego 6-letnia 

córeczka ma płytkę z Hello Kitty a także lalkę z tym kotkiem; natychmiast kazał to wyrzucić, oczywiście 

nie obyło się bez bólu, zwłaszcza za lalką Zuzia płakała. 

W nocy o godz. 2:00 obudziło go mocne duszenie, jakby go ktoś przygniatał, szarpał; zaczął się modlić, 

odmawiać egzorcyzmy, zanurzać we Krwi Pańskiej…  

Walka trwał pół godziny. Potem ni to we śnie ni na jawie zobaczył przed wejściem do pokoju Zuzi czarną 

postać, bez twarzy, wielkości córeczki,  bardzo silną, która chciała koniecznie wejść do jej pokoju… 

Zaczął z tą postacią walczyć, egzorcyzmować, krzyczeć: szatanie, mocą Jezusa Chrystusa rozkazuję 

ci opuść ten dom!!!  

Postać zmieniała się, kilkakrotnie przedstawiała się jako Zuzia - jako opętana Zuzia, pełna siły i 

agresji….  

Walka trwała 2 godziny… Jacek, gdy rano wstał, był mokry, natomiast Zuzia po przebudzeniu 

powiedziała, że jeszcze nigdy tak dobrze i smacznie nie spała, jak tej nocy… 

http://signum-dei.blogspot.com/2013/04/czy-jest-roznica-miedzy-woda-swiecona.html
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2. Rycerka Zosia poszła w odwiedziny do córki. 5-letni wnuczek mówi:  

- Babciu pobaw się ze mną! i wyjmuje jakąś  grę ze Spider Manem.  

Babcia mówi: - Nie będę się bawić w żadną grę, ani zabawę z zabijaniem.  

- No babciu – mówi mały – ale wiesz, on zamienia się w pająka i ratuje ludzi!  

- Tak, ratuje ludzi, ale innych zabija, czyż nie?! A jak naucza nasz Pan Jezus Chrystus? Nie wolno 

zabijać! – odpowiada babcia.  

Gdy potem weszła do pokoju wnuczka, zobaczyła mnóstwo gadżetów Spider Mana, i na biurku, i obok – 

cały strój, a nawet pościel!  

Przeraziła się tym widokiem i powiedziała córce co  o tym myśli, że trzeba to wszystko usunąć, bo 

będzie z dzieckiem  źle… Ale córka nie dała wiary… 

W nocy Zosia miała sen, że do jej pokoju przez okno wchodzi – jak duch -monstrum przypominające 

wyglądem Spider Mana; kieruje się do niej, aby ją zabić; w  niej narasta lęk i zaczyna uciekać; wpada do 

pokoju, gdzie akurat spał mąż i wie że, to demon, który teraz idzie, aby, ich oboje zabić; Zosia chce 

chronić męża, ale nie wie co  ma robić, bo potwór zbliża się  szybko do drzwi; 

Przychodzi jej do głowy, że ma uczynić ZNAK KRZYŻA – żegnać i błogosławić; gdy to uczyniła, potwór 

rozpłynął się w powietrzu i znikł…  

JESZCZE O HELLO KITTY I SPIDER MANIE 

Opowiedziałam w piątek (8.11.2013) koleżance w pracy, młodej mamie, co ma dwóch chłopców o Hello 

Kitty i Spider Manie. Bardzo się przejęła. Przez przypadek (nie ma przypadków)  tego dnia sprzątała 

samochód i znalazła – nie wiadomo skąd – zabawkę Spider Mana. Natychmiast wyrzuciła do śmieci, tak 

aby dzieci nie widziały. 

W nocy nie mogła spać… nachodziły ją lęki. 

Jak usnęła, to o 2-giej w nocy obudziła się z silnym szczękościskiem, wręcz zgrzytanie zębami i 

swoistym prawie paraliżem ciała. Trwało to do 3-ciej w nocy.  

Rano była wyczerpana. Powiedziała, że jeszcze  nigdy takiego czegoś nie przeżyła… 

Książka ks. Jacka Bałemby SDB 
W TRADYCJI Z KULTEM CHRYSTUSA KRÓLA  

+  M Laudetur Iesus Christus! 

Czcigodni Księża, Wielebne Siostry, Szanowni Państwo, 

dzięki Bożej i ludzkiej pomocy wkrótce na rynku księgarskim ukaże się 

moja kolejna książka: 

"Uniżenie przed Chrystusem fundamentalnym wyrazem uznania 

Jego królewskości". 

Opracowanie łączy zakorzenienie w Tradycji z kultem Chrystusa Króla i 

uniżeniem przed Jego majestatem wyrażającym się m.in. w postawie 

klęczącej. 

http://m.in/
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Reprodukcja dzieła Luca Signorelli "Komunia Apostołów" czytelna i chyba  nie wymagająca komentarza. 

W czasach pomieszania powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła, katolicy polscy 
otrzymują do ręki kolejną pomoc wzmacniającą w niezrównanym trudzie wierności i duchowej walce w 
obronie czystości wiary i katolickiego kultu. 

Książka jest pierwszą pozycją w planowanym cyklu "W blasku Tradycji". 

Zamówienia można już składać tutaj: Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu 
02-764 Warszawa, ul. Egejska 5/24 tel. 22 651 88 17 lub 601 519 847 
e-mail: savoir@savoir-vivre.com.pl (dr Stanisław Krajski) 

Dobrze uczynimy dzieląc się ta informacją z Polakami w kraju i za granicą! 

z modlitwą i życzeniami ks. Jacek Bałemba SDB 
http://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/ 

PIUS XI: Z ENCYKLIKI QUAS PRIMAS (1) 

do wszystkich Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych 

Ordynariuszów, którzy pozostają w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską. O ustanowieniu 

święta Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla 

Czcigodni Bracia, Pozdrowienie i błogosławieństwo Apostolskie! 

ODSTĘPSTWO I NAWRÓCENIE 

 1.  W pierwszej encyklice, wydanej na początku Naszego Pontyfikatu, do wszystkich 

biskupów, kiedy zastanawialiśmy się nad najważniejszymi przyczynami tych nieszczęść jakie 

przygniatają ludzi i z nimi się zmagają, wówczas otwarcie wskazaliśmy, iż tego rodzaju 

nawałnica zła nie tylko dlatego nawiedziła świat, ponieważ bardzo wielu ludzi usunęło Jezusa 

Chrystusa i Jego najświętsze prawo z własnych obyczajów i życia prywatnego, rodzinnego i 

publicznego; lecz także i w przyszłości nie zajaśnieje pewna nadzieja stałego pokoju między 

narodami, dopóki tak jednostki, jak państwa stronić będą i zaprzeczać panowaniu Zbawcy 

Naszego. Przeto wezwaliśmy, by pokoju Chrystusowego szukano w królestwie Chrystusowym i 

zapowiedzieliśmy, iż to zamierzamy uczynić, o ile to Nam będzie dane: a mianowicie, iż w 

królestwie Chrystusa nie można, naszym zdaniem, przyczynić się skuteczniej do przywrócenia 

i utrwalenia pokoju, jak przywracając panowanie Pana Naszego. I zaiste jaśniejszą nadzieję 

lepszych czasów obudził w nas czy to dopiero powstały, czy też silniej rozbudzony, ów prąd 

wśród ludów ku Chrystusowi i Kościołowi Jego, w którym jedyne zbawienie: stąd też można 

było dostrzec, iż wielu z tych, co wzgardziwszy panowaniem Odkupiciela, stali się jak gdyby 

wygnańcami z Jego królestwa, przygotowują się spiesznie i dojrzewają, by wrócić do 

obowiązków posłuszeństwa. (cdn) 

Źródło: http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/quas_primas/qp.php 

tel:22%20651%2088%2017
tel:601%20519%20847
mailto:savoir@savoir-vivre.com.pl
http://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/
http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/quas_primas/qp.php
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10 lat ADORACJI NOCNYCH we Wrocławiu 

W nocy z soboty na niedzielę, 28 na 29 grudnia odbędzie się jubileuszowe czuwanie adoracyjne przed 

Najświętszym Sakramentem prowadzone przez wrocławski oddział Legionu Małych Rycerzy MSJ. Już 

od dziesięciu lat Mali Rycerze w każdą czwartą sobotę miesiąca rozpoczynają Apelem Jasnogórskim o 

21:00 nocną adorację, podczas której dziękują Bogu za Jego niezmierną Dobroć i Łaskawość, 

przepraszają za grzechy swoje, Polaków i całej ludzkości, uwielbiają Boży Majestat i wypraszają 

Miłosierdzie dla nas i świata całego. 

Podczas każdej adoracji odmawiany jest cały Różaniec Święty, siedem koronek do Miłosierdzia Bożego, 

Różaniec do Najdroższej Krwi Pana Jezusa, litanie, koronki i inne modlitwy, śpiewane są pieśni a na 

koniec - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Tak będzie i tym razem, ale z 

okazji jubileuszu ks. Andrzej Szyc, proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej, odprawi 

okolicznościową Mszę Świętą o północy. Adorację, niezmiennie od lat prowadzone przez animatorkę 

koła s. Donatę, tradycyjnie zakończy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem przed Mszą o 

godzinie 6:30. 

Dzięki Ci, Dobry Jezu, za te wszystkie lata, za uzyskane łaski, za radosne godziny przebywania w 

Twojej Obecności, za siostrę Zofię, przez którą to dzieło się zaczęło, i za przychylność kapłanów na 

czele z ks. proboszczem Andrzejem. Dziękujemy Ci nasza Matko i Królowo, że przez te wszystkie lata 

jesteś z nami, wspierając, umacniając, broniąc i ucząc jak bardziej kochać Boga. 

Chwała, cześć i uwielbienie Jezusowi w Najświętszym Sakramencie! Tak, Jemu chwała i cześć! 
        mr Sławek z Wrocławia 

ADORACJE I MSZE ŚW. O POWSZECHNE KRÓLOWANIE 

CHRYSTUSA KRÓLA W NARODZIE I PAŃSTWIE POLSKIM  

W sobotę, 23 listopada 2013 r., wigilię uroczystości Chrystusa Króla, tradycyjnie w Kaplicy Chrystusa 

Króla w parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie odbyła się adoracja nocna zakończona  Mszą św. o 

północy. Intencja adoracji i Mszy św.:  

„Przez wstawiennictwo Królowej Polski, Anioła Stróża Polski i przyczyną Świętych Narodu 

Polskiego prośba o powszechne królowanie Jezusa Króla Polski w narodzie i państwie Polskim 

oraz posłuszeństwo i spełnianie woli Bożej przez Polaków.” 

Adoracje wpisały się w tradycję parafialną. Inicjatywa tych adoracji wyszła od ówczesnej parafialnej 

grupy Małych Rycerzy (i czcicieli) Miłosierdzia Bożego i są prowadzone do dzisiaj pod ich patronatem 

już od 18 lat. Pierwsza Adoracja całonocna ku czci Chrystusa Króla 

odbyła się 25/26.11.1995 zaś  Msza Św. o północy była w intencji: „Aby 

Jezus Chrystus został ogłoszony Królem Polski”. 

Adoracje te to też owoc Pieszej Pielgrzymki z Koszalina na Jasną Górę 

w 1994 roku.    mr Wiesław z Koszalina 
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INTENCJA dla RYCERZY–DO MODLITW I MSZY ŚWIĘTYCH! 

„O ocalenie [Polski] i duchową odnowę Narodu Polskiego  

przez Niepokalane Serce Maryi za przyczyną Patronów Polski” 

SPOTKANIA MODLITEWNO-FORMACYJNE  
LEGIONU MAŁYCH RYCERZY w 2014 

REZERWACJA TERMINÓW REKOLEKCJI I SPOTKAŃ w 2014 

►1-3 lutego 2014 – nieplanowany termin 2 dobowych rekolekcji dla wszystkich Małych Rycerzy i 
zainteresowanych postacią św. Charbela w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym im. Jana Pawła II w 
Koszalinie ul. Seminaryjna 2  

(CERTUS zob. http://www.cef.koszalin.opoka.org.pl/ 

Ucztę duchową poprowadzi ks. Jarosław Cielecki. Zgłoszenia na te rekolekcje – Wiesław, tel. 94 343-47-
59 kom. 668 093 700 

►13-16 lutego 2014 - nie planowane rekolekcje dla Małych Rycerzy i sympatyków w Centrum 
Rehabilitacji Caritas w Łomży. Rekolekcjom przewodniczyć będzie ks. Jacek Skowroński. Jest już 
komplet uczestników. 

►28-30 marca 2014 – nie planowane rekolekcje dla Małych Rycerzy w Domu Rekolekcyjnym 
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (tzw. Szarytek) w Częstochowie ul. św. 
Barbary 43. Rekolekcje organizowane są dla wszystkich rycerzy, głównie kierowane dla uczestników IX 
Pielgrzymki Zawierzenia Legionu Małych Rycerzy szczególnie zamieszkałych w południowej części 
Polski. Po raz pierwszy będzie głosił słowo do Małych Rycerzy franciszkański kaznodzieja - o. Dobromił 
Beker z klasztoru w Miejskiej Górce k/ Rawicza woj. wielkopolskie – rekomendowany przez ks. Jacka 
Skowrońskiego i o. Sylwestra Haśnika. 

Podczas ostatniego Zgromadzenia animatorów w Kaliszu padła propozycja zorganizowania takich 
rekolekcji w Częstochowie. Te rekolekcje poprzedzą IX Pielgrzymkę Zawierzenia Legionu MR MSJ 
Królowej Polski i Matce Miłosierdzia na Jasnej Górze 30 marca 2014. Połączenie rekolekcji z IX 
Pielgrzymką Zawierzenia jest umożliwieniem w ich uczestnictwie dla wszystkich rycerzy przy tych 
samych kosztach przejazdu.  

Obecne koszty noclegów w Domu Rekolekcyjnym nie są wysokie (wg gospodarzy obiektu w marcu 
mogą ulec zmianie): pokoje 4-7 osobowe to 25 zł, za łóżko, 10-26 osobowe po 20 zł. Posiłki mogą być 
we własnym zakresie. Dla zainteresowanych korzystania ze stołówki Domu Rekolekcyjnego podajemy 
ich koszty: śniadania – 12 zł, obiad – 22 i kolacje: 12 zł. Przy zapisie należy podać konkretne 
informacje dotyczące tak noclegów jak i korzystania z posiłków. Zapisy: Maria – tel. 22/781-67-81 
kom. 664 035 180. 

►30/31 marzec 2014 – IX Pielgrzymka Zawierzenia Legionu MR MSJ Królowej Polski i Matce 
Miłosierdzia na Jasnej Górze; opiekun duchowy: ks. dr Lesław Krzyżak. 

Przedstawicieli poszczególnych ośrodków i grup modlitewnych organizujących przyjazd na IX 
Pielgrzymkę Zawierzenia na Jasną Górę prosimy o podanie ilości uczestników. 

http://www.cef.koszalin.opoka.org.pl/
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►11-13 kwietnia 2014 rekolekcje w Graz (Austria). Rekolekcje poprowadzi ks. Jacek Skowroński z 
tłumaczeniem na j. niemiecki dla rycerzy z Austrii. Informacje szczegółowe: Krzysztof tel. 
+436641308154 e-mail: grela.christof@gmail.com  

►15-18 maja 2014 rekolekcje w Tolkmicku organizowane przy okazji imienin Założycielki Legionu śp. 
Zofii Grochowskiej, Kontakt: Maria – tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180. 

►16-18 maja 2014 rekolekcje w Bochni. Rekolekcje poprowadzi ks. Jacek Skowroński. Informacje 
szczegółowe: Halina tel. 146116320 kom. 798275848 lub Andrzej kom.783954234 

►5-8 czerwca 2014 rekolekcje w Niepokalanowie, głosić będzie ks. Jacek Skowroński. Zapisy i 
informacje szczegółowe: Maria – tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180. 

►15-18 czerwca 2014 planowane rekolekcje w Jeleniej Górze - Cieplice, głosić będzie ks. Jacek 
Skowroński.  

►1-3 sierpnia 2014 – XVI Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu, Zgromadzenie Animatorów. Termin 
zaplanowany przez Księży Jezuitów z Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego  w pierwszy weekend 
SIERPNIA. Opiekun spotkania ks. dr. Aleksander Jacyniak 

►2-6 września 2014 – to planowany termin 4 dniowych rekolekcji dla wszystkich Małych Rycerzy w 
Centrum Edukacyjno-Formacyjnym im. Jana Pawła II w Koszalinie ul. Seminaryjna 2 (CERTUS zob. obiekt 

http://www.cef.koszalin.opoka.org.pl/ 

►4 października 2014 - II Zjazd Legionu w Krakowie, „Wieczór z Janem Pawłem II”, nocna adoracja 
Króla Miłosierdzia. Oficjalnie uczestniczymy od Mszy św. o godz. 18:00 do godz. 6:00 z Mszą św. o 
północy. 

►14 grudnia 2014 (III Niedziela Adwentu) – planowana uczta duchowa w Graz (Austria).  Po raz 
kolejny zaproszony został franciszkański kaznodzieja - o. Dobromił Beker z klasztoru w Miejskiej Górce 
k/ Rawicza woj. wielkopolskie – rekomendowany przez ks. Jacka Skowrońskiego i o. Sylwestra Haśnika. 
O szczegółach poinformujemy w innym terminie. 

P.S. Informacje mogą ulec zmianie... 

UŚ MIECHNIJ ŚIĘ… „KTO ZNA JAKIEGOŚ ŚWIĘTEGO” 

Na roratach ksiądz opowiada dzieciom życiorysy świętych.  
Po skończonej opowieści pyta dzieci: - Kto zna jakiegoś świętego?  
Mała 3,5 letnia dziewczynka podnosi rączkę,  
a siostra zakonna siedząca obok niej pyta: "Jakiego świętego znasz?" 
Dziecko bez namysłu odpowiada: " Moja babeczka Marysia. 

mr Maria Mrózek 
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