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Z nauczania Kościoła:  

WSTĘP Z ENCYKLIKI ŚW. PIUSA X PAPIEŻA-  
„O ZASADACH MODERNISTÓW” (1) 

Poruczony Nam od Boga urząd pasterski nad owczarnią Chrystusową obejmuje przede 

wszystkim zadanie, określone przez Chrystusa, zachowania jak najczujniej skarbu wiary, przekazanej 

wiernym, przed nowymi, niekościelnymi pojęciami i zarzutami nieprawej nauki. Tej czujności 

najwyższego Pasterza potrzeba ludowi katolickiemu po wszystkie czasy; za sprawą bowiem 

nieprzyjaciela rodzaju ludzkiego, nie zbywało nigdy na ludziach "mówiących przewrotności" (2), 

"próżnomównych i zwodzicieli" (3), "błądzących i w błąd wwodzących" (4). Przyznać jednakże należy że 

w ostatnim czasie pomnożyła się niesłychanie liczba nieprzyjaciół krzyża Chrystusowego, którzy usiłują 

sposobami nowymi zupełnie i pełnymi chytrości zniweczyć ożywczą potęgę Kościoła, a nawet, jeśliby im 

siły dopisały, zburzyć do szczętu Królestwo Chrystusowe. I stąd nie wolno nam dłużej milczeć, aby się 

nie zdawało, że zaniedbujemy najświętsze zadanie swoje, i ażeby łagodności naszej, którą kierowaliśmy 

się dotąd w nadziei, że nastąpi upamiętanie, nie poczytano za zapomnienie obowiązku. 

Do bezzwłocznego wystąpienia w tej sprawie zniewala nas przede wszystkim ten powód, że 

zwolennicy błędów nie znajdują się już wśród otwartych jedynie nieprzyjaciół, ale, nad czym najwięcej 

boleć i czego lękać się trzeba: kryją się w łonie i wnętrzu Kościoła i o tyle są niebezpieczniejsi, o ile 

trudniej ich rozpoznać. – Mamy na myśli, Czcigodni Bracia, wielu z pośród katolików świeckich, a nawet, 

co najsmutniejsza, z pośród kapłanów, którzy z pozornej ku Kościołowi miłości, bez głębszego 

wykształcenia filozoficznego i teologicznego, a co gorzej, aż do szpiku kości przejęci zapatrywaniami, 

głoszonymi przez przeciwników Kościoła, zuchwale narzucają się na odnowicieli Kościoła i w zwartym 

szeregu zaczepiają butnie najświętsze sprawy w dziele Chrystusowym, nie oszczędzając nawet Osoby 

Boskiego Zbawiciela w której nie widzą w świętokradzkim zapędzie nic więcej, jak tylko zwykłego, 

prostego człowieka. 
Źródło: ENCYKLIKA PASCENDI DOMINICI GREGIS - O ZASADACH MODERNISTÓW – wstęp, ŚW. PIUS X, PAPIEŻ 

Na język polski przełożył i wstępem opatrzył Bp Stanisław Okoniewski 
 

MODLITWA UNIŻENIA – LEŻENIE KRZYŻEM 

Istnieją różne formy modlitwy: uwielbienia, dziękczynienia, prośby... Wszystkie ważne, wszystkie 

potrzebne, ale w dzisiejszej dobie najbardziej konieczna wydaje się – mało znana i mało 

praktykowana – modlitwa uniżenia... Łączy ona w sobie wszystkie wcześniej wymienione rodzaje 

modlitw, jednakże ma szczególny charakter, szczególną cechę bardzo miłą Panu Bogu, a 

mianowicie pokorę.  

Na czym polega modlitwa uniżenia?  

Dobrze znamy ze Starego Testamentu postawę Proroków Pańskich, jak 

stając przed Panem (do modlitwy, rozmowy padali na twarze… 
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Zawsze PADALI NA TWARZ. To nie przenośnia, ani nawet obyczaj, choć wiadomym było we wszystkich 

kulturach, że jak się stoi przed władcą, królem, to powinno się paść na kolana bijąc czołem o ziemię, bo 

nie przed byle kim człowiek się znajduje, ale przed najwyższym majestatem (ziemskim). 

Tym bardziej prorocy – mieli pełną świadomość, że stają przed Najwyższym, przed Bogiem samym, 

Stworzycielem, a więc ich postawa była godna Boga: padali na twarz bijąc głową o ziemię. Zresztą 

wiara Narodu Izraelskiego mówiła, że człowiek – marny proch ziemi – nie może podnieść oczu i patrzeć 

na Boga (albo Jego wysłańców) pozostając przy życiu. Oni mieli doskonałą samoświadomość kim są, a 

kim jest Bóg. Nigdy człowiek – stworzenie, nie będzie równy Bogu – swojemu Stwórcy! Nigdy grzesznik, 

czy nawet tzw. sprawiedliwy – który przecież upada 77 razy dziennie – nie będzie równy Najświętszemu, 

Najczystszemu, Najsprawiedliwszemu... Padali na twarz, często w prochu ziemi, niejednokrotnie 

kładąc się na ziemię z rozpostartymi ramionami (tzw. leżenie Krzyżem), wcześniej poszcząc, 

zakładając wór pokutny, czy stosując jeszcze inne formy ascezy. Prorocy znali Boga nie tylko 

miłosiernego, ale i sprawiedliwego – świętego Sędziego, przed którym drży nie tylko cała ziemia, ale i 

całe Niebo, więc padali na twarz, nigdy nie odwracali się tyłem (plecami) do Pana, nie odchodzili 

pierwsi, bo wiedzieli, kim są, a kim jest Ten, z którym rozmawiają... 

To dzisiejszy człowiek ma czelność traktowania Pana Boga jak partnera równego sobie, kompana, 

któremu może rozkazywać... Kiedyś tak nie było, hierarchia wartości była jednoznacznie ustalona...  

Nie zdajemy sobie sprawy, jak wielkie znaczenie ma w oczach Pana Boga nasza postawa 

modlitewna, czy np. odmawiam różaniec (czy inną modlitwę, czy adoruję Go w ciszy) – na kolanach, 

na siedząco, czy na stojąco. Nie chodzi tu oczywiście o ludzi chorych, czy wielki ścisk w kościele, ale o 

ogólne zasady. Wszystko w nas powinno współgrać, harmonizować. Nie wiemy dziś tak naprawdę, na 

czym polega DOSKONAŁY AKT ŻALU za własne grzechy, nie mamy w ogóle poczucia grzeszności... 

Wszystko nam się należy, to my wyświadczamy Panu Bogu łaskę... Jeśli nawet tak nie myślimy, to taka 

postawa po prostu wyłania się z naszego ogólnego zachowania. Jesteśmy przyzwyczajeni, że Bóg jest 

dobry, miłosierny i wszystko nam wybaczy... Nadużywamy Jego dobroci, Jego miłości, Jego 

miłosierdzia, tzn. nie traktujemy Pana Boga na serio... A On? Traktuje nas niezwykle poważnie, każde 

nasze słowo, każdy czyn, nawet każda myśl, jest odbierana przez Pana Boga bardzo osobiście, bardzo 

mocno, bardzo serio... Jeśli o coś proszę samego Boga, mojego Stworzyciela, to świadom swojej nędzy, 

swojej małości, swojej grzeszności - JUŻ W SERCU SWOIM – będę padał na kolana, a nawet sięgał 

czołem do ziemi (bo wszystko we mnie krzyczy, że jestem niegodny i nie zasługuję na Jego 

miłosierdzie) i błagał Go o zmiłowanie! Doskonały akt żalu jest Łaską, o którą nieustannie powinniśmy 

prosić. Zazwyczaj doświadczają go ludzie nawróceni, w których następuje całkowita metamorfoza. Ich 

życie, ich słowa, ich gesty, są ciągłym potwierdzaniem wewnętrznej skruchy i głębokiej przemiany…  

Postawy uniżenia, modlitwy pokory uczy nas chociażby prorok Daniel (Dn 9,1-19), który 

biorąc na swoje barki grzechy rodaków (prototyp Pana Jezusa), pada na ziemię, przeprasza Pana 

Boga, uwielbia Go i błaga o miłosierdzie nad narodem wybranym. Był sprawiedliwy, nie musiał 

nawet przepraszać za siebie, bo starał się wiernie wypełniać nakazy Prawa, a tym samym Wolę Pana. 

Jednak był też patriotą, zależało mu nie tylko na swoim dobru, ale i dobru własnego narodu, więc 

zebrał wszystkie grzechy, wady i bolączki rodaków i przedstawiał je Panu, żałując, przepraszając, 
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upokarzając się, wołając o litość i miłosierdzie… 

My, dziś, idąc przykładem Proroków Pańskich, mając świadomość nieskończonej miłości i 

dobroci Boga, ale i Jego wielkości, Majestatu, powinniśmy jak najczęściej praktykować modlitwę 

pokory na wzór proroka Daniela, w sposób szczególny ujawniającą się w leżeniu Krzyżem. Tej 

postawy uniżenia bardzo boi się szatan. Przypomina nam ona słowa ze Środy Popielcowej: „pamiętaj 

człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz!” Przypomina także samemu Ojcu 

Przedwiecznemu ofiarę Jego umiłowanego Syna, jaką poniósł za nas na Krzyżu, dlatego też tak bardzo 

wzrusza Jego ojcowskie serce... Leżenie Krzyżem praktykowali, zwłaszcza w sprawach ważnych, wielcy 

Święci, m.in. Jan Paweł II, którego niejednokrotnie widziano leżącego na kamiennej posadzce przed 

Tabernakulum, zwłaszcza, gdy był już papieżem. Na pytanie: co robi i dlaczego tak? Odparł: gdybyś 

widział to, co ja widziałem (w wewnętrznej wizji), też byś leżał Krzyżem… Zauważmy, że w Wielki 

Piątek, gdy kapłan wchodzi do świątyni, zanim rozpocznie Liturgię, pada na twarz przed Bogiem 

(kładzie się na posadzkę) w geście przebłagania… Podobnie nowo wyświęcani kapłani, w czasie 

święceń kapłańskich leżą krzyżem, aby błagać Boga o miłosierdzie dla siebie i zmazanie 

dotychczasowych win… Modlitwa leżenia Krzyżem również bywa zadawana, jako pokuta na Spowiedzi 

świętej… 

Modlitwa uniżenia – leżenie Krzyżem, ma wielką moc sprawczą i warto w obecnym czasie ją 

praktykować, jako modlitwę przebłagalną (biorąc na siebie grzechy swoje, swojej rodziny, swoich 

przodków) i najdoskonalszą formę modlitwy. 

mr Małgosia ze Szczecina 

P.S. (od redakcji)  Świadectwo ks. Dominika Chmielewskiego SDB 
http://parafiaswietejrodziny.wrzuta.pl/audio/88ubekCrQu2/jak_przeblagac_boga_za_grzechy_-_przed_nabozenstwem_przeblagania_-_ks._dominik_chmielewski_-_rekolekcje_dzien_iii 

Taką modlitwę uniżenia-leżenia krzyżem – nieprawdopodobnie modlitwy skutecznej – radzi 

nam praktykować w swoim świadectwie ks. Dominik Chmielewski SDB. Kiedyś podczas modlitw o 

uwolnienie osoby opętanej otrzymał natchnienie położenia się krzyżem przed Najświętszym 

Sakramentem i przepraszania Pana Boga za jej grzechy. Osoba ta (kobieta) była wielokrotnie 

egzorcyzmowana przez ks. egzorcystów, lecz nie było widać rezultatu. W chwili, kiedy ks. Dominik z 

natchnienia przyjął postawę uniżenia i czynił przebłaganie demon z tej opętanej kobiety odezwał się: 

„Co ty robisz… Co ty robisz? Kto cię nauczył tej modlitwy? Skąd wiesz, że tak trzeba się 

modlić?” Słysząc to inny kapłan (ks. egzorcysta) zachęcił obecnych do tej formy modlitwy i sam także 

położył się krzyżem czyniąc przebłaganie za grzechy tej kobiety. Ponownie demon rycząc powiedział: 

„Miażdżycie mnie! Nie mogę… nie mogę już wytrzymać. Musze odejść!” Jedna modlitwa, która 

zmiażdżyła diabła. 

To świadectwo jest potwierdzeniem powyższych słów i zachętą do praktykowania tej modlitwy. 

Ks. Dominik świadom tego, zachęca do codziennej takiej modlitwy na początku w swojej „izdebce” ok 15 

minut. Najpierw przepraszamy za swoje grzechy, potem za współmałżonków, dzieci, rodziców, 

przodków itd. Do tego można dołączyć koronkę do Bożego Miłosierdzia, do Krwi Chrystusa, do Ran 

Jezusowych, jako modlitwę przebłagalną. Można również odmówić część różańca św. jako 



Głos Małego Rycerza Nr 14 (2/2014)        kwiecień-maj-czerwiec 2014 

  

5 
 

 
 

wynagrodzenie. To wszystko w zależności od natchnień pochodzących od Ducha Świętego. Według ks. 

Chmielewskiego praktyka tej modlitwy bardzo pomaga do skruchy, we właściwym żalu za grzechy i 

zadawania sobie pokuty stosownej do popełnionych wykroczeń wobec praw i zasad Bożych… (wk) 

MODLITWA BŁAGALNA PROROKA DANIELA  
w postach, pokucie i popiele 

Modlitwa Daniela3  

4 I modliłem się do Pana, Boga mojego, wyznawałem i mówiłem: „O Panie, Boże 

mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie 

kochają i przestrzegają Twoich przykazań. 5 Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i 

zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań. 6 Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, 

prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do 

naszych przodków i do całego narodu kraju. 7 U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na 

twarzach, jak to jest dziś u nas - mieszkańców Judy i Jerozolimy, i całego Izraela, u bliskich i dalekich, 

we wszystkich krajach, dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali. 8 Panie! Wstyd na 

twarzach u nas, u naszych królów, u naszych przywódców i u naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy 

przeciw Tobie. 9 Pan, Bóg nasz, zaś jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się 

przeciw Niemu 10 i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, 

które nam dał przez swoje sługi, proroków. 11 Cały Izrael przekroczył Twoje Prawo i pobłądził, nie 

słuchając Twego głosu. Spadło4 na nas przekleństwo [poparte] przysięgą, które zostało zapisane w 

Prawie Mojżesza, sługi Bożego; zgrzeszyliśmy bowiem przeciw Niemu. 12 Spełnił więc swoje słowo, 

jakie wypowiedział przeciw nam i naszym władcom, którzy panowali nad nami, że sprowadzi na nas 

wielkie nieszczęście, jakiego nie było pod całym niebem, a jakie spadło na Jerozolimę. 13 Tak jak zostało 

napisane w Prawie Mojżesza, przyszło na nas całe to nieszczęście; nie przebłagaliśmy Pana, Boga 

naszego, odwracając się od naszych występków i nabywając znajomości Twej prawdy. 14 Czuwał więc 

Pan nad nieszczęściem i sprowadził je na nas, bo Pan, Bóg nasz, jest sprawiedliwy we wszystkich 

swych poczynaniach, my zaś nie usłuchaliśmy Jego głosu. 15 A teraz, Panie, Boże nasz, który 

wyprowadziłeś swój naród z ziemi egipskiej mocną ręką, zyskując sobie imię, jak to jest dziś: 

zgrzeszyliśmy i popełniliśmy nieprawość. 16 Panie, według Twojego miłosierdzia, niech ustanie Twój 

zapalczywy gniew nad Twoim miastem, Jerozolimą, nad Twoją świętą górą. Bo z powodu naszych 

grzechów i przewinień naszych przodków stała się Jerozolima i Twój naród przedmiotem szyderstwa u 

wszystkich wokół nas. 17 Teraz zaś, Boże nasz, wysłuchaj modlitwy Twojego sługi i jego błagań i 

rozjaśnij swe oblicze nad świątynią, która leży zniszczona - ze względu na Ciebie, Panie! 18 Nakłoń, mój 

Boże, swego ucha i wysłuchaj! Otwórz swe oczy i zobacz nasze spustoszenie i miasto, nad którym 

wzywano Twego imienia. Albowiem zanosimy swe modlitwy do Ciebie, opierając się nie na naszej 

sprawiedliwości, ale ufni w Twoje wielkie miłosierdzie. 19 Usłysz, Panie! Odpuść, Panie! Panie, miej na 

uwadze i działaj niezwłocznie, przez wzgląd na siebie samego, mój Boże! Bo Twojego imienia wzywano 

nad Twym miastem i nad Twym narodem”. (Dn 9,1-19) 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=761#P3
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=761#P4
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CHOĆ JESTEM POZA ŚWIATEM – MÓDLCIE SIĘ 
PRZEZ MOJE WSTAWIENNICTWO 
31.05.2005 – To orędzie będzie dla ludu Bożego. 

Ja, Jan Paweł II chcę być nadal z wami poprzez słowo. Choć jestem poza 

światem – módlcie się przez moje wstawiennictwo. W najtrudniejszych 

sprawach będę wypraszał wam potrzebne łaski. 

A teraz Ja, Jan Paweł II zwracam się do was ludu Boży nie lękajcie się żyć 

tradycją kościoła 1000-letniego. Przez 1000 lat uczył was Kościół czystej 

wiary w Boga i Jego 10 Przykazań. 

Tylu świętych, tyle cudów w Polsce… niech Bóg będzie w waszym życiu na 

pierwszym miejscu. Bądźcie posłuszni Bogu, bądźcie posłuszni kapłanom o ile nie naruszają 

tradycji kościoła 1000-letniego. O ile kapłan nie poucza zgodnie z tradycją, macie prawo 

protestować i stać przy tym, co nauczał was Kościół przez 1000 lat. 

Nowości, co wprowadzają duchowni nie są wam znane – waszym zadaniem ludu Boży – 

czcić, wielbić i wynagradzać Przenajświętszy Sakrament. Jemu się należy największa 

cześć i chwała i innej nie ma. Bóg jest miłością i trzeba Go darzyć miłością i uwielbieniem i 

dążyć do tej miłości, aby ją posiąść – Bóg czeka. O ile wasza miłość niezdolna będzie kochać 

Boga – Bóg okaże swoje zagniewanie nad ludem niewiernym.    

 Biała Skała 

Źródło: „U źródeł Bożego Miłosierdzia” tom II, Zofia Grochowska 

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JANA PAWŁA II 

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, wspomożycielu w trudnych 

sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości 

do Boga i ludzi, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi, w umiłowaniu 

obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie, 

ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości. Pragnę 

prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie… wierząc, że przez 

Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga. Ufam 

w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za 

Twoim przykładem zbliżać się do Boga. 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 
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MODLITWA O POMOC NARODOWI (1850 r.) 

Panie Boże Wszechmogący! Boże Narodu polskiego, odwieczny zastępów Boże Panie! Coś 

niegdyś błogosławił szeregi polskie, i dawałeś im zwycięstwo; zmiłuj się nad nami wspierający 

uciśnionych, spojrzyj na lud niewinny i poczciwy; dzieci kościoła Twego świętego, katolickiego, 

wznoszące do Ciebie ręce bezbronne i wzywające Twojej opieki we wszystkich częściach 

świata. Wszakże to był niegdyś lud Tobie miły dzisiaj znać zasłużyli na gniew Twój, bo 

nieszczęściami skołatano i gnębieni, od całego świata zapomnieni, muszą się lękać prawie 

własnych cieni. Ten lud śmiały, dzielny, wojenny, unika współziomków i z żalem do Ciebie 

wznosi oczy. Nie bądź na nas zagniewanym Panie! Zwróć litośne oko opatrzności, ku 

nieszczęśliwemu, a mężnemu pokoleniu. Przyjmij pokorne błaganie, błogosław nam Boże 

miłosierdzia. Już dawno minęło pół wieku jak Polak przechodzi wszelkie rodzaje nieszczęść. W 

własnym kraju, znosi pogardę; urąga się zeń sąsiad, ściga nieprzyjaciel. Naród waleczny, pod 

ręką karzącą jęcząc, łzy ciężkiej rozpaczy ukrywać musi. Wzywanie Twojej litości dla dusz za 

najczystszą sprawo przed Tobą stawionych, jest zganione, modlenie się Tobie zwyczajem 

przodków naszych, nie dobrze przyjmowane. O Boże nasz, Boże litościwy! Ileż to krwi płynęło, 

ileż jej jeszcze popłynie strumieniami, a zawsze niewinnie. Zatamuj ten daremny rozlew 

Stwórco wszelkiego dobra; w rozpaczy wzywamy Ciebie, udziel nam Twej świętej opieki. Jeżeli 

żądasz ofiary, chętnie Polak życie swoje Tobie poświęci, ale nie karz nas za występki cudze, 

albo nasze, lub też rodziców naszych, wstrzymaj miecz zawieszony nad głowami naszemi. 

Przebacz, ach przebacz Panie i królu nasz, widzisz upokorzenie nasze, ale to upokorzenie jest 

tylko przed Tobą, bo Polak przed najsroższym losem kolan nie zegnie. Ty, co znasz jedynie 

cierpienia nasze. Ty wiesz czy już dosyć naszych nieszczęść i niedoli: czy nas dosyć 

doświadczałeś. Objaw potęgę swoja Panie Boże wszechmogący, a spraw to w pokoju, co by 

miało rozlew krwi kosztować. Natchnij wspaniałością serca rządców sprawiedliwych, niech ich 

wzruszą krzywdy, które nieprzyjaźni dla nas czynią nam, niech się ujmą za nami na drodze 

poczciwości i sposobem zgody; a lak zatamuj bój srogi; wstrzymuj te okropną i krwawą rózgę 

gniewu Twojego, która nas zacina; o! wstrzymaj ją i nie rozciągaj jej nad ludem Twoim, który 

stworzyłeś. Boże! Spraw niech cnotę szanujące narody oddadzą słuszną sprawiedliwość 

ludowi Twemu wiernie Ci służącemu, a silnie prześladowanemu i pokrzywdzonemu. Stwórco 

nasz, Boże sprawiedliwy, bez którego woli nic się nie dzieje; jeżeli nie mogąc wytrzymać 

nieszczęść naszych ulegniemy rozpaczy, zlej najprzód swą łaskę na serca nasze; oświeć nas 

Duchu przenajświętszy, aby nas żadna niesprawiedliwość nie zmazała, bo cóż bez Twojej 

pomocy stanie się z nami. Jeżeli by nam przyszło dawnej swobody z orężem w dłoni szukać, 

więc połącz jednością siły nasze, wzbudź w sercach męstwo przodków naszych, kieruj 

dłoniami uzbrojonemi, obdarz umysł roztropnością, niechaj walczący lwom podobni, z całą 
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mocą w obronie praw swych stoją i żadną przeciwnością nie będą pokonani. Dozwól 

cnotliwemu plemieniu Lechitów zasiąść w świątyni Twojej miedzy innemi narodami Twoimi. 

Powróć chwałę świętość i narodowość ludowi, który Ciebie i sprawiedliwość Twoją Panie nasz 

uwielbia. O świątyń Twoich mury, odbijać się będzie głos nowego pokolenia, gdy przyjdzie 

przed ołtarz Twój składać Ci dziękczynienia wdzięczności, za ocalenie i odnowienie swoje. 

Panie! Nie odrzucaj naszej prośby, nie gardź łzami naszemi, wszakże Tobie jedynie ufamy; w 

Twojej pomocy a nie w innej nadzieję pokładamy; wesprzyj nas Boże, zmiłuj się nad nami. 

Amen. 

Źródło: Książka do nabożeństwa dla Polek (1850 r.) 

LIST PAPIEŻA BENEDYKTA XV do o. MATEO –  
Apostoła INTRONIZACJI  
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

Do Drogiego Syna MATEO CRAWLEY - BOEVEY 

kapłana kongregacji Najśw. Serc Jezusa i Marii. 

Drogi Synu, pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie. 

Z zajęciem czytaliśmy list Twój oraz zaleczone dokumenty. 

Dowiedzieliśmy się z nich, jak czynnie i gorliwie pracujesz od lat kilku nad 

dziełem poświęcenia rodzin Sercu Jezusowemu tak, że obraz Bożego 

Serca, umieszczony w najprzedniejszym miejscu w domu, jakby na 

tronie, staje się widocznym znakiem królowania Jezusa Chrystusa, Pana naszego, w 

rodzinach katolickich. Już błogosławionej pamięci poprzednik nasz Leon XIII poświęcił był cały 

rodzaj ludzki Sercu Jezusowemu i znaną jest znakomita Encyklika jego „Annum Sacrum". 

Wszakże i po tym zbiorowym poświęceniu nabożeństwo, odnoszące się do poszczególnych 

rodzin, bynajmniej! Nie jest zbyteczne; owszem, najzupełniej zgadza się ono z tamtym i może 

jedynie przyczynić się do spełnienia pobożnych zamierzeń wspomnianego Papieża. To, co 

odnosi się do każdego z nas poszczególnie, obchodzi nas mocniej, niż sprawy wspólne. 

Dlatego cieszymy się na myśl o obfitych owocach, jakie prace Twe przyniosły, i upominamy 

Cię, abyś czynnie trwał w rozpoczętym apostolstwie. 

Dobrze, więc czynisz, Synu drogi, stając w obronie społeczeństwa ludzkiego przez to, że 

ożywiasz i szerzysz ducha chrześcijańskiego w ogniskach rodzinnych, krzepiąc w rodzinach 

miłość Jezusa Chrystusa, by w nich panowała niby królowa. Czyniąc tak, posłusznym jesteś 
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samemu Jezusowi Chrystusowi, który obiecał zlać swe dobrodziejstwa na domy, w 

których będzie wystawiony i uwielbiony obraz Jego Serca. 

Składać cześć u stóp naszego najmilszego Odkupiciela jest dziełem świętym i zbawiennym; 

ale to nie wszystko. 

Zależy ogromnie na tym, aby znać Chrystusa, Jego naukę, Jego życie, mękę i chwałę. 

Iść za Jezusem, to nie znaczy dawać się kierować uczuciom powierzchownej religijności, która 

łatwo rozczula wrażliwe serce i wyciska łzy, co nic nie kosztują, a pozostawia wady nietknięte; 

iść za Jezusem, to znaczy wierzyć w Niego wiarą żywą i stałą, która ma wpływ zarówno 

na umysł, jak na serce, i kieruje naszymi obyczajami. Otóż prawdziwa przyczyna, dla 

której Jezus jest przez wielu zapomniany lub mało kochany, tkwi w tym, że jest On prawie 

nieznany lub nie dosyć znany. Rozwijaj więc dalej, Synu mój, Twoje apostolstwo i 

wzniecaj w rodzinach katolickich płomienie miłości do Serca Jezusowego. Usiłuj przede 

wszystkim — taką jest woła Nasza — aby ta miłość w domach, które nawiedzasz, wzrastała 

aż do najwyższych, najwznioślejszych szczytów wraz ze znajomością Jego prawdy i prawa, 

które On sam przyniósł. 

My zaś, pragnąc pod tym względem pobudzić pobożność wiernych, chcemy, aby wszystkie 

łaski, jakie św. pamięci poprzednik nasz Pius X udzielił w roku 1913 na prośby biskupów z 

Chile rodzinom poświęconym Sercu Jezusowemu, rozciągnięte zostały na wszystkie rodziny 

świata katolickiego, które dokonują wspomnianego poświęcenia. Ty zaś, drogi Synu, otrzymaj 

jako zadatek dóbr niebieskich i na świadectwo naszej ojcowskiej przychylności 

Błogosławieństwo apostolskie, jakiego Ci z całego serca udzielamy. 

Papież Benedykt XV. 

Dan w Rzymie, u św. Piotra, 27 kwietnia 1915, roku pierwszego Naszego Pontyfikatu. 

CO TO JEST INTRONIZACJA?  
Jej znaczenie i zastosowanie wg sł. B. o. Mateo 

Co to jest Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa  

w rodzinie? 

Intronizacja jest to oficjalne i społeczne uznanie  

najwyższej władzy Serca Jezusowego  

nad daną rodziną chrześcijańską. 
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Uznanie to winno być potwierdzone, uzewnętrznione i utrwalone przez uroczyste umiesz-

czenie obrazu Serca Bożego na najzaszczytniejszym miejscu w domu. Uroczystości tej towa-

rzyszy akt poświęcenia 

On sam, Bóg miłosierdzia, powiedział, iż będąc źródłem wszelkich błogosławieństw, 

rozleje, je obficie wszędzie, gdzie obraz Jego Serca wystawiony będzie, jako przedmiot 

czci i miłości. (Gauthey: Życie i dzieła św. Małgorzaty Marii II, 296) 

Powiedział On również: „Panować będę wbrew wrogom moim oraz wszystkim, co się 

panowaniu memu będą sprzeciwiać”. (Tamże II. 104). 

Intronizacja, zatem nie jest niczym innym, jak doskonałym urzeczywistnieniem wszystkich 

żądań Najświętszego Serca, wyrażonych w Paray-le-Monial, oraz wszystkich obietnic, 

towarzyszących tym żądaniom. 

Powiadam: wszystkich żądań, gdyż najwyższym celem całego apostolstwa intronizacji jest 

uświęcenie rodziny. 

Rodzina, jako podstawowa komórka społeczna ma być pierwszym żywym tronem Króla 

Miłości. Chcąc przeobrazić i ponownie ocalić świat, trzeba sprawić, aby Boże przyjście na 

ziemię trwało nieprzerwanie, aby Emanuel, Jezus Ewangelii, mieszkał i królował wśród nas. 

Aby zaś utrwalić królestwo społeczne Jezusa Chrystusa, trzeba zdobyć społeczeństwo, 

począwszy od jego podstaw, słowem, trzeba odnowić rodzinę chrześcijańską. 

Rodzina to niejako sprawdzian wartości i tężyzny narodu. Ile warta rodzina, tyle wart naród. 

Nigdy nie zapomnę słów usłyszanych z ust nawróconego grzesznika: 

„Nigdy, Ojcze, nie można powiedzieć dosyć o ważności i znaczeniu krucjaty, jaką głosisz. My 

zmierzamy do jednego: do odchrześcijanienia rodziny. Chętnie pozostawiamy katolikom ich 

kościoły, kaplice i katedry; a do znieprawienia społeczeństwa wystarczy nam wpływ na 

rodzinę. Jeśli nam się to uda, wówczas skończy się zwycięstwo Kościoła”. 

O, jakże zawsze prawdziwe są słowa Jezusowe: „Bo synowie tego świata roztropniejsi są nad 

synów światłości” (Łuk XVI. 8). 

Główna choroba naszego społeczeństwa tkwi w tym, że utraciło ono zmysł rzeczy Bożych. Jak 

leczyć tę chorobę? 

Trzeba powrócić do Nazaretu.(…)  

(…) Przyjmujcie, więc Jezusa w domach waszych i rodzinach, jako Króla i Przyjaciela! On jest 

Królem... Sam stwierdził to przed Piłatem i pragnie, aby rodziny i narody Królowanie Jego 

uznały. Żąda On tego od nas, albowiem ma do tego bezwzględne prawo, jako Bóg i jako 

Zbawiciel.(…) 
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INTRONIZACJA W PRAKTYCE 

Przyjąć Jezusa, jako Króla i Przyjaciela, umieścić obraz Jego Serca na 

najzaszczytniejszym miejscu domu, jako naoczny dowód, że Mu się oddajemy — to 

pierwszy krok na drodze czynnej miłości, jaką żywi rodzina ku ukochanemu Mistrzowi. (…) 

Serce odruchowo wskaże, jakich użyć środków, by podnieść uroczystość i nadać jej 

charakter serdeczny, by nie pozostała jakąś nabożną tylko formułą lub czczą ceremonią. A 

więc zgromadzą się rodzice, dzieci oraz domownicy i wspólnie otoczą obraz Najśw. Serca, 

przybrany kwiatami. Poproszą kapłana, by obraz poświęcił i powiedział parę słów. 

Następnie cała rodzina odmówi wspólnie Credo; potem nastąpią modlitwy z ceremoniału 

oraz głębokie słowa aktu konsekracyjnego, który jest uroczystym ogłoszeniem Bożego 

Królowania Jezusa; jest to prawdziwie Hosanna miłości i zadośćuczynienia. 

Ten, który w nędzne progi przybywa, to Król królów, to Władca i Pan; przyjmijmy Go jak 

najlepiej i jak najuroczyściej 

A teraz pokażę na przykładach, co to jest intronizacja, zastosowana w życiu 

codziennym. Lepszy jeden fakt, niż tysiące rozpraw. 

W czasie wojny pewna rodzina, poświęcona Najświętszemu Sercu, otrzymuje depeszę, że 

najstarszy syn poległ. Matka bierze depeszę i składa ją przed obrazem Króla domu; zwołuje 

dzieci i służbę, zapala świeczki, przynosi kwiaty i panując nad sobą, jak prawdziwa bohaterka, 

intonuje pieśń: „Jezu, nadziejo nasza”. Następnie cała rodzina odmawia „Wierzę w Boga”. 

Po skończonej modlitwie matka odzywa się do dzieci w te słowa: „Wola Jego jest zawsze 

mądra i dobra... Przyjdź Królestwo Twoje!” Wtedy dopiero popłynęły łzy, ale łzy pełne 

pokoju, bo przelane u stóp Najświętszego Serca. 

Oto hołd niezrównany dla Króla miłości; oto boleść nie z ciała i krwi, lecz z Kalwarii, boleść 

płodna i chwalebna. 

Inny fakt: Dzieci wracają ze szkoły, niosąc nagrody. Biegną do rodziców, aby otrzymać 

uściski: „Nie, powiada ojciec, pójdziemy wprzód złożyć wasze nagrody u stóp Jezusa; On, a 

nie ja, jest Głową rodziny... Ucałujcie z miłością Serce Jego, składając każde swoją nagrodę i 

powiedzcie: „Przyjdź Królestwo Twoje”. Rodzice wasi kiedyś was opuszczą, dzieci moje; ten 

Król nie odejdzie nigdy”. 

W początkach mych prac apostolskich danym mi było zaintronizować Najśw. Serce w domu 

młodego małżeństwa. Byli to ludzie z klasy robotniczej. W sam dzień ślubu zapragnęli oni 

wprowadzi do swego domu Jezusa Króla. 

„On będzie — mówili — najlepszym Przyjacielem naszym po wszystkie dni”. 
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Po kilku latach ten sam robotnik wezwał mnie do poważnie chorej żony. Uboga izdebka, w 

której mieszkali, zdradzała wielką nędzę, wszakże każdego uderzył piękny wizerunek Serca 

Jezusowego, umieszczony na pierwszym i najbardziej widocznym miejscu, a bardziej jeszcze 

jakaś atmosfera wielkiego spokoju, panująca w tym ubogim gniazdku rodzinnym. Po kilku 

słowach pokrzepienia i pociechy zapytałem chorej: „Czy bardzo czujesz się nieszczęśliwą, 

biedne dziecko?” 

„Nieszczęśliwą?” – odpowiedziała tonem najżywszej wiary, z oczyma błyszczącymi od 

gorączki. „Nie, mój Ojcze, my nie jesteśmy nieszczęśliwi! Cierpieliśmy, to prawda; ale 

cierpieliśmy z Nim! Płakaliśmy, ale z Nim. Kiedy, Ojcze, intronizowałeś Jezusa u nas, 

powiedziałeś nam, że On pocieszy nas we wszystkich troskach, że potrafi osłodzić wszelkie 

nasze cierpienia... Uczynił to, Ojcze”. 

I biorąc rękę łkającego męża, rzekła do niego: „A ty, co powiesz? Czy byliśmy 

nieszczęśliwi?” On zaś, utkwiwszy oczy pełne łez w obraz Serca Jezusowego, odpowiedział: 

„My nieszczęśliwi? Ani chwili! Cierpieliśmy dużo, tak, to nieuniknione; ale być nieszczęśliwym 

to rzecz całkiem inna... Nieszczęśliwym z Jezusem, z Królem i Przyjacielem! Nigdy! Jezus 

zabrał mi moje kochanie — ma prawo po temu, niech się dzieje Wola Jego; ale niedługo 

wróci, by i mnie zabrać; wówczas wszyscy troje będziemy szczęśliwi w niebie, jakeśmy 

szczęśliwi byli tu w tym biednym domku!...” 

Jakżeż to wzniosłe! Ci prości ludzie potrafili zrozumieć wysoką filozofię Ewangelii, to znaczy 

różnicę, jaka istnieje między cierpieniem a nieszczęściem. Nie zadowolili się przyjęciem u 

siebie Pana. Stał się On prawdziwym ich Przyjacielem i Powiernikiem. 

Pewnego dnia otrzymuję list, pisany ołówkiem, pełen błędów ortograficznych. Oto jego treść: 

„Jestem biedną służącą, Ojcze, i byłam na kazaniu Ojca o intronizacji. Tak się zdarzyło, 

że na dwa tygodnie po wyjeździe Ojca wyszłam za mąż. I otóż piszę w sam dzień ślubu. Po 

weselnym obiedzie mąż mój i ja urządziliśmy intronizację Króla; zaprosiliśmy Go tak, jak w 

Kanie Galilejskiej, aby zaszczycił nasze wesele i przewodniczył nam w życiu. Ojcze, ja dobrze 

zrozumiałam, coś mówił, że trzeba tego Króla zaprosić do siebie, ale nie na jeden dzień 

lub tydzień, lecz na całe życie i wprawdzie nie tylko Jego obraz, ale tego rzeczywistego, 

żyjącego Chrystusa, który ma być ośrodkiem naszego życia rodzinnego. 

Tak będzie u nas; Jezus weźmie udział w naszych radościach i troskach, we wszystkim. Po-

błogosław nas, Ojcze, i potwierdź z daleka nasze uroczyste poświęcenie.” 

Prawdziwie podziwu godne! Prosta, niewykształcona służąca tak cudownie pojęła 

Ewangelię. Po otrzymaniu tego listu byłem tak zbudowany i rozczulony, że posłałem cały list 

w oryginale Jego Świątobliwości Benedyktowi XV i pewien jestem, że Ojciec Święty, który 
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mnie zachęcał do tej wyprawy krzyżowej, uśmiechnął się, a może i rozrzewnił, czytając ten 

piękny komentarz do jego apostolskiego listu. 

Jeszcze jeden nie mniej wzruszający przykład: 

Ojciec jednej z pierwszych rodzin w X... przeznaczył pewien piątek na uroczystą intronizację 

w swym domu. W środę rano zachorował nagle, a wieczorem już nie żył. Ale przed śmiercią 

żona musiała mu obiecać, że nie opóźni intronizacji i że uroczystość odbędzie się przy jego 

zwłokach. „Serce Najśw., rzekł, zajmie miejsce moje w domu.” 

Pobożna i dzielna wdowa, zawiadomiwszy osoby zgromadzone na pogrzeb o ostatniej woli 

męża, rzekła głosem wzruszonym: „Zanim mąż mój opuści swe ognisko domowe, 

zaintronizujemy Serce Jezusa. Jezus, będzie głową naszej rodziny, okrytej żałobą; 

drodzy przyjaciele i wy, dziatki moje, odmówcie ze mną wspólne „Credo” i modlitwę 

poświęcenia.” A skoro dokonano, intronizacji, rzekła: „Teraz możecie zabrać męża; 

pozostaje on wśród nas w Sercu Jezusa, Króla i Przyjaciela.” 

Jakaż różnica między tym spokojnym, prawie słodkim cierpieniem, a owym bólem, pełnym 

najczarniejszej rozpaczy! Nikt na świecie nie wypełni próżni, jaką drodzy zmarli zostawiają w 

sercach kochających, nikt, tylko Jezus; On zazdrośnie zastrzegł sobie to prawo i zatrzyma! je 

wyłączne dla siebie. Stąd widzimy, w jakim sensie Jezus pragnie być dla rodziny Królem i 

Przyjacielem. 

Jeśliśmy uznali królowanie Mistrza, to konsekwentnie wypełniać będziemy wszystko, 

czego Serce Jego żąda. Będziemy więc wiernie obchodzili pierwszy piątek miesiąca i nie 

zaniedbywali częstej Komunii św. oraz Komunii wynagradzającej. Święto Serca 

Jezusowego będzie dla nas szczególnie umiłowanym świętem; będziemy je obchodzi 

bardzo uroczyście nie tylko w kościele, ale i w domu, odnawiając akt poświęcenia. 

Wspomniane święto przynosi szczególniejsze łaski. Uczyńmy z niego wielką, wzniosłą 

uroczystość rodzinną. 

Starajmy się również o to, by, choć wieczorny pacierz odmawiać wspólnie przed 

obrazem Serca Jezusowego, a o ile możności także Świętą Godzinę. („Nabożeństwo 

Godziny Świętej”, Kraków 1927.)  

/Powyższy artykuł ten jest fragmentem pierwszego rozdziału książeczki o. Mateo pt. INTRONIZACJA NSPJ/ 

Więcej o Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w RODZINIE  

W książeczce o. Mateo pt. „Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa”  

Poznań 1948 Wydawnictwo Seminarium Zagranicznego. 

Informacje dot. książeczki: tel. 94 343-47-59; kom. 668 093 700 

Zamówienia tel. 22 781-67-81 kom. 664 035 180 
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ŚWIADECTWO I ZACHĘTA DO INTRONIZACJI W RODZINIE 

O słowie INTRONIZACJA dowiedziałem się z podręcznika Legionu Maryi w 1992r. W tym 

samym roku podjąłem się comiesięcznej adoracji nocnej w rodzinie (znana już Małym 

Rycerzom książeczka z przykładową modlitwą adoracji wynagradzającej Najświętszemu Sercu 

Jezusowemu). Dzięki tej wiedzy i Bożej łasce dokonałem 1 stycznia 1995 roku uroczystego 

Aktu Intronizacji Najśw. Serca Pana Jezusa w rodzinie w obecności kapłana. (Potwierdzam 

błogosławione skutki tego aktu i owoce z dokonanego także aktu poświęcenia rodziny 

Niepokalanemu Sercu Maryi w uroczystość Chrystusa Króla 1995 roku). Dlatego zachęcam 

przedstawicieli rodzin Małych Rycerzy (i nie tylko) do uznania Jezusa Królem Rodziny i 

uroczystej INTRONIZACJI NSPJ w swoim domu. Miesiąc czerwiec a szczególnie Uroczystość 

Najświętszego Serca Pana Jezusa (i święto Niepokalanego Serca Maryi) zobowiązują nas 

Małych Rycerzy do tych aktów: INTRONIZACJI (i POŚWIĘCENIA).  

Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi są naszymi Patronami i codziennie 

wzywane wśród pozostałych patronów Legionu. Na okładce 14 numeru Głosu Małego Rycerza 

jest zamieszczona piękna modlitwa odwołująca się do 12-tu obietnic, jakie nasz Pan i 

Król Jezus Chrystus dał nam przez św. Małgorzatę Marię Alacoque – także patronkę 

Legionu MRMSJ. Przez Królowanie Jezusa w naszych rodzinach przybliży się królowanie 

Jezusa w większej rodzinie, jaką jest nasza Ojczyzna – Polska, o co gorąco modlimy się już od 

wielu lat. Od maja do listopada będą też w Naszym Dzienniku, w każdy pierwszy piątek, 

rozważania dotyczące INTRONIZACJI. 

mr Wiesław z Koszalina 

PIUS XI: Z ENCYKLIKI QUAS PRIMAS (2) 

ROK ŚWIĘTY ZWIASTUNEM ŚWIĘTA CHRYSTUSA - KRÓLA 

 2.  A czyż to, co w ubiegłym Roku Świętym działo się i dokonało, a co 

zaprawdę godne jest trwałego wspomnienia i upamiętnienia, nie 

przyniosło bardzo wiele czci i chwały, Założycielowi Kościoła, Panu i 

Najwyższemu Królowi?  

 3.  Wszak publiczna wystawa misyjna, jakże głęboko poruszyła umysły i 

serca ludzkie, dając z jednej strony poznać dzieła, jakie wciąż podejmuje 

Kościół dla rozszerzania się codziennie coraz to bardziej królestwa 

Oblubieńca, na wszystkie ziemie i nawet na najodleglejsze wyspy oceanu; z drugiej strony dała 

poznać wielką liczbę krain, pozyskaną dla wiary katolickiej z ogromnym mozołem, nawet krwią 

przez dzielnych i niezwyciężonych misjonarzy - a wreszcie pokazała wystawa, ile jeszcze 
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zostaje rozległych przestrzeni, które trzeba pozyskać dla zbawienia i łaskawego władztwa 

Naszego Króla.  

Następnie ci wszyscy, którzy w ciągu roku jubileuszowego przybyli zewsząd do Rzymu pod 

przewodnictwem Biskupów i Kapłanów, czyż nie ten cel mieli na oku, aby oczyścić należycie 

swe dusze i przed grobem Apostołów i wobec Nas wyznać, że są i pozostaną w Królestwie 

Chrystusowym?  

 4.  A i samo królestwo Zbawcy Naszego zdało się jakimś nowym zabłysnąć światłem 

wówczas, kiedy sześcioro wyznawców i dziewic, po stwierdzeniu ich heroicznych cnót 

policzyliśmy w poczet świętych. O jakże radowało się serce nasze, ileż pociechy doznaliśmy, 

kiedy we wspaniałej Bazylice Świętego Piotra, po ogłoszeniu dekretu uroczystego, niezliczone 

rzesze wiernych, wśród hymnu dziękczynnego śpiewały: Tu Rex gloriae, Christe - Tyś Królem 

chwały, Chryste!  

Albowiem, podczas gdy wzniecone żagwie nienawiści i wewnętrzne prądy pędzą do upadku i 

zguby ludzi i państwa oddalone od Boga - Kościół Boży, hojnie udzielając pokarmu ludziom do 

życia duchowego, rodzi i wychowuje coraz to nowe zastępy świętych mężów i niewiast, a 

Chrystus, tych, którzy w królestwie doczesnym byli Mu wiernymi i posłusznymi poddanymi, 

bezustannie powołuje do wiekuistej szczęśliwości w królestwie niebieskim.  

 5.  Poza tym w roku jubileuszowym przypadła tysiąc sześćsetna rocznica Soboru Nicejskiego, 

które to zdarzenie dziejowe, tym chętniej poleciliśmy uroczyście obchodzić i sami o nim w 

Watykańskiej Bazylice wspomnieliśmy, ponieważ Sobór ten określił i jako dogmat wiary 

katolickiej podał, że Jednorodzony Syn jest współistotny z Ojcem - a zarazem włączając do 

Symbolu, czyli składu wiary, słowa: "którego królestwa nie będzie końca", stwierdził królewską 

godność Chrystusa.  

 6.  Ponieważ więc Rok ten święty nie jedną nastręczył Nam sposobność do wyjaśnienia 

królestwa Chrystusowego, zdaniem naszym, uczynimy rzecz szczególnie odpowiadającą 

Naszemu Apostolskiemu urzędowi, jeżeli przychylimy się do próśb bardzo wielu spośród 

Kardynałów, Biskupów i wiernych, zanoszonych do Nas pojedynczo i zbiorowo i ten właśnie 

rok jubileuszowy zakończymy zaprowadzeniem w liturgii kościelnej osobnego święta Pana 

Naszego Jezusa Chrystusa Króla. Sprawa zaś tego święta taką sprawia nam radość, iż 

pragniemy o niej do Was Czcigodni Bracia nieco pomówić; a następnie Waszą to już będzie 

rzeczą, to, co powiemy o czci Chrystusa Króla, wyłożyć przystępnie ludowi w tym duchu, aby 

ta doroczna uroczystość przyniosła im jak najobfitsze korzyści w przyszłości.  

Źródło: http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/quas_primas/qp.php 

http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/quas_primas/qp.php
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REKOLEKCJE w świetle  
Encykliki Quas Primas 
w Częstochowie, 28-30 marca 2014 

„Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, 

chwalił, czcił  i Jemu służył.” – Św. Ignacy Loyola 

Rekolekcje na temat: KRÓLOWANIE JEZUSA CHRYSTUSA w 

świetle encykliki „Quas primas” papieża Piusa XI poprowadził 

ks. Dobromił Beker – franciszkanin z Miejskiej Górki. 

Uczestniczyło w nich około stu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego z całej Polski, 

a odbywały się one w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Szarytek przy ul. Św. Barbary 43 w 

Częstochowie.  

Miejscem rekolekcyjnych spotkań była Kaplica pw. Maryi Niepokalanej od Cudownego 

Medalika.  

Uczestnicy duchowej uczty mieli cały czas przed oczyma awers i rewers Cudownego Medalika, 

które, w postaci pięknych medalionów, obecne są po dwóch stronach Chrystusa 

Ukrzyżowanego ołtarza kaplicy. 

Rekolekcje rozpoczęły się o godz. 15:00 wspólnym odmówieniem Koronki do Bożego 

Miłosierdzia i zawierzeniem  tego czasu, ludzi i wydarzeń Panu Jezusowi – Królowi 

Miłosierdzia, Matce Bożej oraz Duchowi Świętemu. 

Prosiliśmy też o orędownictwo Aniołów i Świętych Patronów.  

Rekolekcje – ten czas podarowany przez dobrego Boga – wypełniony był po brzegi.  

Dni rozpoczynaliśmy od odśpiewania Godzinek o Niepokalanym  Poczęciu Najświętszej Maryi 

Panny, odmawialiśmy Różaniec, odprawiliśmy Drogę Krzyżową, Adorowaliśmy Króla 

Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie w nocy z piątku na sobotę, uczestniczyliśmy w 

Mszach Świętych, dostąpiliśmy łaski nabożeństwa uwolnienia i uzdrowienia z indywidualnym 

błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, oczyszczaliśmy nasze dusze w sakramencie 

pokuty i pojednania no i słuchaliśmy nauk rekolekcyjnych.  

Już na początku rekolekcji każdy z nas otrzymał tekst encykliki Papieża Piusa XI. 

Nauki rekolekcyjne ks. Dobromił Beker rozpoczął od przypomnienia „CZŁOWIEK PO TO JEST 

STWORZONY, ABY BOGA, PANA NASZEGO, CHWALIŁ, CZCIŁ I JEMU SŁUŻYŁ.”  
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Tematy katechez ułożone były w logiczną i spójną całość i objęły, między innymi, takie 

zagadnienia: 

►Prosimy Boga o przylgnięcie do Jego świętej woli. 

►Dobra spowiedź św. warunkiem królowania Boga w duszy człowieka. 

►„Królestwo Boże w was jest'” 

►Dziedziny królowania Jezusa. 

►Konieczność królowania Jezusa w świecie. 

►Królestwo Jezusa Chrystusa nie jest z tego świata, ale istnieje w świecie. 

►Sposoby wprowadzania Królowania Jezusa. 

 Niektóre myśli rekolekcyjne i refleksje.  

Tak ważne jest poznanie woli Bożej dla życia człowieka i pełnienie jej. Należy modlić się o tę 

łaskę. 

Łaska Boża, jej przepływ, zależą od stanu ludzkiej duszy, jeśli „naczynie jest puste i czyste”, to 

wówczas może przyjąć pełnię łaski, którą pragnie ofiarować człowiekowi Bóg. Stąd – wielka 

waga Spowiedzi Świętej.  

Chrystus – Król zapowiedziany jest już w Starym Testamencie.  

Urzeczywistnione Królestwo Jezusa następuje wówczas, gdy człowiek, słuchając Pana, pełni 

Jego wolę, w swym życiu kieruje się nakazami i zakazami Słowa - dekalogiem i prawami 

ewangelicznymi. Kluczowe więc jest, by człowiek wierzący czytał Pismo Św., poznawał swego 

Pana, swymi myślami, słowami, czynami dawał świadectwo przynależności do Chrystusa 

Króla.  

Ważna i realna jest oddolna droga 

wprowadzania Królestwa Bożego – człowiek, 

rodzina, środowiska społeczne i naród, 

państwo. Wszak, jak słusznie mówił kapłan, 

budowę domu rozpoczyna się od fundamentu, 

od podstaw a nie od dachu. 

Uznanie Chrystusa Królem narodu, 

uznanie Jego praw, jako norm 

administracyjnych – to zwieńczenie dzieła. 
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Bardzo ważne jest też zauważenie dziedzin królowania Syna Bożego; 

►Prawodawstwo. 

►Miłosierdzie. 

►Sędzia.  

Te trzy dziedziny królowania symbolizuje potrójna korona na głowie Chrystusa. 

Bogactwo i głębia myśli Encykliki są ogromne, wiele wyjaśniają i porządkują. Warto ją czytać, 

rozważać i odnosić do własnego i współczesnego społecznego życia., - „Przeto gdyby, kiedy 

ludzie uznali tak w życiu prywatnym, jak i publicznym królewską władzę Chrystusa, wówczas 

musiałyby przeniknąć wszystkie warstwy społeczne niewypowiedziane dobrodziejstwa, jak 

sprawiedliwa wolność, jak ład i uspokojenie, zgoda i pokój.”- Pius XI 

Rekolekcje przebiegały zgodnie z planem, kapłan głosił słowo z wielką mocą, z wielkim 

zaangażowaniem, bardzo dużo osób  skorzystało z sakramentu pokuty (ok 60 u ks. 

rekolekcjonisty – pozostali u Ojców Paulinów na Jasnej Górze). 

Dla mnie osobiście te rekolekcje mają ogromne znaczenie, ponieważ wprowadziły dużo ładu i 

zrozumienia w  temacie – Królowanie Jezusa. 

Myślę, że będę wyrazicielem wszystkich uczestników rekolekcji, jeśli powiem serdecznie 

dziękujemy i Bóg zapłać wspaniałemu i niestrudzonemu kapłanowi, ks. Dobromiłowi Bekerowi, 

także bratu Wiesławowi i siostrze Marii, za ich piękną i owocną posługę. Z całego serca – Bóg 

zapłać.         

 mr Barbara Kamińska 

 

RELACJA z REKOLEKCJI w Hodyszewie,  
10-14.II.2014 

Rekolekcje u Matki Bożej Pojednania, Hodyszewo,10-14 lutego 2014 r. 
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Temat rekolekcji: W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Jeszcze przed rozpoczęciem rekolekcji każdy z uczestników otrzymał ich program 

poprzedzony fragmentem Pisma Świętego:  

”Głosiliśmy wam bowiem Ewangelię nie tylko słowem, ale w mocy Ducha Świętego i z pełnym 

przekonaniem.'” (1 Tes 1, 5) 

Te słowa tak bardzo przystają do tego, co otrzymaliśmy w Hodyszewie-Boży Dar w postaci 

rekolekcji głoszonych w Mocy Ducha Świętego przez charyzmatycznego kapłana – ks. Jacka 

Skowrońskiego, ucznia Chrystusa, apostoła naszych czasów. 

Rekolekcje miały, można by rzec, kompozycję ramową – rozpoczęły się o godz.15:00, 

wspólnym odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego, Różańca części Bolesnej w intencji: 

„O jak największe owoce rekolekcji” i zawierzeniem, zakończyły się także o godz.15:00  

Koronką do Bożego Miłosierdzia. 

Czas rekolekcji – uczty duchowej wypełniały konferencje – nauki rekolekcyjne.  

Oto tematy niektórych z nich; 

►Życie w Duchu Świętym. Bóg, który ”dzieje się„. 

►Doświadczenie św. Pawła, Apostołów i Kościoła. Pismo św. o Duchu Świętym. 

►Współczesne zagrożenia duchowe – a Pierwsze Przykazanie Boże. 

►Błogosławiony Jan Paweł II i inni święci o życiu w Duchu Świętym. 

►Nauka Kościoła o charyzmatach. 

►Potrzeba rozeznawania duchów. Roztropność dzieci Bożych. 

►Święci Aniołowie – pomocnicy Ducha Świętego. 

►Parafia „śpiącym olbrzymem” i troska o życie Boże w parafii. 

Kolejne dni wypełnione były po brzegi… Uczestniczyliśmy w Mszach św. także z modlitwą o 

uzdrowienie, w nabożeństwach uwielbienia. Odnowiliśmy przyrzeczenia chrztu i bierzmowania. 

Całą noc adorowaliśmy Pana w Najświętszym Sakramencie, dziękując za Jego dobroć, miłość 

i miłosierdzie… Dostąpiliśmy też w sakramencie pokuty i pojednania Łaski oczyszczenia 

naszych dusz… Obejrzeliśmy też filmy –„Duch” i o zagrożeniach GENDER, które wiele wniosły 

do naszej świadomości i wiary. 

Każdego z nas indywidualnie pobłogosławił ksiądz Jacek Najświętszym Sakramentem. 
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Nie sposób oddać słowami tych doświadczeń, przeżyć i wzruszeń, które stały się naszym 

udziałem w ten rekolekcyjny czas. 

Myślę, że będę wyrazicielką wszystkich uczestników rekolekcji, kiedy powiem: z całego serca 

dziękujemy Ci, ks. Jacku za Twoją posługę i niech Ci Bóg wynagradza za to wielkie dobro, 

które czynisz dla Niego i dla nas. 

Szczęść Ci Boże, księże Jacku i da Bóg, do zobaczenia na następnych rekolekcjach, bo 

przyznam się, w moim sercu już jest ich pragnienie.   mr Barbara Kamińska 

P.S. 

W Hodyszewie Pan, w Swoim Miłosierdziu uzdrowił mnie z bólu śródstopia. Ból ten bywał 

dotkliwy, odczuwałam go od około roku. Wybierałam się z tym do lekarza. 

Któregoś dnia rekolekcji okazało się, że bólu nie ma. Początkowo z niedowierzaniem, później z 

radością tu stwierdziłam i podzieliłam się tą dobrą wieścią z siostrami w Chrystusie: Marią i 

Iwonką, a teraz dzielę się z Wami wszystkimi. 

Bogu niech będą dzięki. 

Moja refleksja: to Najlepszy Ojciec wie, co i kiedy jest dla nas najlepsze.  

Jezu, ufam Tobie! Jezu, kocham Cię!     

mr Barbara Kamińska 

MODLĘ SIĘ  

ZA POLSKI KOŚCIÓŁ I POLSKĘ 

02.07.2005  

Pisz Biała Skało: „ Ja, Jan Paweł II będę ci dyktował. Widzisz dziecko, jaki jest 

świat. Modlę się za Polski Kościół i Polskę. Ujrzałem obraz Polski tak, jaki 

jest obecnie. Wołałem przez tyle lat abyście odeszli od nieprawości… 

zuchwalstwo posunęło się tak daleko… Zapragnęliście zniewolić i zawładnąć 

Polską a zapomnieliście, że Bóg ukochał naród polski i pragnie przyjść wam z 

pomocą, o co ja się bardzo modlę. Zmiana w Polsce nastąpi, przyjdzie 

niespodziewanie a ci, co niszczyli wiarę w Boga i unicestwiali lud Boży 

odpowiedzą za wszystko przed Bogiem. Nic się nie ukryje, wszelkie zło coście czynili 

wyjdzie na jaw i nikt się nie ostoi, bo sami będziecie się oskarżać a sprawiedliwości stanie się 

zadość i wielcy tego świata pospadają jak liście z drzew.  
Biała Skała 

Źródło: „U źródeł Bożego Miłosierdzia” tom II, Zofia Grochowska 
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RELACJA Z IX PIELGRZYMKI ZAWIERZENIA 
LEGIONU MRMSJ KRÓLOWEJ POLSKI 

Miejscem zbiórki IX Pielgrzymki Zawierzenia wg tradycji ustalone 

zostało przy pierwszej stacji Drogi Krzyżowej na Wałach 

Jasnogórskich. 

O 15:00 koronką do Bożego Miłosierdzia przy pięknej słonecznej 

pogodzie ks. Lesław rozpoczął kolejną doroczną duchową ucztę u 

tronu naszej Matki i Królowej Polski na Jasnej Górze, gdzie głównym przesłaniem IX 

Pielgrzymki Zawierzenia Legionu było „Przebłaganie i wynagrodzenie za grzechy Małych 

Rycerzy w całej historii Legionu” 

Po skończonej modlitwie uczestnicy IX Pielgrzymki skorzystali z dwóch propozycji 

przedstawionych przez opiekuna duchowego IX Pielgrzymki Zawierzenia: jedna grupa (która 

nie miała możliwości uczestniczenia we Mszy św.) z ks. Lesławem udała się na Mszę św. o 

15:30 do kaplicy Cudownego Obrazu zaś druga grupa, uczestnicy minionych rekolekcji (którzy 

uczestniczyli we Mszy św. porannej na rekolekcjach) z o. Dobromiłem Bekerem – 

rekolekcjonistą udała się na Drogę Krzyżową po Wałach 

Jasnogórskich. Po czym wszyscy spotkali się o 16:15 w bazylice 

Wniebowzięcia Matki Bożej na Gorzkich Żalach. 

Następnie wszyscy udali się do auli Augustyna Kordeckiego na 

spotkanie formacyjne. W ramach tego spotkania obecni mogli 

usłyszeć informacje o dobrych praktykach duchowych i 

zastosowania ich w swoim życiu w celu niesienia pomocy potrzebującym. Sprawy dotyczyły 

zastosowania tzw. Modlitwy uniżenia stosowanej przez salezjanina z Warszawy ks. Dominika 

Chmielewskiego SDB oraz modlitwy uzdrowienia międzypokoleniowego na podstawie książki 

ks. Tournyol`a du Clos`a pt. „Uwolnienie z mocy złego ducha”, popartej dwoma 

świadectwami 2 rycerzy: Eli z Głuchołaz i Jacka z Koszalina. Główną postacią tego spotkania 

był zaproszony gość o. Marcin Ciechanowski – pauliński egzorcysta, który w 

kilkudziesięciominutowej konferencji dość klarownie wskazał na właściwe odniesienie się do 

osobowego zła, którego nie należy lekceważyć, ale i nie gloryfikować ponad działania Boże, 

które są bardziej godne uwagi. Głoszone treści poparte były wymownymi świadectwami. 

Uczestnicy IX Pielgrzymki otrzymali spisane świadectwo rycerki Eli wraz z modlitwą z książki 

uwolnienie z mocy złego ducha”, którą także można były nabyć w stoisku z innymi publikacjami 

i dewocjonaliami (m.in. Głos MR, medaliony, pasyjne krzyże Serca Jezusowego). 
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O 21:00 wszyscy uczestniczyli w apelu jasnogórskim. Zaraz potem został wystawiony 

Najświętszy Sakrament a egzorcysta o. Marcin Ciechanowski poprowadził 

kilkudziesięciominutowe nabożeństwo o uwolnienie i uzdrowienie. Tuż po tym nabożeństwie 

został odnowiony akt zawierzenia Małych Rycerzy MSJ Królowej Polski i Matce Miłosierdzia. 

Następnie prezes Legionu Wiesław Kaźmierczak w imieniu swoim i wszystkich małych rycerzy 

przeprosił Króla Miłosierdzia za pojawiające się grzechy pychy, buntu, nieposłuszeństwa, 

szemrania, narzekania i za wszystko to, co nie pochodzi od Pana Boga. Jednocześnie prezes 

Zarządu Legionu zachęcił obecnych do modlitwy uniżenia, w ramach, której została 

odmówiona koronka do Bożego Miłosierdzia, jako modlitwa przebłagalna. Dalszą część do 

północy wypełniły rozważania modlitewne oraz 2 części różańca. Wszystko to było pod 

przewodnictwem opiekuna IX Pielgrzymki Zawierzenia, ks. Lesława Krzyżaka, który także 

sprawował Mszę św. wraz z kazaniem nawiązującym do pochylenia się nad właściwą postawą 

rycerza oraz czynienia przebłagania i wynagrodzenia za grzechy Legionu, aby uśmierzyć 

słuszny gniew Boży. 

Dalsza część była czuwaniem przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, gdzie modlitwa 

różańcowa przeplatana była śpiewem i rozważaniami modlitewnymi śp. S. Zofii Grochowskiej 

dobranymi przez ks. Lesława. Na zakończenie obecni otrzymali błogosławieństwo i 

namaszczenie olejami radości i św. Charbela.  

W tej kolejnej IX PZ uczestniczyło blisko 250 osób to jest ok 20% tj. 1/5 całego stanu 

osobowego Legionu. 

Za tę IX PZ oraz za dwudobowe rekolekcje, które poprzedziły pielgrzymkę przebłagano -

wynagradzającą, Bogu – Królowi Miłosierdzia niech będą dzięki przez Niepokalane Serce 

Maryi i orędownictwo Świętych Patronów Legionu.  

Następne ogólnopolskie spotkanie modlitewne zaplanowane jest w Kaliszu, 1-3.08.2014 w 

ramach XVI TRIDUUM ku czci Boga Ojca, na które już dzisiaj zapraszamy Małych Rycerzy, ale 

także kandydatów na rycerzy i czcicieli Boga Ojca. 
Redakcja 

REKOLEKCJE  WIELKANOCNE  
w Graz (Austria) 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. 

Organizując te rekolekcje postawiliśmy, na jakość, 80% uczestników to wierni, którzy wiedzieli, 

co chcą. 
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Rozpoczynając koronką do Miłosierdzia Bożego wchodziliśmy w nastrój wyciszenia 

wewnętrznego, gdzie łatwo przyswaja się słowo Boże otwarci na Ducha św. Słuchaliśmy 

Księdza Jacka w zachwycie i zrozumieniu. Dopełnieniem była Msza św. każdego dnia, 

adoracja Najświętszego sakramentu, po czym 

otrzymywaliśmy błogosławieństwo. Ksiądz Jacek 

posadził te „drzewka” już rok temu. Tym razem 

dosypał tylko żyznej ziemi, abyśmy mogli dalej 

wzrastać w cnotach i trwać w wierze nieugięcie. 

Poziom tych rekolekcji był dość wysoki na uwagę 

zasługuje fakt, że przedłużyliśmy je o jeden dzień. 

Kaznodzieja potwierdził przygotowanie duchowe 

uczestników na wysokim poziomie.  

Bóg zapłać za trud włożony w to przedsięwzięcie, 

jak Bóg pozwoli zobaczymy się za rok. 

Pozdrawiam w Panu. 

MR MSJ Krzysztof 

MSZA TRADYCYJNA  
W MIEJSCE MSZY W FORMIE ZWYCZAJNEJ  

Czy proboszcz może z własnej inicjatywy zacząć 

odprawiać tradycyjną Mszę w swojej parafii? Czy 

może roztropnie zdecydować o odprawianiu tej 

Mszy o godzinie dotychczas zajętej przez Mszę w 

formie zwyczajnej? Odpowiedzi na obydwa pytania 

brzmią: Tak!  

Przypominamy dzisiaj bardzo istotne odpowiedzi, które 

otrzymał ze Stolicy Apostolskiej w 2010 roku ks. dr 

Krzysztof Tyburowski – moderator Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Diecezji 

Rzeszowskiej.  

Ks. dr Krzysztof Tyburowski wystosował pismo do Papieskiej Komisji Ecclesia Dei z zestawem 

pytań obejmujących istotne zagadnienia związane ze stosowaniem w naszym kraju 

postanowień motu proprio Summorum Pontificum. Pytania były efektem pracy i spotkań 

zarządu Duszpasterstwa. Jeszcze w tym samym miesiącu z Rzymu nadeszła zwrotna 

korespondencja. Odpowiedzi udzielone przez Komisję z pewnością ułatwią wiernym 

http://tradycja.krzyz.org/
http://tradycja.krzyz.org/
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skupionym wokół Mszy trydenckiej rozwiązanie wielu problemów i wątpliwości. Pismo 

podpisał własnoręcznie Sekretarz Komisji Ecclesia Dei, ks. Guido Pozzo. 

Poniżej LIST i ODPOWIEDŹ. 

Rzeszów, 5 stycznia 2010 r. 

Laudetur Iesus Christus! 

W imieniu licznych wiernych w Polsce chciałbym prosić Papieską Komisję „Ecclesia Dei” o 

odpowiedź na kilka ważnych pytań. Pytania odnoszą się do celebracji Mszy św. w formie 

nadzwyczajnej jak również do niemałych trudności, które w związku z tym ciągle na nowo 

występują. 

1. Czy jest dozwolone w przypadku, gdy nie ma innej możliwości, to znaczy, gdy nie ma do 

dyspozycji żadnego kościoła specjalnie przeznaczonego do celebracji w formie nadzwyczajnej, 

celebrować także (dodatkowo) liturgię Wielkiego Tygodnia w formie nadzwyczajnej w kościele 

(parafialnym albo rektoralnym), w którym zwyczajnie celebruje się Triduum Sacrum w formie 

zwyczajnej? Trudność dotyczy konkretnie sytuacji, że w wielu miejscach właśnie w Wielkim 

Tygodniu praktycznie we wszystkich kościołach już jest celebrowana Liturgia w nowej formie. 

Czy ta celebracja stwarza przeszkodę, aby mogła być celebrowana liturgia także w formie 

nadzwyczajnej? 

2. Czy wolno, aby Msza św. w formie nadzwyczajnej była wyznaczona na godzinę, w której 

dotychczas sprawowano Mszę św. w formie zwyczajnej? 

Pytanie dotyczy sytuacji, kiedy w niedziele Msze św. w nowej formie są sprawowane 

nieprzerwanie aż do popołudnia. Aby przychylić się do potrzeb wiernych, którzy proszą o 

celebrację w formie nadzwyczajnej, musi się ją wyznaczać na jeszcze wolne liturgicznie 

godziny popołudniowe (od godz. 13.00 do 15.00), co stanowi znaczny dodatkowy logistyczny 

wysiłek dla współpracowników (służba kościelnego, itp.), jak również trudność pogodzenia z 

normalnym rytmem chrześcijańskiej niedzieli, przede wszystkim dla rodzin. 

3. Czy wolno proboszczowi, albo innemu kapłanowi ze swojej własnej inicjatywy celebrować 

publicznie w formie nadzwyczajnej – obok zwyczajnego regularnego stosowania nowej formy, 

po to „aby wszyscy wierni – młodzi i starsi – mieli możliwość zaznajomienia się ze starszym 

rytem i mogli czerpać z jego odczuwalnego piękna i transcendencji”? 

4. Czy jest dopuszczalne, aby dla Mszy św. w formie nadzwyczajnej używać kalendarza, 

czytań lub prefacji z Missale Romanum z 1970 roku, zamiast odnośnych tekstów Missale 

Romanum z 1962? 
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5. Czy wolno zwykłemu świeckiemu, np. ministrantowi, podczas mszy św. w formie 

nadzwyczajnej, wykonywać czytania w języku narodowym, po tym jak kapłan (który także 

włada tym językiem) odczytał teksty w języku łacińskim? 

Dziękuję z góry za trud rozpatrzenia przedstawionych pytań i odpowiedzi na nie. 

Łącząc się w Chrystusie 

ks. Krzysztof Tyburowski 
ODPOWIEDŹ Z WATYKANU: 

Watykan, 20 stycznia 2010 r. 

Wielebny Księże, 

W szacownym liście z 5 stycznia br. postawił Ksiądz Papieskiej Komisji kilka pytań 
dotyczących aplikacji Motu Proprio „Summorum Pontificum”; spieszę z następującymi na nie 
odpowiedziami: 

ad 1: jest możliwa celebracja także w formie nadzwyczajnej, według osądu Ordynariusza 
miejsca. 

ad 2 i ad 3: sprawę należy pozostawić roztropnemu osądowi proboszcza, zachowując zasadę, 
że stabilna grupa wiernych ma prawo do uczestnictwa w celebracji Mszy w formie 
nadzwyczajnej. 

ad 4: nie. 

ad 5: czytania Epistoły i Ewangelii w czasie Mszy mają być wykonane przez samego kapłana 
celebrującego lub przez diakona w przypadkach przewidzianych przez liturgię; po ich 
odczytaniu tłumaczenia mogą być jednak wykonane przez świeckiego. 

Oznajmiwszy Księdzu powyższe, zapewniam o uczuciach głębokiego uszanowania. 

Mons. Guido Pozzo 
Sekretarz 

NRL 15.II.2010 

Źródło: http://www.unacum.pl/2014/02/msza-tradycyjna-w-miejsce-mszy-w-formie.html 

NADCHODZĄ CIĘŻKIE DNI DLA KOŚCIOŁA, 
jednocz ludzi do modlitwy  
i módlcie się za całe duchowieństwo 

06.05.2006. 
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Ja, Jan XXIII proszę pisz, będziesz miała wiele orędzi od papieży, bo ten czas jest czasem 

ostrzeżenia dla świata. Jesteś dziecko łącznikiem pomiędzy Niebem a ziemią. Nie przejmuj 

się, co ludzie mówią, słuchaj Boga i pracuj mała pszczółko, bo wiele kwiatów rozwija się i 

trzeba zbierać ten nektar Boży dla zbawienia świata. Wiem dziecko, że jest ci ciężko, bo lud 

Boży nie rozumie ciebie i lekceważy. Zofio wiedz, że kamień odrzucony jest kamieniem 

węgielnym do budowy. Polecam ci Zofio abyś pytała się nas papieży o sprawy Boże i proś nas 

o modlitwę, a my będziemy się modlić za was. Bóg powierzył ci to dzieło i czyń wszystko z 

miłością. Nadchodzą ciężkie dni dla Kościoła, jednocz ludzi do modlitwy i módlcie się za 

całe duchowieństwo.  

Wiedz Zofio, że gdy połączycie się z Niebem, moce piekielne będą się kruszyć pod 

stopami Matki Bożej.  

Stańcie do walki Mali Rycerze MSJ, bo wzywa was Niebo. Niech was Bóg błogosławi.  

s. Zofia  
Źródło: „U źródeł Bożego Miłosierdzia” tom II, Zofia Grochowska 

TĘSKNOTA ZA SACRUM W KOŚCIELE 

Nadużyć w sprawowaniu sakramentów świętych jest tyle, że często wręcz przekształcają 

liturgię i służbę Bogu w spotkanie towarzyskie, niejako unieważniają nadprzyrodzony 

wymiar życia Kościoła. W Ameryce Północnej doszła do tego jeszcze protestantyzacja 

Kościoła katolickiego. Dokonuje się jej w imię  szeroko głoszonego ekumenizmu - 

mówią Zofia Reklewska-Braun i Kazimierz Braun w rozmowie z portalem PCh24.pl. 

Kiedy czytałam książkę „Dobrzy Księża” uderzyła mnie tęsknota autorów za... sacrum. 

Za tym co kiedyś było częste, co Państwu udało się przeżyć, dotknąć, a dziś tak trudno 

znaleźć... 

Tak. Myślimy, że w wielu z nas ta tęsknota jest i ona coś mówi o tym, co się stało z Kościołem 

Katolickim i z kapłaństwem w ciągu ostatniego półwiecza. Czyli właśnie w trakcie trwania 

naszego małżeństwa, bo książkę „Dobrzy Księża” napisaliśmy z okazji pięćdziesięciolecia 

naszego ślubu. W odległej przeszłości mieliśmy szczęście uczestniczyć w życiu Kościoła, który 

sam siebie i swoich wiernych traktował serio, Kościoła poważnego, którego istotę stanowiły 

sakramenty  święte sprawowane zawsze z głęboką powagą i świadomością żywej w nich 

obecności Chrystusa. Dziś, zarówno w Stanach Zjednoczonych, gdzie już od dawna 

mieszkamy, jak i w Polsce, którą odwiedzamy, a także w innych krajach, odczuwamy boleśnie 

brak tej właśnie solenności w sprawowaniu  Świętych Tajemnic. Nie ma jej już właściwie, (choć 

na pewno zdarzają się wyjątki) w Niemczech, we Francji, w Kanadzie. W Polsce te procesy nie 
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zaszły (a raczej nie zabrnęły) tak daleko jak na Zachodzie. Widać  jednak wyraźnie te same 

tendencje. Widać nadmiar eksperymentów w sprawowaniu liturgii. Poważną muzykę i śpiew 

kościelny, w Polsce zawierający wiele pięknej, tradycyjnej pobożności, wypiera nowoczesna 

muzyka gitarowa i elektroniczna. (Próbował ją ograniczać  Papież Benedykt XVI.) Stale 

postępuje inwazja świeckich, którzy niejako wypierają z Kościoła kapłanów. Mnożą się, często 

niestosownie ubrani, szafarze Eucharystii, którzy  nie stronią od zachowań gościnno-

towarzyskich wobec tych, którym podają Ciało Chrystusa.  

Szerzy się przyjmowanie Komunii Świętej na stojąco i do ręki, co daje szansę wielu 

bluźnierczym nadużyciom. Sami księża inkrustują w sposób dowolny własne słowa do tekstów 

Mszy Św. W Stanach Zjednoczonych stało się to niemal regułą. Zarówno tu, jak w Polsce stało 

się też niemal regułą dowcipkowanie księży – przed liturgią, po niej, na początek kazania, w 

jego trakcie. Trudno wyliczyć to wszystko. Nadużyć w sprawowaniu sakramentów świętych jest 

tyle, że często wręcz przekształcają liturgię i służbę Bogu w spotkanie towarzyskie, niejako 

unieważniają nadprzyrodzony wymiar życia Kościoła. W Ameryce Północnej doszła do tego 

jeszcze protestantyzacja Kościoła katolickiego. Dokonuje się jej w imię  szeroko głoszonego 

ekumenizmu.  Parafie funkcjonują tu, jako kluby, w których księża stali się urzędnikami. Rządy 

sprawują rady parafialne, składające się najczęściej z grona energicznych pań, które decydują, 

co można i trzeba, a czego nie wolno, łącznie z decyzjami personalnymi dotyczącymi 

proboszczów. Naprawdę trudno dziwić się brakowi powołań. Ten, może zbyt pesymistyczny 

obraz Kościoła współczesnego zderza się z zapamiętanym przez nas z Polski, z przed lat, 

Kościołem tradycyjnym. Wspomnieniem powracamy  więc do tych pięknych i niezłomnych 

postaci kapłanów, którzy uczyli nas podstaw wiary i ukazywali Kościół Katolicki, jako niczym 

nie przesłoniętą i niekwestionowaną obecność Chrystusa wśród nas. Naszą książką chcieliśmy 

zachęcić do odnajdowania w Kościele i w kapłaństwie tego, co wciąż żywe, co Chrystusowe, 

co święte. A więc, tak, chcieliśmy podzielić się z czytelnikami tęsknotą za sacrum w Kościele i 

w kapłaństwie. Wracając pamięcią do dobrych księży, chcieliśmy dopomóc czytelnikom w 

odnajdowaniu ich w Kościele współczesnym, w umacnianiu ich. Ale w ogóle, w naszej książce 

nie piszemy o tym, co „złe”. Przypominamy to, co dobre. 

Kapłani odegrali bardzo różne, ale ważne role w Państwa życiu. W przypadku pani Zofii 

to obrona kapłana spowodowała, że została sierotą. Czy nie miała Pani nigdy żalu do 

Ojca za to, że oddał życie, zostawiając swoją rodzinę? 

No cóż, może czasem w dzieciństwie rozmyślałam o tym, jak mogłoby wyglądać moje życie, 

gdyby Ojciec żył. Ale żalu do Ojca nie miałam nigdy. Przeciwnie, Mama wychowała nas w 

swego rodzaju kulcie Ojca, jego bohaterskiego czynu. Myślałam o Ojcu, jako o bohaterze, jako 

o wzorcu do naśladowania. A takie myślenie wychowuje dziecko, młodą, czy wreszcie dojrzałą 
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kobietę ku zobowiązaniu bycia godnym takiego ojca. Nie do żalu i pretensji, że go nie ma.  

Mama zresztą  bardzo często mówiła dzieciom, że On jest blisko nas, żyje w niebie, że się 

nami opiekuje mocą Świętych Obcowania. To była bardzo istotna część przekazu wiary, jaką 

zostawiła mi Matka. 

Kapłani stawali na Państwa drogach niemal ciągle. Jak krótko ocenilibyście Państwo ich 

rolę? 

Kapłani byli drogowskazami na całej naszej drodze życia. Pokazywali kierunek. Uczyli wiary i 

miłości do Kościoła Katolickiego. Byli kierownikami duchowymi. Ale byli także przyjaciółmi, 

opiekunami nas, naszych rodziców, naszego rodzeństwa. Szukali nas. Wspierali nas duchowo, 

a nieraz, gdy trzeba było, to także i materialnie. Można było na nich polegać, a oni 

odpowiedzialnie tę rolę pełnili.  Gdy znaleźliśmy się w Ameryce, instynktownie szukaliśmy 

takich kapłanów, aby uzyskać od nich pomoc nieodzowną w początkach trudnego życia 

emigranta. Szukaliśmy Kościoła, jako tej nigdy nieusuwającej spod nóg Ojczyzny. Znaleźliśmy 

takich księży, a wzorce „bycia emigrantem-katolikiem” ukazali nam polscy księża, którzy tu żyli, 

działali, modlili się, służyli Bogu zanim my zamieszkaliśmy tutaj. Rozpoznawaliśmy ich w 

przeszłości, i rozpoznajemy dzisiaj – po owocach, jakie pozostawili i pozostawiają na 

amerykańskiej ziemi, w tym w środowiskach Polonijnych. 

Dziś kapłaństwo jest wyśmiewane, atakowane na rożne sposoby. Jak Państwo dziś na 

to patrzycie. Czy to nie chodzi o to by zabrać młodym autorytety? Bo właśnie w 

przypadku Państwa  kapłani byli chyba takimi autorytetami, często drogowskazami... 

Sądzimy, że w czasach kiedy tyle mówi się i pisze o „złych księżach” było naszym 

obowiązkiem przypomnieć dobrych księży, dopomóc ich szukać dookoła. Zresztą ogromna 

część tego, co się mówi, a raczej wygaduje o „złych księżach” to kłamstwa, kalumnie. Przecież 

widzimy wszyscy szalone nasilenie anty-kościelnej propagandy. Jej elementem jest niszczenie 

kapłaństwa. Niszczenie kapłanów, jako ludzi, jako autorytetów, jako przewodników jest 

elementem tej propagandy, tego zmasowanego ataku na Kościół, a więc na żywą obecność 

Chrystusa wśród nas. W obecnym świecie, zwłaszcza w kulturze Zachodu, bardzo trudno jest 

być dobrym kapłanem. Tak zwany „kościół otwarty” odbiera kapłanom autorytet, niejako ich 

desakralizuje. Rozlegle wprowadzenie świeckich w życie Kościoła usuwa w cień kapłana. 

Stwarza złudzenie, że osoba świecka może być równie dobrym  kierownikiem duchowym, 

może rozdawać Komunię świętą, może głosić kazania, rekolekcje, a nawet kierować parafią. 

Znika z pola widzenia szczególny rodzaj relacji, jaka łączy kapłana z Chrystusem. Dziś wielu 

księży rywalizuje ze świeckimi nie w cnotach duchowych, ale w umiejętnościach towarzyskich, 

w sposobach rozbawienia „publiczności” – a przecież ta „publiczność” to wierni, ludzie, którzy 

przychodzą do kościoła, aby się modlić. Księża silą się na organizowanie życia swych parafian 
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„na wesoło”. W swej posłudze koncentrują się na zabezpieczaniu potrzeb socjalnych i 

materialnych ludzi, co – oczywiście – jest dobre, ale gdy staje się priorytetem prowadzi do 

desakralizacji Kościoła, do zaniedbywania jego misji uświęcania dusz. W rezultacie wielu 

księży zapomina, co jest ich właściwym powołaniem: służba Bogu. Zatracają zdolność życia w 

samotności, w celibacie, jakby nie traktują poważnie swego powołania i swego statusu, jako 

kapłanów. A innych nie uczą sztuki milczenia, skupienia, trwania w kontemplacji, w adoracji. A 

przecież wszystko to są elementy prowadzenia  siebie samego, a w konsekwencji i innych ku 

Bogu. Właśnie to daje siłę i autorytet duchowy, czerpane wprost z Chrystusa.  

Tego dziś zdaje się brakować wielu kapłanom. Choć równocześnie trzeba pamiętać o 

niezliczonej rzeszy dobrych, uczciwych i ciężko pracujących na niwie Bożej kapłanów, którzy 

nigdy nie zapominają o odpowiedzialności za każdego człowieka stającego w promieniu ich 

oddziaływania.  I jeszcze jedno: wielu duchownych zdaje się zapominać o tym trudnym i 

tajemniczym powołaniu kapłana, jakim jest gotowość na męczeństwo. Mówił o męczeństwie 

nie raz Jan Paweł II. Nie rozumiano go. A przecież on sam zaświadczył, że sam był na 

męczeństwo stale gotów. Gotowość „oddania życia za braci” to charyzmat wszystkich 

kapłanów, o których piszemy w naszej książce. Tak żył, przypomniany w naszej książce ks. 

Tadeusz Fedorowicz – Sybirak ze świadomego wyboru. W szczególności takiego, bardzo 

konkretnego, praktycznego wyboru – poświęcenia życia za brata – dokonali inni księża, o 

których piszemy:  o. Maksymilian Kolbe i ks. Piotr Oborski. 

„Dobrzy księża” to książka dla każdego. Myślę jednak, że warto by ją przeczytali kapłani. 

Ona pokazuje, bowiem nie tylko dobrych, ale i świętych kapłanów, ich cechy, życie. Dla 

kogo Państwo ją pisaliście? Jaka była jej geneza? 

Najgłębszą pobudką mobilizującą nas do napisania tej książki była wdzięczność Panu Bogu za 

to, że takich właśnie kapłanów postawił na naszej drodze.  W czasach, gdy księża są 

oskarżani o najgorsze przestępstwa, wyśmiewani i potępiani, poczuliśmy się w obowiązku 

dania  świadectwa o dobrych księżach. Pragnęliśmy pokazać, że, po prostu, warto jest być 

dobrym księdzem. My sami zawdzięczamy księżom bardzo wiele w naszych życiowych 

wyborach i decyzjach, w sposobie przezywania klęsk i katastrof, ale  także i radości życia. 

Zawdzięczamy to dobrym księżom, którzy na różne sposoby, choć każdy trochę inaczej, 

ukazali nam prawdziwy wymiar Ewangelii. Prowadzili nas za Chrystusem. Chcieliśmy 

opowiedzieć o nich innym. Zarówno świeckim jak i kapłanom. 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał Mieczysław Pabis. 

Źródło: http://www.pch24.pl/ 

http://www.pch24.pl/tesknota-za-sacrum-w-kosciele,21973,i.html#ixzz2xGI6yIc0
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W KAŻDEJ HOSTII JESTEM ŻYWYM BOGIEM  
I NALEŻY MI SIĘ POKŁON 

30.05.2005 -  Ostatnie orędzie do kapłanów. Stańcie do walki duchowej 

kapłani. Czy śluby, które złożyliście Bogu nie zobowiązują was do 

wierności? Jakie nauki zdobyliście dla wypełniania służby kapłańskiej? Czy 

miłość Chrystusa jest wynagradzana i uwielbiana w Hostii Świętej?. Jak się 

obchodzisz z tym więźniem miłości w Eucharystii? – Tak Bóg się obejdzie z 

tobą kapłanie. Rozważaj i czuwaj, bo nie wiesz, kiedy ciebie Bóg 

wezwie. Biała Skała. 

 O Mój Jezu, czy Ciało Twoje można przyjmować tak jak każą kapłani, 

mówią oni, że to nie ma żadnego znaczenia czy przyjmuje się na stojąco czy na rękę. Czy Ty 

Panie Jezu zgadzasz się z każdą postawą? Czy oddawanie pokłonu Bogu jest już nie 

potrzebne? Moje serce krwawi na ten widok. 

 Mówi Jezus: Córko moja Ja, Bóg mówię ci: klękaj. O ile wierzysz, kto jest w tym 

Przenajświętszym Sakramencie i kochasz tego, którego przyjmujesz do swojego serca. W 

każdej Hostii jestem żywym Bogiem i należy Mi się pokłon. Córko nie trwóż się, gdy ludzie 

przyjmują Moje Ciało nie oddając Mi pokłonu. Ty oddawaj Mi pokłon, a Ja zapewniam cię, że 

zawsze godnie otrzymasz Moje Ciało. Pragnij a otrzymasz, bo twoja miłość przezwycięży 

przeszkody. Masz wolną wolę i tej woli nikt nie może zniewolić. Ja, Bóg nie naruszam woli 

człowieka. (…) Źle się dzieje w świecie i Kościele.  

Biała Skała 
Źródło: „U źródeł Bożego Miłosierdzia” tom II, Zofia Grochowska 

SŁOWO TROSKI PASTERSKIEJ  
W DŁUŻSZYM DZISIAJ WYWODZIE,  

WZMACNIAJĄCE I POŻYTECZNE  
NA CZASY POMIESZANIA POWSZECHNEGO 

Ja jestem (…) prawdą”  (J 14, 6). 

„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; 

a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). 

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 

udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
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Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. 

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 

aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-20). 

    Nikt i nic nie może nas zwolnić od osobistego podjęcia zaszczytnej i podstawowej kwestii: 

uczciwego ustosunkowania się do Prawdy. Kwestia fundamentalna, bo poznanie Prawdy jest 

drogą do wydobycia się z oparów grzechu i błędu, które są najgroźniejszym problemem 

Kościoła. Tym, którzy chcieliby zamienić Kościół w korporację tolerancyjnej wymiany poglądów 

i świadczenia humanitarnych usług ludzkości, pacyfistycznie funkcjonującą w ramach 

powszechnego braterstwa światowego, należy przypomnieć słowo klarowne i prawdziwe: 

„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary” 

(Wyznanie wiary św. Atanazego). 

   „W takiej ciszy – tak ucho natężam ciekawie” 

      (A. Mickiewicz, Stepy akermańskie). 

   Ciekawość spraw Bożych jest bezcenna! Gdzie znajdę Prawdę? Co Pan Bóg objawia? Jaka 

jest zawartość merytoryczna Prawdy Objawionej przez Pana Boga? Jaka jest Prawda 

objawiona przez Pana Boga? Na te kwestie – tak ucho natężam ciekawie. 

   Jest Prawda objawiona przez Pana Boga, zawarta w Piśmie Świętym i Tradycji. Są też 

zmutowane wersje Prawdy, czyli fałsz – przez przeinaczenie bądź przemilczenie. Kwestia 

poważna: fałszowanie nauki Bożej. Fałszowanie Prawdy zawartej w Piśmie Świętym i Tradycji. 

Św. Augustyn z troską nakazuje „Śpiewaj, ale nie fałszuj!” (Kazanie do Ps 32). 

   Są i tacy, którzy fałsz wprowadzają celowo: 

   „Mistrz coraz takty nagli i tony natęża; 

   A wtem puścił fałszywy akord jak syk węża, 

   Jak zgrzyt żelaza po szkle – przejął wszystkich dreszczem 

   I wesołość pomieszał przeczuciem złowieszczem. 

   Zasmuceni, strwożeni, słuchacze zwątpili: 

   Czy instrument niestrojny? Czy się muzyk myli? 

   Nie zmylił się mistrz taki! On umyślnie trąca 

   Wciąż tę zdradziecką stronę, melodyję zmąca, 

   Coraz głośniej targając akord rozdąsany, 

   Przeciwko zgodzie tonów skonfederowany; 

   Aż Klucznik pojął mistrza, zakrył ręką lica 
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   I krzyknął: «Znam! znam głos ten! 

   to jest T a r g o w i c a!»” 

      (A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Ks. 12). 

   Jest problem aktualny fałszowania Prawdy objawionej przez Pana Boga, zawartej w Piśmie 

Świętym i Tradycji. 

   Już na początku XX wieku święty Papież Pius X pisał w swojej, niezwykle ważnej, encyklice 

Pascendi Dominici gregis: 

   „Zwolennicy błędów nie znajdują się już wśród otwartych jedynie nieprzyjaciół, ale nad czym 

najwięcej boleć i czego lękać się trzeba: kryją się w łonie i wnętrzu Kościoła i o tyle są 

niebezpieczniejsi, o ile trudniej ich rozpoznać. Mamy na myśli, Czcigodni Bracia, wielu spośród 

katolików świeckich, a nawet, co najsmutniejsza, spośród kapłanów, którzy z pozornej ku 

Kościołowi miłości, bez głębszego wykształcenia filozoficznego i teologicznego, a co gorzej, aż 

do szpiku kości przejęci zapatrywaniami głoszonymi przez przeciwników Kościoła, zuchwale 

narzucają się na odnowicieli Kościoła i w zwartym szeregu zaczepiają butnie najświętsze 

sprawy w dziele Chrystusowym, nie oszczędzając nawet Osoby Boskiego Zbawiciela (…). 

   Ulegając pewnym z góry postawionym sobie twierdzeniom, niszczą o ile mogą całkiem 

apriorycznie pobożne tradycje, będące w powszechnym użyciu”. 

 I stwierdza Papież: „Ten ich duch nowatorski czepia się wszystkiego, co jest katolickim”. 

   Można postawić pytanie, czy jeśli Papież w swoim dokumencie klarownie, jawnie i publicznie 

werbalizuje ten problem na początku XX wieku, to na początku XXI wieku przestał on być 

aktualny w Kościele? 

   Wbrew wciskającym się nachalnie w sam środek Kościoła niekatolickim tendencjom 

sprowadzenia całej Ewangelii do czynu (facere), sam Pan Bóg poucza nas, że równie ważne 

jest uczciwe rozpoznanie Prawdy. Mówi Chrystus Pan: „Poznacie prawdę, a prawda was 

wyzwoli” (J 8, 32). 

   Słowo Boże autorytatywnie nas wzywa: 

   „Myślcie o Panu właściwie 

    i szukajcie Go w prostocie serca!” (Mdr 1, 1). 

   Nie jest to kwestia marginalna i drugorzędna. Jest to kwestia fundamentalna i 

pierwszorzędna. Kto fałszuje Prawdę, którą Bóg objawia w Piśmie Świętym i Tradycji, jest de 

facto wrogiem Prawdy i wrogiem Pana Boga. Strzeżmy się zatem tych, którzy zwalczają 

Tradycję i przestrzegajmy przed nimi naszych braci w wierze. Można być wrogiem Pana 

Boga przez złe czyny. I można być wrogiem Pana Boga przez niewłaściwe myślenie. Św. 
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Paweł przypomina i wypomina jedno i drugie nawróconym już Kolosanom: „Byliście niegdyś 

obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny” (Kol 1, 21). 

   Św. Paweł, człowiek czynu i mistyk, pisał trzeźwo i niepoprawnie według kryteriów św. 

Tolerancji: 

   „Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie 

przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją 

wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet 

my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie 

przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił 

Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty!” (Ga 1, 6-9). 

   „Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości 

wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. Jeśli bowiem 

przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego 

ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli – znosicie to 

spokojnie” (2 Kor 11, 3-4). 

   „Proszę was jeszcze, bracia, strzeżcie się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia przeciw 

nauce, którą otrzymaliście. Strońcie od nich! Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale 

własnemu brzuchowi, a pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków. Wasze 

zaś posłuszeństwo znane jest wszystkim. A więc raduję się z was, pragnę jednak, abyście byli 

w dobrym przemyślni, a co do zła – niewinni. Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod 

waszymi stopami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami!” (Rz 16, 17-

20). 

   Tym, którzy dzisiaj w Kościele chorują na pożądliwość nowości, należy przypomnieć, że 

kwestią elementarną jest trwanie przy starożytności, ściślej: poznanie Prawdy, poznanie 

Bożego Objawienia zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji. Poznanie i wierność, oczywiście. 

„To tylko bowiem jest prawdziwe i właściwie katolickie, jak to już wskazuje samo znaczenie 

tego wyrazu, odnoszące się we wszystkim do znamienia powszechności. A stanie się to wtedy 

dopiero, gdy podążymy za powszechnością, starożytnością i jednomyślnością” (Św. Wincenty 

z Lerynu, Commonitorium). 

   Św. Ignacy Antiocheński, biskup i męczennik, człowiek, który zdał egzamin z wiary – 

wierny Prawdzie – pisał pełen pasterskiej troski do Efezjan: 

   „«Nie błądźcie», bracia moi. Ci, którzy rujnują rodziny, «królestwa Bożego nie odziedziczą». 

Jeśli więc ci, którzy tak czynili, postępując według ciała, już zostali ukarani śmiercią, o ileż 

bardziej powinien być ukarany ten, kto przewrotną nauką fałszowałby wiarę Bożą, za którą 
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Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Kto byłby splamiony takim przestępstwem, pójdzie w 

ogień nieugaszony, podobnie jak i ten, kto go słucha. 

   Pan zezwolił namaścić swą Głowę wonnym olejkiem, aby Jego Kościół napełnił się wonią 

nieśmiertelności. Strzeżcie się śmiercionośnej woni nauki, wywodzącej się od księcia tego 

świata, aby przypadkiem nie powiódł was w niewolę, z dala od ofiarowanego wam życia. 

Czemuż to wszyscy nie stajemy się rozumni, otrzymując poznanie Boga, którym jest Jezus 

Chrystus? Dlaczego giniemy nierozumnie wskutek nieznajomości daru, który Pan rzeczywiście 

nam zesłał?”. 

   Zważmy na wagę tej kwestii poznania Prawdy i wierności Prawdzie! 

   Tak ucho natężam ciekawie… „Dlatego jest konieczne, abyśmy z jak największą pilnością 

zwracali uwagę na to, cośmy słyszeli, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża. Jeśli 

bowiem objawiona przez aniołów mowa była mocna, a wszelkie przekroczenie i 

nieposłuszeństwo otrzymało słuszną zapłatę, jakże my unikniemy kary, jeśli nie będziemy się 

troszczyć o tak wielkie zbawienie? Było ono głoszone na początku przez Pana, a umocnione u 

nas przez tych, którzy je słyszeli” (Hbr 2, 1-3). 

   Do wszystkich, którzy pozostają wierni Bożemu Objawieniu zawartemu w Piśmie 

Świętym i Tradycji, odnoszą się słowa: 

   „Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie 

pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest 

prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w nim tak, jak was nauczył” (1 J 2, 27). 

   Św. Piotr wzywa z troską: „Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, 

abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie 

doprowadzili do upadku. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, 

Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! Amen” (2 P 3, 17-18). 

   Prawda nie zmienia się. Pan Jezus modli się do Ojca: „Słowo Twoje jest prawdą” (J 17, 17). 

Jezus Chrystus, który o sobie mówi: „Ja jestem (…) prawdą” (J 14, 6), nie zmienia się. 

   To, co było prawdą dwa tysiące lat temu, pozostaje prawdą dzisiaj. 

   To, co było prawdą w IV wieku, pozostaje prawdą dzisiaj. 

   To, co było prawdą w XVI wieku, pozostaje prawdą dzisiaj. 

   To, co było prawdą w 1958 roku, pozostaje prawdą dzisiaj. 

   Słowo Boże wyjaśnia nam – jak dzieciom: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także 

na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom” (Hbr 13, 8-9). 

   Czuwajmy zatem, poznawajmy Prawdę, poznawajmy Boże Objawienie zawarte w Piśmie 

Świętym i Tradycji, czytajmy, módlmy się, rozważajmy, żyjmy w łasce uświęcającej, 
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zachowujmy serce czyste, pracujmy cierpliwie i wytrwale, i realizujmy dobro, bo czas jest 

trudny. Wilki się rozmnożyły i grasują w Kościele – często bezczelnie i bezkarnie. Niszczą i 

deformują Prawdę. Wielu daje się usidlić ich błędom i grzechom. Przylgnijmy wiernie do 

Prawdy, do Bożego Objawienia zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji. 

   „Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, 

na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu” (Ef 4, 

14). 

   DZISIAJ – hodie – w czasach szalejących burz, niepokojów i pomieszania 

powszechnego, ze spokojem i z pełnym zaufaniem Panu Bogu mamy zachować 

wierność krystalicznej nauce Bożej, czyli Bożemu Objawieniu zawartemu w Piśmie Świętym 

i Tradycji. Jest to możliwe. Jest to naszym obowiązkiem! Taką krystaliczną naukę mamy 

przekazać następnym pokoleniom. Odpowiedzialność przed Panem Bogiem najpoważniejsza z 

możliwych. I zaszczyt nobilitujący! 

   A zatem? Weźmy sobie mocno do serca słowa proroka Aggeusza. A skoro Słowo Boże 

jest zawsze aktualne, bez obawy błędu możemy powiedzieć, że są to słowa odnoszące się 

dzisiaj do Kościoła. Wiele segmentów Prawdy się tutaj odsłania. Kto czyta z uwagą, wiele tu 

wyczyta: 

   „«Powiedzże to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy, i arcykapłanowi 

Jozuemu, synowi Josadaka, a także reszcie ludu: Czy jest między wami ktoś, co widział ten 

dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, 

jakby go w ogóle nie było? Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu – wyrocznia Pana – 

nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu Josadaka, nabierz też ducha cały lud ziemi! – 

wyrocznia Pana. Do pracy! Bo Ja jestem z wami, wyrocznia Pana Zastępów. Zgodnie z 

przymierzem, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa 

pośród was; nie lękajcie się! Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, a jest to jedna chwila, a 

Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną 

kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom, mówi Pan Zastępów. Do Mnie 

należy srebro i do Mnie złoto – wyrocznia Pana Zastępów Przyszła chwała tego domu będzie 

większa od dawnej, mówi Pan Zastępów; na tym to miejscu Ja udzielę pokoju» – wyrocznia 

Pana Zastępów” (Ag 2, 2-9). 

   Konkluzja umacniająca wielce: 

   „Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni 

bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz Jezus 

Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się 
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pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie 

i dobrej mowie!” (2 Tes 2, 15-17).  Amen. 

Ks. Jacek Bałemba SDB 

Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów. 

Źródło: http://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/ 

BÓG POTRZEBUJE ŚWIĘTYCH KAPŁANÓW…  
A WASZE ZADANIE JEST BYĆ PRZY NICH 

5.07.2005 – Droga mała Biała Skało, Ja, Jan Paweł II daję ci polecenie o wypełnieniu tej misji, 

którą ci daje Bóg. Przed tobą jest wielkie zadanie, aby znaleźć ludzi o dobrym 

sercu, które wezmą do serca i będą pracować w winnicy Pana. Troską waszą 

niech będzie, aby ci kapłani, którzy zostali powołani zostali otoczeni 

modlitwą i ofiarą, aby zło nie miało dostępu do nich. W waszej mocy jest 

wraz z Matką Najświętszą stanąć do walki duchowej. Bóg potrzebuje 

świętych kapłanów a wasze zadanie jest być przy nich a owoc waszych 

modlitw zobaczycie pod koniec ich nauki. Nie bójcie się podjąć ofiar za 

dobrych i świętych kapłanów. Oni będą drogowskazem dla wielu pokoleń, bo przez 

zanoszone modlitwy za nich przed Tron Boży – oni otrzymują światło, sens życia dla Boga i 

człowieka. Serca ich będą pełne miłości, dobroci i pokory. Trwajcie przy nich a nagrodą 

będzie dla was Jezus Chrystus, bo zastępy dobrych kapłanów dadzą świadectwo żywej 

wiary w Boga Trójcy Świętej Jedynego.       

 Biała Skała 
Źródło: „U źródeł Bożego Miłosierdzia” tom II, Zofia Grochowska 

STRÓJ W KOŚCIELE 

Kiedy w czerwcu zrobiło się bardzo gorąco, w naszych kościołach na Mszach św. znów  

zapanowała rewia mody, a w zasadzie plaża. Coś z tym trzeba zrobić! Proszę napisać w 

„Przewodniku Katolickim” coś na ten temat. Jaki strój obowiązuje w kościele? Jakiego unikać i 

dlaczego?         Danuta 

Ksiądz odpowiada: 

Rzeczywiście jest to problem. Kiedyś ludzie mieli odświętne ubranie, które zakładali na 

szczególne okazje: do teatru, opery, kościoła. Dzisiaj wielu o tym zapomniało. Czasami księża 

http://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/
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mówią o tym wiernym, ale zdaje się, że trzeba zwracać uwagę jeszcze częściej. W krajach 

śródziemnomorskich są osoby przed kościołem, które wręcz pilnują, by nieodpowiednio ubrani 

nie wchodzili na nabożeństwa. 

Nie wymagamy, by wierni mieli szczególny garnitur czy sukienkę zarezerwowane tylko na 

pójście na Mszę św. Nie może być jednak tak, że strój jest niechlujny lub co gorsze, zbyt 

mocno odsłaniający ludzkie ciało. Po pierwsze, nie jest to estetyczne – strój winien oddawać 

nasz stosunek do rangi wydarzenia. Po drugie, mamy dbać o ubiór ciała, ponieważ jest ono 

przybytkiem Ducha Świętego, świątynią Bożą. W Ewangelii wg św. Mateusza czytamy słowa 

Jezusa: „Przyjacielu, jakżeś tu wszedł, nie mając stroju weselnego” (Mt 22, 12). W Starym 

Testamencie „odsłanianie czyjejś nagości” jest synonimem nieuporządkowanych kontaktów 

seksualnych (por. Kpł 18, 6nn; 20, 11.17–21). Nagość kobiety wzbudzała w mężczyźnie 

pożądanie i stała u podstaw czynów prowadzących do grzechu. Przykładem jest Dawid, gdy 

zobaczył Batszebę czy starcy podglądający Zuzannę (por. 2 Sm 11, 2; Dn 13, 14nn). 

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że poczucie wstydu, wstydliwość „chroni intymność 

osoby. Polega ona na odmowie odsłaniania tego, co powinno pozostać zakryte. Wstydliwość 

jest związana z czystością, świadczy o jej delikatności. Kieruje ona spojrzeniami i gestami, 

które odpowiadają godności osób i godności ich zjednoczenia” (KKK 2521). Podobnie z 

makijażem. Jeden z francuskich kapłanów, udzielając Komunii św. kobiecie z przesadnie 

wymalowanymi ustami, powiedział: „Panie Jezu, uwaga! Świeżo malowane!”. 

Nieoceniona jest też tutaj rola rodziców, którzy słowem i przykładem powinni uczyć dzieci 

dostosowywania stroju do okoliczności. Wartości, które wynosimy z domu, zostają nam 

przecież na całe życie, a dojrzałe postawy kształtuje się już od dzieciństwa. 

Bardzo się cieszę, że Akcja Katolicka podjęła inicjatywę przygotowania plakatu: „W progi 

Boże w godnym ubiorze”. Ale czy to wystarczy? Pamiętajmy o upomnieniu braterskim i 

widząc kogoś niestosownie wchodzącego do kościoła, delikatnie, taktownie, ale i stanowczo 

zwróćmy mu uwagę. 

Przewodnik Katolicki 27/2013      Ks. dr Krzysztof Michalczak  

Quo Vadis 

Weszliśmy na drogę szeroką, piękną i doskonale wybrukowaną.  

Droga grzeszników gładka, bez kamieni, a na jej końcu przepaść piekła.   

(Syr 21,10) 
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Quo Vadis współczesny człowieku – 

Człowieku obecnego, XXI wieku? 

Droga, którą kroczysz jest szeroka, kwiatami usłana, 

Idąc nią - nie dojdziesz do swego Stwórcy i Pana. 

Na tej drodze wesołą muzykę grają, 

Na niej ludzie sobie tańczą i w dłonie klaskają. 

Tę drogę ze znaków Bożych Przykazań ogołocono, 

Na ich miejsce znaki fałszywej wolności postawiono. 

Te znaki tej bezgranicznej „dowolności” 

Podobają się naszej współczesnej ludzkości. 

Tę wielką swobodę paragrafy nam zapewniają 

Politycy w ich forsowaniu nasze przyzwolenie mają... 

Na tej drodze wszystko jest dozwolone, 

Dobro może być deptane, zło zaś chwalone. 

Na niej za zabicie nienarodzonego człowieka, 

Żadna kara ci nie grozi, ani za to nie czeka. 

Wielu ludzi cieszy się z tej wielkiej swobody, 

Nasze pokolenie nie odrzuci żadnej wygody... 

Szlak, który prowadzi człowieka do zbawienia, 

To dróżka wąska i stroma - pełna utrudzenia. 

Im wyższy cel, tym trudniejsza do niego droga, 

Tak jest w naszym życiu - tak też było u Boga. 

Panie Jezu, stań na drodze temu pokoleniu,  

Które pewnie zmierza ku swemu zatraceniu. 

Wskaż mu promieniami Miłosierdzia Twego 

Obwodnicę, którą dotrze do szczęścia wiecznego. 

Tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący, 

 w Trójcy Świętej Jedyny i wszyscy Święci. Amen. 

Berlin, dnia 29.03.14                           

mrMSJ Danuta 
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KALENDARIUM Małych Rycerzy 

Rok 2 0 0 3 
25 stycznia 
– LIST ks. Zdzisława Pałubickiego i ks. Aleksandra Jacyniaka z Sekretariatu do Małych Rycerzy 

informujący głównie o wczasorekolekcjach w Kołobrzegu w 2003 roku. 

3 marca  
– LIST animatora ośrodka koszalińskiego Wiesława Kaźmierczaka do J.E. ks. kard. Józefa Glempa – 

Prymasa Polski w sprawie oficjalnego uznania Jezusa Chrystusa Królem Polski przez polskie władze 

duchowne i świeckie naszej Ojczyzny.  

25 sierpnia  

– LIST ks. Aleksandra Jacyniaka z Sekretariatu do Małych Rycerzy informujący o wydaniu pierwszego 

numeru biuletynu „Z Jezusem Miłosiernym” jako kwartalnik (lato, jesień, zima, wiosna). Załącznikiem 

listu jest też terminarz Domu Rekolekcyjnego na rok 2003/2004, w którym polecane są rekolekcje o 

Bożym Miłosierdziu 30.09 – 5.10.2003. 

31 grudnia  
– List do ks. bp Mariana Gołębiewskiego, Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego ustosunkowujący się do 

listu uczestniczki wczasorekolekcji w Kołobrzegu podpisany przez o. Aleksandra Jacyniaka SJ  i o. 

Mieczysława Jóźwiaka SJ. 

 

ŚWIADECTWO RYCERZA ANDRZEJA  
NA DRODZE MOJEGO ŻYCIA  
PAN BÓG  POSTAWIŁ MAŁE RYCERKI MSJ 

Witam serdecznie, mam na imię Andrzej i mieszkam w Tarnowskich Górach. Pragnę podzielić  

się moim świadectwem mówiącym o tym jak Pan Bóg działa w moim życiu oraz o tym jak 

hojnie obdarza mnie swoją łaską i darami. 

Od wczesnego dzieciństwa czułem obecność Pana Jezusa w moim życiu. Gdy miałem ok. 7-8 

lat moja babcia zapisała mnie do grupy ministrantów w naszej parafii, ponieważ odczuwałem 

silną potrzebę, aby służyć Panu Bogu. Moja babcia była bardzo religijna to z nią zawsze 

chodziłem do kościoła i to ona nauczyła mnie jak mam się modlić oraz pokazała wiele modlitw, 

które często odmawiała. Ale z biegiem czasu wraz ze wzrostem obowiązków moja religijność 

osłabła i przestałem być ministrantem. Moi rodzice nie byli tak religijni jak moja babcia. Gdy 

skończyłem szkołę średnią odczułem potrzebę głębokiej modlitwy. Zacząłem czytać Pismo 

Święte oraz uczęszczać do Kościoła na Mszę Świętą. 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/dokumenty/doc_download/71-za27
http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/dokumenty/doc_download/153-prympol-050303
http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/dokumenty/doc_download/139-za27a
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Prosiłem wówczas w mojej modlitwie o dobrą pracę, którą wkrótce otrzymałem. 

Po przepracowaniu kilku miesięcy podczas pracy w nadgodzinach uległem wypadkowi. 

Trafiłem do szpitala po wyjściu ze szpitala byłem na zwolnieniu lekarskim w trakcie, którego 

mój stan zdrowia się pogarszał. Po około 6 tygodniach znowu trafiłem do szpitala. Lekarze 

zdiagnozowali u mnie ciężko chorobę. Po dwumiesięcznym pobycie w szpitalu wróciłem do 

domu byłem kompletnie załamany. Lekarze oznajmili mi, że choroba jest nieuleczalna, ale 

można z nią żyć. Lekarstwa hamują jej dalszy rozwój i zabezpieczają przed kolejnym 

nawrotem. 

Zrozumiałem wówczas, że tylko Pan Bóg może mnie uzdrowić, regularnie się modliłem i 

prosiłem o zdrowie.  

Po około 8 miesiącach regularnego przyjmowania lekarstw czułem się dobrze, ale strasznie 

przytyłem i postanowiłem odstawić leki. Co skończyło się kolejnym nawrotem i miesięcznym 

pobytem w szpitalu? Po tej drugiej hospitalizacji bardzo długo dochodziłem do zdrowia. Cały 

czas nie ustawałem w moich modlitwach, potrafiłem modlić się nawet 1,5 godziny, 

uczęszczałem na Msze Święte. Mój stan zdrowia na tyle się poprawił, że ukończyłem Studium 

Policealne dla dorosłych z bardzo dobrymi ocenami. Po tej szkole zacząłem studia zaoczne. 

Ale o dłuższego czasu odczuwałem silne pragnienie przystąpienia do grupy modlitewnej. 

Wówczas na drodze mojego życia Pan Bóg postawił Małe Rycerki Miłosiernego Serca 

Jezusowego. 

Dzięki którym zostałem przyjęty do Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Zacząłem również uczestniczyć w Nabożeństwie i Mszy Świętej w intencji uzdrowienia, które 

są odprawiane, co miesiąc w Koszęcinie po przewodnictwem Ojca Sylwestra. 

Cała wspólnota Małych Rycerzy w Tarnowskich Górach bardzo mi pomaga i wspiera. Owocem 

naszych modlitw były rekolekcje, które odbyły się w Bochni. Na których bliżej poznałem Ojca 

Sylwestra, od którego otrzymałem ogromne wsparcie. Ojciec pouczył mnie abym był kapłanem 

rodziny. 

Kolejnymi łaskami, jakie otrzymałem od Pana Boga były spotkanie Ojca Sylwestra z naszą 

wspólnotą w Tarnowskich górach, na którym zostałem uwolniony od złego ducha, telefoniczna 

rozmowa Ojca Sylwestra, podczas której Ojciec udzielił błogosławieństwa Bożego mojej 

młodszej siostrze oczekującej na operację serca. Operacja udała się i przebiegła bez żadnych 

komplikacji.  

Kolejnym owocem modlitwy naszej wspólnoty były rekolekcje, które miały miejsce w 

Koszalinie. Były one dla mnie bardzo ważne, ponieważ podczas spowiedzi Pan Jezus przez 
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usta Kapłana powiedział, że mnie uzdrawia. Powiedział również, że będzie to długotrwały 

proces i że uzdrowi również moją matkę. O tego momentu czuje ogromną poprawę mojego 

stanu zdrowia. Na studiach zdałem wszystkie egzaminy pozostało mi tylko dokończenie 

pisania pracy licencjackiej i jej obrona. Każdego dnia Pan Bóg mi bardzo pomaga. Poprzez 

wstawienniczą modlitwę Ojca Sylwestra oraz całej naszej wspólnoty Małych Rycerzy. Dzięki 

jednej z naszych rycerek mogłem uczestniczyć w opisanych przeze mnie rekolekcjach. Pan 

Bóg pomaga mi poprzez moich rodziców, rodzeństwo i krewnych a także poprzez przyjaciół jak 

również ludzi, których wcześniej nie znałem. 

Cały czas modlę się za tych, którzy mnie skrzywdzili i cały czas proszę o błogosławieństwo 

Boże dla nich. Jestem wdzięczny Panu Bogu za każde dobro, którym mnie obdarzył i obdarza 

każde dnia. 

Mały Rycerz Andrzej 

MAM NADZIEJĘ, ŻE SPROSTAM WYMOGOM I ZADANIOM 
JAKIE OBOWIĄZUJĄ W LEGIONIE MAŁYCH RYCERZY  

Od paru już lat chciałam dołączyć do grona czcicieli Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, ale 

zawsze nie wychodziło, bo przeważnie trzeba było na miejsce przyjechać, a ja z tymi 

wyjazdami mam nieco utrudnione i finansowo, i fizycznie.  

Obecnie jest jeszcze lepsze i wygodniejsze  poznanie i osób i rozmowa i kontakt poprzez 

internet, poprzez facebook i na wiele innych sposobów. Zresztą ja od wielu, wielu lat mam 

bardzo dobry kontakt z różnymi ludźmi, jakoś tak poprzez różnego rodzaju ewangelizacje 

spotykam na swojej drodze różne osoby, którym mówię o Bożym Miłosierdziu i są to osoby, 

które naprawdę chcą poznać to wielkie dzieło. Pomimo szerokiego propagowania kultu Bożego 

Miłosierdzia, poznanego przecież i omawianego, począwszy od Papieża poprzez msze święte, 

poprzez różne osoby i stowarzyszenia - wciąż są ludzie i osoby, które nie znają tego dzieła 

Miłosierdzia Bożego… nawet kapłani (mam na myśli Hiszpanię).  

Ludzie łakną wiadomości na ten temat… Są osoby, które niemalże każdego dnia bardzo 

proszą o modlitwę…  o modlitwę Koronką wręcz się domagają nawet.  

Już od paru lat piszę o Bożym Miłosierdziu.  Kiedyś pisałam na blogu w internecie, ale to jakoś 

gdzieś zniknęło i nie wiem czy ktoś zlikwidował ten blok czy co się z tym stało… ale nie widzę 

tego, Potem pisałam na Naszej Klasie.  Od paru lat piszę na facebooku. Utworzyłam nawet 

dwa profile: jeden otwarty, jeden zamknięty i na swoim profilu. Głoszę jak umiem, jak mogę i 



Głos Małego Rycerza Nr 14 (2/2014)        kwiecień-maj-czerwiec 2014 

  

42 
 

 
 

gdzie mogę m.in. poprzez kupowanie za własne pieniądze obrazki z wizerunkiem JEZU UFAM 

TOBIE!  Z modlitwą  z koronką do Bożego Miłosierdzia.  

Teraz wysyłam druk zgłoszenia w szeregi Legionu Małych Rycerzy. Bardzo się z tego cieszę, 

że Pan Jezus to wszystko tak układa w całość. Jestem wręcz przekonana, że to Pan Bóg tak 

pokierował moją drogą.  

Mam nadzieję, że sprostam wymogom i zadaniom, jakie znajdę w Legionie Małych Rycerzy i 

że będę prawdziwym Rycerzem Bożego Miłosierdzia. Bóg zapłać.  

Niech Pan błogosławi wszystkim małym rycerzom Bożego Miłosierdzia.   

Teresa z Hiszpanii 

ŚWIADECTWO O BOŻYM MIŁOSIERDZIU 

Pan Bóg chce zadośćuczynienia, więc Pan Jezus dał nam Koronkę do Bożego miłosierdzia, 

cenną modlitwę na przebłaganie. 

Kiedy przebywałam za granicą poznałam rodzinę nominalnie katolicką. Po zapoznaniu się z 

problemem w tej rodzinie zaproponowałam modlitwę zwaną Koronką do Bożego Miłosierdzia. 

Poinformowałam członka tej rodziny, która była bardzo zainteresowana tą modlitwą, że Ja już 

poznałam wielką siłę i łaskę z niej płynącą. Problem polegał na tym, że syn tej pani żył w 

wolnym związku już z drugą kobietą i miał dwoje dzieci. Natomiast córka była z narzeczonym 8 

lat. Po otrzymaniu tej koronki matka tych dzieci modliła się w tych intencjach codziennie 

odmawiając 2 koronki przez dwa miesiące.  

Po dwóch miesiącach spotkałam ponownie tę matkę i dowiedziałam się o zmianach, jakie 

zaszły. Tym razem były to Święta Bożego Narodzenia, na których oficjalnie została 

powiadomiona cała rodzina. Córka podała datę ślubu związku sakramentalnego ze swoim 

długoletnim narzeczonym. Syn zaś zrobił to samo, postanowił z drugą kobietą zawrzeć 

związek sakramentalny.  

Dziękując Bogu za miłosierdzie i dar, jaki otrzymali w owe Święta, które miałam szczęście 

spędzić razem z nimi. Przede wszystkim za to, że Pan Bóg postawił mi na drodze tych ludzi, 

którzy wcześniej nie słyszeli o Bożym Miłosierdziu i o Koronce do Miłosierdzia Bożego.  

Cieszę się, że mogłam rozpowszechnić tę piękną i skuteczną modlitwę. Pan Jezus dał 

obietnicę dla odmawiających ją: - Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, 

chociażby grzechy jej były by jak szkarłat, oraz prędzej niebo i ziemia obróciłyby się w 

nicość, aniżeliby duszę ufającą nie ogarnęło miłosierdzie Moje”  
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– Kochani Mali Rycerze (i nie tylko) warto opowiadać o Bożym Miłosierdziu szczególnie za 

granicą. Dobrze jest zachęcać do odmawiania jej każdego dnia, w miarę swoich możliwości 

i w stosownej godzinie, o trzeciej po południu lub przynajmniej krótko błagając o łaski i 

miłosierdzie. Włączając się w dzieło miłosierdzia, wynagradzając za grzeszników. 

 mr. W.M z Tarnowskich Gór. 

Świadectwo rycerki Moniki z Gdańska:  

MÓJ WOLONTARIAT W HOSPICJUM  

Do Hospicjum w Sopocie trafiłam w 2006 r. Kiedy odchodziła moja przyjaciółka. Wówczas 

poczułam, że to jest miejsce gdzie chciałabym ofiarować swój czas i serce chorym. Kilka 

miesięcy wcześniej wstąpiłam do Apostolstwa Dobrej Śmierci, ale dopiero po jakimś czasie 

zrozumiałam, że Pan Jezus Miłosierny postawił mnie w tym miejscu zapraszają do pracy w 

swojej winnicy, obdarzając mnie swoją miłością i zaufaniem, napełniając moje ręce swoimi 

darami i łaskami czynienia dobra. Spotkałam tu wielu wspaniałych ludzi spieszących z pomocą 

ciężko chorym i konającym: kapłanów, wolontariuszy, personel medyczny i opiekunów, którzy 

swoją posługę przy chorych wykonują z wielkim oddaniem.  

Dni kiedy mogę ofiarować swój czas chorym wożąc ich na konsultacje lekarskie, 

chemię czy radioterapię, kiedy się zaprzyjaźniamy, wspólnie modlimy uczestnicząc w Mszy św. 

w kaplicy Hospicjum to dla mnie piękne wzruszające chwile. Kiedy wracam do domu wiem, że 

spędziłam piękny Boży dzień a w moim sercu gości pokój. Zdarza się, że chory nie zna 

modlitwy różańcowej ani koronki do Miłosierdzia Bożego, ale pragnie się modlić, wówczas 

ofiaruję mu różaniec i wspólną modlitwę a za chwilę z radością patrzę jak wzrasta w modlitwie.  

W Hospicjum tak wiele otrzymuję i uczę się od chorych, cierpliwości, miłości, dobra, 

ciszy i pokory w obliczu śmierci. Dziękuję Bogu za chwile, kiedy mogę trzymać konającą osobę 

za rękę i wezwawszy pomocy św. Siostry Faustyny powierzyć tę osobę Panu Jezusowi 

odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego.  

Na zawsze pozostanie w mojej pamięci dzień, kiedy poznałam Panią Ewę okaleczoną 

rakiem twarzy, ale jakże piękną duszą przepełnioną pokojem, miłością, dobrocią i wiarą w 

Miłosierdzie Boże. Kiedy przyszedł do Pani Ewy kapłan z komunią św. uklękłyśmy przy łóżku, 

a Pani Ewa przytulona do mnie przyjęła Pana Jezusa. Miałam łzy w oczach i dziękowałam 

Panu Jezusowi za obecność wśród nas, którą czułam całym sercem i za najpiękniejszą chwilę 

mojego życia. Pani Ewa wkrótce odeszła a w moim sercu pozostała na zawsze jak wielu 

chorych.  

Będąc wolontariuszem, a jednocześnie Małym Rycerzem Miłosiernego Serca Pana 

Jezusa, nie mogłam otrzymać więcej. Pan Jezus z Maryją są ze mną każdego dnia, ze swoją 
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miłością pozwalając mi wzrastać w miłości Boga i ludzi. Dziękuję Bogu całym sercem, że 

wybrał mnie do tej pracy i jest moim światłem i mocą mej duszy. Bądź uwielbiony Panie Jezu 

wraz z Maryją w moim sercu i sercu każdego człowieka na zawsze. 

mr Monika Miler 

 

Świadectwo Mirosławy z Niemiec: 

„JEŚLI CHCESZ SIĘ UWOLNIĆ OD TYCH POTWORÓW…  

TO WYRZUĆ JE WSZYSTKIE!” 
Umiłowani w Jezusie Chrystusie! 

Mam 31 lat. Mieszkam w Bayern od paru lat, w małej wiosce w otoczeniu pięknego 

górskiego krajobrazu. Los rzucił mnie daleko od domu rodzinnego, ale z pomocą Bożą 

potrafiłam się odnaleźć w nowym środowisku; również dzięki mojemu kochanemu mężowi.  

Pragnę podzielić się swoim małym świadectwem, relacjami między mną a 10-letnią 

córką, która nieświadomie znalazła się w posiadaniu „niebezpiecznych” zabawek.  

Pewnego dnia córka bawiła się ze swoją młodszą o rok kuzynką lalkami i pewnie nie 

byłoby nic w tym złego gdyby nie były to lalki Monster High. Wtedy jeszcze nie wiedziałam 

dokładnie, jakie mają one przesłanie.  

Wkrótce córka miała urodziny i bardzo chciała dostać jedną z tych lalek, swój 

wymarzony prezent. Potem były kolejne okazje Mikołaj, Boże Narodzenie i kolejne lalki z tej 

serii. W końcu po krótkim czasie miała ich już sześć, zrobiła sobie nawet kartonowy domek dla 

nich, wszystko kręciło się już tylko wokół Monster High.  

Moja matczyna intuicja dawała mi wtedy wyraźne sygnały, że to nie są właściwe 

zabawki dla mojego dziecka. Za każdym razem wchodząc do pokoju córki widząc w kącie całą 

już rodzinkę z serii „potworów” Monster High budziły się we mnie dziwne uczucia: strach, 

zgroza, niepokój, śmierć. I tak zaczęłam rozmawiać z córką o swoich matczynych odczuciach, 

troskach.  

Droga do celu była długa, córka nie chciała nawet słyszeć, że powinna wszystko, co z 

tymi potworami jest związane wyrzucić, bo to jest teraz w modzie i wszyscy to posiadają. 

„Czemu się mamo uczepiłaś tych lalek, przecież to tylko lalki i nic w tym złego…“ pytała córka. 

Pomyślałam sobie wtedy, nie mam, co prawda konkretnych argumentów, którymi mogłabym 

przekonać swoje dziecko, dlaczego właśnie tymi lalkami ma się nie bawić, bo miałam w ręku 

tylko swoją matczyną intuicje i negatywne uczucia płynące pod adresem Monster High.  

Nie poddawałam się!  
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Czułam, że muszę być konsekwentna, postawiłam na rozmowy od serca, na długie i 

częste tłumaczenie córce, co jest dla niej właściwe, dla rozwoju emocjonalnego i duchowego, 

jednak pozostawiałam jej wolną wole, nie ingerowałam wyrzucając sama tych lalek. Czułam, 

że jeśli moje dziecko nie podejmie samo tej właściwej decyzji, to nikt i nic jej od tych 

lalek-potworów nie odwiedzie. I tak cierpliwie z wielką ufnością i miłością do Jezusa i do 

dziecka upłynęły nam 4 miesiące na ciągłych rozmowach, aż do pewnej niedzieli.  

Niedziela jak każda inna niczym się nieróżniąca; poranne obowiązki, śniadanie, 

pójście na mszę świętą, wszyscy razem, a jednak była bardzo decydująca. Pomagając córce 

przy czesaniu włosów sentymentalnie nasza rozmowa kolejny raz zeszła do tematu Monster 

High, jednak tym razem zauważyłam jej głębsze zainteresowanie tematem i poprosiła mnie 

żebym poszukała jej wszelkie informacje na ten temat, o pochodzeniu i negatywnym 

oddziaływaniu tego typu zabawek, wtedy również poruszyłyśmy temat innych zabawek jak 

Hello Kitty, które były również odrzucane przez pedagogów i potępiane konsekwentnie przez 

Kościół.  

Znalazłam w sieci rekolekcje po polsku. Ksiądz bardzo trafnie przekazał treść 

przesłania lalek Monster High, córka usłyszała w końcu potwierdzenie tego, co przez 4 

miesiące na swój sposób próbowałam jej uświadomić. Wiedziałam już wtedy, że jest 

pomalutku na właściwym torze myślenia, zaczęła ten temat rozważać. W tym momencie 

wymieniłyśmy spojrzenia pełne nadziei i powiedziałam kolejny raz, że ja do niczego jej nie 

zmuszam, ma wolną wole, ma już 10 lat i jest świadoma dobra i zła, że ma się zastanowić, co 

chce teraz zrobić i jak podejmie decyzje to niech przyjdzie do mnie. Ja wróciłam do swoich 

porannych obowiązków w między czasie słuchając Radia Maryja i Mszy świętej, gdzie nie 

przypadkiem tego dnia ewangelia mówiła, że nie można służyć Bogu i mamonie 

jednocześnie… 

Córka przechadzała się nerwowo z kuchni do pokoju, z pokoju do kuchni z burzą 

mieszanych myśli i uczuć, zerkając na mnie czasem czy coś jeszcze powiem - jakieś słowo 

przekonania, które by jej ułatwiły podjęcie decyzji, lecz ja już milczałam w ufności, że podejmie 

w końcu właściwą decyzje. I tak się też stało. Najpierw wrzuciła do worka dwie lalki, pytając 

czy pozostałe cztery może sobie zatrzymać, lecz moja odpowiedz była zdecydowana: jeśli 

chcesz się moje dziecko uwolnić od tych potworów Monster High to wyrzuć je wszystkie. I 

znowu trudno było podjąć jej ostateczną decyzje, ale w końcu przełamała się i wyrzuciła do 

worka wszystkie monster lalki.  

Spojrzenie córki wtedy było niesamowite, jak poczuła się dumna z siebie, jej 

satysfakcja z własnego nieprzymuszonego wyboru była ogromna, satysfakcja, że potrafiła 

zrozumieć i trwać cierpliwie w rozmowie z mamą, która całym sercem nie odstępowała od niej i 
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tego tematu, ale do niczego nie zmuszając pozostawiając jej wolną wole i ostatnie słowo, 

przyniosło to wielkie owoce. Przez cztery miesiące wchodząc do pokoju córki walczyłam z 

negatywnymi uczuciami, które we mnie wywoływały te lalki. Nie pozwoliłam sobie na 

akceptacje ich w swoim domu. Matczyna czujność mnie przed nimi ostrzegała już od samego 

początku, a dzięki Bożej pomocy wszystko udało się odkręcić nim przyniosłoby to 

niepożądane skutki jak: agresja, nadpobudliwość czy nawet zniewolenie, itp...  

Nie obyło się również bez podziału zdań z mężem w tej kwestii, który wtedy nie 

bardzo jeszcze rozumiał przesłania tego rodzaju zabawek, przecież to są takie drogie lalki, że 

pieniądze w błoto “zostały wyrzucone“. Wtedy pomyślałam: Boże pomóż mi, daj mi proszę 

dar słowa żebym jak najlepiej potrafiła dotrzeć do męża… Boże podaj mi argumenty, 

którymi go przekonam do swoich odczuć.  

Włączyłam mu również rekolekcje online na temat zniewolenia dzieci przez takie 

niewinne niby zabawki i niewiedze rodziców. Mąż jednak pozostał bez przekonania, żal mu 

było troszkę również tych „wyrzuconych pieniędzy“, zażądał żebym, chociaż je sprzedała, lecz 

ja się nie ugięłam, nie pozwoliłam żeby się bawiło nimi moje dziecko to tym bardziej czułam się 

odpowiedzialna za dzieci inne, że z moich rąk nie trafią do żadnego innego. Dyskusja była 

gorąca. Wtedy kolejny raz zaufałam opatrzności z nieba. Musiałam ostudzić swoje emocje, 

zebrać w sobie wszystkie myśli i otworzyć szeroko serce, aby wszystkie moje troski o dobro 

naszej rodziny „popłynęły jak rzeka.“ I jeśli ktoś powie, że Bóg nie słyszy naszego wołania o 

pomoc, szczerego z ufnością to się bardzo myli. Pan „pozwala nam poczuć Jego obecność“, 

kiedy go o to głęboko prosimy i sprawia małe niepozorne cuda…  

Mąż w końcu zszedł z tonu, poddał się i mimo jeszcze gdzieś jakiś swoich racji, zaufał 

mi, że postąpiłam właściwie, że będzie to dobre nie tylko dla córki, ale całej naszej rodziny. 

Konsekwentnie i z wielkim sercem walczyłam o swoje przekonania z miłością do rodziny i 

Jezusa, który dodawał mi sił, gdy przychodziły chwile zwątpienia: nie poradzisz sobie, nie 

przemówisz do nich, przecież to nic złego te zabawki, brak ci argumentów…. I wtedy właśnie w 

takich chwilach człowiek musi otworzyć się sercem i duchem na Jezusa, który pragnie nam 

pomagać, jednak musimy sobie najpierw zdać sprawę, że bez Jego miłości i pomocy człowiek 

sam nie jest w stanie rozwiązać niektórych ludzkich spraw, nie przemówimy i nie zadziałamy 

bez Niego. 

Córka więcej nie wraca do tematu Monster High, nie tęskni za nimi i nie żałuje 

podjętej decyzji, powiedziała tylko „mama czuje się teraz jakoś lżej, jakby ktoś ściągnął ze 

mnie ciężar kamieni, czuje się szczęśliwa i dumna z siebie.“ I czuję, że związało to nas jeszcze 

bardziej z córką i mężem. JEZU UFAM TOBIE! 

Mirka K. 
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DRUGIE WEZWANIE DO MODLITWY!  
ŚWIADECTWO RYCERKI ELI  

Trafiony przez wielu, ale z wielkimi oporami daje się zatopić. 

Nasza modlitwa niech będzie kolejną walka uderzającą we wszystkie symbole i znaki bestii, 

jakimi są oznakowane ubranka dzieci (dorosłych też), zabawki, książki, zeszyty, przybory 

szkolne… itp. 

Będziemy się modlić KORONKĄ do Miłosierdzia Bożego prosząc, żeby wszystko, co jest 

znakiem bestii zniknęło z życia dzieci i dorosłych.  

Dlaczego właśnie tą modlitwą? Niech temu wyjaśnieniu posłuży poniższe świadectwo. 

ŚWIADECTWO 

25 stycznia (nawrócenia św. Pawła Ap.) – w nocy o godz. 3:30, kiedy kończyłam koronkę do 

Bożego Miłosierdzia w intencji kapłanów, zobaczyłam (mając zamknięte oczy) 

niezrozumiały dla mnie „krótki film” – to nie był sen. Klęczałam i odmawiałam koronkę z 

różańcem w ręku. Była to modlitwa szczególna – czułam się bardzo mocno zjednoczona z 

Bożą Miłością i Miłosierdziem. 

Nagle zaczęły się pojawiać bardzo dziwne obrazy. Ziemia jak wzburzone morze falowała. Jej 

wybrzuszenia i wgłębienia były w ciągłym ruchu. Po chwili zobaczyłam lawinę małych i 

większych kamieni osuwających się ze skał. U podnóża tych skał zobaczyłam cały teren 

zasypany bardzo kolorowymi zabawkami o różnych kształtach, kolorach i wielkości – trochę 

przypominały klocki. Były poruszane jakąś siłą podziemną. Stosy ich się rozdzielały, wznosiły i 

opadały – były cały czas w ruchu: przesuwając się i „przewalając”.  

Po chwili zaczęły się przesuwać tak jak by płynęły. Wyglądało to tak jak kolorowe pasmo wody 

płynące w dół. Potem pojawiła się miedzy nimi czarna, gęsta woda – jak maź, która zaczęła 

brudzić te klocki. Było jej coraz więcej i stopniowo je pokrywała. Wszystko to cały czas płynęło. 

Już tylko końcówki były widoczne… po chwili one też zniknęły. 

Gęsta, czarna, złowroga maź płynęła w dół… poczułam narastający lęk i zaczęłam 

gorączkowo powtarzać: „Jezu, ufam Tobie!” – prawie rozpaczliwie. Nie rozumiałam tego 

widzenia, ale czułam, że jest ono związane z dziećmi. Ciągle powtarzałam „Jezu, ufam Tobie!”, 

z wielkim naciskiem na słowo ”UFAM”. I nagle zobaczyłam wyłaniające się zabawki – 

wyglądało to tak, jakby ktoś cofnął film. Maź zniknęła a ja poczułam wielką ulgę. Zaczęłam się 

modlić się prosząc Boga o zrozumienie tego „filmu”. I przypomniał mi Pan oglądany 19 

stycznia 2014 program z udziałem ks. Sławomira Kostrzewy, właśnie o mocy zła działającego 
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przez symbole i znaki, które najmocniej uderzają w dzieci. Zobaczyłam jak ich kolorowy świat 

zalewa bestia („czarna, złowroga maź”), żeby działać przeciwko temu, co czyste, niewinne i 

piękne; żeby zmienić w to, co ohydne, brudne i wstrętne. Bestia chce je pochłonąć i uczynić 

podobnymi sobie.  

Zrozumiałam też, że Pan Jezus przez te obrazy i ten moment odmawiania koronki, daje nam 

wskazówkę, że właśnie tą modlitwą (Koronką do Bożego Miłosierdzia) mamy się modlić i że 

będzie ona wysłuchana. 

A zatem do dzieła moi ukochani w Chrystusie Bracia i Siostry – mocny Legionie – mocny łaską 

Bożego Miłosierdzia i powołania do walki ze złem w tych ostatnich czasach. A jak powołani to i 

wyposażeni rycerskim, Bożym orężem. Jezu, ufamy Tobie! Możesz na nas liczyć a my z Twoją 

łaską Cię nie zawiedziemy. Dziękujemy Ci nasz Dobry Ojcze, kochamy Cię - błogosław nam! 

rycerka Ela z Głuchołaz  

ŚWIADECTWO 

„SZYBKIE UZDROWIENIE” 

Do szpitala trafiłam na ostry dyżur w maju 2013r. z diagnozą zapalenia lewego płuca z temp. 

40 stopni. 

Natomiast poprzedniego dnia stwierdzono u mnie zapalenie oskrzeli. 

W izbie przyjęć siedziałam 7 godz. i czekałam na swoją kolejkę. W tym czasie modliłam się tak 

jak nas nauczył O. Sylwester w Koszęcinie. Powiedział On – modlicie się nie prawidłowo 

wymieniając wszystkie swoje chore organy do uzdrowienia. Pan Bóg wie, co mamy chore. 

Modliłam się tak jak mnie nauczono. Panie Jezu wejdź do wnętrza mego i uczyń tam tak, żeby 

wszystko było zgodne z Twoją wolą, niech się dzieje Twoja Wola, a nie moja – Ufam, że tak 

się stanie. Kiedy przyszła na mnie kolej zrobiono mi prześwietlenie płuc i zmierzono 

temperaturę ciała. 

Okazało się, że zapalenie zniknęło, a temp. miałam 37 stopni. Tym samym nie było podstaw 

do przyjęcia mnie do szpitala. Z izby przyjęć zostałam wypisana do domu. 

Składam Ci Panie podziękowanie za pozostawienie mi cierpienia, w postaci zapalenia oskrzeli 

i za wszystko, co wycierpiałam i za to, co mi jeszcze pozostało do wycierpienia. 

Dziękuję za o. Sylwestra w swoim imieniu i grupy, za tak piękne Msze Św. z modlitwą o 

uwolnienie i za to, co o. Sylwester robi dla małych rycerzy w Twoim imieniu Panie Jezu i 

Twoim wstawiennictwem. 
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Modlimy się Ja i nasza grupa, żeby rekolekcje z O. Sylwestrem były kontynuowane i przynosiły 

jak dotychczas dobre owoce. 

Mój Kochający Jezu całuję Twoje Najświętsze Oblicze i czynię zadośćuczynienie za 

lekceważenie i wszystkie popełnione grzechy, jakie zadano Twojemu Najświętszemu 

Majestatowi od Małych Rycerzy i ich rodzin. W zamian Ty Panie Jezu starasz się uciszyć głosy 

ich grzechów przemieniając je w głosy miłości. Chwała Tobie Panie. Jesteś Wszechmogący i 

tylko Ty wszystko możesz. 

mr W.M. 

STAŁY SPOWIEDNIK? JAK NAJBARDZIEJ! 

Trzeba pamiętać, że grzech jest obrazą Boga. To jest najwłaściwsza teologia grzechu, 

zakorzeniona już w Starym Testamencie – mówi dla PCh24.pl ks. dr hab. Janusz 

Królikowski, profesor UPJPII, wykładowca teologii dogmatycznej. 

Dlaczego w Kościele katolickim praktykuje się spowiedź uszną, a nie – jak we 

wspólnotach protestanckich – wspólne „odpuszczenie grzechów”? 

Osobiście wolę określenie „spowiedź 

indywidualna”. Kościół katolicki w swoim 

ujęciu spowiedzi połączonej właśnie z 

indywidualnym – osobistym wyznaniem 

grzechów, jako podstawowym sposobem 

uzyskania ich odpuszczenia, widzi wolę 

samego Chrystusa („prawo Boże”), a także 

głęboki wyraz swojej wrażliwości duchowej, 

w tym także psychologicznej. 

Mówiąc zaś ściśle wspólnoty protestanckie nie uznają wspólnego odpuszczenia grzechów. 

Łączą je tylko i wyłącznie z wiarą osobistą, na mocy, której Chrystus dokonuje ich łaskawego 

odpuszczenia. Luter ze szczególną furią odrzucił spowiedź, jako sakrament uznając go za 

„katownię dusz”. Luteranie i wszystkie wyznania protestanckie idą ta samą drogą, chociaż 

pojawia się w kręgach protestanckich jakieś odczuwanie potrzeby spowiedzi. Niestety, ostatnie 

„wybryki” rozmaitych ideologii wpływają negatywnie na rozumienie spowiedzi indywidualnej 

zarówno w Kościele katolickim, jak i w innych wspólnotach chrześcijańskich. 

Czym różni się stały spowiednik od kierownika duchowego? 
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Właściwie biorąc stały spowiednik i kierownik duchowy to jedno i to samo. W tradycji katolickiej 

istnieje mocny nurt podkreślający, że stały spowiednik jest najlepszym kierownikiem 

duchowym. Osobiście jestem zwolennikiem takiego ujęcia. Są jednak tacy, którzy rozdzielają 

kierownictwo duchowe i spowiedź – można i w taki sposób. Najważniejsze jest jednak, aby 

otwierać się na kierownictwo duchowe, a najlepsze uzasadnienie tej potrzeby znajduję w 

stwierdzeniu św. Bernarda z Clairvaux, który mówi, iż kto obrał sobie siebie samego za 

przewodnika, ten oddał się w ręce głupcowi! 

Jakie są korzyści ze spowiadania się stale u tego samego kapłana? Jak często taka 

spowiedź powinna się odbywać? 

Korzyść zasadnicza to pozwolenie na poznanie siebie, które jest bardzo ważne, aby móc 

komuś coś doradzić – nie można nikim pokierować na podstawie szczątkowych danych, 

można go tylko rozgrzeszyć, dając jakieś ogólnikowe wskazania. Druga bardzo ważna racja – 

pozwolenie na poznanie siebie leczy człowieka z egoizmu, który nieustannie skłania człowieka 

do uznawania się za lepszego niż jest się w rzeczywistości. Spowiedź ma to do siebie, że jak 

nic innego stawia człowieka w prawdzie, a wyznanie w prawdzie tego stanu w czasie 

spowiedzi ukazuje, kim się jest. Wtedy spowiednik może również na gruncie prawdy wskazać 

drogę postępowania do świętości. Uważam, że u ludzi ugruntowanych spowiedź raz w 

miesiącu wystarcza. W przypadku jakiejś szczególnej potrzeby duchowej zawsze można 

częściej. 

W jaki sposób wybierać kapłanów, o których zdecydujemy, że będziemy się u nich stale 

spowiadać? Czy dany ksiądz musi wyrazić na to zgodę? 

Najpierw trzeba się do kapłana osobiście przekonać. Spowiedź jest bardzo delikatnym aktem 

religijnym, dlatego wymaga dobrej relacji ze spowiednikiem, przede wszystkim domaga się z 

jego strony odpowiedniej wrażliwości, a tę każdy ma inną. W nauczaniu o pokucie uwrażliwiam 

także przyszłych kapłanów, aby penitentowi dawano swobodę wyboru spowiednika – nie wolno 

się narzucać. Po osiągnięciu takiego zaufania, należy powiedzieć, że chciałoby się korzystać 

także z kierownictwa duchowego. 

Bł. Michał Sopoćko, którego dziś wspominamy, był kierownikiem duchowym św. 

Faustyny Kowalskiej. Jaki wpływ wywarł na Apostołkę Bożego Miłosierdzia? 

Kierownictwo duchowe bł. Michała Sopoćki względem św. Faustyny jest faktem dość znanym, 

ale – właśnie – jako fakt. Nie możemy jednak wiele na ten temat powiedzieć, ponieważ 

kierownictwo duchowe jest okryte dyskrecją. Na pewno z jego strony św. Faustyna doznawała 

umocnienia w przeżywanych trudnościach, ponieważ ks. Sopoćko odznaczał się szczególną 
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ludzką wrażliwością. Nie ulega wątpliwości, że jego posługa miała charakter poniekąd 

zachęcający do pójścia obraną drogą, ponieważ bardzo szybko znalazł uzasadnienie 

teologiczne dla referowanych mu przeżyć. Był także oparciem dla doświadczeń mistycznych, 

ponieważ umiał pomóc św. Faustynie w ich przyjęciu i przeżywaniu. Z dziejów mistyki wiemy, 

że zwłaszcza mistycy potrzebują dojrzałego teologicznie kierownika duchowego, aby nie ulec 

złudzeniom. Św. Teresa od Jezusa uzasadniła to bardzo jednoznacznie. 

A jaką rolę odegrał ks. Michał Sopoćko w rozprzestrzenianiu się kultu Bożego 

Miłosierdzia? 

Można by powiedzieć po prostu „decydującą”. To on opracował podstawy teologiczne tego 

kultu w znakomitym dziele Miłosierdzie Boga w dziełach Jego. To, co św. Faustyna w 

Dzienniczku wyraziła językiem doświadczenia, ks. Sopoćko wyraził językiem teologii. Do 

dzisiaj jest to dzieło, które powinni znać wszyscy propagatorzy kultu Miłosierdzia Bożego i 

traktować je, jako dzieło komplementarne w stosunku do Dzienniczka. 

Wróćmy do sakramentu pokuty i pojednania. Jak penitent w sposób praktyczny może 

uświadomić sobie, że w rzeczywistości swoje grzechy wyznaje Chrystusowi, a nie 

jedynie kapłanowi? 

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że grzech jest obrazą Boga. To jest najwłaściwsza teologia 

grzechu, zakorzeniona już w Starym Testamencie. Po drugie trzeba odkryć, że grzechy w 

gruncie rzeczy przedkłada się do rozgrzeszenia miłosierdziu Bożemu. Trzeba pracować 

duchowo nad tymi dwoma pryncypiami, które określają stosunek człowieka do grzechu, a tym 

samym kształtują stosunek do jego wyznawania w sakramencie pokuty. 

Choć grzechy zostają odpuszczone, to jednak kara za grzech pozostaje. W jaki sposób 

można się od niej uwolnić? 

Pierwszy środek jest związany z samą spowiedzią, a mianowicie z zadośćuczynieniem 

wyznaczanym penitentowi przez kapłana po wyznaniu grzechów. Dochodzą do tego uczynki 

pobożne: post, jałmużna i modlitwa. Kościół ze swej strony wspiera grzesznika w naprawieniu 

wyrządzonego zła i w uwolnieniu się od kary za pośrednictwem odpustów, które również są – 

jak podkreślał papież Jan Paweł II – „darem miłosierdzia Bożego”. 

Bóg zapłać za rozmowę! 

Rozmawiał Kajetan Rajski 

Źródło: http://www.pch24.pl/staly-spowiednik--jak-najbardziej-,21156,i.html#ixzz2tcSexEXe 

http://www.pch24.pl/staly-spowiednik--jak-najbardziej-,21156,i.html#ixzz2tcSexEXe
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ŚWIADECTWO:  

"SPOWIADAM SIĘ  
BOGU WSZECHMOGĄCEMU  
I WAM BRACIA I SIOSTRY..." 

Ten werset z codziennej modlitwy podczas Mszy Świętej 

wypowiadany, zaczął mnie "prześladować". Były też inne znaki 

dane mi przez Boga, aż wreszcie zrozumiałam, że winna jestem 

Bogu to świadectwo. Zdarzenia z mojego życia, które skrzętnie ukrywałam mają być 

ujawnione. Nie jest łatwo się obnażać - nie jest łatwo mówić o czymś, co jest ciągle żywą raną 

fizyczną i jeszcze większą duchową. Wspomagana łaską wezwanego Ducha Świętego piszę to 

świadectwo, bo nie mam odwagi stanąć przed wami i mówić. 

Gdy miałam łat 18, jak każda niemal dziewczyna w tamtych czasach, marzyłam o pięknej 

romantycznej miłości - takiej, jakie wtedy oglądało się na ekranach kin. Rzeczywistość okazała 

się inna. Poznałam mojego męża. Człowieka o kilka lat starszego i "światowego". Był 

inteligentny z dużym poczuciem humoru, szarmancki i z konkretnymi oczekiwaniami w 

odniesieniu do swojej dziewczyny. Tłumaczył mi, że każdy mężczyzna ma swoje potrzeby, 

które musi zaspokoić i zapytał mnie czy będę się dobrze czuła, kiedy on chodził ze mną, 

będzie sypiał z innymi kobietami. Byłam bardzo zakochana i nie wyobrażałam sobie takiej 

sytuacji. 

Żegnaj moja miłości romantyczna, moja czystości i niewinności. Moja pierwsza ofiara 

na ołtarzu ziemskiej miłości nie była ostatnią. To był początek traumatycznych przeżyć. 

Pojawiła się pierwsza ciąża. Dramat: co ludzie powiedzą? Wtedy było to hańbą dla 

dziewczyny, rodziny i wstyd ogromny. Wstyd i jeszcze większy lęk. Nie mogliśmy wziąć ślubu z 

kilku względów - ja się uczyłam, on zaczynał pracę. Na mieszkanie trzeba było czekać kilka lat. 

Ja mieszkałam w rodzinie wielodzietnej, on w wynajmowanym maleńkim pokoiku. Oboje 

byliśmy biedni jak przysłowiowa "mysz kościelna". W takich realiach jedynym (jak się później 

okazało, koszmarnym) wyjściem, była aborcja. Lekarz potwierdził ciążę, a ja tak bardzo 

pragnęłam usłyszeć, że to tylko zaburzenia miesiączki. Lekarz chętnie umówił się na dzień, w 

którym "pomoże mi" rozwiązać ten problem życiowy. Nie nazwał tego dzieckiem poczętym, 

tylko odpowiadając na moje pytania zapewniał mnie, że to tylko trochę krwi i taki zlepek czegoś 

- nie pamiętam, czego. To jeszcze nie dziecko. Wtedy nie było zdjęć, filmów i opisów płodu. 

Wtedy był ból, wstyd, poniżenie, odarcie z godności kobiety - cierpienie i rozczarowanie. 

Prysnął czar pięknej miłości i relacji dobrych i czystych w związku mężczyzny i kobiety. Z 

mężem "chodziłam" - tak to się wtedy mówiło - 4 lata i nie była to jedyna ciąża. Ponawiało się 
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przeżycie koszmaru bycia kobietą. Do ślubu szłam nie jak dziewczyna czysta, jak lilia, ale jak 

kobieta po przejściach, dźwigająca krzyż, traumy miłości krwią zbroczonej. Wtedy, tak 

dramatycznie tego nie określałam. Wtedy, był to pierwszy cierń wbity w serce - świadomość, 

że mężczyzna to ten, który ze związku z kobietą czerpie przyjemność. Egoistycznie zaspakaja 

swoje potrzeby, a kobieta obciążona jest w całości, konsekwencją niepożądanej ciąży. Jest 

sama w cierpieniu, spustoszeniu wewnętrznym, żalu i choć wtedy, bez wyrzutów sumienia, ale 

z uczuciem utraty, czegoś cennego, ważnego, czego nie umiałam wtedy nazwać. Kochałam 

męża i dzieci, które przyszły na świat — z wielkiej Łaski i Miłosierdzia Bożego. Kochałam je 

zachłannie, jakbym nieświadomie przelewała miłość na te dzieci nienarodzone. Mijały lata; 

praca zawodowa, wszystkie obowiązki domowe, ujawniony po ślubie alkoholizm męża i 

związane z tym problemy, wypełniały każdy dzień. Te smutne dni przeplatały się z dniami 

radosnymi, z radością, jaką dają dzieci, trzeźwość męża, sukcesy w pracy, dni świąteczne itp. 

Pierwszy wyrzut sumienia pojawił się, kiedy zobaczyłam zdjęcia dziecka w życiu 

prenatalnym - od chwili poczęcia. Myśl: „zabiłam”! Jak sztylet wbiła się w moje serce. Sztylet, 

który tam tkwi do dzisiaj. Był to najtrudniejszy moment w moim życiu. Powtórzyłam spowiedź z 

całego życia. Dostałam kolejne rozgrzeszenie. Bóg mi wybaczył. Aleja sobie nie mogłam 

wybaczyć. Te dzieci chciały żyć, chciały być przy mnie, potrzebowały mojej miłości, a ja 

pozwoliłam je zabić - ja je zabiłam; własne maleństwa, niewinne istotki. Jak ja mam z tym żyć? 

Przy każdej spowiedzi wracałam do tego grzechu. Pewnego razu ksiądz mi powiedział, że 

obrażam Pana Boga nie przyjmując jego przebaczenia i odpuszczenia grzechów. Wcześniej 

miałam sen, który sobie przypomniałam: 

Stałam w płytkiej rzece, w której była bardzo czysta woda i wartki nurt, Za moimi 

plecami stał Pan Jezus – z mojego prawego boku – miał poważną i skupioną twarz. Polewał mi 

głowę wodą z jakiegoś naczynia, które trzymał w ręce. Pochyliłam głowę i zobaczyłam jak 

spływa ze mnie krew. Widziałam w rzece pasmo zabarwionej krwią wody – spływały jej duże 

ilości. Pomyślałam, że Pan Jezus mnie oczyszcza, ale za mało ma tej wody i szybko, prawie 

pobiegłam do widocznej dużej kaskady wody spływającej z góry do tej rzeki. Stałam czując jej 

mocne uderzenia w głowę. Myślałam, że to może zagłuszy moje myśli. Kiedy wyszłam z pod 

tej kaskady zobaczyłam, że Pana Jezusa już nie ma i żal mi się zrobiło, bo Go zostawiłam i 

odeszłam. 

Nie chciałam obrażać Pana Boga i zapytałam księdza; co mam zrobić? Jak 

zapomnieć? Powiedział mi, żebym prosiła Pana Boga o łaskę uwolnienia od wyrzutów 

sumienia. Nie zrobiłam tego, bo świadomość wagi tego okrutnego czynu nie pozwoliła mi 

szukać łatwego uwolnienia. Modliłam się i powiedziałam Bogu, że nie chcę uwolnienia tylko 

zadośćuczynienia przez to cierpienie. Poprosiłam, żeby przyjął tę ofiarę i natchnął mnie myślą: 

co jeszcze mogę zrobić dla oczyszczenia sumienia. I powiedział mi Pan przez usta innego 

kapłana: „Proszę pomóc jakiemuś dziecku, które będzie potrzebowało pomocy”. Powiedziałam, 
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że nie znam takiego i usłyszałam: „Proszę zaufać Bogu”. Długo nie czekałam. Zaczęły 

pojawiać się sytuacje, kiedy ludzie mnie prosili o pomoc. Pierwszym dzieckiem – bardzo 

trudnym – opiekowałam się przez miesiąc. Potem była trójka dzieci bardzo zranionych – byłam 

z nimi przez trzy miesiące. Było też dziecko niepełnosprawne. Dalej pomagam opiekując się i 

pomagając również materialnie. Od wielu lat, co dziewięć miesięcy obejmuję kolejne dziecko 

duchową adopcją. 

Nie wiem, kogo, lub co jeszcze, postawi mi Pan Bóg na drodze mojego życia. Czekam 

z otwartym sercem wypełnionym pokojem, ale nieuwolnionym od żalu – ten chcę zachować. 

To tylko część opisanych moich traumatycznych obciążeń, bo nie sposób opisać wielu 

godzin łez, spazmów i bólu serca. Nie sposób opisać żalu na widok maleńkich dzieci. Ale Pan 

dał mi też łaskę wielkiej miłości do dzieci i ich odwzajemnionej miłości. Tak pięknej, tak czystej 

i takiej bezwarunkowej. 

Niech to świadectwo będzie krzykiem protestu przeciwko „bestii”, której na imię 

aborcja. Niech będzie światłem, które wypełni świadomość ludzi niezdających sobie sprawy, z 

tego pozornie dla nich nieistotnego i nieobciążającego ich życia czynu. 

Uśpione i zagłuszone sumienie kiedyś się obudzi... bardzo boleśnie. 

Niech będzie błogosławione i chronione każde poczęte dziecko i niech nie braknie ludzi 

modlących się nieustannie w ich intencji. Tak nam dopomóż Boże w Trójcy Jedyny! 

rycerka Klaryska 

 

P.S. 

 To świadectwo napisałam pod „presją” coraz mocniejszych znaków, snów i natchnień. Opiszę 

jeden z ostatnich: 

W szpitalu obok mnie leżała kobieta, z którą często rozmawiałam. Podczas jednej z rozmów - 

ku mojemu zaskoczeniu – zaczęłam mówić o przeżytej aborcji i ponawianych spowiedziach – 

mimo otrzymanego rozgrzeszenia. 

Ta kobieta z wrażenia aż usiadła i zapytała: „Jak to, taki grzech Bóg odpuszcza?”  

Powiedziałam, że tak, bo jest miłosierny. „To niemożliwe!” – usłyszałam w odpowiedzi – więc 

opowiedziałam jej o moich przypadkach i Miłości Boga. Z trudem uwierzyła. 

 

Powiedziałam jej też, żeby nie bała się spowiedzi i uwierzyła, że Bóg ją kocha i czeka na 

nią w konfesjonale. 
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SYRIA: CHRZEŚCIJANIE UMIERAJĄ NA KRZYŻU 

Dramat męki i śmierci Chrystusa odnawia się nie tylko w liturgii, ale także w życiu 

tysięcy Jego wyznawców. Co dziesiąty chrześcijanin na świecie liczy się dziś z 

możliwością zapłacenia najwyższej ceny za przynależność do Chrystusa. 

Przykładów brutalnego prześladowania chrześcijan dostarcza nam świadectwo, które złożyła w 

Radiu Watykańskim s. Raghida Al Khouri, była dyrektorka katolickiej szkoły w Damaszku. 

- W miastach i wioskach okupowanych przez zbrojne ugrupowania dżihadystów czy 

muzułmańskich ekstremistów chrześcijan stawia się wobec alternatywy: szahada, czyli 

muzułmańskie wyznanie wiary, albo śmierć. Niekiedy dają też oni możliwość wykupu. A że 

chrześcijanie nie mogą zaprzeć się swej wiary, wybierają męczeństwo. I jest to męczeństwo 

bestialskie, niesłychane wręcz akty przemocy – powiedziała zakonnica. 

- Na przykład w Maaluli ukrzyżowano dwóch młodych chrześcijan, ponieważ nie chcieli złożyć 

wyznania szahady. Oprawcy powiedzieli im: „A zatem chcecie umrzeć jak wasz Mistrz, w 

którego wierzycie. Macie wybór: albo szahada, albo was ukrzyżujemy”. No i ukrzyżowali ich. 

Jednego na oczach jego własnego ojca, którego potem zresztą zabili. Inny przykład to Abra, 

dzielnica na przedmieściach Damaszku. Wkraczając do miasta, islamiści zabijali mężczyzn, 

kobiety i dzieci. A potem brali ich głowy i grali nimi w piłkę nożną. Ciężarnym kobietom 

wyrywano z łona dzieci i wieszano na drzewach za pępowinę – przedstawiła straszliwy obraz 

życia chrześcijan w Syrii siostra Al Khouri. 

Źródło: Radio Watykańskie Za: http://www.pch24.pl/ 

ŻYJEMY W CZASACH OSTATECZNYCH  
Najpierw zauważmy różnicę między chrześcijańskim 

oczekiwaniem końca świata a katastrofizmem, który — 

poza tym, że lubi się powoływać na eschatologiczne 

wypowiedzi Nowego Testamentu — niewiele ma 

wspólnego z wiarą chrześcijańską. Katastrofizm jest to 

pesymistyczny pogląd, że ludzkie dzieje zmierzają do 

coraz głębszego upadku i do nieuniknionej katastrofy 

ostatecznej. Według katastrofistów zło coraz wyżej podnosi głowę, dobro jest coraz słabsze i 

zostałoby zupełnie zwyciężone, ale na szczęście Chrystus wkroczy w końcu w tę 

przygnębiającą sytuację i położy kres powszechnemu panoszeniu się zła. Koniec świata 

będzie, w tej interpretacji, prawie wyłącznie dniem gniewu i kary Bożej, ocalona zostanie 
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jedynie garstka sprawiedliwych. Dzisiaj motywy takie szczególnie często pojawiają się w 

nauczaniu świadków Jehowy. 

Coś zupełnie innego na temat końca świata mówi słowo Boże. Już sam termin 

synteleia tou aionos (Mt. 73,39n 49; 24,3; 28,20), który po polsku oddajemy, jako „koniec 

świata”, zawiera w sobie sugestię, że nie chodzi tu o kres, ale o koniec pozytywny, w sensie 

uwieńczenia, wypełnienia się. Pozytywne uwieńczenie dziejów świata jest, bowiem czymś już 

przesądzonym. Momentem rozstrzygającym było zstąpienie Jednorodzonego Syna Bożego z 

wyżyn swojej boskiej transcendencji, aby — przez przyjęcie człowieczeństwa — stać się 

uczestnikiem ludzkich dziejów. Jako człowiek, Syn Boży odniósł druzgoczące — choć pokorne 

i bolesne — zwycięstwo nad złem. Jest ono nieprzemijające: mimo swojego historycznego 

odejścia z naszej ziemi, Chrystus jest przecież z nami „przez wszystkie dni aż do skończenia 

świata” (Mt. 28,20) i czyni uczestnikami swojego zwycięstwa wszystkich, którzy do Niego 

należą. Zło nie ma już żadnych szans na to, żeby zniweczyć sens ludzkich dziejów. 

I w tym przede wszystkim sensie Nowy Testament mówi o tym, iż żyjemy już w czasach 

ostatecznych (Hbr. 1,1n). 

Sens ludzkich dziejów jest już — dzięki Chrystusowi Panu — rozstrzygnięty 

ostatecznie. Nierozstrzygnięta jest jedynie ostateczna sytuacja każdego z nas, ona się dopiero 

rozstrzyga: każdy z nas powinien włączyć się w to dojrzewanie ludzkich dziejów ku swemu 

wiekuistemu spełnieniu, choć może się również z niego wyłączyć. Zatem czasy ostateczne, w 

których Bogu niech będą za to dzięki! — żyjemy są to czasy powszechnego i bardzo realnego 

wezwania do udziału w zwycięstwie Chrystusa i do życia wiecznego. „Oto teraz czas 

upragniony, oto teraz dzień zbawienia!” (2 Kor. 6,2). 

To zwyciężanie Chrystusa w nas i w ludzkich dziejach dokonuje się zazwyczaj 

pokornie, bez znamion oczywistości, na podobieństwo Jego krzyża. Ale nadejdzie Dzień, w 

którym zwycięstwo to zostanie doprowadzone do końca i ujawni się w całej oczywistości. 

Spójrzmy na trzy główne terminy, za pomocą, których Nowy Testament opisuje chwalebne 

przyjście Chrystusa w dniu ostatecznym. Terminem parousia (1 Kor. 15,23; 2 P 1,16; 3,12) 

starożytni określali triumfalne wejście wodza podczas uroczystego świętowania odniesionego 

zwycięstwa. Z kolei epiphaneia (2 Tm. 6,14; 2 Tes. 2,8) wskazuje na objawienie się Chrystusa 

w majestacie swojej boskości, natomiast apokalypsis (2 Tes. 1,7; 1 P 4,13) mówi o odsłonięciu 

tego, co dotychczas było ukryte. We wszystkich trzech terminach zawiera się radosna 

aprobata dla tego wszystkiego, co stało się w ludzkich dziejach dzięki Chrystusowi. Owszem, 

w opisach końca świata sporo jest wzmianek budzących grozę, ale dotyczą one — po 

pierwsze — zła, które ujawni wówczas cały swój bezsens i utraci wszelkie możliwości 

zadawania szkody; po wtóre, wzmianki te dotyczą wszystkiego, co niedoskonałe, bo ustąpi ono 

temu, co będzie już doskonałe bez reszty. Toteż świadomość owych rzeczy budzących 
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grozę nie przeszkadza chrześcijanom oczekiwać tego Dnia z niecierpliwością, wzmacnia 

tylko naszą czujność, aby to oczekiwanie nasycone było świętym postępowaniem i 

zawierzeniem siebie Bogu. 

Wczytajmy się w słynną wypowiedź Apostoła Piotra: „Skoro to wszystko ulegnie 

zagładzie, to, jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i 

staracie się przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na 

zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba 

i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość” (2 P 3,11-13). Zatem zagłada 

świata jest tu przedstawiona, jako przeciwieństwo katastrofy, jako droga do „nowego nieba i 

nowej ziemi”. Jest z tym trochę podobnie jak z urodzeniem się: dla dziecka nie jest ono 

katastrofą, tylko wejściem w zupełnie nowe życie. Dopiero w tej perspektywie staje się 

zrozumiałe, dlaczego chrześcijanie z ufnością czekają na ten Dzień, a nawet starają się go 

przyśpieszyć. 

Czasy ostateczne zostały ogłoszone w dniu zesłania Ducha Świętego (Dz. 2,27). 

Apostołowie bardzo realnie liczyli się z tym, że być może Chrystus Pan zechce powrócić już za 

ich życia. Ta postawa winna cechować każde kolejne pokolenie chrześcijan. Każde, bowiem 

pokolenie powinno trwać w gotowości na przyjście Pana. Zarazem jednak nigdy dość 

przypominania, że Dzień ten zostanie wyznaczony suwerenną decyzją Boga: „Nie nasza to 

rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoja władzą (Dz. 1,7; por. Mt. 24,36). Nam 

wystarczy wiedzieć, że Chrystus przyjdzie już niedługo: „Już za krótką, za bardzo krótką chwilę 

przyjdzie Ten, który ma nadejść i nie spóźni się” (Hbr. 10,37; por. Flp. 4,5). 

Jednakże owo „niedługo” należy liczyć Bożą miarą, nie ludzką: „jeden dzień u Pana 

jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień” (2 P 3,8). Czy Chrystus Pan przyjdzie już za 

naszych dni? Bardzo to możliwe i bardzo pożądane! Ale nie wolno nam nadstawiać ucha ani 

na słowa tych, którzy „wiedzą”, iż za naszych dni to jeszcze nie nastąpi (2 P 3,3n), ani na 

„pewność” tych, którzy twierdzą, że niewątpliwie stanie się to już w naszym pokoleniu (2 Tes. 

2,1n). Najważniejsze, abyśmy w owym „niedługo” usłyszeli wezwanie, że czas, jaki nam 

pozostał, jest krótki i trzeba go poświęcić na rzetelną służbę Bożą: „Dopóki mamy czas, 

czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze” (Ga. 6,10). Żeby pobudzić 

nas do takiej postawy, Pan Jezus nie waha się nawet porównać siebie do złodzieja, który 

przychodzi zazwyczaj właśnie wtedy, kiedy nikt się go nie spodziewa (Mt. 24,43n; 1 Tes. 5,2-

4). [...] Zatem nie wiemy, kiedy Pan nasz przyjdzie. Tylko tyle wiemy, że niedługo i że 

powinniśmy być nieustannie na Jego przyjście gotowi. I to jeszcze wiemy, że tęsknota za Jego 

przyjściem jest czymś chwalebnym. Byleby tylko była to tęsknota rzetelna, wyrażająca się całą 

naszą duchową postawą.       

o. Jacek Salij OP 
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PEREGRYNACJA OBRAZU  
JEZUSA MIŁOSIERNEGO W NIEMCZECH! 

Ta decyzja jest zaspokojeniem naszego wielkiego pragnienia! 

Jakże my - Polacy mieszkający w Niemczech, cieszymy się z tego, że 
Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech wyszedł z inicjatywą 
peregrynacji Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w polskich parafiach na 
terenie tego kraju. 

Ta peregrynacja, z którą wiążemy tak wielkie nadzieje rozpowszechnienia 
kultu Bożego Miłosierdzia w Niemczech, rozpocznie się z dniem 
kanonizacji naszego bł. Jana Pawła II, czyli 27 kwietnia. 

Obraz Jezusa Miłosiernego, który potem będzie peregrynował po Niemczech został 
poświęcony przez kard. Stanisława Dziwisza podczas Mszy Świętej, dnia 3.04.2014 o 
godz.17:00 w Krakowie – Łagiewnikach,  

My, Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego z Berlina, mieliśmy pragnienie pojechać na 
tę uroczystość, aby Panu Jezusowi za tę wielką łaskę podziękować i prosić Go o wielkie i 
błogosławione owoce tej peregrynacji nie tylko dla nas, ale również dla naszych niemieckich 
braci i sióstr w Chrystusie. 

Świat dziś bardzo potrzebuje Miłosierdzia Bożego. 

Panie Jezu Miłosierny – my pragniemy być iskrami, które poniosą je udręczonej 
ludzkości.  

Za ten dar obecności w światowym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i peregrynację 
dziękujemy CI Boże bogaty w Miłosierdzie 

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

Berlin, dnia 16.03.2014      mrMSJ Danuta 

BÓG OCZEKUJE WIELKIEJ CZCI  
DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

25.05.2005. 

 "Biała Skało", bądź wierna swemu posłannictwu i wypełniaj je dla chwały Bożej. A teraz 

zwracam się do całego kościoła w Polsce. Drodzy kardynałowie, biskupi i 

kapłani: czy mądrość wasza nie zawiodła Stwórcę? Bóg dał wam władzę w 

kościele, ale czy ona była zgodna z wolą Bożą? Bóg dopuścił do tego jak 

będziecie nim kierować... Z tego trzeba będzie się rozliczyć przed Bogiem. 
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Kościół w Polsce miał wzrastać w świętości, ale wzór wzięliście z zachodu. Tam zamykają 

kościoły a w Polsce budują – czy pomyśleliście dlaczego? Bo w polskim Kościele ma się 

dokonać chwała Boża i nawrócenie. Bóg oczekuje wielkiej czci do Przenajświętszego 

Sakramentu. Dosyć zniewagi i obojętności wobec Bożego Bóstwa. 

Biała Skała 
Źródło: „U źródeł Bożego Miłosierdzia” tom II, Zofia Grochowska 

INTENCJA dla RYCERZY–DO MODLITW I MSZY ŚWIĘTYCH! 

„O PRZEBŁAGANIE i WYNAGRODZENIE Bogu Ojcu za grzechy nasze, naszych 

rodzin, Legionu MRMSJ,  Polski, Kościoła i świata całego”. 

SPOTKANIA MODLITEWNO-FORMACYJNE  
LEGIONU MAŁYCH RYCERZY w 2014 

REZERWACJA TERMINÓW REKOLEKCJI I SPOTKAŃ w 2014 

►15-18 maja 2014 rekolekcje w Tolkmicku organizowane przy okazji imienin Założycielki Legionu śp. 
Zofii Grochowskiej, Rekolekcje poprowadzi ks. dr Krzysztof Lis SDB 

►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. 

►13-15 czerwca 2014 rekolekcje w Bochni. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Jacek Zagórowski. 
Informacje szczegółowe: Halina tel. 146116320 kom. 798275848 lub Andrzej kom. 783954234 

►15-18 czerwca 2014 planowane rekolekcje w Jeleniej Górze - Cieplice, głosić będzie ks. Jacek 
Skowroński. Informacje szczegółowe: Krystyna tel. 536157795  

►1-3 sierpnia 2014 – XVI Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu, Zgromadzenie Animatorów. Opiekun 
spotkania ks. dr. Aleksander Jacyniak. Zgłoszenia Maria – tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180 

►2-6 września 2014 – to planowany termin 4 dniowych rekolekcji dla wszystkich Małych Rycerzy w 
Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie ul. Seminaryjna 2. Rekolekcje poprowadzi ks. Jacek 
Skowroński. Zgłoszenia: Wiesław tel. 943434759 kom. 668093700  

►22-25 września 2014 – to nieplanowany termin 3 dobowych rekolekcji w Centrum Edukacyjno-
Formacyjnym im. Jana Pawła II w Koszalinie ul. Seminaryjna 2. Rekolekcje poprowadzi o. Sylwester 
Haśnik. Zgłoszenia: Wiesław tel. 943434759 kom. 668093700 

►Planowany II Zjazd Legionu w Krakowie: „Wieczór z Janem Pawłem II” i nocna adoracja Króla 
Miłosierdzia 4 października 2014 może ulec zmianie z uwagi na organizowany w tym czasie Światowy 
Kongres Bożego Miłosierdzia. Ostateczna informacja dotycząca II Zjazdu w Krakowie zostanie podana 
do spotkania w Kaliszu, 1-3 sierpnia 2014 i zapewne też w kolejnym numerze Głosu MR nr 15/2014 

►14 grudnia 2014 (III Niedziela Adwentu) – planowana uczta duchowa w Graz (Austria).  Po raz 
kolejny zaproszony został franciszkański rekolekcjonista - o. Dobromił Beker  
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DZIECI GDY KOCHAJĄ SĄ: 
SZCZERE, UFNE I PROSTE… 

Pan Jezus do Kundusi: „Dzieci małe nie uczą się kochać, ale kochają”. 

Na czym polega ta miłość dziecka?  

Dzieci, gdy kochają są: 

- szczere (nie kłamią, nie manipulują, nie udają, mówią  to, co myślą – do bólu, do łez) 

- ufne (wierzą całkowicie i do końca temu, któremu ufają) 

- proste ( wręcz naiwne – pozytywnym tego słowa znaczeniu,  idą za tym, kogo kochają nawet 
w ogień, nie myśląc o konsekwencjach) 

I  takich kocha i pragnie Bóg…. 

* Kundusia (sł. B. Kunekunda Siwiec ze Stryszawy, (1876–1955)) była siostrą Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego, dawniej: III 
Zakonu Karmelitańskiego.  

"Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak 
dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”. (Mt 18, 3) 
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INFORMACJA dot. WITRYNY INTERNETOWEJ  

Legionu Małych Rycerzy MSJ 

Przepraszamy za kilkutygodniowy brak dostępu do strony internetowej Legion MRMSJ od 27.04.2014. 
Stało się to z przyczyn nie zależnych od nas. Wydarzenie to przyspieszyło planowane działania zmiany 
dotychczasowej domeny z: malirycerze.koszalin.opoka.org.pl (uległa likwidacji) na: mali-rycerze.pl  

Bóg zapłać za 
wszystkie nadesłane, 
serdeczne życzenia 

świąteczne 
adresowane na  

Sekretariat Zarządu  
Legionu MRMSJ 

http://malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/
http://www.mali-rycerze.pl/

