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„Opowieści pielgrzyma”  

PRAKTYCZNE POUCZENIA O MODLITWIE 

[…] Ruszyliśmy […] w drogę. Szliśmy trzy doby tak jak się umówiliśmy, jeden za drugim; on nieustannie 

czytał książkę, której ani w dzień ani w nocy nie wypuszczał z rąk, a niekiedy to rozmyślał o czymś. W 

końcu zatrzymaliśmy się w pewnym miejscu na obiad. Jadł, a książka leżała przed nim otwarta i on 

często zaglądał do niej. Zobaczyłem, że ta książka to Ewangelia i powiedziałem do niego: „Ośmielę się 

zapytać cię ojczulku, dlaczego nieustannie ani w dzień ani w nocy nie wypuszczasz z rąk Ewangelii i 

zawsze trzymasz ją i nosisz przy sobie?”. 

- Dlatego - odpowiedział - że niemal nieustannie uczę się z niej... 

- Czegóż się uczysz? - kontynuowałem. 

- Chrześcijańskiego życia, które zawiera się w modlitwie. 

Modlitwę bowiem uważam za najgłówniejszy i najkonieczniejszy sposób prowadzący do zbawienia i 

najpierwszy obowiązek każdego chrześcijanina. Modlitwa stanowi pierwszy stopień, i wieniec po-

bożnego życia; dlatego to Ewangelie nakazują nieustannie, zawsze się modlić; tak jak dla innych 

czynów pobożności wyznacza się odpowiedni czas, a od modlitwy nie ma wolnego czasu; Bez modli-

twy nie można uczynić nic dobrego, a bez Ewangelii nie można nauczyć się właściwej modlitwy. Dlatego 

[156] wszyscy ci, którzy osiągnęli zbawienie są na drodze wewnętrznego życia, zarówno święci głosicie-

le słowa Bożego, jak pustelnicy, samotnicy, a nawet wszyscy bogobojni chrześcijanie, mieli za nieprze-

rwane i stałe swoje zajęcie pouczenie w głębinie Słowa Bożego i czytanie Ewangelii stanowiło prawdzi-

we ich dzieło. Wielu z nich trzymało nieustannie w rękach Ewangelię i tym, którzy prosili ich o zbawienie 

dawali taką radę: „Siądź w samotnej celi i czytaj i wciąż od nowa czytaj Ewangelię”. 

Bardzo mi się podobał ten jego wywód i dążenie do modlitwy, zapytałem jeszcze go: „ z którego w 

szczególności Ewangelicznego pouczenia czerpał pan naukę o modlitwie?”. 

- Od wszystkich czterech Ewangelistów - odpowiedział on - słowem z całego Nowego Testamentu, 

czytając go wedle porządku. Przez długi czas czytając ją i wczytując się w nią, odkryło się przede mną, 

jaka znajduje się stopniowość i prawidłowy związek nauki o modlitwie w całej Ewangelii, poczynając od 

pierwszego Ewangelisty, tak idąc zgodnie z przyjętym porządkiem. Na przykład: na samym początku 

znajduje się wstęp lub wprowadzenie do nauki o modlitwie, potem forma lub zewnętrzne wyrażenie jej w 

słowach, dalej warunek, konieczny dla modlitwy, sposób, jak nauczyć się owej i przykłady. W końcu, 

tajemna nauka o wewnętrznej, duchowej, nieustannej modlitwie w imię Jezusa Chrystusa, przedstawio-

na jest jako wznioślejsza niż modlitwa formalna. Potem o jej nieodzowności, dobrych owocach i pozosta-

łych sprawach. Słowem, wszelkie szczegółowe, pełne poznanie modlitewnego Ćwiczenia usystematy-

zowane w porządku lub kolejności przedstawione w Ewangelii od samego początku do końca. 

[157] Usłyszawszy to powziąłem zamiar poprosić go, żeby ukazał mi to wszystko szczegółowo, dlatego 

też powiedziałem: „Ponieważ ze wszystkiego najbardziej lubię słuchać i rozmawiać o modlitwie, dlatego 
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tak chciałbym zobaczyć tę tajemną więź nauki o modlitwie jak najdokładniej. Pokaż mi, na Pana, 

wszystko to W samej Ewangelii”. 

Przystał na to z ochota i powiedział mi: „Otwórz swoją Ewangelię, patrz w nią i notuj to, co ci powiem” (i 

dał mi ołówek). 

- Pozwól popatrzeć w twoje notatki.  

- Odszukaj - zaczął mówić - najpierw u Ewangelisty Mateusza rozdział szósty i przeczytaj w nim od 

wiersza piątego do dziewiątego (M1 6,5-9) - widzisz to jest przygotowanie do modlitwy, albo wprowa-

dzenie, pouczające, żeby nie na próżno i nie w hałasie, ale w samotnym miejscu, i  spokoju, rozpo-

czynać modlitwę, i modlić się tylko o wybaczenie grzechów, i o zjednoczenie z Bogiem, a nie 

wymyślać liczne i zbyteczne prośby o różne życiowe potrzeby, podobnie jak to czynią poganie. Potem 

czytaj dalej ten rozdział od wiersza dziewiątego do czternastego (Mt 6,9-14). Tu przedstawiono formę 

modlitwy, tj. w jakich słowach należy ją wymawiać. W niej niezwykle mądrze zebrano wszystko to, co 

konieczne i potrzebne dla naszego życia. Podążając dalej, czytając czternasty i piętnasty wiersz tegoż 

rozdziału zobaczysz warunek, który należy spełnić, aby modlitwa była prawdziwa, bowiem bez 

błagania przez nas tych, którzy znieważają nas, Pan nie odpuści nam naszych grzechów. Przeszedłszy 

do siódmego rozdziału, znajdziesz w wierszach od siódmego do dwunastego środki prowadzące do 

powodzenia w modlitwie i poparcie w nadziei: „ proście, szukajcie, kołaczcie ”; to usilne wyrażenie 

wyobraża częstotliwość [158] modlitwy i główne ćwiczenie w owej tak, żeby modlitwa nie tylko towarzy-

szyła podczas wszystkich zajęć, ale nawet by przewyższała je w każdym czasie. To stanowi główną 

cechę modlitwy… Przykład tego zobaczysz w czternastym rozdziale u Ewangelisty Marka od trzydzie-

stego drugiego do czterdziestego wiersza, gdzie sam Jezus Chrystus wielokrotnie powtarza jedne i tę 

gamę Słowa modlitwy. Podobny przykład natręctwa modlitwy przedstawia i Ewangelista Łukasz (Łk 

11,5-14) w przypowieści o natrętnym błaganiu przyjaciela, także i w wielokrotnym, dokuczliwym błaganiu 

wdowy u sędziego (Łk 18,1-15) wyobrażające nakazy Jezusa Chrystusa, że należy zawsze o każdej 

porze i w każdym miejscu modlić się i nie ustawać, tj. nie lenić się. 

Po tym szczegółowym pouczeniu jeszcze zostaje odkryta w Ewangelii według Świętego Jana prawdzi-

wa nauka tajemnej wewnętrznej modlitwy serca. Po pierwsze przedstawia ono mądrą historie roz-

mowy Jezusa Chrystusa z Samarytanką, gdzie odsłania się wewnętrzny pokłon dla Boga, w duchu i 

prawdzie, którego pragnie Bóg, i czym jest nieustanna prawdziwa modlitwa, która jak żywa woda, 

tryska ku życiu wiecznemu (J 6,5-25). Dalej w rozdziale piętnastym od wiersza czwartego do ósmego 

jeszcze przedstawia się siłę, moc i konieczność wewnętrznej modlitwy, tj. przebywanie duszy w 

Chrystusie, w nieustannej pamięci Bożej. W końcu przeczytaj w szesnastym rozdziale u tego Ewangeli-

sty od dwudziestego trzeciego do dwudziestego piątego wiersza. Spójrz, jaka tajemnica objawia się z 

tego! Widzisz, że modlitwa w imię Jezusa Chrystusa, lub tak zwana Jezusowa modlitwa, tj. Panie, 

Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, powtarzana często i wielokrotnie, ma ogromną siłę i z wielką 

łatwością otwiera i oświeca serce. Można to wiarygodnie zauważyć na przykładzie apostołów, którzy 

przecież nie przez jeden rok byli uczniami Pana Jezusa, a już byli nauczeni Modlitwy Pańskiej, tj. Ojcze 

nasz. My znamy ją dzięki nim, ale pod koniec swego ziemskiego życia Jezus Chrystus odkrył przed nimi 
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tajemnicę, czego jeszcze potrzeba im w modlitwie, żeby modlitwa ich była rzeczywiście skuteczna. 

Powiedział do nich: Dotąd o nic nie prosiliście w Moje imię. Proście a otrzymacie, aby wasza ra-

dość była pełna (J 16,24). Tak było z nimi, bowiem gdy Apostołowie nauczyli się zanosić modlitwę w 

imię Pana Jezusa Chrystusa, ileż wtedy dokonali zadziwiających cudów i jak obficie zostali sami oświe-

ceni!... Widzisz teraz więź i pełnię nauczania o modlitwie, tak mądrze wyłożoną, w świętej Ewangelii? 

Jeśli zaś teraz przystąpisz do czytania Listów Apostolskich, to i w nich odnajdziesz kolejne konsekwent-

ne pouczenia dotyczące modlitwy.  

Kontynuując poprzednie spostrzeżenia wskażę ci niektóre miejsca, ukazujące przymioty modlitwy. Tak 

w Dziejach Apostolskich opisana jest praktyka, tj. gorliwe i stałe ćwiczenia w modlitwie pierwszych 

chrześcijan, oświeconych wiarą w Jezusa Chrystusa (Dz 4,31); powiada się o płodach lub następstwach 

tego stałego przebywania w modlitwie, tj. o zlewaniu Ducha Świętego i Jego darów na modlących się. 

Podobne rzeczy znajdziesz w osiemnastym rozdziale, w wierszach dwadzieścia osiem i dwadzieścia 

sześć. Potem śledź wedle porządku Listy Apostolskie i zobaczysz: 

1) jak konieczna jest modlitwa we wszystkich okolicznościach życia (Jk 5,13-16); 

2) [160] jak pomaga w modlitwie Duch Święty (]ud 20-21)i (Rz 8,26); 

5)  trzeba się modlić do Ducha [Świętego] (Ef 6,18); 

4)  potrzebna jest cisza lub wewnętrzny spokój w modlitwie (Flp 4,6-7); 

5) jak konieczną rzeczą jest, by nieustannie się modlić (1 Tes 5,17 i 6); 

6) W końcu zauważymy, że należy się modlić nie tylko za siebie, ale za wszystkich (1 Tm 2,1-5) 

W ten sposób, wczytując się uważnie i przez długi czas, można znaleźć jeszcze wiele objaśnień 

tajemniczych nauk, ukrytych w słowie Bożym, które wymykają się przy rzadkim albo pobieżnym jego 

czytaniu. Czy z tego, co ci ukazałem, zauważyłeś, jak przemądrze i konsekwentnie, tj. w tajemnym 

systematycznym związku, odkrywa Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa swoje pouczenia 

w tym przedmiocie, który teraz prześledziliśmy? W jakimż dziwnym porządku ułożono kolejność tego u 

wszystkich czterech Ewangelistów? Oto przykład: u św. Mateusza widzimy wstęp lub wprowadzenie do 

modlitwy, samą formę, warunki i pozostałe; idąc dalej, u św. Marka znajdują się przykłady; u św. Łuka-

sza - przypowieści, a u św. Jana tajemnicze ćwiczenia w wewnętrznej modlitwie, chociaż u wszystkich 

Ewangelistów (krócej lub obszerniej) to wszystko się znajduje. W Dziejach Apostolskich zawarta jest 

praktyka i następstwa modlitwy; w Listach Apostolskich, jak i w samej Apokalipsie, liczne sprawy 

nierozłącznie związane są z dziełem modlitwy!... Oto dlaczego zadowalam się jedynie Ewangelią w 

nauce wszelkiej drogi życia, która prowadzi do zbawienia duszy.  

[161] Przez cały ten czas, podczas gdy on ukazywał i tłumaczył to, ja zaznaczałem wszystkie te wska-

zane przez niego miejsca w Ewangelii, w mojej Biblii. Wszystko to okazało się znakomitym i pouczają-

cym, za to mu podziękowałem. 

Szliśmy później jeszcze z pięć dni w milczeniu.  

Fragment z „Opowieści pielgrzyma” s. 155-161, wyd. Tyniec, Wydawnictwo Benedyktynów – Kraków 2011 
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RELACJA Z XVII TRIDUUM KU CZCI BOGA OJCA, 
Z VI POSIEDZENIA ZARZĄDU i VIII ZGROMADZENIA ANIMATORÓW 

LEGIONU MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO 

Kalisz, 31 LIPCA – 2 SIERPNIA 2015 
 

Spotkanie rozpoczęło się w piątek, 31 lipca 2015 dla zakwaterowanych uczestników TRIDU-

UM o godz. 15:00. Koronkę i modlitwy w Godzinie Bożego Miłosierdzia poprowadził ks. dr Lesław Krzy-

żak – opiekun tego zjazdu modlitewnego. W recepcji dyżurowała i kwaterowała przybywających na 

czuwanie modlitewne s. Maria Mrózek sekretarz Zarządu już od godzin przedpołudniowych. O 17:45 

kolacja dla zakwaterowanych, podczas, której ks. Lesław i prezes informowali o programie i dalszym 

przebiegu czuwania modlitewnego. 18:30 była możliwość włączenia się w co piątkowe nabożeństwo do 

Miłosierdzia Bożego. 19:00 Msza św. w Sanktuarium, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Zdzi-

sława Jaśko, jezuity, jubilata w 30-lecie kapłaństwa. Ks. Lesław Krzyżak modlił się w intencji:  

Przez wstawiennictwo Patrona dnia dzisiejszego i Małych Rycerzy Miłosiernego Ser-

ca Jezusowego - św. Ignacego z Loyoli, Przeproszenie i przebłaganie Boga Ojca za 

wszelkie grzechy Małych Rycerzy z prośbą o stosowne łaski w dziele i misji Legionu 

MR według woli dobrego Boga Ojca. 

Podczas Mszy św. była poświęcona woda, którą w świetle tradycji kościoła święci się w dniu liturgiczne-

go wspomnienia założyciela towarzystwa Jezusowego św. Ignacego z Loyoli. Po mszy św. w całym 

następnym dniu każdy mógł skorzystać z dobrodziejstw tej wody i nabrać jej do woli. Więcej o wodzie w 

artykule: „HISTORIA ZWYCZAJU UŻYWANIA WODY ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI” 

Apel Jasnogórski i czuwanie modlitewne (kaplica domu rekolekcyjnego) od 21:00 - 23:00 po-

prowadził opiekun zjazdu ks. Lesław. W tym czasie rozważana była Męka Pańska w poszczególnych 

stacjach Drogi Krzyżowej. Godzinę przed północą była dostępna dla wszystkich adoracja osobista Króla 

Miłosierdzia w ciszy. Msza św. o północy zakończyła pierwszy etap czuwania modlitewnego. Intencja 

Najświętszej Ofiary: 

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za 

grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła 

Stróża Polski, Aniołów Stróżów Polaków, Świętych Narodu Polskiego, oraz aby Jezus 

Chrystus został uznany Królem Polski przez intronizację. 

SOBOTA , 1.08. 2015 

Dzień wspólnych spotkań rozpoczęliśmy śniadaniem o 9:00. Stosowne informacje odnośnie 

przebiegu przekazali ks. Lesław i prezes Zarządu, Wiesław Kaźmierczak. 

Od 10:00 do 18:30 czuwanie modlitewne w świątyni z wystawionym Najśw. Sakramentem na ołtarzu 

bocznym przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Modlitwy wspólne prowadzili w kolejności rycerze z: 
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Koszalina, Gniezna, Poznania, Tarnowskich Gór, Głuchołaz (Droga Krzyżowa), Szczecina i wszystkich 

przybyłych rycerzy.  

Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu (o 10:00) obecni członkowie Rady Głównej Legio-

nu udali się wraz z relikwiami: św. Jana Pawła II, św. Faustyny i bł. Michała Sopoćki, udostępnio-

nymi przez misjonarza ludowego, ks. Zdzisława Pałubickiego na VI posiedzenie Zarządu Legionu 

MRMSJ w asystencji ks. Lesława Krzyżaka w składzie: prezes, Wiesław Kaźmierczak (Koszalin), za-

stępca prezesa, Halina Szustak (Legnica), sekretarz, Maria Mrózek, (Warszawa), członek – Anna Anto-

sik-Stemplowska (Szczecin), członek, Danuta Buczyńska (Berlin). Nieobecnych było 4 członków Rady 

Głównej Legionu. Konstruktywne obrady trwały do obiadu. Z uwagi na konieczność pochylenia się jesz-

cze nad tematami wymagającymi czasu, ustalono dodatkowy czas nad ich rozważeniem na czas poob-

iedni. II część obrad Zarządu potrwała ok 1,5 godziny. O 16:00 VIII Zgromadzenie Animatorów i 

przedstawicieli kół i grup modlitewnych Legionu Małych Rycerzy MSJ. W obecności 42 przedstawicieli 

Zgromadzenia jeszcze nieformalne spotkanie rozpoczęło się krótkim świadectwem s. Eli z Głuchołaz. 

Następnie zabrał głos Prezes odnosząc się wstępnie do działań statutowych ze szczególnym uwzględ-

nieniem na konieczność ich zatwierdzenia i wprowadzenia czyli aprobaty i erygowania wspólnoty w 

dalszych diecezjach m.in. w Koszalińsko-kołobrzeskiej, szczecińsko-kamieńskiej, tarnowskiej, warszaw-

skiej. 

Oficjalne spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą z Dyplomiku Małego Rycerza z chwilą 

przybycia asystenta duchowego ks. Lesława. Następnie Wiesław Kaźmierczak z referował doroczne 

sprawozdanie z ostatnich 12 miesięcy od 2.08.2014 do 31.07.2015. Następnie prezes podziękował 

wszystkim za przybycie szczególnie wyróżnienie dla rycerzy z Australii i Niemiec oraz dla ks. Lesława za 

jego opiekę duchową. W dalszej części pochylono się nad kilkoma kwestiami: 

 rozważono propozycje kapelana Legionu, ks. Aleksandra Jacyniaka przeniesienia Triduum do 

Sanktuarim Matki Bożej w Świętej Lipce. Przegłosowano ten projekt od razu. Jednogłośnie 

proponowaną zmianę Zgromadzenie nie przyjęło. Jednocześnie poinformowano o drugiej pro-

pozycji kustosza Sanktuarium w Świętej Lipce – adoracji i czuwań modlitewnych w tym miej-

scu. Jest zachęta s. Marii Mrózek do drugiej takiej nocnej adoracji z 14/15 sierpnia 2015. To 

obietnica dana ks. Aleksandrowi podczas pierwszej uczty duchowej Małych Rycerzy w ramach 

uroczystości 30-lecia kapłaństwa ks. Jacyniaka.  

 omówiono proponowane przez Zarząd miejsca i terminy rekolekcji i spotkań na kolejne 12 

miesięcy. Zgromadzenie przystało na trzy dotychczasowe ogólnopolskie zjazdy rycerzy: w 

Częstochowie (wiosna), Kalisz (lato) i Kraków (jesień) oraz na rekolekcje ogólnopolskie w 

Częstochowie (w ramach Zawierzenia Legionu Matce Bożej), Koszalinie (wrzesień) i kamera l-

ne w Tolkmicku (maj). Inne lokalne uczty duchowe według potrzeb i oczekiwań członków lo-

kalnych grup modlitewnych. 

 przyjęto bez głosowania propozycje Zarządu dotyczącą przyszłorocznej uczty duchowej w Ka-

liszu (5-7 sierpnia 2016) tj. rekolekcje wyłącznie dla animatorów, zastępców i ich ewentu-

alnych przedstawicieli. Rozpoczęcie w piątek, 5 sierpnia o godz. 15:00 zakończenie obia-



Głos Małego Rycerza Nr 19 (3/2015)        lipiec-sierpień-wrzesień 2015 

  

6 
 

 
 

dem w niedzielę, ok południa.  Propozycja ta jest uzasadniona z uwagi na możliwość spotka-

nia się zarządu jak i Zgromadzenia Animatorów. W tym gronie można będzie podsumować 

działania, wyznaczać kierunki dalszych działań a przede wszystkim poznać się bliżej i dzielić 

się doświadczeniami tak dobrymi jak i negatywnymi zjawiskami w celu ich eliminacji. To 

wszystko z myślą o właściwej formacji duchowej lokalnych kół i grup modlitewnych. Bez wła-

ściwej formacji liderów lokalnych grup trudno oczekiwać odpowiedniego wzrostu duchowego 

ich członków. Jest prośba do wszystkich animatorów o dokonanie wyborów lokalnych zarzą-

dów (na wzór tego jaki dokonał się z wyborem Rady Głównej Legionu), aby za rok mogli przy-

być wybrani przedstawiciele waszych grup ze sprawozdaniami. Odpowiednie wzory druków 

zostaną opracowane na podstawie dotychczasowych sprawozdań tak, aby na ich podstawie 

mieć zbliżony obraz życia i działania całego Legionu. Stosowna podjęta modlitwa za siebie 

niech wspomaga te działania dla dobra duchowego i rozwoju liczebnego waszych kół i grup a 

tym samym całego Legionu.  

 Sugestie i rady dotyczące duchowości i istotnych inicjatyw podjętych w przeszłości to: 

 Modlitwa za młode pokolenie jako kontynuatora działalności Legionu MRMSJ a su-

gerowane w Głosie Małego Rycerza przez założycielkę. 

 Msze św. i krucjata adoracji i modlitw nocnych wynagradzających za Ojczyznę i wy-

nagradzających za brak sacrum wobec Boga w Najświętszym Sakramencie. 

 Inne kluczowe intencje Mszy św. Adoracji nocnych i dziennych 

 Czytanie pisma św. dzienniczka św. Faustyny i s. Zofii oraz innej lektury duchowej 

proponowanej na łamach Głosu Małego Rycerza. 

 Zachęta do peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego po rodzinach naszych parafii i 

działań w tym kierunku na wszystkich szczeblach stosownej władzy kościelnej pro-

sząc o wprowadzenie tej inicjatywy w czyn. 

 Kontynuacja 7 koronek do Bożego Miłosierdzia,  

 koronki na ulicach miast świata  - każda edycja 28 września w dniu beatyfikacji ks. 

Michała Sopoćki. Akcja trwa od 8 lat, zapoczątkowana przez jezuitę z Łodzi. 

http://www.iskra.info.pl/page37.html 

Uwaga: Ta akcja duchowa jak i ta poniżej - „Uratuj Świętego” to włączanie się także 

do inicjatyw bliskiej naszej duchowości i zbieżnym intencjom. Bliska nam jest też 

Krucjata Różańcowa, wszelkiego rodzaju Marsze i akcje z innymi ruchami i stowa-

rzyszeniami które prowadza do wspólnego celu, zgodnymi z interesem dobra Ko-

ścioła, Ojczyzny, rodzin – ogólnie ujmując walki ze złem pod każdą postacią. 

 Akcja „Uratuj Świętego” to modlitwa w intencji dzieci nienarodzonych, których życie 

jest zagrożone. Trwa 9 dni, a kończy się zawsze 25 marca w Dzień Świętości Życia. 

W tym roku to już 7 edycja akcji. Do tej pory, przez wszystkie lata włączyło się do 

niej kilkadziesiąt tysięcy osób w Polsce i na świecie. http://www.uratujswietego.pl/o-

akcji.html 

http://www.iskra.info.pl/page37.html
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 Prośba modlitwę i wyrozumiałość, przeproszenie i przebaczenie w uzdrowieniu wza-

jemnych relacji w grupach modlitewnych, współpracy i budowaniu wspólnego dobra i 

świadczenie o nim dla zbudowania bliźnich. 

 Wybór nowego Zarządu Legionu MRMSJ  

 Prezes przedstawił dotychczasowy skład Zarządu i na podstawie Statutu poddał dymisji dotychcza-

sowy skład Rady Głównej. Tą decyzją Zarząd został poddany weryfikacji Zgromadzenia.  

 Do przeprowadzenia wyborów poproszony został asystent zgromadzenia ks. dr Lesław Krzyżak. 

Dokonano prezentacji nowych kandydatów, omówiono skład zarządu i sposób głosowania wg Sta-

tutu Legionu MRMSJ.  

 Zgromadzenie przedstawiło kandydatów do nowej Rady Głównej (Zarządu): 

 

o Wiesław Kaźmierczak (Koszalin) 

o Maria Mrózek (Warszawa) 

o Anna Antosik-Stemplowska (Szczecin) 

o Danuta Buczyńska (Berlin) 

o Barbara Neufeld (Gdynia) 

o Joanna Pokraśniewicz (Ostrołęka) 

o Sławomir Sołkiewicz (Wrocław) 

o Halina Szustak (Legnica) 

 

 Głosowanie na poszczególnych kandydatów. Wyłoniony przez ustalenia i głosowanie skład Zarzą-

du jak niżej: 

 Prezes……………....................Wiesław Kaźmierczak 

 Pierwszy zastępca prezesa……Anna Antosik-Stemplowska 

 Drugi zastępca prezesa………..Halina Szustak 

 Sekretarz………………………...Maria Mrózek 

 Skarbnik ………………………....Zofia Bręk 

 I członek………………………….Danuta Buczyńska 

 II członek………………………...Joanna Pokraśniewicz 

 III członek ds. archiwizacji dok..Barbara Neufeld 

 IV członek ds. mediów…………Sławomir Sołkiewicz 

 Przemowa asystenta Zgromadzenia, ks. Lesława Krzyżaka. 

Przemówienie dotyczyło wcześniej omawianych spraw na posiedzeniach Zarządu. Dotyczyły pracy rady 

Głównej m.in. komunikacji, współpracy poszczególnych animatorów, pracy poszczególnych członków 

Legionu na spotkaniach modlitewnych. Różnorodność poszczególnych rycerzy, grup, kół jest bogac-
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twem Legionu, ale też umiejętnością życia w harmonii. Asystent duchowy zwrócił szczególną uwagę na 

wagę samego powołania Małych Rycerzy jako zgromadzenie w Kościele katolickim pod przewodnic-

twem papieża i związanie tegoż Legionu z dogmatami Kościoła Katolickiego. Ks. Lesław omówił sytua-

cje zagrażające Legionowi MRMSJ: „Będę rycerzem kawałek, ale nie do końca…” jako nie dopuszcza l-

ne. Mobilizacja do działania i zachęta do poczucia odpowiedzialności za wspólnotę MRMSJ dla po-

szczególnych jej członków, niezależnie od funkcji pełnionej w Legionie. Zwrócenie uwagi na potrzebę 

weryfikacji ewentualnych przeszkód we wzajemnej współpracy członków Legionu m.in. zwrócenie na 

grzech,  wybaczenie, przeproszenie, wyrozumiałość, cierpliwość, opanowanie emocji…Omówione zo-

stały różnic w statusie członka LMRMSJ a kandydata na małego rycerza. Prośba o trzymanie się wy-

tycznych na spotkaniach Legionu (szczególnie ogólnopolskich) dotyczących m.in. noszenia emblema-

tów, ubieranie i prezentacja znaków innych wspólnot, aby tym samym dać wyraz jedności i zwartości 

rycerzy we wspólnocie, tym samym nie czynić podziałów i kontrowersji. 

 Przemowa prezesa Wiesława Kaźmierczaka. Prośba o składanie świadectw i sprawozdań życia i 

działania lokalnych grup modlitewnych do prezentacji i dzielenia się na łamach Głosu Małego Ryce-

rza i witryny internetowej Legionu jako wizytówka życia i działania oraz duchowości małych rycerzy. 

Te materiały mogą posłużyć jako cenny materiał opiniotwórczy dla naszych duszpasterzy: probosz-

czów i biskupów. 

 Sugestie dotyczące prawidłowego przebiegu spotkań lokalnych kół i grup modlitewnych w para-

fiach. Dążenie do opieki duchowej, to konieczność egzystencji i rozwoju Legionu.  

  Świadectwo członka Zarządu i animatora grupy modlitewnej w Berlinie, o sytuacji Kościoła w Berl i-

nie w kontekście apostolstwa m.in. koronką do Bożego Miłosierdzia; negatywnej relacji parafian a 

zarazem radości tych którzy pozostali wierni nabożeństwu do Bożego Miłosierdzia przy obrazie Je-

zusa Miłosiernego ramach peregrynacji Obrazu „Jezu, ufam Tobie”. (więcej na ten temat w artykule 

s. Danuty: „Berlin dziękuje…” ) 

 Zwrócenie na Święty Rok Miłosierdzia i zbieżną inicjatywę rycerki Józefy dot. działań na rzecz 

peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego po rodzinach w parafiach naszych miast i wsi. Zwracanie 

się do duszpasterzy o pomoc we wspólnej sprawie.  

Zakończenie ok. 17:50 modlitwą poprowadzoną przez ks. Lesława. 

Zaraz po obradach zgromadzenia kolacja i ponowne ogłoszenia m.in. zapisu do grafiku chęt-

nych przedstawicieli Legionu do poprowadzenia adoracji nocnej oraz innych informacji w ramach nocne-

go modlitewnego czuwania z Królem Miłosierdzia. 18:30 Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie. 19:00 

Msza św. koncelebrowana w Sanktuarium pod przewodnictwem kustosza sanktuarium, ks. superiora 

Henryka Drożdziela. Intencja dla ks. Lesława: 

W intencjach, które w swoim Sercu nosi Matka Boża, Królowa Aniołów oraz o 

rychły tryumf Niepokalanego Serca Maryi, Jej zwycięstwa nad szatanem w 

duszach ludzkich, w Polsce i na całym świecie za przyczyną św. Michała Ar-

chanioła, Anioła Stróża Polski i św. Patronów naszej Ojczyzny. 
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Kazanie patriotyczne z racji rocznicy Powstania Warszawskiego wygłosił ks. Bronisław Sroka 

znany jezuita z kilku lokalnych rekolekcji prowadzonych dla Małych Rycerzy ponad 10 lat temu. Po Mszy 

św. czas wolny a dla nowego Zarządu krótkie posiedzenie w celu zawiązania się i przyjęcia błogosła-

wieństwa od asystenta ks. Lesława na dalsze działania. Nowy zarząd w swym pierwszym posiedzeniu 

podsumował obrady starego zarządu i Zgromadzenia Animatorów oraz skierował przesłanie do an imato-

rów: 

 O Roczne sprawozdania na podstawie odpowiednio zredagowanych formularzy, mających na celu 

ujednolicenia informacji sprawozdawczych i pomoc dla animatorów kół i grup modlitewnych. Spra-

wozdania należy kierować na adres redakcji Głosu MR. Może być drogą meilową na adres: maliry-

cerze@gmail.com lub przez kontakt witryny Legionu: www.mali-rycerze.pl  

 O podjęcie stałej modlitwy i wszelkich działań (m.in. opieki lokalnej Kościoła) zmierzających do 

powołania nowych, młodych kandydatów do Legionu MRMSJ, aby nasz Król Miłosierdzia mógł sam 

wezwać do Legionu stosowne dusze ludzkie. 

 O podjęcie modlitwy wzajemnego omadlania rycerzy między sobą na wzór lokalnych grup modli-

tewnych z Berlina, Koszalina i Kraśnika, które te działania podjęły w ubiegłym roku. Dochodzą nie-

pokojące sygnały wynikające z braku dobrych wzajemnych relacji członków oraz braku ćwiczeń du-

chowych sprowadzających się do dyktatu, uporu, gniewu, emocji itd. Natomiast brakuje przepro-

szenia, przebaczenia, wynagrodzenia za popełnione krzywdy. 

 O pochylenie się nad REGULAMINEM Małego Rycerza. To nasz kodeks, który ma nam pomóc do 

zrozumienia zawartych treści w świetle cyklicznych (co miesięcznych) rozważań w lokalnym gronie. 

Niby zapis poszczególnych punktów regulaminu jest oczywisty, ale nie zawsze właściwie interpre-

towany, rozumiany. O tym dała przykład animatorka ze Szczecina s. Ania, obecnie wiceprezes Za-

rządu Legionu MRMSJ w krótkim świadectwie jak niżej: 

Czytanie i omawianie regulaminu. 

„Kilka lat temu, na zebraniu animatorów, została podjęta decyzja, by każdy w kołach 

podjął pracę czytania i omawiania regulaminu, jak również tekstów siostry Zofii Gro-

chowskiej. 

Po powrocie do Szczecina na pierwszym spotkaniu grupy, w którym kapłan nie miał 

możliwości z nami być, poinformowałam Rycerzy, że idziemy do salki i zgodnie z zalece-

niami ustalonymi na zebraniu animatorów w Kaliszu, będziemy czytali i omawiali regu-

lamin (na kolejnych spotkaniach był plan pochylić się nad tekstami siostry Zofii). Po 

przekazaniu tej informacji, od jednej ze współsióstr usłyszałam stwierdzenie, „ale po co, 

przecież wszyscy umieją czytać, co tu omawiać?”. Pomimo tego stwierdzenia udaliśmy się 

do salki i rozpoczęliśmy czytanie regulaminu i po przeczytaniu każdego punktu podej-

mowana była dyskusja, jak kto rozumie dany punkt. W trakcie omawiania okazało się, że 

wiele osób bardzo różnie rozumiało zapisy i realizowało je zgodnie ze swoim rozumie-

mailto:malirycerze@gmail.com
mailto:malirycerze@gmail.com
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niem. Po wyjaśnieniu przeze mnie - jak każdy z punktów trzeba realizować i co on ozna-

cza, osoba, która przed udaniem się do salki nie widziała potrzeby podejmowania takiej 

pracy, wyraziła swoje zadowolenie z wykonanego zadania, oświadczając, że dobrze, że to 

omówiliśmy, bo ona to całkiem inaczej rozumiała i inaczej realizowała. Polecam podej-

mowanie dyskusji na temat regulaminu, bo pomimo, iż niby nie zawiera on niczego 

skomplikowanego, każdy może te zapisy inaczej interpretować. 

Pozdrawiam z Panem Bogiem Ania” 

 

21:00 Apel Jasnogórski, wystawienie Najświętszego Sakramentu i prowadzenie modlitw przez ks.  Le-

sława.  Ciąg dalszy czuwania modlitewnego ku czci Boga Ojca w Sanktuarium według zgłoszonych do 

prowadzenia przedstawicieli ośrodków Legionu: Gniezno, Gdynia, Siedlce, Bochnia, Warszawa, Pelplin 

z Berlinem, Głuchołazy. 

24:00 Msza św. ks. Lesław Krzyżak w koncelebrze z ks. Piotrem. Ks. Lesław sprawował w intencji Le-

gionu:  

Przez Jezusa Chrystusa i Królową Aniołów: O uwielbienie Boga Ojca, podzię-

kowanie za otrzymane i nieustannie zlewane łaski Bożego Miłosierdzia i Bo-

żej Opatrzności, przebłaganie za grzechy nasze i świata całego z prośbą o 

ustanowienie święta Boga Ojca  w Kościele oraz zawierzenie Bogu Ojcu Ma-

łych Rycerzy i wszystkich spraw Wspólnoty za przyczyną św. Patronów Le-

gionu MRMSJ. 

Po homilii celebransa, w darze ołtarza zostały przyniesione zgłoszenia i deklaracje nowych kandydatów: 

ze Szczecina, Niemodlina, Warszawy, Gniezna i z Sydney ( Australii ).  

Po komunii św. odnowienie zawierzenia Małych Rycerzy Bogu Ojcu oraz poświęcenie dewocjonalii.  

 

AKT ZAWIERZENIA BOGU OJCU MAŁYCH RYCERZY 

Przedwieczny Boże Ojcze, pragniemy powierzyć się Tobie, z całą ufnością zawierzyć 
Twemu Ojcowskiemu Sercu. 

Przyjmij nas, Ojcze, jako Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa. O Stwórco nasz i 
Panie, Twój Syn zdobył nas własną krwią dla Ciebie. 

Ojcze, ogarnij nas swym Ojcowskim Sercem i nie pozwól nam oddalić się od Ciebie, lecz 
przy Tobie trwać. 

Ojcze, na zawsze jesteśmy Twymi dziećmi. Naucz nas miłości do Ciebie. Niech nasze 
serca zapłoną miłością Bożą. 

Ojcze, kieruj naszym życiem, abyśmy mogli wypełnić Twoją wolę. 

Oto Ojcze składamy Ci nasze serca w ofierze miłości, weź je i kształtuj, gdyż są słabe. 
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Tylko Twoja miłość może je umocnić i ożywić dla Twej chwały. Niech Twoja miłość roz-
leje się w naszych sercach, aby mogły promieniować tam, gdzie jest ciemność. 

Ojcze, Ty wiesz o wszystkim, czego nam potrzeba. Przyjmij naszą słabość. Niech ona 
przemieni się w Bożą moc. 

Daj światło kapłanom, aby strzegli depozytu naszej wiary w Ciebie, Boże Ojcze. 

Twoi Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusa i czciciele Miłosierdzia Bożego. 

Powyższy Akt Zawierzenia Bogu Ojcu po raz pierwszy dokonano uroczyście  podczas Mszy św. o północy w Sanktuarium Serca 
Jezusa Miłosiernego w Kaliszu, 6/7.08.2005 

Jeśli nie wszyscy Mali Rycerze mogli uczestniczyć bezpośrednio w święto Boga Ojca (w pierwszą niedzielę sierpnia) każdy może 
odnawiać ten akt każdego 7 dnia m-ca w świetle życzenia Boga Ojca. 

 

Po mszy św. poczęstunek (kawa, herbata, ciasto) przygotowany tradycyjnie przez małych rycerzy z 

Kalisza. W tym czasie obecni na Triduum mogli nabyć publikacje Legionu i nie tylko w punkcie obsługi-

wanym przez s. Marię i s. Bożenę z Warszawy. 

Ciąg dalszy czuwania od 2:00 do 6:30. Błogosła-

wieństwem Najświętszym sakramentem udzielo-

nym przez kustosza sanktuarium Serca Jezusa 

Miłosiernego ks. Henryka zakończyliśmy oficjalnie 

udział w kolejnym XVII Triduum ku czci Boga Ojca. 

Chętni mogli jeszcze udać się do pobliskiego 

Sanktuarium św. Józefa (Patrona Legionu), aby 

tam prosić o pomoc i zawierzyć siebie, rodziny i 

tych, którzy zostali poleceni naszej pamięci modli-

tewnej.  

7:30 Śniadanie (dla zgłoszonych, mieszkających w 

Domu Rekolekcyjnym) i czas na modlitwę osobistą 

i nawiedzenie Sanktuarium św. Józefa i innych 

świątyń w centrum Kalisza – powrót do domów w 

ubłogosławionych nastrojach. 

W Zgromadzeniu Animatorów w obec-

ności asystenta, ks. Lesława Krzyżak wzięli udział 

przedstawiciele Legionu (kolejność wg listy) z: Koszalina, Głuchołaz, Kielc, Cieszyna, Sydney (Austra-

lia), Poznania, Legnicy, Wrocławia, Gdańska, Żyrardowa, Niemodlina, Tarnowskich Gór, Grudziądza, 

Pogorzeli, Kalisza, Opola, Gniezna, Gdyni, Dobrzycy-Galewa, Pleszewa, Jarocina, Ostrowa Wlkp., 

Odolanowa, Bochni, Imielina, Pelplina, Rypina, Berlina (Niemcy), Warszawy, Boguszów-Gorce, Łodzi, 

Ostrołęki, Szczecina i Siedlec.  

Na  samo czuwanie modlitewne dołączyli rycerze z Włocławka. 

Udział wszystkich uczestników szacunkowo: 150-180 osób. 
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Bogu Ojcu, chwała, cześć i uwielbienie za dar tej uczty duchowej przez Jezusa Chrystusa w Duchu 

Świętym: za wielowymiarowe spotkania, kontakty, rozmowy ubogacające uczestników… Wdzięczność 

za gospodarzy Sanktuarium, za asystenta duchowego ks. dr Lesława Krzyżaka. Dziękczynienie dobre-

mu Bogu za Świętych Patronów Legionu szczególnie świętych patronów Legionu widzialnych i obecnych 

w znakach relikwii: św. Jana Pawła II, św. Faustyny, bł. Michała Sopoćki udostępnionych przez ks. 

Zdzisława Pałubickiego. Dzięki Ci Ojcze za Twoich świętych Aniołów, za cały Dwór Niebieski z Królową 

Nieba i ziemi na czele. Także za świętych naszych przodków (i nie tylko), którzy z woli Twojej mogli nam  

towarzyszyć w czasie tego błogosławionego czasu. Niech Twoje ojcowskie błogosławieństwo towarzy-

szy nowo wybranemu Zarządowi, wszystkim działaniom, intencjom i inicjatywom podjętym w czasie tych 

dni i pozwoli na pomnożenie tych talentów jakich nam udzieliłeś dla Chwały Bożej i dobra dusz ludzkich 

tu i w wieczności. Amen. Amen. Amen. 

Koszalin, 6.08.2015, Przemienienie Pańskie 

mr Wiesław z Koszalina 

W TYM DZIELE BĘDZIE BARDZO DUŻO PRACY  
I WIELE PRZESZKÓD,  
ALE TRWAJCIE NIEZACHWIANI PRZY TYM DZIELE 

Czwartek, 28.02.1991 r. 

Córko moja. Zbliża się dzień, w którym poznasz wiele tajemnic Bożych i poznasz regułę dla Małych 

Rycerzy. Wiem córko, że lękasz się, bo znasz swoją słabość. Tą słabością Ja będę się posługiwał. 

Popatrz córko ile dzieci moich wybranych postawiłem na twej drodze, a jeszcze ile ich poznasz. 

Teraz córko wraz z tymi, co znasz, zacznij prace.  Wprowadzaj ich w te orędzia, aby już częściowo 

zapoznawali się z tym Dziełem. 
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Dzieci Moje nie zwlekajcie, bo w tym dziele będzie bardzo dużo pracy i wiele przeszkód, ale trwaj-

cie niezachwiani przy tym dziele. Ja, Jezus Miłosierny, będę z wami. Abym mógł w pełni okazać swoje 

Miłosierdzie Boże - potrzebuję was, Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego. 

Fragmenty tekstów śp. Zofii Grochowskiej, założycielki Legionu MRMSJ stanowiące zapis jej wewnętrznych dialogów (m.in. z 

Bogiem Ojcem, Panem Jezusem, Duchem Świętym, Matką Najświętszą, świętymi) umieszczane na stronie mali-rycerze.pl (w 

zakładce tej witryny - "zapiski sprawdzone") są sprawdzone pod kątem poprawności doktrynalnej przez ks. doktora Wojciecha 

Wójtowicza (diecezja koszalińsko-kołobrzeska), specjalistę z zakresu teologii fundamentalnej i teologii pastoralnej, absolwenta 

Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. 

HISTORIA ZWYCZAJU UŻYWANIA WODY  

ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI 

Wody używamy w najrozmaitszy sposób, pijąc ją, myjąc się w niej, zażywając kąpieli, 

także zanurzając w niej palce czy przyjmując pokropienie nią (tzw. aspersja). Liturgia i 

paraliturgia chętnie posługują się wodą. Materią pierwszego, najważniejszego sakra-

mentu - Chrztu świętego - jest woda. Chrześcijański pisarz starożytny Tertulian (II i III w. n.e.) opisuje, 

jak pierwsi chrześcijanie przed modlitwą myli ręce. Z czasem ten zwyczaj zastąpiło zamaczanie palców 

w wodzie przy wchodzeniu do świątyni i do domu, któremu towarzyszy znak krzyża. Kościół wyrzuca 

złego ducha poprzez modlitwę i egzorcyzm, używając przy tym poświęconej wody. Pokropienie wodą 

święconą odbywa się też podczas uroczystej Liturgii Paschalnej w Wielka Sobotę, a także podczas 

sprawowania Eucharystii w niedzielę czy podczas ceremonii pogrzebu. Woda święcona używana jest 

przy błogosławieniu lub poświęceniu osób czy przedmiotów i wtedy łaska Boga rozlewa się na Jego 

wyznawców. Nie powinno więc nikogo dziwić, że Kościół święci wodę i używa jej w życiu swoich wier-

nych. 

Tradycyjnie w kościołach jezuickich dnia 31 lipca, w zakonną uroczystość św. Ignacego Loyoli, założy-

ciela Towarzystwa Jezusowego, poświęca się tzw. wodę świętego Ignacego. Jej przeznaczenie było i 

jest bardzo różne w zależności od tradycji kulturowej danego kraju. Już w XVII wieku zwyczaj używania 

wody św. Ignacego był bardzo powszechny nie tylko w Europie, ale także w różnych regionach Azji i 

Ameryki Południowej. Różnie nazywano tę wodę w zależności od Jej właściwości leczniczych oraz 

gorliwości tych, którzy starali się o jej rozpowszechnianie. We Włoszech, w Belgii, w Chile, a także w 

Szwajcarii katolicy i protestanci nadali jej nazwę wody cudownej. Powszechnie jednak nazywa się ją 

wodą św. Ignacego lub wodą święconą św. Ignacego. Przeznaczona jest przede wszystkim dla matek w 

błogosławionym stanie i stanowi pomoc przy trudnych, niebezpiecznych porodach. Za wstawiennictwem 

tego świętego uprasza się u Pana Boga łaskę szczęśliwego rozwiązania. Wody tej używano także prze-

ciw szerzącym się epidemiom. Tak było chociażby w hiszpańskim mieście Burgos w roku 1599, kiedy to 

wiele zarażonych osób odzyskało zdrowie po wypiciu tej poświęconej wody. Podobne wydarzenia miały 

miejsce w Rzymie w latach 1656/57 oraz w 1837 n, gdy zaczęta zbierać żniwo straszna choroba - chole-

ra. Wielkiej łaski za pośrednictwem św. Ignacego doznali także wierni z Modeny, którzy w roku 1855 
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prosili o zdrowie za jego wstawiennictwem. Czterystu rodzin modeńskich nie dotknęła zaraza, a one w 

dowód wdzięczności odnowiły ołtarz świętego w kościele św. Bartłomieja i ufundowały okazałą rzeźbę, 

przedstawiającą modeńczyków w postawie klęczącej, błagających o laskę przed ołtarzem św. Ignacego. 

POMOC DLA MATEK 

Papież Pius IX na prośbę generała zakonu jezuitów o. Piotra Beckxa, dekretem Kongregacji Obrzędów z 

dnia 30 sierpnia 1866 roku, ustanowił modlitwy i sposób poświęcenia wody świętego Ignacego. Dzięki 

temu formuła poświęcenia tej wody zyskała oficjalne zatwierdzenie Kościoła, a praktyka wiernych zosta-

ła zaaprobowana. 

Woda świętego Ignacego jest zazwyczaj dostępna w kościoła jezuickich przez cały rok i zwykle znajduje 

się w zakrystii bądź przy ołtarzu św. Ignacego, aby wierni mogli Ją z łatwością zaczerpnąć i użyć jej w 

celu uproszenia błogosławieństwa dla rodzących. 

Święty Ignacy w litanii ku jego czci wzywany jest między innymi jako: lekarz chorych, karmiciel sierot, 

opiekun maluczkich, ojciec uczącej się młodzieży, pomoc matek. Szczególnie to ostatnie wezwanie - 

pomoc matek - jest dla niego zobowiązujące. Znana jest bowiem modlitwa żarliwego polecania się temu 

świętemu w trudnym i niebezpiecznym czasie wydawania na świat dziecka. 

MEDALIK ŚWIĘTEGO ZANURZONY W WODZIE 

Istnieje specjalny obrzęd poświęcenia wody świętego Ignacego. Dokonuje go jezuicki kapłan. Zanurza w 

wodzie medalik z wizerunkiem św. Ignacego Loyoli (lub wkłada do wody cząsteczkę jego relikwii, 

szczelnie zamkniętą w małym szklanym relikwiarzu) i odmawia modlitwy, prosząc o wylanie Bożego 

błogosławieństwa na mającą rodzić kobietę, która z wiarą prosić będzie Pana Boga - Źródło wszelkiego 

życia - o szczęśliwe rozwiązanie.Wodę tę można wypić, jeśli była poświęcona jako świeża, lecz jeśli 

brano ją z kościoła w innym dniu niż 31 lipca, to zazwyczaj kobiety obmywały sobie nią twarz, zanurzały 

palce ręki w tej wodzie w celu przeżegnania się czy też kropiły się nią. Nie ma w tym nic dziwnego ani 

magicznego, bowiem jest ona jednym z sakramentaliów. Sakramentalia zaś są znakami ustanowionymi 

przez Kościół, które mają na celu uświęcenie osób, rzeczy i różnych okoliczności życia ludzi wierzących. 

Swoją skuteczność czerpią z tajemnicy Odkupienia, dokonanego przez śmierć i zmartwychwstanie 

Jezusa Chrystusa. Owocne jednak korzystanie z sakramentaliów wymaga od przyjmujących je silnej 

wiary w moc Boga, działającego także poprzez wstawiennictwo swych świętych. Nie działają one zatem 

automatycznie. 

Poród jest ważnym wydarzeniem w życiu kobiety. Jak pisze Włodzimierz Fijałkowski: Rodzenie jest 

darem. Rodzenie jest czynem. W rodzeniu dochodzi do szczytu kobiecy geniusz. Wyraża się zdolnością 

wydobycia czystego piękna z opornego tworzywa, jakim jest ludzkie ciało. Nic więc dziwnego, że na tak 

ważny dla rodzących matek czas zabiegamy o szczególną pomoc Pana Boga. 

Zwyczaj poświęcenia wody świętego Ignacego był kiedyś bardzo rozpowszechniony, ale i obecnie wiele 

matek przychodzi, prosi Jezuickich kapłanów o specjalne błogosławieństwo i zabiera z sobą wodę świę-

tego Ignacego. Warto więc wracać do tej praktyki, płynącej z ducha głębokiej wiary i poświęcenia Panu 
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Bogu rodzącego się nowego życia za wstawiennictwem świętego Ignacego, który był trzynastym dziec-

kiem Beltrana Yaneza de Oniaz y Loyola oraz Maryny Saenz de Licona y Balda; i który już wielokrotnie 

okazał swoją hojność ufnie go proszącym o wstawiennictwo podczas porodu. 

WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO 

Tradycja wzywania św. Ignacego jako patrona rodzących matek jest związana z pew-

nym wydarzeniem historycznym, które miało miejsce w Rzymie w 1545 roku. Otóż 

Ignacy towarzyszył swymi modlitwami wstawienniczymi rodzącej kobiecie, mieszkają-

cej w Palazzo Madama niedaleko Piazza Navona w Rzymie (obecnie mieści się tam 

siedziba senatu włoskiego). 

Paląc ten byt wówczas rezydencją Małgorzaty Austriackiej, nieślubnej córki cesarza Karola V, znanej 

jako Małgorzata Parmeńska (l 522-1586). Jako wdowa po jednym z Medicich poślubiła Oktawiusza 

Farnese, księcia Parmy i Piacenzy, a zarazem siostrzeńca Aleksandra Farnese, który został wybrany 

papieżem w 1534 roku i przybrał imię Pawła III. Ten papież wskazał jej jako spowiednika paryskiego 

towarzysza św. Ignacego, o. Jana Chrzciciela Codure, a po jego śmierci samego Ignacego Loyolę. 

Rankiem 27 sierpnia 1545 roku ojciec Ignacy został wezwany do Palazzo Madama i spędził tam prawie 

cały dzień. Wyspowiadał Małgorzatę, która następnie uczestniczyła we Mszy świętej i z wielką pobożno-

ścią przyjęta Komunię świętą. Po Eucharystii trwał na modlitwie w pałacowej kaplicy aż do zakończenia 

porodu Małgorzaty Urodziło się dwoje bliźniaków, z których pierwszego ochrzciła zaraz sama położna, 

nadając mu imię Jan Karol (zmarł on po kilku miesiącach). Wyczuwając niebezpieczeństwo dla życia 

drugiego bliźniaka, Ignacy Loyola ochrzcił go w formie prywatnej, nadając mu imię Jan Paweł. Później 

podczas ceremonii uroczystego Chrztu, która odbyta się 20 listopada w kościele św. Eustachego, nada-

no mu imię Aleksander na cześć papieża i pod tym imieniem dziecko przeszło do historii. 

Chłopiec wyrósł na stawnego generała Aleksandra Farnese, zasłużonego w bitwie pod Lepanto i Gem-

bloux. Pozostał przez całe życie wielkim protektorem jezuitów, przyjaźnił się między innymi z Crystoba-

lem Rodriguezem. Małgorzata nigdy nie zapomniała tego modlitewnego wstawiennictwa podczas jej 

trudnego porodu i później bardzo wspomagała pracę apostolską ojca Ignacego w Rzymie. Kilka razy 

posłała mu 200 lub 300 dukatów z przeznaczeniem na biednych. Chciała w ten sposób ulżyć w biedzie 

rzymskiemu domowi jezuitów, ale Ignacy nie chciał nigdy zatrzymać niczego, co otrzymał, i rozdawał to 

biednym. 

Wieść o jego wstawiennictwie wyszła daleko poza Wieczne Miasto, a woda świętego Ignacego znana 

jest dobrze nie tylko polskim wiernym. Zdarza się, i to nierzadko (a wiem to z mojej praktyki duszpaster-

skiej), że rodzący się chłopcy otrzymują od ich pobożnych matek i ojców imię tego świętego. Patron ten 

nie pozostawia bez nagrody tych, którzy okazują tyle ufności i wiary w moc Boga. Chojnie wyprasza 

łaski u Boga - szczególnie wtedy, gdy zwykłe środki są niewystarczające i potrzebna jest wiara, która 

przenosi góry. 

Trzeba podkreślić z mocą, iż używanie wody świętego Ignacego przez kobiety oczekujące potomstwa 

ma wesprzeć wiarę w działanie łaski Boga, ale nie może zastępować medycznej wiedzy i troski o zdro-
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wie. Nie może zastąpić jej koniecznych i naturalnych działań, podjętych w celu należytej ochrony i troski 

o życie matki i dziecka. Medyczna pomoc Jest niezbędna im obojgu i potrzebna w tym wyjątkowym i 

jakże ważnym czasie. Specjalistyczne kliniki, szpitale, leki i sprzęt medyczny oraz wykwalifikowany 

personel medyczny są po to, aby z nich korzystać i nie można nigdy wodą i nabożeństwem do świętego 

Ignacego zastępować klasycznej medycyny, służącej człowiekowi pomocą. 

Nie wolno też nikomu ośmieszać tej pobożnej praktyki, bo wyrosła ona z realiów życiowych i z ufnej 

wiary ludu w moc Boga. Bóg, który zawsze działa, jak chce i kiedy chce, działa także przez prawa przy-

rody wpisane w rozwój człowieka, l jest to ten sam Stwórca, który daje życie, uświęca je i interesuje się 

nim zawsze i wszędzie. Dla ludzi wierzących jest to oczywiste, że wszystkie rzeczy mają swój byt w 

Bogu i że On działa w historii każdego z nas, a w sposób szczególny ingeruje w historię narodzin czło-

wieka. Czas przyjścia na świat jest przez Boga szczególnie wyróżniony i uprzywilejowany. Ufna modl i-

twa i wiara wspierają narodziny nowego człowieka. Bóg nie jest rywalem praw przyrody, dlatego naszym 

obowiązkiem jest ochoczo je poznawać, badać, odkrywać i z nich korzystać dla dobra człowieka. Trzeba 

też korzystać z nowych odkryć w dziedzinie medycyny ułatwiającej choćby poród i chroniącej życie, bo 

tak nakazuje rozsądek, logika i tak nakazuje wiara. W tym punkcie dopełniają się i medycyna, i wiara 

wyrażona ufną modlitwą o zdrowie matki i dziecka, wsparta naukową wiedzą medyczną i podjętymi 

koniecznymi czynnościami. Gabinety lekarskie, szpitale, przychodnie, apteki, kościoły i kaplice są dla 

ludzi, bo są w nich pozostawione Boże dary. Jako rozumne stworzenia musimy należycie używać rozu-

mu, ale także trzeba nam wyznawać wiarę i nie wstydzić się jej. 

MODLITWA DO ŚW. IGNACEGO LOYOLI  

O WYPROSZENIE ŁASKI SZCZĘŚLIWEGO PORODU 

O czcigodny święty ojcze Ignacy, którego Bóg prócz innych łask i tą obdarzył, że matkom bę-

dącym w stanie błogosławionym możesz zjednać niebiańska pomoc, aby w tym niebezpiecznym czasie 

porodu, gdy wydają na świat nowe życie, mogły szczęśliwie urodzić. 

Pokornie cię proszę, nie odmów i mnie swego przemożnego wstawiennictwa w chwili tak ważnej dla 

mnie i dla moich bliskich. Miej ukochane moje dziecko w swej opiece, aby przez cudowne odrodzenie w 

wodach Chrztu świętego mogło być zjednoczone z Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem, który z 

Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

P. Święty ojcze Ignacy, módl się za mną do miłosiernego Boga. 

W. Aby wsparł mnie w mojej potrzebie i ochraniał przychodzące na świat dziecko. 

woda św. Ignacego. 

MODLITWA ZA PRZYCZYNĄ ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI 

- OPIEKUNA MATEK W STANIE BŁOGOSŁAWIONYM, 

O SZCZĘŚLIWY PORÓD I O ZDROWIE DZIECKA I MATKI 
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Święty ojcze Ignacy, Wszechmogący Bóg obdarzył ciebie szczególną łaską opiekowania się 

matkami oczekującymi wydania na świat potomstwa. Wiele z nich otrzymało łaskę upragnionego macie-

rzyństwa za twoją przyczyną i szczęśliwie wydały na świat nowe życie. 

Również i Ja proszę ciebie, ufna w to, że wyjednasz mi pomoc Bożą w tej tak ważnej dla mnie chwili, 

abym szczęśliwie urodziła i mogła wraz z mężem wychować ten owoc naszej miłości - nasze ukochane 

dziecko - na większą chwałę Bożą. Proszę o to z ufną wiarą. 

P. Módl się za mną do Boga, święty ojcze Ignacy. 

W. Aby mnie wspomógł w mojej potrzebie. 

Wszechmogący Wieczny Boże, któryś postanowił, aby poród odbywał się w bólu, ale by był także zwią-

zany z radością wydania na świat nowego życia, proszę Cię, przez Twoje nieogarnione miłosierdzie i za 

przyczyną świętego Ignacego, Twego oddanego sługi w Kościele, aby dane mi było szczęśliwie urodzić 

to dziecko i byś złagodził mój ból porodu. Obdarz to dziecko potrzebnym zdrowiem, szczodrymi darami 

Bożej opieki, abym Ciebie za tę łaskę mogła zawsze wielbić i chwalić. Czuwaj też nad tym, aby dziecko 

to otrzymało sakrament Chrztu świętego. Niech w dalszym jego rozwoju i życiu towarzyszy mu ufna 

wiara w Ciebie i łaska świętych sakramentów, których udziela Kościół. Tak mi dopomóż, Panie Boże 

Wszechmogący w Trójcy Jedyny i ty święty ojcze Ignacy - patronie mojego porodu i troskliwy opiekunie 

dzieci i młodzieży. 

z: Ks. Stanisław Groń SJ, Litania i nowenna do świętego Ignacego Loyoli patrona rodzących matek, Wyd. WAM 2006 

Źródło: http://www.klodzko.jezuici.pl/woda%20%C5%9Bw.%20Ignacego%20Loyoli.html 

Echo REKOLEKCJI w Hodyszewie, 25-28.04.2015 

Echo rekolekcji w Hodyszewie 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ! 

W dniach 25-28 czerwca 2015 odbyły się rekolekcje 

dla Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Hody-

szewie. Rekolekcje prowadził ksiądz Jacek Skowroński, hasło 

przewodnie - „W Mocy Ducha Świętego”.   

Każdego dnia Msza Święta z naukami i konferencjami, adora-

cja Najświętszego Sakramentu, różaniec.  W ostatni dzień 

rekolekcji Msza św. połączona z adoracją i modlitwami o 

uzdrowienie i uwolnienie. Bogactwo wiedzy duchowej w tre-

ściach konferencji głoszonych przez ks. Skowrońskiego, rady 

praktyczne w modlitwie.   

Przedstawiam poniżej fragmenty zapisanych notatek:  
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Wzrost w Łaskach Bożych dla siebie jest konieczny. Konieczna jest praca nad sobą. Trzeba prosić o 

pokorę, ufność, wiarę. Warto dużo prosić. 

Ważne z jaką wiarą podchodzimy. Trzeba dla siebie wypraszać stabilność relacji do Boga. To 

tak, jakby wręcz modlić się o narzędzie. Czy wierzę, że Miłosierdzie Boga nie ma granic? Często pod-

chodzimy do modlitwy bez wiary, że to o co prosimy - stanie się. 

Pokora – to postawa wobec Boga, że zauważam nie tylko braki swoje, ale to że jestem tylko 

człowiekiem, że mam ograniczenia. Bóg jest ponad tym wszystkim. Człowiek prosi tylko o pobłogosła-

wienie, ale Bóg ma lepszy plan. Trzeba prosić, żeby Bóg pokazał, jak zrobić lepiej. Człowiek pokorny 

nieustannie szuka tego, co lepsze. ‘Panie pobłogosław mi. Jakby ta sprawa miała jeszcze lepiej wyglą-

dać?’ Bogu podoba się modlitwa i zawierzenie. Zachowywać Słowo Boga, rozmyślać i wprowadzać je w 

życie. To Słowo ma stać się Ciałem. 

Ufność - to znaczy oddać problem w Boga ręce.  Jemu dziękować, wierząc że On to rozwiąże. ‘Od tego 

momentu Ty Boże się tym posługujesz i Ty to rozwiąż’. Nie zostawiać sobie asekuracji w modlitwie. To, 

że oddaję to znaczy, że ufam i wierzę, że On to zrobi najlepiej. Jest hojność Łaski Bożej. Sieciami łowią-

cymi Łaski Boże są nasze dojrzałe postawy wobec modlitwy. 

Wołać o ufność i  pokorę dla siebie i swoich rodzin. Najprostsza praca, czynność może być ofiarowana 

jako nasz wysiłek – to może stać się modlitwą na chwałę Bożą. 

Cały człowiek jest religijny. Człowiekowi wierzącemu wszystko służy do zbawienia. Bóg coś 

dopuścił? – czyli On w tym jest. Łączę z modlitwą do Pana moje prace, trudności, cierpienia. 

Wiara żywa, to wiara w to, że miłosierny, doskonały Bóg jest obecny w naszym życiu. Gwarantem nasy-

cenia Łaską Bożą jest wiara. „Jeśli chcesz…” 

Intencje modlitwy: przebłaganie za grzechy, błaganie, proszenie, dziękczynienie, uwielbienie. 

Liturgia to uwielbienie. Modlitwy uwielbienia to: Msza św., Adoracja, Różaniec, Droga Krzyżowa. 

Przed Bogiem obciąża brak współpracy z Łaską Bożą. „Panie daj mi siły, mądrość do współpracy z 

Łaską Bożą. Daj mi siły, żeby oprzeć się grzechowi.” Potrzeba wołania o pokój, miłość i miłosierdzie.  

Należy pilnie zwracać uwagę na zadośćuczynienie Bogu – grzechy, słowa. Czy zostały naprawione i 

w jaki sposób? Czy pracuję nad tym, aby tego grzechu nie było? „Duchu Święty, daj mi więcej światła na 

odkrycie moich słabości!” 

„Panie daj mi większa łaskę na przygotowanie do spowiedzi”, ‘Proszę o światło dla kapłana w spo-

wiedzi, o co modlić się, o co starać się”. Modlić się za kapłana, żeby przez niego Bóg dał to, co nam jest 

potrzebne. Musimy być syci Łaską Bożą, nabierać chochlą z kadzi Wody Żywej. Codziennie uwielbienie 

Ducha Świętego na rozpoczęcie dnia. Prosić o Łaskę miłości do Boga, do ludzi. „Panie, pokaż co mi jest 

potrzeba, co mogę lepiej.” Z Maryją pytać, jak to robić, jak nawiązać dialog z Bogiem. 

My ufamy Bogu jak znamy Jego plan, a to błąd. Prosić o głęboką wiarę, ufność. Szczegóły, 

jak Bóg to uczyni -  nie są tu potrzebne. Na Mszy św. – „Boże, daj mi poznać przez kapłana to, co mi jest 

potrzebne”. Pytać, czy wszystko dobrze zrobiłem, szczerze modliłem się. 
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Jesteśmy przez Boga nastawieni na rozwój. Musi być dialog z Panem Bogiem. Jeśli chce-

my, żeby nasze życie zmieniło się, to trzeba otworzyć się na działanie Ducha Św.  Nigdy w modlitwie nie 

zapominać o sobie samym – ofiarować prace, każdy dzień w swoich intencjach. Prosić Boga o zarad-

ność życiową, o umiejętność gospodarowania swoim życiem. „Duchu Św. Pomóż mi bardziej zau-

fać, poznać Pana Jezusa.” 

Trzeba mieć Łaskę na post. Prosić o Łaskę do słuchania Słowa Boga.  

Bóg daje czas na jakiś wzrost duchowy, Bóg da to w czasie nieprzewidywalnym dla człowieka, 

aby on nie myślał sobie w sposób wyliczony i wyrachowany. Bóg chce, by człowiek dojrzał do Łaski 

Bożej, aby zaufał jak dziecko.  

SŁOWO ma taką moc, że zmienia rzeczywistość (uzdrowienie sługi setnika). Setnik jest 

prostolinijny, bezpośredni. Wiara – wiem, że Jesteś obecny Boże. Wiem, że jesteś miłosierny. Bóg 

posługuje się też słabościami. Wiara, stan łaski uświęcającej i miłość decydują ile dostajemy.  

Św. Jan Paweł II powiedział: „Dialog wpisany jest w naturę człowieka”.  Wiele ks. Skowroński mówił o 

adoracji, uwielbieniu -  „człowiek w swoim utrapieniu ciągle wyśpiewywał Bogu ‘Te Deum’ - i Bóg zadzia-

łał”. 

Trzeba być otwartym na Boże działanie. Zapraszać Boga z całą Jego Wszechmocą, aby Łaska rozla-

ła się wszędzie. „W Twoje ręce składam te sprawę Panie i o to się nie martwię. Dziękuję Ci i wielbię 

Cię”. Pobożność to nie to, że dużo się modlę. Pobożność to umiejętność codziennego życia w Bożej 

perspektywie. Liczenie się z Bogiem, cokolwiek się zrobi. Modlę się tym, co robię – „Panie, ofiaruję Ci 

moją pracę na Twoją cześć i chwałę!”  

Tyle z fragmentów zapisków rekolekcyjnych. Każdy z uczestników za zgodą księdza 

Skowrońskiego starał się przygotować do rekolekcji przez wysłuchanie trzech Mszy św., adora-

cję Najświętszego Sakramentu, odmawiania całego Różańca. 

Owoce były w ostatnim dniu rekolekcji. Moc Łask, wielka radość, potężne poruszenie modlitewne grupy 

rekolekcyjnej – nie sposób tego opisać, trzeba być, przeżyć i doświadczyć wielkiej Bożej Miłości i Miło-

sierdzia.  

Łaski wypraszała nam Matka Boża Pojednania w hodyszewskim Sanktuarium. Wędrowaliśmy do błogo-

sławionego przez Maryję wodnego źródełka.  

Ksiądz Jacek uczy nas dialogu z Bogiem. Dziękujemy bardzo księdzu Jackowi za jego trud i poświęce-

nie. Niech Bóg błogosławi ks. Jacka i otacza go swoją opieką, a Duch Święty niech go prowadzi. Dzięku-

jemy też siostrze Iwonie Kądziela za jej wielki trud w organizowaniu rekolekcji a także siostrze Marii 

Mrózek - przedstawicielce Zarządu Legionu, asystującą i wspomagającą organizatorów tej uczty ducho-

wej. Chwała Tobie Panie za te wszystkie dary! 

mr Joanna 

RELACJA Z REKOLEKCJI W BOCHNI, 19-21.06.2015 
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Króluj nam Chryste! 

Kochane Siostry i Bracia, pragnę podzielić się z Wami 

wszystkimi naszą wielką radością z przeżytych rekolek-

cji w Bochni. Odbyły się one jak co roku w miesiącu 

czerwcu, który jest poświęcony Najświętszemu Sercu 

Jezusa.  

Po raz 12-ty było nam dane z łaski Pana przeżywać ten 

święty czas rekolekcji. Na samym początku dziękujemy 

dobremu Bogu, za kapłana Księdza Rekolekcjonistę, 

naszego obecnego Proboszcza,  ks. dr Leszka Lesz-

kiewicza, który swoją postawą, zaangażowaniem i głoszonym słowem Bożym, trafiał do na-

szych serc.  

Tematem rozważań rekolekcyjnych było, „Słowo Boże w naszym życiu”. Rekolekcje rozpoczęły 

się w piątek, adoracją Najświętszego Sakramentu a po niej, wspólnym odmówieniu koronki do 

Bożego Miłosierdzia o godz. 15 i uczestniczeniem we Mszy Św. - duchowej uczcie. Była też 

modlitwa z Liturgii Godzin w Kaplicy Wieczystej Adoracji. W dalszej kolejności, odbyła się 

pierwsza nauka rekolekcyjna, której tematem było „Usłyszeć Słowo Boże”. Gdzie można usły-

szeć Słowo Boże? 

A/ głos sumienia  

B/ Pismo Święte 

c/ Nauka Kościoła 

Każdy, kto chce być uczniem Chrystusa, musi zaczynać od słuchania, bo ze słuchania Słowa 

Bożego, rodzi się wiara. Kapłan dawał wiele przykładów z życia kapłańskiego i misyjnego oraz 

wiernych, do których został posłany. To wszystko nas budowało i wprawiało w zamyślenie. 

Słowo, które głosił słuchało się z zachwytem. Po nauce rekolekcyjnej, w Bazylice odmówiliśmy 

modlitwę Anioł Pański, później Różaniec i Litanię do Najświętszego Serca Jezusa. Dzień za-

kończyliśmy Apelem Jasnogórskim o godz. 21:00  

Następny dzień Rekolekcji, to sobota Dzień Maryjny. 

Rozpoczęliśmy go śpiewaniem Godzinek, ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Po nich 

przygotowanie do przeżycia Mszy Świętej. Umocnieni w wierze, oczekiwaliśmy na słowo ka-

płana – następnej nauki rekolekcyjnej, której tematem wiodącym było „Żyć Słowem Bożym”.  

Nie tylko mamy słuchać Słowa Bożego, ale powinniśmy żyć Słowem Bożym. Aby te kwestie 

dobrze wypełnić, potrzebna jest łaska Wiary. Uwierzyć Bogu, że jego Słowo ma moc doprowa-
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dzić człowieka do zbawienia. W obecnym czasie zatraciliśmy to, że Bóg jest świadkiem nasze-

go życia, że żyjemy w obecności Boga. Kiedy odkryjemy obecność Boga, łatwiej jest nam 

dokonywać wyborów. Świadomość człowieka, że żyje w obecności Boga, że On go prowadzi 

mimo że jest grzesznikiem daje człowiekowi pragnienie przemiany i dążenia do świętości. 

Słowo Boże wyznacza nam drogę postępowania. Aby nim żyć, potrzeba go przyjąć, otworzyć 

się na nie. Życie duchowe mamy opierać na Słowie Bożym, nie na ludzkim.  

Kiedy zafascynujemy się Słowem Bożym i rozpoznamy jego działanie, wówczas będziemy 

zdolni do rzeczy wielkich, na miarę naszych możliwości. 

W ten sobotni dzień rozważaliśmy Tajemnice Różańca Św. a w Godzinie Miłosierdzia, w Go-

dzinie Męki i Śmierci naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, trwaliśmy na modlitwie, Koronką 

do Bożego Miłosierdzia. Dalszy plan Rekolekcji kontynuowaliśmy wg ustalonego programu. 

Zakończyliśmy dzień Apelem Jasnogórskim, podobnie jak poprzedni. 

Kolejny dzień Rekolekcji to niedziela – Dzień Pański. 

O godz. 8-ej uczestniczyliśmy w Liturgii Mszy Św. Z homilią dla wszystkich a po Niej w osta t-

niej nauce rekolekcyjnej, tematem której było „Głosić Słowo Boże”. 

Aby głosić Słowo Boże, najpierw trzeba go usłyszeć, żyć Nim  tzn. przykładem dobrego życia, 

dawać świadectwo, że jesteśmy w przyjaźni z Bogiem.  

Bądźmy podobni do ewangelicznego siewcy i siejmy ziarno Słowa Bożego tam, gdzie jest nam 

dane, na glebę ludzkich dusz aby wydało obfity plon.  

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

Bogu niech będą dzięki za to duchowe spotkanie. 

Chwała Panu 

Rycerka z Bochni, Halina Wysokińska  

P.S. W Rekolekcjach wzięła udział 40-osobowa grupa Małych Rycerzy z Bochni i okolice oraz 

3 osoby z Ropczyc. 

mr Halina z Bochni 

Świadectwo rycerki Eli:  

MATKA BOŻA WEZWAŁA MNIE  
NA REKOLEKCJE DO CZĘSTOCHOWY 
Kilka miesięcy przed rekolekcjami miałam krótki sen. Stałam w korytarzu sama i zastanawiałam się, 

gdzie jestem. Czułam, że jest to uświęcone miejsce, ale nie Kościół ani zakon. 
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Z mroku wyłoniła się postać kobiety w średnim wieku i szła powoli w moim kierunku, szła dostojnie i z 

powagą powiedziała do mnie „Skoro już tu jesteś w takiej ciszy i pokoju, całe swoje życie mnie 

ofiaruj”. Pomyślałam co to za święta i czemu jej mam ofiarować moje życie. 

Kiedy mnie minęła poczułam, że była to Matka Boża. Obudziłam się i ofiarowałam moje życie Matce 

Bożej (trzykrotnie powtarzając) i poszłam na poranną mszę. 

Kiedy wychodziłam z kościoła, podeszła do mnie kobieta z sąsiedniej parafii i podając mi kartkę (format 

A4) powiedziała, że wychodząc z kościoła odruchowo wzięła ten wizerunek Matki Bożej. 

Kiedy zobaczyła mnie w kościele wiedziała, że to dla mnie go wzięła. Odwróciłam kartkę i dreszcz 

przeszedł przez całe moje ciało. Była to piękna twarz Matka Boża z Tihaljiny, tylko oczy miała nie 

przymknięte, ale całkiem otwarte. Przepiękne oczy jak „żywe”. W kółko powtarzałam jaka Ona piękna. 

Kobieta stała uśmiechnięta chyba zadowolona z mojej reakcji i powiedziała po raz drugi „wiedziałam, 

że ten obraz mam dać pani”. Wtedy jej odpowiedziałam: „Tak, bo Matka Boża dzisiaj w nocy 

przyszła do mnie we śnie. A ten dar od pani jest potwierdzeniem, że była to Matka Boża.Teraz 

przyszła do mnie taka piękna”. Jeszcze raz ofiarowałam jej swoje życie i przez długi czas kserowałam 

w kolorze i w różnych formatach jej wizerunek rozdając i wysyłając moim znajomym. 

Chciałam, żeby każdy mógł patrzeć w jej jakże wymowne spojrzenie. Stała się dla mnie tak bliska jak 

nigdy dotąd. Dziękowałam za ten sen i jej obecność – tak głęboką – w moim życiu. 

Kiedy dowiedziałam się o rekolekcjach w Częstochowie – o Akcie ofiarowania się w niewolę Maryi, 

pomyślałam, że to nie dla mnie, bo ja już ofiarowałam jej życie.  

I wtedy przypomniał mi się mój sen – bardzo wyraźnie i wtedy , zrozumieć (ten sen) pomógł mi chyba 

Duch Święty. To był błyskawiczny tok myślowy: To ma być z powagą, w miejscu uświęconym, wobec 

Kapłana i z jego błogosławieństwem. To nie ma być ofiarowanie, ale Akt ofiarowania w niewolę.  

Stałam zaskoczona mocą tych myśli – czułam ją niemal fizycznie. Potem poczułam radość – tak 

niepojętą i nie przemijającą. Z wielką niecierpliwością czekałam na dzień rekolekcji. A potem każdy dzień 

z Maryją był rajem dla duszy. Bogu dziękuję za te rekolekcje za ten wielki dar przybliżenia się do Matki, 

która przez to oddanie nasze niewolnicze, może nas prowadzić, jak matka prowadzi dziecko, które robi 

pierwsze kroki, a któremu tak dobrze się raczkowało. Owoce tej pięknej miłości i troskliwości matczynej, 

można szybko zobaczyć. Trzeba się tylko skupić na tym co dzieje się nowego w naszym życiu: w 

modlitwie, w przeżywaniu Mszy Św., przy Sakramencie pojednania, czy przyjmowaniu Ciała Pana.  

Piszę o swoich odczuciach – myślę, że Matka Boża, każdego będzie prowadzić indywidualnie, w 

zależności od tego, co Bóg chce zmienić w człowieku, czym go obdarować, a może i trochę skarcić – 

wszak jest najlepszym Ojcem. 

Dwie sytuacje życiowe dwóch kobiet, 

które oddały się w niewolę Maryi. 

1. Jedna z nich (nasza rycerka, którą prosiłam, żeby napisała to świadectwo) jechała do Belgii, do córki. 
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Po jej ubiegłorocznym pobycie, wróciła z mocnym postanowieniem, że „nigdy więcej tam nie pojadę”. 

Duchową pustynię trudno było znieść, ale przyjęła ją jako ofiarę, którą mogła złożyć Bogu. Natomiast 

zachowania partnera jej córki, nie dało się w żaden sposób znieść – nawet jako ofiarę. Po tamtym 

wyjeździe długo wracała do równowagi. A jednak w tym roku też pojechała – z miłości do wnuka i 

nadzieją, że Matka Boża pomoże jej uratować córkę. Uwierzyła, że tak będzie, bo odkąd została Jej 

niewolnicą, każdego dnia czuła jej obecność w swoim życiu, które stało się łatwiejszym , bo zaczęła w 

niej wzrastać ufność. 

I tak się stało. Matka Boża wypełniła ją takim spokojem w sercu, że nic – dosłownie nic – nie było w 

stanie go zakłócić. I córka uwolniła się od tego tyrana. W tym kraju też w dużym stopniu bezbożnym, 

znaleźli się ludzie, urzędy i służby, które zapewniły jej bezpieczeństwo i ochronę, nie tylko prawną. 

2. Druga kobieta (na rekolekcjach u o. Daniela) dawała świadectwo ze swojego życia. Pod koniec 

powiedziała, że oddała się w niewolę Maryi, która jaj pomogła w wielu sytuacjach życiowych, a 

najbardziej w problemie uzależnienia od nikotyny z którym nie mogła sobie poradzić, bo wszystko 

zawodziło. Teraz kiedy miała oddać się w niewolę Jezusowi, Matka Boża natchnęła ją myślą: „Jak mogę 

oddać się w niewolę Jezusowi paląc papierosy”. W tym samym dniu rzuciłam palenie i do dnia 

dzisiejszego nie palę. Wtedy zrozumiałam też, że to ja sama muszę nie chcieć palić, a wtedy przychodzi 

Łaska. Powiedziałam „ Zabierz mi to Panie, bo ja tego nie chcę”. 

Chwała Jezusowi, że nam dał taką Matkę. 

Chwała Bogu Wszechmogącemu, ze błogosławi nam każdego dnia. 

Chwała Duchowi Świętemu, że nas wypełnia. 

Niech będzie uwielbiona Trójca Przenajświętsza,  

za Ocean Miłosierdzia, w którym możemy się zanurzać. 

mr Ela 

 Z nauczania Kościoła:  
Z ENCYKLIKI ŚW. PIUSA X PAPIEŻA –  

„O ZASADACH MODERNISTÓW” (6) 

2. Modernista jako człowiek wierzący 

a. Doświadczenie religijne 

Tyle, Czcigodni Bracia, o moderniście jako filozofie. – Jeśli teraz do 

wierzącego przechodząc człowieka, dowiedzieć się pragniemy o 

różnicy pomiędzy człowiekiem wierzącym a filozofem u moderni-

stów, zauważyć należy, że filozof, przyznając rzeczywistość bóstwa 

jako przedmiot wiary, tej rzeczywistości dopatruje się jedynie w 

duszy wierzącego człowieka, o ile ona przedmiotem jest uczucia i rozpoznania i stąd poza sferę zjawisk 
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nie wykracza; czy ona (rzeczywistość bóstwa) poza uczuciem i rozpoznaniem istnieje, pomija filozof i nie 

troszczy się o to. Modernista wierzący natomiast uważa rzeczywiste i prawdziwe istnienie bóstwa w 

sobie, a niezależne zupełnie od człowieka wierzącego, za rzecz pewną. Na pytanie: na czymże tedy ta 

pewność wierzącego człowieka polega, odpowiadają: na osobistym człowieka każdego doświadczeniu. 

– W zapatrywaniu tym różnią się od racjonalistów, podzielają jednakże mniemanie protestantów i pseu-

domistyków. Rzecz bowiem w następujący wyjaśniają sposób: w uczuciu religijnym upatrywać należy 

pewną serca intuicję; za jej pomocą zbliża się człowiek bezpośrednio do rzeczywistości Boga i taką o 

istnieniu Boga i działalności Jego w człowieku i poza człowiekiem czerpie pewność, że ona wszelką 

naukową pewność znacznie przewyższa. Wyznają więc doświadczenie, obejmujące prawdę, wznioślej-

sze aniżeli jakiekolwiek doświadczenie rozumowe; jeśli ktoś, jak racjonaliści, je znieprawia, stąd to wedle 

ich zdania pochodzi, że nie chce poddać się tym moralnym warunkom, których potrzeba do rozwoju 

doświadczenia. A zatem uzyskanie tegoż doświadczenia prowadzi do właściwej a prawdziwej wiary. – W 

jakąż dal usunięto tu zasady katolickie! Widzieliśmy już, że tego rodzaju błędy potępił Sobór Watykański. 

– Ukażemy poniżej, w jaki sposób otwiera się droga do ateizmu, skoro zapatrywania takie wraz z resztą 

błędów, już przytoczonych, się przyjmie. Obecnie zauważyć zaraz można, że ona nauka o doświadcze-

niu w łączności z drugą o symbolizmie kładzie na każdej religii, nie wyłączając wcale pogańskiej, piętno 

religii prawdziwej. Czyliż nie napotyka się w każdej religii tego rodzaju doświadczeń? wielu to potwier-

dza. Jakim prawem odmówią moderniści uznania doświadczeniu, które wyznaje religia turecka, a obro-

nią doświadczenia prawdziwe jedynie u katolików? Nie przeczą tego w rzeczy samej moderniści; prze-

ciwnie, twierdzą, jedni skrycie, drudzy zupełnie otwarcie, że wszystkie religie są prawdziwe. Jasną jest 

rzeczą, że inaczej myśleć nie mogą. Z jakiegoż bowiem tytułu można by wedle ich systemu jakiej bądź 

religii fałsz przypisać? Chyba z niewiarogodności uczucia religijnego albo z powodu przez rozum wypo-

wiedzianej formuły. A przecież uczucie religijne jest zawsze jedno i to samo, lubo może niekiedy mniej 

rozwinięte; a aby formuła rozumu była prawdziwa, wystarczy, że odpowiada uczuciu religijnemu czło-

wieka i jego wierze, chociażby poziom umysłowy tegoż człowieka nie był szczególny. To jedno, co naj-

wyżej, mogą moderniści podnieść, że w zamęcie rozmaitych religij posiada religia katolicka więcej praw-

dy jako więcej żywotna; a zarazem, że bardziej zasługuje na miano chrześcijańskiej jako bardziej zga-

dzająca się z początkami chrześcijaństwa. – Że wszystkie te konsekwencje z podanych wypływają 

przesłanek, nikt się nie zdziwi. Ta okoliczność wprawia najwięcej w osłupienie, że katolicy świeccy i 

duchowni, lubo, jak przypuścić wolimy, ze wstrętem odwracają się od tych błędów potwornych, w prakty-

ce tak postępują, jakby je uznawali. Takimi bowiem koryfeuszów tychże błędów obsypują pochwałami, 

taką im cześć oddają publicznie, że niechybnie każdy sobie pomyśli, że nie czczą ludzi, którzy może na 

pewną cześć zasługują, ale błędy, głoszone i rozszerzane przez nich skwapliwie. 

b. Tradycja 

Jest inny jeszcze w tej części ich systemu szczegół, szkodliwy niezmiernie dla prawdy katolickiej. – 

Prawo bowiem ono o doświadczeniu przenoszą także do tradycji, głoszonej dotąd przez Kościół, tłumiąc 

ją zupełnie. Cóż rozumieją więc moderniści przez tradycję? Pewne uwiadomienie innych ludzi opowia-

daniem o własnym doświadczeniu za pomocą formuły, utworzonej przez rozum. Stąd przypisują tej 

formule oprócz zdolności wypowiedzenia czegoś, pewną siłę sugestywną, która wpływa to na wierzące-
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go, aby rozbudzić uśpione może uczucie religijne i ułatwić powtórzenie doświadczenia doznanego kie-

dyś, to na niewierzącego dotąd, aby wytworzyć po raz pierwszy uczucie religijne i wywołać doświadcze-

nie. W ten sposób szerzy się doświadczenie religijne szeroko wśród narodów, a szerzy się nie tylko 

wśród istniejących teraz ludów przez opowiadanie, ale i wśród następnych pokoleń, już to przez książki, 

już też przez ustne podanie. – To podanie doświadczenia zapuszcza niekiedy korzenie i rośnie; niekiedy 

zaraz traci na siłach i obumiera. Żywotność zaś jest dla modernistów dowodem prawdy; wyrazów bo-

wiem: prawda i życie, używają na przemian. Stąd znowu dozwolony wniosek: istniejące religie w ogóle 

są prawdziwe, w przeciwnym bowiem razie by nie żyły. 

c. Stosunek wiary do wiedzy 

Teraz, Czcigodni Bracia, aż nadto wniknęliśmy w te doktryny, aby wytworzyć sobie dokładne pojęcie o 

stosunku wiary do wiedzy wedle modernistów; wiedzą (spekulatywną) zowie się u nich i historia. – Na-

przód podnieść należy, że przedmioty wiary i wiedzy są odrębne zupełnie, nie stykają się z sobą. 

Przedmiotem wiary bowiem jest to, co wiedza uważa za niedoścignione (incognoscibile) dla siebie. Stąd 

różne wiary i wiedzy dziedziny: wiedza zajmuje się zjawiskami, wobec których zbyteczna wiara; wiara 

zaś zaprząta się sprawami Bożymi, których nie zna wcale wiedza. Ten powód dopiero uprawnia do 

wniosku, że pomiędzy wiarą a wiedzą starcie nigdy nie może nastąpić: jeśli bowiem jedna i druga pozo-

staje w swojej dziedzinie, spotkać się nigdy nie mogą i stąd też nie mogą ze sobą walczyć. – Zarzut, że 

w świecie widzialnym zachodzą sprawy należące do wiary, jak np. życie Chrystusa na ziemi, usuwają 

przeczeniem. Bo, chociaż te sprawy zalicza się do zjawisk, wyrwane jednakże zostały one ze świata 

widzialnego i w sferę bóstwa przeniesione przez to, że je przepoiło życie wiary a wiara w sposób wyżej 

opisany je przemieniła i odmieniła. Jeśli więc dalej pytać kto będzie, czy Chrystus prawdziwie spełniał 

cuda i prawdziwie przewidział przyszłość, czy wstał z martwych prawdziwie i w niebo wstąpił, zaprzeczy 

mu agnostycyzm, przyzna wiara; z tego jednakże powodu żadnej pomiędzy nimi nie będzie walki. Bo raz 

zaprzeczy temu modernista jako filozof rozprawiający z filozofami, pojmując Chrystusa jedynie wedle 

rzeczywistości historycznej; drugi raz przyzna jako wierzący i przemawiający do wierzących, zapatrując 

się na życie Chrystusa, jakby ono rozwijało się przed nim po raz drugi z wiary i w wierze. 

 

Myliłby się jednakże bardzo, kto by na tej podstawie sądził, że wiara i wiedza żadną w ogóle miarą od 

siebie nie zależą. O wiedzy bowiem słusznie i prawdziwie by tak mniemał; błądziłby jednak co do wiary, 

o której się głosi, że ona nie z jednego tylko, ale z trzech względów od wiedzy zależy. Naprzód bowiem 

zauważyć trzeba, że w każdym fakcie religijnym prócz rzeczywistości bóstwa i doświadczenia, które o 

nim zyskał wierzący, wszystkie inne czynniki, zwłaszcza formuły religijne, nie przekraczają wcale dzie-

dziny zjawisk i stąd do wiedzy należą. Człowiek wierzący, może, jeśli chce, wznieść się ponad ten świat; 

dopóki się jednakże w nim znajduje, nie ujdzie nigdy, czy chce, czy nie chce, prawom, kontroli, wyro-

kom, wiedzy i historii. – Po wtóre: lubo powiedziano, że Bóg jest przedmiotem wiary samej, rozumieć to 

należy o rzeczywistości Bożej, nie o idei Boga. Ta podlega wiedzy. Wiedza dociera w porządku, jak 

mówią, logicznym przez rozumowanie aż do wszelkich pojęć absolutu i ideału. Rzeczą tedy filozofii czyli 

wiedzy jest poznanie idei Boga, kierowanie nią w jej rozwoju i poprawienie jej, jeśli jakiś obcy czynnik się 

do niej przyplącze. Stąd ona zasada modernistów: rozwój religijny winien się zgadzać z rozwojem oby-
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czajowym i umysłowym, tzn., jak naucza jeden z ich mistrzów: winien im się poddać. – Na koniec: czło-

wiek nie znosi w sobie dualizmu; stąd zniewala wierzącego człowieka jakaś wewnętrzna konieczność, 

aby wiarę z wiedzą w ten sposób pogodził, żeby nie różniła się w ogólnym poglądzie, jaki wiedza podaje 

o wszechświecie. Wynika więc stąd, że wiedza od wiary wcale nie zależy, wiara zaś, mimo zapewnienia, 

że leży poza wiedzą, od niej zawisła. – Poglądy te, Czcigodni Bracia, sprzeciwiają się nauce, którą głosił 

poprzednik nasz, Pius IX: "Nie przystoi filozofii władać w sprawach wiary, lecz jej służyć, nie przepisy-

wać, co wierzyć należy, lecz rozumnym posłuszeństwem to przyjąć, nie przetrząsać głębokości tajemnic 

Bożych, lecz pobożnie i pokornie ją uczcić" (10). Moderniści przewracają to zadanie zupełnie: do nich 

więc zastosować można to, co Grzegorz IX, również poprzednik nasz, o niektórych teologach swego 

pisał czasu: "Niektórzy z was, duchem próżności jak wór nadęci, usiłują granice, zakreślone przez O j-

ców, przesunąć za pomocą niekościelnych nowinek; naginają znaczenie Pisma św.... do filozoficznej 

doktryny racjonalistów, aby zabłysnąć naukowością a nie dla zbudowania wiernych... Uwiedzeni poglą-

dami niezwykłymi a nieroztropnymi, przewracają wszystko i zniewalają królowę, aby podlegała służącej" 

(11). 

d. Wnioski praktyczne 

W jaśniejszym jeszcze zaprawdę wystąpi to świetle, skoro przypatrzymy się działalności modernistów, 

zgodnej z ich nauką. W pismach bowiem i przemówieniach ich znachodzi się wiele sprzeczności, do 

tego stopnia, że łatwo mógłby ktoś mniemać, że chwiejnymi są i niestałymi. Ale dzieje się to z umysłu i 

wyrachowania, tj. z poglądu, jaki mają o wyłączności wiary i wiedzy. Stąd znajduje się w ich dziełach 

niejedno, co katolik pochwali; skoro się stronicę odwróci, można by myśleć, że to pisał racjonalista. Stąd 

w pismach historycznych nie wspominają o bóstwie Chrystusa; wśród kazań w świątyniach wyznają je 

jak najgłośniej. Dalej, mówiąc o historii, pomijają sobory i Ojców Kościoła; w katechizacji zaś z czcią 

przytaczają jedno i drugie. Stąd też rozróżniają egzegezę teologiczną i pastoralną od naukowej i histo-

rycznej. Podobnie, okazują wedle zasady, że nauka wcale od wiary nie zależy, w dysputach o filozofii, 

historii, krytyce, idąc bez trwogi Lutra śladami, w wszelki sposób lekceważenie dla zasad katolickich, dla 

Ojców Kościoła, dla soborów powszechnych, dla nauczycielskiego urzędu Kościoła (12); skoro ich się z 

tego powodu gani, skarżą się, że pozbawia się ich wolności. Wyznając na koniec zależność wiary od 

wiedzy, ganią nieraz Kościół otwarcie, że z wielkim uporem nie chce dogmatów swoich poddać i zasto-

sować do poglądów filozoficznych: sami zaś, znosząc w tym celu teologię starą, usiłują wprowadzić 

nową, która schlebia bredniom filozofów. 

WIARA KATOLICKA CZY DEGRENGOLADA? 

„Kościół po soborze przypomina wielki plac budowy. 

(…) na tym placu zagubiono projekt budowy 

i każdy teraz ją kontynuuje wedle swego upodobania” 

(Kard. Joseph Ratzinger, Raport o stanie wiary). 
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Pan Jezus mówi: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy 

szkodę poniósł?” (Mt 16, 26). Sprawa duszy! Jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za zbawienie 

własnej duszy. 

Kościół jest po to, aby prowadzić ludzi do Nieba. Jedynie wiara katolicka jest prawdziwa. Jedynie wiara 

katolicka prowadzi do zbawienia duszy. Jedynie wiara katolicka prowadzi do Nieba. Nie są to partykular-

ne, arbitralne opinie katolików, które na zasadzie równouprawnienia mogą być zestawiane z innymi 

opiniami. 

Kwestia jest poważna, bo dotyczy prawdomówności Pana Boga. Pan Bóg JEST. Pan Bóg jest prawdo-

mówny. Pan Jezus mówi prawdę: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, 

będzie potępiony” (Mk 16, 16). To oczywiste, że mówiąc te słowa Pan Jezus nie ma na myśli jakiejko l-

wiek wiary. Pan Jezus nie mówi, że modernistyczne mutacje wiary dają zbawienie duszy. Nie dają! 

W tym zbawiennym nurcie prawdy sytuują się także słowa wyznania wiary św. Atanazego: Quicumque 

vult salvus esse, ante omnia opus est ut teneat catholicam fidem – „Ktokolwiek pragnie być zbawiony, 

przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”. 

Wiara katolicka jest jedyną wiarą dającą zbawienie duszy. Wiara katolicka ma swoje źródło w Bogu, 

który jest prawdomówny. Wiara katolicka ma swój trwały fundament w Bożym Objawieniu zawartym w 

Piśmie Świętym i Tradycji→ (rozumianej tak, jak ją niezmiennie przez wieki rozumiał Kościół). 

Modernizm – rozumiany tak, jak jest wieloaspektowo przedstawiony w encyklice św. Piusa X Pascen-

di→ – jest nurtem zwodniczym. Nie daje zbawienia duszy. Jest sumą błędów. „Błąd jest manifestacją 

zła w dziedzinie intelektu” (Ks. R. Ringrose). 

Wiara katolicka wywyższa Boga. 

Modernizm wywyższa własne idee. 

Wiara katolicka żyje Tradycją. 

Modernizm tępi Tradycję. 

Wiara katolicka uczy pokory. 

Modernizm nadyma się pychą. 

Wiara katolicka uczy szacunku i czci dla Najświętszego Sakramentu. 

Modernizm rozpowszechnia nonszalancję i prostactwo wobec Najświętszego Sakramentu. 

Wiara katolicka uczy z pokorą klękać przed Bogiem. 

Modernizm ruguje zuchwale postawę klęczącą. 

Wiara katolicka prowadzi ku Niebu. 

Modernizm prowadzi ku ziemi. 

Wiara katolicka prowadzi do wiecznego zbawienia, do Nieba. 
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Modernizm prowadzi do wiecznego potępienia, do piekła. 

Wiara katolicka prowadzi do nadziei. 

Modernizm prowadzi do rozpaczy. 

Wiara katolicka prowadzi do miłości. 

Modernizm prowadzi do egoizmu. 

Wiara katolicka prowadzi do życia z Bogiem. 

Modernizm prowadzi do ateizmu. 

Wiara katolicka prowadzi do życia w łasce uświęcającej. 

Modernizm prowadzi do życia w grzechu. 

Wiara katolicka prowadzi do klarownych rozróżnień sumienia. 

Modernizm prowadzi do zamglenia sumień. 

Wiara katolicka grzech i błąd przezwycięża łaską i prawdą. 

Modernizm oswaja grzech i błąd tolerancją i relatywizmem. 

Wiara katolicka prowadzi do cierpliwej pracy nad sobą. 

Modernizm prowadzi do szukania ekscytujących atrakcji. 

Wiara katolicka prowadzi do świętości. 

Modernizm prowadzi do degrengolady. 

Wiara katolicka jest prawdą, zbawia, porządkuje, buduje. 

Modernizm jest błędem, nie zbawia, bałagani, rujnuje. 

Rzymski katolik żyje wiarą cierpliwie i wytrwale. 

Zwolennik modernizmu „podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam” (Jk 1, 

6). 

Czasy pomieszania powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła. Chodzi o wymiar ludzki Kościoła. 

„Nawet prorok i kapłan niczego nie pojmując błąkają się po kraju” (Jr 14, 18). Odstępstwo od wiary jest 

powszechne i akceptowane przez ludzi podających się za katolików. Miliony odchodzą od prawdziwej 

wiary. Czynniki establishmentowe, od których mielibyśmy prawo oczekiwać zdrowej nauki i umocnienia 

w wierze, okazują się w niejednym przypadku rozsadnikami niepokoju i relatywizmu, gdy wykrzywiają i 

deformują proste drogi Pańskie, i podkręcają atmosferę oczekiwania na bliżej niesprecyzowane dalsze 

zmiany i nową otwartość. Co więcej, katolicy, którzy w spokoju ducha pragną czynić to, co Kościół przez 

wieki czynił i modlić się tak, jak Kościół przez wieki się modlił, są przez te czynniki niejednokrotnie trak-

towani opresyjnie. Szanowni Państwo, Tradycja jest w niełasce! 
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Proces degrengolady nasila się. Uważajmy zatem, „czuwajmy i bądźmy trzeźwi!” (1 Tes 5, 6). „Trwajmy 

mocno w wyznawaniu wiary” (Hbr 4, 14). „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i 

trzeźwego myślenia” (2 Tm 1, 7). 

Św. Ignacy Antiocheński pisał: „Zaklinam was zatem nie ja, lecz miłość Jezusa Chrystusa, abyście 

przyjmowali wyłącznie pokarm chrześcijański, a powstrzymywali się od trującej rośliny, to jest herezji” 

(List do Trallan). „Kto przyjmuje obcą naukę, nie jest w zgodzie z męką Chrystusa” (List do Filadelfian). 

Każdy z nas do siebie może odnieść polecenie św. Pawła: „O, Tymoteuszu, strzeż depozytu wiary uni-

kając światowej czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń rzekomej wiedzy, jaką obiecując niektórzy 

odpadli od wiary” (1 Tm 6, 20-21). 

Obrona życia nie wystarczy. Jeśli obronimy całokształt wiary katolickiej, obronimy wszystko, co dobre i 

słuszne. Jeśli obronimy całokształt wiary katolickiej, zapewnimy zbawienie swojej duszy. Jeśli obronimy 

całokształt wiary katolickiej, przekażemy przyszłym pokoleniom najdrogocenniejszy skarb. Te kwestie 

musimy widzieć w szerokiej integralnej perspektywie strategicznej i w tej perspektywie roztropnie po-

dejmować adekwatne i cierpliwe działania. Bez opieszałości. 

Nauka Boża – Boże Objawienie zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji – jest prawdziwa, spójna, nie-

sprzeczna, pewna, prowadząca do zbawienia duszy. Pożywny, zdrowy, soczysty pokarm dla dusz. W 

celu coraz lepszego jej poznawania zakładamy Biblioteki ‘58→ Konieczność! 

Rozumiejmy powagę chwili. Świeci Boże światło nadziei: W czasach pomieszania powszechnego jest 

możliwe zachowanie katolickiej wiary. Naglący i zaszczytny obowiązek! 

Decyzja za wiarą katolicką – przeciw modernizmowi – jest brzemienna w skutki. Chodzi przecież o życie 

w prawdzie i o zbawienie duszy. Jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za zbawienie własnej du-

szy. Nic ponad to! 

Ks. Jacek Bałemba 

Źródło: http://sacerdoshyacinthus.com/ 

Kolejne dwa z 7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH – (3) 
RACHUNEK SUMIENIA wg o. Jamesa Manjackala 

6. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu (obżarstwo) 

Jest to grzech odnoszący się do nadmiernego jedzenia i picia. Popadając w obżarstwo, człowiek oddaje 

się apetytom i przyjemnościom własnym, kosztem swego umysłu i duszy. Był to jeden z grzechów po-

pełnianych w czasach Noego, co doprowadziło do potopu; był to również jeden z grzechów Sodomy i 

Gomory przed ich zniszczeniem: „Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowie-

czego: jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noc wszedł do arki; a przyszedł potop i 

http://sacerdoshyacinthus.com/
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wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i 

budowali” (Łk 17,26-28). 

Obżarstwo może być przyczynkiem do skąpstwa, jak również do pożądliwości. Obżarstwo prowadzi do 

wypaczenia charakteru i do niezdrowych uzależnień. Widzimy ludzi chorych fizycznie z powodu ich 

uzależnień od alkoholu, tytoniu, narkotyków, przejadania się i innych. „Nie bądź z tych, co upijają się 

winem lub obżerają się mięsem” (Prz 23,20). W zamożnych krajach widzimy ludzi spędzających wiele 

czasu na jedzeniu i piciu, podczas gdy w biednych krajach ludzie jedzą szybko i idą do pracy. Zatem 

lenistwo, marnotrawienie czasu, brak miłosierdzia, niesprawiedliwość, itd., są ściśle związane z obżar-

stwem. Gdy ktoś dużo je, powinien zdać sobie sprawę z faktu, że miliony ludzi na świecie umierają z 

głodu. Niedojadanie może również być grzechem! Aby być szczupłą, piękną czy przystojnym, niektórzy 

młodzi ludzie nie jedzą wystarczająco, mając dosyć jedzenia, a w ten sposób popadają w anoreksję. 

Wiem, że obecnie w szpitalach Europy i poza nią jest wielu takich młodych ludzi, leczonych z anoreksji. 

Pan chce, aby każdy dbał o swoje ciało, spożywając wystarczającą ilość pożywienia i picia, bo w innym 

razie człowiek się zabija. Pod pretekstem religijności i cnoty poszczenia, niektórzy ludzie nie jedzą i nie 

piją wystarczająco, ani też nie dbają o swoje zdrowie. Jest to z pewnością grzech przeciw piątemu przy-

kazaniu: „nie zabijaj”. 

Wiemy, że samobójstwo jest grzechem. Kiedy ktoś nie dba o swoje zdrowie poprzez właściwe odżywia-

nie się, czy też szkodzi swemu zdrowiu przez palenie papierosów, picie alkoholu, branie narkotyków, 

itd., zabija się. 

Zrównoważone życie, świadomie wybrane i oparte na łasce samokontroli otrzymanej od Ducha Święte-

go, może pomóc człowiekowi wyzwolić się z obżarstwa. 

a) Czy jesz wystarczająco, aby zachować dobre zdrowie? 

b) Czy używasz papierosów, narkotyków lub innych używek, które są szkodliwe dla twojego zdrowia? 

c) Czy wydajesz dużo pieniędzy na jedzenie i picie? 

d) Czy wyszukujesz smakowite, drogie i kaloryczne jedzenie, podczas gdy można zadowolić się prostym 

pożywieniem? 

e) Czy wybierasz restauracje i hotele, które są drogie i serwują luksusowe jedzenie? 

1) Czy myślisz o biednych i potrzebujących na świecie, gdy wydajesz dużo pieniędzy na swoje jedzenie i 

picie? 

g) Czy inni mówią, że jesz i pijesz zbyt dużo? 

h) Czy jesteś znany jako żarłok pomiędzy swoimi przyjaciółmi i sąsiadami? 

i) Czy głodzisz swoje ciało do tego stopnia, że szkodzi to twemu zdrowiu, pod pretekstem poszczenia i 

umartwiania się? 

j) Czy twój umysł zawsze jest zaprzątnięty myślami o jedzeniu i piciu? 

k) Czy zawsze coś przeżuwasz, aby zadowolić apetyt ust? 

l) Czy masz zwyczaj przejadania się? 

7. Nieczystość (pożądliwość) 
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„Wszystko bowiem, co jest w świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego 

życia, pochodzi nie od Ojca, lecz od świata” (l J 2,16). Pożądliwość jest nadmiernym pragnieniem 

przyjemności seksualnej. Obecnie grzech pożądliwości coraz bardziej rozprzestrzenia się na świecie, a 

świadomość samokontroli coraz bardziej się zmniejsza. Pożądliwość odbiera człowiekowi prawość i 

prowadzi do rozwiązłości, perwersji i zniekształcenia wartości moralnych oraz zasad życia w czystości. 

W obecnej dobie prostytucja, sex shopy, pornografia, itd., szerzą się coraz bardziej. Tylko osoba, która 

ma właściwą relacje z Bogiem w modlitwie, może otrzymać łaskę dającą zdolność do kontrolowania 

seksualnych apetytów i pragnień, jak i sprostać wyzwaniu życia w czystości i świętości. Masturbacja, 

homoseksualizm, lesbianizm, prostytucja, cudzołóstwo, seks przedmałżeński, pornografia, itd., są wyni-

kiem grzechu śmiertelnego pożądliwości. Był on głównym grzechem, który doprowadził do zniszczenia 

Sodomy i Gomory: ,,Jak Sodoma i Gomora, i okoliczne miasta – w podobny sposób jak one od-

dawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała – stanowią przykład przez to, że ponoszą karę 

wiecznego ognia” (Jud 1,7). 

„Nie wychodź na spotkanie kobiety rozpustnej, byś nie wpadł w jej sidła. Nie przebywaj długo z 

grającą na lirze, by jej zakusy cię nie usidliły. Nie wpatruj się w dziewicę, abyś przypadkiem nie 

poniósł kar z jej powodu. Nie oddawaj duszy nierządnicom, abyś nie stracił swego dziedzictwa. 

Nie rozglądaj się po ulicach miasta ani nie wałęsaj się po jego pustych zaułkach. Odwróć  oko od 

pięknej kobiety i nie wpatruj się w cudzą piękność. Przez piękność kobiety wielu pobłądziło, 

przez nią miłość rozpala się jak ogień” (Syr 9,3-9). 

a) Czy masz niezwykłe i nadmierne pragnienia seksualne? 

b) Czy miewasz pożądliwe myśli o płci przeciwnej? 

c) Czy pozwalasz sobie na oglądanie bądź czytanie pornografii? 

d) Czy popadłeś w jakiekolwiek nałogi seksualnie, takie jak masturbacja, homoseksualizm, lesbianizm, 

itd.? 

e) Czy utrzymujesz relacje seksualne ze swoim chłopakiem/ swoją dziewczyną? 

f) Czy dopuszczasz się nienormalnych praktyk seksualnych, takich jak seks oralny, bestialskość, ekshi-

bicjonizm, podglądactwo, itd.? 

g) Czy potrafisz osiągnąć podniecenie i przyjemność w swojej relacji małżeńskiej z życiowym partnerem 

tylko po obejrzeniu pornografii? (Odbycie stosunku z żoną czy mężem przy jednoczesnym fantazjowaniu 

seksualnym o innej osobie jest cudzołóstwem.) 

h) Czy korzystasz z usług prostytutek lub innych osób, poza swoim partnerem życiowym? 

i) Czy jesteś prostytutką, dziewczyną na telefon, playboyem lub żigolo? 

j) Czy prowadzisz dom publiczny lub dom dla prostytutek? 

k) Czy spędzasz czas z dziewczynami na telefon, playboyami, żigolakami, gdy jesteś na wyjeździe 

służbowym? 

I) Czy handlujesz seksem, na przykład robiąc i sprzedając zdjęcia, filmy pornograficzne, itd.? 

m) Czy wykorzystujesz dzieci (pedofilia)? 

W obecnych czasach, pod wpływem sekularyzmu, konsumpcjonizmu, relatywizmu i ruchu wyzwolenia 

kobiet, wielu ludzi nie traktuje tych grzechów śmiertelnych (grzechów głównych) serio. Wielu mówi o 
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okrucieństwie, hipokryzji, snobizmie, zdradzie, negowaniu własnej wartości i poczuciu bezcelowości 

życia. Dla każdego odwrócenie się od zagrożenia  bycia zniewolonym przez grzechy główne wymaga 

wzrostu w kilku podstawowych cnotach: w pokorze, która uznaje Boga jako jedynego uzdrowiciela osoby 

ludzkiej; w cierpliwości dotyczącej własnej stopniowej i nieustannej drogi do świętości oraz w wyrozu-

miałości w obliczu słabości innych. Rzeczywistość grzechu jest tak złożona, iż nie da się jej łatwo ująć w 

siedmiu ściśle określonych kategoriach, jednak fakt przetrwania grzechów głównych jako tematu wska-

zuje na niezmienną obecność wzorców zła, które grożą zdegradowaniem ludzkiego życia w każdej 

epoce. Należy podjąć odpowiednie środki, aby wydostać się z mocy tych grzechów i ćwiczyć się w im 

przeciwnych cnotach. „Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne 

współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawza-

jem, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak iwy. Na to zaś wszystko 

[przywdziejcie] miłość, która jest spoiwem doskonałości. A w sercach waszych niech panuje pokój Chry-

stusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni” (Kol 3,12-15). 

Źródło: książka o. Jamesa Manjackala: "Oto stoję u drzwi i kołaczę" 

ŚW. JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ  

O RÓŻAŃCU ŚW.  

„Różaniec drogą przyswajania tajemnicy 

26. Różaniec proponuje charakterystyczną metodę medytacji 

tajemnic Chrystusa ze swej natury sprzyjającą ich przyswajaniu. 

Jest to metoda oparta na powtarzaniu. Dotyczy to przede wszyst-

kim „Zdrowaś Maryjo”, powtarzanego aż dziesięciokrotnie przy 

każdej tajemnicy. Patrząc powierzchownie na to powtarzanie, 

można by traktować różaniec jako praktykę jałową i nużącą. Jed-

nak do zupełnie innych wniosków na temat koronki można dojść, 

kiedy uzna się ją za wyraz nigdy nie znużonej miłości, która ciągle 

powraca do ukochanej osoby z gorącymi uczuciami, które, choć 

podobne w przejawach, są zawsze nowe ze względu na przenika-

jącą je czułość.(…)” 

„Różaniec – skarb, który trzeba odkryć 

43. Drodzy Bracia i Siostry! Modlitwa tak łatwa, a równocześnie tak bogata naprawdę zasługuje, by 

wspólnota chrześcijańska ponownie ją odkryła.(…) 

Zwracam się szczególnie do Was, drodzy Bracia w biskupstwie, kapłani i diakoni, oraz do Was,  pełniący 

rozmaite posługi na polu duszpasterstwa, abyście, poznając z osobistego doświadczenia piękno różań-

ca, stawali się jego gorliwymi promotorami.(…) 

http://jmanjackal.net/daria/ksiazki.html
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Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, 

osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywa-

jąc ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia.                                                                      

Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany! Na początku dwudziestego piątego roku 

mojego Pontyfikatu powierzam ten List apostolski czułym dłoniom Maryi Panny, korząc się w duchu 

przed Jej obrazem we wspaniałym sanktuarium wzniesionym dla Niej przez bł. Bartłomieja Longo, apo-

stoła różańca. Chętnie wypowiadam jego wzruszające słowa, jakimi kończy on słynną Suplikę do Królo-

wej Różańca Świętego: „O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu który łączysz nas z Bogiem; 

więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami; wieżo ocalenia od napaści piekła; bezpieczny porcie w 

morskiej katastrofie! Nigdy cię już nie porzucimy. Będziesz nam pociechą w godzinie konania. Tobie 

ostatni pocałunek gasnącego życia. A ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię, o 

Królowo Różańca z Pompei, o Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników, o Władczyni, Pocieszyciel-

ko strapionych. Bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie.” 

(List Apostolski ROSARIUM VIRGINIS MARIAE  Ojca Świętego Jana Pawła II) 

RÓŻANIEC  URATUJE  CIEBIE  I  ŚWIAT  

      Matka Boża o różańcu św. 

- do Łucji, Franciszka i Hiacynty: 

„Chcę abyście nadal przychodzili do Cova da Iria 13-go i odmawiali 

codziennie różaniec.” 

„Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: O mój 

Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekiel-

nego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które 

najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.”  (Fatima 1917 r.) 

- do Justyny Szafryńskiej i Barbary Samulowskiej: 

„Chcę, abyście codziennie odmawiały różaniec.” (Gietrzwałd 1877 r. ) 

- do Barbary Kloss (spisane przez Anatola Kaszczuka, apostoła różańca św.): 

„Różaniec ma być radością waszych serc, światłością waszych myśli, pożądaniem waszej woli, ogniwem 

łączącym i spajającym was z niebem; ma być niezgłębioną kopalnią skarbów, które wam przez Moje 

Niepokalane ręce daję w nim ukryte. Od was ma być tylko wola przyjęcia go i odmawiania, czas ofiaro-

wany, usposobienie pokorne i pobożne i odrobina wysiłku w skupieniu i odmawianiu. Nie skąpcie tego, 

ani nie spychajcie, że jakoś tam zmieści się w ostatnich kwadransach dnia.” 

„Różaniec jest darem kupionym Krwią Mego Syna. Jeśli takie jego pochodzenie i taką ma pieczęć, niech 

was nic nie dziwi opór w jego poznawaniu, przyjmowaniu i rozszerzaniu, bo walczą przeciw niemu po-

społu czart, świat i ciało. Przyłóż mnie jako pieczęć do serca swego. Tu o to idzie, żeby każdy miał 
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swoją ulubioną tajemnicę – na pewien okres – i po zmówieniu różańca niech się nią wciąż nasyca, bo 

ona jedna tyle rzeczy w duszy objaśni, naprostuje, pogłębi. Różańcem łatwiej jest kołatać do bram Miło-

sierdzia Bożego.” 

„Każde zwycięstwo nad złem jest Moim zwycięstwem ponieważ Ja wszystkie je wpierw otrzymałam od 

Mego Syna.  

Każde zwycięstwo nad złem przyśpiesza przyjście Mego królestwa. Warunkiem tych zwycięstw jest 

wierne odmawianie różańca. 

Jestem cała w różańcu – tam Mnie szukajcie. Jestem cała w różańcu – tam Mnie znajdziecie.” 

„Tylekroć zstępowałam na ziemię z miłości, litując się i zawsze darem Mego miłosierdzia było przypom i-

nanie różańca. Ufajcie! Nadszedł czas taki, że Mój różaniec – to wasza broń! Powiedziałam wam przed-

tem, że jestem cała w różańcu – tam Mnie szukajcie, tam Mnie znajdziecie. Jestem przy was. Niech się 

nie trwoży serce wasze ani się lęka – powiedział Mój Syn. Wierzcie Mu choćby w łodzi spał! Każdą 

tajemnicę kochajcie.” 

„Niech się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. Wierzycie w Ojca i we Mnie wierzcie. Wierzcie w moc 

różańca świętego. W każdej tajemnicy zasługi Mego Syna, z którymi swoje łączę, mają wystarczającą, 

nadobfitą moc, by się stać waszą ochroną, choćby przed całym piekłem, przed wszystkim złem, co grozi 

duszom i ciałom.” 

„Jestem Królową. Królowa ma władzę. Ja ją mam od Ojca, Syna i Ducha. Mam ją dla ratowania dusz, 

dla pocieszenia, dla łagodzenia bólów i gojenia ran, dla udzielania rad i ostrzeżeń, dla wybawiania z 

bliskich już szponów szatana, dla dźwigania z upadków, dla karmienia głodnych, dla czuwania, poma-

gania i kochania, słowem dla tego – co czyni kochające serce matki. A na to, by tę władzę dostać, po-

siadać ją i nią władać – otrzymałam dar niepojęty, niewysłowiony, nieogarniony, przed którym całe niebo 

chyli się w pokorze i wielbi Imię Pańskie – to dar władzy nad Sercem Syna i nad całą Trójcą Przenaj-

świętszą, która Mnie niczego nie odmówi – a o co proszę – wyproszę!” 

 „Kochajcie różaniec, a Ja wam wszystko wyproszę, bo jestem Wszechpośredniczką wszystkich łask, a 

co obiecuję tego dotrzymam Ja Pani Wierna i proszę byście wy wiernie różańce święte odmawiali, bo do 

działania waszych różańców potrzebuję. Amen.” 

„O różaniec toczy się walka. Czy może to kogoś dziwić, kiedy wszystkie tajemnice razem wzięte i każda 

poszczególna – to pokazanie walki z szatanem i całym piekłem oraz sposobu zwyciężania go.” 

Świadectwo Anatola Kaszczuka [apostoła różańca] 

„W 1951 r. był już przygotowany pokazowy proces przeciw mnie za Legion Maryi. A jednak w lutym 1952 

r. usłyszałem na modlitwie głos, który mnie zapewnił: „Cały ten proces stopił się w twoich różańcach 

tak, jak topi się śnieg w słońcu wiosennym…” Niewątpliwie – zwycięstwo różańcowe.” 

_______________________ 
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[Powyższe słowa o różańcu przekazane przez Matkę Bożą Barbarze Kloss pochodzą z książki „Myśli 
Różańcowe”, wydanej przez OO. Marianów w Anglii – NIHIL OBSTAT, Georgius Predko MIC, Herefor, 
27 Septembris, a. 1971; IMPRIMATUR, Ladislaus Staniszewski, P.AP. Vicarius pro Polonis in Anglia et 
Cambria, Londini, die 29 m. Septembris, a. 1971] 

RÓŻANIEC CHRONI OD PIEKŁA 

Pewien pobożny kapłan opowiada następujące zdarzenie. 

Raz wieczór w r. 1856 zawołano mię do chorej. Skoro tylko usłyszałem dokąd mam zdążać, 
smutek i odraza napełniły moje serce, bo gdyby nie święta powinność mojego stanu, nigdy 
bym nie przestąpił progu tej lekkomyślnej a znanej z gorszącego życia dziewczyny. Skoro 
przybyłem do umierającej, zobaczyłem wprawdzie oznaki skruchy, lecz chora tak zawikłanie 
wszystko mówiła, że tylko z trudnością udało mi się nakłonić ją do spowiedzi. 

Odwiedziłem ją jeszcze kilka razy, aż pewnego dnia nadchodzą już ostatnie chwile, chora 
rozpoczyna konać. Twarz jej zsiniała, oczy w słup, włosy stanęły jej na głowie a z ust tylko te 
słowa wyrzekła: 

– Jestem potępiona, potępiona na wieki! 

Zbladłem i ja i obecni, ale mówię przecież do niej: 

– Mówże choć: Jezus, Maryja! 

Lecz ona na to: 

– Ach gdybym to mogła, byłabym uratowaną. 

I w tejże chwili jakby się przed kimś obronić chciała, rękami zaczyna wywijać i krzyczeć: 

– Już mię szatani zabierają. 

Łzy mi stanęły w oczach i myślałem jakby jej dopomóc. Kropię wodą święconą, nic nie poma-
ga. Nareszcie padam na kolana i razem z obecnymi rozpoczynam różaniec. Wtem chora 
uspokoiła się. Widząc, że to pomaga, modlimy się coraz goręcej. Po różańcu idę do chorej i 
pytam się: 

– Czyś spokojniejsza? 

– Tak Ojcze, odrzekła. 

– Mówże więc ze mną: Jezus. 

A ona po cichu odpowiada: 

– Maryja. 

Pytam: 
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– Więc czy już cię szatani opuścili? 

Odpowiada, potakując. 

Wtenczas jeszcze modlimy się dalej, a chora już w ostatnim osłabieniu powtarza ciągle: 

– Jezus, Maryja. 

Wkrótce spokojnie umarła. 

Przykład ten uczy nas, jak źle jest nawrócenie odkładać na ostatnią chwilę życia i jak zbawien-
ną jest rzeczą przy umierających odmawiać różaniec, który nawet w ostatniej chwili może wy-
ratować od pewnej zguby na wieki. 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redago-
wał O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydaw-
nictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 271-272. 

Źródło: http://www.fronda.pl/a/rozaniec-ratunek-przed-potepieniem,54655.html 

PIUS XI: Z ENCYKLIKI QUAS PRIMAS (6) 

KRÓLESTWO CHRYSTUSA JEST GŁÓWNIE DUCHOWE 

 15.  Że jednak królestwo to jest głównie duchowe i do duchowych rzeczy 

się odnosi, tego bardzo jasno dowodzą tak słowa Pisma Świętego, wyżej 

przytoczone, jak i Sam Chrystus Pan potwierdza to swoim sposobem po-

stępowania. Albowiem przy wielu sposobnościach, ilekroć Żydzi, a nawet 

sami Apostołowie błędnie mniemali, iż Mesjasz wywalczy ludowi wolność i 

przywróci królestwo Izraelskie, On zbijał ich czcze mniemania i odbierał im 

nadzieję; gdy otaczająca i podziwiająca Go rzesza, miała obwołać Go kró-

lem, uszedł i ukrył się i tak uchylił się od tytułu i godności; a wobec Na-

miestnika rzymskiego oświadczył, iż królestwo Jego nie jest z tego świata. 

A królestwo to, jak je przedstawiają ewangelie jest tego rodzaju, iż chcący 

weń wejść, przygotowują się przez pokutę, nie mogą zaś inaczej wejść, jak przez wiarę i chrzest, który 

choć jest zewnętrznym obrzędem, jednak oznacza i sprawia wewnętrzne odrodzenie: to królestwo prze-

ciwstawia się jedynie królestwu szatana i mocom ciemności, a od swych zwolenników wymaga nie tylko, 

aby oderwali się od bogactw i rzeczy ziemskich i wyżej cenili nad nie skromność obyczajów i łaknęli i 

pragnęli sprawiedliwości, lecz także, aby się zaparli samych siebie i nieśli swój krzyż. 

 16.  Ponieważ zaś Chrystus, jako Odkupiciel, krwią swoją nabył Kościół, a jako Kapłan, złożył z Siebie 

ofiarę za grzechy i ustawicznie ją składa - któż nie widzi, iż królewska Jego władza ma charakter obu 

tych urzędów i w nich uczestniczy? 

 17.  Błądziłby zresztą bardzo ten, kto by odmawiał Chrystusowi Człowiekowi, władzy nad jakimikolwiek 

sprawami doczesnymi, kiedy On od Ojca otrzymał nieograniczone prawo nad stworzeniem tak, iż 
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wszystko poddane jest Jego woli. Jednakowoż dopóki żył na ziemi, wstrzymywał się zupełnie od wyko-

nywania tejże władzy i jak niegdyś wzgardził troszczeniem się i posiadaniem rzeczy ludzkich, tak wów-

czas pozwolił i pozwala dziś na nie tym, którzy je posiadają. Przepięknie to wyrażają słowa: Nie odbiera 

rzeczy ziemskich Ten, co daje Królestwo niebieskie (Hymn na Uroczystość Trzech Króli). 

 18.  Przeto królestwo naszego Odkupiciela obejmuje wszystkich ludzi; jak o tym mówi poprzednik Nasz, 

nieśmiertelnej pamięci Leon XIII, którego słowa chętnie przytaczamy: "Panowanie Jego mianowicie 

rozciąga się nie tylko na ludy katolickie, lub jedynie na tych, którzy obmyci w sakramencie chrztu, w 

rzeczywistości prawnie należą do Kościoła, chociaż albo błędne mniemania uwiodły ich na bezdroża 

albo niezgoda rozdziela od miłości: lecz obejmuje ono także wszystkich niechrześcijan, tak że cały ród 

ludzki prawdziwie należy do królestwa Jezusa Chrystusa" (Encyklika Annum Sacrum). 

I nie ma tu żadnej różnicy między jednostkami, rodzinami czy państwami, ponieważ ludzie złączeni w 

społeczeństwie niemniej podlegają władzy Chrystusa, jak jednostki. Zaiste On jest źródłem zbawienia 

dla pojedynczych ludzi, jak i dla ogółu: "I nie masz w żadnym innym zbawienia. Albowiem nie jest pod 

niebem inne imię dane ludziom, w którym mielibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12), On sam jest sprawcą 

pomyślności i prawdziwej szczęśliwości tak dla pojedynczych obywateli, jak dla państwa: "Nie skądinąd 

bowiem szczęście dla państwa, a skądinąd dla człowieka: ponieważ państwo, to nic innego, jak zgodny 

zespól ludzi" (św. Augustyn, List do Macedończyków, rozdz, 3). 

Niechże więc rządcy państw nie wzbraniają się sami i wraz ze swoim narodem oddać królestwu Chry-

stusowemu publicznych oznak czci i posłuszeństwa, jeżeli pragną zachować nienaruszoną swą powagę 

i przyczynić się do pomnożenia pomyślności swej ojczyzny. Wszak to, co na początku Naszego Pontyf i-

katu pisaliśmy o wielkim zmniejszeniu się powagi prawa i poszanowania władzy, to jeszcze bardziej 

stosuje się do obecnej chwili: "Ponieważ usunięto Boga i Jezusa Chrystusa - tak się żaliliśmy - z dzie-

dziny praw i spraw państwowych, ponieważ nie od Boga już, ale od ludzi wywodzono początek władzy, 

dlatego stało się, że... zburzono fundamenty pod tą władzą, ponieważ usunięto główną przyczynę, dla-

czego jedni mają prawo rozkazywać, a drudzy obowiązek słuchać. Dlatego społeczność ludzka musiała 

doznać wstrząśnięcia, bo nie ma już żadnej trwałej i silnej podstawy" (Encyklika Ubi Arcano).  

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

KS.  ALEKSANDER JACYNIAK SJ 
ANTYKRYZYSOWY PORADNIK BIBLIJNY (5)   

GDY STAJESZ SIĘ NIKIM 

Niezwykle łatwo jest stać się nikim. Jest to możliwe zwłaszcza w dobie kryzysu, w sytuacji niestabilnej 

gospodarki rynkowej, pośród scenerii ogłaszających upadłość kolejnych firm i instytucji. Nie tylko osoby 

pełniące intratne stanowiska, ale także zwykli pracownicy mogą wylądować na bruku, bez trwałych 

zabezpieczeń finansowych na przyszłość. Dzieje się to też, i to niezależnie od jakiegokolwiek kryzysu, 

na arenie działalności politycznej, gdzie niepomyślny wynik wyborów samorządowych lub parlamentar-

http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/quas_primas/qp.php
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nych może znienacka przekreślić dobrze zapowiadającą się lub pomyślnie dotychczas rozwijaną karierę 

polityczną. Ktoś zajmujący się przez pewien czas polityką wyznał nie bez nuty goryczy: „ Polityka zaw-

sze kończy się fiaskiem”. W takich sytuacjach ktoś ważny w danej społeczności politycznej, finansowej 

lub gospodarczej, staje się kimś, z kim inni przestają się liczyć. Dramatycznym przykładem gwałtownego 

zawalenia się kariery polityczno-ekonomicznej ukazuje nam Biblia w historii jednego z czołowych staro-

testamentalnych przywódców, jakim był Mojżesz. 

Dzieje Apostolskie podają, iż "Mojżesza wykształcono we wszystkich naukach egipskich i po-

tężny był w słowie i czynie" (Dz 7, 22). A mądrość Egiptu wówczas - jak podaje Carlo M. Martini w książ-

ce Życie Mojżesza, życie Jezusa, istnienie paschalne - była to "wielka mądrość, mądrość przysłowiowa, 

mądrość najstarsza, tak, że nawet Grecy uczęszczali do szkół egipskich, aby zro-

zumieć ich tajemnice. Tekst używa sformułowania: pose sofia, tzn. we wszystkich 

naukach: w naukach politycznych o bardzo dobrze zorganizowanym imperium, w 

naukach ekonomicznych o wewnętrznej strukturze gospodarczej, w naukach tech-

nicznych o piramidach, o sztuce wznoszenia wielkich budowli i ogromnych świątyń, 

a także w naukach kulturalnych o starożytnej kulturze osobowej i subtelnym życiu, 

jak to ukazuje malarstwo w grobowcach. Mojżesza, jak mówi tekst, wprowadzono w 

całe to bogactwo kultury ludzkiej". 

Ten czas kształcenia, zdobywania wiedzy kończy się jednak doświadczeniem, które wprowa-

dza Mojżesza w kryzys, ale równocześnie staje się dla niego nowym doświadczeniem Boga:  

"Gdy skończył lat czterdzieści, przyszło mu na myśl odwiedzić swych braci, synów Izraela. I zobaczył 

jednego, któremu wyrządzano krzywdę. Stanął w jego obronie i zabiwszy Egipcjanina, pomścił skrzyw-

dzonego. Sądził, że bracia jego zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, lecz oni nie 

zrozumieli. Następnego dnia zjawił się między nimi, kiedy bili się ze sobą, i usiłował ich pogodzić. «Lu-

dzie, braćmi jesteście - zawołał - czemuż krzywdzicie jeden drugiego?» Ten jednak, który krzywdził 

bliźniego, odepchnął go. «Któż ciebie ustanowił panem i sędzią nad nami? - zawołał - czy chcesz mnie 

zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina?» Na te słowa Mojżesz uciekł i żył jako cudzoziemiec w ziemi 

Madian, gdzie urodziło się mu dwóch synów" (Dz 7, 23-29; por. Wj 2, 11-15).  

Czas spędzony w ziemi Madianitów staje się dla niego okazją do wzrostu. Poprzez doświad-

czenie, pośród którego Mojżesz umieścił na pierwszym miejscu siebie samego, swą moc, swe przeko-

nanie o tym, że tylko on może być przywódcą, że tylko on może być wyzwolicielem i mężem opatrzno-

ściowym całego zniewolonego narodu, Bóg pozwala mu poznać skończoność i błędność niektórych jego 

konkluzji. Mojżesz staje tu przed problemem zaakceptowania Boga, który gasi ludzką pychę, ludzkie 

przekonanie o tym, że człowiek wie wszystko, że na wszystko ma receptę, że jest zupełnie niezastąpio-

ny. I o ile tak łatwo jest zaakceptować Boga, który czuwa, opiekuje się, broni przed śmiercią, o tyle 

zaakceptować Boga, który koryguje, pokazuje skończoność czy wręcz bezsensowność niektórych ludz-

kich zamierzeń (zwłaszcza, gdy rodzą się one pośród ludzkiej pychy, pewności siebie) nie jest rzeczą 

tak łatwą. Może to jednak być trudny, ale twórczy okres zapraszający nas do wzrostu, który nie zaist-

niałby w nas, gdyby Bóg nie przyzwolił na przeprowadzenie nas przez czas jakiejś życiowej próby. 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 
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• Czy dociera do mnie świadomość, iż poprzez doświadczenie jakiejś życiowej klęski Bóg pra-

gnie pokazać mi niewłaściwość pewnych mych koncepcji, teorii, zapatrywań, przekonań, konkluzji? A 

może czasami chce mi pokazać, że nie zawsze właściwe, słuszne sprawy, przedsięwzięcia, zamiary, 

czy projekty muszą wygrać, przebić się, zwyciężyć? 

• Czy jestem w stanie przyjąć tego typu doświadczenia także jako zaproszenie do wzrastania w 

pokorze serca? 

• Czy na drodze pokory staram się wówczas poszukiwać pełni prawdy o sobie, o mych możliwo-

ściach i pojawiających się przede mną nowych perspektywach?  

JUBILEUSZ ks. Aleksandra Jacyniaka,  
30 – lecie kapłaństwa, 2 czerwca 1985-2015 

Blisko 2 miesiące temu, kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Świętej Lipce oraz kapelan generalny Le-

gionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego ks. A. Jacyniak (SJ) obchodził swój jubileusz 

święceń kapłańskich. Było to w bazylice św. Piotra, 2.06.1985 a święceń przez nałożenie rąk dokonał 

ówczesny papież, Jan Paweł II. 

Z tej okazji Mali Rycerze MSJ byli zaproszeniu na uroczystości z tym jubileuszem związane. 

Ks. A. Jacyniak wcześniej poinformował rycerzy i zainteresowanych, że uroczystości i nabożeństwa w 

Sanktuarium Matki Bożej w Świętej Lipce będą przebiegały według poniższego planu: 

1. Nabożeństwa Fatimskie rozpoczynają się w Sanktuarium Matki Bożej w Świętej Lipce każdego 13-go 

dnia miesiąca Mszą św. o 18.00 (w październiku o 17.00), potem jest różaniec, procesja w krużgankach, 

wspólna modlitwa i Apel Maryjny o 21.00. 

2. Główne odpusty są w ostatnią niedzielę maja (Nawiedzenie NMP), w tym roku przypada w niedzielę, 

31 maja 2015 oraz 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP). Czuwanie modlitewne rozpoczyna się w wigilię 

odpustu Apelem Maryjnym o 21.00 i trwa przez całą noc. Główna uroczystość na placu przed Bazyliką o 

11.00 (Msza św. + procesja wokół placu). 

3. Uroczystość 30-lecia kapłaństwa ks. Aleksandra Jacyniaka SJ, kustosza sanktuarium odbędę się w 

niedzielę 14 czerwca 2015 podczas Mszy o 11.00. W sobotę będzie Nabożeństwo Fatimskie. Dla tych, 

którzy chcieliby skorzystać z noclegu kustosz sanktuarium jest w stanie je zapewnić. Trzeba jedynie 

wcześniej je zgłosić, aby gospodarze wiedzieli, jak wszystko rozdysponować. Zgłoszenia noclegów pod 

nr tel. 512 730 375. 

W wyniku okrągłej rocznicy święceń blisko 30-osobowa grupa Małych Rycerzy z Gdyni, Gdańska, Ko-

szalina, Warszawy, Prabut… przybyła do Świętej Lipki, aby złożyć życzenia i w imieniu Legionu MRMSJ 

wyrazić wdzięczność za kilkunastoletni czas asystencji tej wspólnocie począwszy od Kalisza przez 

Warszawę aż do obecnego Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej. 
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Nasz udział rozpoczęliśmy koronką do Bożego Miłosierdzia o 15:00 w świątyni. Po modlitwie w godzinie 

Bożego miłosierdzia była możliwość posilenia się oraz wysłuchania koncertu organowego. O 18:00 

Msza św. a po niej nabożeństwo czerwcowe poprowadzone przez kustosza. Tuż po nim ks. A. Jacyniak 

poprowadził nabożeństwo fatimskie na które składało się 2 części różańca, procesja z figurą Matki Bożej 

Niepokalanej zakończone modlitwą osobistą i apelem jasnogórskim. Ok. 21:00 Mali Rycerze poprowa-

dzili modlitwy wobec Króla Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie. O północy jubilat odprawił Mszę 

św. ofiarowaną przez MR i wygłosił stosowna homilię związaną z jubileuszem. Na zakończenie Mszy św. 

delegaci złożyli życzenia i wręczyli przygotowane upominki: komża kapłańska, różaniec z bursztynu oraz 

koperta z ofiarą pieniężną. Ks. Aleksander ponadto otrzymał życzenia z podpisami od uczestników X 

jubileuszowej Pielgrzymki Zawierzenia Legionu Matce Bożej na Jasnej Górze, Książkę „PANIE BŁO-

GOSŁAW OJCZYZNĘ NASZĄ”. 

Po Mszy św. dalszy ciąg modlitw m.in. w intencji naszego jubilata. Ok. godz. 6:00 błogosławieństwo 

Najświętszym Sakramentem i zakończenie naszego udziału w jubileuszu 30–lecia kapłaństwa ks. Alek-

sandra Jacyniaka. 

Z uwagi na dużą odległość dzielącą Sanktuarium od miejsca zamieszkania przedstawicieli Legionu, 

powrót do domów zaplanowaliśmy tuż po adoracji. Tym samym nie uczestniczyliśmy w głównej uroczy-

stości zaplanowanej na godz. 11:00. Nie mniej udział obecnych został doceniony przez jubilata, który 

wyraził swoją propozycję spotkań modlitewnych ku czci Boga Ojca w tym Sanktuarium a także innych 

czuwań, bo temu miejscu brakuje takich ofiarnych uczt duchowych . Wstępną deklarację złożyła s. Maria 

Mrózek, która podjęła się zorganizowania adoracji nocnej w wigilię Matki Bożej Wniebowziętej, 14 

sierpnia 2015. Wszyscy chętni i czytający te słowa niech czują się zaproszeniu do tego nocnego modli-

tewnego spotkania w wigilię odpustu. 

HOMILIA JUBILEUSZOWA 
ks. dr Aleksandra Jacyniaka 

Wygłoszona 14 czerwca na Mszy św. o godz. 11:00 z okazji 30 - 

lecia święceń kapłańskich 

Kochani przedstawiciele mej rodziny, krewni i znajomi, którzy przy-

byliście na tę liturgię z różnych stron ziemi warmińsko-mazurskiej, 

ze Zblewa, Zduńskiej Woli oraz z Ukrainy, 

Drodzy członkowie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego i moi przyja-

ciele z Kalisza i Warszawy, [Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezu-

sowego - wypowiedziane podczas Mszy św. o północy do przedstawicieli Legionu, obecnych na nocnym 

czuwaniu modlitewnym - red]. 

Kochani moi współparafianie, siostry zakonne, pielgrzymi i turyści!          
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            Z pokorą, rodzącą się ze świadomości mej małości i niegodności pragnę wobec Was wypowie-

dzieć kilka refleksji, czerpiąc z bogactwa i głębi Słowa Bożego, które na dziś proponuje nam Kościół. 30 

lat mego kapłaństwa to prawie 11 tysięcy dni, w które wpisane są ścieżki mych wierności i niewierności 

wobec Boga oraz majestatu i głębi tajemnicy sakramentalnego kapłaństwa, w które wprowadził mnie 

Bóg w niedzielę Trójcy Świętej 2 czerwca 1985 r. w watykańskiej Bazylice św. Piotra poprzez modlitwę i 

nałożenie rąk św. Jana Pawła II. Był to dzień, w którym na tysiąclecie dzieła ewangelizacji świętych 

Apostołów Słowian Cyryla i Metodego ten papież opublikował encyklikę „Slavorum Apostoli” (Apostoło-

wie Słowian). Ta okoliczność była jednym e elementów inspirujących mnie do prób realizacji pragnienia 

apostołowania na terenach Związku Radzieckiego. Choć nie udało się zrealizować tego pragnienia w 

formie stałej posługi, to jednak dał mi Bóg możliwość przynajmniej częściowego posługiwania duszpa-

sterskiego na terenach Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy w ramach kilkudziesięciu dłuższych lub krótszych 

mych pobytów w tych państwach w czasach, gdy istniał jeszcze Związek Radziecki, jak i po jego rozpa-

dzie. Gdy dziś wspominam wielość i różnorodność posług apostolskich i duszpasterskich, realizowanych 

nie tylko tam, ale także we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Grecji, Stanach Zjednoczonych i oczywi-

ście w wielu miejscach naszej polskiej ziemi, staję w postawie przeogromnej wdzięczności Bogu za to, 

że w ciągu 30 lat kapłaństwa otworzył przede mną aż tyle geograficznych i duchowych horyzontów, 

współczesnych areopagów i duchowych pustyń, pośród których mogłem posługiwać. I pragnę wraz z 

autorem psalmu z dzisiejszej liturgii „dziękować Panu i śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy: z rana 

głosić Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami (Ps 92)”. 

            Tym duchem wdzięcznej modlitwy pragnę objąć niezwykle wielu ludzi, których dane mi było 

spotkać na drodze mego życia i kapłaństwa, poczynając od członków mej rodziny, poprzez kolegów i 

koleżanki z tutejszej szkoły podstawowej, z Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie, poprzez współno-

wicjuszy w Kaliszu, kolegów ze studiów filozoficznych w Krakowie, teologicznych i z teologii duchowości 

w Rzymie, tych, których miałem zaszczyt poznać i z którymi współpracowałem w poszczególnych miej-

scach mego posługiwania, aż po Was, których spotykam tu. Niezbędność podejmowania kolejnych 

posług w kolejnych krajach i miejscach ojczystej ziemi wiązała się w sposób nieuchronny z niezbędno-

ścią rozstań. Setki, tysiące, czy dziesiątki tysięcy dzielących nas kilometrów oraz granice państw i kon-

tynentów oraz kolejne wyzwania, które trzeba było podejmować, znacznie utrudniały lub uniemożliwiały 

kontynuację międzyludzkich więzi. Z tym większą wdzięcznością pragnę zawierzać Bogu tak licznych 

pełnych dobroci ludzi, których Pan stawiał na mej drodze. Choć najczęściej nie znajduję czasu i sił na 

podtrzymywanie więzi ze zdecydowaną większością spośród nich, to jednak powracają oni bardzo czę-

sto w mej modlitewnej pamięci, zwłaszcza wówczas, gdy wchodzę w modlitewną refleksję, sycąc się 

urzekającym pięknem tutejszej około świętolipskiej przyrody. 

            To właśnie rytm życia przyrody i uprawy roli otwiera mnie na tajemniczą prawdę dwu przypowie-

ści, którymi dzieli się z nami Jezus w dzisiejszej Ewangelii.  Wsłuchując się w przypowieść o ziarnie 

wrzucanym w ziemię, o jego kiełkowaniu i wzroście, gdy ziemia sama z siebie wydaje najpierw źdźbło, 

potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie, oraz w przypowieść o ziarnku gorczycy, które, gdy się je 

wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane wyrasta i staje się więk-

sze od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, zadaję sobie najpierw pytanie o zasiew, który dokonywał się w 
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tym miejscu we mnie przez posługę jezuitów: zwłaszcza ojców Macha, Pastuszkę, Grobelnego, Ander-

sohna, Franciszka i Zygmunta Nowickiego oraz braci zakonnych Bitrowicza, Gepperta, Lizałę, Sero-

czyńskiego, Waldka Strzyżewskiego i Zwiorka. Choć większość z nich już nie żyje, to jednak stale za-

chowuję w mej serdecznej pamięci piękne przykłady ich autentycznie zakonnego stylu życia. W ślad za 

tym pojawia się jednak także pytanie o zasiew, który dokonywał przeze mnie Pan pośród różnych hory-

zontów w ciągu 30 lat mego kapłaństwa. W tym zakresie potęga Bożej mocy spotykała się i spotyka z 

moją małością. 

            To miejsce, w którym piękno majestatu przyrody spotyka się z majestatem piękna wytworu ludz-

kich rąk, jakim jest to sanktuarium, sprawia, że naprzemiennie staram się czytać tę podwójną Biblię, 

którą dał nam Pan. Jedną z nich jest Pismo święte – Boże Słowo spisane na kartach Świętej Księgi. 

Drugą majestat i piękno wszechświata stworzonego przez Niego. Jedna Biblia przybliża i tłumaczy 

drugą, choćby tak, jak czyni to dzisiejsze 1 czytanie, w którym usłyszeliśmy słowa: „wszystkie drzewa 

polne poznają, że Ja jestem Pan” (Ez 17). Patrząc właśnie na drzewa, podziwiam ich nieustanne trwanie 

w postawie uwielbienia Stwórcy, ku któremu wyciągają swe ramiona. I one nie przestają mnie zachęcać, 

dopingować do wchodzenia w modlitwę i trwania w niej. 

            I choć tak bardzo wiele daje mi Pan, to jednak i ja pośród zróżnicowanych życiowych spraw, 

przygnieciony nieraz wieloma problemami tego świata, głęboko przeżywam prawdę, o której usłyszel i-

śmy w dzisiejszym 2 czytaniu, wyjętym z 2 Kor: „jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, 

z daleka od Pana (…) i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana” (2 Kor 5,6-10). 

Ta tęsknota, by porzucić to, co ziemskie, cielesne, by nie być pielgrzymem z daleka od Pana, by być 

bliżej Niego, tak obecna w duchowych poszukiwaniach i rozterkach największego Apostoła Narodów w 

początkach rozwoju chrześcijaństwa, wyrażana była i jest przez wieki na wiele sposobów. Jeden z nich 

został ujęty w słowach ukraińskiej religijnej pieśni, w której odnajduję także moje duchowe tęsknoty, 

pieśni, którą pod koniec Mszy św. zaśpiewa Jarek, jeden z mych serdecznych duchowych podopiecz-

nych z Ukrainy. Ta pieśń zawiera m. in. następujące wyznanie: 

Dywljus' ja na nebo ta j dumku hadaju: Cziomu ja ne sokił, cziomu ne litaju, 

Cziomu meni, Boże, ty kryłec' ne dał? Ja b zemlju pokynuł i w nebo zlitał. 

Dałeko za chmary, podalsze wid switu… 

Patrzę w niebo - i tak sobie myślę: Dlaczego nie jestem sokołem, dlaczego nie latam?  

Dlaczego, o Boże nie dałeś mi skrzydeł? Porzuciłbym ziemię i wzbił się ku niebu,  

Daleko ponad chmury, daleko od świata… 

Jestem świadom tego, że liczba 30 lat to wiek, w którym według Pisma św. osiąga się pełną dojrzałość. 

Dawid w chwili obejmowania rządów nad Izraelem miał 30 lat. Nasz Pan Jezus Chrystus rozpoczynał 

swą działalność publiczną gdy miał około 30 lat. To może i dla mnie znak, że po 30 latach kapłaństwa 

powinienem osiągnąć jeśli nie pełną to przynajmniej większą dojrzałość i tę dalszą drogę mego kapłań-

stwa pragnę zawierzać Bogu za przyczyną Matki Bożej Świętolipskiej i pragnę uczynić to słowami św. 
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Ignacego Loyoli, wypowiedzianymi przeze mnie podczas Mszy św. prymicyjnej, którą odprawiłem naza-

jutrz po mych święceniach w rzymskim kościele Il Gesu’ (imienia Jezus) przy grobie tegoż świętego: 

Zabierz, Panie, i przyjmij całą moją wolność, pamięć moją, rozum i wolę mą całą, 

wszystko, co mam i co posiadam. 

Ty mi to, Panie, dałeś, Tobie to Panie oddaję. Twoje jest wszystko. 

Rozporządzaj tym według Twojej woli. 

Daj mi tylko miłość Twoją i łaskę, albowiem to mi wystarczy. Amen (Ćwiczenia duchowe, 234) 

ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA  
O. ZDZISŁAWA PAŁUBICKIEGO 

To Złoty Kapłański Jubileusz - 50 lat minęło od dnia, w 

którym Ojciec Zdzisław PAŁUBICKI, dziś jezuita... 

...przyjął święcenia kapłańskie. Swoje dziękczynienie prze-

żywał w sobotę, 23 maja o godzinie 15.00 - nie mogło być 

inaczej - w Godzinie Miłosierdzia. Ten wielki Czciciel i Piew-

ca Bożego Miłosierdzia świętować może tylko tak. Otoczony 

licznie przybyłymi wiernymi, którzy ciągle korzystają z Jego 

posługi, celebrował Mszę świętą - dziękując za wszelkie 

dobro, jakiego Jemu samemu i przez Jego posługę wielu 

ludziom udzielił Bóg. Na początku Eucharystii odczytano List 

Generała Jezuitów nadesłany w związku z Jubileuszem 

Ojca Zdzisława. Szczególnym Gościem sobotniego spotkania dziękczynnego był Biskup Kaliski Stani-

sław NAPIERAŁA, który wygłosił okolicznościowe kazanie. 

Więcej o tej pięknej uroczystości można usłyszeć w zamieszczonym poniżej materiale dźwiękowym. 

Polecamy także garść zdjęć! 

A z Ojcem Zdzisławem Pałubickim można w każdej chwili spotkać się w sieci na 

www.milosierdzie.info.pl - zapraszamy!  

Źródło: http://www.radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/jubileusz-kaplanstwa-o-zdzislawa-palubic 

P.S. od redakcji Głosu MR: „Miłosierdzie Boże na drodze Mojego życia” 

O. Zdzisław Pałubicki znany jest wielu starszym małym rycerzom. Był pierwszym opiekunem s. Zofii i 

zasłużony dla Legionu MRMSJ. To dzięki niemu i jego zabiegom powstał pierwszy Statut Legionu Ma-

łych Rycerzy i aprobowany przez Biskupa Pelplińskiego ks. bp Jana Bernarda Szlagę. Również triduum 

ku czci Boga Ojca, Vademecum i oznaki Małego Rycerza oraz inne inicjatywy jak m.in. doprowadzenie 

http://www.radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/jubileusz-kaplanstwa-o-zdzislawa-palubic
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do opieki duchowej przez Księży Jezuitów w Kaliszu było z jego inspiracji. Ponadto misje o Bożym Miło-

sierdziu i propagowanie kultu Bożego Miłosierdzia i św. Andrzeja Boboli wiele innych cennych działań 

jak peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji kaliskiej a przez to inspirowanie tego dzieła  w 

innych diecezjach. Więcej o ojcu Zdzisławie, dziś już 80-letnim kapłanie i zakonniku w przygotowanej do 

druku publikacji „Miłosierdzie Boże na drodze Mojego życia”, które będzie dostępne na III zjeździe 

miłosierdzia Legionu w Krakowie-Łagiewnikach, w pierwszą sobotę października, 3.10.2015. Jeśli Pan 

Bóg, bogaty w miłosierdzie pobłogosławi i kondycja zdrowotna Ojca Zdzisława pozwoli, to może przybę-

dzie on na nasze spotkanie jako szczególny gość, aby ubogacić to modlitewne zgromadzenie i pomóc w 

oczekiwaniu na Święty ROK MIŁOSIERDZIA jaki nas w tym roku czeka: od uroczystości Niepokalanego 

Poczęcia NMP,8.12.2015 do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, 20.11.2016 r. 

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO W RODZINACH  

w ŚWIĘTYM ROKU MIŁOSIERDZIA, 8.12.2015 – 20.11.2016 

PONAWIAMY APEL  RYCERKI JÓZEFY 
Nadszedł czas, aby święta ikona Miłosiernego Jezusa rozpoczęła peregrynację w RODZINACH w 

naszej Ojczyźnie, a także w innych narodach tak jak kiedyś wędrowała ikona Matki Bożej Jasnogórskiej 

Królowej Polski. 

Z racji poważnego zagrożenia w wielu aspektach życia rodzinnego, a szczególnie 

moralnego, naszym obowiązkiem Małych Rycerzy MSJ jest zwrócenie się z proś-

bą do naszych biskupów oraz proboszczów, a także do innych zgromadzeń przy-

parafialnych i do samego Episkopatu Polski w tej kwestii. 

Nie zapominajmy słów Pana Jezusa do Św. siostry Faustyny o tym, jak  mamy:  

1. Czyn     

2. Słowo     

3. Modlitwa. 

Jest to priorytetowa odezwa niecierpiąca zwłoki! 

mr MSJ Józefa z Kóz k/Bielska-Białej 

P.S. Od Redakcji: Pomimo wielu peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego po parafiach kilku diecezji 

Polski jest pożądana przez wiernych Kościoła w Polsce peregrynacja obrazu Bożego Miłosierdzia 

po rodzinach. Zwracajmy się o pomoc w tych działaniach do naszych duszpasterzy za przykładem s. 

Józefy, która to czyni, a modlitwą ufną i wytrwałą na wzór rycerzy z Berlina (artykuł poniżej) prośmy 

Boga bogatego w Miłosierdzie, aby w Świętym Roku Miłosierdzia te pragnienia stały się rzeczywistością. 

Amen. 

BERLIN DZIĘKUJE... ZA WIELKĄ ŁASKĘ GOSZCZENIA 
JEZUSA MIŁOSIERNEGO w SWOIM MIEŚCIE! 
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Od już ponad roku obraz ten peregrynuje na terenie Niemiec, odwiedzając wszystkie Polskie Misje 

Katolickie w tym kraju oraz także niektóre parafie niemieckie otwarte na to. 

W naszej berlińskiej Misji obraz ten gościł w dniach od 6.06. - 23.06.2015r. 

W tym samym czasie zorganizowane były w naszej parafii Misje Święte na temat Miłosierdzia Bożego. 

Poprowadził je ks. Wiesław Pietrzak, SCJ z Krakowa. 

Podczas tych Misji zostaliśmy wszyscy razem i każdy z osobna zawierzeni Jezusowi Miłosiernemu. 

Zawierzenie to zostało dokonane w obecności Króla Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie. 

Te dwa wydarzenia stały się wielką radością naszych serc i jeszcze na długo nią pozostaną. 

Sam tylko Bóg jest w stanie ocenić ile to „święte nawiedzenie” przyniosło nam już łask i czego ono jesz-

cze dokona na tej ziemi! 

Dzięki prośbie naszego proboszcza ks. Marka Kędzierskiego, tak nasze Misje jak i nawiedzenie Obra-

zu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii były omadlane przez nas już na 9 tygodni przed tymi wydarze-

niami, tygodniową Nowenną do Bożego Miłosierdzia. 

Mali Rycerze postanowili nadal trwać w tej modlitwie i wypraszać błogosławione owoce peregrynacji tak 

dla Polaków jak i Niemców. Amen 

Berlin, dnia 27.06.2015        

SŁOWA PANA PRZEKAZANE KRZYSZTOFOWI  
W CZASIE MISJI O BOŻYM  MIŁOSIERDZIU  
W BERLINIE 

1. Powinieneś umrzeć dla siebie. 

2. Ufaj, ufaj, ufaj i wierz w Moją Wszechmoc. 

3. Mojej Miłości i Miłosierdzia nigdy nie wyczerpiecie. 

4. W twoim sercu nie może być miejsca na zmartwienia i troski, twoje serce ma być    po brzegi 

wypełnione  Moją Miłością. 

5. Kontempluj Mój Krzyż i rozważaj Moją Mękę, wówczas starczy Ci Łaski byś wytrwał do końca. 

6. W Moim Sercu znajdziesz zawsze ukojenie. 

7. Moje Serce jest nieustannie otwarte dla moich umiłowanych dzieci.   

GORĄCE PROŚBY RYCERKI Z HISZPANII 

Szczęść Boże. 

Bardzo dziękuję za każdą wiadomość niech Bóg Błogosławi  Bratu i wszystkim, którzy wkładają swój 

czas i wysiłek, abyśmy wszyscy razem pomimo odległości jakie nas dzielą byli zjednoczeni. My z mę-

żem zapewniamy o modlitwie każdego dnia i za każdym razem, gdy wymaga tego dana okazja. Zapew-

niamy również o modlitwie za wszystkich małych rycerzy. W miarę możliwości  prowadzę również profil 

na facebooku o nazwie Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego i Bożego Miłosierdzia: 
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https://www.facebook.com/pages/Rycerze-Mi%C5%82osiernego-Serca-Jezusowego-i-Bo%C5%BCego-

Mi%C5%82osierdzia/459192014212660?ref=hl  

Często mam zapytania jak można się zapisać do Legionu Małych Rycerzy i podaje adres meilowy: 

malirycerze@gmail.com i strony internetowej: mali-rycerze.pl oraz profil Legionu MRMSJ na facebooku: 

https://www.facebook.com/pages/Legion-Ma%C5%82ych-Rycerzy-Mi%C5%82osiernego-Serca-

Jezusowego/257375704384801 

Myślę, że nasza wspólnota się rozwija i jest nas coraz więcej zgodnie z prośbą Jezusa. 

Bardzo proszę o modlitwę za nas i nasze dzieci, a przede wszystkim za naszą najmłodszą córkę, która 

miała wylew  i czeka na operacje serca. Też bardzo prosimy o modlitwę  za Kościół w Navas i kapłana, 

 proboszcza tego Kościoła parafialnego, bardzo proszę ponieważ od dwóch lat, odkąd tu zamieszkal i-

śmy, proszę tego kapłana o przyjęcie obrazu Jezu Ufam Tobie!, żeby ludzie się modlili i poznali Boże 

Miłosierdzie. Ja rozdaję na każdej mszy świętej obrazki Jezu Ufam Tobie, modlitwy do Miłosierdzia 

Bożego - wszystkie jakie tylko znam… Pisze i kopiuje dzienniczek św. siostry Faustyny i nic. Kapłan 

uważa, że oni maja swojego świętego i nie potrzeba im już więcej świętych. Od samego począt-

ku rozmawiam z kapłanem dałam dzienniczek po hiszpańsku, nie mam po katalońsku nigdzie nie mogę 

dostać…   

Tak bardzo bym chciała, aby przed rozpoczęciem Świętego Roku Bożego Miłosierdzia w tym koście-

le znalazł się właśnie obraz i aby kapłan ogłosił również i tutaj ten rok Rokiem Miłosierdzia. To jest Kata-

lonia i jest naprawdę ciężko w sprawach wiary, wcześniej mieszkałam przez 10 lat w Barcelonie i tam w 

paru kościołach też mówiłam o Bożym Miłosierdziu. W jednym świątyni ofiarowałam obraz Jezusa Miło-

siernego i nie było żadnego problemu. W zasadzie w każdym kościele w Barcelonie, gdzie byłam są 

obrazy Bożego Miłosierdzia i znana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia i jest odmawiana  jak nie 

codziennie to na pewno w każdy piątek Koronka do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy. Jest nawet 

kościół pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. Na zewnątrz i w środku jest obraz Św. Faustyny i obraz 

Jezusa Miłosiernego, a tutaj gdzie mieszkam jest tak idzie opornie. Dlatego bardzo proszę o modlitwę, 

aby stał się cud. Również proszę o obrazki z modlitwami w języku katalońskim, jeżeli ktoś by miał taką 

szansę dostać gdzieś czy wydrukować większą ilość.  

Proszę również o taki obraz, który mógłby wisieć w tym kościele, bo ja co prawda mam i taki chcę ofia-

rować ale on jest za mały i nie stać nas na zakup takiego dużego. Jeżeli byłby ktoś kto mógłby ofiarować 

i zakupić to proszę o kontakt przez redakcję Głosu Małego Rycerza lub przez kontakt na profilu facebo-

oku podany wyżej lub przez e-mail: malirycerze@gmail.com zamieszczony na stronie internetowej Le-

gionu Małych Rycerzy MSJ (i wówczas kontakt do mnie na pewno będzie udostępniony). Jest to niecałe 

100 km od Barcelony. Ja chętnie zaproszę do siebie. Mogę ugościć nawet trzy osoby.  Chodzi mi o 

nocleg bo w ciągu dnia mogę przyjąć wiele więcej osób. Jeszcze raz dziękuję. Życzę br. Wiesławowi i 

wszystkim Małym Rycerzom błogosławieństwa Bożego na każdy dzień w służbie Bogu i ludziom.   

mr Teresa i Zbyszek Polak. 

 Hiszpania - Navas, 6.07. 2014r. 

https://www.facebook.com/pages/Rycerze-Mi%C5%82osiernego-Serca-Jezusowego-i-Bo%C5%BCego-Mi%C5%82osierdzia/459192014212660?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Rycerze-Mi%C5%82osiernego-Serca-Jezusowego-i-Bo%C5%BCego-Mi%C5%82osierdzia/459192014212660?ref=hl
mailto:malirycerze@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Legion-Ma%C5%82ych-Rycerzy-Mi%C5%82osiernego-Serca-Jezusowego/257375704384801
https://www.facebook.com/pages/Legion-Ma%C5%82ych-Rycerzy-Mi%C5%82osiernego-Serca-Jezusowego/257375704384801
mailto:malirycerze@gmail.com
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P.S. Dzielę się pewną modlitwą – koronką, nikogo do niej nie zmuszając a jedynie proszę o wsparcie 

mnie i mojej rodziny, także przy okazji innych zanoszonych modlitw. Bóg zapłać! 

KORONKA DO PŁOMIENIA MIŁOŚCI 
I MIŁOSIERDZIA PRZENAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA CHRYSTUSA 
Koronka do prywatnego odmawiania wedle uznania! 

Odmawia się na Różańcu. 

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

Na początku: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga… 

Na dużych paciorkach:  

Serce Jezusa, gorejące Ognisko Miłości i Miłosierdzia, zmiłuj się zad nami, którzy się do Ciebie ucieka-

my, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i 

poleconymi Tobie. Amen. 

Na 10 małych paciorkach:  

O Jezu, ratuj nas grzesznych, przez Płomień Miłości i Miłosierdzia Twojego Przenajświętszego Serca! 

Po każdej dziesiątce: Chwała Ojcu… 

Na zakończenie: Wszechmogący Boże, oddajemy cześć Przenajświętszemu Sercu umiłowanego Syna 

Twojego i wysławiamy wielkie Dary Jego Miłości i Miłosierdzia, spraw, abyśmy z tego Źródła Bożej 

Dobroci otrzymali obfite łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i 

króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

KALENDARIUM Małych Rycerzy 

Rok 2 0 0 8 

Lipiec 

LIST ks. Aleksandra Jacyniaka do Małych Rycerzy. 1-3 sierpnia  - X jubileuszowe spotkanie modlitewne 

ku czci Boga Ojca tzw. Triduum ku czci Boga Ojca. Na spotkaniu jubileuszowym obecna była założy-

cielka Wspólnoty s. Zofia Grochowska. Po raz pierwszy oficjalnie dokonano aktu intronizacji we Wspó l-

nocie małych Rycerzy w obecności przedstawicieli z całej Polski i zagranicy. AKT INTRONIZACJI  w 

imieniu Legionu  przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie, w godzinie apelu jasnogórskiego 

skierował do Króla Miłosierdzia rycerz Wiesław z Koszalina. (Tekst aktu – w Śpiewniczku Małego Ryce-

rza, str. 125). 
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2 sierpnia 

Podczas zgromadzenia Animatorów dokonano wyborów do Rady Głównej. Prezesem (naturalnym z racji 

założyciela Legionu) została s. Zofia Grochowska. Zastępcy prezesa to: Halina Szustak – animatorka 

z Legnicy, były poseł do Sejmu RP oraz Wiesław Kaźmierczak – animator ośrodka koszalińskiego. 

Sekretarz i skarbnik w jednej osobie  - Maria Mrózek z Ząbek k/Warszawy. Członkami Rady zostali: 

Małgorzata Więcko ze Szczecina, Halina Wysokińska z Bochni i Barbara Kiedrowska z Niemiec, 

jako przedstawicielka zagranicy. 

25 października 

I-sze posiedzenie zarządu Legionu - Rady Głównej Wspólnoty Małych Rycerzy MSJ w siedzibie Sekre-

tariatu MR MSJ w Warszawie. Było to jedyne i ostatnie posiedzenie zarządu, w którym wzięła udział śp. 

s. Zofia Grochowska – założycielka i pierwszy prezes Legionu. 

2 grudnia 

List świąteczny ks. Aleksandra Jacyniaka nawiązujący w swej treści m.in. do pierwszego spotkania Rady 

Głównej MR MSJ w Warszawie. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za okres 2012-2014 

Kola Legionu Małych Rycerzy MSJ  
przy parafii Narodzenia NMP w Walkowie  

(Adres pocztowy - Galew - Dobrzyca) 

W skład grupy modlitewnej wchodzi 11 osób - żyjących: 

1. Galew - 3 

2. Trzebin - 1 

3. Borzęcice - 3 

4. Wałków - 1+1 nieżyjąca 

5. Stara Obra  2 

6. Jarocin - 1 

Od lipca 2013 r. opiekunem grupy jest ks. prob. Jacek Pochanke. 

Poprzednio opiekunem byli: ks. prob. kanonik Stanisław Wnuk ¬ od 2013 senior oraz wika-
riusz: ks. Adrian Jurek - do 2012 i ks. Paweł Brylak od 2012 do lipca 2014. 

l. Zawierzenie: 

Akt zawierzenia MRMSJ dokonywany jest na Jasnej Górze w kaplicy Cudownego Obrazu i 
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odnowiony 8/9.2008 r. podczas spotkania reprezentacji MR z całej Polski. W naszej parafii 
został zrealizowany w dniu 19.03.2012. 

Po Mszy św. w dniu 19.03.2012 poprzedzonej jedną godziną Adoracji Najśw. Sakramentu 
korzystając z modlitw zamieszczonych w Śpiewniczku MR, proboszcz, Ks. Kanonik dokonał 
zawierzenia całej parafialnego koła Legionu MRMSJ Maryi Królowej Polski i Matce Miłosier-
dzia. Wspólnie odmówiono akt ofiarowania się Chrystusowi Miłosiernemu, Przyrzeczenie, 
Litanię do Bożego Miłosierdzia (korzystając z modlitw umieszczonych w Śpiewniczku MR). 

II. Msze św.: 

W naszej parafii Msze św. odprawiane są w każdy ostatni wtorek miesiąca. 

Najważniejsze intencje: 

- przebłaganie i wynagrodzenie Bogu Ojcu za grzechy świata i zniewagi 

- do Miłosierdzia Bożego o przebłaganie za grzechy wszystkich Małych Rycerzy MSJ, ich ro-
dzin. 

przodków, o złagodzenie i uśmierzenie gniewu Bożego, o przerwanie skutków grzechów 

poprzednich pokoleń i własnych. 

 o nawrócenie grzeszników. 

 o ocalenie Polski i duchową odnowę Narodu Polskiego. 

 o powrót powszechnej praktyki przyjmowania Komunii św. w postawie klęczącej. 

 o powszechne królowanie Chrystusa Króla w narodzie polskim. 

 o rychły tryumf Niepokalanego Serca Maryi, Jej zwycięstwo. 

 o uznanie święta Boga Ojca całej ludzkości w Kościele Chrystusowym przez wstawiennic-

two Aniołów i wszystkich świętych. 

 o Miłosierdzie Boże dla dusz czyścowych i konających. 

 za ludzi niewierzących W Chrystusa, aby dostrzegli na drogach swego życia znaki nie-

zgłębionej Bożej obecności. 

 o Łaskę świętości dla Papieża, Episkopatu, Kaplanów, misjonarzy, misjonarki o wypełnie-

nie 

 planów Bożych wobec całego Kościoła Powszechnego. 

 o liczne i święte powołania kapłańskie i misyjne. 

III. Adoracja: 

Członkowie grupy uczestniczą: 

1. W Adoracji Najśw. Sakramentu jedną godzinę przed Mszą św. w ostatni wtorek miesiąca 

 uroczystość  Józefa 
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 w 1 piątki miesiąca i 1 soboty miesiąca 

2. W Adoracji nocnej w rodzinie wg. O. Mateo każdego 21/22 miesiąca W godzinach 21-6 rano 

- uczestniczy 18 osób. 

3. W nocnej „Krucjacie Wieczystej Wynagradzającej Najśw. Sercem Jezusa i Maryi za grzechy 

Polski i Polaków ofiarowana za Ojczyznę” - każdego pierwszego dnia miesiąca w godzinach 

24:00-18:00 i 18:00-19:00 (24osoby). ` 

IV. Msze św. wieczyste: 

Zamówione Msze św.: 

1. Na Jasnej Górze za MRMSJ oraz W Sanktuarium Krwi Chrystusa W Częstochowie. 

2. Misyjne Msze św. wieczyste u ks. Werbistów w Laskowicachi i Kleosinie: 

 Za kapłanów żyjących – 5 

 Za kapłanów zmarłych – 1 

 Za poległych pod Smoleńskiem – 5 

 Za żyjących MRMSJ – 3 

V. Udział w Mszach św. w Kaliszu ku czci Boga Ojca. 

VI. Modlitwa za kapłanów: Margaretki - udział w 9-ciu Margaretkach. 

VII. Uczestnictwo: 

 W Nowennach Pompejańskich 

 W Krucjacie Różańcowej za Ojczyznę na Jasnej Górze 

 W Apostolstwie Dobrej Śmierci (Stowarzyszenie Matki Bożej Bolesnej) 

 W modlitwach m dzieci poczęte 

 W modlitwach - adopcji dziecka poczętego 

 W modlitwach Wielkiej Nowenny Fatimskiej 

VIII. Członkowie zostali zaopatrzeni:  

 W Medaliony Zbawienia. 

 W Szkaplerze Męki Pańskiej Błogosławieństwa i Opieki 

 W Różańce Dzieci Nienarodzonych. 

 W Szkaplerz Karmelitański - sukienny. 

 Rozprowadzane są czasopisma „Głos Małego Rycerza” oraz zeszyty siostry Me-

dardy. 

IX. Uczestnictwo w spotkaniach modlitewnych: 
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I. W kwietniu: w Pielgrzymce Zawierzenia Legionu MRMSJ Królowej Polski na Jasnej Górze z 

mszą i Adoracją. 

2. Lipiec - sierpień: w Kaliszu w Triduum ku czci Boga Ojca, uczestnictwo w trzecim dniu z 

mszą i Adoracją. 

3. W październiku: w Zawierzeniu Legionu MRMSJ Królowi Miłosierdzia w Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia W Krakowie-Łagiewnikach z nocną Adoracją. 

16.03.2015 r. 

Szczęść Boże 

mr Maria  

P.S. Serdeczne pozdrowienia - w imieniu Małych Rycerzy i serdeczne podziękowania Kapła-
nom Opiekunom grupy za okazaną życzliwość i zaangażowanie w prowadzeniu nas  tym Dzie-
le Bożym.  

ŚWIADECTWO: MOJA DROGA DO LEGIONU  
MAŁYCH RYCERZY RYCERKI IWONY 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ! 

Moja droga do podjęcia decyzji przystąpienia do wspólnoty była 
dość długa i trudna. 

Jestem osobą, która przed podjęciem szczególnie ważnej decyzji 
"prześwietla" wszelkie "za" i "przeciw", aby była ona decyzją w 
pełni świadomą obowiązków, powinności i wszelkich trudności, 
jakie mogą mnie spotkać. 

Niestety raczej widziałam więcej "przeciw", niż "za"...  

Przede wszystkim widziałam swoją słabość, brak wytrwałości, 
niegodność, brak zaufania, ale i ... słabości wspólnoty. 

W podjęciu decyzji pomogły mi między innymi słowa rycerki Dorotki, która dała mi do zrozumienia, „że w 
każdej wspólnocie są osoby o słabszej i mocniejszej wierze ( a przecież ja nie jestem nawet blisko idea-
łu - to moje stwierdzenie :-), ale wystarczą nawet 1, 2 osoby gorliwej wiary, dużej pokory, aby Pan Bóg 
obdarzał potrzebnymi łaskami całą wspólnotę”. 

Bardzo mocno te słowa zapadły w moim sercu.  

Dotarło do mnie, że powinnam skupić się na własnym wzrastaniu, aby mogli na tym skorzystać (uświę-
cać się) inni.  



Głos Małego Rycerza Nr 19 (3/2015)        lipiec-sierpień-wrzesień 2015 

  

52 
 

 
 

Myślę, że dzięki temu złożyłam ZGŁOSZENIE NA KANDYDATA na Małego Rycerza. 
Oczywiście dalej miałam dużo wątpliwości, np. czy podołam, czy rzeczywiście jest taka wola Pana Bo-
ga? 

Zaczęłam pytać o to Króla Miłosierdzia, czytając Pismo Święte.  Otrzymywałam kolejno takie Słowa: 

23.10.2014r. Łk 5,27-28 "Pójdź za mną!" 

06.12.2014r. Mądrość Syracha 37,7  "A ponadto wszystko proś Najwyższego, aby po drodze praw-
dy kierował twoimi krokami" 

19.01.2015r. O naśladowaniu Chrystusa, Ks.III Rdz 38 "Synu do tego powinieneś dążyć pilnie" 

04.02.2015r. Ks. Liczb 22,7 "Udali się zatem w drogę" 

Jak widać otrzymywałam piękne i konkretne odpowiedzi. Ale oczywiście było mi ciągle mało, a przede 
wszystkim brakowało mi zaufania Panu Bogu.  

Pytałam dalej... ale od tej pory trafiałam na puste miejsca w Piśmie Św. I tak przez dłuższy czas. Zasta-
nawiałam się i pytałam Pana Boga - o co chodzi??? 

Dlaczego Panie Boże milczysz? 

Odpowiedź nadeszła poprzez myśl: Ile razy jeszcze będę stawiała te same pytania ?! Czyżbym nie ufała 
Jego Słowu?!!! Czymże to Słowo w takim razie dla mnie jest?! 

Jakąś loterią, na tzw. "chybił - trafił" ?!  

No to oberwało mi się....  Nagle zasłona opadła i dotarło do mnie moje zachowanie... 
Przeprosiłam oczywiście Pana Boga za brak zaufania, wiary, lekceważenie Jego Słowa, czekaniem na 
... , za to, że Go obraziłam, zasmuciłam... 

Nadal nachodzą mnie różne myśli... ale wiem, że w jedności, we wspólnej modlitwie, cierpliwości 
i wzajemnym szacunku jest ogromna siła Wspólnoty, a tym samym każdego z nas z osobna! 

Z błogosławieństwem Bożym dla wszystkich Małych Rycerzy –  

mr Iwona z Koszalina 

ŚWIADECTWO RYCERKI Z PIOTRKOWA TRYB.  

Jezu, ufam Tobie! 

Od bardzo dawna, codziennie odmawiam 7 koronek do Bożego Miłosierdzia  za obojętnych religijnie, 

zaniedbanych duchowo,  

O uwolnienie:  

 od złych duchów (dla Putina, Rosji, Ukrainy itd. 

 od złych przyzwyczajeń 

 od kar należnych za grzechy dla Ojczyzny 

 dla tych którzy wiarę utracili 
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Przez kilkanaście lat praktykowałam na modlitwie kilkugodzinne klęczenie i leżenie krzyżem. 

Codziennie od 15:00-16:00 modlitwa o dar intensywnego życia z Bogiem, w Bogu, i dla Boga dla wie-

rzących na całym świecie… Do tego praktyka postu o chlebie i wodzie w środy i piątki. Obecnie w inten-

cjach Małych Rycerzy i wszystkich wspólnot modlitewnych do których należę. 

Od dziecka prowadzę pokutny tryb życia, także nocą trwam na nieustającej modlitwie i ustnej, i myślnej 

za konających itd. 

Idąc odmawiam koronki do Ran Chrystusa, do Oblicza Pana Jezusa, do św. Aniołów, 33x33 modlitwy i 

inne!!! 

Podczas pracy i odpoczynku spontanicznie uwielbiam, dziękuję, proszę i rozważam… Zwyczaj ten 

wyniosłam z rodzinnego domu. 

Mam już spory duchowy księgozbiór. 

Codziennie, 2xkorzystam z uczestnictwa we Mszy św. w Kościele i poprzez Radio Maryja. Po liturgii w 

radiu, biegałam do Kościoła i zdążałam na Mszę św. w radiu, na katechezę… potem roznoszę przeczy-

tane czasopisma i  skserowane dobra duchowe dla innych. 

W pierwsze piątki o 6:00 prowadzę adorację wynagradzającą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a na 

6:30 zamawiam Mszę św. o rozbudowanej intencji wg Głosu Małego Rycerza.  

Dziękuję za pamięć! 

Całą zawartość otrzymywanych materiałów czytam, przezywam, stosuję i podaję dalej. 

Szczęść Boże! 

Pozdrawiam.  

Wacława z Piotrkowa Trybunalskiego 

P.S. Niech dobry Bóg zawładnie całkowicie naszymi natchnieniami, myślam i, pragnieniami, uczuciami, 

[słowami i czynami]. Amen! 

MOCNE ŚWIADECTWA RYCERKI ŁUCJI 

Już za parę dni będzie rok od rekolekcji w których uczestniczyłam w Koszalinie. Dwa tygodnie przed 

rekolekcjami zadzwoniłam do Pani Bożeny i podczas rozmowy powiedziała, że są rekolekcje z ks. Cie-

leckim w Koszalinie, przyjedź. Już wcześniej przez P. Bożenę, Pan prowadził mnie na rekolekcje, lub 

otrzymywałam podpowiedzi co powinnam zrobić. l tym razem wewnętrznie czułam, że muszę jechać, 

pomimo, że mieszkam na drugim końcu Polski w Nowym Sączu.  

Po przyjeździe do domu rekolekcyjnego (wiedząc już wcześniej, że nie będzie ks. Cieleckiego) w recep-

cji Pani powiedziała, że rekolekcje [w zastępstwie ks. Jarosława Cieleckiego – red.] będzie prowadził ks. 

Radosław Siwiński (egzorcysta i dyrektor Domu Miłosierdzia Bożego w Koszalinie – red.). Jakież to dla 

mnie było zaskoczenie i niespodzianka, gdyż dwa lata wcześniej dostałam do ks. Radosława numer 

telefonu, aby prosić go o radę. Nie miałam nawet pojęcia skąd jest ten kapłan. Po rozmowie z nim 
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otrzymałam wskazówki co powinnam uczynić - które okazały się bardzo skuteczne. Pamiętam, że 

po tej rozmowie pomyślałam sobie, że chciałabym poznać tego kapłana i Pan spełnił moje pragnienie. 

Mało tego prowadzone przez ks. Radosława rekolekcje były dla mnie ogromnym przeżyciem.  

„JESTEŚ TAK PORANIONA, ŻE BARDZIEJ SIĘ JUŻ NIE DA…” 

Na tych rekolekcjach od pierwszego dnia cały czas siłą woli wstrzymywałam się żeby nie płakać, bo 

moje serce coś rozrywało, a przez moje myśli przeszło całe moje życie, a przede wszystkim te sytuacje, 

których wspomnienie wywoływały ból. To była dla mnie nowa sytuacja. Od dawna nie było we mnie 

żadnych emocji, wszystko: radość, smutek, lęk itp. jak sama to mówiłam jest na jednej fali, czyli „nic” 

(kamień, beton). Byłam podczas tych rekolekcji u spowiedzi u ks. Lesława Krzyżaka i pamiętam, że 

zapytałam go, czy ja jestem normalna, że nie mam emocji. Odpowiedział, że jesteś tak poraniona, że 

bardziej się już nie da i nawet jak ktoś Cię zrani to Ty już nie reagujesz i tak było. Moje serce było 

zabetonowane, a tu pojawiają się emocje, chociaż na razie płacz.  

Podczas Eucharystii w czasie podniesienia, gdy wpatrywałam się w Hostię, odczułam tak mocne ude-

rzenie w moje serce jakby go coś przeszyło i ciepło, które rozchodziło się jak promienie. Ścisnęło mnie w 

gardle, siłą woli się wstrzymałam, żeby nie płakać, chociaż po mojej twarzy spływały powoli łzy.  

Ponieważ rekolekcje odbywały się w czasie, kiedy przypada święto Ofiarowania Pana Jezusa, już przed 

wyjazdem na rekolekcje coś mnie przynaglało, żeby w to święto ofiarować siebie i moją rodzinę Maryi, a 

przez jej ręce Panu Jezusowi i właśnie uczyniłam to podczas rekolekcji. Gdy to uczyniłam odczułam 

dziwną ulgę jakby zdjęto ze mnie jakiś ciężar. Podczas mszy św. o uzdrowienie pierwszy raz doświad-

czyłam spoczynku w Duchu Świętym. Jest to niesamowite uczucie pokoju, choć potem cały czas łzy 

cisnęły się do moich oczu, a moje myśli raz po raz wracały do trudnych sytuacji w moim życiu, o których 

się nie chce pamiętać, ogarniał mnie dziwny pokój.  

„TY JESTEŚ NA STOLE OPERACYJNYM” 

Gdy już wróciłam do pokoju, leżąc już w łóżku myślami wracałam do tego co się wydarzyło, światło 

miałam jeszcze włączone, a głowę wsparłam na boku łóżka, gdy nagle usłyszałam jakby do mnie ktoś 

powiedział „Jesteś na stole operacyjnym, a my jesteśmy Twoimi chirurgami". Odpowiedziałam 

machinalnie, nie ja leżę w łóżku i głowę trzymam na oparciu. 

Usłyszałam jeszcze raz łagodny, stanowczy głos ,,Nie, Ty jesteś na stole operacyjnym" i wtedy zoba-

czyłam siebie jakby obok siebie przykrytą białym prześcieradłem, które sięgało mi do brody, a obok 

Pana Jezusa w białej szacie i Maryję w białej sukni i płaszczu. Pomyślałam-Matka Boża Fatimska… 

Cały pokój wypełniała niesamowita jasność. Zniknęły ściany i wszystko co tam było, wpatrywałam się 

przez chwilę w oczy Pana Jezusa i Maryi. A gdy obraz zniknął nie jestem w stanie oddać tego uczucia, 

które łączyło: pokój, radość, miłość, ciepło przenikało całą mnie. Byłam od tego momentu chyba najbar-

dziej szczęśliwą osobą, a swoje przeżycie zamknęłam w swoim sercu, do którego powracam do tej pory 

i za każdym razem wywołuje we mnie radość, zachwyt, a nade wszystko wdzięczność i miłość do mego 

Pana Jezusa i Jego Matki Maryi za tak wielkie miłosierdzie i miłość do mnie grzesznej.  
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I tak Pani Bożena okazała się moim aniołem, przez którą Pan wskazywał mi dalszą drogę. W rozmowie 

wspomniała mi o ks. Skowrońskim i o jego charyzmacie. A w moim sercu było pragnienie wyjazdu na 

rekolekcje przez niego prowadzone. I znowu nie musiałam długo czekać na podpowiedź. W dniu wyjaz-

du z w/w rekolekcji, gdzie żegnałam się z Panem Wieśkiem, wychodząc odwrócił się i powiedział, że we 

wrześniu są rekolekcje z ks. Skowrońskim, może przyjedziecie - to było to! 

Z REKOLEKCJI NA REKOLEKCJE… 

Wyjechałam z tych rekolekcji (z ks. Radkiem, 1-3 luty 2014 – red.) odmieniona, równocześnie z głębo-

kim pragnieniem przyjazdu na rekolekcje we wrześniu. Po powrocie modliłam się cały czas o łaskę 

dobrej spowiedzi i oczyszczenia mojego serca ze wszystkiego, co w pełni nie pozwala mi należeć do 

Pana Jezusa. l tak już w pierwszym dniu pobytu na rekolekcjach (we wrześniu 2014 – red.), podczas 

Eucharystii, gdy ks. Jacek wymieniał wszystko co oddala nas od Pana Jezusa, aby składać na ołtarzu, 

gdy wypowiedział, że jest kilka osób, które nie mogą przebaczyć, moje serce jakby pękło, ścisnęło mnie 

w gardle, ogarnął mnie płacz, miałam ochotę wyć, ale się powstrzymywałam. W sekundzie przeleciały mi 

przez głowę osoby, które mnie zraniły, z którymi przez zabetonowane moje serce utrzymywałam relacje, 

choć one były tak naprawdę na zasadzie - lepiej im się nie narażać. To powodowało, że nawet myśla-

łam, że tak naprawdę to im przebaczyłam.  

Tutaj Pan otworzył i wydobył z pod betonu, pod którym się schowałam, to co nie pozwalało żyć w wolno-

ści dziecka Bożego i powodowało że na swoją twarz założyłam maskę, którą też Pan zdjął z mojej twa-

rzy, z podwójnego życia. Zresztą sama używałam takich słów „żyję w dwóch światach, [pierwszy] mój 

mąż i dzieci - pełen kłamstwa, obłudy, uległości, fałszywej pokory - byle się nie narażać i drugi świat ja i 

dzieci". Choć to pierwsze wcielenie miało duży wpływ na nasze relacje, które prowadziły do manipulacji, 

ukrywania, zmuszania i przekonywania ich do uległości, żeby można było, tak mi się wydawało, spoko j-

nie żyć, nic bardziej - teraz już wiem - błędnego. Podczas spowiedzi otrzymałam bardzo ostre słowa, 

napomnienia, wskazówki - tak naprawdę jak wyszłam miałam jedną myśl – do niczego się nie nadaję, 

wszystko robię źle, miałam ochotę uciec. Poszłam do pokoju, wypłakałam to wszystko co się kłębiło w 

mojej głowie, zamęt, niepokój, który mnie przepełniał i przerażenie, że nie jestem w stanie tego zmienić, 

zapominając w tym momencie całkowicie o moim Panu ,,Chirurgu”, że bez jego pomocy nic nie jestem w 

stanie zmienić. Nagle odczułam jakby w miejsce tego wszystkiego co zostało zdemaskowane, wycięte, 

wyrzucone wpływa nowe życie. Napełniał mnie pokój, który z każdą sekunda stawał się mocniejszy, 

radość i poczucie pewności siebie i chęć walki o siebie i o moją rodzinę. Każdy kolejny dzień czułam się 

wewnętrznie coraz mocniejsza. 

Dzień przed wylaniem Darów Ducha Świętego ks. Jacek modlił się nad każdym indywidualnie o rozsze-

rzenie przestrzeni dla Ducha Świętego. Drugi raz w moim życiu doświadczyłam spoczynku w Duchu 

Świętym, w którym doświadczyłam niesamowitego pokoju i miłości. W ostatni dzień w czasie Mszy Św. o 

uzdrowienie i wylanie Darów Ducha Świętego odczuwałam, jak ogromnie wypełnia i ogarnia mnie uczu-

cie gorąca, ciepła, które przenikało całe moje ciało, że aż czułam się ciężka.  

UZDROWIENIE W CZASIE RÓŻAŃCA DZIĘKCZYNNEGO… 
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Wyjeżdżając wiedziałam, że jestem, tak jak mówiłam do wielu osób, nowym stworzeniem, ukształtowa-

nym na nowo przez mojego Pana i Jego Matkę Maryję. Wracając do domu, podczas drogi powrotnej, 

podczas odmawiania z koleżankami, które były ze mną na tych rekolekcjach różańca dziękczynnego - 

Pan dotknął mojego chorego kręgosłupa. Nagle na kręgach szyjnych odczułam tak ogromne gorąco, 

jakby kula, której gorąco pulsowało przez chwilę tylko w obrębie kręgów szyjnych, następnie wyszły z 

tego promienie ciepła, które ogarnęły moją prawą część twarzy, a następnie strumień ciepła spływał 

wzdłuż mojego kręgosłupa, a po chwili z kręgosłupa wychodziło ciepło, które obejmowało całe plecy. 

Wraz z tym ciepłem miałam wrażenie jakby otulała mnie niesamowita miłość I pokój. Gdy skończyłyśmy 

mówić różaniec, pierwsze słowa jakie wypowiedziałam: powiem wam świadectwo czego dokonał Pan 

Jezus.  

Dziękując mu za taki ogrom otrzymanych łask duchowych i fizycznych, muszę tu wspomnieć, że wyjeż-

dżając rano w tym dniu wstałam z ogromnym bólem kręgosłupa, a szczególnie odcinka szyjnego, gdy 

wsiadłyśmy do samochodu coraz to inną starałam się przyjąć pozycję zastanawiając się jak tą drogę 

wytrzymam. A tu Pan przyszedł z tak ogromną kolejną łaską. Mówiąc dziewczynom czego Pan doko-

nał po moim bólu nie było śladu i jest tak do dnia dzisiejszego, a miałam bardzo często problem ze 

wstawaniem rano, moje nogi były sztywne i odmawiały posłuszeństwa, tak samo gdy się chciałam obró-

cić na łóżku, czy dłuższe siedzenie, powodowało drętwienie nóg. Od tamtej pory nic z tych rzeczy się nie 

dzieje. Dziękuję Ci Panie Jezu.  

Pan przemienił mnie tak mocno, że nawet mój mąż to zauważył i pyta, czy ty nie byłaś na spotkaniu 

sekty i tak cię nakręcili. Ale Pan dał mi już odwagę i zabrał cały lęk przed nim i odważnie mu odpowiada-

łam nie. A tak naprawdę, to się dopiero rozkręcam…  

Po powrocie po tych rekolekcjach to tak naprawdę zaczęłam siebie poznawać. Byłam inna, inne 

myślenie, widzenie, mówienie, inny człowiek, a Pan każdego dnia pokazywał mi nowe moje możliwości, 

moją nową osobowość i tak jest do dzisiejszego dnia. Kroczę obok Pana, mówiąc mu prowadź, chcę iść 

tą drogą, którą dla mnie przygotowałeś i dla mojej rodziny, przemieniając każdego dnia moje małżeń-

stwo i moja rodzinę.  

Dziękuję, dziękuję... Ci Jezu, że okazałeś mi tak ogromne miłosierdzie, miłość, że wyciągnąłeś mnie z 

grzesznego życia, że każdego dnia ja i moja rodzina doświadczamy ogromu miłosierdzia.  

„Będę wysławiał Pana, który udzielił mi rady, bo nocami upomina moje sumienie. Zawsze mam 

Pana przed oczyma, On jest po mojej prawej stronie, abym się nie zachwiał". (Ps.16,7-8). 

mr Łucja 

Nowy Sącz, 27.01.2015r  

ŚWIADECTWO RYCERZA JACKA - KIEROWCY TIRA 

W ten weekend w Stutgardzie w ostatni dzień, w niedziele wieczorem, przywitał mnie z daleka młody 

kierowca, z którym dzień wcześniej w większym gronie gotowaliśmy i jedliśmy rosół i popijaliśmy drinki z 

rumu. Kiedy podszedłem zapytał czy z nim zapalę i porozmawiam, bo jeszcze nie chciało mu się spać. 

Nie chciało mi się, ale słyszałem w środku – porozmawiaj, wytrzymaj! Porozmawiałem z nim, opowiadał 
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o swoich problemach, że nie mogą nieć dzieci. Potem poczułem Wolę Bożą… i powiedziałem jak chcesz 

to choć do mnie pogadać. Poszedł bardzo ochoczo. Rozglądał się po kabinie i pytał o Świętych na ob-

razkach. Potem zaczął najeżdżać na księży… i tłumaczyć dlaczego nie chodzi do kościoła i spowiedzi. 

Przy tym było wiele wulgaryzmów (standard). Gdy zacząłem mu tłumaczyć o skutkach grzechu o mszy, 

sakramentach, dlaczego warto wierzyć w Jezusa, powiedział, że chciałby się zmienić. Podkreślił, że w 

rozmowie zemną poczuł takie pragnienie i że nigdy z taką łatwością i spokojem nie rozmawiał z nikim o 

Bogu.  

Potem gdy szukałem czegoś na komputerze natchnął mnie w środku Boży Duch o film „Spotkanie” i 

usłyszałem wewnętrznie – „pokaż mu”. Włączyłem choć było późno. Oglądał niemal z otwartą buzią. 

Następnie jeszcze mnie wypytywał , wspomniał o narkotykach, a ja opowiedziałem mu o konsekwen-

cjach, piekle i o ujawnieniu się diabła na rekolekcjach w Koszalinie przed 3-metrową monstrancją z 

Przenajświętszym Sakramentem, jak to się odbywało. Gdy powtórzyłem słowa - rozkaz ojca J. Bashobo-

ry skierowany do diabła w imię Jezusa Chrystusa z uniesioną ręką, to po krótkiej chwili zaczęło go skrę-

cać i zbierać na wymioty. Nagle szybko otworzył drzwi i wyskoczył z ciężarówki. Pobiegł pod pobliskie 

drzewo i zaczął się zginać i wymiotować, ale nie jedzeniem tylko czymś białym jak śluz.  

Po krótkiej chwili wrócił i powiedział, że nie wie co się z nim działo. Nic nie jadł… nic mu nie  zaszkodziło. 

Teraz wszystko się w nim trzęsie, ale czuje wielki pokój jakby się z czegoś oczyścił. Dostał ode mnie 

obrazek Pana Jezusa z „Serca” w Szczecinie z modlitwą na wieczór i wszedł ok. 1:30 bardzo zdziwiony i 

zadowolony - pełen wiary.  

mr Jacek 

WYMOWNY OBRAZ W CZASIE SNU RYCERKI MAŁGOSI:  
TUTAJ WSZYSCY SIĘ MODLĄ LEŻĄC KRZYŻEM! 

Dziś śniło mi się, że byliśmy na wyjeździe, jakiejś pielgrzymce objazdowej po kraju; weszłam do małego 

kościoła, starodawnego, który w środku stał się jakby większa kaplicą; z daleka widziałam ołtarz i Taber-

nakulum na środkowej ścianie, było obszernie, jakoś dużo miejsca, pusto – bez ławek (na co  nie zwróci-

łam większej uwagi). Ktoś podszedł do mnie i mówi:  „Zaraz przyjdą ludzie i będzie nabożeństwo”. Kiedy 

jeszcze rozmawiałam, raptem odwróciłam się i zobaczyłam ludzi leżących na podłodze, było tak ciasno, 

że leżeli  - jak to się mówi – pokotem, jeden obok drugiego twarzą do ziemi – krzyżem. Wszyscy, jak 

jeden, nie było miejsca na nic, tylko zostało tyle co dla mnie i osoby, z którą rozmawiałam… Wszyscy 

byli jakby jednakowo ubrani, popielato-szare kolory, wyglądali jak jakieś wojsko, czy zakon… Osłupia-

łam. Zrozumiałam tą pustkę wcześniejszą i brak ławek! 

Po prostu, tutaj wszyscy się modlą leżąc krzyżem! Nie ma innej formy! Tylko leżenie krzyżem! 

Kiedy wyszłam stamtąd, były drzwi – ponoć do kaplicy pamięci Jana Pawła II, ale niestety  zamknięte. 

Szukano kogoś do otwarcia, ale nie udało się znaleźć, po czym dał się słyszeć, bardziej na zewnątrz, 

głos prelegenta. Czytał przemówienie Jana Pawła II, ale brzmiało to , jak pośmiertny manifest JPII do 
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Kościoła, do pap. Franciszka… nie pamiętam dokładnie słów, ale brzmiało to jak swoiste memento z zza 

grobu… 

Potem miał być nocleg i podano mi kartkę z wytycznymi trasy na następny dzień, a tam napisane: ojciec 

Pio…. San Giovani Rotondo… byłam zdumiona, przecież jeździmy po Polsce! Jak  jutro pojedziemy do 

Włoch! Ale, tam był jeszcze trzeci napis – też dotyczący o. Pio… odczułam, że w trudnych sprawach, 

problemach rodzinnych, osobistych,  mamy zwracać się właśnie do o. Pio… mocno zapamiętałam tą 

wskazówkę, jeszcze po przebudzeniu do niej wracałam…. 

DZISIEJSZA MUZYKA ROCKOWA  
OSIĄGNĘŁA SZCZYTY OKULTYZMU… 
…JEST KULTEM SATANISTYCZNYM  

Jaki jest związek pomiędzy muzyką rockową a chrześcijaństwem? 

(…) Kupując taką płytkę [z muzyką rokowa], człowiek otwiera demonom drzwi do swego domu ! 

(c.d.)… 

(…) Rozumiemy to dosłownie. Rozmawialiśmy z tysiącami ludzi, którzy nie mieli spokoju w małżeństwie 

lub rodzinie. Jeżeli później zniszczyli swoje płytki z muzyką rockową, do ich domu przychodził 

pokój. Rodzice często boją się zabronić swoim dzieciom słuchania muzyki rockowej, myśląc, że wtedy 

dzieci opuszczą dom lub wzburzą się przeciwko nim. Ale ich dzieci już są wzburzone właśnie z powodu 

zainteresowania muzyką rockową. Niektóre opuszczają swój dom, inne - nie, ale ognisko domowe moż-

na przywrócić tylko wtedy, gdy zniknie stamtąd muzyka rockowa. Żaden młody człowiek nie może się 

nawrócić, jeżeli słucha tej muzyki. Jeżeli przychodzi do mnie chrześcijanin i mówi, że on do tej pory 

słucha muzykę rockową, to od razu pytam go o jego stan duchowy i zazwyczaj jest on bardzo, a to 

bardzo słaby. Niemożliwym jest wzrastać duchowo, jeżeli słuchasz taką muzykę. 

Muzyka i magia, jak wiadomo, zawsze były bliskimi sąsiadami, jednak dzisiejsza muzyka rockowa osią-

gnęła szczyty okultyzmu. Ta muzyka, pomijając umysł, oddziałuje przede wszystkim na sfery emocjo-

nalne, które wchodzą głęboko w podświadomość. W ten sposób dla człowieka staje się możliwe nawet 

w sobie wykryć cząstki innej rzeczywistości. 

Wszystkie poświęcone diabłu płytki zbudowane są według tych samych zasad. Należą do nich i rytm, 

nazywany również jako „Bit” (ang. - takt), który rozwija się zgodnie z ruchami przy stosunkach seksual-

nych. Nagle człowieka opanowuje uczucie, jakby wpadł on we wście-

kłość, która często prowadzi do histerii. 

W tym celu również świadomie wybiera się głośność, o siedem decy-

beli przekraczająca granicę percepcji układu nerwowego. Jeżeli mło-

dzi ludzie przez określony czas poddawani są działaniu tej muzyki, to 

powstają swego rodzaju stany depresji, pobudzenia, pragnienie agre-

sji. Do tego dochodzą jeszcze sygnały - dźwięki, których częstotliwość jest wyższa od dźwiękowej barie-
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ry częstotliwości ludzkiego ucha - dźwięki rzędu 30.000 cykli na sekundę. Słuchacze, oczywiście, nie 

mogą „słyszeć” tych dźwięków, jednak pod ich wpływem w mózgu następuje wydzielanie substancji, 

której działanie jest porównywalne do działania narkotyku. Ten naturalny narkotyk, który wytwarza ludzki 

mózg, budzi w człowieku zapotrzebowanie na niego (które wyraża się pociągiem do słuchania muzyki 

rockowej). Zanim płytki z muzyką trafią do handlu, dokonywany jest nad nimi specjalny rytuał 

poświęcenia diabłu, zwany także „czarną mszą”. Każdy, kto uzbroi się w cierpliwość, aby przeanali-

zować teksty piosenek, szybko dojdzie do wniosku, że są one z reguły jednostronne: opór wobec rodz i-

ców, społeczeństwa, wszystkiemu, co istnieje. Uwolnienie wszystkich instynktów seksualnych w czło-

wieku jest niezbędnym warunkiem do stworzenia stanu anarchii, która z kolei przyczynia się do ustano-

wienia światowej dominacji diabła. 

Muzyka rockowa zawiera w sobie wszystko: od magii do przerażającego spirytyzmu. Ekstazy, 

podczas których młode dziewczyny rozbierały się, oddawały mocz, rozdzierały swoje bluzki i krzyczały 

jak opętane, nie należą do rzadkości. Jak wygląda życie wewnętrzne takich ludzi, można to zobaczyć z 

ich tekstów. 

Na przykład, tytułowy utwór grupy „Black Sabbath”: „ ... Co to jest? Ona stoi przede mną /Postać w 

czerni, wskazująca na mnie/ Odwróć się i biegnij!/ Znajdź szybko swego wybrańca/ Czarna figura z 

ognistymi oczami pokazuje ludziom ich pragnienia / Widzę ogień jego oczu; pali się on wyżej, coraz 

wyżej! / O, nie, nie, nie, nie. Panie, dopomóż mi! ...  A ty, biedny głupcze, trzymający tę płytkę w rękach, 

wiedz, że sprzedałeś mi swoją duszę, ponieważ nie zdołasz oprzeć się przed tym diabelskim rytmem, 

diabelską siłą tej muzyki. I to muzyczne ukąszenie tarantuli zmusi cię do tańczenia bez końca, bez 

przerwy ...”  

John Lennon doszedł tak daleko, że w jednej ze swoich ostatnich piosenek wysławiał i uwielbiał 

Antychrysta: „... Uwolnij ludzi teraz, zrób to, zrób to, zrób to teraz, złapały nas ręce w powietrzu ... 

Chcemy krzyczeć modlitwę tobie: uwolnij ludzi… 666 - twoje imię ...„ 

Jeżeli płytkę „Stairway to Heaven” grupy „Led Zeppelin” odtwarzać w odwrotnym kierunku (od tyłu do 

przodu) to można usłyszeć, co następuje: „ ... Muszę żyć dla szatana ...... Tak, do diabłów, nie bój się 

szatana, nie bądź idiotą. Chcę, żeby Bóg upadł na kolana przed diabłem ...”. Niemelodyjny metal -rytm 

całkowicie wyłącza świadomość słuchaczy. Następuje masowy odruch. W tym stanie możliwe jest 

zwiększone wydzielanie hormonów płciowych. Wytwarza się agresja. Wynik tej muzyki -lawina prze-

mocy w miastach. To, że przemoc ta jest wspierana przez państwo, jest oznaką akceptacji wszystkie-

go, co dotyczy ”Nowego Czasu” i satanizmu.  

Odczucia, których doznawali muzycy rockowi, są bardzo podobne do odczuć narkomanów: jest to 

uczucie całkowitego rozpuszczenia się w nicości, to uczucie osamotnienia w nieskończonym wszech-

świecie. Muzycy rockowi, jednak pod tym względem idą dalej niż narkomani: odczucia, które mieli od 

wpływu narkotyków, przekładają oni na muzykę, osiągając tym samym głębsze przenikanie do sfer 

okultystycznych. Tak, na przykład, w doniesieniach o niemieckiej grupie „Tangerine Dream” tajemniczo 

się mówiło o „sferycznych halucynacjach” i „sferycznych dźwiękach”. To kolejny raz potwierdza nadprzy-

rodzone, okultystyczne lub jaśniej mówiąc satanistyczne pochodzenie muzyki rockowej. Pisanie do tej 
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muzyki tekstów chrześcijańskich í służenie tym Chrystusowi – to szaleństwo. Chrześcijanie nigdy nie 

doszli by do takiej idei, gdyby mieli prawidłowe pojęcie o Bogu i Jego świętości. Ale na takich przykła-

dach wyraźnie widać, jak daleko „Chrześcijanie” z ich „zaszczytnym kierownictwem” na czele odeszli od 

Bożej sprawiedliwości. Droga duszo, jeżeli drogie jest dla ciebie twoje zbawienie, to bądź uważna i 

wyciągaj wnioski!  

Symbole okultystyczne i liczbę 666, nie można nie zauważyć na koncertach rockowych. Bardzo 

często tych ludzi czeka tragiczny koniec: w kulcie satanistycznym nie ma błogosławieństwa.  

Cliff Richard - popularny w kręgach „wierzących” muzyk rockowy. Jaka degeneracja jest możliwa dziś w 

dziedzinie muzyki chrześcijańskiej, pokazuje śpiewany przez niego tekst, który brzmi następująco: „Pa-

trzcie na mnie, ja - wasz rock-n-roll-człowiek, rock-n-roll fan od początku; patrzcie na mnie, chodźcie za 

mną, znalazłem rock-n-roll Niebo, i zabiorę was tam ze sobą ...” . 

Jeżeli Słowo Boże i jest zawarte w rock- lub – pop – muzyce, to jest Ono całkowicie zagłuszone 

super głośną muzyka. Sam widziałem, jak na jednym spotkaniu ewangelizacyjnym pod wpływem tej 

muzyki, ludzie wpadali w stan odurzający. Kto jeszcze mówi o muzyce „neutralnej”, ten mówi językiem 

żmii. Jeżeli dźwięki „sferyczne” są zdolne odurzać człowieka, to taka muzyka nie może pochodzić od 

Boga nawet wtedy, kiedy piekielnemu rytmowi towarzyszą duchowo biedne teksty chrześcijańskie.  

Dzisiaj jest wiele dobrych traktatów o cechach szczególnych i oddziaływaniu muzyki rockowej. Nawet 

gazety piszą o tym, że muzyka rockowa jest kultem satanistycznym, tak że obecnie nie ma braku 

wyjaśnień i publikacji o zagrożeniach z powodu muzyki rockowej. A jednak na imprezach chrześcijań-

skich muzyka ta rozbrzmiewa! To już nie tylko świadome nieposłuszeństwo; ale bezczelność i wyzwanie 

Bogu. Z drugiej strony, to pokazuje, że Iluminaci przez przekupstwa i łapownictwo mocno trzymają 

chrześcijaństwo w swoich rękach. Kiedy wspólnoty słyszą słowo „pieniądze”, ich serca od razu stają się 

miękkie, dlatego Iluminaci bardzo łatwo i systematycznie realizują swoja niszczycielską pracę w Chrze-

ścijaństwie. (…) 

Fragment pochodzi z tekstu „POKOLENIE W KAJDANACH SZATANA”. 

Z nagrania magnetofonowego świadectwa Johna Todda, byłego masona i czarodzieja. 

Źródło: http://3rm.info/mainnews/12042-pokolenie-v-okovax-satany-chast-i.html 

Tłumaczył i opracował: Andrzej Leszczyński 

ADAM CZŁOWIEK – NIEZWYKLE WAŻNE 
 ORĘDZIA DLA POLSKI! 

W tych dniach ukazał się długo wyczekiwany kompletny zbiór Orędzi Anioła Stróża Polski, które w latach 

2009-2014 otrzymywał wizjoner polski, znany od lat pod imieniem Adama Człowieka. 

Nagła śmierć wizjonera w czerwcu ub. roku zakończyła jego ziemskie posłannictwo – o czym w krótkiej 

nocie informuje wydawca. Adam Człowiek otrzymywał jednak Orędzia znacznie dłużej, bo od 1990 r. i 

nie tylko od Anioła Stróża Polski, ale z Woli Bożej również od samego Jezusa, a także Maryi, Św. Józefa 

http://3rm.info/mainnews/12042-pokolenie-v-okovax-satany-chast-i.html
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i innych Bożych Wysłanników, którzy przez wiele lat niezwykle szeroko i głęboko ukazywali, w świetle 

Bożego Planu, sytuację Kościoła, Polski i świata w Czasach Ostatecznych. Wydawca podkreśla – co 

potwierdzają wszyscy, którzy mieli szczęście osobiście znać Adama Człowieka – jego pokorę, bezgra-

niczne poddanie się Woli Bożej, pragnienie pozostawania w ukryciu i bezwzględne posłuszeństwo Nau-

czaniu Kościoła Rzymsko-Katolickiego. 

Do ostatnich dni wypełniania swojej misji, Adam Człowiek pozostawał pod kierownictwem kapłanów i 

hierarchów Kościoła. Nihil Obstat, udzielone Orędziom Anioła Stróża Polski z lat 2009-1014 przez Abp. 

Andrzeja Dzięgę pozwala sądzić, iż ten wybitny Pasterz również należał do grona duchowych opieku-

nów Adama Człowieka. To, i wszystkie inne wiarygodne okoliczności zamykają dyskusję nad tym, czy 

mamy do czynienia z „prawdziwymi objawieniami, czy nie” i budzą wiarę, że mamy do czynienia z nie-

zwykle doniosłym wydarzeniem w duchowym życiu Kościoła. Zwłaszcza – polskiego, bo oto właśnie my, 

katolicy polscy, pierwsi dostajemy do rąk prawdziwy „przewodnik duchowy” na czasy, które  rozmiarami 

swego buntu przeciw Bogu i Kościołowi, swym bluźnierczym zacietrzewieniem, ślepotą na Prawdę i 

pychą, zdają się przewyższać wszystko, czego ludzkość doświadczyła w historii. W Orędziach Anioła 

Stróża nie brak zatem wyrazistych, wręcz wstrząsających obrazów upadku zarówno polskiego narodu, 

jak i Europy i świata, napomnień, ilustrowanych obrazami z Apokalipsy, gdzie figury alegoryczne użyte 

przez Św. Jana np. czarnej Bestii podobnej do Pantery czy Smoka, występują w najzupełniej aktualnych 

zmaganiach Polski z jej dzisiejszymi prześladowcami. Również niejedno z wydarzeń współczesnych, w 

tym tragedia smoleńska z kwietnia 2010 r., znajduje jednoznaczne osądzenie. 

Obok wymiaru „politycznego” jest jednak, kto wie, czy 

nie ważniejszy, potężny wektor duchowy, wzywający 

Polaków, jako „nowy naród wybrany” –  chodzi o wy-

branie przez wiarę katolicką, wciąż najżywszą w naro-

dzie polskim spośród wszystkich narodów Europy, a 

także przez królewskie panowanie Maryi nad narodem 

polskim – do duchowej przemiany i pociągania swym 

przykładem innych narodów, lawinowo upadających 

dziś w neopogaństwo i nihilizm. Anioł Stróż Polski 

cierpliwie, krok po kroku, prowadzi nas ku temu, co w 

zamyśle Bożego Planu wiedzie nas ku naszemu osobi-

stemu zbawieniu, a także – wiedzie cały naród polski ku temu, co Bóg przewidział jako dziejową misję 

Polski w uratowaniu Europy i świata od duchowej samozagłady. Nie jest to droga łatwa, bo w pierwszym 

rzędzie wymagająca od każdego z nas radykalnej wewnętrznej przemiany, a co za tym idzie – zerwania 

z grzechem, unicestwienia struktury grzechu, w której tkwi niejeden, nawet czasem nie zdając sobie z 

tego sprawy, oddania się wytrwałej modlitwie, zwłaszcza Różańcowi i regularnego uczestnictwa w sa-

kramentalnym życiu Kościoła. Nie są to postulaty nowe – ale nie oczekujmy „nowości” tam, gdzie nie-

zmienne Boża Prawda od samego zarania Bożej misji zbawienia, jest ta sama, niepodzielna i Jedyna. 

Rzecz w tym, aby ją stale przypominać. Orędzia Anioła Człowieka spełniają tę misję, pozostając wier-

nym odbiciem Ewangelii. Służą temu liczne odnośniki do Pisma Św. jak i objaśnienia samego Adama 
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Człowieka (tylko kilka pochodzi od Redakcji), ułatwiające i pogłębiające rozumienie przesłań Anioła 

Stróża Polski. 

Trudno w krótkim komentarzu objąć całą głębię tych Orędzi – i nie taka jest rola tej noty. Chodzi o to, 

aby przygotować się na kolejny dar Boży dla naszego narodu, aby zgłębiać go i przekazywać dalej. Aby 

w naszych Czasach Ostatecznych, jak się rzekło – gdy czasu jest mało, a z każdym dniem coraz mniej – 

przyjąć te Orędzia jako kolejne Boże wezwanie Polaków do wypełnienia rycerskiego powołania, przyję-

tego przez każdego katolika przy bierzmowaniu: ratowania każdej duszy, umacniając „to, co jest zagro-

żone”, dając odwagę „tym, którzy wątpią”  i „umacniając to, co ma być silne w BOGU” – to są słowa 

samego Jezusa, przekazane Adamowi Człowiekowi i umieszczone na okładce Orędzi Anioła Stróża 

Polski. Biorąc je do ręki, niechaj każdy z nas jak najszybciej włączy się w to Dzieło. 

Adam Człowiek: Anioł Stróż Polski. Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014),   

Instytut Wydawniczy Św. Jakuba (2015). 

Książki można zamawiać indywidualnie pod nr. kom. 697612210 

NAGLĄCE WEZWANIA  
ANIOŁA STRÓŻA POLSKI 
W związku z podjęciem dzieła Intronizacji Jezusa Króla Polski w Diecezjach 

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI MÓWI: 

12.10.2009 r. – Aktualność Intronizacji Chrystusa Króla w waszej ojczyźnie jest 

bardzo nagląca. Siły ciemności czynią, wszystko, by nie dopuścić do niej, po-

nieważ skazałoby to ich na klęskę. Intronizacja, poza aspektem religijnym ma 

przecież ogromne konsekwencje społeczne. 

12.07. 2011 r. – Bóg pragnie, aby w waszej ojczyźnie wyszło Maryjne światło nadziei i jeśli pragniecie 

zwycięstwa wraz z Niepokalanym sercem, jeśli pragniecie urzeczywistnienia Królestwa Chrystus, aby 

został uznany prawdziwym Panem  i prawdziwym Królem, musicie pełni Wiary w narodowej wspólnej 

modlitwie, która sprawi, że Duch Święty odnowi oblicze tej ziemi. 

12.10. 2011 r. – Z wielkim entuzjazmem i zapałem zaangażowaliście się  w Dzieło Intronizacji, ale za-

pomnieliście, że prawda, która Was wyzwoli, rodzi się w prawdzie krzyża i ofiary. Jeśli  wytrwacie w 

waszych modlitwach i w waszym poświęceniu, to żaden czas -  dany od Boga  ani żaden dopust Boży  - 

nie będzie dla Was porażką, lecz nadzieją zwycięstwa. 

12.11.2011 r. – Dzisiaj musicie modlić się nie o to, aby Bóg zdjął jarzmo z waszych ramion, lecz abyście 

udźwignęli krzyż do końca!. 

Źródło: cytaty z książki „Anioł Stróż Polski” – Adam Człowiek. 

Autor książki odszedł do Pana w Uroczystość Trójcy Świętej 2015 R.P. 
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Nadal AKTUALNE intencje za OJCZYZNĘ –  
do OFIAROWANYCH MODLITW i MSZY Św. 

1. O okrycie Polski i Polaków Najdroższą Krwią Chrystusa, obmycie i oczyszcze-

nie z brudu grzechowego i nałożonych klątw, szczególnie wśród elit polityków i 

rządzących oraz odnowienie naszej Ojczyzny przez Ducha Świętego a także 

ochronę nas, granic Polski za przyczyną św. Michała Archanioła, Anioła Stróża 

Polski i Aniołów Stróżów wszystkich Polaków. 

2. O przebłaganie Boga Ojca i miłosierdzie Boże dla dusz zmarłych i żywych wszystkich Polaków, na 

których rzucone były wszelkie klątwy, aby Polsce i jej obywatelom dobrze się wiodło za przyczyną Anioła 

Stróża Polski, Aniołów Stróżów i wszystkich Świętych patronów Polaków. 

Ks. Jacek Skowroński:  
PILNE WEZWANIE do NOWENNY za OJCZYZNĘ 

Serdecznie proszę o pomoc w propagowaniu nowenny pompejańskiej za Ojczyznę.  

Temat niezmiernie ważny. Chodzi o wybory jesienne. Trzeba nam polityków i rządzących którzy uszanu-

ją każde poczęte życie i będą przeciwni in vitro, i gender. To ważne aby jak najwięcej się modliło. Ważny 

jest temat modlitwy, a nie koniecznie każdy może odmówić nowennę pompejańską. Chodzi też o czas  - 

od wyborów zostało nieco ponad 60 dni. Warto zmobilizować się, aby do najważniejszych instytucji w 

państwie weszły osoby które będą mądrze głosować zgodnie z Dekalogiem. 

Nowy - 27 temat brzmi: 

„Maryjo, prosimy o polityków i rządzących, którzy będą odważnie bronić każde poczęte życie, i 

zatroszczą się o dobro religijne i moralne polskich rodzin i całego Narodu.” 

Modlitwę rozpoczynamy w sobotę 15 sierpnia, a kończymy 7 października 2015r.  

Modlitwę można zacząć nieco później, ale ważne jest, aby wymodlić jak najwięcej łask przed jesiennymi 

wyborami! 

Gdyby okazało się, że ktoś pragnie inaczej modlić się w tej intencji,  to jest  propozycja, aby 

odmówić nowennę dla uczczenia Maryi np.: od 15-22 sierpnia, w oktawie Uroczystości Wniebowzię-

cia NMP, potem w Oktawie Boleści Maryi 8-15 września, od 14 września do 23 – może być oktawa 

modlitwy przez przyczynę o. Pio. Z kolei od 29 września od 7 października – może być nowenna przez 

przyczynę św. Michała Archanioła. Można te modlitwy podjąć w dowolny sposób, przez różaniec, przez 

litanię maryjną, wzywając świętych, lub inne formy modlitwy. Można ofiarować swoje choroby, pracę i 

wykonywane zadania. Powyższe sugestie do modlitwy, można zastosować zależnie lub niezależnie od 

charyzmatów poszczególnych wspólnot modlitewnych w parafii.  Każde sposób modlitewnego wołania 

ma znaczenie i przyczyni się do lepszych owoców.  Wołajmy w tych intencjach na każdej Mszy św., i 

przed Najświętszym Sakramentem.   
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Chciejmy podjąć ten modlitewny szturm - następne wybory za cztery lata. Prośmy o łaski, które potrzeb-

ne są już tej jesieni. Temat modlitwy jest bardzo pilny. 

ks. Jacek Skowroński 

LEKTURA DUCHOWA POLECANA PRZEZ RYCERZY 

I. Rycerka Maria prezentuje książki, które przeczytała i zachęca do ich lektury dla 
pogłębienia wiedzy religijnej i wzrostu osobistej formacji duchowej.  

1.  „Moc Uwielbienia” – książka, którą każdy powinien przeczytać i to uwielbienie wprowadzać w życie 

każdego dnia. Zamówienia - Kontakt: (34) 366-54-86 

2. Autorzy poniższych książek to Ks. Mariusz Bernyś i Ks. Michał Dłutowski - dwóch kapłanów „szaleńców” 

zakochanych w Miłosierdziu Bożym i dającym konkretne przykłady działania Miłosierdzia Bożego w życiu 

różnych osób. 

 „Szpital na Banacha” 

 „Nie Lękaj się Niczego” 

 „Ogień z Nieba” 

Zamówienia - Kontakt: (22) 771-52-00 

3. "Słowo które uzdrawia" Ks. Krzysztof Kralka - rekolekcje z Pismem Świętym 

Zamówienia - Kontakt: (22) 771-52-00 

4. Książki Ks. Michała Olszewskiego; a sentencją tych wszystkich książek jest „Przyjmij Jego wezwanie” 

 „Żyć w Duchu Świętym” 

 „Egzorcyzmy” 

 „Bóg daje charyzmaty” 

 „Być jak Hiob” 

 „Być uczniem Pana” 

Zamówienia - Kontakt: (12) 413-19-21 

II. Z kolei kandydatka na rycerza Alina i rycerz Wiesław z Koszalina polecają: 

5. Książki z serii duchowość Wschodu i Zachodu, WYDAWNICTWO BENEDYKTYNÓW, Tyniec to: 

 „Opowieści pielgrzyma” -  

 „Filokalia” 

Zamówienia – Kontakt: (12) 688-52-90  e-mail: zamowienia@tyniec.com.pl  witryna: www.tyniec .com.pl 

III. Rycerz Krzysztof z Berlina zachęca do lektury: 
6.  „Przewodnik grzeszników” książki wg duchowości Św. Ludwika z Granady; Wydawnictwo AA;  

Zamówienia – Kontakt: (12) 292-04-42  witryna: www.religijna.pl 
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Asystent REDAKCJI… ks. dr Lesław Krzyżak 

Redakcja……….Wiesław Kaźmierczak, ul. Starzyńskiego 2b/5, 75-356 Koszalin.  

Tel. 94/343-47-59; kom. 668 093 700   

Zamówienia……Maria Mrózek, tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180. 

Nasza witryna:  
mali-rycerze.pl 

  
e-mail: 

malirycerze@gmail.com 
 

mailto:zamowienia@tyniec.com.pl

