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Mali Rycerze mają zadanie głosić MOJE PRZYJŚCIE  

Piątek, 4.02.1994 r. Córko Moja. Idź tą drogą, która otworzyła się przed tobą i nie oglądaj za siebie. Córko, twoje 

zadanie jest wielkie. Bądź czujna, aby zło nie miało dostępu. Trwając we Mnie, rozpoznasz zło i przetrwasz ataki 

ludzi. Musisz wiedzieć, że Ja, Jezus Chrystus, jestem z tobą, ale dopuszczam próby, abyś wzrastała w 

doskonałości, wskazywała drogę tym, którzy błądzą. Idź, córko, pośród Moich dzieci i głoś moje powtórne 

przyjście, aby nie byli zaskoczeni, ale oczekiwali Mnie, Pana stworzenia, w radości i wzajemnej miłości. Niech będą 

błogosławieni ci, co oczekują swojego Pana. 

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego mają zadanie głosić Moje Przyjście. Nie szczędźcie wysiłku dla 

słabych, otaczajcie ich Moją Miłością, aby zrozumieli, że ich kocham. 

Nawracajcie się, bo czasu mało a grzechów wiele. Nie zabiegajcie tak bardzo o dobra tego świata, 

bo nic wam po nich. Zabiegajcie o ZBAWIENIE swoich dusz. Wynagradzajcie swemu Bogu za waszą 

nieprawość i życie bez Boga. Tak wiele uczyniłem i czynię, by was zbawić. Odrzucałeś i zmarnowałeś 

łaski, które były dla ciebie, człowiecze, przeznaczone. Co się stanie z twoją duszą, gdy nie zdążysz 

zawołać Mojego Imienia? 

Życie człowieka musi być wspierane Łaską Bożą i trzeba na Nią otworzyć się w miłości do Boga i ludzi. 

Gdy przyjdzie koniec twojej ziemskiej pielgrzymki, a trwałeś w ufności do Mnie, Stworzyciela Nieba i 

ziemi, nie zawiedziesz się. Jestem samą MIŁOŚCIĄ i MIŁOSIERDZIEM. Masz jeszcze czas, 

człowiecze. Wróć! Ja na ciebie czekam. 

REGULAMIN  

Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego 

I. Założenia ogólne 

1. Rycerz musi być całkowicie oddany Bogu przez posłuszeństwo i pokorę oraz przez pełnię wiary w Miłosierdzie Boże. 

2. Rycerz jest prawdomówny i ma wzgląd na dobro ogólne. 

3. Cnota miłości musi panować wśród wszystkich Małych Rycerzy. 

4. Rycerza cechuje miłość do nieprzyjaciół. 

5. Rycerz musi poświęcać się dla Boga i bliźniego. 

II. Obowiązki i powinności Małego Rycerza  

1. Rycerz przez dobre uczynki, słowo, modlitwę okazuje miłosierdzie bliźniemu. Rycerz Miłosiernego Serca Jezusowego jest 
zobowiązany jest do: 

2. Codziennego odmawiania Różańca Św. i Koronki do Miłosierdzia Bożego. 

3. Częstego uczestnictwa we Mszy Św. oraz częstego przyjmowania Sakramentów Św. i ofiarowania ich Miłosierdziu Bożemu 
przez Niepokalane Serce Maryi za grzeszny świat i dusze w czyśćcu cierpiące. 

4. Ofiarowanie Bogu jednego dnia w tygodniu, wybranego przez siebie, czyniąc post i pokutę. 

5. Odmawiania raz w tygodniu w godzinach nocnych koronki do Miłosierdzia Bożego w wybranym przez siebie czasie: między 
21:00 a 5:00. 

6. Wynagradzania Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie zniewagi świata w każdy trzynasty dzień 
miesiąca. 

III. Uwagi końcowe: Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego: 

1. W miarę możliwości powinni organizować się w grupy modlitewne, w Kościele Katolickim 

2. Raz w roku spotykać się na spotkaniu ogólnym. 

3. W miarę możliwości brać udział we Mszy św. w intencji Małych Rycerzy, odprawianej o godz. 15:00 raz w miesiącu. 
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„Bóg dał cały taki Rok Miłosierdzia, jak Niedziela Miłosierdzia” 
REKOLEKCJE prowadzone przez księdza Jacka 

Skowrońskiego w Hodyszewie, 10-13 marca 2016 Temat 
rekolekcji - „Błogosławieni Miłosierni…” Mt 5,7. 

Fragmenty notatek nauk rekolekcyjnych ks. Jacka Skowrońskiego. 

„Miłosierdzie – z greckiego słowa wiąże się z macierzyństwem, gdzie nosi się nowe życie, z taką 

„Macierzą” . Człowiek, gdy się pocznie to jest we wnętrznościach. Jezus to 

najgłębsza część duszy człowieka, głębia duszy. Miłosierdzie kojarzyć się winno z 

tym, co najgłębsze, z głębią serca. Jezus ofiarowuje się na Krzyżu. Z głębi duszy i 

ciała. Nie jest tylko przybity na krzyż, ale upodlony i wyniszczony. W biczowaniu 

rzemieniem, na końcu, którego były metalowe ciężarki i haczyki, wyrywana była 

skóra i ciało. To pokazywało, w jaki sposób Jezus oddał głębię swojej fizyczności na 

zniszczenie. To miłosierdzie na krzyżu, gdy modli się jeszcze za swoich oprawców. 

Jezus chciał dać im szansę na nawrócenie w tym bólu. Teraz pytanie, czy ja sam potrafię okazać 

miłosierdzie komuś, kto mnie tak bardzo krzywdzi? Trzeba do tego wielkiej miłości, pokory i 

zjednoczenia z Chrystusem, który jest umęczony. Jest to z głębi ducha, ale głębia ducha to działający 

Chrystus. W modlitwie anioła z Fatimy są słowa: „Trójco Przenajświętsza - Ojcze Synu i Duchu Święty… 

ofiaruję Ci bezcenne Ciało Krew…”.  Bóg Ojciec jest tak miłosierny, że daje umiłowanego Syna swego 

Jedynego, żeby umęczony został za nasze grzechy i złożył czystą Ofiarę. Tylko, dlatego Jego Ofiara jest 

skuteczna. Nasze drobne ofiary są skuteczne ze względu na Jezusa. On nam chce dawać to wszystko, 

co Bóg robi dla Świata. Jeśli jesteśmy złączeni z Jezusem przez Chrzest Święty, to Jezus ofiaruje się 

Bogu Ojcu za nas. Bóg Ojciec całą władzę oddał Synowi. Ofiara ciągle spełnia się na nowo. Wszystko 

Bóg może w człowieku odnowić. Nie odnawia w nas ciągle życia na Ziemi, bo to nie jest dla człowieka 

dobre. Bóg chce w Niebie nam usługiwać w swoim szaleństwie Miłości - nieustanne obdarowywanie w 

Niebie łaskami bez końca. Będzie to stan Życia doskonałego. Trzeba łaski żeby docenić ten Boży plan 

wobec każdego człowieka. W Niebie nie ma szukania miłości dla siebie, bo tam jest wielka miłość do 

Boga, nasycenie tą Miłością. W Niebie nie ma pożądania odczuwania bliskości. Jest taka radość, 

wolność wewnętrzna i zadowolenie. 

Wszystko, co czyni Bóg na Ziemi dla nas, to Jego Miłosierdzie.  

Gdy modlimy się za siebie i innych to jest Miłosierdzie. Gdy robimy coś dobrego dla siebie lub 

innych to też jest Miłosierdzie. Nieraz ktoś chce coś dobrego zrobić, ale nie udaje się. Bóg wtedy 

pokazuje - Ty potrzebujesz Mojej łaski żeby to wykonać. Miłosierdzie Boże to to wszystko, co wiąże się z 

życiem religijnym, moralnym i materialnym. Gdy np. modlę się o rozwiązanie problemu z sąsiadem, to 

jest miłosierdzie. Rekolekcje to miłosierdzie - wypraszamy łaski dla siebie i innych. To, co Bóg robi dla 

nas żeby nam pomagać to jest Miłosierdzie. Proszenie o pracę to też jest miłosierdzie. W taki sposób 

Bóg pozwala nam uczestniczyć w Miłosierdziu Bożym.  
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W Roku Miłosierdzia są wielkie przemiany i wielkie nawrócenia. Bóg dał cały taki Rok Miłosierdzia, 

jak Niedziela Miłosierdzia. Możemy każdego dnia wołać o Boże Miłosierdzie. Bóg chce nam dać 

większe łaski niż w innych dniach. Jeśli modlimy się z czystym sercem, Bóg daje wielkie łaski. Bóg przez 

rocznice mówi, że chce dać więcej. Gdy Izraelici obchodzili rocznicę, to Bóg obdarowywał ich łaskami”. 

Jak zawsze bogactwo treści rekolekcyjnych i nie sposób przytoczyć wszystkiego. W czasie rekolekcji 

adorowaliśmy Najświętszy Sakrament, uczestniczyliśmy we Mszach Świętych, w Nabożeństwie o 

Uzdrowienie, otrzymując wiele łask. W czasie nabożeństw trwała modlitwa różańcowa.  Odmawialiśmy 

Różaniec. Dziękujemy Bogu i Matce Bożej Pojednania za tyle Darów. 

Dziękujemy Jackowi Skowrońskiemu i organizatorom rekolekcji 

mr Joanna 

REKOLEKCJE w Częstochowie, 8-10.IV.2016 

Echo uczty duchowej Legionu Małych Rycerzy MSJ 

Jubileuszową  XI Pielgrzymkę Zawierzenia Legionu MRMSJ Matce Bożej 

10-11.04.2016  poprzedziły po raz trzeci rekolekcje – dni skupienia, 8-10 

kwietnia 2016r.. 

Miejsce rekolekcji to kaplica i sala konferencyjna w Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II w Częstochowie. 

W tym DP była możliwość zakwaterowania dla wszystkich uczestników jak również posiłków w 

sąsiadującym barze. Bliskość do klasztoru oo. Paulinów to jeden z głównych atutów wyboru tego 

miejsca przez organizatorów. 

Prowadzenia tej uczty duchowej podjął się ks. Maciej Bagdziński (znany wielu uczestnikom, jako o. Jan 

Paweł), charyzmatyczny kapłan z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Czas planowanego 

rozpoczęcia to godz. 15:00. W tej godzinie rekolekcjonista dokonał zawierzenia rekolekcji Duchowi 

Świętemu i Matce Bożej z poproszeniem św. Aniołów i Świętych Pańskich o wsparcie na czas trwania 

dni skupienia. Ks. Maciej poinformował o planie rekolekcji oraz konferencji i nauk zawierających się w 

krótkim słowie” FIAT”.   

Rekolekcje przebiegały zgodnie z programem. Ok. 16:00 uczestnicy udali się na Wały Jasnogórskie, aby 

tam przeżyć Mękę Pańską wg rozważań o. Jana Pawła. Po kolacji nauka rekolekcyjna w kaplicy Domu 

Pielgrzyma (DP) a po niej wszyscy udali się do Kaplicy Cudownego Obrazu (KMB) na Apel Jasnogórski. 

Msza św. zaplanowana po Apelu Jasnogórskim zaczęła się ok. 22:00 w kaplicy DP a po niej licznie 

adorowany był Król Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie w modlitwie i adoracji osobistej. 

Codziennie była możliwość uczestniczenia w Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu. 

W sobotę, 9.04.2016 po obiedzie wszyscy uczestnicy nawiedzili Sanktuarium Najdroższej Krwi 

Chrystusa (Sanktuarium oddalone zaledwie 4 km od klasztoru Ojców Paulinów). Informacje o tym 

miejscu i autentycznych relikwiach Krwi Chrystusa z boku Pana Jezusa przybliżył nam tutejszy ksiądz ze 

Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Po wspólnie odmówionej koronce do Bożego Miłosierdzia (o 
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15:00) i litanii do Krwi Chrystusa, misjonarz udzielił błogosławieństwa relikwiarzem, każdemu z osobna. 

W międzyczasie odmawiany był różaniec do Krwi Chrystusa i śpiewane stosowne pieśni przygotowujące 

do Mszy św., którą sprawował nasz „pasterz” ks. Maciej. 

Przed mszą i w czasie jej sprawowania była możliwość skorzystania z sakramentu miłosierdzia 

(sakramentu pokuty) Także przed Najświętszą Ofiarą jak również po niej korzystano z ofiarowania Mszy 

św. wieczystych w zakrystii.  

Po kolacji ponownie mogliśmy wysłuchać naukę rekolekcyjną dot. Matki Bożej. 

Po apelu ok. 22:00 kolejna w tym dniu Eucharystia w kaplicy DP. Po Mszy św. poświęcenie łańcuszków 

niewolnika i innych dewocjonalii. ponadto każdy z uczestników mógł skorzystać z modlitwy 

wstawienniczej i z błogosławieństwa świętymi olejami. To wszystko trwało do ok. godz. 4:30 nad ranem. 

W niedzielę, o 9:30 o. Jan Paweł wygłosił ostatnią konferencje i podsumował miniony czas uczty 

duchowej. Były też świadectwa doznanych Bożych łask w czasie rekolekcji i nie tylko przez uczestników 

dni skupienia. W końcowej fazie podsumowania głos zabrał Prezes Zarządu Legionu MRMSJ mr 

Wiesław Kaźmierczak. 

Błogosławieństwo Krzyżem Misyjnym ks. Macieja zakończyło rekolekcje poprzedzające XI Pielgrzymkę 

Zawierzenia Legionu MRMSJ Matce Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski. 

W rekolekcjach wzięło udział blisko 110 uczestników z kraju i z zagranicy. 

Bogu bogatemu w Miłosierdzie oraz Matce Bożej składamy nasze podziękowania razem z naszymi 

Aniołami Stróżami i św. Patronami. Czynimy to też wobec o. Jana Pawła, który całym sobą oddał się tej 

trudnej posłudze poprowadzenia uczty duchowej, a także organizatorom, wszystkim zaangażowanym w 

przebiegu tych dni skupienia oraz wszystkim wspierającym te rekolekcje poprzez modlitwę i ofiarę. 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…   

P.S. Relacje z konferencji i nauk rekolekcyjnych oraz świadectwa doznanych łask w osobnych 

artykułach. 

mr Wiesław z Koszalina 

ŚWIADECTWO UZDROWIENIA rycerki Basi z Gdyni 

Od dziecka mam dolegliwości - bóle głowy i żołądka, a także wymioty aż do nieprzytomności.  

Przychodzą nie wiadomo dlaczego i bez jakiegoś powodu. Badania lekarskie nie wykazały przyczyny.  

W trakcie rekolekcji w Częstochowie - to był właśnie ten dzień, 9.04.2016 – w sobotę, od rana bolała 

mnie głowa i żołądek, było mi bardzo zimno i miałam dreszcze. Spowodowało to, że nie byłam w stanie 

pójść na Apel Jasnogórski i nie uczestniczyłam we Mszy Św. o godz. 22:00. Położyłam się spać. 

Siostra przyszła po mnie pytając, czy chcę pójść na indywidualne błogosławieństwo.  

Kiedy Ks. Maciej zapytał: - O co prosisz dla siebie? Odpowiedziałam: - O zdrowie.  

Zapytał: - Co cię boli? Odpowiedziałam: - Głowa i żołądek.  
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Po błogosławieństwie udzielonym przez księdza dolegliwości od razu odeszły.  

Głęboko w to wierzę, że te przykre dla mnie doświadczenia już nigdy nie wrócą. Amen. 

Chwała Tobie Panie!      

mr Basia z Gdyni 

NOTATKI rycerki Joanny z Ostrołęki 
z rekolekcji w Częstochowie, 8-10.2016 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

W dniach 8-10.04.2016 r. odbyły się rekolekcje dla Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego i dla wszystkich zainteresowanych oraz uczestników XI-tej pielgrzymki zawierzenia Legionu 

Matce Bożej na Jasnej Górze. Rekolekcje obfitowały w modlitwę z adoracją Najświętszego Sakramentu i 

inspirujące nauki ks. Macieja Bagdzińskiego.  

W programie: zawierzenie rekolekcji Królowi Miłosierdzia, Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, 

nawiedzenie Sanktuarium Najdroższej Krwi Chrystusa i uczczenie relikwii Najdroższej Krwi Chrystusa, 

nocne adoracje Najświętszego Sakramentu, nauki rekolekcyjne, które głosił ks. Maciej Bagdziński 

(znany, jako o. Jan Paweł). 

Z notatek z rekolekcji głoszonych przez ks. Bagdzińskiego  

nt. Matki Bożej 

„Wiele osób chce zrozumieć Matkę Boże. Matki nie trzeba 

rozumieć, Matkę Bożą trzeba kochać. Maryja, jako małe 

ziarenko Trójcy Świętej, nim powstał Świat, włożone w łono 

Anny. Maryja stworzy armię ludzi zakochanych w niej.  

Traktat świętego Ludwika de Montfort został dany na czasy 

ostateczne Kościoła. Maryja została ukryta w samych 

początkach Stworzenia. Przez Maryję zaczęło się zbawienie Świata i przez Maryję musi się dopełnić. 

Duch Święty uświęcił biblijną Arkę swoją Obecnością. W Arce była manna, laska Aarona i tablice 

kamienne. Izrael miał tylko jedną świątynię [w Jerozolimie] i w niej znajdował się ten Przybytek. Ta 

Świątynia [w Jerozolimie] była jedną wielką rzeźnią, gdzie za grzech była składana ofiara. Jezus to ten 

ostatni Baranek, który został złożony za grzechy. Stała się raz jedna Ofiara.  

Arkę mogli nieść tylko Lewici. Bóg karał śmiercią za dotknięcie Świętego Przybytku. To miejsce było 

chronione przez Ducha Świętego. Izrael to był lud charyzmatyczny, który był spontaniczny - bębny, 

trąby, klaskanie w dłonie. W 20-tu miejscach Ewangelii jest o tym mowa, o wielkiej spontaniczności 

Izraelitów. Na adoracji Bóg chce takiego uwielbienia.  

Izraelici mieli wszystko, dopóki nie przyzwyczaili się do Arki, do Świętości. W Niebie jest nieustanne 

uwielbienie, szczęście, radość. Matka Boża jest tą Arką Przymierza, dającą siłę i moc. Gdy analizujemy 

jak Arka wraca do Izraela - Król Dawid tańczy przed Arką w radości. Gdy Maryja przychodzi do Elżbiety i 

użyto samego słowa - Jan zaczął tańczyć z radości w łonie matki.  
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Król Dawid był zdziwiony, że Arka wraca do Izraela, a podobnie Elżbieta mówiąc: „A skądże mi to, że 

Matka mojego Pana przychodzi do mnie…”. Jezus przyszedł wypełnić X Przykazań Bożych mocą Ducha 

Świętego.  

Arka Przymierza była najświętszym obiektem Izraela. Zaginęła w czasach prześladowań babilońskich. 

Gdy przyszedł Jezus Chrystus, to na kilkaset lat w najświętszym miejscu świątyni Jerozolimy nie ma już 

najświętszego obiektu, nie ma już Arki. Arka, która jest najświętsza, jest już niepotrzebna, bo przyszła 

nowa Arka, tamta jest tylko symbolem. Przyszła na świat nowa Arka – Maryja. Arka zaginęła na Ziemi, 

ale ukazała się w Niebie. Arka to Niewiasta obleczona w Słońce, a Księżyc pod Jej stopami. Święty Jan 

mówił, że będą takie czasy, kiedy będzie powtórne wylanie Ducha św.. Święty Jan pisze to po 

Pięćdziesiątnicy. Wylanie Ducha św. Będzie połączone ze znakiem na Niebie. Niewiasta, Maryja nie 

dlatego, że Matka Boga, ale najpokorniejsza i najbardziej posłuszna Bogu.  

Protestanci mają 53 tysiące odłamów w Kościele, podziały -  bo tam nie ma Maryi. Maryja daje nam tę 

jedność. Kościół będzie na nowo odradzał się. Matka Boża przygotowuje wielką Armię swoich synów -  

kapłanów. Trzeba modlić się o to.  

Jest ponad 1000 objawień Matki Bożej, zatwierdzonych przez Kościół na całym świecie. Maryja we 

wszystkich zakątkach świata wzywa do nawrócenia, zapowiada apokaliptyczne wydarzenia. Patrycja 

Talbot mówi o zakładaniu ogrodów Matki Bożej. Maryja ukazuje się w tym celu, aby oni byli całkowicie 

Jej. Ich zabierze do swojej Arki – swoje dzieci. Maryja będzie chroniła swoje dzieci przed Apokalipsą. W 

Biblii pod postacią Noego ukryty jest Duch św., aby ratować ludzi przed potopem. Ważna w Księdze 

Rodzaju jest liczba 8. Ci wybrani przez Maryję będą błogosławieni, będą nowym potomstwem.  

Objawienia Matki Bożej są po to, żeby wstrząsnąć naszymi sercami. Fatima – Maryja mówi – Jezus 

chce, aby była bardziej znana. W Moim Niepokalanym Sercu przygotował ratunek dla Świata. 

Siostra Łucja doznała mistycznych zaślubin z Maryją Dziewica. Nowe pokolenie będzie czerpało moc z 

Niepokalanego Serca Matki Bożej. Nowe pokolenie czerpie moc z Jej Serca! To pokolenie będzie 

przeznaczone do zmiażdżenia szatana. Duch św. wraz z Maryją stwarza sobie wielu świętych, których 

świętość przewyższa wielu świętych. Moc maryjna rozbłyśnie szczególnie w Czasach Ostatecznych.  

Pięta – to oni: poniżani, wyszydzani, te dzieci Maryi. Razem z Maryją staniemy się sprawcami Triumfu 

Chrystusa Króla. Potomstwo Ona wybierze, oni będą chcieli być Jej potomstwem. Maryja była ukryta od 

początku. Dopóki wiara w Jezusa nie była ugruntowana, Maryja była ukryta. Duch św. dziś chce objawić, 

jaka była tajemnica Maryi. Jezus Chrystus umysł i charakter wziął z Maryi.  

Na początku stworzenia w Biblii nie chodzi o mądrość, ale o Maryję. Próbą Maryi było to, że Bóg 

zażyczył sobie, aby Maryja całkowicie oddała Bogu swoją wolną wolę. Maryja oddała Bogu swoja ludzka 

wolę. W pragnieniu stworzenia rasy ludzkiej Bóg najpierw stwarza Maryję. Była stworzona, jako 

pierwsza w umyśle Jahwe.  

Gdy przyjmujemy Krew Chrystusa, to przyjmujemy też Krew Maryi. Gdy przyjmujemy ciało Jezusa, 

przyjmujemy też ciało Maryi.  

Są trzy ważna punkty dla człowieka: 1. Ukochanie i miłość Boga 2. Kontemplacja Jezusa 3. Uznanie 

Maryi, jako Królową Nieba i Ziemi. Gdyby nie było Krzyża i Odkupienia, nie byłoby wcielenia. Trójca św. 
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objawiła swój plan Aniołom -  plan stworzenia człowieka, który miał mieć wolną wolę. Stworzenie ludzkie 

ma zdolność boską – może tworzyć życie, czego aniołowie nie mają. Stąd bunt i wielka bitwa w Niebie i 

strącenie do piekła.  

Pierwszy grzech to była zazdrość. Zazdrosna duma, że ktoś może być przez Boga bardziej kochany niż 

ja. To jest zazdroszczenie łask. Historia ludzi będzie do końca związana z tym wydarzeniem. Diabeł 

został strącony na Ziemię, stała się ona jego królestwem. Cała nienawiść zbuntowanych aniołów 

wynikała z tej zazdrosnej dumy. Niebezpieczeństwem jest nieświadomość wroga. Wróg to niewidzialny 

nieprzyjaciel, który chce unicestwić każdego człowieka z osobna.   

Są dwa niewidzialne Królestwa, które są w stanie wojny. W egzorcyzmach słyszy się, gdy zły duch 

krzyczy: on należy do mojego Królestwa.  

Kim jest Niepokalane Poczęcie? – ta tajemnica, która będzie objawiona na koniec czasów przez 

Jahwe. Zły duch mówi w czasie egzorcyzmów – „nie życzyliśmy sobie, aby Ona nad nami panowała”. 

Wiele rzeczy jest na rozkaz Trójcy św. objawione złemu duchowi, żeby przekazywał. Dzięki Maryi 

nastąpiło wcielenie Jezusa w rasę ludzi. Zły duch nie może nadążyć za logiką Ducha św., Jego 

inteligencji nie odbiera jasno. Lucyfer pierwszy zaatakował Ewę, bo myślał, że ona ma być Maryją, a 

Adam Jezusem. Diabeł małpuje to, co jest Boże.  

Diabeł i Anioł Stróż nie znają naszych myśli, chyba że dopuścimy. Nie wie, co planujemy, ale dzięki 

inteligencji kombinuje. U Adama i Ewy promieniowanie miłością zanikło po grzechu. Plan diabła polegał 

na zniszczeniu grzechem. Natura nieskażona grzechem -  czyli niepokalana.   

Polska to jedyny kraj, który uznał Maryję Królową Polski.  Intencje naszych modlitw: Aby Polska była 

wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, aby wypełniła Jasnogórskie Śluby Narodu. Matka Boża w Akita 

mówi, że kłótnie biskupów, to dopust Boży, aby Kościół oczyścić. 

W bogatej tematyce rekolekcji ks. Bagdziński poruszył bardzo wiele ważnych spraw - między innymi 

zwrócił też uwagę na posłuszeństwo Kościołowi: "Nigdy nie stracimy na posłuszeństwie Kościołowi". 

Święty Augustyn mawiał - "Ja chcę błądzić, ale z Kościołem". Święty Jan Paweł II prosił, żeby nie 

mieszać postaw w Kościele. Rozbieżne postawy rozbijają jedność w Kościele.  

Jeśli coś burzy jedność to jest od złego. Pan Jezus do św. siostry Faustyny mówił o kapłanach - "oni są 

moimi narzędziami”. Kapłan to Alter Christi w czasie Mszy świętej – drugi Chrystus. 

W Dzienniczku św. siostra Faustyna opisała sytuację, gdy Pan Jezus zażądał od niej określonego 

zachowania. Spowiednik natomiast zabronił tego zachowania siostrze Faustynie, a ona posłuchawszy 

go rozpłakała się przed Jezusem, bo uznała, że była nieposłuszna. Pan Jezus jednak odpowiedział, że 

dobrze uczyniła słuchając w tej sytuacji kapłana, Mówił, że była to dla niej próba, która pokazała jak 

ważne jest, żeby Kościół nie był rozbity. Trzeba nam błogosławić biskupów, kapłanów, modlić się o ich 

świętość, a także zamawiać Msze Święte w ich intencji. 

Ksiądz Bagdziński ostrzegał przed fałszywymi prorokami, którzy pod pozorem ratowania świata uderzają 

w jedność Kościoła. Rekolekcjonista poruszył także sprawę nieścisłości w rozumieniu Intronizacji 
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Chrystusa. Prośmy, żeby Jezus pogodził wszystkich Polaków, a także żeby Polacy w sercu uznali,  że 

Chrystus jest Królem,  Uznanie - czyli panowanie Chrystusa Króla Polski. 

Głosem sprawiedliwym w tej sprawie będzie głos Episkopatu. Należy modlić się, żeby wypełniła się wola 

Boga. Prośmy proboszczów o organizowanie Jerycha Różańcowego i procesji różańcowych w 

dekanatach. 

Bóg zapłać Księdzu i organizatorom rekolekcji.    mr Joanna 

RELACJA z XI Pielgrzymki Zawierzenia Legionu 
MRMSJ Matce Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, 
10-11.04.2016 

Kolejna już XI Pielgrzymka Zawierzenia (PZ) Legionu MRMSJ Matce Miłosierdzia i Królowej Polski 

przypadła nam w Świętym Roku Miłosierdzia, w jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski oraz 85 

rocznicę urodzin naszej założycielki, s. Zofii Grochowskiej. Towarzyszyło nam dwóch kapłanów: ks. 

Lesław Krzyżak, od sześciu lat opiekun corocznych Pielgrzymek Zawierzenia oraz ks. Maciej Bagdziński 

(o. Jana Paweł), głoszący rekolekcje poprzedzające XI PZ a wcześniej w Tolkmicku (2010) i Koszalinie 

(2015). 

Zjazd rozpoczął się o 14:00, Drogą Krzyżową na Wałach Jasnogórskich. 

Rozpoczął ją i rozważania przy poszczególnych stacjach kierował o. Jan 

Paweł, od pięciu lat opiekun corocznych pielgrzymek zawierzenia. 

Droga Krzyżowa wraz z koronką do Bożego Miłosierdzia zakończona została 

ok. 15: 15 błogosławieństwem udzielonym Pasyjnym Krzyżem Serca 

Jezusowego przez ks. Macieja oraz uczczeniem tego krzyża przez ucałowanie 

Św. Ran Chrystusowych. 

O 15:30 była możliwość uczestniczenia we Mszy św. dla wszystkich uczestników przybyłych w ramach 

XI PZ w kaplicy Cudownego Obrazu. Ks. Lesław sprawował tę Msze św. we wszystkich intencjach 

Małych Rycerzy sugerowanych w Głosie Małego Rycerza jak również wszystkich tych, jakie w swoich 

sercach noszą Mali Rycerze – za żywych i zmarłych w tym śp. S. Zofię.  

W auli Augustyna Kordeckiego dowiedzieliśmy się o odejściu do domu Ojca rycerki z Kraśnika. Hanna 

Kosik zmarła przed godz. 15:00 w wieku 65 lat. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!  

Od 17:00 do 20:00 udostępniona została aula Augustyna Kordeckiego dla przybyłych ponad 240 

uczestników XI Pielgrzymki Zawierzenia Legionu MRMSJ Matce Bożej z: Berlina (1) Kraśnika (40), 

Koszalina (17), Pelplina (4), Pleszewa (11), Wałkowa Dobrzycy (4), Ostrowa Wlkp.-Odolanowa (5), 

Cieszyna (6), Głubczyc (1), Bielska-Białej (7), Poznania (3), Zabrza (6), Szczecina (9), Głuchołaz 

(1), Wrocławia (6), Boguszowa Gorce (4), Piotrkowa Trybunalskiego (4), Aleksandrowa Łódzkiego 

(1), Bochni (8), Gdyni (6), Poddębic (4), Radomia-Olszowa (1), Nidek (15), Andrychowa (5), 

Gniezna (1), Nowego Sącza (5), Siedlec (3), Wilkowic (1), Trzcianki (4), Żywiec-Radziechowy (1), 
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Żor (2), Ropczyc (4), Rypina (1), Prabut (1), Inowrocławia (1), Malborka (1), z Zdziłowic (2), z 

Batoszowa (1), Tarnowa (1), z Zakopanego (8), ze Słodkowa (2), Warszawa-Ząbki (5), Niemodlina 

(1), Kazimierza Biskupiego (1), Jastrzębia Zdroju (4), z Bulowic (1), z Kęt (4), Roczniczka (3), 

Chocznia (1), Inwałdu (1), z Łęki (1),  z Malec (2), Rzeszowa (1), Słupska (3), Szczecinka (2).   

(Wykaz ten jest na podstawie listy zapisanych przedstawicieli Małych Rycerzy obecnych na spotkaniu w 

Auli o. Augustyna Kordeckiego). 

Spotkanie modlitwą i fragmentem z Pisma Św. rozpoczął ks. Lesław Krzyżak. Przebieg spotkania 

zarysował prezes zarządu Legionu MRMSJ. Gościem specjalnym spotkania XI PZ w tym roku był 

ks. Maciej Bagdziński, głoszący rekolekcje poprzedzające XI PZ. W konferencji nawiązał do fiat Maryi. 

W półgodzinnej przerwie w stoisku (s, Marii) z publikacjami i dewocjonaliami mogli zaopatrzyć się 

wszyscy zainteresowani. 

Wymownym słowem do rycerzy (pełna treść poniżej w artykule 

„Słowo do rycerzy rycerki z Nowego Sącza”) podzieliła się rycerka 

Renata z Nowego Sącza, należąca do koła Małych Rycerzy przy 

parafii św. Mikołaja w Bochni. 

Apelem o 21:00 zostało rozpoczęte czuwanie Legionu przed obrazem 

Królowej Polski. Z uwagi, że Kaplica Matki Bożej ma podgląd 

internetowy, w zakrystii powstała sugestia, aby została dokonana prezentacja Legionu. Do tej misji 

został wytypowany mr Wiesław z Koszalina (Prezes Zarządu). Po tym wystąpieniu ks. Lesław dokonał 

wystawienia Najświętszego Sakramentu przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. Na początku został 

odnowiony akt zawierzenia Legionu Matce Bożej wg tekstu Śpiewniczka Małego Rycerza (s. 128). 

Adoracja Króla Miłosierdzia przebiegała w wielkim dziękczynieniu przez wszystkich, także tych 

odważnych i pragnących uczynić to osobiście publicznie. Nad prowadzeniem tej części adoracji czuwał 

o. Jana Paweł. 

Przed Mszą św. o północy Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem dokonał ks. Lesław. 

Msza św. o północy sprawowana przez 2 kapłanów towarzyszących nam: 

 Ks. Maciej polecał intencje przyjętą od rycerzy ze Szczecina dot. uznania Jezusa Królem 

Polski przez intronizację. (w ramach 30 Mszy św. – pełna intencja – zob. str. 28 Głosu MR) 

 Ks. Lesław modlił się za wszystkich biskupów i proboszczów diecezji i parafii gdzie są Mali 

Rycerze oraz kapelana krajowego, ks. opiekunów lokalnych kół i grup modlitewnych i 

sprawujących formację duchową (misjonarzy, rekolekcjonistów, kierowników duchowych, 

spowiedników) służących bezpośrednio Małym Rycerzom. 

Kazanie rozpoczął o. Jana Paweł a zakończył ks. Lesław. 
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Po homilii rycerka Iwona Tęcza z Koszalina po uprzednim 33 dniowym przygotowaniu się wg 

Podręcznika Niewolnika Maryi i przeczytaniu Traktatu o doskonałym nabożeństwie wg św. Ludwika 

Marii Grgnion de Montforta otrzymała łaskę złożenia w darze ołtarza akt oddania się w niewolę Jezusa 

przez ręce i serce Matki Bożej. W obecności o. Jana Pawła i wszystkich zgromadzonych na ołtarzu 

złożyła własnoręczny podpis pod treścią tego aktu. 

Po Komunii św. o. Jan Paweł z rąk prezesa Zarządu Legionu otrzymał pamiątkowy Dyplomik Małego 

Rycerza, dokonując od razu aktu przyrzeczenia i ofiarowania się Chrystusowi Miłosiernemu wg tekstu 

zamieszczonego w legitymacji MR. 

Po tym rycerz Wiesław z Koszalina w imieniu Legionu poprowadził odnowienie Aktu uznania Jezusa 

Królem (Polski) we wspólnocie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego (śpiewnik Małego 

Rycerza (s. 125). 

Po Mszy św. towarzyszący nam kapłani udzielili wszystkim namaszczenia poświęconymi olejami. 

Dalszy przebieg czuwania upłynął w duchu wspólnej dziękczynnej modlitwy różańcowej w rozważaniach 

Różańca Eucharystycznego wg Carvera Alana Amesa przeplataną śpiewem i Koronką do Bożego 

Miłosierdzia poprzedzoną modlitwą do niezgłębionego Miłosierdzia Bożego śp. s. Zofii. 

Czuwanie zakończyło się ok. 4:00 nad ranem. 

Za dar owocnych rekolekcji i liczną XI Pielgrzymkę Zawierzenia Legionu – Bogu niech będą dzięki! 

Za kapłanów: o Jana Pawła i ks. Lesława oraz ich ofiarną posługę – Bogu niech będą dzięki! 

Za zaangażowanych w organizację tej uczty duchowej – Bogu niech będą dzięki! 

Za trud uczestników, ich rozmodlenie, świadectwo wiary oraz złożone ofiary – Bogu nich będą dzięki! 

Za kandydatów i nowych zadeklarowanych małych rycerzy – Bogu niech będą dzięki! 

Za niewolników Boga i Maryi – Bogu niech będą dzięki! 

Za wspierających rekolekcje i XI Pielgrzymkę Zawierzenia Legionu modlitwa i ofiarą – Bogu niech będą 

dzięki! 

Za dar pochmurnej i deszczowej pogody - Bogu niech będą dzięki! 

Za pokój i otoczenie tej uczty duchowej specjalną Bożą łaską opieki – Bogu niech będą dzięki! 

Za wsparcie Matki Bożej, Patronów Legionu, Świętych Aniołów i Wszystkich Świętych – Bogu niech 

będą dzięki! 

mr Wiesław z Koszalina 

SŁOWO DO RYCERZY rycerki z Nowego Sącza 
podczas XI PZ Legionu w na Jasnej Górze, 10.04.2016 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. 

Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, Drodzy Mali Rycerze MSJ. 

 Bardzo się cieszę, że mam możność uczestniczyć z Wami 

tak licznie zgromadzonymi, na Uroczystości w tym wspaniałym i 

http://www.mali-rycerze.pl/czytam,1194
http://www.mali-rycerze.pl/czytam,1194
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wyjątkowym Miejscu. Z polecenia naszego Pana Prezesa, otrzymałam tę wielką łaskę skierowania do 

Was kilku słów, choć byłoby wspaniale, gdyby każdy z Was miał możność wypowiedzenia się.  

* Krótka historia: Mam na imię Renata, mam 31 lat, pochodzę z Nowego Sącza. 

 Dzięki rodzicom zostałam wychowana w Duchu wiary, więc Pan Bóg zawsze zajmował w 

moim życiu centralne miejsce.  Największym jednak impulsem i zaczątkiem mojej wielkiej przyjaźni z 

Panem i Matką Najświętszą, była wizja piekła z piątku 15 sierpnia 2008 roku, w Święto Wniebowzięcia 

NMP, która miała miejsce w tarnowskim Szpitalu Św. Łukasza, po dwóch ciężkich operacjach, kiedy to 

Bóg podarował mi drugie życie. Z tej wizji niezrozumiałe było dla mnie wówczas tylko jedno: dlaczego tę 

rzeczywistość piekielną ujrzałam na powierzchni ziemi... To, czego nie pojmowałam wówczas, dał mi 

Bóg w pełni pojąć w chwili obecnej. Chodziło, bowiem o czas obecny, Czas Ostateczny, w którym 

według proroctw, moce piekielne zostały uwolnione na ziemię. 

Wielkim symbolem był wówczas różaniec, który pochwyciłam do ręki w czasie wizji, za sprawą, 

którego powróciłam do świata rzeczywistego, oraz cześć, którą oddawałam po tym trudnym wydarzeniu 

dla uczczenia Jezusowych Ran w Modlitewniku „Tajemnica Szczęścia”, odmawiając ją w ciągu całego 

następnego roku dla zyskania pełnego wymiaru.  

Dopiero kilka lat po tym fakcie, Bóg daje mi poznać wiele tajemnic, które leżą daleko poza 

granicami mej ludzkiej kompetencji. Wiem, że owa Tajemnica szczęścia w chwili obecnej mego życia 

zaczyna nabierać pełnego wymiaru, a różaniec jest symbolem miecza rycerskiego, służącego do 

walki z mocami ciemności w obecnym Czasie Ostatecznym. To wielki dar Nieba. A i tak jest to początek, 

bo ja mam wrażenie, jakbym dopiero zaczynała poznawać Boga, ta moja wiedza jest na prawdę 

raczkująca.  

Z początku 2014 roku, zaczęłam jakoby od nowa poszukiwać swojej duchowej drogi, kiedy 

odczułam, że zbytnio zaangażowałam się w sprawy życia doczesnego, a moja relacja z Bogiem 

zdecydowanie zeszła na dalszy plan. Prosiłam Boga usilnie o przymnożenie wiary. 

 *27 czerwca 2014 r. ( W święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy), otrzymałam powołanie do służby w 

Dziele Małych Rycerzy MSJ, poprzez fragment z orędzi w modlitewniku: „Armia Najdroższej Krwi Jezusa 

Chrystusa”. Wówczas w sercu i duszy usłyszałam Głos Boga, przekazany przez naszą założycielkę, 

czcigodną s. Zofię Grochowską.  

Pół roku później Matka Boża Bolesna z Limanowej, pokierowała mnie szczęśliwie do Bochni, do Parafii 

Św. Mikołaja, gdzie odnalazłam zgromadzenie Małych Rycerzy. Był to październik - miesiąc różańcowy, 

i miało to miejsce, w trakcie trwania Odpustu u Matki Bożej Różańcowej w tamtym Kościele, a więc 

Matka Boża cały czas mnie prowadziła i nadal prowadzi.  

W jednym z ostatnich Orędzi, w Święto Zmartwychwstania, dał mi Pan poznać, jak zaplanowano moje 

powołanie do Legionu, to było dla mnie ogromnym zaskoczeniem: „...W Bogu powinniście pokładać 

ufność, tylko Ja mogę was wyzwolić, módlcie się i czyńcie pokutę, a w święto Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy dopełni się Wola Boża. W tym dniu Matka Boża pobłogosławi tego, 
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którego Ja wybrałem. Ten Mały będzie Mym narzędziem dla Mego ludu umiłowanego. A teraz 

błogosławię całą Polskę. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.1 

* W czerwcu 2015 roku, dokładnie w rocznicę mojego rycerstwa, po rekolekcjach z obecnym Biskupem 

Leszkiem Leszkiewiczem, otrzymałam od jednej z rycerek pełne Orędzia naszej założycielki. Od tamtej 

pory, moje życie zmieniło się nieprawdopodobnie, kiedy usłyszałam, jak każde kolejne słowo było 

kierowane do mnie, a wiele z nich już się wypełniło. Wówczas po raz pierwszy doświadczyłam 

prawdziwej łączności z Duchem Świętym, tak, że zupełnie zmienił się mój światopogląd, postrzeganie 

Spraw Bożych oraz otaczającego świata. Na pewien czas zostałam dosłownie oderwana od 

rzeczywistości. 

W jednym z Orędzi usłyszałam, że otrzymałam światło rozpoznania tego Dzieła względem 

czasu obecnego, oraz polecenie Ducha Świętego: ”Pisz dzieje twego życia jak Bóg stanął na twej 

drodze, nie zastanawiałaś się, w pośpiechu poszłaś za tym natchnieniem. Wiele ujrzałaś świata 

nadprzyrodzonego, duch twój ujrzał świat niebiański, w którym przebywa Bóg. Pomału odtwarzaj 

już przebyty czas z Bogiem. Ten rozdział się już zakończył. A ten nowy pisz dzień za dniem, nie 

zabraknie ci tematu do pisania, bo Ja, Duch Św. będę twoim natchnieniem, abyś dobrze odebrała 

dzieje Boże i przekazała światu”.2    

Według polecenia, mam pisać o radościach i trudnościach w tym Dziele. Pisać o życiu swoim i 

świata w obliczu Czasów Ostatecznych. Jest wiele tematów trudnych i wrażliwych, które pewno lepiej 

byłoby pominąć, bo wiem, że opisując je, narażam się wielu i powoduję ludzkie niezadowolenie, jednak 

nie mam wyboru, a Bóg za każdym razem, gdy tylko coś przeoczę lub świadomie opuszczę, surowo 

mnie napomina. Czyż mogę się sprzeciwiać Woli Bożej? Nie ma już mojej Woli.  

Przez jakiś czas miałam duże trudności, ponieważ wszelkie natchnienia i zapiski na co dzień, 

musiałam konsultować z Kapłanami niepowiązanymi z tym Dziełem, którzy mimo tego, że starali się 

pomóc, jednak nie do końca pojmowali, co Bóg czyni w mojej duszy, a Orędzia naszej Założycielki, które 

pośród duchowieństwa rozpowszechniałam, często były odrzucane. Modliłam się przez wstawiennictwo 

Św. Faustyny bardzo długo, by Bóg przysłał mi na pomoc Kapłana, który to wszystko pojmie i 

odpowiednio mnie pokieruje. Bóg udzielił mi tej wielkiej łaski. Przysłał Kapłana, który rzeczywiście 

otrzymał światło w tej Bożej Sprawie. Od tamtej pory zawsze mogę liczyć na Jego pomoc i bezwzględnie 

powinnam z Nim wszystko ściśle konsultować, a czynić i uwidaczniać jedynie tyle, na ile On sam mi 

pozwoli. Wiem, że przemawia przez Niego Sam Pan Jezus, a więc jestem spokojna o prowadzenie w 

tym Dziele. To jest ogromną łaską, o którą i dla was proszę, to niesłychanie ważne, aby mieć wsparcie 

Kapłana i działać pod Jego czułą opieką. 

Z całego serca pragnę was zachęcić, do głębszego wniknięcia i rozpowszechniania 

naszych Orędzi, jako prawdziwego skarbu i ratunku dla świata. Zapewne wielu z Was to czyni. 

Rok Miłosierdzia jest rokiem szczególnym. Trzeba go wykorzystać jak najowocniej, by 

                                                           
1 Z . Grochowska, u Źródeł Bożego Miłosierdzia, tom I, Nowy Sącz 2008 s. 47, Orędzie z dn. 26.11.1990 r. 
2 Z. Grochowska, u Źródeł Bożego Miłosierdzia, tom II, Nowy Sącz 2008, s.  71, 72. 
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rozpowszechnić to Dzieło dla ratowania świata. Miłosierdzie, najpełniej wyraża się poprzez 

uczynki. O tym musimy pamiętać i tego się trzymać, by czynić dobro przez wzgląd na Boga i z 

udziałem Bożej Miłości. Jednak nie można w pełni uczestniczyć w tym Dziele, zapominając o 

Orędziach z Nieba przekazanych przez s. Zofię Grochowską. Słowo dane przez Boga ma 

niewyobrażalną wartość. Od Słowa wszystko wzięło swój początek.   

Orędzia, powinny nas prowadzić niczym przewodnik każdego dnia, bo tam jest prawdziwa 

Mądrość. Boża Mądrość i Prawda, którymi zdecydowanie powinniśmy się kierować, pomimo 

wszystko. Nie zrażajmy się tym, że Orędzia napisane są w poważnym tonie i poruszają wiele 

niewygodnych tematów. One są prawdzie. To jest Boska Prawda w wielkim Miłosierdziu 

przekazana dla ludzkości, a naszym zadaniem jest tej Prawdy bronić. Mamy wielką 

odpowiedzialność. Bądźmy sługami tych Słów.   

Jedno z pierwszych orędzi, które usłyszałam były to słowa: 

”Zbliża się dzień, dzień Nawiedzenia, aby się dopełniło, że to dzieło o Miłosierdziu Bożym jest 

prawdziwe, bo w nim nie ma nic nieprawdziwego. Wszystko jest prawdą i wszystko zacznie się 

wypełniać. Bóg pragnie okazać Swoje Miłosierdzie dla upadłego świata. Ostatnia deska ratunku, 

jaka została: to jest Miłosierdzie Boże. Zwróćcie się dzieci z całą ufnością i miłością do 

Miłosierdzia Bożego, bo w nim jest ratunek. Oj biada wam, jak go nie uczcicie.”.3 

Ten opisany wyżej czas właśnie następuje krok po kroku, i wszystko, co zostało powiedziane w 

Orędziach, wypełnia się z dużą dokładnością. Jesteśmy tego świadkami. Niebawem będzie nam danych 

wiele znaków na Niebie i na ziemi, zgodnie z obietnicami Boga, które utwierdzą nas w tej Misji i w 

przekonaniu, że czas się przybliżył. 

 Każdy z nas w tym Dziele, każdy rycerz powołany po imieniu otrzymuje wiele łask, i ma do 

odegrania pewną istotną rolę. Wejdźmy w siebie i zechciejmy wsłuchać się, co Bóg do nas mówi, i 

czego od nas żąda. Przyjmujmy to wszystko z wdzięcznością i głośmy prawdę całemu światu, choć 

mamy do przemierzenia bardzo trudną drogę. W orędziach Pan Jezus kieruje do nas słowa:  

”Nie lękajcie się Moi wybrańcy, mówcie wszystko, co widzicie i słyszycie, choć będziecie 

prześladowani i nazwani kłamcami i psychicznie chorymi, że macie przywidzenia, że to wszystko 

pochodzi od szatana. Jednak wytrwajcie, Moje umiłowane stworzenia. Zwróćcie się do 

macierzyństwa Mojej Matki i waszej...”4 

Bóg poprzez Orędzia w ostatnim czasie wielokrotnie daje poznać, że 2 najbliższe lata będą 

najtrudniejsze w zmaganiu ze złem. 

„Otwórzcie swoje serca, abym mógł przez was działać, bo przez następne dwa lata, które już 

przepowiedziałem, będzie wielkie zmaganie przeciwko złu... 

                                                           
3 Z. Grochowska, u Źródeł Bożego Miłosierdzia, Nowy Sącz 2008, s. 67, 68. 
4 Z . Grochowska, u Źródeł Bożego Miłosierdzia, tom I, Nowy Sącz 2008 s. 151. 
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  Co Bóg postanowił, będzie wypełnione. Pragnę tylko waszej wiary. Waszego oddania się. Nie 

zniechęcajcie się waszymi problemami, waszymi cierpieniami, ale ufajcie, ufajcie, bo Ja wkrótce 

przyjdę. Przyjdę do swojej trzódki i będę z wami – Ja Jezus Chrystus. Bóg – Człowiek przyjdę do 

swoich stworzeń.”5  

W tej trudnej walce nie pozostaniemy sami. Bóg posyła na pomoc całe Niebo.  W sposób 

szczególny prośmy o wstawiennictwo Św. Faustynę i Zofię Grochowską, ponieważ ich misja trwa nadal i 

dopełnia się poprzez ludzi. Bóg obiecuje, że przyśle Szymona w najtrudniejszym momencie zmagania 

ze złem. W jednym z Orędzi usłyszałam pewnego dnia bardzo ważne słowa: 

”Zbliża się dzień, kiedy ujrzycie Moją córkę mówiącą i chodzącą. Jej ciało będzie 

uzdrowione, będzie mogła mówić na osobności z każdym z was, te dni są policzone.  

Ty córko, otrzymasz wiele poleceń. Wykonuj je z miłości myśląc, że to wszystko czynisz 

dla Mnie. Nie lękaj się niczego, bo Wola Moja będzie spełniona. Nikt nie jest w stanie być jej 

przeszkodą.” 6   

Radością i nadzieją niech nas napełnią obietnice naszego Orędownika Św. Ojca Pio, dane poprzez 

Orędzia: 

 „...Gdy otrzymacie Ducha Bożego, gdy Duch was ogarnie i płomieniami mądrości i męstwa 

pojawi się w was, zostaniecie oczyszczeni, przemienieni, a Duch Święty będzie działał przez 

was...”7 

Gdy otrzymamy Moc Ducha Św. w pełni, wówczas będziemy zdolni do czynów 

nadprzyrodzonych, bo Sam Bóg będzie działał przez nas maluczkich, tak jak zostało to powiedziane. Te 

czyny będą widoczne. Skoro, jako rycerze, ofiarowaliśmy Bogu naszą wolę, użyczmy zatem naszych 

serc, i naszych ust. Nie martwmy się więc, co będziemy mówić i czynić. Pamiętajmy, że w tym Dziele 

Zbawienia jesteśmy jedynie pokornymi narzędziami w Ręku Mistrza. Czyńmy wszystko odważnie i 

z oddaniem, by Wola Boża dopełniła się. 

Głośmy prawdę o powracającym Chrystusie i Nowej Erze panowania Dwóch Najświętszych Serc. 

Ten czas jest naprawdę bliski!  Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!  mr Renata 

 

                                                           
5 Z. Grochowska, u Źródeł Bożego Miłosierdzia, tom I Nowy Sącz 2008, s. 255, 256, 257. 
6 Z. Grochowska, u Źródeł Bożego Miłosierdzia, tom I Nowy Sącz 2008, s. 30, 69, 70. 
7 Z. Grochowska, u Źródeł Bożego Miłosierdzia, Nowy Sącz 2008, s. 217, 218. 



Głos Małego Rycerza Nr 22 (2/2016)        kwiecień-maj-czerwiec 2016 

  

15 
 

 
 

 

P.S. Głos rycerki Renaty z Nowego Sącza  
dot. rekolekcji w Częstochowie, 8-10.04.2016 

Czasami zauważam, że zachowuję się jak małe dziecko, tak dzieje się w momentach, gdy w pełni zdaję 

się na wolę Bożą i Matki Najświętszej, i tę Święta Wolę wypełniam, tak jak w Częstochowie, przed 

Najświętszym Sakramentem i Obliczem Matki, kiedy złożyłam Bogu podziękowanie, Ks. Maciej 

tajemniczo na mnie popatrzył i nakazał mi tam pozostać. Nie sposób opisać, co wtedy przeżywałam. 

Później, przemówiły przeze mnie moje ludzkie przemyślenia i moja własna wola, poczułam się niegodna 

i niezwłocznie radząc się kapłana, opuściłam to Święte i zaszczytne Miejsce. 

Początkowo chciałam Kapłanów za to przeprosić, jednak bardzo szybko poczułam, że nie 

powinnam, gdyż nie działo się to z mojej woli. 

Ciągle czuję w sobie rozdwojenie, pomiędzy moją wolą a wolą Boga, to bardzo trudne. Stąd potrzebne 

będzie to ostateczne oddanie Woli, przekreślając własną wolę, choć wiem z jakimi trudnościami i 

wyrzeczeniami się to będzie wiązało.  

W najbliższą niedzielę, w uroczystość Opieki Św. Józefa nad Kościołem – mam polecenie, udać się na 1 

dzień rekolekcji.  

W dzienniczku Św. Faustyny Jezus mi powiedział:  
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„W tych rekolekcjach utwierdzę cię w spokoju i męstwie, by nie ustały siły twoje do spełnienia 

zamiarów moich. Dlatego w tych rekolekcjach absolutnie przekreślisz wolę własną, a natomiast 

spełni się w tobie wszystka wola moja. Wiedz o tym, że to wiele kosztować cię będzie, dlatego 

napisz na czystej karcie te słowa: Od dziś we mnie nie istnieje wola własna, i przekreśl ją; a na 

drugiej stronie napisz te słowa: Od dziś pełnię wolę Bożą wszędzie, zawsze, we wszystkim. Nie 

przerażaj się niczym, miłość ci da moc i ułatwi wykonanie.” Dz. 372 

Ufam Bogu całkowicie, wiem, że jego Wola dopełni się przy udziale Jego Mocy. 

Słyszę słowa Matki Najświętszej skierowane do rycerzy: 

„Córko Moja nie lękaj się przekazywania Orędzi Moim dzieciom. Działaj szybko i z zupełnym 

oddaniem się dla Boga, Pana Nieba i ziemi. Rozradowało się Moje Matczyne Serce, widząc was 

tak licznie zgromadzonych. Błogosławiłam wam, napełniłam was Moją Miłością, wypraszałam u 

Boga potrzebne wam łaski w misji, do której zostałyście powołane. Dzieci Moje, Kalwaria jest 

waszym początkiem życia dla Boga i bliźniego. Nie lękajcie się kroczyć tą drogą zbawienia, która 

jest dla was spełnieniem człowieczeństwa. Ja, wasza Matka, będę zawsze trwała przy was. 

Rozważajcie Moją ziemską pielgrzymkę, oddanie się do końca Bogu, Oto Ja -Służebnica Pańska- 

wypowiadałam codziennym życiem.  

Moje Dzieci, poprowadzę was do zwycięstwa nad złem. Jesteście Bożymi wybrańcami. Przez was 

Miłosierdzie Boże pragnie uratować wiele dusz. W czasie waszej tu obecności, Mali Rycerze 

Miłosierdzia Bożego, Mój Boski Syn obdarzył was wieloma łaskami.  

Gdy wrócicie do domów, otrzymane łaski będą promieniować na innych, stając się zaraniem 

niosącym dobro.  

Dzieci Moje, pielęgnujcie łaski, którymi obdarzył was Bóg, gdyż tak łatwo można je utracić. 

Otwierajcie się z wielką miłością i pokorą na Wolę Bożą. Zamieszkajcie w Moim Niepokalanym 

Sercu, które zawsze jest dla was bezpiecznym schronieniem, nie tylko w trudnych chwilach. 

Błogosławię wszystkie dzieci. Umacniam Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. W imię Ojca i 

Syna i Ducha Świętego. Amen.”8     

Łączmy się i składajmy Dziękczynienie oraz wyrażajmy Uwielbienie Kochanej Matce 

Najświętszej, złóżmy swoje dziecięctwo w jej Niepokalanym Sercu. 

Informujemy czytelników, że na mocy Dekretu Kongregacji Doktryny Wiary z 15 listopada 1966 r. podpisanego przez papieża 

Pawła VI, zostały zniesione kanony 1399 i 2318, tym samym zezwalając na drukowanie nowych objawień, orędzi, przepowiedni, 

wizji, ekstaz, cudów oraz zjawisk mistycznych bez imprimatur władz kościelnych. 

Świadectwo uzdrowienia rycerki Ani z Pucka 

W dniu 12 lutego 2016 r. (to był piątek) poszłam do lekarza okulisty na badanie oczu, żeby zmienić 

                                                           
8
 Z . Grochowska, u Źródeł Bożego Miłosierdzia, tom I, Nowy Sącz 2008 s. 131-2, Orędzie z dn. 06.10.1994 r. 
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okulary do czytania. I wtedy usłyszałam od lekarki: „daję pani skierowanie do szpitala na operację, 

ponieważ w pani oku podczas badania wykryłam dwa ogniska zapalne i stwierdziłam u pani nabłoniaka 

powieki dolnej (nowotwór złośliwy). Potem przyjdzie pani na kontrolę.”  

Byłam bardzo niespokojna i w poniedziałek 15 lutego 2016 r. pojechałam do szpitala onkologicznego w 

Gdyni Redłowie. Tam, w poradni okulistycznej przeszłam konsultacje, które przeprowadziło trzech 

lekarzy okulistów. Diagnoza była taka sama jak poprzednio. Wyznaczono mi termin operacji oka na 

dzień 18 kwietnia 2016 r. w szpitalu na oddziale okulistycznym. 

W tym czasie, z wiarą modliłam się, dużo czasu spędzałam na adorowaniu Pana Jezusa w 

Najświętszym Sakramencie. Pojechałam też na Jasną Górę na zawierzenie Matce Bożej 

Częstochowskiej. Uczestniczyłam w rekolekcjach prowadzonych przez ks. Macieja Bagdzińskiego (o. 

Jana Pawła), na których całkowicie oddałam się Panu Jezusowi i Jego woli. 

 Jakie było moje zdziwienie, kiedy w dniu 18 kwietnia - po badaniu w szpitalu przed operacją, 

usłyszałam od lekarza, że nie będzie żadnego zabiegu, bo nie ma co operować. Chwała Panu! 

Świadectwo s. Bożenki dot. Pasyjnego KRZYŻA 
Serca Jezusowego w Częstochowie, 8-10.04.2016 

Dziękuję Ci moja ukochana Mateńko za wspaniałe wesele w naszej Kanie Galilejsko-Częstochowskiej, 

gdzie uczestniczyłam z mężem, o. Janem Pawłem (Ks. Maciejem Bagdzińskim), prowadzącym, Marysią, 

Wiesławem i grupą modlitewną Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. To była 

cudowna uczta weselna, świętych obcowanie… tak wspaniale Ojciec i uczestnicy rekolekcji zapraszali 

do wspólnej modlitwy całe niebo, dusze czyśćcowe itd. Pan w Trójcy Świętej sprawił, że całe niebo było 

połączone w nami tutaj na ziemi. Ogrom łask Bożych spływał na uczestników. To był czas wielkiego 

uniesienia i wielkiej łączności… Wielkiego otwarcia serc na Pana. 

MOJE SZCZEGÓLNE PRZEŻYCIE Z PANEM JEZUSEM [UKRZYŻOWANYM]. 

Już w piątek, 8.04.2016 - pierwszy dzień rekolekcji – podczas modlitwy w drodze krzyżowej, Pan dał mi 

wielkie pragnienie ucałowania, ukochania Pana Jezusa na Krzyżu [Pasyjnym Serca Jezusowego], który 

był niesiony podczas Drogi Krzyżowej. Na drugi dzień przed nauką rekolekcyjną w Sali konferencyjnej 

domu pielgrzyma, do której był przyniesiony ten sam Krzyż, Pan znów zapragnął, abym dała Panu 

odrobinę miłości. Podeszłam i jak zwykle wygłaskałam, wytuliłam stopy Pana, wszystkie rany i wszystkie 

boleści zadane przez nasze małżeństwo i dzieci. Podczas drogi krzyżowej w niedzielę, 10.04.2016, przy 

II stacji, gdy Pan Jezus dźwigał [przyjął] krzyż. Pan Jezus mówił do mnie: Moje krople Krwi spadają na 

drogę. A ja odpowiadam: - Panie, ja te wszystkie krople zbiorę do serca. I kiedy już Pan Jezus umierał 

na Krzyżu, zobaczyłam, że serce jest wypełnione do 3/4 ilości kropli Krwi, a po chwili zamieniły się w 

przepiękne białe perły. Mówię: - Panie mój ukochany, ale ja nie jestem godna tych łask. Pan odpowiada: 

- To twoja miłość… za twoje pocałunki i uwielbienie moich ran. Dziękuję Ci mój ukochany Panie. 
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KRÓTKA HISTORIA KRZYŻA 
(o którym daje świadectwo s. Bożenka) 

Krzyż w chwili obecnej ma swoje miejsce w parafii pw. Ducha Świętego 

w Koszalinie. Został nabyty w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

NMP, 8 grudnia 1999 r. w Oławie, od br. Ryszarda G., który wówczas te 

krzyże wykonywał i rozprowadzał. To tzw. Pasyjny Krzyż Serca 

Jezusowego Końca Czasu. Jest przedstawiony w ten sposób – dla 

uczczenia i ofiarowania Najświętszych Ran i Najdroższej Krwi Naszego Pana i Boga, Jezusa Chrystusa oraz 

zwycięstwa i tryumfu Niepokalanie Poczętej Najświętszej Dziewicy i Matki Boga, Maryi (z francuskiej książki „Pere 

Eternel” – Ojciec Przedwieczny).  

W styczniu 2000 r. na Mszy św. o północy za Ojczyznę - w ramach nocnej adoracji w Kaplicy Chrystusa Króla przy 

kościele pw. Ducha Świętego w Koszalinie, Krzyż ten został poświęcony przez ówczesnego opiekuna grupy 

modlitewnej Małych Rycerzy i czcicieli Bożego Miłosierdzia ks. Czesława Ł. I odtąd towarzyszy tej wspólnocie w 

każdą pierwszo-piątkową nocną adorację, gdzie są czczone Święte Rany i Krew Chrystusa po Drodze Krzyżowej 

oraz w ramach aktu pokutnego przebłagalno-wynagradzającego za dzieciobójstwo i eutanazję.  

Krzyż towarzyszył także uczestnikom pieszych pielgrzymek z Koszalina do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 

Myśliborzu. Ponadto obecny jest podczas organizowanych rekolekcji, dni skupienia, ogólnopolskich zjazdów (m.in. 

jest zabierany na każdą Pielgrzymkę Zawierzenia Legionu MRMSJ na Jasną Górę). 

Krzyż ten doznał poważnej profanacji w ramach modlitw o uwolnienie osoby opętanej (młodego mężczyzny), gdzie 

demon z mocą rzucając Krzyż roztrzaskał pasyjkę (figurę Chrystusa Ukrzyżowanego) na wiele części. Pozbierane 

fragmenty udało się z Bożą pomocą scalić. Krzyż ponownie został poświęcony a czyn profanacji wynagradzany 

aktami pokutnymi.  

Krzyż kilkakrotnie był czczony w Wieki Piątek; wystawiony wielokrotnie na widok publiczny w ołtarzu Bożego 

Miłosierdzia i na ołtarzach podczas sprawowanych Mszy św.  

Krzyż jest bardzo omodlony, ukochany…  kilka osób twierdzi, że, widzi na nim „żywą” krew. Z wielką czcią i miłością 

czczone są Rany Jezusa Chrystusa podczas wszystkich spotkań modlitewnych szczególnie przez uczestników 

nocnych adoracji. Krzyż jest pod opieką Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Bóg Ojciec: Jest Moją Wolą, żeby okres pokoju podarowany światu, został wykorzystany na uwielbienie 

Mojego Ukrzyżowanego Syna! 

Dziękujemy Ci Boże Ojcze za to, co otrzymujemy dzięki temu ZNAKOWI naszego Zbawienia. 

Zainteresowanych podobnymi krzyżami odsyłamy do rycerza Tadeusza  

kom. +48 514 900 933, e-mail: tadeuszwak@poczta.onet.pl 

Świadectwo rycerki Teresy z Koszalina:  

Mam prosić we Mszy Świętej o otwarcie serca 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Siostra Bożenka powiedziała mi, że mam serce zamknięte. Bardzo się zdziwiłam. Powiedziałam o tym 

zaufanej osobie, to także była zdziwiona . Przecież jestem otwarta na ludzi. Każdemu, kto potrzebuje 

pomocy pomagam. Nie umiem inaczej otworzyć serca. Nie rozumiałam tego.  
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Siostra Bożenka udzieliła mi duchowej rady. Powiedziała, że mam prosić we Mszy Świętej podczas 

ofiarowania o otwarcie serca. Prosiłam i teraz widzę różnicę kiedyś patrzyłam po ludzku niektórzy 

patrzą jak korzystniej, ale dla tego świata nie dla naszego zbawienia. 

Pan dał mi potrzebne światło… Teraz inną miłością patrzę. Przykład. Pewna osoba z pracy ogłosiła, że 

zbiera na prezent dla nowo narodzonego dziecka, bo idą z wizytą. Kiedyś bym powiedziała: mama tego 

dzieciątka czasami mnie powita, a tak to nawet z nią nie rozmawiałam, powiedziałabym niech koleżanki 

składają się i koniec.  

Gdy Pan Bóg otworzył mi serce na łaski Boże, dał światło, które czyli pomaga mi, że inaczej patrzę i 

myślę. Zjednoczyłam się z Panem Bogiem i powiedziałam Jemu: Panie Jezu królowie niegdyś przyszli z 

tak daleka, aby złożyć Ci pokłon ofiarować dary. Boże dałeś na wychowanie dziecię Asi i ja pragnę 

złożyć Mu dar jak niegdyś królowie Tobie Jezu i prosić o Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i 

proszę, aby Anioł Stróż prowadził to dziecię  przez życie. Po tych słowach Pan napełnił mnie radością.  

Rady s. Bożenki przyczyniły się do tego, że teraz o wiele jaśniej widzę osoby potrzebujące i widzę jak 

Pan mnie posyła w te miejsca, wedle swojej woli. Dostrzegam Jego światło, inaczej się modlę, modlitwa 

jest głębsza i płynie z serca. Tak jest na Mszy Świętej, na różańcu… Obecna moja droga jest inna, bo tą 

Drogą jest Jezus!  

Ks. Dominik Chmielewski uważa, że…  

NIEDŁUGO SPEŁNI SIĘ III TAJEMNICA FATIMSKA  

Ziemia czeka na objawienie się synów i córek Boga, którzy będą Jego  świadkami. Dlatego rekolekcje 

prowadzi pod kątem przygotowania na przyjście Królestwa Bożego, mówi o Królestwie Bożym, przyzywa 

Królestwo Boże, głosi - objawia niepojętą miłość Boga Ojca do Swoich stworzeń ( na bazie Matki 

Eugenii Ravasio: „Bóg Ojciec mówi do Swoich dzieci” ). Twierdzi, że nie ma innej możliwości 

przygotowania się na przyjście Królestwa Bożego, jak poprzez  przywrócenie godności dziecka Bożego! 

Świadomość absolutnej  dobroci i miłości Boga Ojca do każdego indywidualnie, odkrycie własnej 

wartości ( w oczach Bożych ) jest warunkiem koniecznym – niezbędnym do wejścia do Królestwa 

Niebieskiego! 

O tym mówił także o. John Bashobora. 

Dlatego ks. Dominik prowadzi swoich podopiecznych: uczniów, studentów do odkrycia, uwierzenia i 

przyjęcia godności dzieci Bożych. Czy wiesz, kim jesteś? Czy znasz swoją wartość? Nie jesteś byle kim! 

Jesteś dzieckiem Króla! Jesteś synem / córką Króla Wszechświata!!! Nie jesteś beznadziejny, 

bezwartościowy! Jesteś najcenniejszym skarbem Ojca, który cię kocha bezgranicznie! On cię nigdy nie 

potępi, nigdy nie oskarży, nigdy nie odrzuci! Nigdy! Nie bój się Go! Ktoś ci ukazał fałszywy obraz Boga 

Ojca, jako  sprawiedliwego sędziego, tyrana, mściwego pana! To fałszywy obraz!!! Masz Ojca w Niebie! 

Masz cudownego Ojca, który cię kocha i chce ci pomóc, chce ci wybaczyć, chce się podnieść, chce cię 

pocieszyć, chce ci dać wszystko, chce cię uzdrowić! Otwórz się na Niego, na Jego dary! Nie musisz się 

kalać w bagnie grzechu, jesteś cenny, tak bardzo cenny!!! 
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Nie ma innej drogi, aby podnieść człowieka  i wydobyć ze zła ( np. nałogu ), jak ukazać mu jego wartość 

– dowartościować; wtedy on sam zacznie chcieć się podnieść, zacznie mu zależeć, zapragnie 

powrotu… nie krzycz na męża alkoholika, że jest dno, że jest zły! On to wie, ale nie ma sił, aby się 

zmienić, aby się podnieść ( jest uwikłany w sidła diabła ). Wręcz odwrotnie – powiedz mu jak bardzo jest 

kochany, kochany przez Boga, jego niebieskiego Ojca, a zobaczysz, że on tego nie wytrzyma i pęknie 

(bo szatan tego nie wytrzyma i ucieknie – on nie znosi mówienia o prawdziwej miłości Boga Ojca)… 

Każdy chce być kochany, akceptowany – każdy! A więc ukaż mu miłość Boga do niego samego, a 

zobaczysz, co będzie się dziać… My mamy w 90% serca sieroce, nieznające własnego Niebieskiego 

Ojca. A przecież jesteśmy synami królewskimi, powinniśmy mieć serca synowskie, jak bardzo one się 

różnią... Serce sieroce nigdy nie stanie się synowskim, jeżeli nie odkryje, nie przyjmie godności dziecka 

Bożego, jeśli nie pozna, kim jest naprawdę, jaką ma wartość. 

Ks. Dominik powiedział, że nie chodzi o to, że raptem będziemy bezgrzeszni. Ale świadomość, że 

jestem dziedzicem Królestwa Bożego mocno hamuje grzech. A z drugiej strony, jeśli już się grzech 

zdarzy, to po to jest ten fantastyczny Boży wynalazek, jakim jest konfesjonał. Wtedy biegnij do kratek 

konfesjonału i wyznaj grzech i koniec. Zostaw poczucie i winy i rozdrapywanie ran. To destrukcja. 

Grzech został darowany, w oczach Boga już go nie ma, startujesz na nowo, więc natychmiast odbuduj 

swoją wartość, że jesteś kochany; jesteś umiłowanym synem Ojca – Króla Wszechświata! TO jest 

właśnie pokora! To dopiero jest prawdziwa pokora! Czy Jezus był pyszny? A z jaką godnością 

postępował… królował służąc, służył z królewskością….Faryzeusze stwierdzali, że „On mówi  jak ktoś, 

kto ma władzę, a nie jak my”… Pokoro ściśle łączy się z godnością dziecka Bożego. Nie myśl o 

grzechach, zostaw skrupuły, myśl o Ojcu, uwielbiaj Go. Naucz się odpoczywać w Bogu. Niech twoja 

modlitwa będzie indywidualnym spotkaniem z Ojcem, niech będzie dla ciebie relaksem, odpoczynkiem 

na Jego sercu… rozmawiaj z Nim, opowiadaj o sobie… On czuje się ogromnie szczęśliwy, mogąc 

przebywać ze Swoimi dziećmi…a więc rozmawiając z Bogiem Ojcem, uszczęśliwiasz Go! To nie pycha, 

to jest właśnie pokora! 

Relacja z rekolekcji mr Małgosi ze Szczecina 

MODLITWA UNIŻENIA – MODLITWA KRZYŻEM –
MODLITWA ZAPOMNIANA – MODLITWA Z MOCĄ – 
MODLITWA ODKRYWANA NA NOWO 

Byłam zaskoczona, kiedy dowiedziałam się, że już Najświętsza Panna modliła się w ten sposób: „Leżąc 

krzyżem na ziemi modliła się w najgłębszej pokorze, albowiem Duch Święty, który Ją prowadził, nauczył 

Ją tego sposobu modlenia się, jako wielce miłego Trójcy Przenajświętszej” (Mistyczne Miasto Boże). 

Ks. Dominik Chmielewski: „Tu nie chodzi o pozycję ciała, choć ona też wiele wyraża, ale o 

uniżenie całego człowieka przed Panem Bogiem. Gdy studiowałem życiorysy świętych, 

mistyków, ludzi, którzy wszystko uzyskują od Pana Boga, o cokolwiek poproszą, to zauważyłem, 

że oni wszyscy modlą się w nocy i bardzo często leżą krzyżem. Noc jest uprzywilejowanym 
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czasem, kiedy kosztem naszego snu wstajemy i wołamy do Boga. Bohaterowie biblijni, którzy 

wstawiali się za cały naród i uzyskiwali niezwykłe łaski, modlili się w pokorze i w całkowitym 

uniżeniu, leżąc twarzą do ziemi. Kiedyś to była normalna forma modlitwy, dziś jest prawie 

zapomniana.” 

PIUS XI: Z ENCYKLIKI QUAS PRIMAS (9) 

ŚWIĘTO CHRYSTUSA KRÓLA  

JAKO ŚRODEK ZARADCZY PRZECIW LAICYZMOWI 
 24.  Jeżeli więc teraz nakazaliśmy, aby cały katolicki świat czcił Chrystusa, 

jako Króla, to przez to chcemy zaradzić potrzebom dzisiejszych czasów i 

podać szczególne lekarstwo na zarazę, jaka nawiedziła społeczeństwo ludzkie. A tą zarazą jest tzw. 

laicyzm, czyli zeświecczenie, jego błędy i niecne dążenia: a zbrodnia ta, jak Wam wiadomo Czcigodni 

Bracia, nie naraz dojrzała, lecz od dawna już kryła się wśród państw. Zaczęto bowiem od zaprzeczenia 

panowania Chrystusa nad wszystkimi narodami; odmówiono Kościołowi władzy nauczania ludzi, 

ustanawiania praw, rządzenia narodami, którą to władzę otrzymał Kościół od samego Chrystusa, by 

ludzi prowadzić do szczęśliwości wiekuistej. Zaczęto tedy powoli zrównywać religię Chrystusową z 

innymi fałszywymi i stawiać ją niegodziwie wprost w tym samym rzędzie; a następnie poddano ją władzy 

świeckiej i wydano ją prawie na samowolę panujących i rządów; dalej jeszcze poszli ci, którzy sądzili, iż 

należy zastąpić religię Boską jakąś religią naturalną, naturalnym jakimś poruszeniem duszy. Nie brakło 

też państw, które uważały, że mogą obejść się bez Boga i że ich religia, to bezbożność i lekceważenie 

Boga.  

Jakże gorzkie wydało owoce, tak częste i długotrwałe odstępstwo od Chrystusa tak jednostek, jak i 

państw - na to skarżyliśmy się w encyklice Ubi Arcano, a dziś znów nad tym bolejemy - a są to: nasienia 

niezgody wszędzie porozsiewane, żagwie zawiści i nieprzyjaźni, rozniecone wśród narodów, co tak 

bardzo opóźnia pojednanie ludów; niepowściągliwa chciwość, która nierzadko ukrywa się pod 

płaszczykiem dobra publicznego i miłości ojczyzny, z których powstaje rozdwojenie wśród obywateli i ów 

ślepy i niepohamowany egoizm, który na nic innego nie zważa, jak tylko na prywatne korzyści i wygody, i 

tą miarą wszystko mierzy; dalszy owoc, to zburzony zupełnie spokój domowy, bo zapomniano o 

obowiązkach i zlekceważono je; łączność i trwałość rodziny zachwiana; wreszcie całe społeczeństwa 

wstrząśnięte i ku zgubie idące.  

Stąd wielką żywimy nadzieję, że święto Chrystusa Króla, odtąd corocznie obchodzone, rychło sprowadzi 

z powrotem społeczeństwo do Najukochańszego Zbawcy. Oczywiście byłoby to rzeczą katolików 

przygotować i przyspieszyć pracą swą i działalnością ten powrót; jednakowoż wielu z nich, zda się, ani 

nie zajmują w życiu społecznym stanowiska, ani nie mają tej powagi, co przystoi tym, którzy niosą 

pochodnię prawdy. Może to niekorzystne położenie należy przypisać opieszałości lub bojaźliwości 

dobrych, którzy wstrzymują się od walki lub zbyt miękko się sprzeciwiają; skutkiem czego wrogowie 

Kościoła nabierają większej zuchwałości i odwagi. Atoli gdyby wszyscy wierni zrozumieli, że mają 
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obowiązek pod sztandarami Chrystusa Króla odważnie i wciąż walczyć, wtedy by z apostolską 

gorliwością starali się pojednać z Bogiem zabłąkanych i nieoświeconych i aby prawa Boże były 

nienaruszone.  

 25.  A ponadto, czyż święto Chrystusa Króla, obchodzone corocznie na całej ziemi, nie przyczyni się 

walnie do oskarżenia i zarazem do naprawienia tego publicznego odstępstwa, któremu dało początek z 

wielką szkodą dla społeczeństwa zeświecczenie. Albowiem im więcej niegodnie pomija się milczeniem 

na międzynarodowych zebraniach i w parlamentach najsłodsze Imię Zbawcy Naszego, tym głośniej 

należy Je wielbić i dobitniej stwierdzać prawa królewskiej godności i władzy Chrystusa.  

PRZYGOTOWANIA DO USTANOWIENIA ŚWIĘTA CHRYSTUSA KRÓLA 

 26.  I cóż to widzimy, co od końca zeszłego stulecia, szczęśliwie i znakomicie przygotowało drogę do 

ustanowienia tego uroczystego święta? Wiemy to, bowiem wszyscy, jak mądrze i jasno broniono tego 

kultu, w licznych książkach, wydanych w różnych językach na całym świecie; do uznania panowania i 

władzy Chrystusa przyczynił się również ów pobożny zwyczaj, iż niezliczone prawie rodziny poświęciły 

się i oddały Najświętszemu Sercu Jezusowemu. A nie tylko rodziny to czyniły, ale także państwa i 

królestwa: a nawet cała ludzkość została szczęśliwie poświęcona temuż Sercu Bożemu za sprawą i pod 

przewodnictwem Leona XIII podczas Roku Świętego 1900. Nie należy też pominąć milczeniem, że do 

uroczystego uznawania tej królewskiej władzy nad ludzkością dziwnie przyczyniły się tak częste w 

naszych czasach kongresy eucharystyczne, które zmierzają do tego, by wierni czy to z pojedynczych 

diecezji czy krajów czy narodów lub z całego świata, zwołani dla uczczenia i uwielbienia Chrystusa 

Króla, ukrytego pod zasłonami eucharystycznymi, złożyli hołd Chrystusowi, jako Królowi z nieba 

danemu, przez przemówienia na zebraniach i w świątyniach, przez wspólną adorację Najświętszego 

Sakramentu, publicznie wystawionego i przez wspaniałe procesje. Z całą słusznością można by 

powiedzieć, iż lud chrześcijański, jakby poruszony natchnieniem Boskim, pragnie tego Jezusa, którego 

niegodziwi ludzie, gdy przyszedł do swoich, nie chcieli przyjąć, wyprowadzić z zacisza świętych 

przybytków, jak gdyby z ukrycia i wiodąc Go w triumfalnym pochodzie po ulicach miast pragnie Mu 

przywrócić wszystkie prawa królewskie.  

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

Uznajemy królowanie Chrystusa!  

Przypominamy nadal aktualny i ważny artykuł opublikowany na początku marca 2016 na stronie:  

http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/153053,uznajemy-krolowanie-chrystusa.html 

„Już w najbliższy piątek rozpoczynamy przygotowanie do ogólnopolskiego aktu przyjęcia 

królowania Chrystusa i poddania się Jego Boskiej władzy. Bądźmy apostołami tej duchowej 

mobilizacji w swoich parafiach, rodzinach, środowiskach pracy.  

Zachęcamy, aby od 4 marca do 4 listopada br. podjąć nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca i 

post w intencji Ojczyzny.  

http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/quas_primas/qp.php
http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/153053,uznajemy-krolowanie-chrystusa.html
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Episkopat Polski w liście z okazji obchodów Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski zapowiedział, że 19 

listopada 2016 roku w krakowskich Łagiewnikach będzie miał miejsce ogólnopolski akt przyjęcia 

królowania Chrystusa i poddania się pod Jego Boską władzę. – Jeśli jest królowanie, to nie kończy 

się ono w momencie, w którym powiem, że Chrystus jest moim Królem. Z tym wiąże się zobowiązanie, 

żeby Go na co dzień, jako Króla uznawać: jako Króla mojego serca, mojego umysłu, jako Tego, któremu 

powinienem wiernie służyć – przypominał w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ks. abp Marek 

Jędraszewski, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.  

Dlatego do tego ważnego dla przyszłości naszego Narodu i Ojczyzny wydarzenia chcemy się dobrze 

przygotować. Pan Jezus jest Królem. Uroczyste uznanie Jego królowania w naszym życiu 

społecznym i osobistym to źródło błogosławieństwa i obrony przed nieprzyjaciółmi. Aby to się w 

pełni dokonało, trzeba naszej modlitwy, nawrócenia i wynagradzania Bogu za grzechy własne, ale i 

całego Narodu.  

Zapraszamy naszych Czytelników, ale także wszystkich, którym jako ludziom wierzącym nie jest 

obojętna przyszłość Polski, do podjęcia nowenny dziewięciu pierwszych piątków miesiąca i postu w 

każdy piątek przed aktem przyjęcia królowania Chrystusa.  

PIERWSZE PIĄTKI I POST  

Poddanie się Boskiej władzy Chrystusa jest czymś ogromnie odpowiedzialnym. Jako Polacy nie 

możemy zawieść. Nasze serca, nasze sumienia, nasze myśli i czyny wymagają oczyszczenia i 

nawrócenia.  

To się nie dokona bez wynagradzania za grzechy, nie tylko własne, ale też innych. Grzech – 

zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym – jest źródłem nieprawości, niegodziwości, niszczenia 

człowieka, rodziny, społeczeństwa. Wynagrodzenie Bogu za te zdrady jest początkiem drogi powrotu 

do źródła duchowej przemiany i miłości, które jest w Sercu Jezusa. Taki charakter wynagradzający ma 

nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca. Nawiązuje ono do objawień św. Małgorzaty Alacoque, której 

Pan Jezus przekazał wielką obietnicę: kto przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków przystąpi do 

Komunii Świętej i ofiaruje ją w intencji wynagradzającej, temu Boże Serce zapewni w chwili śmierci, że 

nie umrze bez Jego łaski i bez sakramentów. Tym nabożeństwem pragniemy przygotować się do 

aktu przyjęcia królowania Chrystusa. Rozpoczynamy od pierwszego piątku marca (4.03), a 

zakończymy po dziewięciu miesiącach w pierwszy piątek listopada (4.11).  

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH NASZYCH CZYTELNIKÓW, TAKŻE KAPŁANÓW, ABY STALI SIĘ 

APOSTOŁAMI TEJ DUCHOWEJ MOBILIZACJI W SWOICH PARAFIACH, RODZINACH, 

ŚRODOWISKACH PRACY.  

Do modlitwy dołączmy też post w intencji Ojczyzny lub jakieś inne umartwienie. Naszej drodze 

przygotowania duchowego patronował będzie zamordowany przez ateistyczny reżim w Meksyku 14-letni 

bł. José Sánchez del Río, którego relikwie otrzymała redakcja „Naszego Dziennika”. Niech towarzyszą 

nam słowa, z którymi na ustach umierał ten męczennik: „Viva Cristo Rey!” (Niech żyje Chrystus Król!).  
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OJCZYZNA POTRZEBUJE MODLITWY  

W czasie nowenny pierwszych piątków miesiąca polecać będziemy Bogu naszą Ojczyznę. – Dla ludzi 

wiary jest oczywiste, że jak rodzice muszą modlitwą otaczać swoje dzieci, a dzieci modlić się za swoich 

rodziców, tak my wszyscy musimy trwać w systematycznej modlitwie za Polskę – zwracał uwagę w 

rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ks. abp Andrzej Dzięga. – To przecież nasza Rodzina, to nasz Dom, 

to nasza Matka, a my wszyscy jesteśmy synami i córkami naszej Ojczyzny. Jak można zapomnieć o 

modlitwie za Polskę? – pytał metropolita szczecińsko-kamieński. Uznanie królowania Chrystusa ma 

bardzo ważny wymiar społeczny. To droga do odrodzenia duchowego Polski. Musimy pamiętać o 

przestrodze Pana Jezusa, którą skierował za pośrednictwem Sługi Bożej Rozalii Celakówny: „Już dalej 

nie mogę znieść tej obrazy i zniewag, jakie mi zadają grzechy nieczyste. Jeżeli Polska nie odrodzi 

się duchowo, nie porzuci swych grzechów, to zginie, bo czyni mi straszną zniewagę”.  

ŚLUBOWALIŚMY.  

Każdemu z kolejnych pierwszych piątków miesiąca będzie towarzyszyła refleksja nad Jasnogórskimi 

Ślubami Narodu. W tym roku mija 60 lat od ich napisania przez Sługę Bożego ks. kard. Stefana 

Wyszyńskiego. Te przyrzeczenia ciągle są aktualne, bo kolejne pokolenia Polaków powinny się z nimi 

konfrontować. Chcemy i my wobec nich stanąć w ramach przygotowań do listopadowego aktu uznania 

królowania Chrystusa i dokonać rachunku sumienia. To przecież milion ludzi na Jasnej Górze ponad pół 

wieku temu ślubowało: „Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była 

rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w 

życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym”.  

Czy dziś o tym pamiętamy?  

Czy czynimy wszystko, co w naszej mocy?  

Czy siedmiokrotnie przez lud Polski powtórzone słowo „przyrzekamy” coś jeszcze znaczy?” 

RELACJA rycerki Haliny z Legnicy,  
członka zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych,  
w grupie świeckich pragnących  

UZNANIA Jezusa Chrystusa Królem Polski 

Od trzech lat pracuje powołany do istnienia przez Konferencję Episkopatu Polski Zespół ds. Ruchów 

intronizacyjnych. W skład zespołu wchodzi 10 Biskupów, z Przewodniczącym Biskupem Opolskim 

Andrzejem Czaja, oraz wielu przedstawicieli, którzy reprezentują społeczny nurt ruchów 

intronizacyjnych. 

Jestem w grupie świeckich pragnących uznania Jezusa Chrystusa Królem Polski. 
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Odbyło się wiele spotkań, bardzo trudnych rozmów, małymi kroczkami zbliżamy się do właściwego Aktu 

Intronizacyjnego. 

Na ostatniej Konferencji Episkopatu Polski zatwierdzono tytuł i treść aktu „Jubileuszowy Akt przyjęcia 

Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”, który odbędzie się  19.11.2016r w Krakowie - Łagiewnikach. 

Jest to forma wstępna, przejściowa. Ważny dla nas jest Akt, którym możemy się posługiwać w parafiach 

i wspólnotach (w załączeniu powyżej). 

Ponieważ reprezentuję wspólnotę Małych Rycerzy i Stowarzyszenie Dom Ojczysty – mające w 

programie działania Misję Intronizacji, której celem jest Królestwo Boże w naszej Ojczyźnie wnoszę 

następujący wkład: 

Zestaw po 30 Mszy św., które odbywają się od Święta Chrystusa Króla, do tej pory odprawionych było 

ponad 500 Mszy Św. zamawianych przez Polonię i zorganizowane grupy w wielu miejscowościach w 

Polsce, a trwać będą do skutku aż osiągniemy zamierzony cel. 

1) Intencja I: „O Błogosławieństwo Boże dla Księży Biskupów Zespołu ds. Ruchów 

Intronizacyjnych Jezusa Króla Polski, przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski, Św. 

Michała Archanioła, Anioła Stróża Polski, Św. Patronów Polski: Św. Wojciecha, Św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika, Św. Stanisława Kostki, Św. Andrzeja Bobolę oraz Św. 

Faustynę, Św. Jana Pawła II oraz wszystkich Świętych i Błogosławionych Polskich”. 

2)  

3) Intencja II „O beatyfikację Rozalii Celakówny i uznanie Jezusa Chrystusa Królem Polski, przez 

Niepokalane Serce Maryi, Maryi Królowej Polski”. 

Ważnym krokiem jest nasz udział w Zawierzeniu Matce Bożej Królowej Korony Polskiej w Święto 3 

maja. 

Proszę o kontakt w w/w temacie. 

mr Halina Szustak 

Tel.  507 015 737 

 

EPISKOPAT ZATWIERDZIŁ JUBILEUSZOWY AKT 
PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA  
ZA PANA I KRÓLA 

Podczas 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce w dniach 14-16 

kwietnia 2016 r. w Gnieźnie i Poznaniu, zatwierdzono treść Aktu Intronizacyjnego, który zostanie 

uroczyście dokonany w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w sobotę przed 

uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.  

Oto jego treść: 
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Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa  
za Króla i Pana 

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 

1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy 

przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się 

Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród. 

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do 

nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą Królem 

Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i 

w świecie. 

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste! 

- W naszych sercach - Króluj nam Chryste! 

- W naszych rodzinach - Króluj nam Chryste! 

- W naszych parafiach - Króluj nam Chryste! 

- W naszych szkołach i uczelniach - Króluj nam Chryste! 

- W środkach społecznej komunikacji - Króluj nam Chryste! 

- W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku - Króluj nam Chryste! 

- W naszych miastach i wioskach - Króluj nam Chryste! 

- W całym Narodzie i Państwie Polskim - Króluj nam Chryste! 

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste: 

 Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca  

- Chryste nasz Królu, dziękujemy! 

 Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami  

- Chryste nasz Królu, dziękujemy! 

 Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach  

- Chryste nasz Królu, dziękujemy! 

 Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale  

- Chryste nasz Królu, dziękujemy! 

 Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości               - Chryste nasz Królu, dziękujemy! 

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a 

zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. 

Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy 

się złego ducha i wszystkich jego spraw. 
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Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe 

nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa: 

 Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę  

- Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

 Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień  

- Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

 Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci  

- Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

 Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie  

- Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

 Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw  

- Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci 

Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy 

sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi. 

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowiła zwłaszcza 

tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską oświeć mocą Ducha 

Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem. 

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się 

sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i 

wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu. 

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca 

Twego. 

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji 

zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. 

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece 

Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy. 

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie - na większą chwałę 

Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe 

Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i 

pokoju. 

Oto Polska w 1050 – rocznicę swego Chrztu  

uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, 

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
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KAŻDA MODLITWA KIEROWANA DO 
WSZECHMOCY MOJEGO MIŁOSIERDZIA  
JEST WYSŁUCHANA  

Sobota, 9.05.1992 r. 

Córko moja. Czas pomyśleć o swej duszy i bliźnich. Wskażę ci zbawcze dzieło dla dusz przez 

Miłosierdzie Boże. W Miłosierdziu Bożym złóż całkowitą ufność i oddaj te wszystkie dusze mojemu 

Miłosierdziu. 

Wiedz, córka moja, że każda modlitwa kierowana do wszechmocy mojego miłosierdzia jest 

wysłuchana. O gdybyście, dzieci Moje, znali potęgę modlitwy do Miłosierdzia Bożego... Zbliża się już 

nieodwołalnie ten czas poznania: jak pracowaliście dla chwały Bożej i zbawienia dusz... 

Dzieci moje, w waszej mocy i powinności jest ratować te zagubione i przez szatana zniewolone 

dusze. Te dusze nie czczą Miłosierdzia Bożego. Są one tak słabe i grzeszne, że potrafią tylko czynić 

zło. 

Dlatego też wzywajcie mojego miłosierdzia i zanurzajcie te dusze obciążone nieprawością w 

niezgłębionym Miłosierdziu Bożym. Szatan będzie dusze dręczył i pobudzał do zła, ale dusze 

zanurzone w głębinach mojego Miłosierdzia otrzymają ratunek i światło. 

Potrzeba jednak wiele modlitw i ofiar, aby utrzymać duszę w łasce Bożej. Największą moją radością jest, 

gdy wzywacie Miłosierdzie Boże na ratunek grzeszników i dusz w czyśćcu cierpiących. Po tym poznacie, 

że jesteście Moimi dziećmi, bo tylko dzieci Boże podejmują walkę ze złem i nie ustają w tej walce. 
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Ja, Jezus Chrystus i moja oraz wasza Matka, błogosławimy was, aby ta walka nie wygasła w waszych 

sercach. Ta walka będzie w was trwać do ostatniej sekundy waszego życia. Obiecuję, że przyjdziemy do 

was w godzinę śmierci waszej, abyście mogli po tym utrudzeniu i walce, spocząć przy moim sercu. 

Czerpcie, moje dzieci, z tego przebitego Serca miłość i miłosierdzie, a będziecie siewcami mojej miłości. 

Pragnę, aby każde serce przyjęło i uwielbiło moją miłość oraz przez miłość zjednoczyło się ze swym 

Zbawcą. Amen 

Z książki Zofii Grochowskiej ”U źródeł Bożego Miłosierdzia” 

Działania rycerzy z Kraśnika  
w Roku Świętym Miłosierdzia 

Od Środy Popielcowej do Niedzieli (święta) Miłosierdzia odmawiamy w każdej godzinie Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego za rodziny, grzeszników, o Intronizacje Pana Jezusa, o pokój na świecie i w naszej 

Ojczyźnie, prowadzimy codzienne adoracje w kilka osób od wigilii Bożego Narodzenia i nadal w 

powyższych intencjach w kaplicy szpitalnej, odmawiamy ciągle nowennę o Intronizację. 

W dniu 18 lutego br. w naszym kościele Miłosierdzia Bożego w Kraśniku będzie odprawiona Msza Św. 

za naszą Ojczyznę.  

Intencję, o intronizację Pana Jezusa, za Ojczyznę, grzeszników itp. składamy w każdy trzeci piątek 

m-ca na Msze Święte zbiorowe do Miłosierdzia Bożego.  

Zamówiliśmy też 9 Mszy Świętych wynagradzających oraz o Intronizację Pana Jezusa  w każdy 

pierwszy piątek miesiąca od pierwszego piątku miesiąca stycznia do października 2016. 

INTENCJE  7 KORONEK do Bożego Miłosierdzia  
praktykowanych przez Małych Rycerzy MSJ  

Intencja I koronki / Rana Serca/  

W pierwszej koronce do Miłosierdzia Bożego zwracamy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa i 
zanurzmy w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym i w Najświętszym Sercu Pana Jezusa pełnym miłości i 
miłosierdzia - Kościół ŚW., Ojca ŚW., biskupów, kapłanów oraz zakonników, aby moc Miłosierdzia 
Bożego broniła ich przed wszelkimi atakami zła. Prośmy również o ich zdrowie i o to, aby godnie 
wypełniali wolę Bożą w posługiwaniu kapłańskim i zakonnym 

Intencja II koronki / Rana lewej nogi/ 

W drugiej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać w niezgłębionym 
miłosierdziu Bożym wszystkich chorych i cierpiących na duszy i ciele, a także strapionych, 
prześladowanych i opuszczonych - abyśmy poprzez niezgłębione Miłosierdzie Boże mogli uprosić 
potrzebne łaski dla wszystkich chorych na całym świecie a szczególnie dla nas samych i naszych rodzin. 
Intencja III koronki /Rana prawej nogi/  
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W trzeciej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać w niezgłębionym 
Miłosierdziu Bożym młodzież i dzieci całego świata a szczególnie młodzież i dzieci polskie - aby moc 
Miłosierdzia· Bożego broniła ich przed atakami zła oraz przed tak bardzo obecnie zepsutym światem. 

Intencja IV koronki /Rana lewej ręki/ 

W czwartej koronce do Miłosierdzia Bożego poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy prosić o 
pokój na świecie a szczególnie o pokój w naszej ojczyźnie - aby Boży pokój ogarnął wszystkie ludzkie 
serca i aby one mogły stać się narzędziami, którymi będzie się posługiwał Jezus Miłosierny. 

Intencja V koronki / Rana prawej ręki/  

W piątej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać w niezgłębionym 
Miłosierdziu Bożym ginących śmiercią tragiczną, wszystkie dusze konające oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące, szczególnie z naszych' rodzin - aby moc Miłosierdzia Bożego otworzyła im bramy Niebios. 

Intencja VI koronki / Rana ramienia - najbardziej bolesna/  

W szóstej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa powierzamy wszystkich zatwardziałych 
grzeszników całego świata, wszystkich, którzy odeszli od Boga - dusze, które Pan Jezus kocha 
najbardziej, a które stoją nad przepaścią potępienia oraz tych, którzy zbłądzili, szczególnie ludzi 
uzależnionych i ludzi niewierzących. Zanurzamy ich w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym, aby 
zaczerpnęli siły i mocy uzdrawiającej w poznaniu i nawróceniu się do Boga.  

Intencja VII koronki / Rana głowy/  

W siódmej koronce do Miłosierdzia' Bożego poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy 
zanurzać w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym całą wspólnotę Małych Rycerzy MSJ, naszych 
opiekunów oraz wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego i będziemy prosić o potrzebne nam łaski do 
dobrego wypełniania woli Bożej.  

APEL rycerki ze Szczecina o 7 KORONEK 

Kochani Mali Rycerze!  

W związku z ogromnym zagrożeniem dla Polski i świata, proponuję i proszę o podjęcie codziennego 
odmawiania 7 koronek do Bożego Miłosierdzia w intencji o uznanie królewskiej władzy Jezusa 
Chrystusa w Polsce przez intronizację oraz o powstrzymanie nowego porządku świata. 

Wielkie Bóg zapłać za każdą modlitwę (także za post w tej intencji).   mr Ania 

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

„O ZASADACH MODERNISTÓW” (9) 

3. Modernista jako teolog (3) 

Kościół i państwo: separacja Kościoła od państwa, katolika od obywatela 
24.  Ale Kościół winien nie tylko w obrębie własnej dziedziny, ale i na zewnątrz przyjazne utrzymywać 

stosunki. Nie obejmuje, bowiem świata sam jeden. Istnieją poza Kościołem inne zrzeszenia, z którymi 
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musi się stykać i obcować. Jakie są tedy prawa i obowiązki względem tych zrzeszeń? Chodzi właśnie o 

wskazanie tych praw i obowiązków zgodnie z naturą Kościoła, rozumianą w sposób modernistyczny.  

Zastosowano tu tę samą regułę, którą stosowano do wiedzy i wiary; różnica polega na tym, że tam 

wchodził w grę przedmiot, a tu - cel. Podobnie więc jak obce są sobie wiara i wiedza ze względu na ich 

przedmiot, Kościół i państwo wyodrębniają się wzajemnie ze względu na różnicę celów: wiecznych dla 

Kościoła, doczesnych dla państwa.  

Kiedyś umiano podporządkować sprawy doczesne sprawom duchowym; rozprawiano o sprawach 

mieszanych, w których Kościół występował jako pan wszechwładny; mniemano bowiem, że Kościół 

został ustanowiony bezpośrednio przez Boga, twórcę porządku nadprzyrodzonego. Ale teorię taką 

odrzuca zarówno dzisiejsza filozofia, jak i wiedza historyczna. A zatem koniecznym jest rozdział 

Kościoła od państwa, oddzielenie katolika od obywatela. Stąd każdy katolik, będący zarazem 

obywatelem swego kraju, może i powinien pełnić to, co wedle jego przekonania przyczynia się do 

dobrobytu państwa - niezależnie od władz kościelnych, od ich rad i dążeń, bez względu na nakazy, bez 

względu nawet na upomnienia. Narzucanie obywatelowi takiej lub innej formy postępowania byłoby 

nadużywaniem władzy kościelnej, przeciw czemu należy się jak najusilniej bronić.  

A zasady te, z których powyższe jako wnioski praktyczne wypływają, zgadzają się najzupełniej z tymi, 

które poprzednik Nasz Pius VI uroczyście potępił w Konstytucji Apostolskiej "Auctorem Fidei".  

Kościół podporządkowany państwu 

 25.  Ale moderniści nie poprzestają na oddzieleniu Kościoła od państwa. Podobnie jak wiara - podług 

nich - winna podlegać wiedzy w zakresie zjawisk przyrodzonych, tak samo potrzeba, aby Kościół w 

rzeczach doczesnych podlegał państwu. Dotychczas tego zapatrywania nie głoszono otwarcie; ale do 

tego wniosku zniewala ich logika rzeczy. Istotnie, jeżeli zgodzimy się na to, że w sprawach doczesnych 

jedynym władcą jest państwo, a człowiek wierzący, niezadowolny wewnętrzymi aktami religii wkracza w 

sferę aktów zewnętrznych, jakimi są sprawowanie i przyjmowanie Sakramentów św., wówczas akty te 

muszą podlegać zwierzchnictwu państwa. Co się stanie wówczas z władzą kościelną? Oczywiście - 

ponieważ polega ona na aktach zewnętrznych - musi w zupełności ulegać państwu. Pod wpływem tego 

oczywistego wniosku wielu liberalnych protestantów skłoniło się do odrzucenia wszelkiego kultu 

zewnętrznego, wszelkiego nawet religijnego zjednoczenia na rzecz czysto indywidualnej religii. Choć 

moderniści otwarcie do tych konsekwencji nie dochodzą, domagają się jednak, aby Kościół dobrowolnie 

poszedł za ich wskazówkami i doszedł do harmonii z władzami cywilnymi  

Autorytet kościelny powinien dostosować się do autorytetu cywilnego 

Taki ich pogląd na władzę dyscyplinarną. Co do władzy doktrynalnej i dogmatycznej - zapatrywania ich 

są jeszcze bardziej krańcowe i bardziej zgubne. Oto, jak wyobrażają oni sobie urząd nauczycielski 

Kościoła. Żadne zrzeszenie religijne nie posiada - ich zdaniem - istotnej jedności, jeśli samowiedza 

religijna jego wyznawców nie jest jedna i jedna również formuła przez nich przyjęta. Podwójna ta 

jedność wymaga czegoś w rodzaju powszechnego umysłu, którego rzeczą jest określić i ustalić formułę, 
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najodpowiedniejszą dla wspólnej świadomości; ale ten powszechny umysł winien dostateczną posiadać 

władzę, aby wprowadzić w życie ową formułę odpowiednio wykończoną.  

W tym skojarzeniu i jakby zlaniu umysłu, wybierającego formułę, i władzy, przepisującej ją, upatrują 

moderniści pojęcie nauczycielskiego urzędu Kościoła. A ponieważ urząd nauczycielski powodu wzrasta 

z poszczególnych samowiedz i posiada publiczną władzę na ich korzyść, wynika logicznie, że od 

samowiedzy zależy ten urząd i stąd do organizmu ludzkości zastosować się winien. Jeśli się tedy 

samowiedzom poszczególnych ludzi zabrania, aby jawnie i otwarcie nie wypowiadali swych uczuć, a 

krytyce zamyka drogę, po której dogmat wiedzie do koniecznych faz rozwoju - nie jest to użyciem 

powierzonej ku ogólnemu pożytkowi władzy, ale jej nadużyciem.  

Podobnie w samym wykonywaniu władzy winno się kierować taktem i umiarkowaniem. Potępienie i 

zakazanie jakiegoś dzieła bez wiedzy, bez dyskusji, bez wyjaśnień z jego strony - to samo, co 

sprawowanie władzy despotycznej. Więc i tu należy odnaleźć jakąś środkową drogę, która 

zabezpieczałaby jednocześnie prawa władzy i prawa wolnościowe. Tymczasem katolik tak postępować 

powinien, aby publicznie wyrażał władzy najgłębszą cześć, nie wyrzekając się swoich poglądów. W 

ogólności taki wydają Kościołowi przepis: ponieważ cele władzy Kościelnej są czysto duchowe, więc też 

należy usunąć wszelką okazałość zewnętrzną, która ją w oczach widzów tym wspanialej przyozdabia. 

Zapominając jednak o jednym ważnym szczególe, a mianowicie, że religia, choć się do dusz odnosi, 

jednak nie zamyka się jedynie w duszach i że cześć władzy oddana spada na Jezusa Chrystusa, który ją 

ustanowił.  
http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_X/pascendi_dominici_gregis/III.php 

 

KS.  ALEKSANDER JACYNIAK SJ 

ANTYKRYZYSOWY PORADNIK BIBLIJNY (8)   

GDY ZAŁAMUJE SIĘ TWOJA DOTYCHCZASOWA WIARA 

Chyba niewielu jest ludzi, których wiara nie załamała się nigdy, bez względu na 

najbardziej nawet dramatyczne okoliczności. Nie sposób oczywiście wymienić 

wszystkie powody, pośród których wiara może słabnąć, czy rozpadać się. 

Odwołajmy się znowu do Biblii, która ukazuje nie tylko wartościowe przykłady 

wzrostu w wierze, ale także i jej osłabienia. Na kartach Biblii pojawiają się 

opisy kryzysów wiary nie tylko poszczególnych ludzi, ale także całego narodu. 

Spójrzmy na klasyczny pod tym względem problem niewoli babilońskiej 

prowokujący, wywołujący potężny, radykalny kryzys wiary całego Narodu 

Wybranego. Fakty opisuje II Księga Królewska w rozdziale 25: 

Nabuchodonozor oblega Jerozolimę i zdobywa ją. Król Judy wraz z garstką wojska ucieka, zostaje 

pojmany i oślepiony, jego wojsko zostaje rozproszone, a synowie zabici w jego obecności. Jerozolimska 

świątynia zostaje zniszczona, a jej skarby zagrabiają zdobywcy. Członkowie Narodu Wybranego 

deportowani są do niewoli.  

http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_X/pascendi_dominici_gregis/III.php
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A przecież tenże naród wierzy: nasz Bóg jest Bogiem jedynym. Nie ma innych bogów, a jeżeli nawet 

istnieją, to są niczym w porównaniu z naszym Bogiem. Jak więc możliwe, by oto nagle jedyna świątynia 

tego Jedynego Boga legła w gruzach, a członkowie narodu, który jako jedyny wierzy w Niego byli brani 

do niewoli? Zaczynają wówczas zadawać sobie pytanie: Gdzież jest nasz Bóg? Czyżby nasz Bóg 

wzgardził swoją świątynią? Może ją opuścił, porzucił? A może nasz Bóg nie jest Bogiem Jedynym? 

Może istnieją inni bogowie i są silniejsi od naszego Boga? Może nasz Bóg spłonął razem z płonącą 

świątynią? A może nasz Bóg nie istnieje, bo gdyby istniał i był najpotężniejszy, nie pozwoliłby zamienić 

w ruinę swojej świątyni i nie pozwoliłby na deportację swego ludu do kraju niewoli...? Oto tylko niektóre z 

bardzo ostrych pytań, które wówczas mogły się pojawiać. A więc próba, doświadczenie, kryzys, przez 

które przechodzi cały naród. I cały naród pośród tego trudnego, niewytłumaczalnego doświadczenia 

mógłby wołać do Boga słowami psalmisty:  

"A jednak odrzuciłeś nas i zawstydziłeś, 

i nie wyruszasz już z naszymi wojskami. 

Sprawiłeś, że ustępujemy przed wrogiem, 

a ci, co nas nienawidzą, łup sobie zdobyli. 

Na rzeź nas wydałeś jak owce 

i rozproszyłeś nas między pogan. 

Swój lud sprzedałeś za bezcen 

i niewiele zyskałeś na tej sprzedaży. 

Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadom, 

na śmiech i urąganie naszego otoczenia" (Ps 44, 10-14). 

To wydarzenie historyczne, będące źródłem ostrego kryzysu wiary całego narodu, stawia na pierwszym 

miejscu pytanie o Boga: Jaki Bóg jawi się Narodowi Wybranemu pośród tych druzgocących wydarzeń? 

Zdaje się to być Bóg, który świadomie i dobrowolnie niszczy swój lud, staje się jego nieprzyjacielem, czy 

wręcz brutalnym agresorem, ponieważ pozostawia go na pastwę najeźdźców. A przecież jest to ten sam 

Bóg, który zawarł przymierze ze swym ludem. Czyżby więc Bóg zapomniał o swym przymierzu? Czyżby 

sprzeniewierzył się jemu? Z pewnością tak, bo znakiem przymierza było posiadać ziemię, mieszkać na 

niej, a tymczasem ten lud tej ziemi jest pozbawiany. Znakiem przymierza było także stanowić naród, a 

tymczasem ten naród traci swoją jedność, swoją tożsamość, swą niezależność, swój byt. Nie można 

zatem mówić, że przymierze nadal trwa, że Bóg czuwa nad nim. Jaki to więc Bóg, który najpierw 

oczarował swój lud, wiele mu obiecał, uczynił zeń swoją małżonkę, wiele jej dał, a potem...?! Potem 

rzucił ją na pastwę jej śmiertelnych wrogów! W tym duchu woła psalmista: 

"A jednak odpędziłeś i odrzuciłeś, 

rozgniewałeś się na Twego pomazańca. 

Zerwałeś przymierze z Twoim sługą 

poniżyłeś w proch jego diadem. 

Porozwalałeś wszystkie jego mury, 

obróciłeś w gruzy jego twierdze. 

Ograbili go wszyscy przechodzący drogą, 
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stał się pośmiewiskiem dla swoich sąsiadów. 

Podniosłeś prawicę jego nieprzyjaciół; 

radością napełniłeś wszystkich jego wrogów" (Ps 89,39-43). 

Jeremiasz zaś dodaje: 

"Ach, Panie, Jahwe, 

naprawdę zwiodłeś zupełnie ten lud i Jerozolimę, 

gdy mówiłeś: Będziecie mieli pokój. 

Tymczasem mamy miecz na gardle" (Jer 4, 10). 

Wobec tak ostro zarysowującego się kryzysu wiary różne mogą być próby poszukiwania odpowiedzi na 

rodzące się pytania. Prorocy sygnalizują: niewola babilońska zaistniała w historii Narodu Wybranego nie 

dlatego, że Bóg jest zły. To grzech ludu doprowadził do niewoli. Niewola nie jest więc przejawem gniewu 

Boga wobec swego ludu, ale samozniszczeniem narodu poprzez grzech. Jedyną możliwością wyjścia z 

tej tragicznej sytuacji jest nawrócenie, wyznanie grzechu, pokuta i zadośćuczynienie. 

Ta próba wyjaśnienia jest słuszna, choć niepełna. Jak można bowiem dostrzec, analizując teksty 

biblijne, dogłębne przemyślenie i przemodlenie rzeczywistości niewoli doprowadziło do uznania wielości 

grzechów popełnianych przez członków Narodu Wybranego i do sformułowania wielu modlitw 

pokutnych, przebłagalnych. Jest to jednak wyjaśnienie częściowe, nie tłumaczące sedna sprawy. Jeśli 

bowiem jest prawdą, że to grzech ludu doprowadził do takich konsekwencji, jest także prawdą, że Bóg 

jest potężniejszy od największego nawet grzechu, czy sumy wszystkich grzechów swego ludu i tenże 

Bóg mógłby zainterweniować, by pomimo wszystko ocalić lud znajdujący się w tak dramatycznej 

sytuacji. Tego typu wyjaśnienie nie tłumaczy także cierpienia niewinnych, sprawiedliwych, tych, którzy 

nie zgrzeszyli, a jednak też cierpią. A przecież tych niewinnych zawsze jest trochę, choćby garstka, 

choćby ta przysłowiowa "reszta Izraela". 

Istnieje też próba patrzenia na doświadczenie niewoli babilońskiej poprzez pogłębione spojrzenie na 

cierpienie. Cierpienie jest czasem próby, przez którą Bóg wprowadza człowieka w głębsze wymiary jego 

jestestwa, pomaga mu je odkryć. Droga cierpienia może stać się drogą prawdy i drogą do życia "z 

Bogiem". Ale także to wyjaśnienie nie jest wystarczające, ponieważ próba, aby była próbą, musi być 

czymś czasowym, w przeciwnym wypadku staje się czymś w rodzaju definitywnego wyroku. Niewola 

babilońska natomiast zdaje się zawierać w sobie wszystkie cechy takiego właśnie wyroku na cały naród, 

który pośród niewoli zdaje się umierać, ginąć, tracić definitywnie swoją tożsamość. 

Wyjaśnienie, które daje Biblia, to zaproszenie do nowego, radykalnego otwarcia na misterium Boga. 

Człowiek i naród jest zaproszony, by wykraczając poza patrzenie na sytuację niewoli jako konsekwencję 

grzechu, czy też kolejną próbę, zechciał jeszcze pełniej otworzyć się na misterium niezmierzonego 

Boga, który będąc nosicielem życia przeprowadza cały naród przez doświadczenie śmierci. Czy jednak 

jest możliwe, by Bóg, nosiciel życia, przeprowadzał przez doświadczenie, które jest zaprzeczeniem 

życia?! Otóż tam, gdzie spotykamy jakieś zaprzeczenie w Bogu, jakąś nielogiczność, by znaleźć ich 

wyjaśnienie, trzeba poszukiwać zaprzeczenia, nielogiczności jeszcze większej. Bóg, który zawarł 

przymierze z konkretnym ludem, który przyrzekł mu zbawienie, w rzeczywistości pozwala na jego 
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zniszczenie - oto pierwsza nielogiczność. By znaleźć jej wyjaśnienie trzeba wejść w nielogiczność 

jeszcze większą, w radykalną nielogiczność istniejącą w misterium samego Boga: Bóg daje życie 

poprzez swoją śmierć, Bóg Ojciec zbawia przyzwalając na śmierć. W sposób definitywny dokona się to 

w śmierci Jezusa na krzyżu, w ramach niewoli babilońskiej zaś - poprzez postawę małej reszty Izraela, 

która pozostała wierna Bogu i pomimo tego, że nie zawiniła, gotowa jest umrzeć wraz z całym ludem. Ta 

reszta otwiera drogę do życia poprzez śmierć. 

W ten sposób niewola staje się zasiewem, podczas którego wrzucane jest w glebę historii ziarno, które 

musi obumrzeć, aby zaistniało nowe życie, aby zaistniały nowe żniwa życia, podczas których łzy 

zasiewu przeobrażają się w okrzyk radości. Niewola babilońska jest w ten sposób zwierciadłem i 

syntezą wszystkich kryzysów, przez które musi przejść człowiek, gdy spotyka się z cierpieniem, ze 

śmiercią, z nagłą, nieoczekiwaną utratą życiowych perspektyw, czy też, gdy spotyka się z Bogiem 

nielogicznym, niezrozumiałym, przesadnie tajemniczym, niewytłumaczalnym czy pełnym sprzeczności. 

Człowiek jest wówczas zapraszany, by szukać wyjaśnienia nielogiczności pojawiających się w jego życiu 

w jeszcze większych nielogicznościach wiary, która przekracza niepomiernie granice ludzkiej logiki. 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Czy mam świadomość, że obumieranie czegoś w mojej wierze może być wezwaniem do 

rodzenia się czegoś nowego, bardziej dojrzałego lub pełniej dostosowanego do danego etapu 

na drodze mego życia i mej wiary? 

 Czy jestem w stanie przyjąć obumieranie, jako nowy zasiew, z którego może narodzić się 

nowa jakość mojej wiary? 

 Czy uświadamiam sobie, jakiego typu osłabienia lub zniewolenia pośród drogi mojej wiary 

może prowokować mój grzech? 

Świadectwo rycerki Ani z Berlina:  
Matuchna nie pozwoliła się pozostawić...  

"Mąż-ewangelik często podchodzi do tych błyszczących  medalików i przypatruje się nim 
uważnie". 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Mam na imię Ania, od 3 lat jestem małą rycerką MSJ, mieszkam 

wraz z mężem - ewangelikiem w Berlinie. 

Do niedawna byliśmy w posiadaniu małego domku letniskowego w 

górach Harz, na terenie Niemiec, w którym od czasu do czasu 

wypoczywaliśmy. 
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6 lat temu otrzymałam od brata Krzysztofa, również rycerza, garść medalików Matki Bożej Niepokalanej 

do rozdania. Postanowiłam, że 3 z nich zawiozę do naszego domku w górach i tak to też uczyniłam. 

Położyłam je na szafce, gdzie znajdowało się Pismo Święte i wisiał obraz Oblicza Jezusa z Całunu 

Turyńskiego. To był mój ołtarz. 

Nasz domek nie posiadał ogrzewania, więc panowała tam wilgoć. Ona z kolei doprowadziła do tego, że 

moje medaliki całkowicie z czerniały... 

Ponieważ to mieszkanko stało się z czasem naszym ciężarem, postanowiliśmy je sprzedać. Doszło do 

tego w grudniu 2015 roku. 

Pojechaliśmy tam po raz ostatni, aby je opróżnić i zdać. Ja zajęłam się sprzątaniem rzeczy "świętych" i 

tak spakowałam Biblię i mój obraz, a patrząc na te czarne medaliki, postanowiłam je tam zostawić... 

Po opróżnieniu domku, zmarznięta z zimna, udałam się do naszej sąsiadki na herbatę i po to, aby się z 

nią pożegnać. W tym czasie mój mąż dokonywał końcowego przeglądu pomieszczeń. Podczas niego 

zauważył, że na szafce coś się błyszczy, a widząc, że to są moje medaliki zabrał je i włożył do kieszeni, 

pomyślał, że zapomniałam je stamtąd zabrać. 

Po powrocie do Berlina zobaczyłam, że na naszym stole leżą 3 nowe, świecące medaliki i zaraz 

zapytałam męża skąd je ma? 

Jakże zdumiała mnie jego odpowiedź: "Z naszego domku w Harz, zostawiłaś je tam". Wtedy padło 

jeszcze jedno pytanie z moich ust: "Czy ty pamiętasz jak one przedtem wyglądały?" 

On dokładnie wiedział, że one były ciemne, ale w chwili, gdy je zabierał, nie było mu to świadome, że ich 

wygląd się odmienił... 

Fakt ten wzruszył mnie do łez, a moim mężem wstrząsnął niesamowicie! 

Wtedy przyszło mi na myśl, co o moim zachowaniu mogła pomyśleć Matka Boża... 

A Jej myśli odczytałam w następujący sposób: 

"Synka zabrała, bo był piękny, Biblię też, a mnie "brzydką" zostawiła..." 

Widzę jak ta sprawa porusza mojego męża - ewangelika. On często podchodzi do tych błyszczących  

medalików i przypatruje się nim uważnie, a ostatnio poprosił mnie, abym się z nim udała do 

Częstochowy. W tej podróży, na życzenie mojego męża, będzie nam towarzyszył Krzysztof. Nasza 

podróż - pielgrzymka do Częstochowy jest zaplanowana na I sobotę miesiąca kwietnia 2016 roku. 

Jedziemy tam, aby swoje życia zawierzyć Matce Najświętszej i przeprosić Ją za pozostawienie Jej na 

pastwę losu w górach Harz. 

Jak dobrze, że Ona nie pozwoliła się tam pozostawić! 

Berlin, dnia 19.03.2016 

mr Ania 
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Radio Watykańskie podało wiadomość o treści: 
Nam trzeba nieustannie wołać o dar męstwa…  
i wytrwania pod Krzyżem do końca.... 

"Owoce dialogu międzyreligijnego z islamem są znikome i nie maja przełożenia na codzienne 

życie. Ale my jesteśmy skazani na ten dialog. Inna alternatywa byłaby wojna – mówi kard. Jean-

Louis Tauran.  

Nikt nie wie, co będzie dalej. Jedna tylko rzecz jest jasna, a przy tym bardzo niebezpieczna, a 

mianowicie, że Bliski Wschód już nie istnieje. 

Nie ma już pomostu, który do tej pory miedzy Zachodem i muzułmańskim Wschodem tworzyli 

chrześcijanie.' 

Ci, którzy są już w Domu Ojca – są bezpieczni. Nam trzeba nieustannie wołać o dar męstwa w 

wyznawaniu naszej wiary w tym, co przed nami, a czego nie znamy… i wytrwania pod Krzyżem 

do końca.... 

Podobno żywi będą zazdrościć umarłym... Ale my z ufnością oddajemy się Bożemu Miłosierdziu w 

Sercu Maryi. 
Nadesłała rycerka Iwona z Koszalina 

TATUAŻE, MAKIJAŻE, PRZEKŁUWANIE CIAŁA  
I TYM PODOBNE PRAKTYKI  
SĄ CIĘŻKIM GRZECHEM (3) 

2. Biblia i tatuaże (c.d.) 

5. Szkody, powodowane przez tatuaż i przekłuwanie ciała 

Historia tatuażu ma wiele tysięcy lat. Tylko mało kto myśli, jakie szkody powodował i powoduje tatuaż 

dla zdrowia człowieka, gdy ten dekoruje nim swoje ciało. Wykonanie tatuażu lub piercingu wymaga 

trochę czasu. Ludzie idą na to, nie myśląc o powikłaniach. Z biegiem czasu, wielu z nich tego żałuje, ale 

poprawić wykonane jest nieraz bardzo trudno, nie mówiąc już o kosztach materialnych. 

A więc dlaczego tatuaż i przekłuwanie ciała są niebezpieczne dla zdrowia? 

 Po pierwsze, nieprzestrzeganie higieny może powodować takie choroby jak AIDS, wirusowe 

zapalenie wątroby, tężec. Co piąta osoba, która przekłuwa sobie jakąkolwiek część ciała ma 

różnego rodzaju powikłania, szanse zachorowania na zapalenie wątroby dla osoby z tatuażem 

wzrastają dziewięciokrotnie. Każdego roku w samej tylko Europie do szpitali trafia ponad sto 

tysięcy osób z zapaleniem wątroby po przekłuciu ciała (piercingu). Jeśli Państwo cenią swoje 

zdrowie, to należy wybrać profesjonalny salon tatuażu, w którym przestrzegane są wszystkie 

normy higieniczne. 
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 Po drugie, podczas tatuowania wykorzystuje się środki chemiczne, które mogą zawierać duże 

ilości ołowiu, litu i miedzi. Mogą one powodować reakcje alergiczne lub powikłania, które 

przyjmują przebieg przewlekły. Zarejestrowane są przypadki, kiedy u zdrowych osób po 

naniesieniu tatuażu zaczęła się rozwijać astma oskrzelowa, a cząstki farby odkładają się w 

węzłach chłonnych na całe życie. Przed podjęciem decyzji o tatuażu można postawić na 

skórze mały punkt i obserwować reakcję organizmu. 

 Po trzecie, specjaliści akupunktury twierdzą, że każdy punkt na skórze jest odpowiedzialny za 

określony obszar ciała i narząd. Jeśli trafi się w ten punkt, to możliwe jest nabycie jakiejś 

choroby. 

Ludzkie ciało zmienia się na przestrzeni lat, zniekształcając kontury tatuażu i jego kolor, a piercing może 

przeszkadzać, zahaczając o ubrania lub po prostu się znudzić. W związku z tym, w miarę upływu czasu 

może pojawić się pytanie o jego usunięciu. 

Usunięcie tatuażu może być kosztowne i bolesne. Dla usunięcia rysunku lub zmniejszenia jego 

powierzchni, może być potrzebne wykonanie do 12 seansów laserowego szlifowania skóry w ciągu roku. 

Tatuaże z henny 

Tatuaże z henny to piękna, ale groźna pamiątka z wakacji – mogą prowadzić do poważnych poparzeń 

skóry. Wiele kobiet decyduje się na przywiezienie pięknej „pamiątki” z wakacji, pod postacią tatuaży z 

henny. W wielu krajach, będących częstym celem podróży turystów, takich jak np. Turcja, tatuaże z 

henny można wykonać niemal wszędzie, również na ulicy. Podjęcie decyzji o wykonaniu tatuażu w 

niesprawdzonym miejscu to bardzo duża lekkomyślność. To oryginalne, tymczasowe zdobienie może 

nieść ze sobą jednak poważne konsekwencje dla zdrowia. Mary Bates, 16- latka z Albanii, w czasie 

wakacji zrobiła sobie tatuaż z henny przy kostce nogi. Wkrótce miejsce to zaczęło puchnąć, a tatuaż 

zaczął się sączyć, przeobrażając w bolesną ranę. Okazało się, że henna, którą wykonano tatuaż, 

zawierała w swoim składzie fenylenodiaminę, składnik farby do włosów. Doszło do reakcji, która 

wywołała u dziewczyny poważne poparzenia chemiczne, które pozostawiły na jej ciele blizny. 

Mary, która wcześniej marzyła o karierze modelki, musi zrezygnować z walki o karierę – jej lewa noga 

została trwale oszpecona. Ponadto nigdy nie będzie mogła zafarbować włosów, ponieważ składniki 

farby mogą wejść w ponowną reakcję chemiczną w jej 

organizmie. Wszystkiemu winien był wakacyjny tatuaż. 

To nie był pojedynczy przypadek. 

Przekłuwanie ciała 

Pasja przekłuwania ciała objęła w ostatnich latach nasz 

kraj i całą Europę. Tu już nie chodzi o wyrażanie 

protestu przez nastolatków z tak zwanych grup ryzyka, a o powszechne „upiększanie” siebie kolczykami 

w nosie, języku, pępku, brwiach, narządach płciowych. Młode dziewczyny chcą zabłysnąć wobec innych 

dziewcząt ilością ozdób na ciele, czasami same przekłuwają swoje ciała. Na ciele człowieka są punkty 

(ośrodki) refleksyjne (odruchowe). Na uszach, brzuchu i innych miejscach istnieje wiele takich ośrodków 
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(punktów) – w miejsca te ofiary zachodniej mody wstawiają kawałki żelaza. Ci, którzy to robią, zajmują 

się elementarnym okaleczaniem ciała człowieka. 

 

Dotyczy to również mody na liczne pierścienie w uszach. Przecież ucho jest usiane biologicznie 

aktywnymi punktami, które są związane z wszystkimi narządami. Nic dziwnego, że ucho ma kształt 

zarodka w brzuchu matki, leżącego z głową w dół (odpowiada mu płatek uszny). A jeśli człowiek 

nawieszał sobie pierścieni wzdłuż całej małżowiny, to te pierścienie nieustannie podrażniają strefy 

szyjnego, piersiowego i innych odcinków kręgosłupa i w tych strefach powstają poważne problemy. 

Modniś taki będzie miał bóle głowy, szyi, odpowiednich narządów klatki piersiowej. A następnie zaczną 

się poważne schorzenia, jeśli on na czas nie zda sobie sprawy, że ich przyczyną są z głupoty 

zawieszone pierścienie w uszach i nie powstrzyma tej kpiny z samego siebie. 

Nie mówiąc już o tym, że normalny człowiek, nie pozbawiony duchowości, nie zacznie w podobny 

sposób bezcześcić swoje ciało – które przecież jest świątynią Boga. 

Również współczesna biologia udowodniła, że pępowina zawiera tak zwane komórki macierzyste, które 

tworzą podstawy organizmu. Komórki te są również komórkami krwiotwórczymi. A krew, jak wiadomo, 

jest nie tylko substancją fizjologiczną, ale i substancją mistyczną. A więc pępek na ciele – to nie jest 

zwykłe miejsce. Jest to bardzo ważne centrum, do którego wprowadzanie dowolnego obcego 

przedmiotu może doprowadzić do poważnych zaburzeń chorobowych w organizmie i różnego rodzaju 

chorób, jak również profanacji świątyni ciała i duszy. 

 

Jeśli spojrzeć na ten problem głębiej, to dzisiaj do ciała człowieka wprowadzają 

pierścionki i kolczyki. A czy następnym etapem będzie czip? Możliwe jest, że na 

początku taka „implantacja” czipów ” również będzie realizowana poprzez 

modę. Przecież moda pomogła w pomyślnym wdrożeniu „kieszonkowych 

szpiegów” – telefonów komórkowych. Kto obecnie myśli o ich szkodliwym 

promieniowaniu i innych negatywnych aspektach? Jeśli chodzi o korzyści, 

związane z „czipizacją” to one są już teraz reklamowane! Na dzień dzisiejszy w 

świecie jest już dużo ludzi – nosicieli implantów czipowych. W ten sposób w 

chwili obecnej odbywa się psychologiczne przygotowanie dandysów i modniś – 

„do czipa poprzez piercing”. Prowadzone jest celowe działanie, skierowane na złamanie 

wewnętrznych psychologicznych barier po to, aby uczynić zwykłą i powszechnie przyjętą praktykę 

wprowadzania do naszego ciała jakichkolwiek obcych przedmiotów – czegokolwiek i gdziekolwiek. 

Pierścień do pępka, pierścień do nozdrza, błyszczącą blaszkę w brew, do wszystkich miejsc narządów 

płciowych, a następnie – już niedługo, do czoła z wszczepionym czipem i stanie się taki człowiek 

sprawnie sterowanym zombie. I pozbawi sam siebie człowiek Życia Wiecznego z Bogiem w Królestwie 

Niebieskim, i jeszcze tutaj, na ziemi, skaże siebie na męki psychiczne i fizyczne. 

Szkodliwość piercingu – w czym jest niebezpieczny 

Piercing – to dość powszechne zjawisko w naszym czasie. Ludzie, pasjonujący się tym zjawiskiem, 

starają się wyrazić siebie, pokazać, że nie są oni tacy sami, jak wszyscy pozostali. Jednak w piercingu 

ukrytych jest wiele niebezpieczeństw. Źle wykonane przekłucie może spowodować straszliwe skutki. 
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Piercingiem nazywane są przekłute uszy, nos, język, pępek, intymne części ciała i brwi. Pasjonuje się 

piercingiem z reguły młodzież. Często piercing wykonują młodzi ludzie, którzy chcą jakoś wyróżnić się z 

tłumu i pokazać swoją wyjątkowość. 

Po tym, jak kolczyk w nosie czy w pępku znudzi się, to go po prostu się wyjmuje. Miejsce przekłucia 

zarasta, ale blizna zostaje na całe życie. Dlatego przed tym, nim wybierzemy sobie miejsce dla kolczyka 

trzeba obowiązkowo rozważyć wszystkie za i przeciw i przekonać się o tym, że starając się wyróżnić z 

tłumu, można nie tylko spowodować szkodę zdrowiu, ale i na całe życie zyskać niezbyt ładne blizny. 

Top miejsc dla piercingu 

1. Pierwsze miejsce zajmuje, oczywiście, stary, „dobry” piercing w uszach. Ten rodzaj piercingu jest 

najbardziej rozpowszechniony, ponieważ popularność zdobył już bardzo dawno temu i kolczyki w uszach 

nosiły nasze mamy, babcie, a nawet prababcie. 

2. Następnym w kolejce jest pępek. Tak się składa, że jeżeli dziewczyna ma ładny, płaski brzuch, to 

dlaczego nie przywołać do niego uwagi jakimś ciekawym kolczykiem. 

3. Szczególni miłośnicy dziurawią język i brwi. 

4. Na ostatnim miejscu topu – piercing części intymnych ciała. 

Według badań Agencji do Spraw Ochrony Zdrowia najmniej komplikacji jest przy przekłutych uszach 

(około 10% przypadków) i przekłuciach pępka (około 15% przypadków). Najwięcej komplikacji jest przy 

piercingu języka, który długo się goi z powodu stałej wilgoci w jamie ustnej i jedzenia. 

Ludzie zajmują się piercingiem już kilka stuleci i komplikacji po przekłuciu można bez problemu uniknąć. 

Bardzo ważnym jest, aby tę operację robił specjalista. W przeciwnym razie istnieje wielkie 

niebezpieczeństwo wielkiego krwotoku z powodu przekłucia naczynia krwionośnego. Dla ranki bardzo 

ważna jest także codzienna higiena. 

W większości lekarze są przeciwni piercingowi. Tłumaczą to tym, że samo naruszenie skóry ludzkiej dla 

zabawy jest nienaturalne. W takim przypadku człowiek może podłapać różne zakażenia, takie jak 

wirusowe zapalenie wątroby, tężec i inne – a to są poważne choroby, a nie żarty. 

Alergia z powodu piercingu 

Często w miejscu, gdzie dokonano przekłucia, może powstać reakcja na metal kolczyka, który styka się 

ze świeżą raną. Jednak w takim przypadku nie trzeba się śpieszyć z zakupem złota, ponieważ również i 

na złoto może być alergia. Istnieje niewielki procent ludzi, cierpiących na „złotą alergię”. 

Aby pozbyć się alergii, można spróbować wybrać kolczyk z innego metalu, niż który był dotąd. Jakość 

kolczyka jest zależna od jego składu. Na przykład, do wielu ozdób dodaje się nikiel, a on dość często 

wywołuje reakcję alergiczną; jeżeli niklu w składzie jest więcej, to i ryzyko podrażnienia jest odpowiednio 

większe. 
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Z jakiego metalu powinien być kolczyk? 

Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek po przekłuciu skóry, trzeba wiedzieć, z jakiego metalu 

najlepiej wybrać kolczyk. 

Złoto. Jakość tutaj zależy od próby, zaznaczonej na wyrobie. Im jest ona wyższa, tym lepsza jest jakość 

wyrobu i tym mniej jest w nim różnych domieszek. Ale z dodatkiem domieszek złoto staje się bardziej 

wytrzymałe i twardsze, tak, że specjaliści jednak zalecają korzystać ze złota jednak o niższej próbie. 

Oczywiście, po tym, jak rana całkowicie się wygoi. 

Srebro. Miłośnikom srebra radzimy zwrócić uwagę na bardziej pewny metal, ponieważ srebro narażone 

jest na zadrapania, deformacje i pęknięcia. Dodatkowo, przy długim użytkowaniu metal się utlenia i w 

wyniku tego może powstać alergia. 

Stal nierdzewna chirurgiczna. Metal ten poddawany jest przetapianiu próżniowemu, dzięki czemu jest 

najbardziej bezpiecznym dla piercingu. Gdy ktoś wybierze kolczyk z takiego metalu, to raczej nie będzie 

wiedział, czym jest podrażnienie. Chyba, że ma alergię na wszystkie metale bez wyjątku. 

Niob. Hipoalergiczny (nie wywołuje alergii), dość popularny metal w piercingu. Zrównoważone są u 

niego pojęcia: „cena – jakość” i wyrób z niobu można zakładać od razu po przekłuciu. 

Tytan. Prawdopodobnie najrzadszy metal, stosowany w piercingu, w szczególności z powodu jego ceny. 

Nie jest tani, za to nie wywołuje alergii, jest wytrzymały i ma wysoką jakość. 

Według długotrwałości gojenia niezwykłych miejsc dla piercingu na pierwszym miejscu znajduje się 

język, uszy, nos i brwi – goją się one około dwóch tygodni. Intymny piercing goi się ponad dwa tygodnie, 

a piercing pępka średnio 5-6 miesięcy. Co piąty salon nie posiada odpowiedniego pozwolenia na 

prowadzenie działalności. Piercingiem bardziej pasjonują się kobiety, niż mężczyźni. 

Na początku wszystko jest proste. Cóż w tym skomplikowanego – zrobić igłą przekłucie. Ale komplikacje 

mogą pojawić się właśnie po tym zabiegu, z powodu którego można spowodować szkodę dla 

organizmu: 

Język – znajdując się w jamie ustnej, stale kontaktuje się on z wilgotnym środowiskiem bakteryjnym. 

Oprócz tego założony kolczyk może uszkodzić emalię zębów i sprzyjać powstawaniu odprysków i 

uszkodzeń zębów. 

Uszy – jeżeli przekłucie wykonuje dyletant, to prawdopodobnie rana będzie zainfekowana. W efekcie 

może być utrata czucia w płatku usznym, a nawet głuchota. Przekłuwanie górnej części małżowiny 

usznej może doprowadzić do jej deformacji i pogorszenia słuchu. 

Pępek – przekłuty pępek goi się długo i często skutkuje zapaleniem żyły pępkowej, co powoduje 

rozchodzenie się tkanek przedniej ściany jamy brzusznej i prowadzi do rozwoju przepukliny pępkowej. 

Przyczyną złego gojenia się rany tego miejsca jest nieustanny kontakt z odzieżą. Najmniejsze 

nieprzestrzeganie higieny rany może doprowadzić do komplikacji. Specjaliści radzą na najbliższe 

miesiące przykrywać ranę plastrem, aby uchronić ją przed uszkodzeniami. 
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Brodawki piersi – procedurę tę kobietom mistrzowie piercingu nie radzą robić. Podczas przekłucia 

mogą być uszkodzone przewody mleczne, po których w okresie karmienia piersią przepływa mleko. 

Usta – nieostrożne przekłucie w okolicy ust grozi zakłóceniem w wydzielaniu śliny w ustach. Ślina może 

się wydzielać o wiele bardziej obficie, aniżeli przed zabiegiem. Możliwe jest również powstanie cysty. 

Brew – podczas przekłucia igła może trafić w naczynia krwionośne i sploty nerwowe, co może 

spowodować obrzęk, krwiak lub częściowe lub całkowite sparaliżowanie mięśni twarzy. Dekorowanie 

brwi może powodować nieustanne majaczenie przed oczami, co doprowadzić może do zezowatości. 

Nos – najbezpieczniejszy rodzaj piercingu, gdy chodzi o bezpieczeństwo. Nie ma tu ani wilgoci, ani 

zewnętrznych bodźców. 

Za najbardziej niebezpieczny można uważać piercing części intymnych ciała. 

Tutaj skutkiem przekłucia mogą być infekcje i zapalenie przewodów moczowych. Ludzie, chcący za 

pomocą piercingu wzmocnić doznania seksualne, często osiągają efekt odwrotny w postaci częściowej 

lub całkowitej utraty wrażliwości. 

Komu nie wolno robić piercingu? 

Na koniec, o przeciwwskazaniach. Nie wolno robić piercingu kobietom w ciąży, ludziom, uczulonym na 

metale, chorym na cukrzycę, na wirusowe zapalenie wątroby, choroby krwi, zaburzenia psychiczne. 

Przeciwwskazane jest także robienie piercingu chorym na infekcję HIV. 

I jeszcze jedno, zapamiętajcie, dziewczęta. Chociaż współczesne salony mogą przekłuć wam dowolną 

część ciała, zastanówcie się jeszcze raz: czy jest to wam potrzebne? Większość moich koleżanek, które 

robiły piercing – usuwały go w ciągu jednego roku, czy dwóch, a potem robiły jeszcze operacje, aby 

usunąć blizny. Szkodliwość piercingu może być bardzo różnorodna, począwszy z różnych zapaleń i 

reakcji alergicznych, a kończąc na zakażeniu krwi i różnych chorobach nieuleczalnych. 

Piękno wymaga ofiar, ale czy każdemu mężczyźnie podoba się dziewczyna z „dziurami” na twarzy? Nie 

wszystkim, pamiętajcie o tym. 

Piercing pępka i ciąża 

[…] Istnieje ryzyko, zarówno dla zdrowia matki jak i dziecka. W salonie mogą być wykorzystane 

niesterylne narzędzia, co może doprowadzić do zakażenia HIV, AIDS, wirusowym zapaleniem wątroby 

typu B i C. Dlatego pomysł przekłuwania pępka w czasie ciąży jest złym pomysłem. 

Przekłucia, wykonane podczas ciąży będą się goić o wiele dłużej, ponieważ u kobiet w ciąży i tak jest 

obniżona odporność, co zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia zakażenia. A więc, lepiej nie 

ryzykować swoim zdrowiem i zdrowiem dziecka. 

Źródła: 

Szkody powodowane przez tatuaż i przekłuwanie ciała 

Вред от тату и пирсинга 

http://apteka.uz/novosti_mediciny_i_farmacevtiki/vred_ot_tatu_i_pirsinga 

Szkodliwość piercingu – w czym jest niebezpieczny 
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Вред пирсинга — чем он опасен 

http://beila.ru/305-vred-pirsinga-chem-on-opasen.html 
  

Szkodliwość tatuażu z henny 

http://www.buzzfeed.com/juliegerstein/this-teen-got-a-henna-tattoo-and-ended-up-with-a-

m?bffbhealth&utm_term=4ldqpkl#.mrOlmZaQ9 
  

Piercing pępka i ciąża … 

Пирсинг пупка и беременность … 

http://www.baby.ru/blogs/post/29654629-935607/ 

Źródło: 

Tatuaże. Skąd ta moda i czym grozi? (Татуировка. Откуда мода и чем грозит?) 
http://baloven.info/obshhestvo/tatuirovka-otkuda-moda-i-chem-grozit/ 

Tłumaczył i opracował: Andrzej Leszczyński 

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/tatuaze-makijaze-przekluwanie-ciala-itp-praktyki-sa-rowniez-ciezkim-grzechem-2015-09 

c.d.n. 

Świadectwo Darka:  

AKUPRESURA, IRYDOLOGIA  
to otwarcie się na działanie złego ducha 

SZCZĘŚĆ BOŻE 

Do mojej rodziny wkradł się polecony przez znajomych dziwny sposób leczenia. Polegał na tym, że 

chodziliśmy do pewnej kobiety, która z oczu czytała choroby… Fachowa nazwa to IRYDOLOGIA i 

twierdziła, że jedynym lekarstwem na wszystkie choroby świata bez względu na to, co dolega jest dieta 

bezglutenowa i suplementy. Diety sprowadzane z Ameryki.  

Dziś już wiem, że ta pani przywoływała złe duchy i złe duchy jej mówiły o naszych chorobach, a tabletki 

zawierzane były złym duchom, aby jej firma miała zyski. Potrzebowałem kilka lat, aby to zrozumieć.  

Mój syn urodził się zdrowy. Kiedy pierwszy raz do tej pani poszliśmy z ciekawości, zaczęło się… pojawiły 

się pewne objawy schorzeń… zaczęliśmy się u tej pani leczyć. Pojawiły się przeróżne choroby, alergie 

na wszystko, a układ immunologiczyny przestał działać tak, że mój syn leczył się wiele lat i było coraz 

gorzej. 

Na nieszczęście leczyliśmy się też u kobiety, która przez masaż stóp RECEPTORÓW (fachowa nazwa 

to AKUPRESURA) również nas leczyła. I trwało by tak pewno bez końca, gdyby nie moja pielgrzymka do 

Medjugorje. Tam księża egzorcyści modlili się nad młodą opętaną dziewczyną i w modlitwie rozeznania 

zły duch powiedział, że wszedł w tą dziewczynę ponieważ ktoś pomasował jej receptory stóp.  

Natychmiast przegrzebałem cały internet i okazało się, że rzeczywiście masaż stóp (czyli 

AKUPRESURA) oraz leczenie dietą bezglutenową, czytanie z oka (czyli IRYDYOLOGIA) to otwarcie 

się na działanie złego ducha, zgoda na jego działanie w naszym życiu. 

Przestaliśmy chodzić do tych uzdrowicieli, a na ostatnim spotkaniu w hali ARENA 13.03.2016 u Ojca 

Daniela na modlitwie uwolnienia mój syn miał bardzo duży atak płaczu. Został uwolniony od złego. 

http://baloven.info/obshhestvo/tatuirovka-otkuda-moda-i-chem-grozit/
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Ksiądz egzorcysta ze Słowacji, który modlił się podczas spotkania indywidualną modlitwą rozeznania 

nad moim synem stwierdził, że te choroby i wszystkie problemy syna były przez chodzenie do tej 

masażystki stóp oraz od leczenia tymi tabletkami suplementami diety. Od tego zły duch wszedł w syna i 

cała rodzina musi się z tego wyspowiadać. Mój syn został uwolniony . 

Podkreślę na koniec, że obie panie, które leczyły masażem stóp i tabletkami wzbudzały pełne zaufanie 

ponieważ miały pełno świętych obrazków i dużo mówiły o modlitwie i o Bogu. Zawsze na pożegnanie 

dały jakiś święty obrazek i w ten sposób kupiły nasze zaufanie. Obie też twierdziły, że chodzą do 

kościoła i dużo się modlą. Ale niestety to był tylko kamuflaż. 

Dzielę się tym dla przestrogi innych. Chwała Panu za pomoc w uwolnieniu i poznanie prawdy. 

Darek. 

WALKA O MOŻLIWOŚĆ UŚMIERCANIA 
NIENARODZONYCH DZIECI W TOKU!  

O jak nierozumnym pokoleniem jesteśmy, ślepym na widok i głuchym 
na krzyk mordowanych - tak bardzo niewinnych istot ludzkich w łonie 
ich własnych matek! 

Drodzy Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Widzę wielką potrzebę wynagradzania grzechów aborcji! 

Widzę jeszcze większą potrzebę przebłagania za nie Boga i żebrania 

u Niego o wielkie Miłosierdzie dla tych wszystkich, którzy jej dokonują lub mają pośredni wpływ na jej 

przeprowadzanie. 

Uderzmy się w nasze piersi i błagajmy Miłosiernego Boga w Roku Miłosierdzia o przebaczenie tego 

grzechu nam, członkom naszych rodzin i całej ludzkości! 

W marcu tego roku, w dniach od 16 - 24 zostały odprawione w powyższej intencji 9 Mszy Świętych w 

formie Nowenny opartej na Nowennie do Dzieciątka Jezus tej, którą propaguje się odprawiać w grudniu. 

Widząc wielką potrzebę w powyżej opisanej kwestii, postanowiłam tę 9 - dniową ofiarę z marca 

powtórzyć przez jeszcze 8 kolejnych miesięcy - tym razem będą one odprawiane w Brazylii. 

Utworzy to 9 Nowenn po 9 Mszy Świętych! 

Niech te Msze Święte staną się naszym wspólnym, rycerskim wołaniem do Boga o przebaczenie 

ludzkości tego niegodziwego grzechu i okazanie jej wielkiego Miłosierdzia. 

Niech każdy, kto włączy się do tego wołania, poczuje się jakoby sam te Msze Święte w powyższej 

intencji zamawiał. Amen. 

http://www.mali-rycerze.pl/czytam,1190
http://www.mali-rycerze.pl/czytam,1190
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Jako przebłaganie za grzechy aborcji dokładam do mej ofiary modlitwę, którą polecał św. s. Faustynie 

Pan Jezus - 33 razy przez 9 dni : 

"O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój Miłosierdzia dla 

nas, ufamy Tobie." 

Wielki Bóg zapłać za każde westchnienie w tej sprawie do Pana. 

Dla Jego bolesnej męki, miej Miłosierdzie dla nas i całego świata! 

Berlin, 13.04.2016        mrMSJ Danuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książka dla dzieci z instruktażem:  
jak sprofanować Najświętszy Sakrament 

Chodzi o książkę „Mała Nina” autorstwa Sophie Scherrer wydawnictwa Wilga. Jeden z jej rozdziałów jest 

dokładnym opisem profanacji Najświętszego Sakramentu, stanowiąc jednocześnie instrukcję, jak można 

wynieść konsekrowaną hostię z kościoła, tak by nikt tego nie zauważył. 

(…) Małej Ninie udaje się pierwsza część planu, potem jednak hostia upada jej na ziemię, więc 

następuje na nią, aby ukryć opłatek pod butem. Okoliczności sprawiają, że w pobliżu wciąż się ktoś 
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kręci, więc idzie ciągnąc nogą po chodniku. Wreszcie zdrapuje resztki hostii z podeszwy i wyrzuca je do 

śmietnika 

**** 

Drażni mnie przesadne dopatrywanie się wpływów złego w literaturze dziecięcej, w tym jednak wypadku 

uważam, że sprawa jest na tyle poważna, że nie mogę nad nią przejść do porządku dziennego. 

Chodzi o książkę „Mała Nina” autorstwa Sophie Scherrer wydawnictwa Wilga. Jeden z jej rozdziałów jest 

dokładnym opisem profanacji Najświętszego Sakramentu, stanowiąc jednocześnie instrukcję, jak można 

wynieść konsekrowaną hostię z kościoła, tak by nikt tego nie zauważył. Dokonuje tego dziewczynka, 

która postanawia zabrać sobie Pana Jezusa do domu i umieścić w zakładce do książki, by w ten sposób 

uzyskać coś na kształt talizmanu. Namawia do tego koleżankę, jednocześnie pouczając, jak można to 

przeprowadzić – wystarczy po przyjęciu komunii złożyć dłonie jak do modlitwy, przybliżyć je do ust i 

dyskretnie wypluć hostię, potem wsunąć ją do kieszeni i zanieść do domu do dalszej „obróbki”. Małej 

Ninie udaje się pierwsza część planu, potem jednak hostia upada jej na ziemię, więc następuje na nią, 

aby ukryć opłatek pod butem. Okoliczności sprawiają, że w pobliżu wciąż się ktoś kręci, więc idzie 

ciągnąc nogą po chodniku. Wreszcie zdrapuje resztki hostii z podeszwy i wyrzuca je do śmietnika. 

Wszystko to zostało opisane lekko i sympatycznie, ukazując niewinność małej Niny i brak złych 

zamiarów. Rozdział nie kończy się żadnym wyjaśnieniem wagi tego czynu, pozostawiając czytelnika w 

przekonaniu, że istotnie nic takiego się nie stało, ot, dziecięce fantazje. 

Na pozycję tę trafiłam w bibliotece miejskiej. Jest starannie wydana i reklamowana, jako dziewczęcy 

odpowiednik ukochanej przez dzieci serii o Mikołajku. Po pobieżnym przekartkowaniu bardzo mnie 

zainteresowała, gdyż pojawiają się w niej rozdziały poświęcone ważnym elementom życia 

chrześcijańskiego, jak chrzest czy pierwsza komunia, widzianymi z perspektywy małej dziewczynki. 

Rozdział o pierwszej komunii miał bodaj tytuł „Najpiękniejszy dzień w moim życiu”. Wprawdzie 

sakramenty przedstawione są bardziej jak wydarzenia obyczajowe niż duchowe, ale to mogłoby być 

celowym i trafnym zamiarem autorki, chcącej oddać zeświecczenie naszych czasów. Niestety rozdział, 

który opisałam w pierwszym akapicie, zmienia moje spojrzenie na tę pozycję. 

„Mała Nina” została wydana w maju 2015 roku i pewnie niejedna osoba ją kupiła, jako 

pierwszokomunijny prezent. Aktualnie znajduje się na 3 miejscu bestsellerów Empiku za okres 04-

14.01.2016! 

Z poważaniem Ewa Kuczkowska 

http://gosc.pl/doc/2959038.Ksiazka-dla-dzieci-z-instruktazem-profanacji 

ŻÓŁTA KARTKA DLA POLSKIEGO KOŚCIOŁA 

CUD EUCHARYSTYCZNY w Legnicy zdołał już zelektryzować media katolickie, zaciekawić 

świeckie stacje i rozgłośnie, a także zwrócić uwagę szarych Polaków na naukę Kościoła. Jaki jest 

cel tego typu wydarzeń?  

http://gosc.pl/doc/2959038.Ksiazka-dla-dzieci-z-instruktazem-profanacji
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Do cudu miało dojść w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w 2013 r., w legnickim kościele pw. św. 

Jacka. Konsekrowana hostia upadła na ziemię i zgodnie z przepisami liturgicznymi umieszczona w 

odpowiednim naczyniu z wodą do rozpuszczenia. Po pewnym czasie zauważono na niej przebarwienia 

w kolorze czerwonym. Aby upewnić się, że nie mamy tu do czynienia ze zwykłym nalotem bakteryjnym, 

próbkę oddano do przebadania dwóm niezależnym instytucjom. Zarówno Zakład Medycyny Sądowej we 

Wrocławiu, jak i jego szczeciński odpowiednik uznały, że mamy do czynienia z substancją „najbardziej 

podobną do mięśnia sercowego w stanie agonii”. Dwukrotnie wyodrębniono też 

ludzkie DNA. Wyniki badań podano dopiero w tym roku, po uzyskaniu pewności 

„moralnej” co do natury zjawiska. Hostia zostanie wystawiona na widok publiczny 

celem adoracji, zostanie tez udostępniona księga, do której można wpisać 

wymodlone łaski.  

Nie ma się czym chwalić  

Sama natura cudu eucharystycznego sprawia, że entuzjastyczne podejście niektórych komentatorów 

należy utemperować. Przemiana chleba w prawdziwe ciało Chrystusa dokonuje się na każdej Mszy, i to 

stanowi podstawę wiarę katolickiej jeśli chodzi o sakrament Eucharystii. Jest to absolutnie minimum, 

jakie musi opanować dziecko przygotowujące się do I Komunii Świętej. Wiara w transsubstancjację 

(rzeczywistą przemianę chleba i wina w ciało i krew Chrystusa) głoszona jest w Katechizmie, na 

katechezach, z ambon i w pieśniach kościelnych. Teologia mówi, że choć zachowane są przypadłości 

(cechy zmysłowe, fizyczne) chleba i wina, substancja (to, czym rzecz jest sama w sobie) należy do ciała 

i krwi Chrystusa.  

Gdy zawodzą ziemskie sposoby przedstawiania tych prawd, Bóg sięga po środki nadzwyczajne. 

Pojawiające się od VIII w. przypadki cudów eucharystycznych wiążą się bezpośrednio z przypadkami 

okazywania braku szacunku Ciału Chrystusa. Gdzie brakuje wiary w podstawy najważniejszego dla 

chrześcijan sakramentu, tam trzeba oddziaływać na zmysły. Widok krwi, badania naukowe 

potwierdzające niezwykłą zgodność z innymi znakami (grupa krwi AB zgodna z krwią z Całunu 

Turyńskiego) – to wszystko ma pobudzić uśpioną wiarę tak samo, jak mówienie do licealistów jak do 

dzieci przedszkolnych ma na celu zawstydzenie ich, czy jak uderzenie pięścią w stół ma na celu zwrócić 

uwagę nieuważnego słuchacza.  

Należy poważnie się zastanowić nad stosunkiem Polaków do Najświętszego Sakramentu i wyciągnąć 

odpowiednie wnioski duszpasterskie. Czy parafianie mają świadomość, jakim cudem jest Przemienienie, 

czy też traktują Komunię, jako czynność bardziej społeczną niż religijną? Sama data wydarzenia (25 XII) 

jest istotna – to czas, gdy wypada do kościoła przyjść, przyjąć Komunię, a z drugiej strony święto to 

ulega coraz większemu zeświecczeniu. Ilu wiernych przyjęło Najświętszy Sakrament czysto pro forma, 

uznając to za rodzaj rodzinnej tradycji, obok choinki i kuligu?  

Pokazano nam z nieba żółtą kartkę. Jest ona skierowana do całego Kościoła w Polsce, nie tylko do 

księży, biskupów czy zakonników, ale także do świeckich. Nie zmarnujmy tego upomnienia. 

Rafał Growiec 
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TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ  
i słowo rycerki ze Szczecina 

Jeżeli uważasz, że Pan Jezus nie jest blisko ciebie to przeczytaj ten fragment zaczerpnięty  

z książki Marcina z Kohem „WYKŁAD O MSZY ŚWIĘTEJ”. 

Świątobliwy Dionizy Kartezjanin: Całe życie Pana Jezusa, tak jak je spędził na tym świecie, jedną zgoła 

było Mszą Świętą, w której On sam był ołtarzem i świątynią, i kapłanem, i Ofiarą. 

Albowiem w szaty kapłańskie ubrał się Chrystus Pan w Najświętszej zakrystii żywota 

macierzyńskiego, w którym wziął na siebie nasze ciało śmiertelne. Wyszedłszy w Świętą Noc swego 

Narodzenia z tej zakrystii, rozpoczął Introit, wstępując na świat, i śpiewał Kyrie elejson, kiedy płakał, 

leżąc w żłóbku: Gloria In excelsis śpiewali Aniołowie, gdy się objawili pasterzom i z nimi udali się do 

stajenki. Modlił się (Remus) Pan Jezus, gdy na modlitwach trawił całe noce, wołając do Boga Ojca o 

miłosierdzie nad nami, a lekcję czytał, gdy proroctwa wykładał. Ewangelię śpiewał, kiedy chodząc po 

żydowskiej ziemi, ogłaszał ludziom swą naukę. Offertorium odprawił, kiedy codziennie ofiarował się 

Bogu Ojcu na odkupienie ich i na wszelkie cierpienia. I Prefację śpiewał, kiedy nieustannie wysławiając 

Bóstwo w naszym imieniu, dzięki składał za wyświadczone nam dobrodziejstwa. Sanctus śpiewał naród 

żydowski w Niedzielę Palmową, gdy wołał: „Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie; Hosanna na 

wysokości!”. I odprawił Konsekrację przy Ostatniej Wieczerzy, gdy chleb i wino przemienił w Ciało i 

Krew swoją Najświętszą. Podniesienie odbyło się, gdy do krzyża przybity, w górę podniesiony i całemu 

światu został wystawiony na widowisko. A Ojcze nasz odmówił, gdy siedem słów wyrzekł na krzyżu. 

Przełamanie Hostii nastąpiło, gdy Jego Dusza Najświętsza rozstała się z Ciałem Błogosławionym. 

Agnus Dei (Baranku Boży) zawołał setnik ze swoim hufcem, gdy się w piersi bijąc wyznali: „Zaprawdę, 

Ten był Synem Bożym”. Komunia Święta odbyła się, gdy zmarłe Ciało namaszczone i do grobu było 

złożone. Błogosławieństwo na końcu Mszy Świętej było dane, gdy Pan Jezus wznosząc się do Nieba, 

podniósłszy Ręce swoje, błogosławił swych uczniów. 

Otóż, ta jest uroczysta i długa Msza Święta, którą Chrystus odprawił na ziemi, a potem 

rozporządził, by Ją Apostołowie i kapłani skróconą, to jest jednym ciągiem, bez żadnych przerw 

odprawiali. Żebyśmy pamiętali, że Pan Jezus wszystkie tajemnice życia ponawia podczas Mszy 

Świętej. 

P.S. od rycerki Małgosi ze Szczecina               

Kiedyś miałam SEN, ŻE MAM ISC NA WYKŁAD, NA KTÓRYM UZYSKAM WSZELKĄ WIEDZĘ i 

odpowiedź na moje pytania… myślałam o jakimś uczonym profesorze, czekaliśmy w napięciu, w lokalu 

przy herbatce, a tu ktoś przychodzi i mówi, że zaraz będzie Msza św. (!) W czasie tej Mszy zrozumiałam, 

że to ONA właśnie - MSZA SW. jest odpowiedzią na wszelkie problemy moje i świata! To było jak 

objawienie… że wiedza i rozwiązanie trudnych spraw - wszystkich, absolutnie wszystkich, 

znajduje się na MSZY św., a Jej źródło jest niewyczerpane ( to z kolei z innego snu, gdzie pokazano 

mi, że Msza jest jak rozwinięty dywan, a właściwie ciągle rozwijający się kobierzec, im bardziej na niego 

wchodzę i chcę dojść do początku – wchodząc wyżej, jakby pod górę,  tym bardziej się rozwija – 
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odwija… jak niewyczerpane źródło, które wytryska z coraz większą siłą… chciałam wejść na szczyt po 

tym kobiercu, ale nie dało rady)… 

Smutna relacja i prośba rycerki z Hiszpanii 
„Zwracam się do wszystkich małych rycerzy o Koronkę do 
Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za tych kapłanów i 
prośbę o to, aby ten obraz pozostał tu na zawsze” 

Szczęść Boże! 

Przepraszam, że tak dawno nie pisałam ani ja ani mąż. Chorujemy, ciągle chorujemy… Jak nie ja jestem 

w szpitalu to córka, to mąż i tak na przemian, a ja się bardzo źle czuję.  Z każdym dniem jest coraz 

gorzej. Ale pewnie to nasze cierpienie jest potrzebne. Na świecie tyle zła jest.  

Choć nie piszemy, ale  zapewniamy, że modlimy się wspólnie razem każdego dnia.  

Dziś jest bardzo wyjątkowy dzień, dlatego chciałam zaraz napisać.  

Już dawno nie miałam żadnego widzenia do wczoraj. (Bo ostatnie widzenie, co miałam to chyba 

rozmawialiśmy. To jest już rok minął jak była u mnie Maryja z Aniołem i św. Jerzym.)  

A wczoraj  miałam inne widzenie. Wyszłam na balkon jak to często bywa w moich widzeniach, że ktoś, 

coś woła mnie na balkon… i nagle zobaczyłam Maryję i Jezusa i wskazywali mi na idących żołnierzy. 

Ale żołnierze mieli inne mundury jak nasze wojsko, mundury były koloru popielatego i czapki w kształcie 

beretu, mieli przy sobie długie karabiny szli w szóstkach. I Miałam powiedziane, że mamy przygotować 

dużo wody. Na tym się skończyło moje widzenie.  

Piszę na bieżąco, bo musimy się bezustannie modlić czekają nas  bardzo złe czasy. Musimy wobec 

siebie i bliźnich  okazywać wiele miłości i prosić  cały czas Boga o odwrócenie tych wszystkich 

strasznych kar. Ludzie sobie nie zdają spraw, co nas czeka.  

Mam jeszcze jedna nowinę.  

Odkąd zamieszkałam w tej miejscowości (to mała miejscowość 100 km od Barcelony) i poznałam 

tutejszy kościół, tak bardzo chciałam, żeby był w nim obraz Jezusa Miłosiernego. Żeby ludzie poznali 

Boże Miłosierdzie i wszystko, co z nim związane. Modliliśmy się z mężem o to cały czas.  

Nie było nas stać, aby zakupić taki duży Obraz  do Kościoła. We wrześniu nasza przyjaciółka z Polski 

zakupiła i wysłała do nas piękny duży obraz a myśmy tylko oprawili i zanieśliśmy do Kościoła z radością, 

że zaraz będzie powieszony i ludzie będą otrzymywać wiele łask z Bożego Miłosierdzia. Okazało się, że 

bardzo pomyliśmy się. Kapłan, który jest proboszczem tego kościoła, nie był zadowolony z takiego 

prezentu i powiedział, że owszem zgodzi się na powieszenie tego Obrazu, ale dopiero 8 grudnia (2015) i 

tylko, dlatego  ze Papież ogłosił Święty Rok Miłosierdzia. Jednak nastąpi to pod warunkiem, że gdy 
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Święty Rok Miłosierdzia minie mamy go sobie zabrać, ponieważ oni maja swoich świętych i mają już, co 

czcić.  

Ale na tym się nie skończyło jeszcze, bo gdy kupiliśmy wazon i kwiaty żeby postawić pod obrazem nie 

pozwolił i kazał zabrać zaraz.  

Dlatego bardzo proszę o modlitwę za tego kapłana i o to, aby ten obraz jednak pozostał w tym Kościele 

jest już na całym świecie w najmniejszych zakątkach świata, tu jest sporo Polaków, ale nie tylko i inne 

narodowości są i widziałam, że ludzie się bardzo wzruszają i modlą się.  

Od trzech lat każdego dnia mówiłam o Bożym Miłosierdziu… Każdej niedzieli rozdawałam obrazki z 

Jezusem Miłosiernym i Koronką. Wiem, że ludzie są zainteresowani, bo się pytają o obrazki a ja ciągle 

mam przy sobie i cały czas rozmawiam  z nimi, wszędzie gdzie tylko jestem. Często jestem w szpitalu i 

tam też rozdaję. Ludzie pragną  wiedzieć, pragną, ale potrzebni są świeci kapłani. Tu w Katalonii mamy 

bardzo złą sytuację, jeśli chodzi o kapłanów a zwłaszcza katalońskich kapłanów. Bo są kościoły w 

Barcelonie, gdzie są  z innych rejonów Hiszpanii czy innych państw kapłani i tam są i pełne kościoły 

ludzi i kapłani, którzy umieją ludziom przekazać słowo Boże i spowiadają i jest normalnie. Tam gdzie są 

kapłani katalońscy - w tych Kościołach nie ma spowiedzi! Jeszcze nasz Ojciec Święty Papież Jan Paweł 

II prosił przez tyle lat, aby prowadzono normalnie spowiedź i nic z tego nie wyszło. Tutaj spowiedź jest 

raz w roku i to ogólna. Dlatego potrzebna jest modlitwa, modlitwa i jeszcze raz modlitwa, i prośba o 

światło Ducha Świętego dla tych kapłanów. 

Dlatego z gorącą prośbą zwracam się do wszystkich małych rycerzy o Koronkę do Bożego 

Miłosierdzia i inne modlitwy za tych kapłanów i prośbę o to, aby ten obraz pozostał tu na zawsze. 

Bardzo dziękuję. Bóg zapłać. 

mr Teresa i Zbyszek Polak 

DWIE MAŁE – „WIELKIE” RYCERKI Z GŁUCHOŁAZ: 
BOGACTWO DUCHOWE, DZIAŁANIE, ŚWIADECTWA   

OJCIEC SYLWESTER WRACA DO MAŁYCH RYCERZY 

Wraca z przesłaniem modlitwy i miłości, do Miriam ( takim imieniem nazywał Maryję) 

Pamiętam jak podczas jednej z naszych pielgrzymek nazywanych "Rekolekcje w drodze", Ojciec 

Sylwester, który bardzo kochał Matkę Przenajświętszą, zaczął odmawiać - podczas naszej porannej 

modlitwy - dziesiątkę Różańca Św. Była to część Radosna, Tajemnica  

"Zwiastowanie..." Zaczął od Ojcze nasz... , a potem kolejne "paciorki" , które brzmiały następująco: 

"Bądź pozdrowiona Łaski pełna Maryjo, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i 

błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus" i nic więcej. 

Kiedy moje zaskoczenie minęło, poczułam szczególną wartość tej modlitwy. Stała się modlitwą już nie 
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proszącą, ale pozdrawiającą Maryję. 

Pewnego późnego wieczoru uklęknęłam, żeby odmówić ostatnią część Różańca - była to część 

Radosna. Byłam senna, więc pomyślałam o modlitwie o. Sylwestra, ale zamiast zacząć: "Bądź 

pozdrowiona", zaczęłam mówić: "Bądź uwielbiona", Poczułam radość, bo nagle zaczęłam wielbić Maryję 

z głębi serca. I tak przez wszystkie Tajemnice, ten akt uwielbienia przewijał się do końca Różańca.  

Z czasem - w różnych okolicznościach - dochodziły kolejne wezwania: "Bądź uświęcona, upragniona, 

ukochana. W ten sposób, Radosna część Różańca była odmawiana przemiennie - w dwojaki sposób. 

Pewnego dnia zaczęłam mieć wątpliwości, czy jest ta modlitwa miła Bogu?  

Klęczałam przed moim ołtarzykiem. Popatrzyłam w piękne oczy Maryi i zapytałam: "Czy podoba Ci się 

Matko ten Różaniec, tak odmawiany?"  

Odpowiedź była natychmiastowa. Byłam cała ogarnięta "ciepłą" miłością. Czułam ją dłuższą chwilę.  

Potem ze łzami w oczach, dziękowałam Matce Bożej, a po chwili o. Sylwestrowi, za ten dar pięknej 

modlitwy.  

I za wszystkie chwile przeżyte z o. Sylwestrem na kolejnych pielgrzymkach - słuchając hymnów 

uwielbienia, modlitw, wezwań czy rozważań, w których, tak pięknie umiał wyrazić swoją miłość do 

ukochanej Miriam i swój zachwyt dla Tej, którą Ojciec nasz Niebieski wybrał z pośród wielu. 

Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami, Twoimi - w niewolę Ci oddanymi - sługami.  

KILKA "SŁÓW O NAS 

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, 

tam jestem pośród nich” (Mt 18,20) 

Dwie małe rycerki z Głuchołaz usilnie starają się jakościowo zrównoważyć prawie "żadną" liczebność. 

Spotykamy się każdego dnia (z wyjątkiem niedzieli) - po porannej mszy świętej, na wspólnej modlitwie. 

Przez 1,5 do 2 godz. modlimy się w jednej ogólnej intencji, która też obejmuje modlitwy, jakie jeszcze 

odmawiamy oddzielnie każdego dnia. Jest to duża oszczędność czasu: 

 Intronizacja Chrystusa w naszych parafiach, diecezjach i Ojczyźnie. 

 Wynagrodzenie Trójcy Świętej i Matce Bożej Niepokalanej, za grzechy wszystkich dusz 

konających z dzisiejszego dnia. 

 Uwolnienie dusz w czyśćcu cierpiących. 

 O wiarę nadzieję i miłość dla narodu polskiego, nawrócenie wszystkich grzeszników, a także o 

błogosławieństwo dla rządzących. 
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 Za Episkopat Polski i całe duchowieństwo z prośbą o nowe powołania. 

 Za prześladowanych chrześcijan na całym świecie. 

 Za Pomazańca Bożego i wszystkie grupy modlitewne. 

 Za wszystkich, których nosimy w sercu. 

W każdy pierwszy piątek miesiąca, spotykamy się dodatkowo z osobami zainteresowanymi wspólną 

modlitwą. Odprawiamy Drogę Krzyżową, słuchamy nagranych kazań charyzmatycznych kapłanów, 

czytamy Pismo Św. i rozważamy wyznaczone przez Ducha Świętego wersety.  

Od marca wprowadzamy modlitwę wstawienniczą. Spotkanie kończymy uwielbieniem i dziękczynieniem. 

Podobnie spotykamy się w święta Maryjne i inne, dobierając odpowiedni zestaw modlitw. 

Stary rok 2015 żegnaliśmy modlitwami dziękczynnymi. I tak witaliśmy nowy rok. To był najpiękniejszy 

"Sylwester" w moim życiu, a herbata z cytryną smakowała lepiej niż szampan. 

Każdego dnia odmawiamy 4 części Różańca + piątą z pojedynczych dziesiątek (Róża Różańcowa, 

Różaniec Rodziców za dzieci, za naszą wspólnotę parafialną + dwie za inne wspólnoty).  

Za nasz Legion odmawiamy  Różaniec do 7 Boleści, Ja cz. Chwalebną  Różańca i jedną dziesiątkę 

Koronki do Miłosierdzia Bożego - czasem dodatkowo całą podczas nabożeństw i czwartkowej Adoracji.  

Nie przerwałyśmy Krucjaty przeciwko złu, odmawianej w każdą I -wszą niedzielę miesiąca.  

Zachęcam do ponownego wdrożenia tego mocnego zestawu modlitw. Szczególnie teraz są one bardzo 

pożądane.  

Na każdy dzień mamy "Margaretkę" lub dwie i piękną modlitwę za kapłanów (którą dołączam).  

 

MODLITWA ZA KAPŁANÓW 

Jezu Miłosierny, w Twoim Najświętszym Sercu składamy wszystkich kapłanów, 

a szczególnie tych, którzy dzisiaj potrzebują najbardziej Twojego miłosierdzia.  

Prosimy Cię, dodaj sił kapłanom cierpiącym fizycznie lub duchowo, 

Bądź ukojeniem i mocą dla kapłanów oczernianych i niesprawiedliwie osądzanych; 

Podnieś kapłanów, którzy upadli przez grzech ciężki; 

Daj łaskę wyzwolenia kapłanom uzależnionym; 

Rozpal miłość w sercach kapłanów oziębłych; 

Wzbudź nadzieję w Twoje przebaczenie w kapłanach, którzy odeszli od Twojego Kościoła i 

utracili ufność w Twoje Miłosierdzie; 

Podtrzymuj wiarę w tych kapłanach, u których ona słabnie. 
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Mocą swej męki, śmierci i zmartwychwstania dokonujących się w każdej Eucharystii, 

daj wszystkim kapłanom odwagę i siłę do odrzucenia tego wszystkiego,  

co sprzeciwia się twojej miłości i oddala ich od Ciebie.  

Amen" 

W dalszym ciągu każdego dnia odmawiamy Koronkę do Krwawych Łez Matki Bożej (bardzo mocna 

modlitwa - uwalnia od lęków). Rycerka Stasia odmawia ją 7 razy - ja 1 raz w całości, a potem w ciągu 

całego dnia jako Modlitwę Sercem, np. idąc 2 km do Kościoła. I od kilku lat Wielką Nowennę Fatimską.  

I-wsze soboty miesiąca przeżywamy u o. Daniela. Należymy też do Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie 

Jezusa.  

Nie ma możliwości (przynajmniej na dzień dzisiejszy) zaprosić o. Daniela jako naszego Rekolekcjonistę. 

Ale warto pojechać na spotkania otwarte - są one jak jednodniowe rekolekcje.  

     Nasze posty:  

środy i piątki. Ja dodatkowo w poniedziałek (jeden posiłek po 18-tej) 

     Nasze ofiary:  

1) Cierpienia fizyczne (często b. bolesne) i duchowe (trudne do uniknięcia) 

2) Modlitwy - można powiedzieć, że cały dzień jest nieustanną modlitwą. począwszy od codziennej 

porannej Mszy Św. do wieczora. Ja zaczynam moje modlitwy od 5 rano - dzięki temu mogę ogarnąć 

opieką moje 2 wnuczki. 

Uczynki: to przede wszystkim służba drugiemu człowiekowi. Indywidualnie pomoc osobom chorym, 

niepełnosprawnym, czy w trudnej sytuacji życiowej. Bóg często stawia nam na drodze takie osoby.  

Ostatnio przeczytałam (nie wiem w jakim czasopiśmie, bo wertowałam kilka, czekając w kancelarii na 

kapłana) takie określenie pomocy - "Dar pomagania". Zrozumiałam, dlaczego wciąż "muszę" wspierać 

innych - łącznie z "żebractwem" co jest ciągle sprawą nie łatwą.  

Czasem dostajemy dary, o które nie prosimy, ale Bóg wie dlaczego nas powołał do takiej, a nie innej 

misji.  

I za każdy dar trzeba dziękować - łącznie z darem cierpienia. Bo łączy nas z cierpieniem Jezusa, bo 

staje się dla nas w pewnym sensie zbawcze.  

Kolejne uczynki: Prowadzenie modlitw przy zmarłych (pogrzeby). 

- Odwiedzanie chorych w szpitalu (nie chodzi o członków rodzin). Towarzyszenie umierającym.  

- Różne formy ewangelizacji. 

W chwili obecnej - ponaglana od dłuższego czasu coraz wyraźniejszymi znakami, aż do 
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jednoznacznego - usiłuję z ogromnymi trudnościami założyć Podwórkowe Koło Różańcowe. Bardzo 

proszę o silne wsparcie modlitewne, bo złe moce " przechodzą same siebie ", aby w tym dziele 

przeszkodzić, wręcz nie dopuścić do niego. 

Ale świadomość tego faktu dodaje mi sił. Wiem, że z Bożą pomocą, uda się pokonać wszystkie 

trudności i przeciwności. 

Szczególnie przy wsparciu modlitewnym, o które jeszcze raz bardzo proszę. 

Na razie "Trafiony" - a to już połowa sukcesu.  

Gdy zastanawiam się: Jakim cudem to wszystko udaje się ogarnąć? Przypominam sobie: 

"Z Bogiem mężnie poczynać będziemy, On podepcze naszych wrogów". 

I JESZCZE DWA KRÓTKIE ŚWIADECTWA (MIESZCZĄCE SIĘ W TEMACIE): 

1). Pewnego dnia, gdy zaczęłyśmy odmawiać modlitwę różańcową, rycerka Stasia przerwała ją i 

powiedziała, że wewnętrznym głosem usłyszała, żeby modlić się o wiarę, nadzieję i miłość dla Narodu 

Polskiego. Co też uczyniłyśmy i obie poczułyśmy, że jest to miłe Bogu - miałyśmy podobny stan 

duchowy. I tak już odmawiamy. 

2). Innym razem usłyszała, żeby w modlitwie używać określenia "Ukochany Baranek Boży". To też 

wykonałyśmy natychmiast. Kiedy zaczęłyśmy odmawiać różaniec, przy początkowych 3 x "Zdrowaś 

Maryjo Łaski pełna... i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus (dodajemy) Ukochany Baranek Boży ( 

i kończymy ): "Święta Maryjo Boża...  

Nie sposób nie poczuć tego ubogacenia, które nadaje modlitwie ton łagodności i uległości - piękne 

przymioty w jakie Bóg wyposażył Syna posyłając Go na haniebną "poniewierkę", oddając w bezbożne 

ręce oprawców. 

        Ukochany Baranku Boży, wielbimy Twoje Rany i Krew przelaną za nas.  

        Bądź pozdrowiony. Bądź uwielbiony. Bądź uświęcony i ukochany  

Rycerki Ela i Stasia  

SPRAWOZDANIE Koła Legionu MRMSJ w Siedlcach 
za okres od 2015-01-01 do 2016-01-01 

Koło Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego zgromadzone jest przy parafii pw. Św. Józefa w 
Siedlcach. 

1) Koło formowało się przez wiele lat, od około 1995r, wiele osób należało do Koła ale i wiele 

odchodziło. Od czasu, kiedy potwierdzenie przynależności do Koła MRMSJ jest „Dyplomik” 

sytuacja się ustabilizowała. Nie było przypadków odejścia innych niż śmierć. 
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2) Koło działa za aprobatą Ks. Proboszcza parafii Św. Józefa – Sławomira Olopiaka. Nie mamy 

jeszcze aprobaty biskupa, ponieważ najpierw musimy znaleźć stałego opiekuna Koła. 

Aktualnie mamy „przydzielonego” Ks. Emeryta, który odprawia nam Msze Św. i wygłasza 

homilię i jest nam, bardzo przychylny. Wiosną 2015r nowy Ks. Biskup Kazimierz Gurda w 

uznaniu zasług tego Ks. awansował go na kanonika. 

3) Wcześniejszymi opiekunami Koła MRMSJ byli: 

- Ks. Kan. Henryk Wierzejski (w tym czasie koło przynależało do parafii katedralnej w 

Siedlcach, gdzie Ks. Henryk był proboszczem. Po zmianie biskupa dużo się zmieniło. Ks. 

Henryk Wierzejski przestał być proboszczem, a my zostaliśmy wydaleni z parafii katedralnej. 

- Po wydaleniu zostaliśmy przygarnięci przez proboszcza parafii Św. Józefa w Siedlcach Ks. 

Kan. Henryka Drozda, który wyznaczył nam opiekuna w osobie Ks. Janusza Potapczuka, który 

opiekował się nami aż do swojej śmierci. 

 Po śmierci Ks. Janusza Potapczuka opiekunem naszego Kola został Ks. Jan Toczyński i jest 

nim do dzisiaj. 

4) Stan osobowy Koła 

- Do MRMSJ w Siedlcach należy 35 osób posiadających „Dyplomiki” (27 osób jest aktywnych 

a 8 osób nieaktywnych ze względu na wiek i stan zdrowia). 

-Od 2009r odeszło do Pana czworo Małych Rycerzy. 

- Kandydatami na MR są trzy osoby:  

Julia Teresa Sosnowska 

Anna Majek 

Jadwiga Nesterowicz. 

5) Członkowie Koła, oprócz tego, że należą do MRMSJ, należą również do innych ruchów i 

stowarzyszeń katolickich. Nie mam wiedzy o wszystkich Rycerzy, ale wymienię tych, o których 

wiem: 

 Antoniak Zofia – Koło Żywego Różańca, Różaniec Nieustający, Wspólnota Jednego 

Ducha, Wspólnota Synodalna, Chór „Lilia” przy parafii Św. Józefa w Siedlcach 

 Czerska Zofia – Żywy Różaniec, Apostolat „Złota Róża” i indywidualna modlitwa 

„Margaretka” za 1 kapłana dwa razy w tygodniu, Duchowa Adopcja Dziecka 

Poczętego. 

 Radzikowska Jadwiga – Żywy Różaniec, do Michała Archanioła „Któż jak Bóg” w 

Czarnej Strudzie. 

 Jasińska Helena - Żywy Różaniec, świecki zakon ”Franciszkanie” 

 Romańczukowie Barbara i Zbigniew - Żywy Różaniec, do Michała Archanioła „Któż 

jak Bóg” w Czarnej Strudzie. 

 Krasiński Marcin - Żywy Różaniec, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. 

 Krasiński Franciszek - Żywy Różaniec, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. 

 Staręga Zofia - Żywy Różaniec, świecki zakon ”Franciszkanie” 

 Głuchowska Marianna - Żywy Różaniec, świecki zakon ”Franciszkanie” 
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 Szczepanik Zdzisława - Żywy Różaniec, Różaniec Nieustający, i indywidualna 

modlitwa „Margaretka” za 1 kapłana dwa razy w tygodniu, 

 Radzikowska Zofia - Wspólnota Synodalna, Chór „Lilia” przy parafii Św. Józefa w 

Siedlcach i indywidualna modlitwa „Margaretka” za 7 kapłanów, Żywy Różaniec. 

 Oskuba Bożena - Żywy Różaniec, Apostolat Pomocy duszom Czyśćcowym, 

 Głuchowska Barbara - Żywy Różaniec, świecki zakon ”Franciszkanie” 

6) Spotykamy się comiesięcznie na dwóch Mszach Św.: 

- w trzeci piątek miesiąca – o godz. 15: 00w Kościele Św. Józefa 

- 19 -tego dnia miesiąca w kaplicy szpitalnej Szpitala Miejskiego w Siedlcach. 

Intencjami tych Mszy Św. były intencje wg. wskazań „Głosu Małego Rycerza”. Należy 

zaznaczyć, że były to głównie intencje za Ojczyznę i wybory. 

Zamawiane były również indywidualne Msze Św. za Ojczyznę dwa razy w miesiącu (7-dzień 

miesiąca i 25-dzień miesiąca, które były odprawiane w Kościele Garnizonowym w Siedlcach, 

głównie przez Ks. Kan. Henryka Wierzejskiego. 

7) W dalszym ciągu spotykamy się w pierwsza sobotę miesiąca w domu siostry Heleny 

Radzilewskiej na modlitwie do późnych godzin nocnych i 7 dnia miesiąca w  domu u siostry 

Heleny Jasińskiej na modlitwach głównie do Boga Ojca.  

Wszystkie nasze indywidualne spotkania modlitewne ofiarujemy w intencjach 

wynagradzających Bogu Ojcu za grzechy nasze i wszystkich Polaków w Ojczyźnie i na 

świecie, za Kościół Św. i jego pasterzy, za chorych, biednych, samotnych, za dusze w czyśćcu 

cierpiące, w intencjach Papieża i ogłoszonych przez Kościół Polski. 

8) Koło Siedleckie uczestniczy w nieustającym poście za Ojczyznę „ O uznanie Chrystusa Królem 

Polski: - 14 osób, w nocnej adoracji w rodzinie O. Mateo – 8 osób, z 27 na 28 dnia miesiąca. 

9) W 2015r braliśmy udział w pielgrzymkach do Częstochowy, Kalisza, Krakowa i Św. Lipki po 5 

do 7 osób. 

10) Uczestniczymy, ale indywidualnie w adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszą niedzielę 

miesiąca po Mszy Św. o godz. 13:00 i po godz. 19:00 do 20:00 w parafii Św. Józefa. 

Ci, którzy mieszkają w innych miejscowościach, czynią to w swoich parafialnych Kościołach i 

Kaplicach. W Siedlcach w ciągu tygodnia wystawiony jest Najświętszy Sakrament codziennie 

w trzech Kościołach, Katedralnym, Ducha Św. i w Kaplicy sióstr Sakramentek. Z tego, co wiem 

wielu Małych Rycerzy w wolnych chwilach udaje się do tych miejsc na adorację. 

11) W styczniu 2016r odbyło się spotkanie MMSJ zorganizowane przez Ks.  Proboszcza parafii 

Św. Józefa, w którym brał udział Ks. proboszcz i Ks. Opiekun. 

Poinformowaliśmy szczegółowo obu księży, jaki jest nasz regulamin, o co się modlimy i jaki 

jest cel naszego istnienia. Proboszcz zainteresował się książką „ U źródeł Bożego 

Miłosierdzia” s. Zofii Grochowskiej, którą mu podarowaliśmy. Zapewnił nas, że będzie nam 

udostępniał salkę na spotkania formacyjne ile razy zajdzie taka potrzeba. 

Od niedawna Ks. proboszcz zaczął w ogłoszeniach parafialnych informować o odprawianych 

Mszach Św. i zachęcał do udziału w nich wiernych, z dobrym skutkiem. Więcej ludzi, poza 

rycerzami, uczestniczy we Mszach Św. o godz. 15:00. 
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Mamy nadzieję, że jeżeli otrzymamy opiekuna duchowego z ramienia biskupa, będzie większe 

zainteresowanie wiernych „nasza działalnością” i powiększymy się o młodych ludzi i będą 

większe możliwości inicjatyw modlitewnych, o co nieustannie się modlimy. 

Siedlce, 1 kwietnia 2016 

W imieniu Koła MRMSJ w Siedlcach  

Zofia Czerska 

HISTORYCZNE i PRAWNE fundamenty działalności Legionu 
Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego (2) 

Starania o prawne podstawy dla MRMSJ 

Założycielka MRMSJ od początku utworzenia wspólnoty zabiegała o 

duchowe kierownictwo i wsparcie Kościoła dla siebie i dzieła rycerzy. 

Uczestnicząc w licznych rekolekcjach i pielgrzymkach zaprzyjaźniła się z 

misjonarzem ludowym, a zarazem promotorem kultu Bożego Miłosierdzia i św. 

Andrzeja Boboli, o. Zdzisławem Pałubickim, który został jej duchowym 

kierownikiem i zarazem pierwszym duchowym opiekunem MRMSJ.  

Ks. Zdzisław Pałubicki pismem z dnia 31 lipca 1997 roku zwrócił się 

do ks. bpa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi, z prośbą o aprobatę Statutu 

Legionu MRMSJ na terenie diecezji. W prośbie pisał: „Jest to świeckie ramię wspierające Kościół, do 

dyspozycji duszpasterzy na wszystkich poziomach. Rys zasadniczy: bezwzględne posłuszeństwo 

Hierarchii na wzór jezuickiego posłuszeństwa w Kościele”. Ojciec Pałubicki podkreślił również cel, 

którym jest ewangelizacja: „Idąc za wzorem Mistrza z Nazaretu, pragną miłosierdzie czynić, głosić i je 

upraszać; czyli w swojej duchowości starają się spełniać charyzmaty trzech zakonów: czynnych, 

apostolskich i kontemplacyjnych. Stają się w ten sposób jakoby III Zakonem ogólnym”. Ponadto we 

wspomnianej prośbie do księdza biskupa, wskazana została potrzeba istnienia i zatwierdzenia takiego 

ugrupowania, wynikająca z konieczności utrwalenia owoców Bożego Miłosierdzia9. W historii wspólnoty 

nie znajdujemy nigdzie zabiegów, by w nazwie użyć określenia, że jest to katolickie stowarzyszenie 

wiernych, co określa kan. 300  i 312 KPK10.  

Wspólne starania o zatwierdzenie wspólnoty MRMSJ przez władze kościelne, prowadzone 

przez o. Zdzisława Pałubickiego i Zofię Grochowską, zaowocowały przychylną decyzją biskupa Kościoła 

Pelplińskiego.  Dnia 21 kwietnia 1998 roku ks. bp Jan Szlaga zaaprobował statut i stowarzyszenie 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Dokument ks. bpa Jana Bernarda Szlagi, 

                                                           
9 Prośba o. Zdzisława Pałubickiego (SJ) skierowana do Biskupa Pelplińskiego w imieniu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 4, s. 1. 
10 Por.: J. Krukowski, Święci szafarze, czyli duchowni…, s. 126. 
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oznaczony numerem: Lp. 444/98/K.ord, został skierowany na ręce opiekuna wspólnoty – ks. Zdzisława 

Pałubickiego, jezuity, na adres zakonny: Kalisz, ul. Stawiszyńska 2. Czytamy fundamentalną dla 

wspólnoty treść dekretu: „Przychylając się do prośby Przewielebnego Ojca, przesyłam aprobatę dla 

Statutu Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Wyrażam serdeczne życzenie, aby 

ambitnie nakreślone cele Legionu mogły się urzeczywistnić dla dobra poszczególnych wiernych, jak i 

całego Kościoła. Życzę też, ażeby nakreślone w statucie ramy organizacyjne nie stanowiły nadmiernego 

obciążenia w duszpasterstwie Legionu, a jednocześnie były skuteczne w podejmowaniu niezbędnych 

inicjatyw. Łączę serdeczne błogosławieństwo. Biskup Pelpliński + Jan Szlaga”11. Dekret księdza biskupa 

Jana Bernarda Szlagi i statut MRMSJ stanowią niepełne, ale pewne prawne podstawy dla obecności 

wspólnoty MRMSJ w Kościele. 

Prawodawca kościelny w kan. 299 §3 KPK stanowi, iż konieczna jest aprobata ze strony 

władzy kościelnej dla statutu stowarzyszenia (kan. 314 i 322 §2 KPK), gdyż stanowi ona przesłankę do 

uzyskania osobowości prawnej w Kościele12. Fakt uznania statutu stowarzyszenia prywatnego przez 

władzę kościelną, oznacza, że jego cele są zgodne z prawem ogólnym i lokalnym, a przede wszystkim, 

że cele te nie są w sprzeczności z prawem kanonicznym Kościoła. Zgodnie z kanonem 322 §2 KPK, 

uznanie statutu stowarzyszenia prywatnego przez kompetentną władzę kościelną nie jest jednak tym 

samym, co przyznanie mu osobowości prawnej. W okresie pomiędzy uznaniem statutu stowarzyszenia a 

nadaniem osobowości prawnej, kompetentna władza kościelna może zasugerować przedstawicielom 

stowarzyszenia modyfikację statutu stowarzyszenia. Zmiany o ile są konieczne powinny być wskazane i 

wprowadzone swobodnym działaniem członków stowarzyszenia. Gdyby władza kościelna po wydaniu 

aprobaty dla statutu stowarzyszenia, odmówiła uznania stowarzyszenia zainteresowanym z godnie z 

kan. 1732-1739 KPK, przysługuje prawo do wniesienia rekursu w trybie administracyjnym i dalszego 

starania się o uznanie stowarzyszenia13. 

 Statut MRMSJ, który został zatwierdzony przez ks. bpa Jana Szlagę w Pelplinie, zawiera 7 

rozdziałów, poprzedzonych wstępem, a zakończonych załącznikami. Wstęp jest wprowadzeniem w 

problematykę kultu Serca Bożego, które bogate jest w miłosierdzie. Rozdział I określa nazwę, siedzibę i 

ośrodki, opiekę Księży Jezuitów, nazwę i znak graficzny oraz pieczęci (Artykuły 1-4). Rozdział II oparty 

na licznych cytatach precyzuje cele i środki działania, a także duchowość i formację. Kolejny rozdział 

statutu stanowi o ośrodkach diecezjalnych i parafialnych kołach z ich strukturą (Artykuły 13-18). W 

rozdziale IV omawia charakterystykę członków Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego, ich prawa i obowiązki (Artykuły 19-33). Następny rozdział mówi o władzach 

stowarzyszenia. Rozdział VI precyzuje sprawę dóbr materialnych (Artykuły 45-50). Zaś ostatni rozdział 

statutu zawiera postanowienia końcowe i przejściowe. Razem w statucie jest 55 artykułów. W 

załącznikach zamieszczono: przyrzeczenie, listę patronów oraz obietnice Serca Pana Jezusa14. 

                                                           
11 Rycerze w Diecezji Pelplińskiej maja aprobatę i błogosławieństwo ks. biskupa Jana Bernarda Szlagi, „Głos Małego Rycerza. 

Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 4, s. 61. 
12 J. Krukowski, Święci szafarze, czyli duchowni…, s. 126. 
13 Tamże. 
14 http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/o-nas/statut-regulamin, z dnia 20.11.2013. 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/o-nas/statut-regulamin


Głos Małego Rycerza Nr 22 (2/2016)        kwiecień-maj-czerwiec 2016 

  

59 
 

 
 

Praktycznym streszczeniem statutu Legionu jest krótki Regulamin Małego Rycerza Miłosiernego Serca 

Jezusowego15.  

Prywatne stowarzyszenie wiernych omawiane na przykładzie wspólnoty MRMSJ, nie jest 

ukonstytuowane, jako osoba prawna i nie jest autonomicznym podmiotem praw. Chociaż identyfikuje się 

z wielością swoich członków tworzących wspólnotę, nie może do końca być podmiotem obowiązków i 

uprawnień, niemniej jednak posiada pewne prawa i zobowiązania (por. kan. 304-306; 309 KPK). Uważa 

się, że w takim przypadku, gdy stowarzyszenie nie jest osobą ani fizyczną ani prawną, jest podmiotem 

bez osobowości prawnej16. Jest rzeczą oczywistą, że takie stowarzyszenie nieposiadające osobowości 

prawnej napotyka na poważne problemy, a głównie w obrocie prawnym, szczególnie w złożonych 

sprawach majątkowych i procesowych. Brak osobowości prawnej może przynosić szkodę wspólnocie 

stowarzyszenia i poszczególnym jego członkom17.  

 Od 19 czerwca 1998 roku, decyzją ks. bpa Józefa Wysockiego – ordynariusza Kościoła 

Elbląskiego, licząca wówczas około 6000 członków wspólnota MRMSJ otrzymała oficjalną opiekę 

duchową w zakonie Księży Jezuitów z Kalisza. Decyzja ks. bpa Wysockiego, wskazująca Księży 

Jezuitów w Kaliszu, podyktowana była historycznym faktem sprawowanej od kilku lat opieki duchowej 

nad wspólnotą MRMSJ, a głównie w formie rekolekcji i spotkań modlitewnych. Pierwszym moderatorem 

wspólnoty był wielki czciciel Miłosierdzia Bożego, o. Zdzisław Pałubicki. Aktualnie funkcję tą pełni  

również jezuita o. Aleksander Jacyniak, doktor teologii, wcześniej przełożony w kaliskim klasztorze, a 

dziś kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie18. [Obecnie w Sanktuarium Matki Bożej w 

świętej Lipce – red.] 

 Po założeniu wspólnoty MRMSJ, Zofia Grochowska pełniła funkcję I prezesa stowarzyszenia. 

Podczas pierwszego spotkania zarządu, dnia 25 października 2008 roku, w czasie obrad wyraziła swoją 

wolę (obliczu trwającej choroby nowotworowej), aby jej następcą na stanowisku prezesa został 

ówczesny zastępca prezesa Wiesław Kaźmierczak. W ramach corocznego spotkania modlitewnego ku 

czci Boga Ojca w Kaliszu, dnia 1 sierpnia 2009 roku, w czasie zebrania animatorów nastąpiło uroczyste 

powierzenie urzędu prezesa Zarządu MRMSJ wskazanemu przez założycielkę Wiesławowi 

Kaźmierczakowi19. 

 W modlitewnym rozmodleniu Zofia Grochowska zanotowała Regulamin dla Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego. Nie jest to żaden akt prawny dla wspólnoty, niemniej jednak stanowi swoisty 

fundament dla grup w parafii i poszczególnych rycerzy. Treść tego regulaminu zawiera wskazówki, które 

są ciągle aktualne. Regulamin składa się z 15 punktów, których treść znajdujemy w statucie i aktualnym 

                                                           
15Regulamin Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego 

Serca Jezusowego”, nr 8, wewnętrzna strona okładki. 

16 L. F. Navarro, Comentario al. can. 310..., s. 465-468. 
17 J. Krukowski, Święci szafarze, czyli duchowni…, s. 134. 
18 O nas – kim jesteśmy …, s. 4. 
19 Tamże. 
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Regulaminie Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego. Przytaczam poszczególne punkty 

historycznego Regulaminu, jako spadku po założycielce stowarzyszenia: 

      „Regulamin dla Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego: 

1. Pierwszy krok to zwrócić się do Kościoła o zezwolenie na spotkanie w kościele, aby Kościół 

znał waszą działalność. 

2. Rycerz Miłosierdzia Bożego to jest Trzeci Zakon Jezusa Miłosiernego. 

3. Rycerz Miłosierdzia Bożego musi być: posłuszny, pokorny, nie chwiejny i całkowicie oddający 

się Bogu, zapominając o sobie.  

4. Z różańcem i koronką do Miłosierdzia Bożego oraz z modlitwą ma iść dnia codziennego. 

Jedna część różańca (o ile ktoś należy do innego zgromadzenia i odmawia różaniec niech 

tylko dołączy intencję – która jest w regulaminie). 

5. Częste Msze święte i Komunie święte ofiarować przez Niepokalane Serce Maryi – Miłosierdziu 

Bożemu za świat grzeszny i dusze w czyśćcu cierpiące. 

6. Miłosierdzie okazywać każdemu, gdy będzie potrzeba przez dobre uczynki, słowo i modlitwę. 

7. Rycerz musi być prawdomówny: nie wolno mu do niczego dodawać, ani ujmować i tylko 

sprawy dobre może przekazywać. 

8. W naszym zgromadzeniu Miłosierdzia Bożego musi panować wielka miłość, bo z miłości dla 

mych dzieci was powołuję i przez waszą miłość chcę ich zabawić. 

9. Nieprzyjaciół nie lekceważyć, ale ich się nie bać; wiara i miłość w Miłosierdzie Boże pozwoli 

zwyciężyć wszelkie zło. 

10. Mały Rycerz Miłosierdzia Bożego nie może tracić czasu bezowocnie: każda chwila musi być z 

Bogiem i dla bliźniego. 

11. Rycerz musi sobie wyznaczyć jeden post w tygodniu. Post dla ludzi starych i chorych skrócony 

do obiadu – kto należy do innych kółek, ruchów, III zakonu może się przyłączyć do Legionu 

Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. 

12. Raz w tygodniu w nocy od 21.00 do 5.00 rano (w tym czasie) odmówić jedną koronkę do 

Miłosierdzia Bożego za grzeszników całego świata lub za dusze w czyśćcu cierpiące. 

13. Każdego 13-tego dnia miesiąca wynagrodzić Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu 

Maryi za wszystkie zniewagi świata. 

14. Raz w roku zorganizować ogólnopolski zjazd ze sprawozdaniem i zakresem działalności na 

następny rok.  

15. Jedna Msza święta cicha, zamówiona przez Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego odprawiana 

o godz. 15.00 w dowolny dzień o błogosławieństwo Boże i łaski dla Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego”20. 

Powyższe wskazania regulaminu spisanego przez Zofię Grochowską, są nadal aktualne dla 

każdego członka stowarzyszenia. Mimo upływu czasu, nie tracą na wartości. Ukazują duchowość 

założycielki i grupy MRMSJ. 

                                                           
20

Kalendarium Małych Rycerzy, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 7, s. 

34-35. 
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Wspólnota w formie kwartalnika wydaje wewnętrzne czasopismo Głos Małego Rycerza, jako 

drukowane słowo informacyjno-formacyjne, adresowane głównie do członków wspólnoty i kandydatów 

na Małych Rycerzy21.  Informacje o stowarzyszeniu zawarte są także w modlitewniku ks. Rudolffa 

Szaffera Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa22.  

 W nawiązaniu do znaków czasu oraz pragnień założycielki i wspólnoty, trwają starania o 

kolejne aprobaty statutów MRMSJ w poszczególnych diecezjach w kraju. Zaawansowane są starania w 

diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, tarnowskiej, kaliskiej23 i szczecińsko-kamieńskiej. Prace w tym 

zakresie na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, wspierał ks. dr Wojciech Wójtowicz – absolwent 

Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, specjalista teologii fundamentalnej i teologii 

pastoralnej, a obecnie rektor Wyższego Seminarium Duchownego w diecezji24. W diecezji szczecińsko-

kamieńskiej ks. abp Andrzej Dzięga mianował diecezjalnego moderatora MRMSJ w osobie ks. Jacka 

Skowrońskiego, dyrektora diecezjalnego domu rekolekcyjnego25 w Szczecinie.  

Od Redakcji: 

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 21 listopada 2015r. o godz. 15:00 Proboszcz parafii 

pw. św. Jana Chrzciciela (Bazylika św. Jana Chrzciciela) w Szczecinie, Ks. Prałat dr Aleksander 

Ziejewski odczytał DEKRET (zamieszczony w Głosie MR nr 21) zatwierdzający Wspólnotę Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Pana Jezusa na terenie Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej podpisany 

przez Arcybiskupa Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego. 

 (c.d.n.) 

Ks. Lesław Krzyżak, dr nauk prawnych 

Ur. W 1965 r. w Żołyni. Inkardynowany do archidiecezji przemyskiej. Absolwent teologii  Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego. Studia licencjackie w Instytucie Prawa na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Studia 

doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktor nauk prawnych w zakresie 

prawa kanonicznego. Dyplomowany nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie. Zainteresowania 

badawcze: pedagogika katolicka  nauczycielskie zadania Kościoła, normatywna prawd wiary, działalność  ruchów i 

stowarzyszeń we współczesnym Kościele polskim wobec wyzwań laicyzacji i sekularyzacji. 

Powyższe opracowanie ukazało się w Czasopiśmie Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału zamiejscowego Prawa 

i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.  

„Pedagogika Katolicka” nr 16 (1/2015) styczeń-czerwiec, artykuł pt. „Prawne podstawy stowarzyszenia Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, str. 90-110. 

                                                           
21 W. Kaźmierczak, M. Mrózek, Kochani Mali Rycerze, Sympatycy i Czytelnicy, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 1, s. 1. 
22 Buczyńska D., Postanowiłam w moim sercu, że i ja do tego Legionu całym moim sercem pragnę wstąpić, „Głos Małego Rycerza. 

Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 2, s. 20-21. 
23 Kalendarium Małych Rycerzy, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 12, s. 

35. 
24 O nas – kim jesteśmy …, s. 5. 
25J. Skowroński, Opinia ks. Jacka Skowrońskiego o Legionie Małych Rycerzy MSJ, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 10, s. 9-10. 

http://www.mali-rycerze.pl/userfiles/Statut-regulamin/aprobata%20szcz.pdf
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KALENDARIUM Małych Rycerzy 

Rok 2 0 0 9 
31 lipca – 2 sierpnia 

XI spotkanie modlitewne ku czci Boga Ojca. List ks. A. Jacyniaka. 

1 sierpnia 

Zgromadzenie Animatorów. Próba wprowadzenia poprawek do statutu zakończona nieudaną 

próbą. 

Uchwalono Statut w formie „starej” bez poprawek, jako dokument fundamentalny dla istnienia i 

działania Wspólnoty. 

Miejsce zmarłej s. Zofii Grochowskiej – pierwszego prezesa Wspólnoty, wybrano przez 

aklamację obecnego wiceprezesa Wiesława Kaźmierczaka. (WIĘCEJ: zob. RELACJA z 

Kalisza) 

28 sierpnia 

LIST prezesa do Małych Rycerzy pt. „Do wszystkich wezwanych i powołanych po imieniu”. W 

liście m.in. Słowo do Małych Rycerzy śp. s. Zofii, „Akt codziennego ofiarowania i 

przyrzeczenia.” Informacja o RAPORCIE pn. „Inicjatywy, działania i osiągnięcia  wspólnoty 

Małych rycerzy MSJ pod opieką Księży Jezuitów”, o sondażowym turnusie rekolekcji w 

Tolkmicku. 

KĄCIK POGOTOWIA MODLITWY SZTURMOWEJ s. ZOFII  
za przyczyną św. Aniołów Stróżów i Patronów Legionu 

Kochani, jest wielkie zapotrzebowanie i oczekiwanie na pomoc duchową dla szukających i oczekujących wsparcia duchowego. 

Niech więc w tym miejscu Głosu Małego Rycerza będą mogły być zamieszczane te treści. Pragnie tego także nasza s. Zofia i 

zachęca do wzajemnego wspomagania, okazywania miłości i miłosierdzia względem bliźniego (zob. Regulamin MR). Zapewnia, że 

Pan Jezus będzie błogosławił, bo powiedział: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili”.  

Szczęść Boże, 

przesyłam intencje do Kącika Pogotowia Modlitwy Szturmowej s. Zofii 

1. O uwolnienie od ducha gniewu, złości, nienawiści i egoizmu. 

2. O uzdrowienie Władysława, Jana, Ani i Darii. 

3. O uzdrowienie Agnieszki z choroby nowotworowej. 

4. O zdrowie dla rodzeństwa.     mr Danuta 

PRAKTYCZNE SUGESTIE s. BOŻENKI 
KANDYDATKI na MAŁEGO RYCERZA MSJ 

I. Podczas ostatnich rekolekcji w Częstochowie, Ojciec rekolekcjonista zwrócił uwagę jak szybko tracimy 

uwagę w trakcie czytania Słowa Bożego. Dlatego ważne jest aby, Słowo Boże do nas kierowane, było 
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chronione przez modlitwę do św. Michała Archanioła i także osłonione mocą Ducha Świętego, któremu 

powinniśmy codziennie w modlitwie oddawać się ku uwielbieniu Trójcy Przenajświętszej. 

II. PROPOZYCJA MODLITWY I OSŁONY ZA PROSZĄCYCH NAS O MODLITWĘ:  

„Za wszystkich, którzy prosili mnie o modlitwy kiedykolwiek i za tych, za których jestem 

zobowiązany się modlić proszę o potrzebne łaski, aby na nich spłynęły przez wstawiennictwo 

Matki Bożej, św. Michała Archanioła, św. Aniołów Stróżów i Świętych Patronów z prośbą, aby 

skutki zła (tych wszystkich obciążeń) nie miały wpływu na mnie i na moją rodzinę poprzez modlitwę 

wstawienniczą.”  

KRÓTKI KOMENTARZ: Często obiecujemy MODLITWĘ… przyjmujemy prośby… modlimy się… 

pragnąc tym jednym z trzech uczynków miłosierdzia pomóc proszącym… potrzebującym… oczekującym 

pomocy. Musimy jednak mieć świadomość, że takie wsparcie może być okupione stosowną ofiarą, 

niekiedy bardzo przykrą i bolesną. Zatem powinna cechować nas roztropność w ochronie siebie i 

bliskich przed atakiem złych duchów, które mogą i mają prawo przez grzechy i przewiny osób 

omadlanych wywrzeć swoją złość na nas (skutki takie ponosił m.in. św. o. Pio, św. Faustyna, ale nade 

wszystko sam Pan Jezus). Dlatego warto pamiętać przy tym jednocześnie o w/w prośbie, aby skutki tych 

wszystkich obciążeń niepotrzebnie nie miały wpływu na mnie i na moją rodzinę, moich bliskich. 

Nieco inaczej ma się z tymi, którzy podjęli się świadomej żertwy – ofiary. Tu muszą się liczyć na 

konsekwencje wolnej woli, wyboru, decyzji…  

W efekcie zawsze wołajmy razem z naszym, Mistrzem: „Ojcze nie moja, lecz Twoja wola niech się 

stanie”.  

Ojciec niebieski wie ile możemy znieść i nie pozwoli na więcej niż jesteśmy w stanie unieść. 

BOGATA LEKTURA DUCHOWA POLECANA PRZEZ RYCERZY 

 mr Agnieszka ze Stargardu poleca: Okienko wydawnicze Maryi i Ducha Św. 

Co każdy chrześcijanin wiedzieć powinien o czasach ostatecznych! 

Proponowane pozycje pomogą Wam zrozumieć! 

 Na całym świecie trwa męczeństwo chrześcijan, przez Europę przelewa się fala Islamu! Czy to początek 
końca? 

 Niebo wciąż nas ostrzega. To objawienia, głosy proroków, wizje końca świata, łzy i krew na obrazach. 
Liczone w tysiącach, jednym głosem zapowiadają czary ciemności! Są niepokojące, spójne i logiczne. 

 Apokaliptyczne przestrogi, kiedy pojawiły się w historii? Czy pierwszy raz w obecnych dziejach mamy do 
czynienia z ich lawiną? Czy mówią o naszych czasach? Czy wiemy gdzie i kiedy zerwie się Armagedon? 

 Najważniejsze pytanie: czy można odwlec wyrok albo złagodzić? A gdy nadejdzie kres, co robić by 
przetrwać? Czy Bóg przygotował „miasta ucieczki”? Jak zachować się w dniach ostatecznych, jak się do 
nich praktycznie przygotować? 
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1) „Nadchodzi Kres”  - autor Wincenty Łaszewski – Wydawnictwo FRONDA (w W-wie drożej 

39,90PLN) 

„Jak Przetrwać czasy ostateczne” Klub Książki Katolickiej, Ul. Swoboda 4: 30-332 Kraków: str. 400 ; kod: 790353 
– cena 34,90PLN 

Zamówienia:  Telefonicznie: 12 345 42 00, 12 446 72 56, komórka 695 994 193 (najpewniejsze),  

FAX: 12 259 00 33 Internet: www.religijna.pl, e-mail : klub@religijna.pl 

2)  „Matka Boża Pomyślności z Quito” – Małgorzata Pabis 

Zamówienia:  Telefonicznie: 12 345 42 00, 12 446 72 56, komórka 695 994 193 (najpewniejsze),  

FAX: 12 259 00 33 Internet: www.religijna.pl, e-mail : klub@religijna.pl 

W Quito – stolicy Ekwadoru – prostej zakonnicy Mariannie Franciszce objawiła się Matka Boża ok. 1650r. 
Przekazała jej wizje współczesnego świata upadającego w grzechu (bezczeszczenie Eucharystii, demoralizacja) 
oraz zapowiedź dramatycznych zagrożeń, męczeństwa wyznawców Chrystusa. Zapowiedzi zawarte w objawieniach 
spełniają się na naszych oczach. 

Są to pierwsze objawienia o charakterze apokaliptycznym, które autor  Łaszewski umieszcza w „Nadchodzi Kres”. 

Druga pozycja poszerza nasza wiedzę na temat objawień w Quito – Ekwador w 1650r. a dotyczące naszych czasów 
XX, XXI w. 

 Klub Książki Katolickiej Kraków – komórka – 695 994 193. 

 Wydawnictwo RAFAEL; kod 698473. Cena 24,90PLN 

 Zamówienia:  Telefonicznie: 12 345 42 00, 12 446 72 56, kom. 695 994 193 (najpewniejsze), 

FAX: 12 259 00 33 Internet: www.religijna.pl, e-mail : klub@religijna.pl 

Druga pozycja poszerza nasza wiedzę  na temat objawień w Quito – Ekwador w 1650r a dotyczące naszych czasów 
XX, XXIw. 

 Klub Książki Katolickiej Kraków – komórka – 695 994 193. 

 Wydawnictwo RAFAEL; kod 698473. Cena 24,90PLN 

 Zamówienia:  Telefonicznie: 12 345 42 00, 12 446 72 56, kom. 695 994 193 (najpewniejsze), 

FAX: 12 259 00 33 Internet: www.religijna.pl, e-mail : klub@religijna.pl 

 

3) „Masoneria, Islam, uchodźcy - czeka nas wielka apokalipsa”  autor prof. Stanisław Krajski 

– cena 24,90PLN – wydawnictwo Św. Tomasza z Akwinu 

 Klub Książki Katolickiej Kraków – komórka – 695 994 193. 

 Zamówienia:  Telefonicznie: 12 345 42 00, 12 446 72 56, kom. 695 994 193 (najpewniejsze), 

FAX: 12 259 00 33 Internet: www.religijna.pl, e-mail : klub@religijna.pl 

Demaskatorska książka prof. Stanisława Krajewskiego udokumentowana w oparciu o fakty historyczne, oraz 
gruntowną wiedzą na temat islamu i masonerii. Autor wykazuje, że wbrew pozorom wizje świata masonerii i 
muzułmanów wcale nie są takie odmienne i przeciwstawne jak się wydaje. 

o czym powinniśmy w czasach ostatecznych wiedzieć? 

o Czy masoneria wyznaje islam? – Islam i Kabała 

o Czy Allah i bóstwa masonerii  są tymi samymi? – Islam i masońskie tropy w Polsce.  

 Kto promuje w Polsce Islam? W jaki sposób ……. (?) 

http://www.religijna.pl/
mailto:klub@religijna.pl
http://www.religijna.pl/
mailto:klub@religijna.pl
http://www.religijna.pl/
mailto:klub@religijna.pl
http://www.religijna.pl/
mailto:klub@religijna.pl
http://www.religijna.pl/
mailto:klub@religijna.pl
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 „Hidżra – islamizacja i podbój  przez „wędrówkę ludów” George Sovoe – Żyd  węgierski wspomaga 

„uchodźców” – (Hidżra) 

 Powiązania z Sovesem ośrodki polskie wspierające „uchodźców” (cała Polska pokryta tą siatką pomocy” 

– w jaki sposób  masoneria przygotowała Europę do wielkiej apokalipsy? 

 Europa popełnia samobójstwo. 

 Zamówienia:  Telefonicznie: 12 345 42 00, 12 446 72 56, kom. 695 994 193 (najpewniejsze), 

FAX: 12 259 00 33 Internet: www.religijna.pl, e-mail : klub@religijna.pl 

Pozycja 3 jest również dostępna w „Wydawnictwie Św. Tomasza z Akwinu 02-764 Warszawa, ul. Egejska 5/24, Tel 
22 651 88 17, komórka bezpośrednia do prof. St. Krajskiego – 601 519 847. Cena 25,00PLN. Druga pozycja tegoż 
autora „ Spisek przeciw Matce Bożej omówię w następnej nocie. 

4) „Przepowiednie Maryi o losach Polski (1944 – 1981)” – historia nieznanych objawień. 

Rok 1980! – Bogurodzica podejmuje próbę uchronienia Polski od wprowadzenia Stanu Wojennego, przekazuje 
Polakom prośbę związaną z zapowiedzią wielkiego cudu, który ma przynieść wyzwolenie Polski spod jarzma 
komunizmu i zapobiec Stanowi Wojennemu. Jednak prośba Maryi nie zostaje spełniona! Dlatego Jaruzelskiemu 
udaje się wprowadzić Stan Wojenny. Kto zawinił? – przeczytajcie! Prośba Pana Jezusa o nowe zakończenie 
Koronki do Miłosierdzia Bożego. Księgarnia ta sama – Klub Książki Katolickiej – Kraków. 

Komórka najpewniejsza przy poz. 1 „Nadchodzi Kres” Autorzy: Ks. Józef  Maria Bartulis SJ i Ewa Storożyńska, 
Wydawnictwo AA: kod KO5025 – cena 26,90PLN 

Ode mnie na razie te 4 pozycje, ale mogę być kopalnią pozycji przydatnych właśnie dla Legionu MR. 

mr Agnieszka ze Stargardu 

 Rycerka Maria Mrózek poleca książkę "Oczami Jezusa"  
i „Różaniec Eucharystyczny” Carver Alan Ames oraz 

 „U źródeł Bożego miłosierdzia” – Zofia Grochowska I i II tom  
Zamówienia………..Maria tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180 

 Rycerka Barbara z Pleszewa poleca: "W Szkole Krzyża"  
Tom I i II Ks. Adam Skwarczyński 
Wydawnictwo Michalineum  zamówienia: tel.22 781 14 20 

 O. Józef Witko poleca: „Oczami Jezusa” – wizje z życia Pana Jezusa, otrzymane przez 

mistyka C.A. Amesa (z imprimatur) 

Alan Ames charakteryzuje się wiernością Bogu i Papieżowi (to zdanie z książeczki „Różaniec Eucharystyczny” 

Opinia o. Gerarda Dickinsona str. 12) 

„Chociaż nie uzyskał wykształcenia teologicznego, jego pisma w zadziwiający sposób odzwierciedlają 

ortodoksyjna naukę Kościoła Katolickiego, a jego nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i Dziewicy 

Maryi oraz oddanie się papieżowi są dowodem jego wiary”. 

Carver Alan Ames – to nawrócony mistyk z Australii, który przeżył „mały sąd”, jeździ po świecie, nawraca ludzi, w 

Polsce wspiera go o. Józef Witko . 

A.C. Ames – wielki współczesny charyzmatyk, mistyk i chrześcijański mówca z Australii. Pan Ames swoje 

objawienia prywatne spisał w wielu książkach, w tym bestsellerze Oczami Jezusa (kilkadziesiąt tysięcy sprzedanych 

http://www.religijna.pl/
mailto:klub@religijna.pl
https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2015/03/19/o-jozef-witko-poleca-oczami-jezusa-wizje-z-zycia-pana-jezusa-otrzymane-przez-mistyka-c-a-amesa-z-imprimatur/
https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2015/03/19/o-jozef-witko-poleca-oczami-jezusa-wizje-z-zycia-pana-jezusa-otrzymane-przez-mistyka-c-a-amesa-z-imprimatur/
http://www.esprit.com.pl/s/wyniki/autor/119/Carver-Alan-Ames
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egzemplarzy). Jeździ on po całym świecie głosząc świadectwo swojego nawrócenia i posługując poprzez niezwykły 

dar uzdrowienia. 

Co istotne, C. A. Ames ma pisemne poparcie Arcybiskupa Perth (Australia) i wielu innych kapłanów na całym 

świecie. Arcybiskup Barry Hickey wspierał Alana przez 17 lat, po czym dołączyli do niego Abp Costello i bp 

pomocniczy Don Sproxton. 

W Polsce wspiera go m.in. O. Józef Witko OFM. 

Jego objawienia, przypominające wizje bł. Katarzyny Emmerich i św. Brygidy Szwedzkiej, wciąż trwają. 

Oczami Jezusa – wydanie zebrane 

Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały 

świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać (J 21, 25). 

Ta książka to zbiór historii o tym, jak Jezus wędrował wraz z uczniami do Jerozolimy. Daje nam obraz szczegółów 

ich codziennego życia. Podczas podróży Jezus dotyka serc, duszy i myśli wszystkich, z którymi rozmawia. Czyniąc 

to, wielokrotnie objawia swoją Boskość. 

Gdy czytałem tę książkę, czułem, że zdobywam wiedzę o uczuciach i myślach Jezusa, który żył niegdyś jako 

człowiek podobny do nas. Jego radości, smutki, Jego jedność z Ojcem oświecała Jego Boska mądrość i Jego 

ludzka wiedza. 

„Polecam tę książkę każdemu, kto chce poznać Jezusa bardziej osobiście, kochać Go goręcej i lepiej 

naśladować.” 

z przedmowy o. Richarda McSorleya SJ 

„Jestem pod wielkim wrażeniem książki Oczami Jezusa.” 

o. Robert De Grandis SSJ 

Cykl Carvera Alana Amesa Oczami Jezusa to zbiór opowieści o życiu Jezusa spisany na podstawie prywatnych 

objawień autora, przypominających wizje bł. Anny Katarzyny Emmerich czy św. Brigidy Szwedzkiej. Są to opowieści 

wyjątkowe, bowiem ich narratorem jest sam Jezus, a wszystkie wydarzenia obserwujemy Jego oczami. 

******* 

W swojej nowej książce Carver Alan Ames, autor bestselleru „Oczami Jezusa”, opowiada historię swojego 

nawrócenia po wielu latach grzesznego życia. W tym bardzo poruszającym, natchnionym i osobistym dziele 

możemy szukać cennych wskazówek dotyczących tego, jak powinno wyglądać życie osoby prawdziwie wierzącej, a 

także inspiracji na każdy dzień duchowej drogi. 

Cykl Oczami Jezusa tworzą następujące książki: 

 TOM 1 „Oczami Jezusa - Opowieść o życiu Jezusa Chrystusa” 

 TOM 2 „Oczami Jezusa Chrystusa - Opowieść o życiu Jezusa Chrystusa”. Część druga. 

 TOM 3 „Oczami Jezusa Chrystusa - Opowieść o życiu Jezusa Chrystusa”. Czas nauczania, aż do 

wskrzeszenia Łazarza. 

IMPRIMATUR WYDANIA ORYGINALNEGO: 

bp Precival Fernandez 

Biskup Pomocniczy Bombaju 

1 września 2003 

http://m.in/
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O zgodności książki z nauką Kościoła świadczy również pisemne zezwolenie i poparcie dla posługi C. A. Amesa 

udzielone przez jego arcybiskupa, Barry`ego Hickeya z katolickiej diecezji w Perth w Australii. 

RÓŻANIEC EUCHARYSTYCZNY 

P.S. Oprócz innych pozycji książkowych C. A. Amesa, należy zaopatrzyć się w RÓŻANIEC EUCHARYSTYCZNY w 

opracowaniu tego charyzmatyka (komplet: książeczka z rozważaniami + różaniec pobłogosławiony przez Matkę 

Bożą, który ma być poświęcony przez kapłana.). 

Wiele osób nie potrafi połączyć modlitwy różańcowej z Adoracją Eucharystyczną. Carver Alan Ames, zyskał 

szczególny stosunek do tej modlitwy dzięki mistycznym wizjom wskazującym na głęboki związek różańca i 

Najświętszej Eucharystii. Ta książka z odpowiednimi rozważaniami i medytacjami oraz zobrazowanymi wizjami 

pozwoli na nowo odkryć piękno tej modlitwy.  

ŚWIADECTWO BOŻEJ MOCY TEGO RÓŻAŃCA WOBEC DEMONA 

Podczas modlitwy uwolnienia, demon w wielkiej złości wielokrotnie kierując się do modlącego się na tym 

różańcu, krzyczał:  

„Ty w okularach, do ciebie mówię - rzuć to g...no”.  

To mocno utwierdziło właściciela różańca, który daje o tym świadectwo dla wszystkich, zachęcając do 

nabycia i modlenia się na nim z wielką wiarą. 

Wydawnictwo Esprit sc tel. 12 267 05 69, 12 264 37 09, 12 264 37 19 

e-mail: sprzedaz@esprit.com.pl , ksiegarnia@esprit.com.pl 

Księgarnia internetowa: www.esprit.com 

mr Wiesław 

Kolejna rycerka z Kraśnika  
dołączyła do grona LEGIONU w wieczności 

W dniu 10 kwietnia 2016 (dzień 85 urodzin śp. Zofii Grochowskiej - założycielki Legionu MRMSJ) przed 

godz.15-tą w wieku 65 lat  w Kraśniku zmarła Hanna Kosik, nasza rycerka, która była też we 

wspólnocie Świętego Józefa. Od wielu lat niosła swój krzyż niepełnosprawności, zdana na opiekę innych 

głównie rycerki Anny Bobrowicz. Przez cały czas cierpienia wspierała nas modlitwą i ofiarowywanym 

cierpieniem w różnych intencjach. 

Pomimo swej choroby wielokrotnie uczestniczyła w rekolekcjach, dbała o czystość swojej duszy. Zmarła 

zaopatrzona w sakramenty święte w czasie, kiedy wspólnota Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego (w ramach XI Pielgrzymki Zawierzenia Legionu Matce Bożej) odprawiała drogę krzyżową 

na wałach Jasnej Góry modląc się także za nieobecnych rycerzy. 

Pogrzeb odbył się w dniu 12 kwietnia 2016 o godz. 12-tej w kościele Świętego Józefa w Kraśniku, 

poprzedzony półgodzinną modlitwą różańcowa, 

Ciało jej zostało złożone na cmentarzu w Kraśniku Lubelskim. 

mailto:sprzedaz@esprit.com.pl
mailto:ksiegarnia@esprit.com.pl
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DEKALOG MARYJNY 

Matka Boża:  

1. Słucha codziennej modlitwy porannej i bierze udział we wspólnym pacierzu wieczornym. 

2. Poleca nam uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej oraz praktykę częstej Komunii św. 

3. Oczekuje od wszystkich pozdrowienia Anielskiego rano, w południe i wieczorem. 

4. Cieszy się z modlitwy przed i po jedzeniu. 

5. Prosi o darowanie uraz domowych i sąsiedzkich oraz naprawienie wyrządzonych krzywd. 

6. Pragnie od swych dzieci serdecznej życzliwości i wzajemnej pomocy. 

7. Przypomina o pierwszych piątkach i sobotach. 

8. Domaga się szacunku i posłuszeństwa młodszych dla rodziców, starszych i przełożonych. 

9. Błaga o trzeźwość i czystość. 

10. Patrzy z miłością na swe dzieci żyjące w łasce uświęcającej na co dzień. 

R E D A K C J A – K O N T A K T Y 

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. 

 

MODLITWA za REDAKCJĘ i CZYTELNIKÓW GŁOSU Małego Rycerza 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci przenajświętszą Krew, Serce, zasługi, Oblicze Pana Jezusa i cały skarb Kościoła 

św. tyle razy ile sekund w wieczności, oraz ile się liter mieści w tej publikacji, na wyjednanie przez Miłosierne Serce 

Jezusa, najmilszego Syna Twego, Łaski ostatecznej zbawienia, doskonałej skruchy w godzinę śmierci, 

przebaczenia wszystkich grzechów i łask potrzebnych oraz błogosławieństwa Bożego dla tych wszystkich osób, 

które będą redagować, współpracować z redakcją, mieć to czasopismo w swoim domu oraz czytać i ubogacać 

siebie i bliźnich będą.  

Zaś wszelkie zakusy szatana i innych złych duchów – w przekręcaniu i nie zrozumieniu tych treści – zostały 

zniweczone. Amen.  

INTENCJA 30 MSZY ŚW. PRZEBŁAGALNO-WYNAGRADZAJĄCYCH ZA POLSKĘ 

Mocą ofiary Jezusa Chrystusa i wszechmocą Bożego Miłosierdzia w intencjach przebłagalno-wynagradzających za 

grzechy Polaków i Polski szczególnie przez wymiar rządowo-prawniczy zanoszonych przez Królową Polski i cały 

Dwór Niebieski (w tej intencji zostało zamówionych 30 Mszy św.) 

Nasza witryna:  
mali-rycerze.pl 

  
e-mail: 

malirycerze@gmail.com 
 


