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[Pismo Święte] czytać trzeba przez 90 dni,  
aby Słowo Boże zajaśniało nad Polską 

Przypominamy o jednej z duchowych praktyk, jaka swego czasu była dana małym rycerzom za 

przyczyną s. Zofii Grochowskiej. Dla dobra osobistego ale przede wszystkim praktyka czytania Słowa 

Bożego według poniższej obietnicy Króla Miłosierdzia pozwoli, "aby Słowo Boże zajaśniało nad 

Polską", "aby lud polski odnowił się poprzez Słowo Boże". 

Zachęcajmy się wzajemnie i innych do tej formy ofiary i modlitwy przynoszącej błogosławione owoce w 

obietnicy Jezusa: "Daję wam moc zwycięstwa, że Moje słowa są żywe i prawdziwe. Niech wasza 

wiara w te Słowa będzie silna..." 

  

Niedziela, 26.12.2004. 

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

otrzymałam odpowiedź. 

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

przez 90 dni, aby Słowo Boże zajaśniało nad Polską. Trzeba znaleźć wielu ludzi o dobrym sercu, aby lud 

polski odnowił się poprzez Słowo Boże. Fundamentem odnowy jest Ewangelia. Ja, Jezus nadal działam 

poprzez Słowo, które Ciałem się stało i mieszka wśród was. Daję wam moc zwycięstwa, że Moje słowa 

są żywe i prawdziwe. Niech wasza wiara w te Słowa będzie silna, a Król Miłosierdzia Bożego otworzy 

wam drzwi, a Królestwo Boże będzie wśród was.     s. Zofia Grochowska  

Wydane książki za życia autorki z jej zapiskami są dostępne kom. 664 035 180 oraz w wersji elektronicznej na stronie Legionu 
Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego http://www.mali-rycerze.pl/strona,1  

Należy otworzyć: kategorię O nas > zakładkę Założycielka > i na lewej stronie zapiski śp. s. Zofii rok… wg uznania.  

NOTATKI RYCERZA SŁAWKA Z REKOLEKCJI  
W CZĘSTOCHOWIE, 16-18 VI 2017 

Rekolekcje te, gdy je ogłoszono, były określane jako nieplanowane. Nie mam jednak wątpliwości, że 

Pan Jezus Miłosierny ma na ten temat inne zdanie. W rekolekcjach udział wzięło 64 osoby z kraju. 

Prowadzący - ks. prof. Krzysztof Guzowski, wykładowca KUL, zajmuje się zawodowo i prywatnie, 

teoretycznie i praktycznie osobą Ducha Świętego. Mądrość, pokój i radość emanujące od tego kapłana 

świadczą, że ze wzajemnością. Ksiądz Krzysztof jest współzałożycielem wspólnoty Słudzy Ducha 

Pocieszyciela, autorem m.in. obszernej pracy "Duch dialogujący". 

Ojciec rekolekcjonista zaczął od spraw podstawowych. Zachęcił abyśmy sobie uświadomili, że Duch 

Święty jest w nas. Obcując z nim należy być szczerym, przyznawać się do błędów. Przed Bogiem należy 

stawać w prawdzie, ze świadomością swoich słabości - sami jesteśmy słabi, mocni jesteśmy w Panu. 

Kiedy przyznajemy się do niemocy dajemy Bogu pole do działania. 

http://www.mali-rycerze.pl/strona,1
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98% naszego życie to życie duchowe  - myśli, dyskusje wewnętrzne, walki, itd. Mimo to mamy tendencję 

do skupiania się na życiu zewnętrznym, na sprawach tego świata. 

Krótkie akty strzeliste np.: "Duchu Święty, kocham Cię i potrzebuję Ciebie!", "Duchu Święty - nie mogę, 

nie potrafię, nie chcę bez Ciebie żyć!". 

Są dwie zasadnicze kategorie łask: 

  - uświecające - Duch Święty przeistacza wewnętrznie na wzór Jezusa Chrystusa, 

  - charyzmatyczne - dane dla misji. Duch Święty chce iść w nas do innych. Kojarzą się często z 

czynieniem rzeczy nadzwyczajnych tymczasem np. w sakramencie małżeństwa otrzymujemy charyzmat 

wiary - Duch Święty przychodzi do dzieci w rodzicach jak w naczyniach. 

Bóg Ojciec działa przez Syna w Duchu Świętym. Modlitwa idzie w kierunku odwrotnym: w Ducha przez 

Syna do Ojca. Także łączność z Maryją jest działaniem Ducha. Maryja objawia się w Duchu Świętym. 

Modlitwa to włączenie ducha do Ducha Świętego. Bóg chce, żebyśmy przyjęli Ducha Świętego. 

Modlitwa rozpala charyzmaty. 

Jeśli człowiek potrafi kochać miłością czystą i ofiarną to znaczy, że mieszka w nim Duch Święty (por. 1 J 

4, 7-16). 

Święty Paweł w liście do Galatów wymienia następujące owoce Ducha Świętego:  miłość radość, pokój, 

cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie. Podczas rekolekcji mowa była o 

dwóch: o pokoju i dobroci. 

Pokój: jedność natury - nie można dwóm panom służyć. Trzeba być wierzącym, czyli poddać swoje 

życie Chrystusowi. Inaczej serce jest sceną walki duchowej, nie ma pokoju. 

Jan Paweł II: "Bóg, kiedy stwarzał człowieka, dał mu władzę na rzeczami po to, żeby rzeczy nie 

zapanowały nad człowiekiem." 

Dzisiaj ludzie są przesyceni duchem tego świata. Żeby odnaleźć, spotkać, usłyszeć Ducha Świętego, 

który do nas mówi, trzeba odciąć się od świata, który bombarduje nas nieustannie poprzez telewizję, 

radio, prasę, Internet. 

Ty nic nie posiadasz tylko użytkujesz, co najwyżej do końca ziemskiego życia. Bóg posługuje się ludźmi, 

nie rzeczami. 

Grzech - nieobecność Boga na życzenie człowieka. Wtedy nie ma pokoju. 

Ksiądz profesor zachęcał do praktykowania tzw. modlitwy głębi (zwanej też świętym słowem czy 

modlitwą kontemplacyjną). Polega ona na stawaniu w Obecności Bożej i wsłuchiwaniu się w Boży Głos. 

Duch Święty mówi a ja słucham. Gdy pojawiają się myśli, rozproszenia, dla ich uspokojenia można 

modlić się modlitwą imienia, powtarzając krótkie wezwanie, np. "Jezus". Podczas tej modlitwy się 

wypoczywa: "nigdy nie jesteś na tyle zmęczony, aby nie odpocząć przed Panem". 
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Kiedy jesteśmy z Panem, On nas przekształca w Siebie. 

Dobroć: ktoś jest dobry, czyli jest jak Bóg, bo tylko Bóg jest dobry. Dz. 10:38: "Znacie sprawę Jezusa z 

Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On 

dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła." Promieniowanie dobrocią jest 

znakiem obecności Ducha Świętego. 

"Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg" (Mk 10:17) - to jest jedyne Dobro, o które warto zabiegać. 

Wiele zła w naszym życiu pochodzi od grzechów języka. "Narzekania lubi słuchać szatan." 

Ksiądz Krzysztof zachęcał, aby prosić o dar rozeznania duchów - jest bardzo potrzebny. 

Nie spotykać się na rozmowach o proboszczu, tyko modlić się za niego. 

Nie bójmy się zawirowań. Prośmy o wylanie Ducha, a wtedy nasza dobroć przemieni innych. 

Kościół się kurczy. Czy Bóg tego chce, nie ma mocy? Nie, ale chce posłużyć się ludźmi do jego 

przemiany: "Proście Pana żniwa" - trzeba modlić się o powołania. 

Należy też modlić się we wspólnocie, parafii o rozeznanie co należy zmienić. 

Na koniec padło pytanie o działalność nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Ojciec rekolekcjonista 

przypomniał najpierw, że jest ona usankcjonowania przez autorytet Kościoła (zob. KPK Kan. 910 - § 1. 

oraz Kan. 230 - § 3.). Zachęcił, aby się nie gorszyć, ale modlić się o wylanie Ducha Świętego. Jest to 

jedyny sposób na zmianę. 

Przez większą część rekolekcji śpiew prowadziła siostra Iwona ze Zgromadzenia Najświętszego Serca 

Jezusa Sacré Coeur za co niech Jezus Miłosierny przytuli ją do Swego Serca. W tym miejscu 

przypomnę, że do tegoż zgromadzenia należała s. Józefa Menendez, znana z objawień zawartych w 

książce "Wezwanie do Miłości", którą serdecznie polecam. 

Za pełne pokoju, prostoty i głębi, a jednocześnie nie pozbawione humoru nauki niech Duch Święty 

księdzu Krzysztofowi błogosławi, niech go napełnia i prowadzi. 

Podczas modlitwy wstawienniczej ksiądz modlił się o uzdrowienie całej historii życia. Wspomagali go 

wstawiennicy: siostra Bożenka i brat Wojtek, którym Bóg zapłać za posługę, świadczoną także podczas 

przerw, od rana do nocy. 

Szczególnie pragnę podziękować bratu i zaświadczyć o autentyczności jego daru prorockiego. Słowa, 

które otrzymałem za jego pośrednictwem były mi bardzo potrzebne, pokrywają się z tym, czego 

pragnąłem i o co się modliłem jednocześnie potwierdzając, że jest to zgodne z Wolą Bożą. 

Przeżyte rekolekcje były dla mnie kolejnym ważnym krokiem na mojej drodze duchowej, zwieńczeniem 

etapu, który rozpoczął Duch Święty podczas marcowych rekolekcji w tym samym miejscu. Dziękuję Ci, 

Najświętsza Maryjo, nasza Najlepsza Matko! Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu! Jak była na 

początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 



Głos Małego Rycerza Nr 27 (3/2017)        lipiec-sierpień-wrzesień 2017 

  

4 
 

 
 

Tym, którzy, tak jak ja, zachęceni przez księdza profesora, pragną pogłębiać relację z Duchem Świętem 

i dowiedzieć się o Nim więcej, podaję wspomniane  na rekolekcjach pozycje  książkowe: 

ks. prof. Krzysztof Guzowski - "Duch dialogujący" 

o. Raniero Cantalamessa OFMCap - "Wsłuchani w Ducha Świętego" 

o. Wilfrid Stinissen OCD - "Młode wino. O owocach Ducha Świętego". 

mr Sławek z Wrocławia 

P.S. Podczas rekolekcji 5 kandydatów złożyło deklaracje i przyrzeczenia na rycerza rzeczywistego, dwoje zgłosiło 

swoje kandydatury na czas postulatu (próby od 3-12 m-cy). Sześcioro uczestników po uprzednim 33-dniowym 

okresie ćwiczeń duchowych wg podręcznika TOTUS TUUS dokonało aktu ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi 

przez Maryję wg wskazań św. Ludwika Grignion de Montfort w TRAKTACIE o doskonałym nabożeństwie do NMP. 

ŚWIADECTWO rycerki Eli.  
Właściwie to „dwa w jednym”. 

1. Bóg Ojciec chce naszej bliskości – kolejny owoc rekolekcji w Częstochowie 

Jednym z tematów rekolekcji była „Bliskość ze Świętymi” i  „Bliskość z Bogiem Ojcem”.  

Ks. Andrzej [Smołka, prowadzący rekolekcje Częstochowie, 31.03.-2.04.2017- przyp. red.] przez ten 

temat przypomniał mi o pewnym świadectwie potwierdzającym tę prawdę. Już wcześniej słyszałam z ust 

kapłanów i też czytałam o tym, że Bóg Ojciec pragnie naszej z Nim bliskości. Trudno było w to uwierzyć 

a jeszcze trudniej spróbować czy to możliwe. Wielkość i moc Boga Ojca zniewalała mnie. 

Pewnego dnia, było to w styczniu tego roku, w kościele w Czarnowąsach – miejsce szczególnych Darów 

Bożych dla mnie. Jak zawsze wchodząc witam się z Jezusem ukrzyżowanym i żegnam wychodząc po 

mszy św. Dzisiaj przytuliłam się na długo do stóp Jezusa i niespodziewanie zaczęłam mówić „Przez 

Chrystusa z Chrystusem…” i zaczęłam myśleć o Bogu Ojcu i znowu niespodziewanie wyszeptałam 

„Tatuniu”. W tym momencie Jego miłość wypełniłam mnie całą… i tak mocno. Stałam przytulona do 

Jezusa ukrzyżowanego i pragnęłam żeby ta chwila nie minęła. Potem zastanawiałam się nad 

zadziwiającą łatwością nazywania Boga Ojca tak czule. Jednak choć często wspominałam tą chwilę, to 

Bóg Ojciec nadal jak dawniej był Bogiem Ojcem.  

Któregoś dnia – chyba przeżywałam uwolnienie z braku miłości ojca, który zmarł gdy miałam 4 lata. 

Zapamiętałam z tego czasu tylko dwie sceny; jedną strachu i drugą miłości. Teraz przypomniałam sobie 

scenę gdy ojciec trzymał mnie na kolanach i lekko podrzucał – wtedy powiedział „moja ty pieszczotko”. 

Na to wspomnienie rozpłakałam się i z żalem zaczęłam mówić do Boga Ojca: „Czemu mi tak szybko 

zabrałeś ojca ? Czemu pozbawiłeś mnie jego miłości ? Dlaczego ?” 

I dalej płakałam. Wtedy poczułam jak zaczyna mnie wypełniać taka czuła miłość, że znowu 

nieoczekiwanie wyszeptałam „Tatuniu”. Może gdy byłam mała tak nazywałam mojego ziemskiego ojca. 

Po tych rekolekcjach przybliżających nam pragnienie Boga Ojca, abyśmy nie lękali się z czułością 

zwracać do Niego poczułam, że jest On naszym najczulszym Ojcem, kochającym nas, chroniącym i 
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darzącym nas – tak mile widzianymi przez dzieci – prezentami. Jesteśmy dla Niego ukochanymi 

dziećmi, a On pragnie abyśmy widzieli w Nim ukochanego Ojca. 

Może to świadectwo pomoże komuś otworzyć się na ten tak trudny do uwierzenia Dar Miłości Boga 

Ojca, który chce nas przytulić do serca, a może i ukołysać w ramionach. Wszak wszystko może. Więc 

nie ograniczajmy Jego otwartości na bliskość ze swoimi dziećmi. A skoro wezwał nas abyśmy służyli 

Jego umiłowanemu Synowi orędziem miłości – którą On Sam Jest – to czyż nie możemy uwierzyć, że 

chce nas przygarnąć abyśmy płonęli tą Miłością. Ale żeby Nią płonąć to musimy być Nią napełnieni. 

2. Jak bardzo rekolekcje potrzebne są w naszym życiu 

Drugi owoc, który „dojrzał” dzięki świadectwu rycerki Teresy o konieczności wybaczania zmarłym. 

Pisząc pierwszą część mojego świadectwa, wspomniałam też o drugiej scenie, którą zapamiętałam z 

dzieciństwa – scenie strachu. Teraz przeprosiłam mojego zmarłego ojca za to, że nie wybaczyłam mu 

jego alkoholizmu i strachu jakiego doznałam tego pamiętnego dnia i tego, że właśnie przez alkohol nas 

osierocił. Nieraz o tym opowiadałam nieświadoma krzywdy jaką mu wyrządzam. Wybaczyłam mu to i 

inne krzywdy, które być może były ale ich nie zapamiętałam. Wielokrotnie powtarzałam słowa 

wybaczenia i przepraszałam. Nigdy mi się nie śnił, ale przez pewien czas ilekroć patrzyłam na jego 

zdjęcie zdawało mi się, jak by mi chciał coś powiedzieć. Nieraz pytałam, ale potrzebne były te 

rekolekcje, bo właśnie ten czas i to miejsce były w planach Bożych wyznaczone. 

Czas rekolekcji, to czas obcowania z Trójcą Przenajświętszą – z Jej Troistością i ze świętymi. Nie trudno 

zauważyć – po przeczytaniu świadectw „porekolekcyjnych” – że każdego roku ich owoce są coraz 

obfitsze i coraz bardziej okazałe. Bogu niech będą dzięki za obfitość i za coraz bardziej wyrazistą drogę, 

którą mali rycerze są prowadzeni do wielkiego dzieła „Pomocy kościołowi w tych czasach ostatecznych”. 

Aby stali się żywymi pochodniami, które będą oślepiać szatana.  

P.S. Pojawiają się kolejne przypomnienia z dzieciństwa i kolejne wybaczenia; nieżyjącej matce i 

siostrze. Przepraszałam też za moje zachowania i reakcje - te znane i inne być może zapomniane. I 

prosiłam o wybaczenie. Przypomniałam też sobie jak moja starsza siostra opowiadała mi, że przez 

miesiąc przychodziła do niej – każdego dnia nasza zmarła matka, ale siostra nie rozumiała tych słów, bo 

była w pewnej odległości. Po chwili matka znikała. Wtedy poradziłam jej żeby się za nią modliła. Teraz 

zadzwoniłam do siostry i powiedziałam jej co ma zrobić – miała co wybaczyć i za co prosić o 

wybaczenie.  

Temat ten ciągle jest żywy w moim życiu, bo obejmuje (przez przypomnienia); dalszą rodzinę, przyjaciół, 

znajomych, sąsiadów – nieżyjących. Ale w tej chwili przypomniałam sobie nauczycielkę, która też 

dźwiga balast wyrządzonych krzywd. Wprawdzie żyje, ale już teraz jej wybaczam. 

Bardzo trudno to wszystko ogarnąć i bez pomocy Bożej – wręcz niemożliwe.  

Duchu Święty Boże, uzdrawiaj i uwalniaj ! Przenikaj wszystkie zakamarki naszej pamięci. 

mały rycerzyk Ela z Głuchołaz 
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RELACJA Z XIX Triduum ku czci Boga Ojca,  
z VIII Posiedzenia Zarządu  
i X Zgromadzenia Animatorów Legionu MRMSJ  
Niepokalanów, 4-6 SIERPNIA 2017 

TRIDUUM ku czci Boga Ojca dla zakwaterowanych uczestników rozpoczęło się kaplicy św. 

Maksymiliana Marii Kolbego w piątek, 4.08.2017 , o godz. 15:00 Koronką do Bożego Miłosierdzia 

poprowadzoną przez lokalną grupę modlitewną pod przewodnictwem br. Maksymiliana. W recepcji 

dyżurowała i kwaterowała przybywających na czuwanie modlitewne s. Maria Mrózek sekretarz Zarządu 

już od godzin porannych. 

Na uwagę zasługuje, że pierwsza wspólna uczta duchowa w Niepokalanowie 

odbyła się 18-21.04.2009, którą poprowadził kapelan Legionu MRMSJ ks. dr 

Aleksander Jacyniak. Było to też pierwsze spotkanie już bez fizycznej 

obecności założycielki Legionu śp. s. Zofii Grochowskiej, która odeszła do 

wieczności 2.03.2009 r.  

Prowadzący rekolekcje ks. Maciej Bagdziński o 16:00 modlitwą dokonał zawierzenia uczty 

duchowej i zarysowania przebiegu całego modlitewnego spotkania  

Modlitwa różańcowa o 18:30 poprzedziła liturgię Mszy św. o 19:00 celebrowaną przez ks. Macieja 

Bagdzińskiego w intencjach uczestników XIX TRYDUUM ku czci Boga Ojca. Msza św. w odprawiona 

została w miejscu modlitwy i pierwotnego zamieszkania współpatrona Legionu MRMSJ św. 

Maksymiliana Marii Kolbego, założyciela Niepokalanowa ale także Rycerstwa Niepokalanej, czasopisma 

„Rycerz Niepokalanej” i wielu innych dzieł i zamierzeń.  

Ok.  21:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja Króla Miłosierdzia w milczeniu do 

północy. 

O 24:00 Msza św. koncelebrowana. Ks. Maciej sprawował Mszę św.  w intencji  

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za 

grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzn.  

Zaś przybyły tuż przed eucharystią ks. Lesław Krzyżak w intencji Legionu Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego. 

SOBOTA, 5.08. 2017  

Dzień wspólnych spotkań rozpoczęliśmy o 7:00  śpiewem i modlitwą do Ducha Świętego  a następnie 

odśpiewaniem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP i modlitwą różańcową poprowadzoną 

przez br. Wiesława Kaźmierczaka.  
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Po śniadaniu ok. 9:00 pierwsza konferencja ks. Macieja Bagdzińskiego na podstawie tekstów s. Eugenii 

Elizabeth Ravasio „Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci”, a po niej VIII Spotkanie Zarządu Legionu Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w domu rekolekcyjnym.  

O 11:00 Msza św. w kaplicy św. Maksymiliana, sprawowana przez ks. Macieja Bagdzińskiego dla 

wszystkich uczestników TRIDUUM. 

Po obiedzie (od ok. 13:00) obecni na Triduum mogli nabyć publikacje Legionu w punkcie obsługiwanym 

przez s. Marię z Warszawy. 

15:00 Modlitwy do Bożego Miłosierdzia poprowadzone przez lokalną grupę modlitewną pod 

przewodnictwem br. Maksymiliana. Po koronce rycerz Wiesław z Koszalina poprowadził Drogę 

Krzyżową z Matką Bożą (rozważania udostępnione przez rycerkę Teresę z Opola). 

16:00 nauka rekolekcyjna ks. Macieja – kolejna konferencja na podstawie tekstów s. Eugenii Elizabeth 

Ravasio „Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci”. 

   

Tuż po godz. 10:00 obecni członkowie Zarządu Legionu udali się na VIII posiedzenie w składzie: prezes, 

Wiesław Kaźmierczak (Koszalin), I zastępca prezesa Anna Antosik-Stemplowska (Szczecin), II 

zastępca Halina Szustak (Legnica), sekretarz, Maria Mrózek, (Warszawa), członek Joanna 

Pokraśniewicz (Ostrołęka). Nieobecnych było 4 członków Rady Głównej Legionu: skarbnik, Zofia Bręk 

(Poznań, opieka nad wiekową mamą) członek Sławek Sołkiewicz, (Wrocław, nieobecny z powodu 

awarii samochodu – przybył na zgromadzenie), członek ds. archiwizacji  Barbara Neufeld (Gdynia, 

nieobecna z powodu pielgrzymki z rodziną do Medjugorje, i członek Danuta Buczyńska (Berlin, 

przyczyna nieobecności nieznana). Konstruktywne obrady w asystencji ks. dr Lesława Krzyżaka trwały 

ok. 2 godzin. 

Streszczenie z VIII SPOTKANIA  

Zarządu Legionu MRMSJ 

Spotkanie rozpoczęto modlitwą pod przewodnictwem ks. Lesława. Poruszane tematy to: 

1. SPRAWOZDANIE PREZESA za miniony umowny rok  

(6.08.2016-5.08.2017) i propozycjami spotkań na przyszły rok  

– referował rycerz Wiesław Kaźmierczak, jak niżej. 

2. PLAN ZJAZDÓW, REKOLEKCJI, SPOTKAŃ MODLITEWNYCH na umowny przyszły rok: 

5.08.2017 – 6.08.2018: 

►28-31 sierpnia 2017 – rekolekcje z ks. Maciejem Bagdzińskim (o. Janem Pawłem) w Koszalinie 

►26-28 września 2017 – rekolekcje pokutne (2-dobowa adoracja w milczeniu i o poście)  z ks. 

Maciejem Bagdzińskim w Koszalinie 
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►18.11.2017, sobota – planowany V Zjazd Legionu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - 

Łagiewnikach. Tym razem w ramach powtórzenia Aktu Jubileuszowego Intronizacji Chrystusa Króla 

Miłosierdzia i Polski, który zostanie odnowiony w niedzielę, 19 listopada. To sugestia v-ce prezesa 

Haliny Szustak ds. zewnętrznych kontaktów i inicjatyw. Siostra Halina poinformowała także o 

uroczystościach na Wawelu w uroczystość Chrystusa Króla, 26 listopada. Z chwilą otrzymania 

szczegółowych informacji będziemy informować na stronie internetowej Legionu a także przez adresy 

meilowe czy SMS-ami.  

UWAGA: Jest prośba do animatorów i ich zastępców bądź przedstawicieli lokalnych grup modlitewnych 

o uaktualnienie swoich adresów e-mail czy kontaktów telefonicznych przez kontakty podane na końcu 

każdego kwartalnika. 

►wiosna 2018 – XIII Pielgrzymka Zawierzenia Legionu Matce Bożej, Jasna Góra, ks. Lesław 

Krzyżak. Terminy do ustalenia z kustoszem Jasnogórskiego Sanktuarium Królowej Polski to 15 lub 22 

kwietnia 2018. Ustalony termin zostanie podany w następnym numerze Głosu Małego Rycerza a 

wcześniej na stronie internetowej Legionu MRMSJ oraz e-mailem. Prośba do wszystkich o podanie 

kontaktowego adresu meilowego w celu przekazywania ważnych treści, inicjatyw, próśb i innych 

informacji dla współdziałania i dobra Legionu 

►wiosna 2018 – rekolekcje w Częstochowie. Ostateczny termin jest uzależniony od  ustalenia terminu 

XIII Pielgrzymki Zawierzenia zostanie i zostanie podany po z synchronizowaniu proponowanego terminu 

15 lub 22 kwietnia 2018. Czyli rekolekcje mogą się odbyć: 13-15 kwietnia 2018 lub 20-22 kwietnia 

2018 od 15:00 w piątek do obiadu w niedzielę, a od 14:00 w niedzielę zapraszamy wszystkich na XIII 

Pielgrzymkę Zawierzenia Legionu Matce Bożej wg corocznego programu z adoracją Króla 

Miłosierdzia z Królową Polski. 

►maj 2018 – rekolekcje w Tolkmicku. Po zmianie proboszcza uległy podwyższeniu koszty pobytu 

więc termin ten może być brany pod uwagę jeśli koszty pobytu będą przystępne na kieszeń Małego 

Rycerza. Stosowna informacja o ewentualnej organizowanej uczcie duchowej zostanie podany 

zainteresowanym.  

W tym roku nie było zorganizowanej obecności Legionu w miejscu życia i spoczynku założycielki 

Legionu s. Zofii Grochowskiej. Należna pamięć i hołd  złożony założycielce Legionu MRMSJ został 

przez modlitwę i ofiarowane msze św. Ponadto od 2-4 sierpnia ks. Lesław odprawił 3 msze św. za 

córki śp. Zofii i Ryszarda Grochowskich: Krystynę, Danutę i Halinę oraz ich bliskich. To na prośbę 

s. Zofii wg rozeznania duchowego. 

►czerwiec 2018 – planowane cykliczne rekolekcje w Bochni organizowane przez lokalne koło Legionu 

Małych Rycerzy MSJ.  

►3-5 sierpnia 2018 – Jubileuszowe XX Triduum ku czci Boga Ojca, IX Posiedzenie Zarządu i 

Jubileuszowe X Zgromadzenie Animatorów po raz kolejny zaplanowane zostało w Niepokalanowie. Na 

tę duchowa ucztę została dokonana rezerwacja kaplicy św. Maksymiliana i 110 noclegów w domu 

rekolekcyjnym. 
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3. XI PIELGRZYMKA ZAWIERZENIA  

Za błogosławioną należy uznać XII Pielgrzymkę Zawierzenia Małych Rycerzy na Jasną Górę, 2 

kwietnia 2017. Spotkaniu przewodniczył po raz kolejny kapłan z archidiecezji przemyskiej ks. dr 

Lesław Krzyżak wespół z ks. Mirosławem Janowskim a konferencje w auli Augustyna 

Kordeckiego gościnnie wygłosił i modlitwy poprowadził ks. Andrzej Smołka. XII Pielgrzymka 

Zawierzenia poprzedzona została kolejny czwarty raz rekolekcjami tym razem w temacie o Duchu 

Świętym. 

4. PAMIĘĆ O ZAŁOŻYCIELCE  

Tym razem nie było zorganizowanej obecności Legionu w miejscu życia i spoczynku założycielki  

Legionu s. Zofii Grochowskiej. Należna pamięć i hołd  złożony założycielce Legionu MRMSJ został 

przez modlitwę i ofiarowane msze św. Ponadto od 2-4 sierpnia ks. Lesław odprawił 3 msze św. za 

córki śp. Zofii i Ryszarda Grochowskich: Krystynę, Danutę i Halinę oraz ich bliskich.  

UWAGA: W powyższej intencji zostały zamówione Msze św. w tzw. Związku Mszalnym w Niepokalanowie, 

odprawiane codziennie rano o 6:30 przez rok czasu od ofiarowania intencji.  

5. WITRYNA MAŁYCH RYCERZY  

W listopadzie 2017 w uroczystość Chrystusa Króla minie 8 lat, istnienia i 

działania strony internetowej Małych Rycerzy. Trwają prace uaktualnienia i 

modyfikacji witryny wynikających z potrzeb dostosowania się do 

aktualnych form publikacji artykułów. Ponadto informacje pilotażowe zamieszczane są na blogu portalu 

społecznościowego Facebook. 

 Do celów informacyjno – formacyjnych służy nam  

 WITRYNA internetowa Legionu: mali-rycerze.pl  

 oraz kwartalnik „Głos Małego Rycerza”  (1400 egz.)  

 oraz inne wydane i zaplanowane publikacje duchowe  

6. GŁOS MAŁEGO RYCERZA i INNE PUBLIKACJE 

Wydanych zostało dotychczas 26 numerów kwartalnika, Głos Małego Rycerza.  

Wysiłkiem Zarządu zostały wydane do użytku wewnętrznego MR dwa dzieła mistyczki Luizy Piccaretty: 

„Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa” popularnie zwana 24 godziny Męki (pod koniec marca). 

Nakład jest na wyczerpaniu więc zostanie jeszcze dodrukowane kilkaset egzemplarzy. Ostatnio (na 

początku sierpnia) na potrzeby wewnętrzne rycerzy wydana została „złota książka” „Dziewica Maryja w 

Królestwie Woli Bożej” (format A5). Do użytku wewnętrznego Legionu został wydany Różaniec 

Mistyczny z poszukiwaną Nowenną do Matki Bożej Rozwiązującej węzły (format A6).  

Z uwagi na zapotrzebowanie duchowością tzw. „Niewolnictwa Maryi” wg apostoła Maryi, św. Ludwika 

Grignion de Montfort dodrukowany został podręcznik niewolnika TOTUS TUUS a także zostały 

wykonane na potrzeby rycerzy łańcuszki niewolnika. 
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Dużą popularnością cieszą się dwa medaliony: ZBAWIENIA i Mati Bożej Strażniczki Wiary, które wg 

zapotrzebowania wewnętrznego legionu są wybijane. 

Planowany informator o Legionie na podstawie sprawdzonych fragmentów rękopisów s. Zofii i 

dostępnych dokumentów oraz od kilku lat zapowiadany modlitewnik Małego Rycerza niestety, jeszcze 

oczekuje na redakcje (złożenie projektu) i konsultacje członków. 

7. INICJATYWY RYCERZY  

Na uwagę zasługuje inicjatywa rycerki Marii Rybińskiej-Górki z Warszawy w propagowaniu modlitwy 

uniżenia i modlitwy uwielbienia Boga Ojca dwutorowo. Przez modlitwę i zamawiane w znacznej ilości 

intencje mszalne oraz przez publikację broszur pt. „MODLITWA UNIŻENIA” i „MODLITWA 

UWIELBIENIA BOGA OJCA”, która nawiązuje m.in. do zaangażowania się Legionu na rzecz 

ustanowienia święta Boga Ojca w Kościele przez modlitwę, zamawiane Msze św. inicjatywę zbierania 

podpisów pod petycją do Ojca Świętego a nade wszystko do naszego co rocznego spotkania 

modlitewnego tzw. Triduum ku czci Boga Ojca zapoczątkowanego jeszcze przez s. Zofię Grochowską w 

Tolkmicku blisko 20 lat temu. 

8. ODNOWIENIE DEKLARACJI,  DEKLARACJE i NOWE ZGŁOSZENIA.  

Legion liczy obecnie 1366 członków. W minionym okresie 12 miesięcy zgłosiło się ponad 16 osób. Po 

okresie próbnym deklaracje złożyło 38 osób.  Ilość kandydatów i zadeklarowanych rycerzy analogiczna 

do roku ubiegłego. Zmarło 6 rycerzy: z Kraśnika (1), ze Stargardu Szcz. (1),  Zabrza (1), Włocławka (2) 

Szczecina (1) (poprzednim roku odnotowaliśmy 7 zgonów). 

9. PRZYPOMNIENIE INICJATYW  

podjętych przez Małych Rycerzy w dotychczasowej działalności:   

a) KRUCJATY –  

 Krucjata Adoracji Nocnej Wynagradzającej w Rodzinie (KANWwR)  – nawiązująca do 

krucjaty wynagradzającej zapoczątkowanej przez o. Mateo Crawley-Boevey (SSCC) opisanej 

w podręczniku: ADORACJA NOCNA W RODZINIE oraz  

 Krucjata Wieczystych Adoracji Wynagradzających za Ojczyznę (KWAWzO). Krucjata 

zrodzona także jako owoc adoracji, modlitw, ofiar, pokuty, wynagrodzenia i złożony jako 

duchowy dar ołtarza Legionu Małych Rycerzy MSJ na Jasnej Górze w Święto Bożego 

Miłosierdzia, 15 kwietnia 2012. A także  

 KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ to ogólnopolska oddolna inicjatywa, którą 

podejmujemy świadomi niesienia pomocy naszej Ojczyźnie i nam samym (podjęcie 

przynajmniej codziennie jednej dziesiątki różańca św.) 

b) Trwanie na cyklicznych ADORACJACH całonocnych i dziennych jest dla Małych Rycerzy Bożą łaską 

i zaszczytnym wyróżnieniem Króla Miłosierdzia.  
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c) Czytanie Pisma św. przez pół godziny codziennie ( ZA OJCZYZNĘ – zob. str. 1 tego nr Głosu MR  ) 

d) 7 koronek do Bożego Miłosierdzia z intencjami ( zob. str. 30 nr 2 Głosu MR ) 

e) KORONKA NA ULICACH MIAST ŚWIATA 28.09.2017 to już VIII edycja akcji modlitwy koronką do 

Bożego Miłosierdzia.  

f) URATUJ ŚWIĘTEGO to kolejna VIII edycja akcji internetowej od 17-25 marca 2017, jako nowenny z 

koronki do Bożego Miłosierdzia przed Zwiastowaniem Pańskim za dzieci poczęte, nienarodzone. Mali 

Rycerze temat Dzieci Nienarodzonych traktują bardzo poważnie. Od września 2012 bardzo wielu 

rycerzy podjęło modlitwę różańcową na specjalnym różańcu Dzieci Nienarodzonych. 

g) Nowenna Pompejańska – to potężna modlitwa za Ojczyznę i nie tylko.  

h) inne przyjęte zobowiązania grup lokalnych i innych inicjatyw i zobowiązań! 

10. INICJATYWY sugerowane 

a) praktyki duchowe oparte na publikacjach mistyczki Luizy Piccaretty (zob. pkt. 6 sprawozdania). 

b) Poświęcenie się Jezusowi i Maryi w ramach osobistej formacji poprzez 33 dniowy okres ćwiczeń 

duchowych oparty na Traktacie o doskonałym nabożeństwie do NMP św. Ludwika Grgnion de 

Montfort`a oraz Podręczniku niewolnika TOTUS TUUS. 

c) ZBIERANIE PODPISÓW W PETYCJI DO OJCA ŚWIĘTEGO DOT. USTANOWIENIA ŚWIĘTA BOGA 

OJCA. Z inicjatywy rycerki Haliny Szustak wznowiona została akcja zbierania podpisów o ustanowienie 

święta Boga Ojca w Kościele. Do chwili obecnej zebrano 9200 podpisów. To dwukrotnie więcej niż miało 

to miejsce przy pierwszej tej inicjatywie zakończonej 1 sierpnia 2010 r. ( ówczesny List do Jego 

Świątobliwości Ojca Świętego Benedykta XVI jest dostępny w Głosie Małego Rycerza nr 2/2011 str. 4 a 

także przedrukowany w broszurze rycerki Marii Rybińskiej-Górki „Uwielbienie Boga Ojca”. 

11. DZIAŁANIA W ZAKRESIE ERYGOWANIA Legionu MRMSJ  

i APROBATY ZMODYFIKOWANEGO STATUTU 

Oficjalnie Legion Małych Rycerzy MSJ działa na podstawie aprobaty Statutu w jednym kościele lokalnym 

w Polsce – w diecezji pelplińskiej. Statut ten zatwierdzony a 28 kwietnia 1998 a potem potwierdzony 27 

lipca 2011 r przez śp. bp Jana Bernarda Szlagę w obecności przedstawicieli koła Legionu w Pelplinie 

został uchwalony przez Zgromadzenie Animatorów jako obowiązujący dla wszystkich członków Legionu.  

Od ubiegłego roku nic w tym temacie się nie zmieniło. Podejmowane są zabiegi i działania w kierunku 

oficjalnego uznania Legionu w innych kościołach lokalnych. Jak już informowano na łamach Głosu MR – 

na czas określony 3 lat aprobatę uzyskali rycerze w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Próby 

działań w innych kościołach na razie nie przynoszą rezultatów m.in. w diecezji koszalińsko-

Kołobrzeskiej, tarnowskiej, włocławskiej, łomżyńskiej. Należy jednak nie ustawać zgodnie ze słowami 

Pana Jezusa skierowanymi do s. Zofii: „Starajcie się o zatwierdzenie w kościele”. 
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12. List do Zarządu rycerki Danuty z Berlina. 

Zarząd pochylił się i omówił poruszone kwestie i ze smutkiem stwierdził, że z powodu nieobecności 

autorki listu nie mógł się odnieść i podzielić swoimi wnioskami w temacie przez nią poruszonych.  

13. PROPONOWANE INTENCJE Z UWAGI NA ZNAKI CZASU. 

Zostały omówione intencje Mszy św. zamawiane przez Zarząd. Są one opublikowane w ostatnim 26 

numerze Głosu Małego rycerza i będą podawane do wiadomości rycerzy i czytelników kwartalnika w 

kolejnych numerach. 

14. OCENA OPEKI DUCHOWEJ  

Członkowie Zarządu obecni na zebraniu podzielili się indywidualną współpracą z kapłanami. ( por. pkt 

13 SPRAWOZD. PREZESA ) 

15. PODSUMOWANIE  

Jest oczekiwanie na postęp w pełnej aprobacie Legionu przez Kościół w Polsce. Co prawda dzięki Bogu 

w dwóch diecezjach: pelplińskiej i szczecińsko-kamieńskiej akceptacja władz duchownych jest oficjalna i 

przez to działanie Legionu ma swoje oparcie. Pomimo trudności obiektywnych, ważne jest, aby w tym 

dziele pełnić wolę Ojca i misję do której zostaliśmy wezwani i powołani przez Króla Miłosierdzia w 

Kościele wg zamysłów i charyzmatów otrzymanych przez Ducha Świętego. Powoływani są nowi 

członkowie, którzy zasilają szeregi wspólnoty, powoli wymieniając tych, którzy wyprzedzają nas do życia 

wiecznego oraz tych, którzy przez choroby i wiek nie mogą być już tak aktywni, ale przez ofiarę z 

doświadczenia fizycznego i duchowego składają miłą Bogu ofiarę. 

Miniony okres sprawozdawczy należy uznać za owocny w zakresie formacji przez: rekolekcje, praktyki 

duchowe, modlitwy i czynioną pokutę. Legion jest oczyszczany i formowany  tak w skali całej wspólnoty 

jak i poszczególnych członków osobiście. Należy jednak zwrócić uwagę na osobistą formację. Jezus 

rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 

weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto 

straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby 

cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją 

duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i 

wtedy odda każdemu według jego postępowania».  

Była już o tym mowa w poprzednich sprawozdaniach, ale potrzeba jest przypomnienia. Potrzeba jest 

nieustannej pracy nad sobą i w gronie grup modlitewnych, potrzeba codziennego rachunku sumienia i 

nieustannego przepraszania i wynagrodzenia Bogu i blinim także za siebie, swoje grzechy, za przewiny 

swoich przodków, rodaków. Brak przebaczenia, szemranie, bunt, konflikty (w kilku lokalnych grupach) to 

grzechy zgorszenia, to potężne zapory zła, które blokują postęp duchowy, a więc dopływ Bożych łask 

wspomagających na drodze do oczyszczenia i świętości. Im bardziej święty rycerz tym większe jego 

oddziaływanie i możliwości korzystania z darów i charyzmatów jakie Bóg Duch Święty w swej hojności 

wylewa i rozlewa. Grzechy zgorszenia narażają na utratę dobrego imienia nie tylko rycerza ale także 
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całą wspólnotę. Świadectwo negatywne nie przyciągnie nikogo. Pamiętajmy o tym, że walcząc ze złem 

więcej narażeni jesteśmy na jego ataki. Potrzeba mniej emocji, zacietrzewienia, zaś więcej cierpliwości, 

PRZEPROSZENIA, PRZEBACZENIA, MIŁOŚCI, o której ciągle mówiła nam nasza założycielka 

Legionu śp. Zofia Grochowska, MIŁOŚCI jaką uwzględnia regulamin Małego Rycerza oraz 

PRZEPROSZENIA, PRZEBACZENIA, MIŁOŚCI, z której będziemy rozliczani na sądzie Bożym. Nie 

walczmy miedzy sobą, bo to owoc działania diabła-szatana. Niech modlitwa Jezusowa często 

praktykowana pomoże uznać swoją marność a więc: Panie Jezu Chryste, Synu Boży – zmiłuj się 

nade mną grzesznym. Amen. Amen. Amen. 

16. PODZIĘKOWANIE  

Za wszelkie łaski i dobro bezpośrednio należą się dobremu Bogu, który nas wezwał i powołał do tego 

dzieła, otacza nas swoja opieką i udziela wszelkiej pomocy przez Matkę Miłosierdzia i naszych Świętych 

Patronów, opiekunów w realizowaniu misji zapoczątkowanej przez śp. Zofię Grochowską, wybrane 

narzędzie jakim była dla nas za życia a teraz ciesząca się radością wieczną Założycielka Legionu.  

Podziękowanie kapłanom towarzyszącym naszej misji ks. Aleksandrowi Jacyniakowi, kapelanowi 

Legionu, ks. Lesławowi Krzyżakowi, asystentowi redakcji Głosu Małego Rycerza spotkań Legionu, ks. 

Maciejowi Bagdzińskiemu niezwykle angażującemu się w liczne prowadzone uczty duchowe z nauką 

rekolekcyjną i modlitwami o uzdrowienie i uwolnienie dla Małych Rycerzy i uczestników uczt 

duchowych. Także innym kapłanom postawionym w tym roku na naszej drodze formacyjnej: ks. 

Mirosławowi Jankowskiemu, ks. Andrzejowi Smołce, ks. dr Krzysztofowi Guzowskiemu z KUL, 

podczas rekolekcji i spotkań modlitewnych lokalnych i ogólnopolskich. 

Bogu dzięki za obecnym tu i na modlitwie, trwających w tradycji corocznych spotkań Legionu.  

Bogu dzięki za ofiarnych Małych Rycerzy – nieobecnym, którzy z różnych przyczyn nie mogli przybyć - 

szczególnie chorym, cierpiącym, udręczonym i oczekującym Bożej pomocy.  

Niech Dobry i Miłosierny Bóg darzy swoim błogosławieństwem: pokojem i miłością, wytrwałością w 

dobrem oraz umocnieniem w walce ze złem. Amen. 

Bogu dzięki także za wszystkich powołanych i wezwanych po imieniu, za wszelką pomoc duchową i 

materialną ofiarnych Małych Rycerzy, za wszelkie inicjatywy i działania lokalne, za sprawozdania, za 

organizowane rekolekcje, za liczny udział na Jasnej Górze, w Krakowie i tu w Niepokalanowie  

wszystkim Animatorom i Małym Rycerzom, Sekretariatowi, który jest reprezentowany przez Marię 

Mrózek i całemu Zarządowi, który pragnie po 8 latach służby Panu Bogu i Legionowi poddać się 

weryfikacji Tego Zgromadzenia, tzn. ocenie i udzielenie dalszego wsparcia na rzecz dzieła Króla 

Miłosierdzia.  

STRESZCZENIE ZGROMADZENIA ANIMATORÓW 

19:00 IX Zgromadzenie Animatorów i przedstawicieli kół i grup modlitewnych Legionu Małych Rycerzy 

MSJ. Na obrady Zgromadzenia przybyło 24 przedstawicieli Legionu MRMSJ, którzy reprezentowali koła i 
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grupy modlitewne z: Koszalina, Warszawy, Legnicy, Szczecina, Głuchołaz, Pleszewa, Siedlec, Pucka, 

Wrocławia, Żyrardowa, Bochni, Gliwic, Poznania, Gniezna, Gdyni, Kielc, Dobrzycy-Galew, Kalisza, 

Włocławka, Poddębic. (kolejność wg listy obecności)  

Oficjalne spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą poprowadzoną przez ks. Lesława. Następnie 

prezes Kaźmierczak zreferował doroczne sprawozdanie (jak wyżej) z ostatnich 12 miesięcy tj. od 

6.08.2016 do 5.08.2017. W dalszej części pochylono się nad kilkoma kwestiami omówionymi i przyjętymi 

przez Zarząd. Wg Protokołu VIII posiedzenia Zarządu Legionu MRMSJ zreferowała I z-ca prezesa Anna 

Antosik-Stemplowska: 

 omówiono i przyjęto plan, zjazdów, spotkań, rekolekcji na umowny rok 2017/18 (zob. pkt 2 

SPRAWOZD. PREZESA) 

 Omówiono i przyjęto strategię działań w sprawie uznania święta Boga Ojca w Kościele. W miarę 

postępu będą przekazywane stosowne informacje na stronie internetowej Legionu i na łamach 

kwartalnika Głosu Małego Rycerza. Odpowiedzialna za tę inicjatywę jest II z-ca prezesa Halina Szustak, 

która zreferowała działania i podziękowała za zbieranie podpisów pod petycją uznania święta Boga Ojca 

w Kościele. Do chwili obecnej jest ich ok. 9 tys. 500. Jest dalsza prośba o zbieranie dalszych. 

 Rycerka Halina Szustak poinformowała o działaniach intronizacyjnych. 19 listopada powtórzony 

zostanie jubileuszowy akt zawierzenia Polski Chrystusowi Królowi (Miłosierdzia) tydzień później 

zaproszenie na uroczystości na Wawelu, 26 listopada 2017. Szczegóły tego spotkania (na Wawelu) są 

jeszcze  nie znane. Jeśli tylko będą upublicznione, zostaną podane dostępnymi środkami: SMS-ami, e-

mielami, informacja na stronie Legionu MRMSJ jak również na blogu portalu facebook.  

 II z-ca prezesa poinformowała także o działaniach zmierzających do uznania św. Andrzeja Bobolę 

(święto 16.05) Głównym Patronem Polski, a który upominał się z woli Bożej o to uznanie.  Obecnie św. 

Andrzej obok św. Stanisława Kostki (święto 18.09) jest „tylko” Patronem. Dla przypomnienia głównymi 

Patronami są NMP Królowa Polski (urocz. 3.05.), św. Wojciech (urocz. 23.04) i św. Stanisław ze 

Szczepanowa (urocz. 8. 05) 

 Przypomniano podjęte inicjatywy i zobowiązania Małych Rycerzy 

 Prezes poinformował o modyfikacji witryny internetowej Legionu z dopasowaniem do wymogów i 

potrzeb wynikających z postępu w tej dziedzinie. Prace nad nową stroną podjął w-ce prezes Dobrych 

Mediów p. Mirosław Filiczkowski.  

 rycerz Wiesław poinformował o stanie osobowym Legionu (zob. pkt 8 SPRAWOZD. PREZESA)  

 Poruszona została sprawa modlitewnika (zob. pkt 6 SPRAWOZD. PREZESA), oraz sugestia 

skutecznych praktyk duchowych:  

 pół godziny czytania Pisma Świętego przez 90 dni za Ojczyznę,  

 7 koronek do Bożego Miłosierdzia,  

 Koronka do Krwawych Łez,  

 Różaniec Mistyczny, Różaniec rodziców za dzieci,  



Głos Małego Rycerza Nr 27 (3/2017)        lipiec-sierpień-wrzesień 2017 

  

15 
 

 
 

 Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły,   

 Nowenna II przyrzeczeń Boskich (z komunii św.).   

Prezes zaświadczył o udzielaniu codziennego błogosławieństwa w godzinie apelu jasnogórskiego 

udzielanego codziennie przez ks. Zdzisława Pałubickiego całemu Legionowi już od 2 lat. O to samo 

został poproszony ks. Lesław Krzyżak. 

Zarząd podejmuje inicjatywę zamawiania wielu intencji Mszy św. wg natchnienia i sugestii za 

Ojczyznę, duchowieństwo, Kościół, wobec realnych zagrożeń oraz jako przebłagalne i wynagradzające, i 

zachęca do składania ofiar. Zamawiane są ostatnio Msze św. wieczyste m.in. O ustanowienie św. Boga 

Ojca, w pilnych potrzebach za Polskę. Zamówionych zostało też  7 intencji w ramach tzw. Związku 

Mszalnego. Polega to na ofiarowaniu intencji, które przez rok będą odprawiane codziennie o godz. 6:30 

w Niepokalanowie. 

 Spotkanie zakończono modlitwą poprowadzoną przez ks. Lesława ok 20:20. 

Pozostali uczestnicy TRIDUUM oraz przyjezdni mogli wziąć udział parafialnej mszy św. o 18:00 i w 

parafialnym różańcu o 19:00 

20:30 Różaniec św. dla wszystkich uczestników TRIDUUM poprowadził rycerz Jacek z Koszalina 

21:00 Msza św. koncelebrowana w kaplicy św. Maksymiliana. Ks. Maciej odprawiał tę mszę św. w 

intencji uwielbienia Boga Ojca i ustanowienia święta Boga Ojca w Kościele. Natomiast ks. Lesław 

sprawował tę mszę św. w intencjach złożonych przez uczestników Eucharystii.  

Liturgia eucharystyczna poprowadzona była rozbudowana modlitwami: przeproszenia, przebaczenia, 

uzdrowienia, uwolnienia, namaszczenia, modlitwami pragnienia chrztu za nienarodzonych, 

namaszczenia olejami św. Charbela i nałożenia chusty z obliczem Pana Jezusa. Zakończenie 

eucharystii ok godz. 1:00 w nocy.  

Po Komunii św. 4 osoby poprzez 33 dniowe przygotowanie i złożony Akt Poświęcenia Jezusowi przez 

Maryję zostali tzw. niewolnikami Jezusa i Maryi. 

Także 6 kandydatów na rycerzy złożyło wypełnione druki zgłoszeń i akt przyrzeczenia Małego Rycerza: 

dwoje z Koszalina, po jednym: z Kielc, Warszawy Pucka i Domatówka (diecezja Gdańska). Bogu 

niech będą dzięki!   

W czasie uczty duchowej nie było dokonanego odnowienia aktu zawierzenia Małych Rycerzy Bogu Ojcu 

z uwagi na brak tekstu. Zapraszamy więc do tej modlitwy wszystkich małych rycerzy, kandydatów i 

czytelników o odmówienie tych treści 7 września i odmawiania tego aktu każdego siódmego dnia 

miesiąca w intencjach Legionu i uznania święta Boga Ojca całej ludzkości.  

   

AKT ZAWIERZENIA BOGU OJCU MAŁYCH RYCERZY 
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Przedwieczny Boże Ojcze, pragniemy powierzyć się Tobie, z całą ufnością zawierzyć Twemu 

Ojcowskiemu Sercu. 

Przyjmij nas, Ojcze, jako Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa. O Stwórco nasz i 

Panie, Twój Syn zdobył nas własną krwią dla Ciebie. 

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

Tobie trwać. 

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

zapłoną miłością Bożą. 

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

Oto Ojcze składamy Ci nasze serca w ofierze miłości, weź je i kształtuj, gdyż są słabe. 

Tylko Twoja miłość może je umocnić i ożywić dla Twej chwały. Niech Twoja miłość rozleje się 

w naszych sercach, aby mogły promieniować tam, gdzie jest ciemność. 

Ojcze, Ty wiesz o wszystkim, czego nam potrzeba. Przyjmij naszą słabość. Niech ona 

przemieni się w Bożą moc. 

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

Twoi Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusa i czciciele Miłosierdzia Bożego. 

Powyższy Akt Zawierzenia Bogu Ojcu po raz pierwszy dokonano uroczyście  podczas Mszy 

św. o północy w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu, 6/7.08.2005 

Jeśli nie wszyscy Mali Rycerze mogli uczestniczyć bezpośrednio w święto Boga Ojca (w 

pierwszą niedzielę sierpnia) każdy może odnawiać ten akt każdego 7 dnia każdego miesiąca w 

świetle życzenia Boga Ojca. 

   

O 1:00 rycerze z Włocławka mieli wyznaczony czas prowadzenia modlitwy, ale z uwagi na przedłużoną 

liturgię i konieczną przerwę mieli ten skrócony bardzo. 

Od 2:00 modlitwę wspólnotową podjął Poznań. 

Od 3:00 Msza św. po raz pierwszy sprawowana w historii uczt duchowych Legionu. Eucharystię 

sprawował ks. Lesław w intencjach Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.   

Od 4:00 modlitwę wspólnotową podjęli rycerze z Kalisza i Pleszewa. 

Od 5:00 modlitwę wspólnotową podjęli rycerze z Siedlec. 

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem o godz. 6:00 zakończyło oficjalnie zmieniony program 

XIX Triduum  ku czci Boga Ojca, uczczonego wyjątkowo przez blisko 200 osobową grupę rycerzy, 

kandydatów i sympatyków Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 
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Udział wszystkich uczestników szacunkowo: ok 200 osób w tym 107 uczestników zakwaterowanych z: 

Koszalina, Kielc, Warszawy, Ząbek, Legnicy, Józefosławia, Gliwic, Poznania, Gniezna, Żyrardowa, 

ze Szczecina, z Radomia, Opola, Gdyni, Wrocławia, Łodzi, Ostrołęki, Prabut, Kłodzka, Łaszewa, 

Goszczyna, Imielina, Głubczyc, Siedlec, Dobrzenia Wielkiego, oraz zorganizowanych, którzy 

przyjechali na nocne czuwanie liczbie 46: Włocławek 23 osoby i Kalisz-Pleszew: 23 osoby. Pozostali 

innymi środkami komunikacji m.in. Bochnia. 

   

Bogu Ojcu, chwała, cześć i uwielbienie za dar tej uczty duchowej przez Jezusa Chrystusa w Duchu 

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

za gospodarzy Sanktuarium, za opiekuna duchowego na czas Triduum ks. Macieja Bagdzińskiego i ks. 

Lesława Krzyżaka Dziękczynienie dobremu Bogu za Świętych Patronów Legionu. 

Dzięki Ci Ojcze za Twoich świętych Aniołów, za cały Dwór Niebieski z Królową Nieba i ziemi na czele. 

Także za świętych naszych przodków (i nie tylko), którzy z woli Twojej mogli nam towarzyszyć w czasie 

tego błogosławionego czasu. Niech Twoje ojcowskie błogosławieństwo towarzyszy Zarządowi, 

wszystkim działaniom, intencjom i inicjatywom podjętym w czasie tych dni i pozwoli na pomnożenie tych 

talentów jakich nam udzieliłeś dla Chwały Bożej i dobra dusz ludzkich tu i w wieczności. Amen. Amen. 

Amen. 

Niepokalanów, 6.08.2017, Przemienienie Pańskie                                              

mr Wiesław z Koszalina 

Informacja rycerki Haliny, koordynatorki inicjatywy  

O USTANOWIENIE ŚWIĘTA BOGA OJCA W KOŚCIELE 

Od ogłoszenia o zbieraniu podpisów, minął rok, w sierpniu 2016 r. na XVII TRIDUM KU CZCI BOGA 

OJCA w Kaliszu, o ustanowienie ŚWIĘTA BOGA OJCA. Legion Małych Rycerzy  MSJ przystąpił do 

mozolnej  pracy. Misja jest trudna i mało znana.  

BÓG OJCIEC oczekuje od swoich dzieci aby był znany, kochany i otaczany szczególną czcią, czeka na 

ustanowienie specjalnego ŚWIĘTA W KOŚCIELE. Od Rycerzy napływają do mnie listy z podpisami, są 

to zbiorowe prace lub pojedyncze ankiety z kilku podpisami. Wszystkie podpisy są policzone, jest ich 9 

tys. 420.  

Na Rekolekcjach w Niepokalanowie rozdałam jeszcze 60 ankiet, licząc tak po ludzku, że 10 tysięcy  

podpisów osiągniemy. Najwięcej podpisów zebrała rycerka Cecylia Dudek z Kraśnika. Ks. Proboszcz z 

jej parafii pozwolił zbierać i to zaowocowało, na Chwałę Bożą.  

Zwracam się z prośbą o kontynuację, zwłaszcza do tych którzy pobrali ostatnio druki do wypełniania 

(można kserować). Proszę również o modlitwę, aby Misja była przyjęta i wsparta przez  Biskupów i 

Księży, aby Papież Franciszek wypełnił prośbę  BOGA OJCA i ustanowił Jego Święto dla całej 
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ludzkości. Bardzo dziękuję wszystkim Małym Rycerzom za zbieranie podpisów i za współpracę bardzo 

dziękuję.  

mr Halina  

Kard. Sarah mocno:  
SEKULARYZACJA PRZENIKA DO KOŚCIOŁA! 

„Zamiast w obliczu wielkich i niekwestionowanych problemów wznieść 

ręce i serca do Boga, my upieramy się przy szukaniu ludzkich 

rozwiązań” - mówił watykański hierarcha, kard. Robert Sarah. 

Szef watykańskiej kongregacji ds. Kultu Bożego podkreślał mocno: 

„Najpoważniejszy kryzys, jaki przeżywa nasz świat nie ma charakteru 

gospodarczego czy politycznego, lecz wynika z zapomnienia o Bogu”. 

Zaznaczył także, że odrzucamy dziś Boga na wielu płaszczyznach – politycznej, kulturalnej, 

gospodarczej, naukowej, a nawet w przypadku techniki. Dodał również: „Tymczasem bez Boga jesteśmy 

niczym”. 

Kardynał Sarah podkreślał też, że sekularyzacja przenika też do Kościoła: 

„Zamiast otworzyć człowieka na inicjatywę Boga, która jest zaskakująca, niewygodna ale wyzwalająca, 

nam się wydaje, że współczesnemu człowiekowi łatwiej będzie wierzyć, jeśli zaproponujemy mu wiarę, 

która opiera się nie tyle na objawieniu Chrystusa i tradycji Kościoła, lecz na jego własnych 

oczekiwaniach, możliwościach, przywiązaniu do świata, zachciankach czy potrzebach materialnych”. 

Mocno zaznaczył także, że dzisiejszy świat potrzebuje ciszy aby odkryć Boga. Dodawał, że to właśnie w 

Bogu znajdziemy rozwiązanie dla naszych problemów. Mówił także: 

„Kościołowi, któremu grozi zubożenie, gdy chce być na miarę ludzkich osądów, społecznych i 

horyzontalnych, pozwolę sobie z wielką pokorą wskazać drogę ciszy, aby każdy wierny, każde 

zgromadzenie liturgiczne otworzyło się na inicjatywę Boga i przyjęło pełnię łask, która od Niego 

przychodzi”. 

dam/KAI,Fronda.pl 

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

„O ZASADACH MODERNISTÓW” (14) 

5. Modernista –APOLOGETA 

Apologeta według zasad modernistycznej filozofii 
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35.  Apologeta, według modernistów, podwójnie jest zależnym od filozofa. Naprzód pośrednio, gdyż za 

przedmiot swój bierze historię w oświetleniu filozoficznym; następnie bezpośrednio, gdyż zapożycza od 

filozofa jego zasady i poglądy; stąd owa pospolita u modernistów wskazówka medotyczna: apologeta 

winien czerpać ze źródeł historycznych i psychologicznych. To też apologeci - moderniści, przystępując 

do tematu, zaznaczają racjonalistom, że bronią religii nie na podstawie ksiąg świętych albo dzieł, 

powszechnie w Kościele używanych, według starej metody skreślonych, lecz na podstawie historii 

rzeczywistej, w świetle nowoczesnych poglądów i metod. To utrzymują nie jakby w myśl argumentu ad 

hominem, lecz, że uważają taką historię za jedynie prawdziwą. Że są nieszczerymi, nikt ich o to nie 

posądzi; mogą więc być spokojni: racjonalistom są nie obcy, gdyż pod tym samym, co oni, sztandarem 

walczyli i zbierali od nich pochwały, jako sobie należną zapłatę. Tych pochwał, którymi prawdziwy katolik 

gardzi, wzajemnie sobie winszują i przeciwstawiają je upomnieniom Kościoła. 

Uczuciowy argument modernistycznego apologety: witalność Kościoła w rozwoju wiary 

Ale teraz zobaczymy, w jaki sposób tworzą oni apologetykę. Celem, jaki sobie w swej pracy zakreślają, 

jest nakłonić człowieka bez wiary do tego, by mógł osiągnąć przeświadczenie o religii katolickiej, gdyż to 

jest jedyną podstawą wiary według ich zasad. Dwojaka droga prowadzi do tego celu: obiektywna i 

subiektywna. Pierwsza bierze swój początek w agnostycyzmie, a pragnie dowieść, że w religii przede 

wszystkim katolickiej tkwi siła żywotna, która każdego poważnego psychologa czy historyka 

przekonywuje, iż w jej dziejach kryje się jakieś niewiadome. Stąd też należy wykazać, że katolicka religia 

w obecnym stanie jest tą samą religią, którą ustanowił Jezus Chrystus, czyli niczym innym jak wytworem 

stopniowym nasienia, rzuconego przez Chrystusa Pana. Naprzód więc należy dobrze określić, co to za 

nasienie. I to wyrażają w następującej formule: Jezus Chrystus obwieścił nadejście królestwa Bożego w 

czasie bardzo krótkim, przy czym sam miał być jego Mesjaszem, to jest z Najwyższego rozkazu jego 

rzecznikiem i organizatorem. 

Następnie należy wyjaśnić, w jaki sposób to nasienie zawsze immanentnie trwające w religii katolickiej a 

zarazem permanentne, rozwijało się stopniowo i chronologicznie, stosując się kolejno do różnych 

okoliczności, wśród których się znajdowało, biorąc od nich witalistycznie - ze względów 

utylitarystycznych - wszelkie formy dogmatyczne, obrzędowe i kościelne; gdy z drugiej strony 

jednocześnie musiało łamać przeszkody, spotykane na drodze, zwyciężać wrogów, znosić wszelkie 

zasadzki i napaści. Kto bacznie weźmie pod uwagę te wszystkie przeszkody, mianowicie: wrogów, 

zasadzki, walki, oraz energię, którą wykazał wśród tego wszystkiego Kościół, ten niechybnie uzna, iż 

jakkolwiek są widoczne w życiu historycznym Kościoła prawa rozwojowe, to jednak niezdolne są one 

wytłumaczyć całą jego historię: zostanie i stanie zawsze przed nami owo niewiadome. 

Tak twierdzą moderniści, nie zwracając uwagi na to, że określenie owego pierwotnego nasienia jest 

najszystszym aprioryzmem filozofa agnostyka i ewolucjonisty i że formuła ta o nasieniu, jako przykrojona 

tylko do ich pragnień, jest bezwartościową. 

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

http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_X/pascendi_dominici_gregis/III.php
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ŚW. MAKSYMILIAN  
ZŁOŻYŁ PRZYSIĘGĘ PRZECIW MODERNIZMOWI  

Św. Maksymilian Maria Kolbe pisze do Matki z 

Rzymu, 1 VII 1914: „W końcu tego roku szkolnego 

Ojciec święty [Pius X] wyraził listownie swoje 

zadowolenie z alumnów uniwersytetu 

"Gregorianum" i na dowód tego dał trzy medale 

złote dla tych doktorów, którzy najlepiej złożą 

doktorat. List ten przeczytał nam O. Rektor 

uniwersytetu na podwórcu uniwersyteckim. Na dowód wdzięczności zaś grzmot oklasków rozległ się po 

przeczytaniu listu, a po południu nie było wykładów. A co ważniejsza: Ojciec święty nakazał teraz 

wszystkim, którzy otrzymują jakikolwiek stopień akademicki, złożyć przysięgę przeciw modernizmowi 

toteż i ja w tym samym dniu, w którym składałem egzamin, złożyłem także wraz z innymi tę przysięgę w 

kościele św. Ignacego. Przedtem przysięga ta tyczyła tylko tych, co otrzymywali doktorat; teraz zaś 

została rozszerzona na wszystkie stopnie akademickie.” (Pisma św. Maksymiliana tom I; 13) 
www.fronda.pl 

Przysięga antymodernistyczna to dokument wydany w 1910 roku przez papieża Piusa X. 

Składanie przysięgi było przez prawie 60 lat obowiązkowe przez księży i biskupów przed 

przyjęciem święceń oraz dla nauczycieli religii. 

Święty papież Pius X 1 września 1910 roku wydał nakaz składania przysięgi antymodernistycznej. Była 

to odpowiedź na rosnącą w kręgach Kościoła herezję modernistyczną. Została zniesiona przez papieża 

Pawła VI w lipcu 1967 roku. 

Oto pełna treść przysięgi z 1 września 1910 roku (tekst z encykliki „Sacrorum antistitum”): 

Św. Pius X 

PRZYSIĘGA ANTYMODERNISTYCZNA 

Ja…….. niezachwianie przyjmuję tak w ogólności, jak w każdym szczególe wszystko to, co nieomylny 

nauczający Kościół określił, orzekł i oświadczył, a przede wszystkim poddaję się tym orzeczeniom, które 

się wprost sprzeciwiają błędom obecnych czasów. 

Nasamprzód więc wyznaję, że Boga, początek i koniec wszechrzeczy, przyrodzonym światłem rozumu 

przez rzeczy uczynione, tj. przez widzialne dzieła stworzenia, jako przyczynę przez skutki z pewnością 

poznać można, a zatem i dowieść Jego istnienia. 

Po wtóre: zewnętrzne dowody Objawienia, tj. sprawy Boże, przede wszystkim zaś cuda i proroctwa 

przyjmuję i uznaję za całkiem pewne oznaki Boskiego pochodzenia religii chrześcijańskiej i mam je za 

najzupełniej odpowiednie do rozumienia wszystkich czasów i ludzi, nie wyłączając ludzi współczesnych. 
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Po trzecie: mocno też wierzę, że Kościół, stróż i nauczyciel objawionego słowa, został wprost i 

bezpośrednio założony przez samego prawdziwego i historycznego Chrystusa, kiedy pośród nas 

przebywał, i że tenże Kościół zbudowany jest na Piotrze, głowie hierarchii apostolskiej, i na jego po 

wszystkie czasy następcach. 

Po czwarte: naukę wiary od Apostołów przez prawowiernych Ojców w tym samym zawsze rozumieniu i 

pojęciu nam przekazaną, szczerze przyjmuję; przeto jako herezję całkowicie odrzucam zmyśloną teorię 

ewolucji dogmatów, które z jednego znaczenia przechodziłyby w drugie, różne od tego, jakiego Kościół 

trzymał się poprzednio; potępiam również wszelki błąd, który w miejsce Boskiego depozytu wiary, jaki 

Chrystus powierzył swej Oblubienicy na wierne przechowanie, podstawia wymysły filozoficzne lub płody 

świadomości ludzkiej, które wysiłkiem ludzi z biegiem czasu zrodzone, nadal w nieokreślonym postępie 

doskonalić się mają. 

Po piąte: z wszelką pewnością uznaję i otwarcie wyznaję, że wiara nie jest ślepym uczuciem religijnym, 

wyłaniającym się z głębin podświadomości, pod wpływem serca i pod działaniem dobrze usposobionej 

woli, lecz prawdziwym, rozumowym uznaniem prawdy z zewnątrz ze słuchania przyjętej, mocą którego 

wszystko, co Bóg osobowy, Stwórca i Pan nasz powiedział, zaświadczył i objawił, za prawdę uznajemy 

dla powagi najprawdomówniejszego Boga. 

Poddaję się też z należnym uszanowaniem i całą duszą wyrokom potępienia, orzeczeniom i wszystkim 

przepisom zawartym w encyklice Pascendi i w dekrecie Lamentabili, – osobliwie co się tyczy tzw. historii 

dogmatów. 

Również odrzucam błąd tych, którzy twierdzą, że wiara przez Kościół podana może się sprzeciwiać 

historii i że katolickich dogmatów, tak jak je obecnie rozumiemy, nie można pogodzić z prawdziwymi 

dziejami początków chrześcijaństwa. 

Potępiam również i odrzucam zdanie tych, którzy mówią, że wykształcony chrześcijanin odgrywać musi 

podwójną rolę, jedną człowieka wierzącego a drugą historyka, jak gdyby wolno było historykowi trzymać 

się tego, co się sprzeciwia przekonaniom wierzącego, – albo stawiać przesłanki, z których wynikałaby 

konkluzja, że dogmaty są albo błędne albo wątpliwe, byleby im tylko wprost nie przeczył. 

Potępiam też ten sposób rozumienia i wykładania Pisma św., który, pomijając tradycję kościelną, 

analogię wiary i normy podane przez Stolicę Apostolską, polega na wymysłach racjonalistów i krytykę 

tekstu zarówno niedozwolenie jak nierozważnie uznaje za jedyne i najwyższe prawidło. 

Odrzucam prócz tego zdanie tych, którzy twierdzą, że ten, co wykłada historię teologii lub o tym 

przedmiocie pisze, powinien wprzód złożyć wszelkie uprzedzenia tak co do nadprzyrodzonego początku 

katolickiej tradycji, jak co do obiecanej przez Boga pomocy w dziele przechowania wszelkiej objawionej 

prawdy; nadto że pisma poszczególnych Ojców należy wykładać wedle samych tylko zasad naukowych 

z pominięciem wszelkiej powagi nadprzyrodzonej i z taką swobodą sądu, z jaką zwykło się badać inne 

zabytki świeckie. 
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W końcu ogólnie oświadczam, iż jestem zupełnie przeciwny błędowi modernistów, twierdzących, że w 

św. Tradycji nie ma nic Bożego albo, co daleko gorsze, pojmujących pierwiastek Boży w znaczeniu 

panteistycznym, tak iż nic nie pozostaje z tradycji katolickiej, jak ten goły i prosty fakt, na równi z innymi 

podległy dociekaniom historycznym, że byli ludzie, którzy swą przemyślnością, skrzętnością i sprytem 

szkołę przez Chrystusa i Jego Apostołów założoną, przez następne wieki rozwijali. 

Przeto silnie się trzymam i do ostatniego tchu trzymać się będę wiary Ojców w niezawodny charyzmat 

prawdy, który jest, był i zawsze pozostanie w następcach Apostołów na biskupim urzędzie; stąd 

wyznaję, że Kościół nie tego się trzyma, co może się wydać lepszym i odpowiedniejszym do stopnia 

kultury danego wieku, ale trzyma się absolutnej i niezmiennej prawdy, od początku głoszonej przez 

Apostołów, prawdy, w którą inaczej wierzyć, albo inaczej rozumieć jej nie wolno. 

Ślubuję, iż to wszystko wiernie, nieskażenie i szczerze zachowam i nienaruszenie tego przestrzegać 

będę, i że nigdy od tego nie odstąpię, czy to w nauczaniu, czy w jakikolwiek inny sposób mową lub 

pismem. Tak ślubuję, tak przysięgam, tak mi dopomóż Bóg i ta święta Boża Ewangelia. 
www.miesiecznikegzorcysta.pl 

 [WIELKA] NOWENNA FATIMSKA przed 13.X.2017 

13 maja 2017 r., minął cały wiek od wysłuchania papieża Benedykta XV przez niebo i przyjścia Matki 

Bożej Fatimskiej na ziemię. 13 października 2017 r. minie 100 lat od jakże ważnego szóstego z kolei 

objawienia Matki Bożej w Fatimie. Wielkimi krokami kończy się setna rocznica objawień fatimskich. Czy 

nie jest słusznym zakończyć ten jubileusz w Kościele nowenną przywołującą kolejny cud z nieba? 

Jan Paweł II wzywał: „Słuchajmy głosu niebieskiej Matki! Niech Słucha go cały Kościół! Niech słucha go 

cała ludzkość, bowiem Najświętsza Panna pragnie jedynie zbawienia ludzi według planu Bożej 

Opatrzności!" 

Służcie Jej modlitwą. 

Ofiarujcie Jej swe trudy i cierpienia.                            

Bądźcie gotowi ofiarować Jej swoje życie. 

Bądźcie świadkami Jej nadchodzącego triumfu, naśladując Jej cnoty.  

Mówcie o Niej, apostołujcie. 

Poznawajcie prawdę Jej Niepokalanego Serca i zapraszajcie do tego innych. 

Niech objawi się we współczesnym świecie potęga miłości miłosiernej.  

Niech powstrzyma zło, przetworzy sumienia, obdarzy świat nadzieją, i pokojem. 

Temu wszystkiemu ma służyć Wielka Nowenna Fatimska. 
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Przez cały czas Wielkiej Nowenny Fatimskiej wszystkie trudy i cierpienia, choroby i troski ofiarujemy w 

intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi. Jak najczęściej odmawiamy różaniec. Jak 

najczęściej wzbudzamy intencje Wielkiej Nowenny Fatimskiej, a jest nią przyspieszenie czasu 

wypełniania się wielkich obietnic Fatimy. Codziennie odmawiamy modlitwę Wielkiej Nowenny Fatimskiej. 

MODLITWA ZAWIERZENIA NOWENNY 
według słów Jana Pawła II 

Słowa, które leżą u podstaw modlitwy, wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II podczas czuwania 

modlitewnego w Fatimie, 12 maja l991 r. Niech i nam pomogą one trwać blisko Matki Najświętszej i 

nieustannie przywołują Jej obecność, byśmy szli drogą zbawienia. 

Przyjmij, o Matko Boga i Matko moja, 

Tę Wielką Fatimską Nowennę,  

jaką odprawiam ku Twojej czci  

i chwale Trójcy Świętej niegasnącej światłości. 

Tego Boskiego blasku potrzebują moje stopy, 

gdy idę przez świat, pełen niepokoju i często zagubiony. 

Dziewico z Fatimy, towarzysz mi w drodze! 

Prowadź do Twego Syna! Zaprowadź do portu zbawienia. 

Módl się za mną, grzesznym, teraz i w godzinę mojej śmierci! Amen. 

«Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą!». 

Błogosławiona jesteś, Maryjo, posłana przez Boga do Fatimy, która przyniosłaś światu orędzie nadziei, 

wezwanie do modlitwy i pokuty oraz prośbę o wynagradzanie za grzechy popełniane przez 

współczesnych ludzi.  

Gdy Twe słowa o triumfie Twego Niepokalanego Serca zbliżają się zwolna do swego wypełnien ia, my, 

odprawiając Wielką Nowennę przygotowującą nas do stuletniej rocznicy Twych fatimskich objawień, 

zwracamy się do Ciebie w duchu miłości, pokory i ufności bezgranicznej i jednocząc się z całym 

Kościołem wołamy do Ciebie: 

«Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!» 

Stajemy dzisiaj przed Tobą, Matko nasza, Matko naszych rodzin, Matko ludzi i całych narodów. Ty 

znasz wszystkie nasze cierpienia i nadzieje, Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy 

dobrem a złem, pomiędzy światłem i ciemnością, jakie wstrząsają naszym współczesnym światem. 

Prosimy, przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i 

ogarnij macierzyńską miłością ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy pełni niepokoju o doczesny i 

wieczny los nas samych i wszystkich naszych sióstr i braci. 
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Mówiłaś ze smutkiem: «Wiele dusz idzie na potępienie». Swej duchowej córce Łucji tłumaczyłaś, że 

«dzisiejszy świat bardziej zasługuje na potop niż czasy Noego», a w swym fatimskim sekrecie 

pozostawiłaś nam ostrzeżenie: świat zasłużył dziś na wielką karę Bożą. Tylko Bóg ma moc zmienić bieg 

naszych dziejów, położyć kres rozrastającej się wokół nas cywilizacji śmierci, obudzić w ludziach 

pragnienie budowania nowego, lepszego świata. Jako uczniowie Chrystusa, wezwani do służby pod 

Jego sztandarem, stojąc dzisiaj przed Tobą, pragniemy wraz z całym Kościołem, wobec Twego 

Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z poświęceniem, w którym Syn Twój, z miłości ku nam, oddał się 

Ojcu: «Za nich - powiedział - Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w 

prawdzie» (J 17,19). Pragniemy zjednoczyć się z naszym Odkupicielem w tym poświęceniu za świat i 

ludzkość, które w Jego Boskim Sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić. 

Oddajemy się dziś Tobie bez zastrzeżeń, by każdy z nas był «cały Twój», aż na wieki, by nic nie 

odłączyło nas od Jezusa, Zbawiciela świata. Niech nasze poświęcenie, zjednoczone z poświęceniem 

Twego Syna, ma moc przemieniać otaczający nas świat. Niech ogarnie wszystkich ludzi i przewyższa 

wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka i w jego dziejach: jakie już 

rozniecił w naszych czasach. 

Prosimy Cię, Maryjo! Ukaż nam swe Niepokalane Serce, będące drogą, która zaprowadzi dzisiejszy 

świat do Boga. Prosimy: «Od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać!» 

Wśród licznych zagrożeń i niepewności jutra, wołamy do Ciebie w zaufaniu bez granic: 

Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – 

zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać 

drogi ku przyszłości!\ 

Od głodu i wojny, wybaw nas! 

Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia,  

od wszelkiej wojny, wybaw nas! 

Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas! 

Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas! 

Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym,  

państwowym i międzynarodowym, wybaw nas! 

Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas! 

Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas! 

Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas! 

Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas! 

Przyjmij, nasza Matko, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Przepojone cierpieniem 

całych społeczeństw! 

Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech, grzech w każdej jego postaci: w nas 

i wokół nas. 
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Niech nasze dziecięce oddanie się Tobie stanie się narzędziem, którym posłużysz się zgodnie z wolą 

Bożą, aby rychlej nadeszła cywilizacja miłości, aby pojawiła się wśród nas wiosna chrześcijaństwa i 

zakwitła świętością życia nas, naszych rodzin i całych narodów. 

Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Odkupienia: potęga Miłości 

miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym 

odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei! 

Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat. Amen. 

Wykorzystane materiały pochodzą z książki: „PEWNI ZWYCIĘSTWA” ROK 2009 KONFRONTACJA Z CYWILIZACJĄ ŚMIERCI 

 MODLITWA BONAWENTURY 

Od wojny, nędzy i od głodu 

Sponiewieranej krwi narodu 

Od łez wylanych obłąkanie 

Uchroń nas Panie! 

Od nieprawości każdej nocy 

Od rozpaczliwej rąk niemocy 

Od lęku przed tym, co nastanie 

Uchroń nas Panie! 

Od bomb, granatów i pożogi 

I gorszej jeszcze w sercu trwogi 

Od trwogi strasznej jak konanie 

Uchroń nas Panie! 

Od rezygnacji w dobie klęski 

Lecz i od pychy w dzień zwycięski 

Od krzywd, lecz i od zemsty za nie 

Uchroń nas Panie! 

Uchroń od zła i nienawiści 

Niechaj się odwet nasz nie ziści 

Na przebaczenie im przeczyste 

Wlej w nas moc, Chryste! 
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Modlitwa Bonawentury, zwana też Modlitwą – wiersz Jana Romockiego  (ps. Bonawentura, 

1925-1944), podporucznika Armii Krajowej, poety, poległego w powstaniu warszawskim. Jan 

Romocki napisał Modlitwę w czerwcu 1942 roku w wieku zaledwie 17 lat. Wiersz do dziś 

zadziwia dojrzałością i jest przesiąknięty wartościami chrześcijańskimi najwyższej próby 

(prośba o uchronienie od nienawiści do hitlerowskich oprawców i od odwetu). Był śpiewany 

przez powstańców warszawskich. Tym wierszem można się modlić także dziś. 

Nadesłała Małgosia Więcko 

ANIOŁOWIE Z MONS - G.Z. 

Przedstawiona historia wydarzyła się naprawdę, choć nie 

brakuje sceptyków, którzy uważają ją za legendę. 

W londyńskim dzienniku ,,Evening Standard" dnia 29.09.1914 r. 

ukazuje się fikcyjne opowiadanie ,,The Bowmen" (Łucznicy) 

autorstwa Artura Machem. Historia opowiada o cudzie, jaki 

wydarzył się w czasie I wojny światowej. 

Oddziały brytyjskie, które zostały zdziesiątkowane zaczęły wycofywać się z Mons - miasta leżącego w 

Belgii na granicy z Francją. Przeważające siły niemieckie zaczęły atakować, jednak w obronie 

Brytyjczyków stanęły niebiańskie zastępy łuczników spod Agincourt, którymi dowodził św. Jerzy. Ich 

opór był tak skuteczny, że wojska nieprzyjaciela zaczęły uciekać. 

Historia, która miała być tylko fikcyjną opowieścią - okazała się prawdziwą historią, o czym zaświadczały 

relacje brytyjskich żołnierzy. Nie dano im jednak wiary. Machen jednak wykorzystał okazję i wydał 

powieść o tajemniczych łucznikach z Mons, która stała się bestsellerem. 

Od tej pory badacze niezwykłych zjawisk nie zajmowali się tą sprawą i nadal uważali ją za fikcję 

literacką. Jednak na początku lat 90 Kevin McClure, postanowił zainteresować się tą historią i wydał 

broszurę ,,Vision of Bowmen and Angels" stwierdzając, że historia jest bardziej skomplikowana niż 

sądzimy. Zaczął badać różne doniesienia i zauważył, że istnieją dwie rodzaje opowieści o tej boskiej 

interwencji. Jedni żołnierze stwierdzają, że widzieli niebiańskich 

łuczników, inni że aniołów oraz dziwne obłoki. Łucznicy włączyli się do walki po stronie Brytyjczyków na 

prośbę żołnierzy, zabijali Niemców i wydawali wojenne okrzyki. Aniołowie pojawili się samoistnie, bez 

broni i stali w milczeniu między wrogimi wojskami, tworząc zaporę, która odstraszyła nieprzyjaciół. 

McClure podjął się zbadania relacji żołnierzy francuskich, która jest bardziej bogata w szczegóły. 

Twierdzili, że Joanna d'Arc i św. Michał pojawili się, by pomóc w ucieczcie Brytyjczykom. Co ciekawe, 

zarówno Francuzi jak i Brytyjczycy mówili o tajemniczej postaci nazwanej przez nich ,,Towarzyszem w 

bieli", który uzdrawiał wielu żołnierzy i osłaniał przed pociskami. Wierzyli, że tą cudowną postacią był 

sam Pan Jezus Chrystus. McClure dochodzi do wniosku, że Aniołowie z Mons to prawdziwa tajemnica i 

należy ocalić ją od zapomnienia. 

http://isidorium.blogspot.com/2017/06/anioowie-z-mons-gz.html 

http://isidorium.blogspot.com/2017/06/anioowie-z-mons-gz.html
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P.S. z WIKIPEDII https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82y_z_Mons 

Anioły z Mons (ang. Angels of Mons) – fikcyjne postacie, anioły, które miały się ukazywać 

żołnierzom brytyjskim podczas I wojny światowej. Legenda o Aniołach z Mons pochodzi od walijskiego pisarza –

 Arthura Machena. 29 września 1914 opublikował on na łamach gazety „The Evening News” opowiadanie ku 

pokrzepieniu serc, zatytułowane „The Bowmen” („Łucznicy”). Dzieło dotyczyło krwawej bitwy pod Mons w Belgii, 

jaka miała miejsce 23 sierpnia 1914. Podczas jej działań wojska brytyjskie (Brytyjski Korpus Ekspedycyjny[1]) 

osłaniały odwrót Francuzów, walcząc z przeważającymi liczebnie Niemcami. Machen, ujęty bohaterstwem 

Brytyjczyków, napisał opowiadanie, w którym pewien żołnierz zmawia modlitwę do Świętego Jerzego, przywołującą 

na pole walki widmowych łuczników. Od ich strzał Niemcy zostają zdziesiątkowani, ale potem, podczas oględzin, ich 

ciała nie posiadają żadnych ran[2]. Machen opisywał sytuację w następujący sposób: żołnierz [...] zobaczył przed 

sobą, przy okopie, długą linię kształtów otoczonych poświatą. Przypominały ludzi, którzy naciągali łuki i, kiedy 

rozległ się kolejny okrzyk, chmura ich strzał poleciała, śpiewając w powietrzu, w kierunku tłumu Niemców. Widmowi 

łucznicy wystrzeliwują swe pociski, masakrując atakujących. [...] ludzie w szarych mundurach padali tysiącami. 

Śpiewające strzały leciały tak szybko i gęsto, że aż pociemniało od nich powietrze; barbarzyńska horda topniała 

przed nimi. Pozostali brytyjscy żołnierze nie dostrzegają zjaw z łukami, ale widzą, jak Niemcy padają pokotem, a ich 

atak się załamuje. Natarcie zostaje odparte i zwycięscy Brytyjczycy mogą rozpocząć bezpieczny odwrót[3]. 

Opowiadanie podniosło ducha przygnębionych Brytyjczyków, a czytelnicy przyjęli je z entuzjazmem[2]. 

W trakcie dalszych działań wojennych zaczęły napływać z frontu relacje żołnierzy brytyjskich, którzy mieli widzieć 

pod Mons widmowe postacie – nie łuczników jednak, lecz anioły. Relacje różniły się w szczegółach, ale ich sens był 

zbieżny. Machen złożył oświadczenie, że postacie przez niego stworzone były jedynie fikcją literacką, ale nie 

przyniosło ono rezultatów. Wielu ludzi uwierzyło, że Opatrzność czuwa nad państwami Ententy i jest po ich stronie. 

Ralph Shirley napisał w 1918 o tym fenomenie książkę „The Angel Warriors at Mons”[2]. 

Przypisy 

1. Skocz do góry↑ Michał Gadziński: Anioły z Mons. histmag.org, 2014-09-29. [dostęp 2016-04-27]. 

2. ↑ Skocz do:a b c Peter Haining, Leksykon duchów, WAiF, Warszawa, 1990, s.15-17, ISBN 83-221-0498-7 

3. Skocz do góry↑ Jakub Nawrocki. Anielscy łucznicy z Mons. „Polska Zbrojna”. 2 (826), s. 112-113, luty 2015. 

Św. Alfons Liguori:  
WIELKA TO KARA, GDY BÓG NAS NIE KARZE  

Ktoś powie: „Bóg był dla mnie dotychczas tak miłosierny, więc ufam, że taki będzie w przyszłości”. 

Odpowiem: dlatego że był dla ciebie taki miłosierny, chcesz Go znów obrażać? A zatem aż tak (mówi ci 

św. Paweł) pomiatasz Bożą dobrocią i cierpliwością? Czyż nie wiesz, że Pan tolerował Cię aż do tej pory 

bynajmniej nie po to, byś nadal Go obrażał, ale po to, byś opłakiwał uczynione 

zło? „Czy bogactwami dobroci i cierpliwości, i łagodności Jego gardzisz? Czy nie 

wiesz, że dobroć Boża przywodzi cię do pokuty?” (Rz 2, 4 Wlg). Jeśli ty sam 

ufając w Boże miłosierdzie, nie położysz kresu swym grzechom, położy im kres 

Pan. „Jeśli ktoś się nie nawróci, miecz swój On wyostrzy” (Ps 7, 13). „Moja jest 

pomsta i Ja oddam na czas” (Pwt 32, 35 Wlg). Bóg czeka cierpliwie, ale gdy 

nadejdzie czas odpłaty, już nie czeka, lecz karze. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mons
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arthur_Machen
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Evening_News&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Mons_(1914)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Belgia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brytyjski_Korpus_Ekspedycyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brytyjski_Korpus_Ekspedycyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Jerzy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ucznik_(%C5%BCo%C5%82nierz)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strza%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okop
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82y_z_Mons#cite_note-3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82y_z_Mons#cite_note-lexy-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Front_(wojsko)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fikcja_literacka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ententa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82y_z_Mons#cite_note-lexy-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82y_z_Mons#cite_ref-1
http://histmag.org/Anioly-z-Mons-10045
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82y_z_Mons#cite_ref-lexy_2-0
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82y_z_Mons#cite_ref-lexy_2-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82y_z_Mons#cite_ref-lexy_2-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/8322104987
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82y_z_Mons#cite_ref-3
http://polska-zbrojna.pl/home/articleinmagazineshow/14883?t=ANIELSCY-LUCZNICY-Z-MONS
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„Pan czeka, aby wam okazać łaskę” (Iz 30, 18). Bóg czeka na grzesznika, by się poprawił, ale gdy widzi, 

że czasu danego mu na opłakiwanie grzechów używa on na ich pomnażenie, wzywa ten czas, by go 

sądził: „(Bóg) wezwał przeciw mnie czas” (Lm 1, 15 Wlg). To samo mówi św. Grzegorz: „Tenże czas 

przychodzi, aby go osądzić„, czyli ten sam czas dany jako skarb, to samo miłosierdzie w tym przypadku 

nadużyte przyczynią się do tym surowszego ukarania go i tym szybszego opuszczenia go przez Boga. 

„Staraliśmy się Babilon uzdrowić, lecz nie dał się wyleczyć. Porzućmy go!” (Jr 51, 9). A w jaki sposób 

Bóg opuszcza grzesznika? Albo zsyła na niego śmierć, albo dopuszcza, by umarł w grzechu; albo 

pozbawia go licznych łask, albo pozostawia go z samą tylko łaską wystarczającą, z której pomocą 

mógłby sie wprawdzie teoretycznie zbawić, ale w praktyce się nie zbawi. Zaślepiony umysł, zatwardziałe 

serce, utrwalone skutki popełnionego zła sprawiają, że jego zbawienie jest moralnie niemożliwe; 

pozostawiony w tym stanie, będzie opuszczony wprawdzie nie absolutnie, ale co najmniej moralnie. 

„Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiony, rozwalę jej ogrodzenie, 

by ją stratowano” (Iz 5, 5). Ach, jakaż to straszna kara! Cóż to znaczy, gdy gospodarz rozbiera płot i 

pozwala, by do winnicy wchodził, kto chce, człowiek i zwierzę? Znaczy to, że ją opuszcza. To samo robi 

Bóg, opuszczając jakąś duszę: rozbiera jej płot bojaźni przed Nim i wyrzutów sumienia i pozostawia ją w 

ciemności, a wtedy wchodzą do niej wszelkie potwory zła. „Mrok sprowadzasz i noc nastaje, w niej krąży 

wszelki zwierz leśny” (Ps 104, 20). Grzesznik zaś, opuszczony przez Boga w tej ciemności, odtąd gardzi 

wszystkim: Bożą łaską, niebem, upomnieniami, ekskomuniką kościelną, a nawet drwi sobie z 

niebezpieczeństwa potępienia. „Bezbożnik, gdy zstąpi w głębinę grzechów, wszystko ma sobie za nic” 

(Prz 18, 3 Wlg). 

Bóg pozostawi go w tym życiu bez kary, ale to właśnie będzie dla niego najsurowszą karą. „Jeżeli 

okazać łaskę złoczyńcy, on nie nauczy się sprawiedliwości” (Iz 26, 10). Św. Bernard komentuje to zdanie 

następująco: „Nie chcę takiej łaski; surowsza ona niż wszelki gniew” (Kazanie 42 na Pieśń nad 

pieśniami). O jakaż to okropna kara, gdy Bóg pozostawia grzesznika w mocy jego grzechu, jak gdyby 

nie żądał już od niego rozliczenia się! „(Bóg) nie będzie go traktował według wielkości swego gniewu” 

(Ps 10, 4 Wlg). I nawet wydaje się, jakby w ogóle nie był na niego zagniewany. „Uśmierzę mój gniew na 

ciebie i odstąpi od ciebie moja zapalczywość” (Ez 16, 42). I wygląda na to, że pozwala mu zdobywać 

wszystko, czego tylko ten pożąda z dóbr tej ziemi. „Pozostawiłem ich twardości ich serca; niech 

postępują według swych zamysłów” (Ps 81, 13). Nieszczęśni grzesznicy, którym w tym życiu się 

powodzi! Jest to znak, że Bóg czeka, by ich uczynić ofiarami swojej sprawiedliwości w życiu wiecznym. 

Jeremiasz pyta: „Dlaczego życie przewrotnych upływa pomyślnie?” (Jr 12, 1). I dalej odpowiada: 

„Oddziel ich ja owce na rzeź” (w. 3). Nie ma w tym życiu kary większej nad tę, gdy Bóg pozwala 

grzesznikowi dodawać grzech do grzechu, jak mówi Dawid: „Do winy ich dodaj winę, niech nie dostąpią 

u Ciebie usprawiedliwienia” (Ps 69, 28). Na ten temat wypowiada się także św. Robert Bellarmin: „Za 

grzech nie ma większej kary niż (następny) grzech„. Lepiej by było dla niejednego z tych 

nieszczęśników, gdyby Pan zesłał na niego śmierć już po pierwszym grzechu, bo umierając później, 

stanie się winny tylu piekieł, ile grzechów popełnił. 

Św. Alfons Maria de Liguori, „Przygotowanie do śmierci”, wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2011, s. 160 – 163. 
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TRZY DNI CIEMNOŚCI. KONIEC ŚWIATA WG MARYI 

W objawieniach Maryjnych pojawiają się jak refren 

dziwne słowa o dniach ciemności - łącznie trzech. 

Według Księgi Apokalipsy trzy dni ciemności stanowią 

zawartość jednej z siedmiu czasz, którą na ziemię wyleją 

aniołowie: „A piąty wylał swą czaszę na tron Bestii i w jej 

królestwie nastały ciemności" (Ap 16, 10). 

Trzy dni ciemności są najbardziej spektakularnym 

wydarzeniem apokaliptycznym, które dotknie całą ziemię. 

Jego nadejście zwiastowało wielu mistyków i świętych: św. Hildegarda z Bingen (+1179), Sługa Boża 

Marie Martel (+1673), słynny jezuita o. Charles-Auguste Nectou (+1777), bł. Elizabeth Canori-Mora 

(+1825), bł. Marie Taigi (+1837), Palma d'0ria (+1863), bł. Marie Baourdi (+1878), mistyk Pere Lamy 

(+1931), bretońska stygmatyczka Julie Jahenny (+1941), św. Ojciec Pio (+1968). 

Gdy identyczne proroctwo dochodzi do nas z ust ludzi żyjących w różnym czasie i gdy łączy się ono z 

innymi zapowiedziami, które już się wypełniły, a dodatkowo świętość owych proroków została uznana 

przez Kościół, trudno przejść obok tych słów ze wzruszeniem ramion. 

Przywołajmy kilka zapowiedzi Czasu Mroku. 

Znane jest nam już proroctwo zmarłej w 1837 r. Marie Taigi o karze, „która zostanie zesłana z Nieba". 

Ta wyniesiona na ołtarze wizjonerka jako pierwsza w historii zapowiedziała nadejście trzech dni 

ciemności: 

Na całą ziemię zstąpią nieprzeniknione ciemności, które będą trwały trzy dni i trzy noce. Nic nie będzie 

widać, a powietrze będzie przepełnione zarazą, która dotknie przede wszystkim, ale nie tylko, wrogów 

religii. W czasie tej ciemności nie będzie możliwe użyć jakiegokolwiek oświetlenia wymyślonego przez 

człowieka, tylko poświęcone świece. Kto z ciekawości otworzy okno i wyjrzy lub opuści dom, padnie 

martwy na miejscu. W czasie tych trzech dni ludzie winni pozostać w swych domach, odmawiać 

Różaniec i błagać Boga o miłosierdzie. 

Wszyscy wrogowie Kościoła, znani czy nieznani, zginą podczas tej powszechnej ciemności. Wyjątkiem 

będzie garstka, którą Bóg wkrótce nawróci. Powietrze będzie pełne demonów, które ukażą się pod 

różnorodną ohydną postacią. 

A potem Maria Taigi przybliża nam wizję po części symboliczną: 

Po trzech dniach ciemności święci Piotr i Paweł zstąpią z Niebios, będą nauczać cały świat i wskażą 

nowego papieża. Wielkie światło wyjdzie z ich ciał i spocznie na kardynale, który ma zostać nowym 

papieżem. Wówczas chrześcijaństwo ogarnie całą ziemię. On będzie Świętym Pasterzem, wybranym 

przez Boga, by stawić czoła burzom. Na koniec otrzyma dar czynienia cudów, a jego imię będzie 
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wielbione na całym świecie. Rosja, Anglia i Chiny powrócą do Kościoła. 

Zdumiewające, ale podobną wizję miała kilka lat wcześniej bł. Elizabeth Canori-Mora (+1825): 

Niebo będzie zasnute chmurami, tak gęstymi i ponurymi, że nie sposób będzie patrzeć na nie bez 

przerażenia. (...) Mściwe ramię Boga uderzy w złych ludzi, a Jego wielka moc ukarze ich pychę i 

zarozumiałość. Do wytępienia tych bezbożników i heretyków pragnących obalić Kościół i zburzyć jego 

fundamenty Bóg zatrudni potęgę piekła. (...) Niezliczone legiony demonów będą przebiegać ziemię i 

wykonywać rozkazy Boskiej Sprawiedliwości. (...) Nic na ziemi nie zostanie oszczędzone. 

Po przerażającej karze ujrzałam niebo otwarte i św. Piotra zstępującego na ziemie; był odziany w szaty 

pontyfikalne i otoczony wielką liczbą aniołów, które śpiewały hymny na jego cześć i ogłaszały jego 

panowanie na ziemi. 

Ujrzałam też św. Pawła zstępującego na ziemię. Z rozkazu Boga przemierzył ziemię i związał demony i 

przyprowadził przed św. Piotra, który nakazał im powrócić do piekła, skąd przybyli. 

Potem zmarła w Palestynie 1878 r. siostra Maria od Jezusa Ukrzyżowanego twierdziła, że Maryja mówi 

jej o „trzech dniach ciemności i unicestwieniu trzech czwartych całej ludzkości". 

Z kolei XIX-wieczna mistyczka Julia Jahenny z La Fraudais ogłosiła, że podczas trzech dni ciemności 

piekielne moce przejmą władzę nad światem. „Kryzys pojawi się niespodziewanie. Kara dotknie 

wszystkich; jedna będzie następować po drugiej" - mówiła 4 stycznia 1884 roku. 

Co ciekawe, Jahenny podaje nawet, w jakich dniach tygodnia spadnie na ziemię kara ciemności: „Trzy 

dni ciemności będą w czwartek, piątek i sobotę. To dni Najświętszego Sakramentu, Krzyża i Matki 

Najświętszej". Dodaje jeszcze: „To będą trzy dni bez jednej nocy". 

Julia Jahenny cytuje słowa Jezusa: 

Ziemia zostanie okryta ciemnością, wtedy całe piekło wyjdzie na ziemię. Grzmoty i błyskawice sprawią, 

że ci, którzy nie wierzą w Boga i nie ufają mojej potędze, umrą ze strachu. 

Widząca przekazuje konkretne wskazówki, jak ludzie wierzący winni się zachować podczas tych trzech 

dni. Jak zaraz się okaże, jej głos mówi dokładnie to samo, co wielu innych świętych mistyków. 

W czasie trzech dni przerażających ciemności nie wolno otworzyć żadnego okna, nikt bowiem nie może 

zobaczyć ziemi i straszliwego koloru, jaki będzie ona miała w dniach kary. Jeśli zrobi to, natychmiast 

umrze. Niebo będzie płonąć, ziemia będzie pękać. W czasie trzech dni ciemności niech wszędzie płoną 

poświęcone świece, a żadne inne światło nie będzie zapalone. W tych przerażających ciemnościach 

tylko świece uczynione z pobłogosławionego wosku będą dawać światło. Jedna świeca wystarczy na 

czas trwania tej piekielnej nocy. W domach ludzi złych i bluźnierców te świece nie dadzą światła. 

 

Matka Boża dodała: 

Wszystko będzie się trząść z wyjątkiem mebli, na których będą płonąć pobłogosławione świece. Te nie 

będą drżeć. Zgromadźcie się wokół nich z krzyżem i świętym wizerunkiem. To oddali od was terror. 
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I znowu słowa Jezusa: 

Nikt, kto znajdzie się poza schronieniem, nie przeżyje. Ziemia będzie się trząść, bo sąd i strach będą 

ogromne. Tak, będziemy wysłuchiwać modlitw twoich przyjaciół; nikt z nich nie zginie. Będą potrzebni, 

by rozsławiać chwałę Krzyża. 

Chmury czerwone jak krew będą pędzić po niebie. Huk grzmotu będzie wstrząsał ziemią, a ponure 

błyskawice ogołocą niebo z pór roku. Ziemia będzie drżeć aż po fundamenty. Morze podniesie się, a 

ryczące fale zaleją kontynent. 

W 1934 r. Jezus skierował do św. Faustyny Kowalskiej przesłanie o dniach ciemności. Czytamy pod nr. 

85 jej Dzienniczka: 

Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim 

nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na 

niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, 

gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, [będą] wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą 

oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym. 

Czyżby dni ciemności zakończyły się przyjściem światła wychodzącego z otworów w belkach krzyża, 

który ukaże się na spowitym mrokiem niebie? To zupełnie nowy element Boskiego scenariusza na czas 

oczyszczenia. 

Na początku 1950 r. Ojciec Pio napisał dwa listy mówiące o zbliżającej się karze trzech dni ciemności. 

Przywołują one te same tematy, co wizje i lokucje (przekazy słowne) Julii Jahenny. 

Dobrze pozamykajcie i uszczelnijcie okna. Nie wyglądajcie na zewnątrz. Zapalcie święconą świecę, 

która wystarczy na wiele dni. Módlcie się na Różańcu. Czytajcie duchowe książki. Czyńcie akty przyjęcia 

Duchowej Komunii, a także uczynki miłości, które są nam tak potrzebne. Módlcie się z wyciągniętymi 

rękami lub padając na twarz, aby uratować wiele dusz. Nie wolno wam wychodzić na zewnątrz. 

Zaopatrzcie się w wystarczającą ilość pożywienia. Moce natury zostaną wstrząśnięte i deszcz ognia 

napełni ludzi przerażeniem. Miejcie odwagę! Jestem pośród was. Otoczcie opieką swoje zwierzęta 

podczas tych dni. Ja Jestem Stworzycielem i Opiekunem dla wszystkiego stworzenia, tak samo jak dla 

człowieka. Dam wam wcześniej znaki, kiedy powinniście pozostawić większą ilość jedzenia dla swoich 

zwierząt. Ochronie dobytek wybranych, w tym także zwierzęta, które będą później w potrzebie 

pożywienia. Niech nikt nie próbuje wychodzić na zewnątrz, nawet aby nakarmić swoje zwierzęta - kto 

będzie nieposłuszny temu słowu, zginie! Dokładnie zakryjcie okna. Moi wybrani nie powinni widzieć 

Mojego gniewu. Miejcie ufność we Mnie, a Ja będę waszą obroną. Wasza wiara zobowiązuje Mnie do 

przybycia wam z pomocą. 

Godzina Mego powrotu jest bliska! Jednak okażę Miłosierdzie. Najstraszliwszą karę będzie cierpieć 

świadek czasów. Moi aniołowie, którzy będą egzekutorami tej pracy, stoją już w gotowości z ostrymi 

mieczami! Szczególnie zadbają o zniszczenie tych, którzy Mnie przedrzeźniali i nie wierzyli w Moje 

objawienia. 
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Nawałnica ognia wyleje się z chmur i rozciągnie na całą ziemię! Sztormy, grzmoty, straszliwa pogoda i 

trzęsienia ziemi pokryją świat na kilka dni. Nastanie nieprzerwany deszcz ognia! Wszystko rozpocznie 

się w bardzo zimną noc. Te wydarzenia mają udowodnić, że Bóg jest Panem wszelkiego Stworzenia. Ci, 

którzy pokładają we Mnie nadzieję i wierzą w Moje słowa, nie mają się czego obawiać. Nie zaprę się 

tych, którzy rozpowszechniają Moje przesłanie. Żadna krzywda nie spotka dusz w łasce uświęcającej i 

tych, które szukają obrony u Mojej Matki. 

Dam wam następujące znaki i instrukcje, w ten sposób możecie być przygotowani na nadchodzące 

wydarzenia: 

Noc będzie bardzo zimna, a wiatr zacznie przeraźliwie huczeć i wyć. Po krótkim czasie usłyszycie 

grzmoty. Zamknijcie wszystkie drzwi i okna i z nikim nie rozmawiajcie z zewnątrz. Padnijcie przed 

krzyżem, żałujcie za grzechy i błagajcie o opiekę Mojej Matki. Nie patrzcie przez okno podczas 

trzęsienia ziemi, ponieważ gniew Boży jest święty! (Jezus nie chce, abyśmy ujrzeli gniew Boga, gdyż 

musi być rozważany w strachu i trwodze. Ci, którzy nie potraktują poważnie tego polecenia, zginą na 

miejscu). Wiatr przyniesie ze sobą trujące gazy, które rozniosą się po całej ziemi. Każdy, kto będzie 

cierpiał i umrze niewinnie, stanie się męczennikiem i będzie przebywał ze Mną w Moim Królestwie. 

Szatan zatriumfuje! Jednak po trzech nocach ogień i trzęsienie ziemi ustaną. Następnego dnia słońce 

znów wzejdzie i oświeci ziemię. Aniołowie przybędą z Nieba i przykryją ziemię duchem pokoju. Uczucie 

niezmierzonej wdzięczności ogarnie tych, którzy przeżyją okropne doświadczenia - bliską karę - którymi 

Bóg nawiedza ziemię od jej stworzenia. 

Wybrałem dusze także w innych krajach, jak: Belgia, Szwajcaria czy Hiszpania, i otrzymały one to samo 

objawienie, aby te kraje również mogły się przygotować. Módlcie się dużo w czasie tego Świętego Roku 

1950. Ta katastrofa przyjdzie na ludzkość jak przebłysk światła, w chwili, gdy wschód poranku zostanie 

zastąpiony ciemnościami! Od tego momentu nikomu nie wolno opuścić domu lub wyjrzeć przez okno. Ja 

sam przybędę pośród grzmotów i piorunów. Słabsi powinni zawierzyć się Mojemu Najświętszemu Sercu. 

Nastanie wielki chaos z powodu całkowitych ciemności, które okryją ziemie, i wielu, wielu zginie od 

przerażenia i rozpaczy. 

Ci, którzy będą „walczyć" dla Mojej sprawy, otrzymają łaski z Mojego Najświętszego Serca, a pokorny 

płacz skruchy: „KTÓŻ JEST JAK BÓG", będzie ratunkiem dla wielu. Jednakże niezliczona ilość spłonie 

na otwartych polach jak wyschnięta trawa! Bezbożni zostaną unicestwieni, aby później sprawiedliwość 

narodziła się na nowo. Jak tylko nadejdą całkowite ciemności, nikt nie powinien opuszczać swojego 

domu lub wyglądać przez okno. Ciemności będą trwały dzień i noc, kolejny dzień i kolejną noc i jeszcze 

jeden dzień, lecz następnej nocy gwiazdy znów wzejdą na niebie, a przy nadchodzącym dniu ponownie 

ujrzycie brzask słońca i będzie to CZAS WIOSNY! 

W ciągu dni ciemności Moi wybrani nie powinni spać, jak uczniowie w Ogrodzie Oliwnym. Muszą się 

modlić nieprzerwanie, a nie zawiodę ich. Zbiorę Moich wybranych! Piekło uwierzy, że włada całą ziemią, 

ale Ja ją odzyskam! Czy być może myślicie, że pozwoliłbym Ojcu na zesłanie takiej kary na cały świat, 

jeśli ludzie odwróciliby się od swoich zbrodni dla sprawiedliwości? Ale to z powodu Mojej wielkiej miłości 
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te cierpienia za Moim dozwoleniem zostaną zesłane na was. Wielu Mnie przeklnie, a mimo to tysiące 

dusz ocali się przez nie. Żadne ludzkie rozumowanie nie jest w stanie pojąć głębin Mojej Miłości! 

Módlcie się! Módlcie się! Pragnę waszych modlitw. 

Moja Najdroższa Matka Maryja, św. Józef, św. Elżbieta, św. Konrad, św. Michał, św. Piotr, Mała 

Tereska, wasi Aniołowie Stróżowie niech będą waszymi rzecznikami. Błagajcie o ich pomoc! Bądźcie 

dzielnymi żołnierzami Chrystusa! Gdy powróci Światłość, niech wszyscy złożą dziękczynienie Świętej 

Trójcy za opiekę! Zniszczenia będą ogromne! Ale Ja, wasz Bóg, oczyszczę ziemię. Jestem z wami. 

Miejcie ufność! 

Belgia, Szwajcaria, Hiszpania. Dobrze byłoby poznać również tamte apokaliptyczne głosy... 

Błogosławiona Elena Aiello (+1961) słyszała 22 sierpnia 1960 r., w święto Niepokalanego Serca Maryi: 

„Módlcie się. Nie traćcie czasu, bo będzie za późno. Gęsta ciemność otacza bowiem ziemię, a 

nieprzyjaciel staje u drzwi!". 

W objawieniach rozpoczętych 18 czerwca 1981 r. w San Lorenzo del Escorial w Hiszpanii wizjonerka 

Luz Amparo Cuevas (1931-), otrzymała od Matki Bożej Bolesnej przekaz dotyczący trzech dni 

ciemności: 

Bóg Ojciec ześle dwie bardzo wielkie kary. Jedna z nich to wojny, rewolucje. Inne nadejdą z Raju. Będą 

wielkie trzęsienia ziemi w niektórych krajach, cała Ziemia będzie pokryta ciemnością przez trzy dni, 

niczego nie będzie można zobaczyć, powietrzem nie będzie można oddychać, a w czasie tych dni 

ciemności jedyne światło dostarczać będą święte świece. Wierni muszą zostać w swoich domach, 

odmawiać Różaniec Święty i prosić Boga o Miłosierdzie. Kara spowoduje, że dwie trzecie ludzi zginie. 

Nic się nie stanie tym, którzy są z Bogiem i z Maryją Najświętszą. 

26 grudnia 1988 r. Maryja powiedziała do Patricii Talbot: „Jeśli ludzkość się nie nawróci, nadejdą dni 

ciemności zapowiedziane w Apokalipsie i przez wielu wizjonerów". Ale Matka Boża od razu dodała 

pewien szczegół: „Ziemia zostanie wyrzucona z orbity na trzy dni". Mówi też o jakichś chemikaliach w 

atmosferze służących jako katalizator przy wybuchu ognia. 

23 lipca 1996 r. mieszkający na przedmieściach Rochester John Larry miał wizję Jezusa ostrzegającego 

przed czasem trzech dni ciemności: 

Otrzymałem cztery wizje na ten temat. Ujrzałem ogromną kometę z ognistym ogonem, która okrążając 

ziemię, zbliżała się coraz bardziej. I nagle ujrzałem, jak uderza w Ocean Atlantycki. Widziałem nawet to 

niesamowite wejście pod wodę i samo uderzenie pomarańczowego ognia w dno oceanu, co 

spowodowało powstanie przeogromnych fal, wyższych od najwyższych drapaczy w Nowym Jorku, jak mi 

to zostało pokazane w innej wizji. Zalana została cała wschodnia część USA i całe wybrzeże atlantyckie 

w Europie. Wstrząs spowodował przebudzenie się wielu wulkanów i wyrzucenia ławy i pary, które 

zmieszały się z gazami komety. Utworzony w ten sposób dym zaćmi słońce na trzy dni. Przytoczę wam 

teraz przekaz z 23 lipca 1996 roku. Po przyjęciu Komunii Świętej ujrzałem ogromny wulkan, z którego 

buchał czarny dym zasłaniający słońce. Jezus powiedział: 



Głos Małego Rycerza Nr 27 (3/2017)        lipiec-sierpień-wrzesień 2017 

  

34 
 

 
 

„Mój synu, w tej wizji oglądasz wybuch masywnego wulkanu, z którego wydobywa się czarny dym. 

Wprawdzie ujrzycie wzrost wybuchów wulkanicznych, lecz ten wybuch nastąpi dopiero, gdy kometa 

uderzy w Ziemię. Nastąpi ogromne zniekształcenie skorupy ziemskiej, co będzie przyczyną 

przebudzenia się wielu wulkanów. Złączenie się gazów i lawy wulkanicznej z gazami komety spowoduje 

trzy dni ciemności. Nastąpi zmiana biegunów magnetycznych i krótkotrwała zmiana orbity ziemskiej na 

większą. Przyciąganie słoneczne skoryguje zmianę orbity, lecz zanim to nastąpi, na Ziemi będzie 

zimniej. Podczas trzech dni ciemności podziemia lub jaskinie będą najlepszym schronieniem przed 

zimnem i unoszącą się siarką, która wypełniając powietrze, wychwytywać będzie z niego tlen. Módl się, 

mój ludu, i słuchaj moich pouczeń, a Ja skieruję cię, gdzie powinieneś iść, i obdarzę cię moim Chlebem 

Niebiańskim". 

Co to będzie? Czy Niebo ostrzega o skutkach wybuchu jądrowego? A może mówi o upadku jakiegoś 

kosmicznego bolidu, który wzbije w atmosferę tyle pyłu, że na kilka dni zapanuje na świecie 

nieprzenikniony mrok? Może, zgodnie z tym, o czym mówi Patricia Talbot, czas mroku rzeczywiście 

wiąże się z katastrofą kosmiczną? „Jeśli ludzkość się nie nawróci - mówi wizjonerka - nadejdą dni 

ciemności zapowiedziane w Apokalipsie i przez wielu wizjonerów. Ziemia wypadnie z orbity na trzy dni". 

Dlatego Maryja każe ludziom przeczekać ten czas w swych domach, więcej - poleca zamknąć drzwi, 

pozasłaniać wszystkie okna i nie wyglądać na zewnątrz. 

Może rację mają ci, którzy uważają, że hasło „trzy dni ciemności" brzmi jak symboliczny okres zła? 

Trudno się z nim zgodzić, skoro ten przerażający wątek towarzyszy wielu nadprzyrodzonym 

interwencjom z Nieba. 

Ich kres nastąpi po interwencji Najświętszej Maryi Panny. W jednym z objawień w 1993 r- Maryja 

mówiła: „Jestem świeżym powiewem w nowym dniu. Jestem światłem, posłanym, by rozproszyć 

ciemność". 

Tekst pochodzi z książki: Wincenty Łaszewski, „Koniec świata według Maryi”, Fundacja „Nasza Przyszłość”, 2010 

ŚWIĘTA KONGREGACJA KONSYSTORIALNA  
O STROJACH NIEWIAST 

(Acta Apost. Sedis 1930r., str.26) 

Jego Świątobliwość Papież Pius XI mocą najwyższego urzędu apostolskiego, który wypełnia w całym 

Kościele, nigdy nie przestał żywym słowem i pismem przypominać powiedzenia św. Pawła „Podobnie 

kobiety- w skromnie zdobnym odzieniu, niech się przyozdabiają ze wstydliwością i umiarem, nie 

przesadnie zaplatanymi włosami albo złotem czy perłami, albo kosztownym strojem, lecz przez dobre 

uczynki, co przystoi kobieto, które się przyznają do pobożności” 

Bardzo często również przy każdej sposobności Ojciec Święty ganił i z największą siłą potępiał 

nieskromny sposób ubierania się, który dzisiaj stał się już zwyczajem powszechnym, nawet u kobiet i 

dziewcząt katolickich, a nie tylko obraża ciężko godność i wdzięk niewieści, lecz bardzo nieszczęśliwie 
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powoduje doczesne szkody samej kobiety, a co jest jeszcze gorsze, prowadzi do jej własnej i innych 

zguby wiecznej. 

Nic więc w tym dziwnego, że biskupi i inni ordynariusze, jak przystoi na sługi Chrystusa, w swych 

własnych diecezjach przeciwstawiali się na wszelki sposób i jednomyślnie przeciw tej niezdrowej 

samowoli i bezwstydowi, znosząc w spokoju i męstwie ducha naśmiewania się i drwiny tych, którzy z 

tego powodu niejednokrotnie dali poznać swe niezadowolenie. 

Dlatego też Święta Kongregacja, której zadaniem jest czuwanie nad karnością duchowieństwa i 

wiernych, zatwierdza i pochwala zasłużenie tego rodzaju czujność i działalność świętych pasterzy i 

gorąco zachęca ich, by w dalszym ciągu nie przystawali o tym myśleć i wprowadzać odpowiednie 

normy, stosując je z jak największą gorliwością i ze wszystkich sił, dopóki ta zaraźliwa, śmiertelna 

choroba nie zostanie całkowicie usunięta z uczciwego ludzkiego pożycia. 

By zaś te rzeczy łatwiej i pewniej mogły być skutecznie wprowadzane w czyn, Święta Kongregacja z 

polecenia Jego Świątobliwości postanowiła ustalić co następuje. 

Proboszczowie przede wszystkim i kaznodzieje przy każdej sposobności, według słów Apostoła (), niech 

przepowiadają, nalegają, proszą, karzą, by niewiasty nosiły ubiór, który by tchnął wstydliwością i był 

ozdobą i ochroną cnoty i niech upominają rodziców, by nie pozwalali córkom ubierać się nieskromnie. 

Rodzice pamiętając na ciężki obowiązek, który na nich ciąży, wychowania przede wszystkim religijnego i 

moralnego dzieci, niechaj dokładają szczególnych starań, by dziewczęta od zarania życia były 

uświadomione w nauce chrześcijańskiej i niechaj z wszelką gorliwością słowem i przykładem rozwijają w 

ich sercach umiłowanie cnoty skromności i czystości. Idąc za wzorem Świętej Rodziny, niech starają się 

w ten sposób ukształtować i kierować swoją rodzinę, by wszyscy, którzy do niej należą, znaleźli przy 

domowym ognisku racje i zachętę do umiłowania i zachowania cnoty skromności. 

Przełożone pensjonatów i nauczycielki szkolne niechaj dokładają wszelkich starań, by wyrobić w 

duszach dziewczęcych umiłowanie skromności, by w ten sposób skutecznie nakłonić je do przyzwoitego 

ubierania się. 

Również przełożone i nauczycielki niechaj nie przyjmują do pensjonatów i szkół dziewcząt, które się 

nieskromnie ubierają, nie czyniąc żadnego wyjątku nawet dla ich matek. Jeżeli zaś po przyjęciu nie 

poprawią się niechaj je wydalą. 

Zakonnice, stosownie do postanowień Św. Kongregacji zakonnej z 23 sierpnia 1928r.  niech nie 

przyjmują do swych pensjonatów, szkół, oratoriów i świetlic dziewcząt, które nie zachowują 

chrześcijańskiej poprawności w ubiorze; jeżeli by zaś po przyjęciu nie zachowały tego – nie należy ich 

trzymać.  

Co więcej w pracy wychowawczej nad swymi uczennicami niechaj dołożą specjalnych starań, by w ich 

sercach głęboko zakorzenić umiłowanie świętej czystości i skromności. 
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Dziewczęta i kobiety, które się nieprzyzwoicie ubierają, winny być niedopuszczone do Stołu Pańskiego i 

do godności chrzestnych matek przy sakramencie Chrztu i Bierzmowania. W niektórych wypadkach nie 

należy im nawet pozwolić na wejście do kościoła. 

Gdy w ciągu roku wypadnie święto, odpowiednie do zachęty do cnoty skromności, szczególnie w 

uroczystości Najświętszej Maryi Panny, proboszczowie i kapłani, kierujący pobożnymi związkami i 

stowarzyszeniami katolickimi, winni w odpowiednich słowach zachęcać i pobudzać kobiety do 

chrześcijańskiej skromności w ubiorze. 

W dniu zaś Uroczystości Niepokalanego Poczęcia we wszystkich kościołach katedralnych i parafialnych 

należy odmawiać specjalne modlitwy, nie opuszczając o ile to możliwe odpowiednich wskazówek w 

uroczystych kazaniach do wiernych. 

W diecezjalnym Consilium Vigilantiae ( Komisja Czuwania nad moralnością), o którym jest mowa w 

postanowieniu św. Oficjum z dn. 22 marca 1928r. co najmniej raz w roku winny być omawiane sposoby i 

środki najlepsze do skutecznego zachowania skromności kobiecej. 

Ażeby ta zbawienna akcja mogła się skutecznie i z większą pewnością rozwijać, biskupi i inni 

Ordynariusze każdego trzeciego roku, jednocześnie ze sprawozdaniem o nauczaniu religijnym, o którym 

mowa jest w Motu Proprio  „Orbem Catholicum” z 29 czerwca 1923r. , poinformują również dokładnie 

Świętą Kongregację o warunkach ubiorów kobiecych i odpowiednich środkach w myśl tej instrukcji.                                                                                                                            

Dan w Rzymie w pałacu Św. Kongregacji, dn. 6 stycznia, w uroczystość Św. Rodziny r. 1930. 

+Kard. SBARRETTI, Bisk. Sabin, 

+Juliusz, bisk. Lampsac., Sekretarz 

Żródło: Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 49(1959) 692-694 

„Maryja wzorem czystości i niewinności” 
„W PROGI BOŻE W GODNYM UBIORZE” 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ! 

Z uwagi na to, że wielu z nas – katolików nie wie, ignoruje ewentualne uwagi (choć rzadko je stosujemy), 

nie myśli o tym, nie zdaje sobie sprawy jak stosowny ubiór w Kościele i innych miejscach kultu jest 

ważny, proszę o pochylenie się i podjęcie stosownych kroków w tym temacie. 

Wyczucie w tej materii jest aktualnie wyjątkowo zachwiane ( moda, wygoda, bezmyślność, próżność, 

przekora, przewrotność … ).  

Wybierając się do Domu Bożego wielu z nas nie zadaje sobie odpowiednich pytań: 

- czy nasz ubiór sprzyja modlitwie ?  

- czy świadczy on o tym, że idziemy się modlić do naszego Jedynego, Dobrego Boga ? 
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Powinniśmy wszyscy pamiętać i uświadomić sobie, że ( a trudne będzie to bez pomocy naszych 

Pasterzy ): 

- pójście na modlitwę, a szczególnie uczestniczenie we Mszy Świętej należy potraktować tak, jak każdą 

wizytę oficjalną, podczas której nastąpi spotkanie z Kimś dla nas najważniejszym, a w tym przypadku 

Królem Królów, spotkanie z Ukrzyżowanym Panem w Jego Najświętszej Ofierze.  

- mamy dbać o ubiór ciała, ponieważ jest ono przybytkiem Ducha Świętego, świątynią Bożą. W 

Ewangelii wg św. Mateusza czytamy słowa Jezusa: „Przyjacielu, jakżeś tu wszedł, nie mając stroju 

weselnego” (Mt 22, 12).  

- w Piśmie Świętym Pwt 22, 5 stanowczo i bardzo mocno przekazane jest nam, że: „Kobieta nie będzie 

nosiła ubioru mężczyzny, ani mężczyzna ubioru kobiety, gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla 

Pana Boga swego”. Mocne to słowa, ale mamy zaufać Panu Bogu. Zgadzam się również z czyjąś 

wypowiedzią, że ” Wszechmogący Bóg bez potrzeby by ich nie wypowiadał ”, 

- problem godnego, odpowiedniego stroju „do kościoła” nie jest tylko prywatną sprawą poszczególnych 

osób, 

- również nadmierne strojenie się bywa nie tylko zgorszeniem ale i jest w stanie rozproszyć uwagę 

zebranych na modlitwie, 

- katolicka kobieta musi ubierać się zgodnie z zasadami skromności, o których naucza Kościół, 

dostosowując je do czasów, w których żyje, i wybierać ubiory, które dopełnią jej kobiecości, jednak nigdy 

nie narażą na niegodziwości moralne – odpowiedni ubiór dotyczy również mężczyzn, 

- nieskromny, nieodpowiedni strój kobiety wpływa mocno na zmysły mężczyzny, na niektórych 

szczególnie, gdy widzi kobietę w opiętych spodniach ( świadectwo kapłana i innych znajomych 

świeckich ). Nie mogą przecież ciągle odwracać się lub zasłaniać sobie oczu. Należy też pamiętać, że 

wielu z nich boryka się z grzechami nieczystości np. masturbacją. 

Nie ma wtedy modlitwy w sercu takiego mężczyzny, nie ma też godnego uczestnictwa w tym świętym 

„sacrum”, jest rozproszenie, zgorszenie, często pożądanie, a w konsekwencji grzech ciężki i to w 

kościele. 

KKK 2528 "Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa" 

(Mt 5, 28). 

- „ grzeszy ten, kto bliźniego do grzechu pobudza, kto go na ciężką pokusę wystawia. Tak samo grzeszy 

ten, kto dla korzyści, czy z fałszywego strachu milczy na grzech drugiego. Boi się odezwać, żeby go 

czasem nie wzięto za zbyt pobożnego. Nie tak postępowali święci i naśladowcy Chrystusa Pana”  - 

wypowiedź kapłana. 

- „jesteśmy nawzajem współodpowiedzialni za zbawienie i niech Pan Bóg nas zachowa, byśmy w dniu 

sądu musieli odpowiadać za zgorszenie innych” – kolejne słowo kapłana, 
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KKK 1869 W ten sposób grzech czyni ludzi współwinnymi, wprowadza między nich pożądliwość, 

przemoc i niesprawiedliwość. Grzechy powodują powstawanie sytuacji społecznych i instytucji 

przeciwnych dobroci Bożej. "Struktury grzechu" są wyrazem i skutkiem grzechów osobistych. Skłaniają 

one z kolei ich ofiary do popełniania zła. W znaczeniu analogicznym stanowią one "grzech społeczny" 

(Por. Jan Paweł II, adhort. apost. Reconciliatio et paenitentia, 16).  

- przez nasz strój wyrażamy również w jakiś sposób nasze wnętrze i pokazujemy, jakie wartości są nam 

bliskie, 

- również nie przystoi w kościele, przesadny makijaż. ... Pewien kapłan, podając Pana Jezusa obficie 

umalowanej damie, miał powiedzieć: "Panie Jezu, świeżo malowane ! "  

KKK 2521 Czystość domaga się wstydliwości. Jest ona integralną częścią umiarkowania. Wstydliwość 

chroni intymność osoby. Polega ona na odmowie odsłaniania tego, co powinno pozostać zakryte. 

Wstydliwość jest związana z czystością, świadczy o jej delikatności. Kieruje ona spojrzeniami i gestami, 

które odpowiadają godności osób i godności ich zjednoczenia. 

KKK 2522 Wstydliwość strzeże tajemnicy osób i ich miłości. Zachęca do cierpliwości i umiarkowania w 

związku miłości; domaga się, by zostały spełnione warunki daru i pełnego wzajemnego oddania się 

mężczyzny i kobiety. Wstydliwość jest skromnością. Wpływa na wybór ubioru. Zachowuje milczenie lub 

dystans tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo niezdrowej ciekawości. Staje się dyskrecją. 

KKK 2523 Istnieje wstydliwość zarówno uczuć, jak i ciała. Sprzeciwia się ona, na przykład, służącemu 

niezdrowej ciekawości, przedstawianiu ciała ludzkiego w pewnych reklamach lub dążeniom niektórych 

środków przekazu posuwających się za daleko w przedstawianiu intymności człowieka. Wstydliwość 

inspiruje styl życia, który pozwala na przeciwstawienie się wymaganiom mody i presji panujących 

ideologii. 

KKK 2526 To, co jest nazywane permisywizmem obyczajów, opiera się na błędnej koncepcji wolności 

ludzkiej; by mogła ona wzrastać, powinna najpierw pozwolić kształtować się przez prawo moralne. 

Należy wymagać od osób odpowiedzialnych za wychowanie, by nauczanie młodzieży obejmowało 

poszanowanie prawdy, przymioty serca oraz moralną i duchową godność człowieka.  

KKK 2533 Czystość serca domaga się wstydliwości, która jest cierpliwością, skromnością i dyskrecją. 

Wstydliwość strzeże intymności osoby. 

Pewien świątobliwy spowiednik mawiał:  

Ileż kobiet niemoralnie ubranych przechodząc tylko ulicą, świadomie lub nie, staje się przyczyną wielu 

grzechów. Już za pontyfikatu Ojca Świętego Piusa XI moda zaczęła się tak szybko zmieniać torując 

drogę do rozwiązłości, że Papież postanowił zdecydowanie temu przeciwdziałać. W 1930 roku nakazał 

opublikowanie instrukcji na temat strojów:  

„Przypominamy, że strój nie może być nazwany przyzwoitym, jeśli posiada dekolt większy niż szerokość 

dwóch palców mierząc od szyi, jeśli nie zakrywa ramion co najmniej do łokci i nie sięga przynajmniej 
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trochę poniżej kolan. Ponadto, nie dopuszczalna jest odzież z materiałów przezroczystych oraz rajstopy 

w kolorze cielistym, sugerującym, że nogi są nagie.” 

Bardzo często dbamy, by zachwycać naszym strojem, ciałem ludzi podobnych nam, a przecież 

powinniśmy dbać przede wszystkim o piękno naszej duszy.  

Skromność w ubiorze i wyglądzie pomoże nam się skupić, odciąć od światowych myśli i zająć modlitwą: 

uwielbianiem, dziękowaniem, przepraszaniem i pokutowaniem. 

Jeżeli będziemy o tym pamiętać, z każdej Mszy Świętej wrócimy odmienieni, ubogaceni, bo Pan Jezus 

daje Swoją łaskę skromnym i pokornym. Amen. 

Ubiór mile widziany - Uroczyście, ale skromnie. 

Skromnie nie znaczy byle jak!  Skromnie choć dostojnie! 
 

Przykłady niegodnego ubioru, który moim skromnym zdaniem ( ale i innych wiernych ) powinien 

być zakazany: 

- spódnica, sukienka mocno powyżej kolan i z mocnymi rozcięciami, 

- sukienki, bluzki z dużym dekoltem, odsłaniające ramiona i brzuch, 

- odzież prześwitująca czy opinająca się wokół ciała, 

- legginsy, obcisłe spodnie 

- dżinsy z rozcięciami, szczególnie na kolanach i powyżej nich, 

- krótkie spodenki, 

- widoczna bielizna – górna i dolna 

- klapki 

- spodnie z niskim stanem 

Do przemyślenia rozważania pewnego kapłana, szczególnie dla nas 

kobiet: 

„Drogie Siostry. Może nie widzicie w tym nic złego i nie macie żadnych niewłaściwych intencji, ale 

pomyślcie o innych. Różni ludzie mają różne problemy z pokusami. To, co dla jednego nie jest niczym 

niezwykłym, dla drugiego będzie stanowić straszną pokusę, tak, że zamiast modlić się, myśli o rzeczach 

niewłaściwych, i to z czyjegoś powodu, choć może dotąd nie miałyście o tym pojęcia... Powinniśmy 

zadawać sobie pytanie, czy w taki strój ubralibyśmy się na spotkanie w sprawie pracy? A Bóg, czy jest 

kimś mniej wartościowym od dyrektora przedsiębiorstwa ?....” 

Moim zdaniem to każdy ksiądz w parafii jest tą szacowną osobą, a przede wszystkim naszym 

Pasterzem, który może trafić do serca młodego jak i starszego człowieka.  

Uważam też, że dobrze byłoby, do uświadamiania społeczności włączyć młodzież zgromadzoną 

w parafiach w różnych ruchach religijnych, aby ona swym przykładem uświadamiała innych. 
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Myślę też, że dzisiaj zbyt często zdarza się, że boimy się zwracać uwagę innym na nieodpowiedni strój 

w obawie, że następnym razem nie przyjdą oni do kościoła i usłyszymy przy tym „niecenzuralne” słowa.  

Jednak w niektórych polskich parafiach udało się problem zmarginalizować dzięki bardzo zdecydowanej 

postawie kapłanów - byli bezkompromisowi. 

O nieskromnym ubiorze kobiet tak mówił, pisał święty O. Pio: 

 „Niech wystrzegają się wszelkiej próżności w ubiorze, ponieważ Pan pozwala duszom upadać z 

powodu takiej próżności. Kobiety, które szukają próżnej chwały w ubiorach, nie mogą nigdy przyodziać 

się sposobem życia Jezusa Chrystusa i tracą wszelką  ozdobę duszy zaledwie ten bożek wejdzie do ich 

serc. Ich ubiór jak chce święty Paweł niech będzie odpowiednio i skromnie ozdobiony (…)” 

Swoim duchowym córkom zakazał nosić także ubrań z przejrzystych materiałów. Z biegiem lat jego 

surowość ciągle wzrastała. Z uporem odsyłał od konfesjonału niewiasty, które uznał za nieskromnie 

ubrane. Niekiedy zdarzało się, że z bardzo długiej kolejki penitentów wysłuchał zaledwie kilku spowiedzi. 

Sam ojciec Pio kazał przed wejściem do kościoła zawiesić taka inskrypcję: 

 „Zabrania się wstępu mężczyznom z obnażonymi ramionami i w krótkich spodniach. Zabrania się 

wstępu kobietom w spodniach, bez welonu na głowie, w krótkich strojach, z dużym dekoltem, bez 

pończoch lub w inny sposób nieskromnie ubranym.” 

Ojciec Pio w latach sześćdziesiątych ładnie nam to wyjaśnił, że jeśli chcemy wiedzieć, jakie są 

wzorce czystości, musimy zapytać o to Tę, która jest wzorem absolutnej czystości. Jeśli więc 

pytamy o to, czy dana moda, strój mieści się ramach skromności i czystości, musimy to odnieść do 

naszej Matki Maryi i zapytać, czy ten strój Jej by się spodobał, czy zaakceptowałaby go? Jak Ona 

chciałaby, aby ubrane były jej ukochane dzieci – synowie i córki? 

Święty Pius XII o modzie i skromności  

Cnota skromności, jak uczy Ojciec Święty, jest naturalnym bastionem czystości i gwarantuje jej 

skuteczną obronę. Istnieją mody, które są nieprzyzwoite i stają się w ten sposób przyczyną grzechów. 

Moda nie może być nigdy bezpośrednią okazją do grzechu – naucza Pius XII. 

Święty Papież Pius XII mówi również: słusznie pisał starożytny poeta: „Prywatna rozwiązłość 

niewiasty i mężczyzny prowadzi zawsze do obecności nagości w życiu publicznym narodu”.                                                         

One niszczą takie cnoty chrześcijańskie, jak: skromność, czystość, wstydliwość. W Kazaniu na Górze 

Chrystus mówi: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą".Starajmy się, zatem 

walczyć o czystość naszych serc i serc dzieci naszych. 

Pius XII zwrócił się również ze specjalnym przesłaniem do Kongresu Łacińskiej Unii Mody, w którym 

m.in. stwierdzał: Naturalna przyzwoitość w swoim ściśle moralnym sensie (...) oparta jest na wrodzonej i 

mniej lub bardziej świadomej skłonności każdej osoby do obrony swojego ciała przed pożądaniem ze 

strony innych, tak by każdy mógł używać go (...) zgodnie z mądrymi celami, jakie wyznaczył mu 
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Stwórca, chroniąc za zasłoną czystości i skromności. Cnota skromności, jak uczy Ojciec Święty, jest 

naturalnym bastionem czystości i gwarantuje jej skuteczną obronę. Papież podkreślił, że każdy człowiek 

słyszy ostrzegający głos wstydliwości od momentu, w którym zaczyna używać rozumu i to zanim jeszcze 

zrozumie pełne znaczenie i sens czystości. Dlatego też skromność dla każdego z nas musi być 

ważniejsza od wszelkich chwilowych tendencji i kaprysów. Musi też zdecydowanie panować nad modą.  

Poczucie wstydu stoi tu na straży niewinności i o tę niewinność muszą się zatroszczyć katoliccy rodzice. 

Nie można jednak skutecznie wychować do czystości, jeśli sami rodzice nie będą jej wzorami i 

zachętą do jej praktykowania. Dziecko musi widzieć na co dzień, że rodzice sami mają poczucie 

wstydu i swoim strojem, zachowaniem dbają o cnotę czystości. ... 

Albo jakiego rodzaju ignorancją jest sytuacja, w której matka, ze względu na panującą modę, pozwala 

dorastającej córce na niemoralne stroje, w których dziewczyna wychodzi do szkoły czy na różne 

imprezy? Czy taka matka nie zdaje sobie sprawy, że pozwalając córce na nieskromny ubiór, 

prowokacyjny styl bycia i zachowania przyczynia się nie tylko do jej grzechu i grzechu innych, ale 

również sprowadza na swoje dziecko poważne zagrożenia dla jej bezpieczeństwa i życia? 

 Maryja wzorem czystości i niewinności 

Małą Hiacyntę zapytano kiedyś: A czy ty wiesz, co znaczy być czystą? Tak, wiem - odpowiedziała - Być 

czystym na ciele, znaczy utrzymywać schludność. Być czystym duchowo, znaczy nie popełniać 

grzechów, nie patrzeć na to, czego nie powinno się oglądać, nie kraść, nigdy nie kłamać, zawsze mówić 

prawdę bez względu na to, ile to może kosztować... Najświętsza Maryja Panna, w Fatimie ze 

smutkiem stwierdziła, że najwięcej dusz idzie do piekła przez grzechy cielesne. .... 

Sł. B. Ks. kard. Stefan Wyszyński w przemówieniu do dziewcząt pytał 

i napominał:  

Królowa Polski z Jasnej Góry ma suknię ozdobioną liliami. Czy do każdej swojej sukienki mogłabyś 

przypiąć lilijkę z szaty Matki Boskiej jako wyraz maryjnego stylu i mody? Współczesne niewiasty, 

nawet te na tronie, często pokazują się publicznie niezupełnie ubrane. A przecież suknia jest po to, 

aby zasłonić ciało. (...) Czy jesteś zawsze naprawdę ubrana? Patrząc na modne sukienki odnosi się 

wrażenie, jakby krawcowa zapomniała uszyć to, co najważniejsze. (...) Te obnażające ubrania są nie 

tylko nieskromne, ale najczęściej po prostu brzydkie. Bądź modna, ale moda ma także swoje granice. 

Nie dopuść, aby moda ciebie kształtowała. To ty twórz modę. (...) Przypatrzcie się cięciom na twarzy 

Jasnogórskiej Pani. To rycerska Pani, zna walkę i krew. Jesteście Jej dziećmi, dziećmi Jej rycerskiego 

Narodu.  

 

Czystość kosztuje, i to drogo kosztuje, to cnota rycerska, cnota 

zwycięzców i ludzi odważnych. Tchórzów i wygodnisiów na nią nie 

stać. 
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Na koniec chciałabym również dodać pewne wypowiedzi na temat ubioru-sutanny kapłanów, 

zakonników: 

„… Nie mogę odłożyć pióra, zanim nie dotknę tu jeszcze jednej sprawy, która ma dla wspólnoty kleru 

większe, niż się wydaje znaczenie, a dla Ludu Bożego jest społecznym wyznaniem wiary. Mam na 

myśli sutannę kapłańską. Sutanna nie jest ubiorem w szeregu innych strojów, ale jest wyznaniem wiary 

przed ludźmi, jest odważnym świadectwem danym Chrystusowi, jest przyznaniem się do 

Kościoła. Kiedy raz przybrałem ten strój, muszę nie tylko pytać siebie, czy go noszę, ale w rachunku 

sumienia pytać – jeśli to miałoby się zdarzyć - dlaczego zdjąłem znak wiary i kapłaństwa. Czy z lęku ? 

Ze słabości ? Nie!                                                          

Zdjęcie stroju duchownego to to samo,  

co usunięcie krzyża przydrożnego, aby już nie przypominał Boga.” 

Autor: kard. Stefan Wyszyński, List do moich kapłanów, Paryż 1969, tom III, s. 76–77. 

„Nowa ewangelizacja wymaga także, aby kapłan ujawniał swoją prawdziwą obecność. Musi być jasne, 

że słudzy Jezusa Chrystusa przebywają wśród ludzi i są do ich dyspozycji. Ważne jest przeto ich 

przyjazne i braterskie trwanie we wspólnocie. W tym kontekście rozumiemy duszpasterską doniosłość 

przepisów dotyczących stroju duchownego. Prezbiter nie powinien się go pozbywać, gdyż ujawnia 

on publicznie jego poświęcenie się bez ograniczeń w czasie i miejscu na służbę Chrystusowi, 

braciom i wszystkim ludziom. Im głębiej społeczeństwo wydaje się zeświecczone, tym bardziej 

potrzebuje znaków.” 
Autor: Kongregacja ds. Duchowieństwa, 

Kapłan i trzecie chrześcijańskie milenium..., 

Rzym, 19 marca 1999 r. 

 „Sutanna lub habit nie czynią księdza lub zakonnicy, podobnie jak woda nie czyni chrztu, chleb – 

Eucharystii, a olej – święceń kapłańskich, lecz są one dobrymi znakami tajemnicy, którą reprezentują. 

Niektórzy twierdzą, że habit albo koloratka oddzielają nas od świata. Doskonale!  

Naszym przeznaczeniem jest być „znakiem sprzeciwu” i różnić się od ludu. Tego właśnie chce od 

nas Pan Jezus: abyśmy byli W świecie, a nie ZE świata. 

Autor: abp Fulton John Sheen, Those Mysterious Priests, 1970 r., s. 219. 

„… Polska żegna bohatera nie w koronie, nie w generalskim mundurze, lecz w kapłańskiej 

sutannie….”  mówił Jan Nowak-Jeziorański, były dyrektor Radia Wolna Europa – po śmierci prymasa 

Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

„ … Boli mnie, świeckiego, to, że tak rzadko dziś udaje mi się spotkać na ulicy – w sklepie, w urzędzie, w 

kinie, etc. – księdza w sutannie. Chlubne wyjątki potwierdzają jedynie smutny stan rzeczy: oto 

doczekaliśmy czasów, w których widok ubranego w sutannę księdza budzi zdziwienie nawet u ludzi 

wierzących. 

Autor: Tomasz Sulewski , Źródło: „Idziemy” nr 37/2009. 

 

https://pl.wikiquote.org/wiki/Stefan_Wyszy%C5%84ski
https://pl.wikiquote.org/wiki/Fulton_John_Sheen
https://pl.wikiquote.org/w/index.php?title=Tomasz_Sulewski&action=edit&redlink=1
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„Sutanna jest symbolem, symbolem ducha Naszego Pana Jezusa Chrystusa, ducha ubóstwa, 

ducha wyrzeczenia, ducha czystości. A cóż innego głoszą kapłani jak nie te cnoty? Cnotę ubóstwa, 

posłuszeństwa, czystości, pokory, wyrzeczenia, czego wzorem i symbolem jest sutanna. Zrezygnowanie 

z sutanny oznacza w oczach wiernych, w oczach ludzi w pewnym sensie zrezygnowanie z ideału 

Naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego nasi wierni potrzebują, aby wytrwać w cnocie.” 

„…Owe szaty zmuszają raczej przez swą powłóczystość do dostojnego i poważnego poruszania się. 

Postronnych informują o tym, że w zabieganym świecie są osoby, które wszystko oddały Bogu i Jego 

tylko chcą kontemplować. Jakże niezastąpione i niestety rzadkie dziś jest świadectwo księdza i 

zakonnika, którego w sutannie lub habicie spotykamy w pociągu, autobusie, tramwaju, sklepie czy na 

ulicy. Wszyscy od razu wiedzą i czują to mimowolnie, że wraz z tym ubiorem hierarchia spraw się 

zmienia i ich myśli kierują się ku Temu, któremu ta osoba duchowna poświęciła swe życie.  

To wspaniały apostolat bez słów, który samym swym widokiem jest w stanie pociągnąć młode dusze do 

poświęcenia i odkrycia w sobie powołania.  

Szkoda, że coraz rzadziej praktykowany w dzisiejszym świecie... 

Z modlitwą – autor 

WPROWADZENIE DOKUMENTU,  
PORZĄDKUJĄCEGO ZASADY  
POSŁUGI MODLITW UWOLNIENIA  

Długo czekaliśmy w Kościele Katolickim na dokument, który by z jednej strony porządkował, a drugiej 

zachęcał do posługi modlitwy uwolnienia. 

Można by mówić tu o pewnym prezencie Kościoła w Roku Jubileuszowym, gdy świętujemy 50-lecie 

Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. 

Prace nad niniejszym tekstem zostały podjęte w odpowiedzi na wiele zapytań otrzymywanych przez 

International Catholic Charismatic Renewal Services ( ICCRS) z prośbą o informacje i wyjaśnienia 

dotyczące posługi uwolnienia w kontekście Kościoła katolickiego. 

Jak dowiadujemy się w kwietniu 2014 roku ICCRS odbyło w Rzymie kolokwium na temat posługi 

uwolnienia.  

Powstał tam wówczas projekt, który został przesłany do szerszej Komisji, a następnie przedstawiony 

Kongregacji Nauki Wiary. Kongregacja ta potwierdziła, że tekst nie zawiera żadnych błędów 

doktrynalnych.. 

Dokument powyższy porządkuje: kto, jak i kiedy może posługiwać tą modlitwą. 

Dowiadujemy się, że mogą, a nawet trzeba, aby to czynili kapłani oraz osoby świeckie po uprzednim 

przygotowaniu i w należytej dyspozycji duchowej. 

Dokument wyjaśnia to w słowach: 
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„Każda diakonia modlitwy uwolnienia powinna starannie badać i dobierać swoich członków. Osoby 

zaproszone do zespołu powinny odznaczać się chrześcijańską dojrzałością, zdrowiem psychicznym, 

świętością życia, pokorą oraz posłuszeństwem wobec władz kościelnych. Muszą być wolne od ciężkich 

grzechów czy ukrytych egocentrycznych motywów, takich jak pycha czy pragnienie zwrócenia na siebie 

uwagi. Powinny regularnie uczestniczyć w praktykach życia chrześcijańskiego, w tym w codziennej 

modlitwie, regularnym przystępowaniu do Eucharystii oraz sakramentu pojednania, a także odznaczać 

się wzrostem w cnotach. Niezależnie od odpowiedzialności wobec moderatorów diakonii, powinny także 

posiadać kierownika duchowego bądź być członkiem grupy dzielenia, która w razie potrzeby udzieli im 

stosownego napomnienia. Wreszcie, przed podjęciem posługi, powinny otrzymać szkolenie i nabrać 

doświadczenia z pomocą innych, bardziej doświadczonych osób.” 

Dokument wyjaśnia też na czym polega egzorcyzm prosty. 

Czym jest egzorcyzm uroczysty, zastrzeżony egzorcystom wiemy ze wstępu do Rytuału modlitw 

egzorcyzmujących. 

Natomiast występował problem przy egzorcyzmie prostym, jaką formą modlitw można się posługiwać 

przy uwolnieniu człowieka osaczonego przez złego ducha. 

Dokument nie zostawia nam jakieś dwuznaczności, mówi jasno, cyt.: „b e z p o ś r e d n i e słowo n a k a 

z u skierowane do złych duchów odgrywa ważną rolę w uwolnieniu.” 

Dokument podaje następujące wyjaśnienie: 

„Jak wspomnieliśmy w pkt 3.5.3., b e z p o ś r e d n i e słowo n a k a z u skierowane do złych duchów 

odgrywa ważną rolę w uwolnieniu. 

Poprzez wiarę i chrzest w Chrystusie, demony zostają poddane naszej władzy (Łk 10,19). (…) Ważne 

jest zachowanie bardzo podstawowego rozróżnienia: nie wydajemy rozkazów zwracając się do Boga. 

Modlimy się do Boga (zanosimy prośby lub błagania), naszego Stwórcy i Pana, z bojaźnią i miłością.  

Do demonów natomiast nie kierujemy próśb. Jedynym właściwym sposobem zwracania się do nich jest 

forma rozkazu. W języku tradycyjnym, zaklinamy je, to znaczy rozkazujemy im w imię naszego Boga lub 

Jezusa. (…) 

Słowo rozkazu powinno być bardzo proste. Na przykład: „Duchu pożądliwości, w imię Jezusa rozkazuję 

ci przestać dręczyć tę osobę. Zostaw ją i już nie wracaj.” (…) Nie ma potrzeby mówić demonowi, gdzie 

ma iść, choć można powiedzieć np.: „Idź pod krzyż”, czy „Idź do Jezusa Chrystusa”. Oczywiście nie 

wolno nam nigdy stosować żadnych zabobonnych praktyk, takich jak rozkazywanie demonom, by poszły 

do jakiejś świętej osoby czy do jakiegoś miejsca na ziemi.” 

Nie będę tu analizował całego dokumentu. Zapewne uczynią to bardziej wytrawni teolodzy. 

Chciałbym jednak podkreślić jak ważny jest to dokument nie tylko dla wszelkich grup charyzmatycznych 

Odnowy w Duchu Świętym w Kościele Katolickim, ale dla formacji alumnów w WSD oraz kapłanów. 

Dokument ten – jak powiedział kard. Kevin Farell, Prefekt Dykasterii ds. świeckich, rodziny i życia może 

stać się: 
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„Ponowną refleksją nad posługą uwolnienia, do której podjęcia przyczyniła się utrwalona od dawna 

praktyka Odnowy Charyzmatycznej, a także pomocą dla całego Kościoła – osób świeckich, duchownych 

i zakonnych – w większej wrażliwości na ten „chrzcielny dar”, jaki został udzielony wszystkim uczniom 

Chrystusa, a który należy docenić za jego wielką wartość w niesieniu wiernym duchowej pomocy." 

Doceńmy zatem ten dar dla Kościoła Katolickiego i zachęćmy przede wszystkim kapłanów i alumnów 

WSD do dobrego przygotowania się do tej posługi, aby później oni na parafiach tworzyli grupy służące 

modlitwą uwolnienia. 

Niestety praxis posługi pastoralnej w tym względzie na parafiach wygląda bardzo marnie: 

- proboszczowie nie są przygotowani do rozeznawania duchów, a uczy się przecież tego na trzecim 

tygodniu rekolekcji ignacjańskich ludzi świeckich, 

- jako były egzorcysta mogę śmiało stwierdzić, że nie ma dużo przypadków klasycznego opętania. 

Więcej mamy do czynienia z osaczeniem (opresje i obsesje), gdzie każdy kapłan po pewnym rozeznaniu 

mógłby uwalniać od Złego ducha. 

- kapłani jednak boją się posługiwać w tym względzie! Dlaczego? Bo nie są do tego przygotowani oraz 

nie było jasnego dokumentu Kościoła Katolickiego w tym względzie. 

- trzeba na nowo przypominać kapłanom, że jest to ich obowiązek wyrzucania Złych duchów. To nie jest 

jakaś nadzwyczajna misja kapłana. Każdy kapłan otrzymał ten dar w „pakiecie” kapłańskim, wraz ze 

święceniami. O tym czytamy w Ewangelii wg św. Marka: ”I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by 

mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy. (Mk 3,14-15). 

Podsumowując. 

Dziękujemy Kościołowi Katolickiemu za ten Dokument, w którym wyraził troskę o wolność duchową 

każdego chrześcijanina. 

Dziękujemy za otwieranie nas na modlitwę uwolnienia. 

Dziękujemy, że przez ten Dokument możemy zrozumieć jak wielka jest potrzeba w Kościele takiej 

posługi. 

Myślę, że ten Dokument zachęci nas wszystkich kapłanów do otwarcia się w pastoralnym praxis na 

parafiach, na tę posługę wobec ludzi potrzebujących. 

Ks. Roman  

ŚWIADECTWO RYCERZA RAFAŁA Z RUMII 

„BÓG OKAZAŁ MI SWOJE MIŁOSIERDZIE”. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.  

Mam 45 lat, jestem z rodziny wielodzietnej, życie moje było trudne. Do 18 roku życia wychowywałem się 

w domu dziecka, gdyż w mojej rodzinie nadużywano alkoholu. Po wyjściu z domu dziecka 

kontynuowałem jeszcze naukę w trybie zaocznym w technikum gastronomicznym. 

Po zakończeniu nauki podjąłem prace, mogłem już decydować o swoim losie oraz na co wydam 

zarobione pieniądze.  W tym okresie poznawałem ludzi, którzy nie stronili od alkoholu i wraz z nimi na 
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różnych imprezach przeznaczałem swoje pieniądze na alkohol. I tak powoli zacząłem się staczać na 

dno. Straciłem prace, mieszkanie i wylądowałem na ulicy. Zostałem sam, rodzina odwróciła się ode 

mnie, a koledzy nie chcieli już mnie znać. Ratunku szukałem w pomocy społecznej, gdzie skierowano 

mnie na terapię alkoholową.  

Po pół rocznej terapii alkoholowej niestety znów zacząłem pić i nie mając się gdzie podziać, nocowałem 

na klatkach schodowych. Załamany i zrozpaczony swoim losem, może i z natchnienia Ducha Świętego 

udałem się do kościoła, w którym spotkałem kobietę prowadzącą koronkę do miłosierdzia Bożego. 

Poprosiłem ją, aby mi kupiła dzienniczek Św. Siostry Faustyny. Zgodziła się i kupiła mi go. Będąc 

trzeźwy, czytałem DZIENNICZEK, co było moją modlitwą.  

Za wstawiennictwem św. siostry Faustyny Pan Bóg postawił mi na mojej drodze kobietę, której 

opowiedziałem o swoim losie. Ona zaprosiła mnie na msze z modlitwą o uzdrowienie na duszy i ciele, 

odprawiane w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych. 

Na tej mszy otrzymałem siłę do walki z nałogiem i dar modlitwy, które były łaską otrzymaną od Pana 

Boga. Życie moje zaczęło się zmieniać zaraz następnego dnia, gdzie spotkałem ludzi, którzy 

zaproponowali mi pracę i mieszkanie. Minęło dziewięć lat jak się nawróciłem i zacząłem żyć w 

trzeźwości. Dzięki łasce miłosierdzia Bożego, Pan Jezus zabrał mi również nałóg palenia papierosów. 

Dając to świadectwo, chcę wspomnieć, że od 5 maja 2012 r. należę do Legionu Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego. A doszło do tego poprzez P. Marię, którą postawił mi Pan Bóg na 

drodze. Podarowała mi ona książeczkę-modlitewnik „Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa”. Modląc 

się z tej książki, natknąłem się na treść mówiącą o Legionie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego, która natchnęła mnie poprzez działanie Pana Jezusa na wstąpienie do Legionu. Zanim 

wstąpiłem do wspólnoty, bardzo długo rozmyślałem i zastanawiałem się czy ta droga, która podejmę i 

czy jest to wolą Bożą. Po czterech latach wątpliwości i działania Pana Boga w moim życiu poprzez 

stawianych na mojej drodze ludzi o dobrym sercu, podjąłem decyzję o wstąpieniu do Legionu Małych 

Rycerzy. Wiedziałem wtedy na pewno, że musi to być specjalna łaska Boża oraz, że Bóg naprawdę 

działa w życiu człowieka jeśli tylko prawdziwie otworzy się na Jego miłosierdzie. Mimo, że 

niejednokrotnie jesteśmy  daleko od Niego zatopieni w bagnie grzechu, lecz On na nas zawsze czeka z 

kochającym Sercem Miłosiernego Ojca. 

Panie Jezu, bądź uwielbiony i wywyższony za łaskę miłosierdzia Bożego w moim nawróceniu i 

uzdrowieniu. Amen.      Mały Rycerz Rafał z Rumii 

ŚWIADECTWO RYCERZA Z WROCŁAWIA 

Kiedy po raz pierwszy poszedłem na spotkanie Małych Rycerzy we Wrocławiu nie wiedziałem czego 

oczekiwać. Byłem świeżo po kolejnym już nawróceniu w moim życiu. Wszystkie poprzednie miały to do 

siebie, że były nietrwałe. Tym razem wiedziałem przynajmniej tyle, że aby wytrwać w łasce, trzeba się 

modlić. I, przede wszystkim dzięki lekturze „Poematu Boga-Człowieka”, znałem Jezusa. Miałem 33 lata, 

byłem zdecydowanie najmłodszym uczestnikiem modlitwy, nie umiałem modlić się na różańcu, nie 

znałem stacji Drogi Krzyżowej, nie wiedziałem czym różni się Anioł Pański od Apelu Jasnogórskiego. Po 
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pewnym czasie zaczęły boleć mnie kolana a modlitwom zdawało się nie być końca. Przyszła mi do 

głowy myśl, że chyba tutaj nie pasuję, ale na szczęście ją odrzuciłem. Nie pamiętam już, co czułem, co 

sobie myślałem po tej pierwszej adoracji we wspólnocie, ale postanowiłem iść na następną. 

Tak się zaczęło… 

We wspólnocie od początku spotykałem się z życzliwością i szybko poczułem, że jestem tu u siebie. To 

był mój Damaszek. Podziwiałem i uczyłem się od sióstr i braci czci dla Najświętszego Sakramentu, 

szacunku dla Tradycji Kościoła, w szczególności Kościoła w Polsce, miłości do Ojczyzny. Po każdej 

wspólnej modlitwie czułem w sercu delikatny spokój i łagodną radość i te same uczucia mogłem 

wyczytać z twarzy tych, z którymi się modliłem. 

Prorok Eliasz w Pierwszej Księdze Królewskiej spotkał się z Bogiem: „A oto Pan przechodził. Gwałtowna 

wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały [szła] przed Panem; ale Pan nie był w wichurze. A po 

wichurze - trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był 

w ogniu. A po tym ogniu - szmer łagodnego powiewu.” (1 Krl 19:12n) 

Gwałtowna wichura rozwalająca góry to nawrócenie od tego wszystkiego, co jest łamaniem pierwszego 

przykazania - na górze oddawało się cześć bóstwom. Niektóre rzeczy było mi łatwo porzucić (np. 

oglądanie telewizji), ale z niektórymi miałem problem przez wiele lat, nawet wtedy, gdy nie byłem już do 

nich szczególnie przywiązany. Trzęsienie ziemi – zmiana hierarchii wartości nie tylko w wymiarze 

światopoglądowym, ale w życiu codziennym, nie poleganie już na sobie, ale na łasce Bożej, nie 

szukanie tego co w dole, ale tego co w górze. I ogień - ogień nowych pragnień, ożywionej wiary, chęci 

do działania. A Pan był przez ten cały czas we mnie, cierpliwy, cichy, przychodził w każdej Komunii 

Świętej by dodawać sił, pouczać, pocieszać, by kochać. 

Przez cztery lata jeździłem na spotkania ogólnopolskie Legionu, ale nigdy nie uczestniczyłem w 

rekolekcjach. Aż w 2015 roku wybrałem się na rekolekcje na Jasnej Górze. Okazało się, że będzie je 

prowadził montfortianin, ojciec Mihovil, a ich celem jest oddanie się w niewolę Matce Bożej. Zatem 

zostałem niewolnikiem Maryi, Królowej Serc. Przez jakiś czas po tym wydarzeniu czułem wzmożoną 

opiekę Najświętszej Dziewicy, w końcu jednak wszystko wróciło „do normy”. I gdyby ktoś mnie zapytał 

jeszcze niedawno, czego się spodziewam w przyszłości, to powiedziałbym, że oczywiście wszystko w 

ręku Boga, ale w gruncie rzeczy to pewnie moje życie duchowe będzie wyglądać mniej więcej tak samo. 

Przy ofiarowaniu się Maryi przyjmowaliśmy łańcuszek niewolnika. Ja jakoś nie byłem do tego 

przekonany i łańcuszka nie kupiłem, ale brat Wiesław jeden mi podarował. Niemniej nie miałem zamiaru 

go nosić na ręku. Zamiast tego nosiłem go przy sobie w kieszeni, gdziekolwiek szedłem. Dopiero po 

dwóch latach, kiedy znów wybierałem się na rekolekcje na Jasną Górę, rano, przed wyjazdem, 

założyłem łańcuszek na lewą rękę. 

Na niedługo przed wyjazdem jako pokutę miałem rozważyć tekst z Łk 11:5-13, który kończy się tymi 

pamiętnymi słowami: „Jeśli więc wy, będąc złymi, potraficie dawać swoim dzieciom dobre dary, to o ileż 

bardziej Ojciec, który jest w niebie, da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.” 
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Rekolekcjonista, ojciec Andrzej, na pierwszej konferencji zadał pytanie: „Po co tu przyjechałeś?”, nie 

potrafiłem odpowiedzieć na nie odpowiedzieć. Ale Dobry Jezus i Jego chwalebna Matka, Dziewica 

Maryja, wiedzieli, co dla mnie tam przygotowali. Na tych rekolekcjach, w niedzielę, po Mszy z modlitwą o 

uwolnienie i uzdrowienie stało się coś, czego wówczas nie rozumiałem. Dzisiaj wiem, że łaska, jaką 

otrzymałem, zwana jest namaszczeniem w Duchu Świętym, wylaniem Ducha Świętego, bądź chrztem w 

Duchu Świętym. Nie wiem, dlaczego Bóg udzielił mi tej łaski, natomiast zauważyłem, że powszechnie 

się uznaje, że warunkiem do jej otrzymania jest oddanie życia Jezusowi. Otóż od początku bycia Małym 

Rycerzem codziennie odmawiam Akt Zawierzenia i Akt Ofiarowania (są w Dyplomiku), po każdej 

Komunii Świętej Modlitwę do Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego (śpiewniczek str. 130), ofiarowanie z 

obrazka Maryi Królowej Serc, które rozdawał o. Mihovil, wreszcie akt strzelisty „Jestem cały Twój...”, 

przy czym od jakiegoś czasu odmawiam go w wersji trynitarnej: 

„Jestem cały Twój i wszystko co mam jest Twoją własnością, Umiłowany Tato – przez Maryję, 

Twoją Najukochańszą Córeczkę. 

Jestem cały Twój i wszystko co mam jest Twoją własnością, Umiłowany Jezu – przez Maryję, 

Twoją Świętą Mamę. 

Jestem cały Twój i wszystko co mam jest Twoją własnością, Umiłowany Duchu Święty – przez 

Maryję, Twoją Niepokalaną Oblubienicę.”  

Wiem, że nie jestem w stanie sam z siebie spełnić przyrzeczenia, aby całym sercem służyć Panu 

Jezusowi ale jestem przekonany, że składając taką deklarację oddajemy Bogu chwałę pokładając w nim 

nadzieję na dokonanie w nas rzeczy po ludzku niemożliwej. 

Po rekolekcjach zacząłem interesować się osobą Ducha Świętego i ruchem charyzmatycznym. 

Dowiedziałem się, że charyzmaty to po prostu takie łaski, którymi mamy służyć innym i przy ich pomocy 

rozszerzać królestwo Boże na ziemi. Św. Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 14 m. 

in.: „zabiegajcie o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa!”, „Chciałbym, żebyście wszyscy 

mówili językami, jeszcze bardziej jednak pragnąłbym, żebyście prorokowali” oraz „Dziękuję Bogu, że 

mówię językami lepiej od was wszystkich.” (niektórzy tłumaczą „więcej”) i „kto modli się w językach 

buduje sam siebie”. W Ewangelii św. Marka Pan Jezus zapowiada, że ci, którzy uwierzą „będą mówić 

nowymi językami” (por. Mk 16:17). Przyznam się, że przedtem nie miałem pojęcia, że św. Paweł modlił 

się w językach, uświadomienie sobie tego otworzyło mi oczy na ten dar, że warto go pragnąć i z niego 

korzystać. 

Wiarę w to, że Duch Święty chce działać przez charyzmaty i udzielać ich także dzisiaj można 

podbudować cytatami z Pisma Świętego, choćby wspomnianą obietnicą Jezusa z Mk 16:17n (por. Dz 

28). Do mnie przemówiła jednak najbardziej mowa kapłańska Pana Jezusa z Ewangelii wg św. Jana, 

gdzie Zbawiciel cztery razy (!) obiecuje, że o cokolwiek poprosimy w Jego Imię, to On to spełni, a Ojciec 

przez to będzie uwielbiony, czyli nie tylko mamy taką możliwość, ale Bóg wprost tego chce, tego od nas 

oczekuje! (zob. J 14:13n, 15:7n, 15:16, 16:23n) 
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Na końcu pragnę wyrazić wdzięczność za wszystko, co otrzymałem będąc członkiem Legionu Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez pośrednictwo Najświętszej Matki od Trój-Jedynego 

Boga, Jemu tylko chwała i cześć i uwielbienie teraz i na wieki wieków. Amen. 

Pozdrawiam - mr Sławek 

TO NIESAMOWITE! Dziecko umarło, po czym 
przed pogrzebem ... zostało wskrzeszone!  

Krzątając się wokół maleńkiej drewnianej trumienki, przepełnione bólem zakonnice z trudem 

czyniły przygotowania do pogrzebu. Z żalem i smutkiem spoglądały raz po raz na bladą 

twarzyczkę Marii Anieli, zanosząc w duchu gorące modlitwy za dziecko, które po stracie rodziców 

zmarło ze zgryzoty. Wtem murami zakonu wstrząsnął ogłuszający pisk. Podwinąwszy habity, obie 

zakonnice rozpaczliwie rzuciły się do ucieczki. Dziewczynka otworzyła oczy... 

Fragment artykułu o klarysce jaki ukazał się w dwumiesięczniku "Któż jak Bóg" 

Maria Aniela Astorch (1592-1665) powróciła do życia w wieku pięciu lat. Rodzinę zastąpiły jej klaryski 

kapucynki, u których się wychowała i złożyła śluby zakonne w 1609 r. Wykazując niezwykłą jak na swój 

młody wiek dojrzałość, została wysłana do Saragossy, gdzie pracowała jako nauczycielka i mistrzyni 

nowicjatu przez dziewięć kolejnych lat. Założyła również klasztor w Murcji – jako ksieni wykazała się 

wielką miłością i wiarą, szczególnie podczas epidemii w 1648 r. oraz podczas powodzi z 1651 r., która 

zniszczyła znaczną część klasztoru. 

Klaryska z zapałem studiowała łacinę, czym wzbudzała zachwyt ówczesnych uczonych. Ukochała 

Pismo Święte oraz codzienną liturgię Mszy Św., dlatego nazywano ja mistyczką brewiarza. W swoich 

pismach – nieopublikowanych, lecz do dziś przechowywanych w archiwach zakonnych w hiszpańskiej 

Murcji – zostawiła ciekawe wytyczne w dążeniu do doskonałości chrześcijańskiej. Kontemplowała mękę 

Chrystusa, zwłaszcza moment biczowania. Odczuwała wtedy ten sam ból, co Zbawiciel. 21 października 

1624 r., po długiej walce duchowej, nadszedł wreszcie tak upragniony przez Marię Anielę dzień 

duchowych zaślubin z Panem. 

Maria wielokrotnie widziała swojego Anioł Stróża i rozmawiała z nim. W dzienniczku opisała ich pierwsze 

spotkanie: „Jak tylko zdałam sobie sprawę z jego obecności, w mojej duszy zaszła natychmiastowa 

zmiana – jakbym żyła wewnątrz i na zewnątrz mojego ciała jednocześnie. Moje zmysły nabrały 

szlachetności w odbiorze świata, a serce i ciało spowijał delikatny błogostan. To spotkanie pozostawiło 

ślad w mej duszy, wdzięczność tak słodką i pokorną, iż wszystkie moje namiętności i słabości zniknęły. 

Odczułam ogromną czystość umysłu oraz zawieszenie zmysłów, łaski Boże miały do mnie pełny dostęp, 

nieograniczone moją nędzą”. 

Jedno spotkanie z Aniołem Stróżem wystarczyło, by Maria Aniela Astorch została oczyszczona ze 

wszystkich niedoskonałości. Módlmy się, by nasz Anioł Stróż pomagał nam w walce z wadami i 

słabościami.        Agata Pawłowska 
Artykuł ukazał się we wrześniowo-październikowym numerze „Któż jak Bóg” 5-2013. 
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Objawienie Chrystusa Pana św. Albertowi Kolońskiemu  

O WARTOŚCI UCZYNKÓW CZŁOWIEKA ZA ŻYCIA 

1. Gdy dasz jałmużnę dla miłości mojej za żywota twego, to mnie milsza i tobie pożyteczniejsza jest, 

niżeli gdyby po śmierci twojej inni dali za cię górę jedną złota, wysoką aż do samego nieba. 

2. Jedna łza wylana z miłości męki mojej za żywota twego, to mnie milsza i tobie pożyteczniejsza jest, 

aniżeli gdyby po śmierci twojej inni za cię wylali źródła łez z którychby stała się rzeka jedna. 

3. Gdy się zerwiesz ze snu na modlitwę, milej mi i tobie pożyteczniej jest, niż gdybyś dziesięć tysięcy 

ludzi wyprawił na wojnę za wiarę świętą przeciwko niewiernym. 

4. Gdy przebaczysz nieprzyjaciołom twoim i tym, którzy cię obrazili  i odpuścisz im, mnie milej i tobie 

pożyteczniej jest aniżeli gdybyś szedł do Jakuba ( tzn. do grobu św. Jakuba Apostoła w Hiszpanii, dokąd 

odbywa się pielgrzymka) nagi i gdybyś na każdej mili znajdował pole rózg któremibyś się tak bardzo 

biczował, żebyś wszystką drogę krwią skropił. 

5. Gdy o wszystkich sprawach bliźniego twego sądzisz dobrze,  milej mi to i tobie pożyteczniej jest, 

niżeli  gdybyś wszystko rozdał na ubogich i przez całe życie twoje o chlebie i wodzie pościł. 

6. Gdy się za najpodlejszego ze wszystkiego stworzenia uznajesz to mnie milsze i tobie 

pożyteczniejsze jest, aniżeli gdybyś budował przy mostach kościoły i szpitale na drogach dla przyjęcia 

ubogich. 

7. Modlitwy, które za żywota twego ty i inni za cię czynią milsze mi i tobie pożyteczniej jest niżeli 

gdyby po śmierci twojej tysiące się za ciebie modliło. 

8. Gdy ty opuszczasz wszelką pociechę światową dla miłości mojej, a mną samym się kontentujesz, 

to mnie milej i tobie pożyteczniej jest niżeli gdybyś czynił najcięższe umartwienia. 

9. Znieść dla miłości mojej jedno słowo obraźliwe, dla mnie to będzie ważniejsze aniżeliby  po 
śmierci twojej czyniono wiele dyscyplin za ciebie. 

10. Anzelm święty mówi: „Więcej waży jedno godne słuchanie Mszy Świętej za żywota, niż gdyby po 
śmierci twojej za ciebie sto Mszy Świętych odprawiło się. 

PRAKTYCZNE MYŚLI I RADY ŚW. JAN Z KRONSZTADU  
Według opracowania „MOJE ŻYCIE W CHRYSTUSIE”  

„Kiedy proszą cię o pomodlenie się o wybawienie kogokolwiek od śmierci cielesnej, na przykład 

utonięcia, śmierci z powodu choroby, od ognia czy jakiegokolwiek innego nieszczęścia, pochwal wiarę 

proszących i powiedz sobie: bądź błogosławiona, wiaro wasza, według wiary waszej niech spełni Pan 

moją niegodną, małej wiary modlitwę, i niech doda mi wiary.” (str. 92) 

„Prosząc Boga o rozmaite dobra, wierz, że Bóg jest wszystkim we wszystkich. Prosisz go o zdrowie – 

wierz On twoją wiarą, o miłość – On twoją miłością, o pokój – On twoim pokojem i radością, o pomoc 
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przeciw wrogom widzialnym i niewidzialnym – On twoją pomocą wszechpotężną, o jakiekolwiek dobro 

byś go poprosił, On jest właśnie tym dobrem, jak i wszystkim innym dobrem, i jeśli uzna za potrzebne 

dać ci to dobro, to będzie tez dla Ciebie tym właśnie dobrem. Aby Bóg był wszystkim we wszystkich (1 

Kor 15,28).” (str. 192) 

AKT ZAWIERZENIA PARAFII MATCE BOŻEJ 
CZĘSTOCHOWSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI 

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo, 

Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia! 

W obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, 

oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą i macierzyńską niewolę miłości  

naszą parafię, kapłanów, osoby konsekrowane, małżeństwa i rodziny, 

ojców i matki, dzieci i młodzież, ludzi starszych, chorych i samotnych, 

wspólnoty, grupy i wszystkie dzieci Boże. 

Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas 

przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi. 

Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, 

rodzinnym i parafialnym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna. 

Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia: 

Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom, 

w trosce o zbawienie każdego człowieka. 

Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej 

rozwijać w każdym z nas osobiście przymierze chrzcielne z Bogiem. 

Chcemy otwierać się na światło wiary,  

która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa i owocuje świadectwem życia. 

Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie  

i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie 

w pracę, kulturę, sztukę i naukę, 

przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych. 

Chcemy stać się budowniczymi pokoju w rodzinie, parafii, Ojczyźnie i świecie. 

Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania naszej parafii. 

Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość 

do naszego Narodu i każdego z nas. 

Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich 

światło zbawczej nadziei. Amen. 
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Jubileuszowy Kongres Miłosierdzia,  
Kraków Łagiewniki – 7.04.2016r. 

Wystąpienie w ramach dyskusji delegatki Apostolskiej Grupy Miłosierdzia Bożego 

Jezu ufam Tobie! 

Reprezentuję Apostolską Grupę Miłosierdzia Bożego działającą od 23 lat w Kościele a ostatnio 13 lat na 

Skałce w Krakowie. 

Jesteśmy czcicielami Pana Jezusa Króla Miłosierdzia i działamy w charyzmacie św. Jana Pawła II i św. 

s. Faustyny. 

Św. s. Faustyna zapisała w Dzienniczku (Dz.450) „Nie chcę spoczynku w boju, ale walczyć będę do 

ostatniego tchu życia o chwałę Króla i Pana swego” 

Działając w tym charyzmacie, chcemy obecnie w tym czasie łaski, wyrazić należną chwałę i część Panu 

Jezusowi Królowi Miłosierdzia. Pragniemy, aby Pan Jezus miłosierny doznał najwyższą chwały w 

naszym Narodzie, został wywyższony i ogłoszony Królem Polski. 

Posiadamy relikwię, jakim jest obraz Pana Jezusa Króla Polski, poświęcony przez św. Jana Pawła II i 

naznaczony jego pierścieniem - symbolem władzy Piotra. Przez to poświęcenie obraz Króla Polski został 

włączony w życie Kościoła, peregrynował do wielu miejsc kultu, i uczestniczył w licznych 

uroczystościach Kościelnych, posiada imprimatur. 

W tym spełnieniu błogosławieństwa otrzymanego od św. Jana Pawła II przedstawiam publicznie święty 

obraz Pana Jezusa Króla Miłosierdzia - Króla Polski. 

Pragnę przekazać tu obecnym i do waszych serc, oraz całej Polsce słowa św. Papieża Jana Pawła II -

które powiedział do nas po poświęceniu obrazu: „róbcie wszystko, módlcie się aby się tak stało”, 

Chrystus jest Bramą Miłosierdzia. Św. Jan Paweł II nauczał, że „w ranach Jezusa miłosiernego jest 

nasze zbawienie", a więc i zbawienie Polski. 

W roku Miłosierdzia i Jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski, naszym wnioskiem ze strony świeckich jest 

prośba skierowana do Episkopatu o głoszenie Pana Jezusa Króla Miłosierdzia Królem Polski, - bo nie 

mamy innego Króla poza Jezusem Królem Miłosierdzia - Najmiłosierniejszym Zbawicielem świata. 

Hosanna Królowi Miłosierdzia – Błogosławiony, Który idzie w imię Pańskie 

Prośba do organizatorów o zamieszczenie tego wystąpienia i zdjęć w materiałach z Kongresu  

Apostolska Grupa Miłosierdzia Bożego przy Skałce w Krakowie 

Krystyna Hajduk 



Głos Małego Rycerza Nr 27 (3/2017)        lipiec-sierpień-wrzesień 2017 

  

53 
 

 
 

AKT ODDANIA PANU JEZUSOWI,  
KRÓLOWI MIŁOSIERDZIA 

Panie Jezu Chryste, Królu Miłosierdzia, 

pokornie proszę o Twoją miłosierną miłość nade mną grzesznikiem. 

Wpatrzony w Twoje Oblicze i pełne miłosierdzia oczy,  

pokornie proszę, 

abyś przyjął w wieczystą opiekę mnie i moją rodzinę. 

Pragnę pokutować za grzechy, 

z Twoją pomocą odważnie iść drogą do świętości według nauki, 

którą głosi Kościół Katolicki. 

Błogosław nam nasz Panie i Zbawicielu. 

Okaż nam Panie Miłosierdzie Twoje  

i daj nam swoje zbawienie. 

JEZU UFAMY TOBIE! 

Maryjo, Matko Miłosierdzia – wstawiaj się za nami! 

Św. Siostro Faustyno, Bł. Księże Michale Sopoćko, 

Św. Janie Pawle II – módlcie się za nami. 

 

IMPRIMATUR: Ks. Abp Metropolita Częstochowski WACŁAW DEPO, 

Częstochowa, 22.I.2013 r., L.dz. 50/K/2013; 

LISTA MIEJSCOWOŚCI, GDZIE RYCERZE 
PODJĘLI MODLITWĘ 7 KORONEK 

1 Tczew  

2 Jedlicze 

3 Tarnów 

4 Poznań 

5 Kraśnik 

6 Lesko 

7 Warszawa 

8 Bochnia 

9 Kartuzy Tarnowskie Góry 

10 Słupsk 

11 Gdynia 

12 Ostrów Wlkp. 

13 Łomża 

14 Zabrze 

15 Łapy 

16 Kalisz 

17 Szczecin 

18 Zakopane 

19 Szczytno 

20 Niemodlin 
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21 Bielsko Biała 

22 Krosno  

23 Piotrków Jelenia Góra 

24 Głubczyce 

25 Łódź 

26 Siedlce 

27 Żyrardów 

28 Opole 

29 Koszalin 

30 Boguszów Gorce 

Maria Mrózek, koordynatorka tej duchowej praktyki podjętej przez rycerzy reprezentujących powyższe 

miejscowości, przypomina o tej inicjatywie i o prosi o potwierdzenie podjętych zobowiązań. 

Jednocześnie wszystkich rycerzy i nowych członków Legionu chętnych do włączenia się w tę praktykę 

prosi o bezpośredni kontakt: 664 035 180. 

INTENCJE do 7 KORONEK do Bożego Mił. 

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 za przyczyną Matki Kapłanów 

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/ 

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. 
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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 za przyczyna Patronów Wspólnoty. 

DROGA KRZYŻOWA Z MODLITWĄ O UWOLNIENIE 

„Bóg Ojciec uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa Swego umiłowanego Syna, w 

którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.” 

Dziękujemy Ci o Dobry Ojcze za tę wielką łaskę. Rozważając stacje drogi krzyżowej prosimy o 

uwolnienie od zła wszystkich obszarów naszego życia, gdzie jeszcze Jezu nie jest jedynym 

panem. 

 

I. Pan Jezus na śmierć skazany 

Spiski, prześladowanie, zdrada Judasza, uwięzienie. Jezus oskarżony przez fałszywych świadków, 

uznany winnym bluźnierstwa za mówienie prawdy, skazany przez sędziego przekonanego o Jego 

niewinności pod naciskami przekupionego motłochu.  

Zniosłeś to wszystko w cichości, Panie Jezu, aby dać nam wolność. 

W imię Jezusa wyrzekam się fałszu, zdrady i wszelkiej formy kłamstwa, osądzania innych, 

przekupstwa i ulegania wpływom nie pochodzącym od Ciebie. Amen. 

II. Pan Jezus bierze krzyż na Swe ramiona 

Ubiczowany, wyszydzony w Swej królewskiej godności, przyjmujesz Panie krzyż – narzędzie tortur i 

symbol hańby. Całujesz go i obarczasz nim Swoje pokaleczone Ciało i ruszasz w Drogę, posłuszny Woli 

Ojca. To posłuszeństwo to prawdziwa wolność, to Miłość. 

W imię Jezusa wyrzekam się złośliwości, uszczypliwości, braku szacunku dla innych, 

nieczułości na krzywdę, niechęci do dźwigania krzyża dnia codziennego a także szukania 

poklasku u innych. Amen. 
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III. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy 

Bity, wleczony i poniewierany Pan Jezus upada. Jest sam, otoczony przez wrogi tłum i niechętnych mu 

żołnierzy - „sfora psów mnie opadła”. Jezu, Nauczycielu Boski, gdzie są Twoi uczniowie? Nie ma nikogo, 

kto by stanął w Twojej obronie. 

W imię Jezusa wyrzekam się fizycznej i słownej agresji, braku szacunku dla cudzej wolności i 

godności, wywierania presji na drugich dla własnej korzyści. Amen. 

IV. Pan Jezus spotyka Swoją Matkę 

Patrzeć na czyjeś cierpienie i nie móc nie zrobić - to boli. Patrzeć na cierpienie kogoś ukochanego i być 

bezradnym – to straszliwa duchowa tortura. A nie było i nie będzie na tej ziemi miłości większej niż 

Jezusa do Maryi i Maryi do Jezusa. Ta Miłość, którą jest Duch Święty, dała im siłę do udźwignięcia tego 

cierpienia. 

W imię Jezusa wyrzekam się ranienia innych poprzez ataki na to, co kochają, co dla nich 

cenne, nieprzebaczenia bliskim, zwłaszcza rodzicom ich win względem mnie, obojętności 

wobec słabych, którym mogę pomóc. Amen. 

V. Szymon z Cyreny pomaga Panu Jezusowi w dźwiganiu krzyża 

Niektórzy mają własne palny na życie i nie ma w nich miejsca dla Boga. Inni żyją z dnia na dzień 

zamknięci w swoim małym świecie troszcząc się tylko o to, by nie spotkało ich nieszczęście, odizolowani 

od innych, od ich problemów. Czasem nie ma innego sposobu, by zniszczyć ich egoizm, by spotkali 

Jezusa w drugim, jak zburzyć ich świat. Bóg daje zawsze to, co najlepsze, a nie to co najwygodniejsze 

czy najłatwiejsze. 

W imię Jezusa wyrzekam się egoizmu, wygodnictwa, pragnienia życia dla siebie, 

niezadowolenia z trudnych sytuacji życiowych, czy konieczności pomagania innym. Amen. 

VI. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi 

„Najpiękniejszy z synów ludzkich” zeszpecony nie do poznania. Piękno zniszczone przez ludzką złość, 

podłość, nienawiść. Żeby je przywrócić potrzebna jest troskliwa i odważna miłość. Ona potrafi odnaleźć i 

przywrócić boże podobieństwo w człowieku. 

W imię Jezusa wyrzekam się potwarzy, obmowy, złych intencji, pielęgnowania negatywnych 

uczuć i emocji, pesymizmu, krytykanctwa i lekceważenia ludzkiej godności i wartości w 

bliźnich. Amen. 

VII. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi 

Znowu ten sam grzech, ten sam upadek. Czasem skłonność do grzechu jest następstwem zranień 

wyniesionych z przeszłości, nawet z dzieciństwa, przed którymi bronimy się bez Boga. Trzeba odnaleźć 

ich przyczynę czyli ranę, przez którą wsączyło się zło, przebaczyć innym, samemu sobie, wyrzec się zła 

w imię Jezusa i przyjąć błogosławieństwo Boga Ojca. 
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W imię Jezusa wyrzekam się poczucia opuszczenia bądź oddalenia od Boga, niewiary, że 

chce i może mi przebaczyć, przekonania, że sam(a) muszę sobie poradzić i wszelkiej pychy, 

niechęci do szukania pomocy u innych. Amen. 

VIII. Pan Jezus poucza płaczące niewiasty. 

Wzruszone nieszczęściem Jezusa niewiasty płaczą. Ale emocje, płynące z wrażliwego na krzywdę 

serca, to za mało. Trzeba mieć oczy otwarte na to zło, które można zmienić, a emocje zamienić na 

energię do działania. 

W imię Jezusa wyrzekam się poczucia beznadziei i rozpaczy, bierności wobec zła, kierowania 

się emocjami, bycia głuchym na głos Boga. Amen. 

IX. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci 

Wycieńczony Jezus pada na drogę całym ciężarem ciała. Nie ma siły wstać, natomiast żołnierze martwią 

się tylko, czy nie skona przedwcześnie. Zbawiciel wie, że ma złożyć Siebie Samego w Ofierze na 

krzyżu, modli się więc by Ojciec posłał mu do pomocy aniołów, zbiera wszystkie siły i z trudem wstaje. 

Miłość rośnie wraz ze wzrostem pragnienia i wielkością ofiary. 

W imię Jezusa wyrzekam się rezygnacji, braku cierpliwości i wytrwałości, zwątpienia w Bożą 

Opatrzność, przekreślania tych, którzy upadli, poczucia wyższości nad grzesznikami. Amen. 

X. Pan Jezus z szat obnażony 

Dobry Jezu, Panie wszechświata, zabrano Ci wszystko. Wystawiony na widok gawiedzi, na drwiny i 

docinki, tak bardzo cierpiałeś, o Przeczysty, z powodu wstydu wywołanego obnażeniem, że nie 

zważałeś na ból i upływ krwi z odnowionych ran. 

W imię Jezusa wyrzekam się bezwstydu i wszelkiej nieczystości, wulgarnej mowy, sprośnych 

żartów i niestosownych rozmów, wścibskości, wspierania i korzystania z mediów i sztuki 

promujących rozwiązłość, gorszenia innych, zwłaszcza dzieci i młodzieży, obnoszenia się z 

grzechem. Amen. 

XI. Pan Jezus przybity do krzyża 

Oprawcy z dziką satysfakcją dokonują ukrzyżowania. Nie porusza ich łagodność ani słodycz spojrzenia 

Jezusa. Przeciwnie, są jeszcze bardziej okrutni, jakby chcieli w ten sposób przemóc Jego dobroć. Jezus 

znosi to wszystko bez sprzeciwu, choć straszliwie cierpi. Niewyobrażalne okrucieństwo katów i niepojęta 

wytrwałość naszego Zbawcy. Jak jest w moim życiu? Łatwiej mi przychodzi znieść cierpienie bez 

szemrania czy zranić kogoś bez wyrzutów sumienia? 

W imię Jezusa wyrzekam się znieczulicy i oschłości, ranienia językiem, pragnienia 

nieskrępowanej moralnie wolności, działania bez patrzenia na konsekwencje dla innych, 

cieszenia się z cudzego nieszczęścia. Amen. 

XII. Pan Jezus na krzyżu umiera 
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Umęczony Jezus modli się z krzyża za swoich prześladowców, przebacza im i woła: „Pragnę!” Jest to 

pragnienie zbawienia całego rodzaju ludzkiego. Panie Jezu, poślij nam Swego Ducha, aby zjednoczył 

nasze serca z Twoim Miłosiernym Sercem płomieniem Swej Miłości. Ukochana Mamo, zamknij nas w 

Swoim Niepokalanym Sercu i ofiaruj nas Swojemu Synowi. 

W imię Jezusa przebaczam! Przebaczam wszystkim, którzy cokolwiek mi zawinili. Przebaczam 

mojemu ojcu, matce, rodzeństwu, mężowi, żonie, dzieciom, nauczycielom, kapłanom, 

rządzącym. Przebaczam wszystkie zranienia od momentu poczęcia, w okresie dzieciństwa, 

dojrzewania, młodości, wieku średniego i dojrzałego. Przebaczam wreszcie samemu sobie. 

Niech mocą tego przebaczenia zostanie złamana wszelka władza złych duchów nade mną, 

moimi bliskimi i wszystkimi, których noszę w moim sercu. Amen. 

XIII. Ciało Pana Jezusa zdjęte z krzyża 

Matko Bolesna, Matko Litościwa, Matko Łaskawa, Ty uczysz nas jak godnie znosić cierpienie 

ofiarowując je Bogu. On nie obiecuje nam łatwego i przyjemnego życia na tej ziemi. Przeciwnie – kogo 

miłuje, tego też doświadcza. Ale nie tracimy ducha, bo Miłość wszystko zniesie, wszystko przetrzyma. 

Więc przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez Niepokalane Serce Maryi, Twojej umiłowanej 

Oblubienicy. Przyjdź i napełnij mnie ogniem Swojej Miłości. 

XIV. Ciało Pana Jezusa złożone w grobie 

Panie Jezu, najbliżsi składają Twoje Ciało w grobie. Kapłani przy każdej Komunii Świętej składają Twoje 

Ciało w nas. Podczas tej Drogi Krzyżowej razem z Chrystusem zostaliśmy przybici do krzyża, to znaczy 

oddaliśmy Bogu Ojcu naszą wolę, aby Jego Wola spełniła się przez nas. Teraz zaś już nie my żyjemy, 

leczy żyje w nas Chrystus. Choć nadal prowadzimy życie w ciele, jednak nasze obecne życie jest 

życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował nas i samego siebie wydał za nas. Nie możemy odrzucić 

łaski danej przez Boga. 

Przyjmuję Boże błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Ojcze, jestem Twoim ukochanym dzieckiem, wielbię Cię, dziękuję Ci i błogosławię. Amen. 

Alan Ames: ZNAK KRZYŻA 

W swej pysze sadziłem, że o modlitwie wiem wszystko. Tymczasem wysłannicy niebios postanowili 

pokazać mi inny sposób modlitwy – modlitwy w znaku krzyża. W tej modlitwie święci kazali mi skupić się 

na ofierze. 

Żegnałem się znakiem krzyża, wchodząc do kościoła albo zaczynając modlitwę, lecz wiele o tym geście 

nie rozmyślałem. Było to co robiłem, zanim zaczynałem się modlić. Lecz w moich wizjach zobaczyłem, 

że znak krzyża jest modlitwą głęboko uduchowioną, skoncentrowaną na poświęceniu (albo przynajmniej 

powinien nią być). Ze znak krzyża jest znakiem Bożej miłości do człowieka i że powinien być symbolem 

naszej miłości do Boga, i powinniśmy go czynić ze wzrokiem skierowanym ku Królestwu Niebieskiemu i 

Bogu. 
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W imię Ojca 

Wypowiadając słowa „W imię Ojca”, patrzymy na naszego boskiego Ojca w niebie. Prośmy Ducha 

Świętego, by wzniósł nasze myśli ku niebu. Myślmy o tym, jak bardzo Bóg musi nas kochać, skoro 

wysłał swojego jedynego Syna, by cierpiał i umarł na krzyżu, aby umożliwić pojednanie nieba i ziemi, by 

wziął na siebie ciężar naszych grzechów. Spójrzmy na boską, bezwarunkową miłość Ojca, jaką darzy 

wszystkich ludzi. Okazuje ją we wszystkim, co nam daje w naszym życiu i w świecie, który nas otacza. 

Zobaczmy, jak bardzo chce nam pomóc w naszym życiu doczesnym. Wołajmy do Ojca, ze Go kochamy, 

i ze naprawdę jest naszym Ojcem. Powinniśmy wołać o Jego miłość, pragnąć tej miłości i bliskości z 

Nim, pałać pragnieniem, by nasze myśli przez Jego łaskę zostały ku Niemu wyniesione. 

Myśląc o Ojcu, rozmyślajmy również o Jego sercu, które konało na krzyżu. „W imię Ojca” powinno 

przenosić nasze serca i dusze do kręgu ojcowskiej miłości. Wołajmy : „Abba Ojcze, Kocham Cię i 

dziękuję za głębię Twojej miłości, która dotknęła kogoś takiego jak ja, która sprawia, że myślisz o kimś 

takim jak ja i że pozwalasz takiemu grzesznikowi jak ja żyć dalej”. 

Mówiąc: „W imię Ojca”, powinienem czuć, że Bóg jest moim Ojcem. Że stworzył nas wszystkich jako 

swoje dzieci i dlatego, gdy wznoszę swoje myśli do Ojca w niebie, wznoszę ku Niemu nie tylko siebie 

samego, ale wszystkich, którzy są Jego dziećmi. 

W imię Jezusa 

Kiedy, żegnając się wypowiadam słowa „i Syna”, myślę o tym, jak bardzo ukochał mnie Jezus, skoro 

cierpiał i umarł za mnie, słabego grzesznika. Że z królestwa Niebieskiego przyszedł za ziemię, gdzie Go 

nękano i torturowano, gdzie cierpiał  za mnie i wszystkich ludzi tylko dlatego, ze nas pokochał. 

Uświadamiam sobie również, że dokładnie tak, jak moje ciało potrzebuje go również moja dusza. Jezus 

ponownie, w swej boskiej, pokornej miłości, zniża się, by stać się pokarmem dla mojej słabej ludzkiej 

duszy, by mogła wzrastać w Jego łasce, a mój duch mógł się wzmocnić Jego duchem. 

Jezus w sakramencie Eucharystii staje się pokarmem i boskim napojem, którego głodna i spragniona 

jest nasza dusza. Miejmy świadomość, że przyjmując Go do naszego wnętrza, przyjmujemy Jego boską 

ofiarę, ponieważ w każdej Eucharystii zawiera się jego śmierć i zmartwychwstanie. 

Słowa „i Syna” przywołują obraz Jezusa wiszącego na krzyżu, otwierającego przed nami swoje ciało, 

swe czułe serce, z którego wylewa się miłość i łaska Boża, całe Jego Boskie miłosierdzie dla wszystkich 

ludzi. Jak konając, wykrzykuje swoją miłość do nas i ofiaruje nam ją na wieczność. Widzę Jezusa, który 

na krzyżu otwiera ramiona i woła: „Kocham was, i będę was kochał bez względu na to, jak bardzo Mnie 

zranicie”. 

Dotykając dłonią mostka i wymawiając słowa: „i Syna”,  pomyślcie o tym, że On nadal cierpi, kiedy 

grzeszymy, że Jego krzyż ciąży mu jeszcze bardziej, gdy Go ranimy. Że Jego pięć ran wciąż krwawi 

przez grzechy, których się dopuszczamy. Lecz potem, mocą Ducha Świętego, uświadamiamy sobie, że 

nasza miłość do Chrystusa, Ojca w niebie i Ducha Świętego przynosi Panu ulgę w cierpieniu, naszą 

miłość obmywa jego rany. 
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W imię Ducha Świętego 

Mówiąc: „i Ducha Świętego”, pamiętajmy, że Duch Święty wypełni nasze dusze mocą swojej łaski i 

poprzez ofiarę Chrystusa, dając nam siłę do niesienia każdego krzyża, każdej ofiary z miłości do Boga i 

bliźnich. Wówczas żaden krzyż na naszej drodze nie będzie się nam jawił jako przekleństwo, lecz 

błogosławieństwo. Pamiętajmy, że w tym błogosławieństwie Duch Święty natchnienie nas mocą, która 

rozpali w naszych duszach ogień Jego miłości, byśmy żyli zgodnie z naszą wiarą, niosąc krzyże miłości i 

troski. 

Modląc się słowami „i Ducha Świętego”, rozmyślajmy o tym, że Jezus i Ojciec wysłali na ziemię Ducha 

Świętego, by pobłogosławić nam wszystkim i nam pomóc. Rozmyślajmy o darach i łaskach 

otrzymywanych od Ducha Świętego, o Jego miłości, która daje nam siłę do niesienia każdego krzyża. 

Potem uświadamiamy sobie, że Duch Święty wzniesie naszą dusze i nasze myśli ku Bogu i że mocą 

Jego boskiej miłości i łaski nasza ludzka natura unosi się ku niebu. Rozumiemy już, że Duch Święty 

napełnia nasze ludzkie dusze swoim boskim duchem, unosi nas i napełnia wszystkim, czego 

potrzebujemy, aby żyć w wierze. 

Pomyślcie o tym, jak w Eucharystii niebo i ziemia łączą się w Jezusie łaską Ducha Świętego. 

Fragment z książki: „Chodzić w Duchu Świętym” Alan Ames, Wydawnictwo ESPERIT Kraków, tel. 12 267 05 69 

KALENDARIUM Małych Rycerzy 

Rok 2 0 10 
28 września  

W drugą rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćko, z inicjatywy zespołu ,,Iskra Bożego Miłosierdzia'' z 

Łodzi, Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego m.in.z Koszalina, Kraśnika, Warszawy włączyli się 

w II MIĘDZYNARODOWĄ MODLITWĘ „KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA NA ULICACH MIAST 

ŚWIATA” (więcej o tej inicjatywie i relacjach w naszej witrynie: Strona Główna Dzielmy się Wiarą 

Intencje i Inicjatywy) 

27-28 października 

W Szczecinie doszło do spotkania przedstawicieli środowisk intronizacyjnych z ks. Abp Andrzejem 

Dzięgą. To owoc modlitw i działań uczestników spotkania integracyjnego środowisk intronizacyjnych  w 

ramach  pielgrzymki intronizacyjnej na Jasnej Górze w dniach 19-20 maja 2010. Trzon organizacyjny 

pielgrzymki stanowili: o. Jana Paweł Bagdziński oraz przedstawiciele wspólnot modlitewnych: św. 

Józefa, Paweł Szczerzyński i Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, Wiesław Kaźmierczak. 

Ponadto w spotkaniu 28.10.2010 z ks. Abp Andrzejem Dzięgą udział oprócz wymienionych 

przedstawiciele innych ruchów i stowarzyszeń katolickich m.in. Adam Kędzierski reprezentujący Rycerzy 

Chrystusa Króla, Urszula Strynowicz założycielka i animatorka wspólnot Nieustającego Różańca w 

naszej Ojczyźnie, Anna Antosik-Stemplowska z-ca prezesa Zarządu Legionu Małych Rycerzy MSJ i inni. 
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P.S. Ważnym podkreślenia jest sugestia metropolity szczecińsko-kamieńskiego, aby używać 

poprawnego zwrotu dot. Intronizacji. Jezus jest Królem więc nie używamy pojęcia intronizacji Chrystusa 

Króla Polski. Poprawna forma to: uznanie Jezusa Chrystusa (Królem Polski) przez intronizację. 

Rok Pański 2010 w życiu i działaniu Legionu Małych Rycerzy był wyjątkowy i obfitował wieloma 
inicjatywami i działaniami już opublikowanymi we wcześniejszych kwartalnikach. Na uwagę zasługuje 
zamawiane msze św. w znacznych ilościach tak przez lokalne grupy, Zarząd jak i pojedyncze osoby: 
m.in. rycerka z Warszawy Maria Rybińska – Górka  to ofiarodawczyni 3000 Mszy św.:  

 1000 – w dziele intronizacji,  

 1000 – o tryumf Niepokalanego Serca Maryi,  

 1000 – ustanowienie święta ku czci Boga Ojca.  
Inne godne odnotowania działania to:  

 redakcja listu do Ojca Świętego Benedykta XVI i zbieranie podpisów o ustanowienia święta 
Boga Ojca 

 Spotkania Zarządu, modlitwa i post każdego 2 dnia miesiąca w intencji uporządkowania spraw 
Legionu m.in. Starania o aprobatę w innych diecezjach poza pelplińską; badania zapiskami s. 
Zofii, zapoczątkowanie odnowienie deklaracji i DYPLOMIKI Małego Rycerza jako pamiątka 
przynależności do Legionu,  

 Wzmożona modlitwa i Nieustający Post w int. Ojczyzny - o uznanie Jezusa Chrystusa Królem 
Polski. 

 Udział organizowanych w marszach wspierających dzieło intronizacji. 

 Inicjatywa noszenia krzyżyków na sercu, na swojej piersi jako wyraz publicznego zatroskania i 
sprzeciwu wobec tego co działo się na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (i nie tylko) i 
ukazywane tego w mediach. To wyraz publicznego przyznania się do Chrystusa 
Ukrzyżowanego, naszego Boga - Zbawiciela. Sugestia: Jeśli nie będzie stosownej odwagi 
noszenia Znaku naszego Zbawienia na co dzień to niech przynajmniej w Święto 
Podwyższenia Krzyża, 14 września, we wspomnienie MB Bolesnej (15.09) i w kolejną 
rocznicę objawienia Matki Bożej Płaczącej w  La Salette - 19 września, która ukazała się z 
Ukrzyżowanym Synem na piersi.   

KĄCIK POGOTOWIA MODLITWY SZTURMOWEJ  
s. ZOFII I ZARZĄDU LEGIONU 

Córko moja. Zwracam się do ciebie z posłannictwem do dzieci Bożych, abyście w 

miesiącu podjęli modlitwę o przebłaganie Ojca Przedwiecznego za grzechy świata. 

Ja, Jezus Chrystus, czekam na waszą odpowiedź modlitewną. Przekazujcie jedni 

drugim: miesiąc sierpień ma być tym miesiącem bezustannej modlitwy, składający 

się z nowenny, różańca i koronek.  

Dzieci Moje, to zjednoczenie waszych ofiar modlitewnych, może uśmierzyć gniew Boży i odsunąć 

kary, które mają dotknąć cały świat. Do walki, Mali Rycerze czas na was. Kto walczy Orężem Jezusa i 

Maryi, ten jest zwycięzcą. Dzieci Moje, czas nagli. Kara zawisła nad światem. Czym więcej ofiar, tym 

większe zwycięstwo. Kto kocha Boga w Trójcy Jedynego, ten nie ulęknie się żadnej ofiary. Ja, Jezus 
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Chrystus, dałem wam wzór do naśladowania. Teraz na was przyszedł czas złożyć ofiarę za ten grzeszny 

świat. Błogosławię was, drogie dzieci i waszą ofiarę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

(Piątek, 10.07.1992 r. - Pan Jezus do s. Zofii Grochowskiej, założycielki Legionu Małych Rycerzy MSJ) 

DO WIECZNOŚCI ODESZŁY RYCERKI  
ze Szczecina, z Włocławka i z Zabrza 
W ostatnim czasie do wieczności odeszły:  

- Śp. Józefa Gandziarska (07.2017) z Zabrza 

- Śp. Maria Lewandowska (20.07.2017) z Włocławka 

- Śp. Genowefa Szwak (24.07.2017) z Włocławka  

- Śp. Teresa Szmiot ( 9.07.2017) ze Szczecina 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.. Przez 

Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

P. S. W sobotę, 12 sierpnia 2017 w kościele pw. Ducha Świętego o godz. 7:30 została 

odprawiona Msza św. za zmarłych rycerzy w 2017 R.P. 

LEKTURA DUCHOWA POLECANA  
DLA POŻYTKU DUCHOWGO 

1. „SPISEK PRZECIWKO MATCE BOŻEJ (i Polsce)” „Czy Matka Boża wzywa nas do walki?” 

Jestem po lekturze wspaniałej w moim odczuciu książki dr. Stanisława Krajskiego pt. „Spisek przeciwko Matce 

Bożej (i Polsce) podtytuł Czy Matka Boża wzywa nas do walki?”  Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu cena 23 zł. 

Może dobrze polecić tę książkę w czasie gdy zbliża się 14 i 15 sierpnia, dzień szczególnej interwencji Matki Bożej w 

dzieje naszego Narodu. Ponadto to czas licznych pielgrzymek na Jasną Górę i nie tylko.  

„Mocą Imienia Jezus” z księdzem infułatem Janem Pęziołem egzorcystą rozmawia ksiądz Rafał Olchawski. wyd 

Gaudium, Lublin 2017 cena 14 zł  Poleca czytelnicza Elżbieta 

 2. „DZIEWICA MARYJA W KRÓLESTWIE WOLI BOŻEJ”  

– Luiza Piccaretta (Mała Córeczka Bożej Woli) 

Książka wydana do użytku wewnętrznego Legionu MRMSJ,  

Format A5 (wielkość Głosu Małego Rycerza) str. 136 zam. tel. 664 035 180 

Matka Boża do Luizy Piccaretty: „Moje najdroższe dziecko, odczuwam nieprzepartą chęć przyjścia z Nieba i 

złożenia ci wizyty. Jeśli obiecasz, że dasz Mi swoją miłość jako moje prawdziwe dziecko i zapewnisz o swojej 

wierności dla Mnie, pozostanę na zawsze z tobą, ukryta w twojej duszy, aby być dla ciebie nauczycielem, wzorcem, 

przykładem i twoją najukochańszą Matką. Przychodzę z Nieba, aby zaprosić cię do wejścia do Królestwa Twojej 

Matki, to znaczy, do Królestwa Woli Bożej. Pukam do drzwi twojego serca, bo chcę abyś je otworzyła dla Mnie. Czy 

zdajesz sobie sprawę, że własnymi rękoma przynoszę ci w podarunku tę Książkę?1 Ofiarowuję ci ją z macierzyńską 

troską, ażebyś ty po jej przeczytaniu, nauczyła się żyć życiem Nieba, a przestała żyć życiem ziemi. Ta KSIĄŻKA 

JEST ZE ZŁOTA, moje dziecko.”. RYS BIOGRAFICZNY Luizy Piccaretty – Zob. GŁOS Małego Rycerza nr 26 str. 

65 
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3. „RÓŻANIEC MISTYCZNY z NOWENNĄ do MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY”  
To pozycja z „MOCĄ BOŻĄ” wydana do użytku wewnętrznego Legionu MRMSJ, str. 40, format A6 

(to wielkość Śpiewniczka Małego Rycerza) zam. tel. 664 035 180 

„14 czerwca 1955 roku Nasz Pan nakazał mi odmawianie 15 Tajemnic Różańca do końca 

mojego życia. Ponieważ byłem bardzo zajęty, odpowiedziałem, że jest to niemożliwe. Zacząłem 

układać mój dzienny plan z Nim. Powiedział znowu: „Ojcze Łukaszu, życzę sobie, abyś odmawiał 

piętnaście Tajemnic Różańca codziennie, aż do śmierci. Odpowiedziałem: „Dobrze, ale daj mi te 

15 tajemnic” (…) 18 czerwca 1994 roku, Pan nakazał mi odmawianie RÓŻAŃCA w ciągu dnia tak często, jak to 

tylko możliwe. Wskazałem, że już odmawiam 15 Tajemnic każdego dnia. Miało to znaczyć, ze tyle wystarczy. 

Wtedy Pan uświadomił mi, ze ojciec Pio odmawiał Różaniec nieustannie każdego dnia. Pan życzył sobie, abym 

częściej odmawiał Różaniec. (…) Modlić się dobrze znaczy, modlić się sercem. Modlić się sercem znaczy, wciąż 

zdawać sobie sprawę z tego, że znajdujemy się w obecności Boga w czasie modlitwy. Pan także powiedział mi, że 

Misterium Różańcowe jest bardziej merytoryczne, zbawienne i ma wartość bardziej nieskończoną niż 

wszystkie inne modlitwy razem wzięte, z wyjątkiem Liturgii Eucharystycznej. Dlaczego jest to prawda? – Jest to 

prawdą, ponieważ ta modlitwa jest ofiarowywana naszemu Ojcu Niebieskiemu w jedności z Jezusem i 

Duchem Świętym w każdej Liturgii Eucharystycznej w całym świecie po wszystkie czasy. Jest ofiarowywany 

przez naszą Matkę Maryję, Świętego Józefa, każdego św. Anioła i Świętego w Niebie i każdą duszę w 

czyśćcu. (…) Zapraszam was do odmawiania Misterium Różańcowego każdego dnia. Życzę, abyście otrzymali 

wiele błogosławieństw. Autor, o. Łukasz 

3. „PODRECZNIK NIEWOLNIKA „TOTUS TUUS” z unikalną Litanią niewolnika Maryi  

To dostępna jeszcze pozycja do użytku wewnętrznego Legionu MRMSJ wydana z okazji rekolekcji 

przygotowujących do oddania się Jezusowi przez Maryję wg TRAKTATU św. Ludwika Grignion de 

Montfort z możliwością oddania się w niewolę MIŁOŚCI. Podręcznik Niewolnika to 33-dniowy 

okres ćwiczeń duchowych ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję. Format A6 

(wielkość Śpiewniczka Małego Rycerza), str. 168 Są też dostępne łańcuszki niewolnika. zam. 

tel. 664 035 180 

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 MR 

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, zneutralizowane. Amen. (prosimy o tę modlitwę jak najczęściej wg możliwości – red.). 

Nasza witryna:  
mali-rycerze.pl 

 e-mail: 
malirycerze@gmail.com 
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