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HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKICH SPOTKAŃ LEGIONU MRMSJ 

►18.11.2017 – V Pielgrzymka Miłosierdzia Legionu MRMSJ w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie - Łagiewnikach. Tym razem uczta duchowa – w ramach powtórzenia Aktu Jubileuszowego 
Intronizacji Chrystusa Króla Miłosierdzia i Polski. Jak zawsze liczymy na pomoc organizacyjną rycerzy z 
Bochni. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18:00 w bazylice. Ok. 20: 00 adoracja Króla Miłosierdzia w 
kaplicy św. Faustyny (dolna część bazyliki) z mszą o północy. Adoracja do ok. 5:00 rano. Informacje 
szczegółowe zostaną podane na stronie internetowej Legionu lub przez kontakt tel. i e-mail. Do chwili 
obecnej nie mamy informacji szczegółowych. 

►20-22.04.2018 – Rekolekcje w Częstochowie. Miejsce: Dom św. Kaspra Misjonarzy Krwi Chrystusa 
w Częstochowie, ul. Edwarda Mąkoszy 1 (Nie jest to Sanktuarium Krwi Chrystusa, które też jest w 
Częstochowie, ale na ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18 a Dom Rekolekcyjny Misjonarzy Krwi Chrystusa w 
Częstochowie, ul. Edwarda Mąkoszy 1 odległy od klasztoru jasnogórskiego ok. 1000 m) Zapisy i 
informacje szczegółowe: mr Maria kom. 664 035 180 (Ilość miejsc ograniczona) 

►22.04.2018 – Częstochowa, Jasna Góra – XIII Pielgrzymka Zawierzenia Legionu Królowej Polski 
(spotykamy się o 14:00 na WAŁACH (Droga Krzyżowa). Wszyscy pragnący uczestniczyć w XIII 
Pielgrzymce Zawierzenia Legionu proszeni są o zgłaszanie zorganizowanych przyjazdów na Jasną 
Górę. mr Maria kom. 664 035 180 

►3-5.08.2018 – XIX Triduum ku czci Boga Ojca w Niepokalanowie (ponownie), Zapisy na rekolekcje, 
noclegi i informacje szczegółowe: Maria tel. 22 7816781 kom. 664 035 180. Adoracja nocna z 4/5 
sierpnia 2018 dla wszystkich chętnych w kaplicy św. Maksymiliana. Wszyscy pragnący uczestniczyć 
w XIII Pielgrzymce Zawierzenia Legionu proszeni są o zgłaszanie zorganizowanych przyjazdów na 
Jasną Górę.  

Zapisy i informacje szczegółowe: mr Maria kom. 664 035 180 

►20-23.09.2018 – pierwsze Rekolekcje w diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej – Pani 
Skrzatuskiej w Skrzatuszu (na południu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej - http://skrzatusz.intrux.pl/historia/). 
Miejsce: Dom Rekolekcyjny w Skrzatuszu (14 km od Piły) prowadzony jest przez Siostry Uczennice 
Krzyża. Dojazd środkami komunikacji do Piły, stamtąd lokalna komunikacja BUS. Skrzatusz – to 
miejsce, które wg charyzmatycznych duchownych jest wybrane szczególnymi łaskami przez otwarte 
niebo. Według o. John`a Bashobor`y będzie to miejsce licznych spowiedzi i nawróceń (m.in. 
protestantów). Na 40-lecie diecezji, brazylijski misjonarz ks. Antonello przekazał proroctwo, co do tego 
miejsca. Liczba miejsc ograniczona.  

Zapisy i informacje szczegółowe mr Wiesław 668 093 700. 

 

Koronka na ulicach Kraśnika 

Koronka na ulicach 
Koszalina 
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DO RYCERZY I KANDYDATÓW: WYPEŁNIAJMY WOLĘ BOŻĄ! 

 „(…) Zwracam się do was siostry i bracia o wniknięcie w to dzieło z wielką 

rozwagą. Bóg wam daje łaskę zbawienia a u ludzi tyle wątpliwości, tyle zastrzeżeń w 

to dzieło Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Rozważcie to w Duchu Bożym, 

jakie wartości, jakie łaski daje wam dobry Bóg: 

- czy ten regulamin nie jest dość jasny, 

- na jakiej wartości jest oparty, 

- czego się boisz, od czego uciekasz: od Mszy Świętej, od częstej spowiedzi i Komunii świętej godnie 

przyjętej, od różańca świętego, od koronek, postów i dawania świadectwa, na co dzień, że jesteście 

dziećmi Bożymi 

- i wiele innych modlitw nieobjętych regulaminem, a zanoszonych z miłości do Boga, jako 

wynagrodzenie za wszystkie grzechy i zniewagi całego świata. 

Najmilsza Bogu jest modlitwa za nawrócenie grzeszników, za kapłanów i dusze w czyśćcu 

cierpiące oraz Msza Święta w godzinie Miłosierdzia Bożego i Konania Pana Jezusa, którą sam 

Jezus Miłosierny nam podaje. Zastanówmy się, jaką drogą pójdziemy bez tych wartości Bożych, weźmy 

swój krzyż codziennego naszego życia, idźmy z nim za Chrystusem tak jak nam powiedział i prośmy o 

Macierzyństwo Matki Bożej. Ona nam wskaże najprawdziwszą drogę do Boga. Zaufajmy w to, co 

prowadzi do zbawienia i stańmy się dziećmi Bożymi. Wypełniajmy Wolę Bożą, aby się dokonało 

zbawienie świata i przemiana ludzkich serc.  

Choć będzie atak na to dzieło zbawienia, nikt go nie zniszczy, tylko ludzie słabej wiary ulegną 

zwątpieniu. Nasza wiara musi być mocna i stała: co by się nie stało niech Jezus i Maryja pozostaną w 

naszych sercach, niech nasza miłość zatrzyma Ich w naszych sercach, a zostaniemy napełnieni Miłością 

Bożą, bo Miłość przezwycięży wszystkie trudności.” 

Dnia, 12.11.1995 s. Zofia  

List Biskupa Stanisława Jamrozka,  
Delegata Konferencji Episkopatu Polski  
ds. Ruchów Intronizacyjnych 
Poniżej dzielimy się listem informacyjnym, jaki został skierowany na adres 
Sekretariatu Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego wraz z 
załącznikiem – broszurką Jezus Chrystus Naszym Królem. Jest to zbiór 
rozważań przybliżających poszczególne zagadnienia poruszone w 
Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, jaki miał 
miejsce rok temu, 19 listopada 2016. Koszt broszurki 3 zł. Zamówienia. Tel. 12 285 60 98; 12 266 27 64. 
Więcej informacji na portalu internetowym: www.intronizacja.pl  

P.S. Z tej okazji Zarząd wraz z kołem Legionu Małych Rycerzy MSJ w Bochni organizuje w ramach V Pielgrzymki 

Miłosierdzia adorację Króla Miłosierdzia, jak co roku w kaplicy św. Faustyny (dolna część Bazyliki) Szczegóły na 

drugiej stronie okładki: „Najbliższe spotkania Legionu Małych Rycerzy” 
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I ZNOWU „DWA W JEDNYM”  
– KOLEJNE ŚWIADECTWA RYCERKI ELI 

1. Rekolekcje w Niepokalanowie w ramach Triduum ku Czci Boga Ojca 

2. Rekolekcje w „Szkole Maryi” w Koszalinie. 

Bogu dziękujmy, za wielki dar Boży, jakim jest ks. Maciej - „poznacie ich po owocach”  

Świadectwo pierwsze: 

NIEPOKALANÓW 

Krótkie świadectwo o tym, jak Bóg przemawia do nas przez innych ludzi, nawet przez kilka osób. I tak 

było w moim przypadku.  

W drugim dniu rekolekcji poszłam do Bazyliki wyspowiadać się. Na końcu ksiądz powiedział: ”Trzeba 

uwielbiać Boga, bo jest dobry”. Ponieważ zawsze przed spowiedzią proszę Jezusa, żeby przez 

kapłana powiedział mi ważne dla mnie zdanie. Musiałam to rozważyć. Miało miałam czasu, więc 

pobiegłam na śniadanie. Wolne miejsce było obok siostry Bożenki, która w pewnej chwili powiedziała 

„Bóg Ojciec chce być uwielbiany”. Po raz 3 usłyszałam te słowa podczas nauki rekolekcyjnej 

prowadzonej przez księdza Macieja ”uwielbiać Boga – czcić i uwielbiać”. A czy Ojciec w niebie jest przez 

Ciebie kochany?  

Trzeba wynagradzać. Zapomnieć o sobie i wynagradzać Bogu. Bóg Ojciec czeka na nasze świadectwo 

miłości, ale trzeba tą miłością żyć. Trzeba kochać Boga i nie dopuszczać do narzekania. 

ROZPOCZYNAĆ DZIEŃ UWIELBIENIEM BOGA. Po tej nauce rekolekcyjnej zrobiłam rachunek 

sumienia. Kocham Boga i z wielką czcią, choć czasem i z czułością zwracam się do niego i staram się 

żyć tą miłością. Ale czy nie unicestwiam jej narzekaniem, z którego tak trudno się uwolnić. Często jest 

odruchowe. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek zaczynała dzień od uwielbienia Boga. Modlitwy 

traktowałam, jako cześć Mu oddaną. W pięknych słowach z serca płynących uwielbiałam tylko Jezusa i 

Maryję. Zapewne wynikało to z naszej bojaźni przed Majestatem Bożym.  

Dziwne to, że chociaż od pewnego czasu otworzyłam się na bliskość z Bogiem Ojcem, to nie 

przeniosłam jej na słowa uwielbienia. Na rekolekcjach ks. Maciej powiedział „lęk przed bliskością z 

Bogiem Ojcem jest wynikiem lęku przed ojcem ziemskim. „I tak dotarłam do głębszych pokładów mojej 

traumy z dzieciństwa... Modlitwy uwolnienia i dziękczynienie za kolejne oczyszczenie, za te rekolekcje i 

za kolejny Dar Boży, jakim jest ks. Maciej. 

BĄDŹ UWIELBIONY BOŻE OJCZE NASZ.BĄDŹ UWIELBIONY PRZEZ CAŁA LUDZKOŚĆ 

Świadectwo drugie: 

KOSZALIN 

„MARYJA KAŻDY DZIEŃ ROZPOCZYNAŁA UWIELBIENIEM BOGA”. „Dary od Boga nie są od tego, że 
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ktoś dużo się modli i stara się być blisko Boga, ale bo Bóg tak chce”- słowa ks. Macieja. 

Na tych rekolekcjach Bóg chciał nas obdarzyć przez Jego umiłowaną córkę Maryję. „Przy każdym z nas 

jest obecność Matki Bożej” -ks. Maciej.   

Świadectwo:  27.08.2017  Kończy się wieczorna msza św. Ks. Maciej przygotowuje nas do 

niesamowitego daru Bożego, jakim jest zamknięcie każdego z nas, w łonie Maryi - którego Matka Boża 

chce przyjąć - na 9 miesięcy. Wola Matki Bożej objawiała się przez słowa z Pisma św., które ksiądz 

otwierał przed każdą osobą, która podchodziła pragnąc tego daru. Ks. Maciej modlitwą prosił o 

wskazanie wersetu, który wyznaczał zgodę lub odrzucenie. Ogarnęło mnie przerażenie, że ja nie będę 

mogła skorzystać z tego daru, bo jak mająca na sumieniu aborcję mogę prosić o umieszczenie mnie w 

tak Niepokalanym Miejscu. Łzy popłynęły mi z oczu. Mój anioł stróż rekolekcyjny – Jadzia, jak zobaczyła 

i usłyszała, co się ze mną dzieje z nieoczekiwaną stanowczością bardzo ostro „wybiła mi to z głowy”. 

Długo to trwało, bo mój opór był też silny. Wreszcie Matka Boża mi pomogła, bo w pewnej chwili 

pomyślałam, że to właśnie Ona zdecyduje. Poprosiłam Ducha Świętego o pomoc. I jak zawsze mi 

pomógł. Wstaję i ze spokojem w sercu podchodzę przed ołtarz.  

Ks. Maciej w wyznaczonym przez Ducha Świętego wersecie czyta o udręczeniu. Potem pyta czy tak 

jest. Odpowiadam „ tak, bardzo”. Ksiądz rozpoczął modlitwę uwolnienia od ducha dręczenia. Na koniec 

kazał mi mocno dmuchnąć, co też z całą siłą zrobiłam. Poczułam niesamowitą ulgę. Wszystko się we 

mnie uspokoiło. Zniknęło przytłoczenie i inne udręczenia. Był to wielki dar, jaki otrzymałam przed tą 

piękną ceremonią przyjęcia mnie przez Maryję. 

Na drugi dzień podczas nauki rekolekcyjnej, której tematem były zaślubiny Maryi i św. Józefa. Ks. Maciej 

pięknie mówił o św. Józefie: o jego deklaracji czystości, o fascynacji rozmodleniem Maryi, wielkim 

szacunku, jakim darzył Maryję. W tym momencie serce moje ścisnął silny ból i rozpłakałam się, a po 

chwili spłynęło na mnie ciepło i przeszyło zrozumienie, że teraz uwalniana jestem z nieuszanowania 

mojej czystości przez mojego przyszłego męża, z którym chodziłam 4 lata i który miał swoje potrzeby, 

które musi zaspokoić jak nie ze mną to z innymi „życzliwymi kobietami”. 

Czy może to przyjąć kochająca całym sercem dziewczyna? Moja uległość. Mój dramat. Demon aborcji. 

Bolesne wspomnienia wywołały jeszcze większy ból serca, żal i nieustannie płynące łzy. I znowu Pan 

ogarnął mnie ciepłą miłością... 

W kaplicy zostałam przez całą przerwę, żeby wypłakać cały ból i żal. Dziękowałam też Matce Bożej. Bo 

to oczyszczenie jej zawdzięczałam. Był to drugi piękny dar. 

Po południu udaje mi się powiedzieć to świadectwo na forum całej grupy – tylko dzięki wezwaniu Ducha 

Świętego i błogosławieństwu ks. Marka Bąka, który bardzo wzbogacił nasze rekolekcji; bogactwem 

wiedzy, prostotą i klarownością wypowiedzi np.: 

 ”Bóg mówi jak mamy żyć. Nie trzeba fantazjować. Nie żyć bezmyślnie. 

 ”Trzeba odważnie operować prawdą, aby ją w życiu stosować.  

Życie poza prawdą jest głupotą – jest grzechem, działa przeciw nam” 
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Bogu niech będą dzięki za tego kapłana. 

Uwieńczeniem rekolekcji podczas powrotu do domu, było nawiedzenie w Koszalinie Matki Bożej 

Trzykroć Przedziwnej. I kolejne dary: 

1. Koronka do Miłosierdzia Bożego, prowadzona przez kapłana z błogosławieństwem z 

Przenajświętszym Sakramentem. 

2. Jedna z sióstr Maryjnych opowiedziała piękna historię tego miejsca. 

3. Na pożegnanie dostałyśmy dar miłości i wesołości, który przez około 500 km drogi towarzyszył nam. 

4. A w pierwszym dniu przyjazdu po rekolekcjach dostałam piękny dar, o który bezskutecznie przez kilka 

lat prosiłam całe Niebo. Dar nie do podważenia: Jest godz. 22:00 i moja reakcja: ”Idę spać”, co też 

uczyniłam. Tak po prostu jakbym to robiła każdego dnia. Matka Boża w jednej chwili zrobiła porządek z 

„Nocnym Markiem”, i nocna moja aktywność zamieniła na dzienną. Koniec z zarywaniem nocy. 

Z dnia na dzień stawałam się innym człowiekiem: 

Pozornie ważne sprawy stały się mało ważne, 

 „Natychmiast” zamieniłam na „później” i nie było „za późno” 

 Bez względu na wszystko zachowuję spokój i cierpliwie czekam na Boże działanie 

 Niczego nie oczekuję i do niczego się nie przywiązuję. 

 zdumiewa mnie każdy dzień, precyzyjnie zaplanowany przez Boga. Zmącić go może tylko 

moje złamanie się odruchem dawnego schematu. 

Jak Ci Boże nie dziękować za Maryję, której działanie w moim życiu to kolejne owoce na niejedno 

świadectwo? Będę Ci dziękować życiem i pełną gotowością pełnienia Twojej woli. I służenia tym, do 

których mnie poślesz. 

„Niech się tak stanie”- słowa o. Sylwestra, który ciągle jest z nami, bo tak nas ukochał, że posłał do nas 

ks. Macieja. 

BĄDŹ UWIELBIONY, CZCZONY I KOCHANY BOŻE UMIŁOWANY.  

BĄDŹ WSZYSTKIM DLA WSZYSTKICH 

mr Ela z Głuchołaz. 

RELACJA Z REKOLEKCJI, 28-31 sierpnia 2017 w Koszalinie, 
W SZKOLE MARYI - „Rozpoznaj czas nawiedzenia swego!”  
Ta duchowa uczta i rozważanie poświęcone było poznawaniu Niebieskiej Królowej - Matki Najświętszej 

Maryi, oraz cnoty pokory.  

Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, oraz Matce Najświętszej. 

Składamy dziękczynienie wszystkim Aniołom i Świętym oraz duszom czyśćcowym, które trwały z nami 

na modlitwach i adoracjach.  
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Już na pierwszej konferencji, po raz kolejny usłyszeliśmy zachętę ze strony Ks. Macieja Bagdzińskiego 

do oddania się według natchnień w Niewolę Jezusa przez ręce Maryi wg. „Traktatu o doskonałym 

Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwika Marii Grignion de Montfort”.  

W dzisiejszym świecie katolik kojarzy się z cierpieniem, biczowaniem, ciągłym klęczeniem. Potrzeba 

optymizmu, powinno z nas emanować szczęście, jak z Matki Najświętszej, a wtedy każdy z zachwytem 

będzie stwierdzał: jakże ty jesteś szczęśliwy!  

Wówczas przyjdzie czas na świadectwo i twoje wyznanie: Tak, kocham Jezusa! 

W czasie konferencji rozważaliśmy: „Mistyczne miasto Boże Marii z Agredy”, 

Dzieło szczególnie znienawidzone przez szatana, w którym Maryja dyktowała 

pouczenia o swoim życiu. Ponadto, nawiązywaliśmy do Dzieła: „Poemat Boga 

Człowieka”, Marii Valtorty, oraz „Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej”, 

Luisy Piccarrety, również o życiu Matki Najświętszej.  

Imię Maryja – wybrane i umiłowane imię Trójcy Przenajświętszej. 

„Moja córko, Imię Moje czcij zawsze z największym nabożeństwem.” 

„Nie odmówi ci Bóg, jeśli przygotujesz się według Moich wskazówek.” 

(słowa Maryi skierowane do Marii z Agredy).  

Uwielbienie, dziękczynienie i wyznawanie Miłości było czymś, co Maryja praktykowała, na co dzień. 

Często powtarzała to w ciągu dnia nieustannie ofiarując siebie Bogu, aby we wszystkim dopełniła się 

Jego Wola. 

   

 O ANIOŁACH 

Anioł, jeśli zostaje mu powierzona opieka nad człowiekiem, 

doświadcza wielkiej łaski, łaski poznania życia ziemskiego, takiego, 

jakie wiódł Jezus Chrystus, poznania, czym jest człowieczeństwo. 

Anioł ten, tłumaczy w następstwie innym aniołom, którzy nie otrzymali 

posłannictwa Stróża, jak wygląda to życie ziemskie. Nie są Oni 

stworzeni na Obraz i podobieństwo Boga, Anioł może przybrać każdą postać. My ludzie, nie 

potrafilibyśmy znieść obecności Aniołów z wyższych chórów, gdyż ich blask obecności Bożej jest zbyt 

wielki, tak, iż mógłby człowieka spalić.  

W księdze Mądrości Bóg mówi do człowieka o Aniele: „Bądź Mu posłuszny…” 

Każdy Anioł Stróż jest inny, dopasowany do człowieka. Gdyby nasz anioł mógł, zabiłby nas za 

najmniejszy grzech, ale Bóg dał nam anioła, aby nas strzegł.    
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Aniołowie mają pełnię poznania, dlatego doszło do buntu w Niebie. Bóg polecił Aniołom oddać cześć 

Człowiekowi, Swemu Synowi. Lucyfer nie mógł tego znieść, wzywając innych Aniołów do buntu.  

 Maryja również została poddana próbie – Jej próbą był Fiat, powiedzenie Bogu tak. 

Zbuntowani Aniołowie tej próby nie przeszli.  

Nasze życie na ziemi jest sprawdzianem – próbą. Jednak otrzymaliśmy pomoc Anioła Stróża. 

Otrzymujemy nawet dary rozmowy czy widzenia Anioła, i nie jest to czymś nadzwyczajnym. Jest to 

osiągalne dla nas grzeszników, jednak trzeba stać się dzieckiem, lub jak Pan Jezus polecił szczecińskiej 

duszy mistycznej Alicji Lenczewskiej – embrionem. To jedyna droga, aby wejść w życie nadprzyrodzone.  

Dary duchowe są darmo udzielane, bo Bóg tak chce.   

Dwie ważne rzeczy: 

 Kiedy przyjdzie cierpienie, prosić Boga o pomoc, o ile taka Wola Boża, gdyż wszystko, co czyni Bóg 

jest dla człowieka ogromną Miłością. Bóg nie musi nas karać, wystarczy żeby się od nas odwrócił.  

 Musimy pamiętać, abyśmy byli poddani Bogu w ciągu całego dnia. W czasie zajęć, wypowiadać Bogu 

Akty strzeliste, czasem wystarczy spojrzenie na Krzyż. Modlitwa nie powinna być ciężarem. Kiedy masz 

wiele modlitwy i nie potrafisz unieść, co Bogu obiecałeś, poproś Anioła Stróża, aby pomodlił się za 

ciebie, a ty uzupełnisz modlitwę na następny dzień. Błogosławiony sen, w który zapadniesz w czasie 

modlitwy. Anioł nasz jest smutny, kiedy zwracamy się do Niego jedynie w potrzebie. Zwracajmy się do 

anioła w każdym czasie. 

Kiedy jesteśmy kochającym dzieckiem Boga, rozpoczynamy 

dzień od oddania Bogu pokłonu i dziękczynienia. Starajmy się 

mniej prosić a więcej dziękować, wówczas uradowany Bóg 

jest w stanie obdarowywać nas łaskami z wyprzedzeniem. 

   

 Z kazania Ks. Macieja Bagdzińskiego 

Ilu jest ludzi, tyle jest dróg. Jeden człowiek uświęca się w tej 

wspólnocie, drugi zaś w innej. We wszystkich tych wspólnotach jest jedna droga – Droga bycia małym 

dzieckiem.  Nawet grzech może nas czegoś nauczyć, uczynić pokorniejszym. Bóg wynosi to, co małe. 

Skupianie się na sobie bardzo przeszkadza. Podobnie w czasie Adoracji, należy wyłączyć myślenie, 

nawet pobożne. Ojcowie benedyktyni zalecają, aby wyzbyć się myśli. Nie musimy się wysilać i szukać 

emocji. Wystarczy być, oddychać tą Bożą obecnością. To Bóg pragnie bardziej spotkać się z nami, 

aniżeli my z Nim. Bóg stale przebywa w celi naszego serca. Na Adoracji my przebywamy z Bogiem, 

jednak, kogo adorujemy Boga, czy może siebie? 

Gdy kontemplujesz Imię Jezus, wszystko czynisz w Imię Jezusa.  
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Musimy stać się sługami Miłości, służyć Adoracją, postem, modlitwą, wyrzeczeniem. Służyć nie dla 

siebie, ale dla Boga, dla dusz, dla Polski i Narodów.  

„…Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana" 

O Cnotach Maryi: 

 Cnoty Boskie (Wiara, Nadzieja, Miłość) 

 Cnoty moralne, (wiodące duszę do Boga). Cnoty kardynalne. 

   Maryja Panna, już w chwili poczęcia posiadała niezwykłe zdolności i wiedzę.  

W „Poemacie Boga człowieka” M. Valtorty, możemy przeczytać jak Maryja, kiedy będąc małą 

dziewczynką bawiła się ze swym ojcem Joachimem, podbiegła do swej matki Anny oznajmiając jej: 

„Wiesz mamusiu, kiedy dorosnę będę dziewicą”, co wzbudziło zdumienie matki. 

   

 I.  WIARA 

Wiara była dla Maryi czymś wielkim. Maryja od początku posiadała nadprzyrodzoną Wiarę (jest to dar 

doskonały). To właśnie Wiara dała początek wszystkim innym cnotom.  

O cnotach  Najświętszej Panny a w szczególności o Jej wierze 

czyt. z dzieła „Mistyczne miasto Boże”, rozdz. XII str.68-72 

Żadne małżeństwo, które odmawiałoby, choć jeden dziesiątek Różańca wspólnie, nigdy nie rozwiodłoby 

się. 

Trzeba w trudnościach ćwiczyć się w Cnocie Wiary. Trzeba wierzyć i przyjmować mówiąc jak Maryja: 

„Niech mi się stanie według Słowa Twego”. Zrezygnujmy ze swej samodzielności zdając się na 

Wiarę, a Wiara karze nam mówić: „Bądź Wola Twoja”. 

Na rekolekcjach mieliśmy możliwość przyjęcia Medalionu Strażniczki Wiary, który objawiony został 

duszy mistycznej Patrycji Talbot. Obietnice z nim związane zostały ukryte na prośbę Matki Najświętszej i 

biskupa, ze względu na ich niezwykłość, jednak ujawnionym faktem jest łaska żalu doskonałego i 

szczerej spowiedzi generalnej na 15 dni przed śmiercią osoby, która z Wiarą nosić będzie 

Medalion.  

(Podobnie Szkaplerz Ewangelizacyjny, za pozwoleniem ustnym biskupa bydgoskiego). 

   

 II. NADZIEJA 

O nadziei Najświętszej Panny  

czyt. z dzieła „Mistyczne miasto Boże”, rozdz. XIII str.74-76 
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Szatan używa podstępu w najtrudniejszych dla człowieka momentach, w chorobie 

i niepowodzeniach. Kiedy chcemy wybudować dom nierzadko sięgamy po opinie specjalistów od „feng 

shui”, aby dobrze go ulokować. Kiedy napotykamy na trudności, biegniemy do bioenergoterapeutów, 

wróżbitów, przyjmujemy amulety na szczęście: ( słoniki, pieniążki, czterolistne koniczyny, pierścienie 

atlantów itp.). To wszystko sprawia, że oddajemy się okultyzmowi, diabeł w ten sposób zabiera nam 

Wiarę, Nadzieję i Miłość, dając nam miłość własną, kult ciała i szatana. Diabeł przychodzi z 

przekleństwem, które człowiek sam na siebie rzuca. Można przekląć kogoś lub samego siebie mówiąc 

np.: ja nie dam radę, na pewno sobie nie poradzę, nigdy nie zdam tego egzaminu…. Twoje słowo 

wypowiadane świadomie lub nieświadomie ma moc. Ono niesie za sobą konsekwencje. 

Trzeba nam z tego wszystkiego zrezygnować, bo tylko Bóg jest naszym szczęściem. 

Aby osłabić moce piekielne, na figurkach w domu, bądź tych, które komuś ofiarujemy komuś piszmy 

hasło, choćby bezbarwnym pisakiem: „Na oślepienie szatana!”.  Taką figurę Chrystusa Króla z 

niewidocznym napisem „Na oślepienie szatana!” otrzymał Legion Małych Rycerzy od ks. Macieja 

Bagdzińskiego w Niepokalanowie, 5 sierpnia 2017 (zob. fot. figury – pierwsza str. okładki – prawy dolny róg.) 

NADZIEJA MA MIEJSCE POMIĘDZY ROZPACZĄ A ZUCHWAŁOŚCIĄ. 

Najświętsza Maryja Panna miała cnotę Nadziei w najwyższym możliwym stopniu. Jej Nadzieja 

przewyższała wszystkie nadzieje. To Maryja daje nam życie za przyczyną Miłosierdzia, wychowuje nas i 

żywi. Pragnienie przebywania z Bogiem rodzi się z Wiary i Nadziei. To rodzi Miłość tak wielką, że 

człowiek choćby i dziś byłby w stanie porzucić wszystko i stanąć przed Bogiem.  

KAŻDE CIERPIENIE I TRUD OFIARUJMY, JAKO CZYŚCIEC NA ZIEMI. 

Można w ten sposób zmienić bieg wydarzeń, powstrzymać wojny, ratować dusze, poprzez modlitwę i 

post. Potrzeba z pokorą znosić pogardę, ofiarować wszystko Bogu i nie być przy tym posępnym, a 

radosnym. Dusze uwolnione od piekła będą nam wdzięczne.  

ZDZIWISZ SIĘ, KOGO ZOBACZYSZ W NIEBIE, A KOGO W PIEKLE. 

   

 III. MIŁOŚĆ 

O miłości Najświętszej Panny  

czyt. z dzieła „Mistyczne miasto Boże”, rozdz. XIV str.78-82 

Znamiona Miłości – myśli nieustannie zajęte Bogiem. 

Jeśli się kocha, to pragnie się być z umiłowanym. Miłość Boga powinna być na pierwszym miejscu. 

Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym miejscu. Oczywiście, jeżeli 

jestem ojcem, matką, muszę to powołanie realizować. Obowiązki stanu pomagają w uświęceniu. 
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Miłować Boga należy dla Niego Samego.  Mówmy Bogu dobrze o ludziach, a Bóg uczyni ich takimi, jak o 

nich mówimy.  

Podwójny dialog – kiedy rozmawiam z drugim człowiekiem, a w myślach modlę się za niego. 

Bóg jest czystą Miłością. Kiedy będziesz potrafić prawdziwie kochać, zstąpi do ciebie Trójca Święta, i 

staniesz się Świątynią.  

Jeżeli masz zranioną Miłość oddaj to Bogu, Jezus chce ciebie uzdrowić. Pamiętaj: „Nie poprawisz 

nikogo złością, zrobisz wszystko łagodnością.” (z książeczki „Droga do Nieba”). 

Ci, którzy ciebie nie akceptują, oni mają szansę dzięki tobie się zbawić. Może jeszcze tylko kilka 

upokorzeń, cierpień w rodzinie i jest to niczym względem wieczności. 

*Pułapka niezdrowej pobożności (demon pobożności) – kiedy diabeł dyktuje ci abyś przyjął 

nadmierną ilość modlitw, żeby cię wykończyć. 

   

KONFERENCJA O ZAŚLUBINACH NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

O zaślubinach Najświętszej Panny ze świętym Józefem. 

czyt. z dzieła „Mistyczne miasto Boże”, rozdz. XV str.84-78 

I św. Józef w swym życiu poddany był próbie, kiedy to po zaślubinach z Maryją, wpierw nim zamieszkali 

razem dowiedział się, że Maryja jest w stanie błogosławionym. Maryja nie tłumaczyła się. Józef będąc 

człowiekiem sprawiedliwym nie chciał narazić Jej na zniesławienie i zamierzał potajemnie oddalić Ją. 

„Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się 

wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło”.   

Wiadomość Anioła oznaczała zwycięstwo w próbie.  

 Maryja będąc jeszcze w Świątyni, wspominała Annie ze wzruszeniem o mającym narodzić się 

Mesjaszu, i jakże pragnęłaby poznać tę szczęśliwą kobietę, która będzie Jego Matką. Pragnęłaby służyć 

Jej, a nawet gdyby Ta nie chciała, aby Jej usługiwać, chciałaby być żebraczką u Jej progu. Wtedy Anna 

wypowiedziała słowa: Maryjo, nie ma innej, która zasługiwałaby na miano Matki Mesjasza tak jak 

Ty. 

 Co do posługi Maryi, służyła Ona św. Józefowi z największą pokorą, kiedy poznał św. Józef Jej 

godność przemienił się jeszcze bardziej. On pragnął być sługą, kiedy Ona była Królową Nieba i Ziemi. 

Klęczał przed Najświętszą z wielkim poszanowaniem, nie chciał, aby angażowała się w jakiekolwiek 

prace domowe. Józef miał świadomość, że nadchodzi Mesjasz. Pragnął zastąpić Maryję we wszystkim, 

jednak Ona, jako najpokorniejsza z pokornych, prosiła Józefa, aby nie klękał przed Nią, choć ta cześć 

odnosiła się do Mesjasza.  

W domu, w którym zamieszkali po rodzicach Maryi, jedna Izba przeznaczona była dla Maryi, tam Józef 

przychodził tylko wówczas, aby zapytać czy Maryja czegoś nie potrzebuje. Często zastawał Ją leżącą 
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Krzyżem, unoszącą się w zachwycie przed Bogiem lub pośród niebiańskiej muzyki, co wprowadzało 

Józefa w zachwyt.  

Maryja prześcigała się z Józefem w wykonywaniu najdrobniejszych czynności. Cnota pokory czyniła Ją 

Wielką i sprawiała, że Bóg zawsze wysłuchiwał Jej próśb.  

Polecił Bóg Józefowi, aby uszanował pokorne polecenia Maryi i zewnętrznie pozwolił Jej służyć, a 

wewnętrznie oddał Jej hołd.  

PAN JEZUS PRZEZ 30 LAT BYŁ W SZKOLE MARYI 

W Swym życiu ziemskim wyznał: „Przyszedłem służyć, nie, aby Mi służono”. 

Usługiwał swoim Apostołom, zdobywając się na akt najwyższej pokory najmniejszego z niewolników, 

obmywając im nogi. 

MY, MALI RYCERZE MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO JESTEŚMY OSTATNIĄ  

I NAJMNIEJSZĄ WSPÓLNOTĄ SPOŚRÓD WSZYSTKICH. JESTEŚMY JEZUSOWI. 

JESTEŚMY LEGIONEM SŁUG NA WZÓR MARYI. 

Brońmy się, zatem przed mniemaniem o sobie. Nigdy nie myślmy z pogardą o najgorszym nawet 

człowieku, bo otrzymujemy wiele łask. Gdyby, kto inny otrzymywał takie łaski, dawno przewyższyłby nas 

w świętości. Kiedy powrócisz z tych rekolekcji do domu i usłyszysz słowo upokorzenia, pogardę, ofiaruj 

to za tę duszę, którą Bóg właśnie chciał przeznaczyć na wieczne potępienie. Ty zdaj ten egzamin i raduj 

się, że możesz Bogu złożyć tę ofiarę. 

   

Z kazania Ks. Marka Bąka: 

Zjednoczenie z Bogiem jest przynależnością człowieka do 

Boga przez Miłość i Wolę. Zjednoczenie to przeniknięcie 

człowieka grzesznego Bogiem. 

Wokół chodzą żywe trupy, ochrzczeni a niemający życia Bożego w sobie. Pośród pożądliwości świata 

(rodzina, zdrowie, życiowe atrakcje), zbawienie jest na bardzo odległym miejscu.   

Jesteś „wychudzony” i „wychłodzony”! To nieprzyjaciele troszczą się o ciebie, aby doprowadzić cię do 

potępienia.  

Ze względu na wiarę może dziesięciu sprawiedliwych Bóg pozwala, aby ten kraj się ostał.  

„Kto się modli, ten ma życie i nie jest sam” – słowa Papieża Benedykta XVI. 
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Jeśli jesteś w relacji z Bogiem, to żyjesz, bo Bóg jest życiem. Istnienie poza Bogiem to potępienie. 

Twoim krzyżem są twoje słabości, krzyże tych, których kochasz. Krew z twojej krwi i kość z twojej kości 

czasem żyje na własną zagładę. To po to oddajesz się Bogu przez Maryję, aby uprosić łaskę zbawienia 

dla innych. Po to żyjesz. 

Modlitwa jest żebractwem.  

Żebrak ma 4 cechy: (* nic nie ma, *nic mu się nie należy, *o wszystko prosi, *ufa). 

Człowiek modlitwy ma te same cechy. 

Istotą jest świadomość własnej nędzy, i to, że Bóg ciebie kocha, a kocha cię, bo się za ciebie wykrwawił.  

Żyj prawdą – czyli żebraj, wtedy twoje modlitwy będą wysłuchane. 

Ufność – to drugie imię wiary (naczynie do czerpania miłosierdzia). 

Odwaga – jest zadaniem męstwa i powinnością chwili.  

Ćwicz się w nich, abyś był mężny! Podążający i pociągający innych do zbawienia. 

Wiara i Miłosierdzie, trzeba oczyścić w sobie te pojęcia.  

Miłosierdzie to nad dobroć Boża, która ci się nie należy ze względu na sprawiedliwość, ale będzie ci 

udzielone przez skruchę twego serca. Kiedy staniesz w postawie dobrego łotra, wtedy dane ci będzie 

miłosierdzie.  

Bóg przekonuje człowieka, topi lud serca, a wówczas człowiek na powrót przylega do Boga. Jezus 

Miłosiernym Sercem każdego dnia przychodzi ci z pomocą. To Jego nad dobroć chce ciebie obdarować, 

umocnić, odnowić. Dobra to zależność od miłującego Ojca.  

Człowiek używając swojego prawa, ducha świata w mentalności ateistycznej wystawia Boga na 

pojedynek. 

Musisz wykrzesać w sobie katolicką kulturę! 

Trzeba, byś wyizolował się w intymności przed Bogiem. 

Niepowracalność utraconego czasu stawia przed tobą odpowiedzialność. Świat zabiega o uciechę. 

Radość jest łaską ducha usprawiedliwionego. Głupota jest grzechem.  

Nie daj Boże, by świat ci imponował! 

Masz go traktować jak ziemię, depcząc butami. 

Masz miłować i wzrastać! Za wielką cenę zostałeś wykupiony. 

Grozi ci pokusa samowystarczalności. Zajmujesz wtedy miejsce Boga, chcesz być mini bogiem. Cała 

łaskawość pochodzi od Boga. Nie jesteś źródłem dla siebie, dlatego powinieneś być wdzięcznym biorcą.  

RADŹ SIĘ BOGA JAK ŻYĆ! 
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Wielu żyje błahostką chwili, bezmyślnie. Za wygodę chwili bądź wdzięczny, bo nic nie zależy od ciebie. 

„Używanie świata” stało się dziś kultem. Z uwagi na wieczność życia, nie możemy żyć według słów 

piosenki: „Co użyjem to dla nas, bo za 100 lat nie będzie nas” – to kłamstwo! 

Życie się nie kończy. Ono trwa w wieczności. Człowiek zbawiony ma udział w szczęściu Boga. Pobyt na 

ziemi ma cię uzdolnić do przebywania z Bogiem. 

Bóg z miłości do ludzi stał się Chlebem i przemawia do nas ludzkim językiem (dla nas wsławił się). 

Miłość Boga jest rozrzutna. Bóg pragnie, abyś przyjmując Go był Jego głodnym. To pragnienie ma 

wzrastać. Jest to głód podstawowy.  

Wiara człowieka uszlachetnia i jest mocą do dobrego, świętego wypełnienia obowiązków stanu, bo one 

uświęcają. 

Uczciwość względem siebie! Potrzebujesz prawdy, mocy Boga, wielkoduszności w zawierzeniu się Bogu 

i przebywaniu z Nim. Pobyt w Niebie to owoc życia w podobieństwie do życia Chrystusa 

ukrzyżowanego. 

Poznaj godzinę nawiedzenia swego! 

W posłudze i konfrontacji ze światem. Słowo zamień w czyn. 

Wiara jest ci pancerzem, aby zwyciężyć zło. Stanowisz już ostatnie pokolenie, które doświadcza takiego 

życia.  

Dziś ma miejsce katolicyzm wyspowy na morzu praktycznych ateistów! 

Ludzie piją grzech jak wodę. Do ciebie należy obronić wiarę swoją, i pokazać światu głęboki sens – 

inność, która życia ci nie ułatwi, ale je sercowi. Twoje zadanie to bycie z Bogiem. Być przenikniętym 

Bogiem, czyli zubożonym, aby zarazić i ubogać Bogiem świat. 

Kuj żelazo, póki gorące! Mów i czyń! Opowiadaj i świadcz! Nastawaj w porę i nie w porę z mądrością i 

mocą tam gdzie miejsce na łaskę Bożą. 

Czuwaj i troszcz się o łaskę pokory! Pokora, to kroczenie w prawdzie, przyjmowanie darów 

i współdziałanie z Bogiem. Z niej wyrosną inne cnoty i otrzymasz dary. Niech trudy życia nie modelują ci 

myślenia. Jeśli będziesz żył, to, co cię nie zabiję to cię wzmocni.  

O mądrość się módl, abyś nie był naiwny! 

Dobroć idzie w parze z mądrością. 

Proś Boga, aby życie twoje było dla Niego 

i ze względu na Niego. 
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KONFERENCJA Ks. Marek Bąk:  

Celem pobożności jest skrucha, a skrucha to postawa, w której człowiek nabiera dla siebie łaskę 

pobożności. Jest to fundamentalną postawą człowieka. To uniżenie się przed Bogiem i uznanie tego, 

kim się jest.                  Akt skruchy – 4 przepaści: 

 nędza; 

 ufność; 

 wdzięczność; 

 wyniszczenie Chrystusa;   

Nędza - to, czego człowiek się dopuszcza, taka jest kondycja człowieka. Nie chodzi o to, aby człowiek 

był sterylnie oddzielony od grzechu. Chodzi o skruchę serca, ona czyni miejsce na łaskę. Dlatego trzeba 

zauważyć przepaść swej nędzy. Poczucie bezgrzeszności okradło wielu ludzi. Ma miejsce proces 

zakłamania i niszczenia wiary. Świadomość grzeszności nie czyni go gorszym. Cóż człowiekowi z tego, 

jeśli nie pozna, że choroba śmiertelna go toczy. Grzech niezauważony prowadzi do potępienia. Z kolei, 

na dnie zauważenia tej nędzy czeka Pan Bóg. W przepaści nędzy jest miejsce spotkania z Bogiem. 

Czyni to ten, który Bogu ufa. Poczucie bezgrzeszności, idzie w parze z brakiem ufności. Trzeba od 

postawy wiecznego tłumaczenia się odejść. Próżność, wielomówstwo, zatroskanie o to, co pomyślą inni, 

to postawy zatrucia duchowością świata.  

Ufaj Panu Bogu, a zła się nie ulękniesz. Ufność bez ograniczeń. Przepastna ufność dająca pokój i 

miłość. Owocem ufności w nędzy jest wdzięczność. 

Wdzięczność – pamiętanie z miłością o źródle obdarowania. Tym źródłem jest Bóg. 

Skrucha ma cię uczynić naczyniem łaski Boga. Są to akty decyzji, ułamki sekund. Każdy grzech należy 

kończyć aktem skruchy. 

Jeśli tak będzie, to w chwili śmierci zdobędziesz się na akt skruchy. Jeśli człowiek ma jedność z Bogiem, 

wtedy dochodzi do zbawienia.  

JEŚLI JEST POBOŻNOŚĆ BEZ SKRUCHY,  

WÓWCZAS MA MIEJSCE FARYZEIZM, PRÓŻNOŚĆ. 

Trzeba zejść z piedestału zakłamania do przepaści spotkania z Bogiem. Skrucha jest radosnym, 

królewskim powrotem do Boga, w momencie uczucia trwogi utraty Miłości. Człowiek zakłamany tego nie 

odbiera.  

Ból duszy czyśćcowej rozdzielenia z Bogiem, ten głód jest jedyną podstawową i ostateczną potrzebą 

duszy. Jeśli ten ból nie może być ułagodzony, jest ogniem dla duszy.  

Uczucie woli! Uczucia mogą się dołączyć, ale nie muszą, jest to żołnierska decyzja. Postawa syna 

marnotrawnego. Przebaczenie od Ojca jest największym pragnieniem. Wdzięczność powinna być na 

miarę obdarowania. Jezus wykrwawił się i wyłzawił dla naszego zbawienia. 

AKTY SKRUCHY 
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 Akt doskonały – czyni w człowieku nawą osobowość, nie powraca się do osobowości 

uprzedniej. 

 Akt niedoskonały – akt woli. 

 Akty skruchy są ratunkiem dla człowieka. Człowiek wie, że jest nicością, ale umiłowaną 

i obdarowaną. Patrz w ten sposób na siebie, a unikniesz pozorów płycizny. Zobaczysz, że 

jesteś obdarowany, a inni zobaczą cię zwycięzcą. Akty skruchy pokonują twoje wewnętrzne 

opory.          

   

Bogu Najwyższemu w Trójcy Świętej Jedynemu niech będą dzięki za te rekolekcje. 

W tym czasie poza rozmiłowaniem się w Słowie Boga, mieliśmy możność skorzystania z licznych łask. 

Najpierwszą była całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu przez dwie pierwsze doby. W czasie 

Adoracji oddaliśmy również szczególną cześć Dzieciątku Jezus przywiezionym przez ks. Macieja z 

Ziemi Świętej, oraz Pasyjnemu Krzyżowi Końca Czasu, który towarzyszy rycerzom we wszystkich 

ważniejszych ucztach duchowych.  

Kolejną łaską było uczestnictwo w Koronce do Miłosierdzia Bożego oraz rozważanie Męki Pańskiej w 

drodze Krzyżowej w Godzinie Miłosierdzia.  

Uczestniczyliśmy w obrzędzie uzdrawiania i błogosławieństwa, a wielu z 

nas zostało przyjętych (duchowo) do Łona Matki Najświętszej.  

Ponadto niektórzy z naszej wspólnoty przyodziani zostali w Szaty Niepokalanej, 

przyjmując Szkaplerz Karmelitański a 2 osoby przystąpiły do Niewoli Jezusa 

przez Maryję. Jedna rycerka przy grocie Matki Bożej przyjęła szkaplerz św. 

Józefa.  

Nasze zgromadzenie powiększyło się o kolejne 4 dusze ofiarne, które 

przystąpiły do Rycerstwa. Jedna kandydatka złożyła druk zgłoszenia przystąpienia w nasze szeregi.  

Nie zabrakło również chętnych, do objęcia modlitwą kapłanów rekolekcjonistów, którzy podjęli duchowe 

Dzieło „Margaretkę” (2 „MARGARETKI” za 2 kapłanów). Serdeczne podziękowanie za inicjatywę w 

tym dziele rycerce Gabrieli z diecezji pelplińskiej.  

Bardzo mocnymi i wymownymi świadectwami podzieliły się: uczestniczka Sylwia z Kościana i rycerki: 

Elżbieta z Głuchołaz, Maria z Ząbek, Adriana z Koszalina. To ważny moment dzielenia się wiarą i 

otrzymanymi Bożymi łaskami. Podczas wystąpienia ostatniej siostry w Chrystusie, na spontaniczne 

zaproszenie organizatora rekolekcji swoją obecnością zaszczycił ks. bp Krzysztof Włodarczyk – 

biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, kierując kilka słów do słuchających podkreślając, 

że na dzisiejsze trudne czasy jest modlitwa (różańcowa) i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz 

świadczenie wiarą i ufnością o Bogu, o Jego Opatrzności, Miłości i Miłosierdziu. Po kilkuminutowym 

wystąpieniu ks. bp Krzysztof udzielił pasterskiego błogosławieństwa dla uczestników i Małych Rycerzy. 

Ks. bp Włodarczyk zanim został biskupem pracował w wydziale duszpasterskim kurii koszalińsko – 

kołobrzeskiej a wcześniej był odpowiedzialnym za cały proces przygotowań, budowy i oddania „pod 
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klucz” tego ośrodka rekolekcyjnego, który był potrzebny i oczekiwany, a obecnie w pełni 

wykorzystywany. 

Na zakończenie przystąpiliśmy do zjednoczenia z Obliczem Chrystusa, poprzez nałożenie na twarze 

tzw. „Chusty św. Weroniki” z wizerunkiem oblicza naszego Pana i Króla. Chusta ta ofiarowana została 

na ręce br. Wiesława przez ks. Macieja w Niepokalanowie. Chusta przywieziona została z Ziemi Świętej 

i była tam w miejscu ukrzyżowania i na płycie grobu Króla Miłosierdzia. 

Rekolekcje uwieńczyliśmy pielgrzymką do 

Groty Najświętszej Maryi Panny przy 

Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie 

złożyliśmy kwiaty oraz podziękowanie na 

przeczyste Dłonie naszej Mistrzyni i Matki. 

Matka Boża nie poskąpiła swych łask i 

obdarowała każdego uczestnika według 

potrzeb.    

Idźmy i głośmy światu z nową mocą o 

cnotach Wiary, Nadziei i Miłości powtarzając hasło z Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej z 

Góry Chełmskiej: 

"SERVUS MARIAE NUNQUAM PERIBIT" - SŁUGA MARYI NIGDY NIE ZGINIE!  

Maryjo Córko Ojca, Matko Syna i Oblubienico Ducha Świętego – Módl się za nami. 

Maryjo Matko Strażniczko Wiary – módl się za nami. 

Ave Maria Virgo Fidelis – Bądź pozdrowiona Panno Wierna! 

Króluj na Chryste! Zawsze i wszędzie! 

Rycerka Renata z Nowego Sącza 

P.S. Uwielbienie i dziękczynienie składamy dobremu Bogu przez NMP – Matkę Bożą i naszą oraz mocą 

wstawienniczą Świętych Aniołów, Patronów i Wszystkich Świętych oraz świętych dusz zbawionych i 

wspierających na ziemi. Szczególne podziękowanie Bożej Opatrzności za Kapłanów: Ks. Macieja 

Bagdzińskiego (o. Jana Pawła) z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i Ks. Marka Bąka z Łodzi, którzy 

pod natchnieniem Ducha Świętego poprowadzili tę ucztę duchową. Wyrazy uznania dla prezesa 

Zarządu Legionu MRMSJ Wiesława Kaźmierczaka, i posługującej siostry Marii, siostry Iwony, i 

wszystkich zaangażowanych w organizację i przebieg tych rekolekcji, pełniących posługę w czasie 

Najświętszej Ofiary a także jednoczących się duchowo wspierających posługą modlitwy i wszelkiej ofiary 

rycerki Bożenki i br. Wojciecha i innych braci i sióstr w Chrystusie a także gospodarzy Centrum 

Edukacyjno-Formacyjnego w Koszalinie oraz wszystkich obecnych uczestników, którzy podążając za 

Głosem Boga, odpowiedzieli na święte wezwanie, przybywając do szkoły Maryi na tę świętą ucztę 

duchową. Chwała, uwielbienie i dziękczynienie Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu… 

 mr Renata J. 
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ŚWIADECTWO SYLWII z Kościana –  

Ks. Maciej: „Możesz przyjąć szkaplerz, ale podej-

mujesz życie w czystości wraz z narzeczonym…” 

To Świadectwo wygłoszone 30 sierpnia 2017, podczas rekolekcji Małych Rycerzy w Koszalinie, spisane 

na prośbę organizatora i przekazane do upublicznienia na stronie Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego 

Serca Jezusowego i kwartalniku Głosie Małego Rycerza. 

„Nie było łatwo, ale z pomocą Ducha Świętego napisałam. 

Nazywam się Sylwia M. i od roku jestem w szczęśliwym związku małżeńskim. Z moim mężem przez 10 

lat żyliśmy w grzechu śmiertelnym; bez sakramentu małżeństwa. Nasze życie wyglądało "NORMALNIE" 

tak mi się wtedy wydawało, wspólne mieszkanie, praca no i... współżycie. Tłumaczyłam sobie przecież 

to takie czasy, tak nam dobrze, po co ślub – to tylko papierek on nic nie zmieni. Jakże byłam wtedy w 

błędzie. 

Pewnego dnia pojechałam na rekolekcje, które prowadził ksiądz Maciej Bagdziński. Czego 

oczekiwałam? Sama nie wiem? Po prostu, pomimo wszystkiego, co miałam w życiu czułam, że czegoś 

mi brakowało. Zapragnęłam doświadczyć Boga; Boga, o którym wiedziałam od dzieciństwa, ale był on 

taki daleki, taki nieosiągalny... 

Na rekolekcjach Bóg odpowiedział na moje pragnienie – i nie tylko – dał mi o wiele więcej niż 

oczekiwałam. 

Podczas rekolekcji ks. Maciej zaproponował przyjęcie SZKAPLERZA KARMELITAŃSKIEGO, nie 

zastanawiając się zgłosiłam się, jako pierwsza. Jednak w tym samym momencie, dziewczyna siedząca 

obok mnie, nie znając mnie zupełnie powiedziała, iż warunkiem przyjęcia Szkaplerza jest życie w 

czystości. 

Pamiętam popłakałam się wtedy, ponieważ Duch Święty postawił mnie w prawdzie. Pokazał jak źle 

czyniłam, pokazał jak bardzo nie jest to "NORMALNE". 

Poszłam porozmawiać z kapłanem o rezygnacji ze szkaplerza, na co ksiądz Maciej uśmiechając się 

powiedział – oczywiście możesz przyjąć szkaplerz, ale podejmujesz życie w czystości wraz z 

narzeczonym i to w dodatku spanie w osobnych łóżkach. Nie zastanawiając się – zgodziłam się i 

przyjęłam szkaplerz. I teraz to już Matka Boża kierowała i prowadziła. Po powrocie z rekolekcji 

oświadczyłam narzeczonemu, że podjęłam życie w czystości – on nie do końca świadomy konsekwencji 

przyjął to w miarę dobrze. Jednak po dwóch tygodniach znudziło mu się i wypytywał, kiedy koniec tego 

całego życia w czystości? Rozpoczął się trudny okres walki w nim, który odbijał się na mnie, jednak 

Matka Boża umacniała i pomagała. Ciężki czas trwał jak pamiętam również ok. 2 tygodni. Po buncie i 

walce narzeczony zabrał mnie w auto i pojechaliśmy zarezerwować termin w kościele i sale na ślub. 
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Od podjęcia życia w czystości do ślubu minął równy rok i mogę powiedzieć śmiało, że nie było ciężko, 

ponieważ kiedy zawierzymy się Matce Bożej to ona nasza dobra MAMA zajmie się wszystkim! Daje siłę i 

odsuwa wszelkie pokusy od Nas by nas chronić. 

Chciałabym jeszcze na końcu napisać, że życie w grzechu, bez sakramentu pokuty i Eucharystii wpędza 

nas w coraz to głębsze bagno!!! Zaczynamy zatracać pojęcia dobra i zła. Nie widzimy już małych 

grzechów, jakie popełniamy - a to duży błąd! 

Odwagi, więc i zaufajmy Trójcy Przenajświętszej i Matce Bożej, bo jak Bóg jest na pierwszym miejscu 

tak wszystko jest na swoim miejscu!!!  

Dziękuje za okazję, że mogłam po raz kolejny podzielić się moim świadectwem. 

Pozdrawiam serdecznie – Sylwia” 

ECHO – CISZY, Relacja rycerki Bożenki z Józefosławia  
z rekolekcji pokutnych w Koszalinie, 26-28.09.2017r. 
Najwspanialsze rekolekcje pokutne w Koszalinie: 40-godzin adoracji w ciszy, o chlebie i wodzie. 

Przygotowanie do rekolekcji to: święta spowiedź, omadlanie uczestników rekolekcji przez tydzień. 

Wszystko po to, aby żadne zło nie zakłóciło ciszy w zjednoczeniu z Panem Bogiem.  

Dojeżdżając do miejsca uczty duchowej, ok. 100 km przed Koszalinem, niebo otworzyło się nad domem 

rekolekcyjnym, a przez świetlisty tunel łączący niebo z ziemią, spływały na prezbiterium przepiękne 

kwiaty.  

Przed mszą świętą wielka radość Trójcy Świętej. Bo Pan tak pragnął. Wszyscy uczestnicy na kolanach 

przesuwając się w koło stołu Pańskiego z wielką miłością oddawali cześć i chwałę Bogu całując relikwie 

Jana Pawła, krzyż na ścianie ołtarzowej i Matkę Bożą (w figurze MB Fatimskiej). Ponad 50 osób 

podczas takiej manifestacji miłości ku Bogu, dostąpiło Bożej światłości, która jak laser przenikała przez 

każdą osobę.  

Na wstępie mszy świętej celebrowanej przez ks. Macieja Bagdzińskiego usłyszeliśmy, że żar Ducha 

Świętego zstąpił na prezbiterium, a potem jak powiew wiatru w ciszy popłynął na uczestników.  

Po mszy świętej na drugi dzień tj. środa, otrzymaliśmy błogosławioną wodę przywiezioną przez 

organizatorów z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu (to jest miejsce przeznaczone na 

czasy ostateczne) wodę, z której świetlista moc spływa na uczestników przy każdym łyku. Także 

specjalnie zamówiony okrągły chlebek, uroczyście poświęcony i wręczony przez rekolekcjonistę 

wydawał się jak piękna bułeczka o przepysznym niespotykanym smaku i zapachu. Buzie się zamknęły 

na rozmowy a serca poruszyła miłość Boga.  

Adoracja mojego najukochańszego Pana. Pozostawiam wszystko, co ziemskie. Wzywając Ducha 

Świętego z zamkniętymi oczami proszę Pana o pełne zjednoczenie.  
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„Panie Jezu Kocham Cię! Spójrz w moje serce. Ty widzisz w nim wszystkie zdrady, niewierności, każdy 

grzech, moja nędze. Ale chce Cię kochać, Ty wiesz ze Cię kocham i przepraszam za wszystkie moje złe 

czyny, którymi Cię uraziłam i zadałam ból. Jezu Chryste adoruję Ciebie, wpatrzona w Ciebie, chcę 

prosić przez Ciebie Ducha Świętego o namaszczenie.  

Oddaję Ci ciało, myśli, uśmiech, mój dotyk, moje ja, moją wolę, wszystko, co moje, abym mogła 

poruszać się w Tobie, z Twoją Wolą a nie moją. Pragnę patrzeć na Ciebie oczyma dziecka.  

Panie Jezu proszę o łaskę napełnienia mnie Twoim Duchem. Jezu kochaj mnie teraz, przyjmuję Twoją 

Wolę, Twoją miłość, oczyszczaj mnie (jak telefoniczną komórkę) z tego wszystkiego, co nie Boże, co 

grzeszne. Stwórz mnie na nowo wg. Twojego upodobania. 

Oddaję się Tobie całkowicie do pełnego zjednoczenia. Panie, moja miłości, moja światłości, moja 

nadziejo i rozkoszy Ducha Świętego, to wielkie i niepojęte szczęście być z Tobą, w Tobie, dla Ciebie i 

razem czuć tą wielką przestrzeń Bożą zamkniętą woalką Ducha Świętego, gdzie słychać ECHO CISZY, 

w której ty jesteś Boże.  

Dziękuje za napełnienie mnie Tobą za radość odpoczynku na łonie Boga za tak wielką, niepojętą 

cząstkę nieba Bożego.  

Kocham cię Panie Jezu z Duchem Świętym. Tatusiu w niebie, dziękuje za słowa: „Bożenko, ty jesteś 

moją umiłowaną córką” – słysząc te słowa nie byłam w stanie zrozumieć dogłębnie tak wielkiej miłości.  

Pan pokazał, że jedna osoba z rodziny wyprasza dla rodziny łaski, które przepływają jak po naszych 

żyłach krew i uświęcając ją przez Bożą łaskę.  

Panie prowadź nas na co dzień swoimi drogami.  

Twoja służebnica - Bożenka. 

P.S. Inicjatorem tych rekolekcji był ks. Maciej Bagdziński, który na 2 lata przed zasugerował 

organizatorom we wrześniu 2015 r. podczas uczty duchowej w Koszalinie. Sugestia została powtórzona 

w 2016 r. i wówczas dokonano rezerwacji drugich rekolekcji na 26-28.09.2017 r.  

Świadectwo Teresy z Poddębic  

z rekolekcji pokutnych w Koszalinie, 26-28.09.2017 

Będąc posłuszna głosowi mojego sumienia dziękuję Panu Bogu, Matce Najświętszej ks. Maciejowi 

Bagdzińskiemu za udzielone nam w obfitości łaski, dary Ducha Świętego br. Wiesławowi, wszystkim 

organizatorom rekolekcji pokutnych przeprowadzonych w Koszalinie w dniach 26-28.09.2017r. 

Dnia 27 września 2017 w czasie mszy św. odprawianej o 24: 00, podczas indywidualnego 

błogosławieństwa udzielonego przez o. Macieja, moja prawa ręka została cudownie uzdrowiona - ustąpił 

ból, który przeszkadzał mi w pracy. 
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Drugi cud, jakiego doznałam to otwarcie się na działanie Ducha Świętego. Po zakończeniu rekolekcji, w 

czasie oczekiwania na odjazd w trakcie rozmowy z siostrą, której nie znam imienia – zostałam 

poinformowana, ze jestem zamknięta na działanie Ducha Świętego. Przyczyna: dziecko odrzucone – 

niechciane przez rodziców w okresie prenatalnym. 

Ja czułam przez całe życie przeszkodę, która nie pozwalała mi wejść głębiej w wiarę. Szukałam 

przyczyny w rachunkach sumienia – bezskutecznie.  

Po wspólnej modlitwie do Ducha Świętego, w której przebaczyłam moim rodzicom, poczułam pęknięcie 

w sercu – zostało ono skruszone. Obecnie moja modlitwa jest głębsza… Bardzo często płyną z moich 

oczu łzy wdzięczności… Zamówiłam msze św. za rodziców, dusze przodków z prośbą o udzielenie im 

przebaczenia, odcięcie od skutków obciążeń pokoleniowych… (intencja była bardziej rozbudowana - tu 

podaję ją w skrócie). 

Jestem świadoma tego, że treść mojego przekazu jest bardzo nieudolna, dlatego cisną się słowa na 

usta: „Nie umiem dziękować Ci Panie, bo małe są moje słowa. Zechciej przyjąć moje milczenie i naucz 

mnie życiem dziękować”. Chwała Panu! Szczęść Boże. 

mr Teresa J. 

Rycerka Halina z Legnicy:  

Historia powstania grupy ku czci Boga Ojca 
(i orędzia ze 160 Jerycha)  

„W liście do Papieża Franciszka będą także materiały od tej wspólnoty. Mamy 10 720 podpisów i zbieramy 

dalej. Już należałoby poprosić o sponsorowanie wyjazdu do Watykanu, myślę nad tym, ale niech się dzieje 

Wola Boża. mr Halina” 

HISTRORIA POWSTANIA GRUPY KU CZCI BOGA OJCA 

W 1998r. z Bożego natchnienia przyjechał do Wyszkowa śp. Witold Szajewski – mistyk, aby założyć 

grupę modlitewną w naszym mieście. Założona grupa modliła się codziennie od 4 do 6 godzin 

modlitwami obowiązującymi w Kościele Rzymsko-Katolickim. 25 listopada 2007r. w Święto Chrystusa 

Króla na teren par. św. Idziego w Wyszkowie i św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku, w 7 dobę modlitwy 

jerychowej została wprowadzona Ikona Matki Bożej III Tysiąclecia, wcześniej pobłogosławiona przez 

papieża św. Jana Pawła II. Na tę uroczystość przyjechał do grupy, do Wieczernika Przeor Zakonu 

Księży Heroldów z Rzymu wraz z Rycerzami Maryi w oryginalnych strojach. Przywieźli ze sobą figurę 

Matki Bożej Fatimskiej wraz z koroną i Aktem Zawierzenia. Przed odprawieniem Mszy św. w par. św. 

Idziego w Wyszkowie, wówczas urzędujący ks. Dziekan ukoronował Matkę Bożą III Tysiąclecia i 

zawierzył Naszej Ukochanej Matce, Pani i Królowej Mazowiecką ziemię. Po odprawionych Mszach św. 

Matka Boża poszła w peregrynację w obu parafiach, co czyni do dnia dzisiejszego. Po roku peregrynacji 

14 listopada 2008, w czasie modlitwy jerychowej Bóg Ojciec na kult MIŁOSIERDZIA OJCA I SYNA 

wybiera miejsce na mazowieckiej ziemi, leżące na pograniczu w/w parafii. Dla uczczenia tak doniosłego 
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znaku wybrania, grupa wybudowała w 2009r., w wybranym miejscu GROTĘ MATKI BOŻEJ III 

TYSIĄCLECIA, która poświęcona została 27 czerwca 2010 r. Na prośbę Pana Jezusa, w wybranym 

miejscu Miłosierdzia Ojca i Syna grupa postawiła Krzyż z litego dębu, wys. 14 m, z podyktowanym przez 

Pana Jezusa napisem: „MIŁOSIERNI OJCIEC I SYN – OTO ZBAWIENIE LUDZKOŚCI”, który został 

poświęcony 15 sierpnia 2011r. Głównym zadaniem Grupy ku czci Boga Ojca jest codzienna modlitwa 

poświęcona pomocy modlitewnej duszom.  Grupa w dniu 5 maja 2009r. otrzymała od biskupa 

łomżyńskiego Stanisława Stefanka przyzwolenie na prowadzenie Domu Modlitwy. Dzień siódmy 

każdego miesiąca objęty jest modlitwą jerychową przeprowadzaną w Wieczerniku (cyfra 7 jest liczbą 

doskonałą, cyfrą Boga Ojca). Na obecną chwilę zostało przeprowadzonych 137 Jerych (Jerycho – to jest 

nieustanna modlitwa trwająca minimum 3 pełne doby). Grupa również adoruje Najświętsze Ciało Pana 

Jezusa w Kaplicy Wieczystej Adoracji w par. św. Wojciecha w Wyszkowie. Grupa ofiarowuje przyjęte 

Komunie Święte, posty, jałmużny, wyjazdy pielgrzymkowe w intencjach pomocy duszom oraz za 

Ojczyznę, kapłanów i we własnych. 

Zapraszamy chętnych do włączenia się w dzieło modlitwy ku pomocy duszom! 

http://bogojciec.blog.pl/histroria-powstania-grupy-ku-czci-boga-ojca/ 

160 Jerycho ku czci Boga Ojca 
7 października 2017 

Mówi Bóg Ojciec: 

„Moje kochane dzieci, Moje umiłowane dzieci, Ja Bóg Ojciec obecny tu pośród was przysłuchuję się 

waszym prośbom, waszym modlitwom, jak zwracacie się w tej chwili do Matki, do Matki Mego Syna. 

Podkreślacie, że jest Królową waszej ojczyzny, prosicie o Jej wstawiennictwo, podkreślacie, że jest 

Królową Aniołów, prosicie o Ich wstawiennictwo. Moje kochane dzieci sięgacie po największą, 

najsilniejszą broń, jaką grupa wypracowała – po wszystkie Moje Boże dary, po wszystkie łaski, po 

wszystkie Komunie święte, po wszystkie odpusty, po wszystkie Msze święte, po wszystkie adoracje 

Najświętszego Sakramentu, w których uczestniczyliście w czasie trwania grupy przez prawie 19 lat. Ten 

dar duchowy składacie na ręce Matki Mego Syna, aby zechciała dar ten przyjąć, przyozdobić wedle swej 

woli i złożyć na Moim Ołtarzu, abym Ja Bóg Ojciec zechciał błogosławić wybranemu miejscu na 

Mazowszu – kult miłosierdzia Ojca i Syna. 

Moje dzieci, Ja Bóg Jeden, Jedyny w Trójcy, Bóg Najwyższy domagam się i proszę o Oficjum dla Mnie, 

proszę o Święto dla Mnie – Święto Ojca Niebieskiego. Proszę również w swej wypowiedzi, zwracając się 

do kapłanów o Święto i o kult Mego miłosierdzia – Miłosierdzia Ojca i Syna, w wybranym przeze Mnie w 

2008 roku, miejscu na wyszkowskim wzgórzu. Proszę was, Moi kochani Kapłani przyjmijcie do swych 

serc tę Moją Intencję. To Ja Bóg, Jeden, Jedyny, Bóg Najwyższy, Bóg Alfa i Omega, Bóg 

Wszechmocny, Bóg Wszechpotężny kieruje do was te słowa. 

Pragnę Królestwa Mego miłosierdzia dla Mych dzieci ziemskich, których stwarzam ze swej miłosiernej 

miłości, których Ja Bóg pragnę mieć w swym Królestwie Niebieskim jak najwięcej. Pragnę świętych 
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dusz, pragnę spalać grzechy upadłych dzieci, po to wybieram miejsca, i po to wybieram narzędzia. 

Takim wybranym miejscem jest wyszkowskie wzgórze. Pragnę, aby tam, w tym świętym miejscu 

powstała świątynia, aby dzieci korzące się odchodziły uśmiechnięte, radosne i płomienne – dusze 

święte, dusze Moje, aby lica promieniały Moja Bożą łaską, świecącą wokół nich, przemieszczając się po 

padole ziemskim, aby były świecą rozświetlającą mroki i ciemności dusz innych dzieci. Proszę o to was 

Moi Kapłani. Błogosławię Temu dziełu: grupa modlitewna ma przeprowadzonych 160 Jerych na Moją 

cześć, prosząc o rozwój kultu miłosierdzia Ojca i Syna: 160 Jerych – ile godzin spędzonych na kolanach, 

na modlitwie, ile minut? Ile wyproszonych łask? Ile uratowanych dusz? A przede wszystkim wytrwałość 

mych ziemskich dzieci. Trwanie grupy modlitewnej przez prawie 19 lat. Moi kochani Kapłani, czy to 

naprawdę jest tak bardzo mało?. A ile godzin w adoracji spędzonych przed wizerunkiem Mego Syna, 

utajonego w Najświętszym Sakramencie, wystawionej Hostii Świętej Kaplicy Wieczystej Adoracji. Ile 

dni? Ile miesięcy? Nie wspomnę już, że nawet ten czas przechodzi w lata. 

Moi  kochani Kapłani, kocham was i umieszczam Tę intencję głęboko w waszych sercach, oczyszczoną 

przez Krew Mego Syna, poprzez poniesione przez Niego Rany, poprzez Jego Mękę, poprzez Jego 

śmierć poniesioną na Krzyżu. To wszystko zanurzam w ranach Mego Syna i proszę o: 

Oficjum dla siebie w pierwszą niedzielę sierpnia. 

Moi kochani Kapłani! 

Moje Święto Boga Ojca – Boga Najwyższego. 

Proszę was Moi Kapłani, Ja Bóg Najwyższy te słowa kieruję w tej chwili do was tu i teraz. Proszę o 

swoje święto, proszę o swoje Oficjum, proszę o świątynię. Wybrałem miejsce, pragnę świętych dusz, bo 

kocham każdą i stwarzam ją ze swej miłosiernej miłości. Proszę was Moi kochani Kapłani, oświecam 

wasze umysły swoją łaską i umieszczam głęboko w waszych sercach z Moim błogosławieństwem – 

Boga Najwyższego Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen. Niech się tak stanie. Taka 

jest Moja wola – wola Ojca Niebieskiego. Amen. Niech się tak stanie, niech się tak stanie tu i teraz, na 

wyszkowskim wzgórzu, na mazowieckiej, polskiej ziemi, ukochanej ziemi Matki Mego Syna. Proszę was 

o to Moi, kochani Kapłani, proszę was o to, Ja wasz Bóg Zbawca i Stwórca waszych dusz i ciał. Proszę 

was o to przez 19 lat, proszę i zwracam się, i kieruję do waszych umysłów, do waszych serc, swoją 

Intencję jedną, jedyną dla Mnie Boga Najwyższego najważniejszą: 

o Moje Oficjum, o Moje Święto. 

Moja Łaska jest ciągle zlewana na dzieci ziemskie i pragnę, aby była również zlewana z tego 

wyszkowskiego wzgórza, aby rozlewała się na całą kulę ziemską, żeby była sokiem życiodajnym na 

wieczność dla dusz, które bardzo umiłowałem i kocham, a stwarzam z miłości. Woda życiodajna z tego 

wybranego przeze Mnie miejsca wniknęła w najmniejszy zakamarek, najmniejszą szczelinę kuli 

ziemskiej i uświęcała każdą duszę, która ukorzy się przed Moim Najwyższym Majestatem. Dostąpi 

ukojenia. Ja Bóg Najwyższy pragnę świętych dusz, Moich dusz, dlatego też kieruję te słowa do was Moi, 

kochani Kapłani. W waszej gestii jest, aby kult miłosierdzia Ojca i Syna rozkrzewił się na całą kulę 

ziemską, jak sok życiodajny rozprowadzany w dorodnym drzewie, tak Moja Boża łaska rozlała się na 



Głos Małego Rycerza Nr 28 (4/2017)        październik-listopad-grudzień 2017 

  

24 
 

 
 

całą kulę ziemską. Aby Kościół Chrystusowy wielbił, czcił, sławił Mnie Boga Trójjedynego w Bóstwie i 

Człowieczeństwie. Wszak Mój Syn stał się Człowiekiem, poniósł okrutną Mękę i Śmierć z miłości do 

dusz, bo taka była Moja wola Ojca Niebieskiego. Taką Moją wolą jest to wybrane, święte miejsce na 

wyszkowskim wzgórzu, aby kult Mego miłosierdzia rozlał się na całą kulę ziemską: o to was proszę, i 

proszę, i proszę. 

Teraz błogosławię wszystkie Moje dzieci ziemskie błogosławieństwem Boga Najwyższego: 

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen. 

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen. 

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.” 

http://bogojciec.blog.pl/ 

INFORMACJA O DZIAŁANIACH ZMIERZAJĄCYCH  

DO USTANOWIENIA ŚWIĘTA BOGA OJCA 

Drodzy Mali Rycerze, jestem bardzo wdzięczna za współpracę w Misji dla BOGA OJCA, dziękuję za 

podpisy na ankietach, aby w Kościele ustanowiono dla wszystkich ludzi ŚWIĘTO BOGA OJCA. W chwili 

obecnej mamy 11.200 podpisów, do czasu dostarczenia ich do Papieża Franciszka może osiągniemy 12 

tysięcy, a to piękna biblijna liczba. Jestem pewna, że BÓG nam błogosławi, czeka na naszą pracę, to 

jest Jego pragnienie a my staramy się je spełnić i otrzymać obiecane łaski. Chociaż inicjatywa jest 

trudna i ma różne przeszkody, ale posuwa się do przodu. List do Ojca Świętego jest w rękach Kapłana w 

drodze do Watykanu, który zgodził się pośredniczyć w zorganizowaniu spotkania z Papieżem, gdy 

będzie potwierdzenie o możliwości i terminie spotkania wtedy podam do publicznej wiadomości  o 

rozmowie z Głową Kościoła a teraz gorąco proszę o modlitwę w tej sprawie. Również zwracam się z 

prośbą o zbiórkę finansową na cele podróży do Watykanu, potrzebni są sponsorzy chętni wesprzeć to 

dzieło dla BOGA OJCA. 

Kontakt: mr Halina, 507 015 737 

P.S. Złożona została ofiara na Msze św. wieczyste u Księży Pallotynów w 3 miejscach (Częstochowa, 

Warszawa, Poznań) w intencji: 

 

O uwielbienie Boga Ojca, przeproszenie i przebłaganie Go oraz wynagrodzenie Mu za 

grzechy i zniewagi z prośbą o ustanowienie święta ku Jego czci mocą wstawienniczą 

całego Dworu Niebieskiego. 
Ofiarodawcom Bóg zapłać! 

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko - CO ZNACZYŁA JEGO 
ŚMIERĆ, JEJ OKOLICZNOŚCI DLA NIEGO SAMEGO? 

http://bogojciec.blog.pl/
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Wiele mówi się o ogólnym znaczeniu działalności i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego. Ale co znaczyła 

jego śmierć, jej okoliczności dla niego samego? Całą prawdę o człowieku zna tylko Pan Bóg. Co do 

Osoby ks. Jerzego. O wymowie znaczenia jego śmierci z punktu widzenia Bożego, tak mówi, O. Ludwik 

(kierownik duchowy Anny) w cz. 2 książki Anny „Świadkowie Bożego Miłosierdzia”, w rozdz. V zatyt. 

«Świadectwa dane w odpowiedzi na pytania przyjaciół i znajomych»:  

http://www.objawienia.pl/anna/sbm-5.html 

31.X.1984r. — Powiedzieliśmy ci, że ksiądz Jerzy (Popiełuszko) jest z nami, a nawet więcej, i to ci 

powtórzę jeszcze raz, abyś się upewniła (słyszałam to przedtem w duchu w kościele). Otóż dla księdza 

Jerzego taka śmierć była niezwykłą łaską, bo dała mu osiągnąć niebo szybciej, niż pozwoliłaby na to 

sprawiedliwość Boża, gdyby nie jej (śmierci) nagły i tragiczny przebieg. Gdy ludzie działają bez 

miłosierdzia, Bóg staje się dla ofiary samym miłosierdziem. I tu nie było inaczej. Dlatego jest szczęśliwy i 

wdzięczny za tę szansę stania się męczennikiem i świadectwem, które więcej znaczyć będzie dla was 

niż jego działalność. 

Ta ostatnia mogła stać się nawet szkodliwa (wykorzystywana przez innych dla ich celów), lecz Bóg 

 to ukrócił, gdyż ksiądz Jerzy działał w dobrej wierze. Podaję ci to, co rozumiemy wszyscy, również on 

sam. Nie cierpiał, a teraz prosi — jak i my, i jak wy powinniście — za swoich morderców, bo ich życie 

wieczne jest zagrożone. Proś za nich Ojca naszego Przedwiecznego przez przelaną za nich Krew 

Chrystusa. Proś usilnie i powiedz to innym”. 

Do tych słów O. Ludwika, nawiązuje ten oto, poniższy dialog Anny z Bogiem zapisany w książce Anny 

„Pozwólcie ogarnąć się miłości”: 

– Ojcze Mój! Jak źle jest ze mną. Zapominam, że mówisz też i do mnie i oczekujesz mojej odpowiedzi. 

Dwa dni mówiłeś o Swojej miłości do „tych, co się najgorzej mają”, a ja dopiero w nocy zrozumiałam, że 

pragniesz, żebym ze słuchania i czytania o procesie morderców ks. Popiełuszki wyciągnęła wnioski. 

Modliłam się za jednego z nich trzech, tego, który był przesłuchiwany. Proszę, powiedz mi, o którego 

mam prosić i co robić? 

– Moja córko! nie za jednego, tylko za wszystkimi trzema powinnaś orędować i to prosząc o 

współmodlitwę całe niebo, a specjalnie Matkę Moją – Ucieczkę grzeszników, która może wyprosić im 

nawrócenie. Proś poprzez Moją Krew za nich przelaną, a proś tak, jak byś za własnych braci prosiła, bo 

wszyscy naprawdę są braćmi twymi we wspólnym grzechu ludzkości. (z rozdz. III/22, str. 70; 

Wydawnictwo Michalineum, W-wa/Kraków 1988) 

Pan Bóg do Anny: „Nie wierzcie szatanowi, który nienawidzi was i pragnie was zniszczyć, przyoblekając 

Mnie we własne cechy. Wie, że zabijając ciała – rękami swoich wyznawców/sług, gdyż z mojego zakazu 

sam tego dokonać nie może – nie uczyni wam szkody; przeciwnie, przyśpieszy wasze wejście do 

Mojego Królestwa”. (12.06.2002r.)  

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko z dopustu Bożego stał się męczennikiem, przelał swoją krew (podobnie, jaka 

wielu, wielu…), mając udział w braterstwie krwi z Chrystusem Panem.  

http://www.objawienia.pl/anna/sbm-5.html
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O tym braterstwie tak możemy przeczytać również w cz. 2 „ŚBM” Anny, ale w rozdz. VI zatyt. 

«Świadectwa dane na życzenie Pana»: 

http://www.objawienia.pl/anna/anna/sbm-6.html 

…Jednakowoż ci, którzy Go kochali i zawierzyli Mu, wykazując prawdziwość swojej miłości w próbach, ci 

nie znają sądu. Wszyscy, bowiem zostaliśmy odkupieni krwią Zbawiciela (prawidłowiej: dobrowolną 

ofiarą niewinnej Osoby Baranka, Syna Bożego, Jezusa), ale nie wszyscy Ją przyjmują z czcią i 

wdzięcznością. Ci, którzy na bezgraniczną miłość swego Zbawcy odpowiadają miłością i usiłują 

wykonać wszystko, co mogą, wedle woli Pana, łącząc całe swoje życie z Nim, lub jak robotnicy ostatniej 

godziny (Mt 20,6n) idą za Nim drogą krzyżową, przyjmując śmiertelną chorobę, cierpienie, 

prześladowanie, okaleczenie lub śmierć z ręki człowieka z poddaniem i wiarą w miłość Boga do siebie 

— ci wszyscy stają się prawdziwymi przyjaciółmi Chrystusa Pana lub zawierają z Nim braterstwo krwi. A 

miłość Boga trwa na wieki. Dlatego Jezus sam przybywa po przyjaciół swoich i przenosi ich przez sąd 

sprawiedliwości Ojca wprost w dom Boży. Miłość, bowiem przekreśla Prawo. Jest ponad nim, bo Bóg 

jest Miłością. (…)      Opracował Leszek ze Szczecina 

Jolanta Cherbańska 

Matt Talbot - ALKOHOLIK WYNIESIONY NA OŁTARZE 

Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego (Mt 21,31) 

Święty Augustyn powiedział, że  Pan Bóg przegotowuje dla każdego z nas trzy wielkie niespodzianki w 

życiu przyszłym: 

• pierwsza to ta, że spotkamy tam tych, którzy według nas, nie powinni się tam znaleźć…  

• druga, to ta, że nie spotkamy tam tych, którzy według nas, powinni tam być… 

• i trzecia, największa .... że sami się tam znaleźliśmy 

Alkoholik, półanalfabeta, prosty, irlandzki robotnik. Przykład i nadzieja dla wszystkich uzależnionych. 

Mateusz Talbot (Matt Talbot)  urodził się 2 maja 1856 r. w niezamożnej irlandzkiej rodzinie, jako  drugi z 

dwunastu dzieci Elizabeth i Charlesa Talbotów. Prostych irlandzkich robotników nie stać było na 

zapewnienie podstawowego wykształcenia dla swoich dzieci, toteż Mateusz skończył tylko dwie klasy 

szkoły powszechnej. W wieku 12 lat podjął pierwszą pracę, aby pomóc utrzymać rodzinę. Praca w 

środowisku dorosłych irlandzkich robotników portowych szybko przyniosła negatywne skutki, Mateusz 

coraz częściej wracał do domu pijany. Jako 13 letnie dziecko był już uzależniony od alkoholu. Ta 

degeneracja trwała do 28 roku życia. Pewien fakt w jego życiu spowodował porzucenie alkoholu w 

jednej chwili. Od tego czasu zaczęła się jego droga na ołtarze. 

Z każdego grzechu można powstać,  takie są obietnice Boże, jeśli tylko człowiek uzna swój grzech, z 

pokorą  zwróci się do Boga i będzie prosił o jego Miłosierdzie. Po szesnastu latach uzależnienia, 

Mateusz znalazł się na dnie ludzkiej nędzy. Uzależniony do tego stopnia, że nie mając pieniędzy, 

http://www.objawienia.pl/anna/anna/sbm-6.html
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sprzedawał swoje buty i płaszcz, aby kupić alkohol. Był już wówczas na skraju nędzy, gdzie nie liczyło 

się nic oprócz tego, aby mieć się, za co napić. Pracował żeby pić, trzeźwiał żeby pracować, pracował 

żeby znów się upijać. Bez alkoholu nie mógł wytrzymać ani jednego dnia. Jego życie popadało w 

całkowitą ruinę. Prawdopodobnie zapiłby się na śmierć przed trzydziestką, gdyby nie jeden fakt z jego 

życia, który z pijaka zrobił przyjaciela świętych. Mateusz oprzytomniał, gdy pewnego razu czekał pod 

pubem, aby któryś z kolegów postawił mu drinka. Kumple od kieliszka, okazali się bezlitośni dla młodego 

alkoholika. Przez jednych traktowany był jak powietrze, inni omijali go ze wstrętem. Poczuł się 

odepchnięty, upokorzony i zobaczył całą nędzę swojej pijackiej egzystencji. W jednej chwili postanowił to 

zmienić. 

Alkoholik świętym,  prosty irlandzki robotnik, który stał się wzorem i nadzieją dla tysięcy uzależnionych 

na całym świecie. Mateusz, po upokorzeniu, którego doznał przed pubem, złożył śluby w kościele, w 

obecności księdza, że nie będzie pił alkoholu przez trzy miesiące. To były najcięższe miesiące w jego 

życiu. To była heroiczna walka z nałogiem i przede wszystkim z samym sobą. Aby wytrwać, musiał 

zmienić swoje życie i  nawyki, zmienić otoczenie, bo znając swoje słabości, nie dałby rady tkwiąc w tym 

samym środowisku.  W kościele znalazł klucz do nowego życia z Bogiem i w Bogu. Tam poznał swoich 

prawdziwych przyjaciół - Jezusa, Maryję i świętych. W samotności odkrywał żywoty świętych, które były 

dla niego wzorem do naśladowania. Odkrył, że święci, też byli grzesznikami tak jak on i dla każdego 

Dobry Bóg ma drogę zbawienia. 

W Irlandii został ogłoszony patronem alkoholików. W 1975 r. papież podpisał dekret o heroiczności 

jego cnót. Jego proces beatyfikacji obecnie toczy się w Watykanie. Jego grób w Dublinie odwiedza, co 

roku tysiące osób, a jego skromny pokój, w którym odkrywał Boga, stał się celem pielgrzymek. 

Historia tego Sługi Bożego, urzeka tym, że dla każdego jest czas na nawrócenie, nieważne jak bardzo 

człowiek utkwił w nałogu czy grzechach.  Mateusz Talbot, jego zaparcie, postawa i nieustępliwość w raz 

podjętej decyzji jest godna naśladowania, ale co ważniejsze, jest nadzieja dla osób uzależnionych oraz 

ich rodzin.  W świecie, gdzie tysiące osób zmaga się z własnymi słabościami, nie potrafiąc poradzić 

sobie z uzależnieniami, gdzie kolejne próby kończą się porażką, postać Mateusz Talbota, przywraca 

wiarę i nadzieję, że dzieli łasce Bożej i współpracy z nią wszystko jest możliwe. Każdy grzech do 

pokonania, każdy nałóg do zwalczenia. 

Jego skromny pokój, stał się celem pielgrzymek, a tysiące osób z całego świata proszą go o 

wstawiennictwo i siły do walki z nałogami. 

 

"Oby świat dzisiejszy, tak upokarzająco zanurzony w zmysłowości, 

nauczył się od Mateusza Talbota, jak należy "gnębić" namiętne ciało, by 

ono zamieniło się w "kościół Ducha Świętego".  

Ks. Dr Ferdynand Machay 

http://www.fronda.pl/a/matt-talbot-alkoholik-wyniesiony-na-oltarze,101147.html 

http://www.fronda.pl/a/matt-talbot-alkoholik-wyniesiony-na-oltarze,101147.html


Głos Małego Rycerza Nr 28 (4/2017)        październik-listopad-grudzień 2017 

  

28 
 

 
 

„CZCIJ OJCA i MATKĘ SWOJĄ” Kocham Cię Mamo! 
List od syna, który dostała jedna z naszych rycerek. 

Sobota, 26 maj 2017 DZIEŃ MATKI – dostaję list od mojego syna, który poruszył mnie do głębi. Po 

przeczytaniu go dwukrotnym i kiedy minęło wzruszenie do łez, pomyślałam, że nie mogę włożyć go 

szufladki i wraz z innymi pięknymi słowami, (które przy różnych okazjach dostawałam) zostawić sobie na 

pamiątkę, aby w trudnych chwilach, czy z tęsknoty za; pięknym, czystym i szczerym kolejny raz 

przeczytać. Ten list poruszy serce chyba każdej matki, która tak jak i ja nie zdawała sobie sprawy, jakim 

cudem jest macierzyństwo. Myślę, że może też „otworzyć oczy” tym, którzy nie widzą, bo mają 

zamknięte serca. 

26.05.2017        Serce moje 

Kochana Mamo 

Piszę do Ciebie ten list specjalnie na komputerze, żeby Ci się go łatwiej i przyjemniej czytało.  

Mówiłaś ostatnio (przy okazji, kiedy tłumaczyłem Ci jak patrzę na sen i zostawianie ciała), że 

dziwne/śmieszne mam spojrzenie na życie. Może i tak, ale ja to lubię i to właśnie jestem „ja”. A patrząc 

tak „dziwnie” widzę niesamowitość życia, życia, które się rozwijało wewnątrz Ciebie. Moje ciało w Tobie 

powstało. Z Twojej energii, krwi i wartości. Ja chłop, co mi sięgasz pod pachę rozwijałem się, żyłem i 

poznawałem życie; w środku Ciebie. Ja chłop, co mi sięgasz pod pachy, leżąc w tobie koiłem się rytmem 

Twojego serca i czułem się bezpiecznie. Stał się wielki CUD z człowieka drugi człowiek. Dusza z duszy 

wychodzi. Jedna drugą rodzi. Niesamowite, kim ty dla mnie jesteś. Tylko matka, na caluśkim świecie 

tylko ona jedna może być tym dla swojego dziecka. Niby każdy swój, niby każdy inny a, aż do zadumy 

doprowadza mnie świadomość jak dużo nas łączy. Twoja krew we mnie płynie. Twoje serce we mnie 

biło. Twoje geny mnie kształtują, ciało zbudowało ciało na swój obraz i podobieństwo. W piosence 

Kleyfa jest tekst „Każdy z nas ma zawsze jedną z bram otwartą. Ty masz i ja mam. Obstawiam tą.” A 

potem po chwili śpiewa, „Bo mama… bo mama – to pierwsza brama” I tak to ze mną jest od jakieś czasu 

i moje myśli wciąż krążą wokół tego ile ty mi dałaś zanim jeszcze zaczęłaś mi świadomie dawać.  

 A co potem jak już byłem na tym podołku? Potem to już się zdążyłem sam dowiedzieć ile dałaś 

mi serca, czasu i energii. Ile poświecenia i opieki. Ile wyrzeczeń, poświęceń, harowania na tak zwany 

chleb. Sam teraz pod wpływem rodzicielstwa mogłem zobaczyć to na własnej skórze. Więc znam trochę 

ten ogrom odpowiedzialności i walki ze słabościami, który się niesie. Czasem Ci wypominałem to czy 

tamto z wychowania, ale jak popaprzę ile ty dostałaś kiedyś w swojej przeszłości to widzę, że dałaś mi 

znacznie więcej niż sama miałaś, i choć brzmi to jak paradoks to jest to dość normalne wśród matek. 

Dają więcej niż mają. Czasem okupują to zdrowiem fizycznym, czasem nerwicą, ale i tak to robią, bo wy 

jesteście miłość bezwarunkowa i ślepa, jeśli chodzi o patrzenie na siebie a nie tylko na dziecko, nie 

ważne czy ma lat 7 czy 47. 

Kocham Cię mamo. I dziękuję Ci za moją największą lekcję miłości, którą jesteś w moim życiu. Dziękuję. 

Na zawsze Twój Przemek 
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CUD w SYRII 

Patriarchat Greckiej Prawosławnej Cerkwi w Jerozolimie. Opat Świętego Monasteru Pasterzy pod 

Betlejem ojciec Ignatios udzielił cerkiewnego wywiadu radiowego, w którym opowiedział o wielkim 

cudzie, dokonanym za przyczyną Najświętszej Maryi Panny. 

W grudniu 2004 roku w mediach pojawiło się opowiadanie 

pewnego bogatego Araba o wstrząsającym wydarzeniu, którego 

doświadczył i które zmieniło całe jego życie. Opowiadanie to 

wyemitowano w telewizji i radiu, zostało opublikowane w gazetach, 

czasopismach i biuletynach Arabii Saudyjskiej, Syrii, Palestyny i 

krajów sąsiednich. 

Świadek cudu przed kilkoma laty ożenił się z bogatą, ale bezpłodną muzułmanką. Lata mijały i mimo 

wszelkich wysiłków i znacznych kosztów medycznych oraz leczenia u najznakomitszych sław, 

pozostawali oni bezdzietni. Rodzice mężczyzny radzili mu, aby poślubił jeszcze jedną kobietę, ponieważ 

prawo lokalne pozwala na zawieranie do czterech małżeństw jednocześnie.  

Zdenerwowany mąż zabrał swoją żonę na wakacje do Syrii, aby trochę zrelaksować się i odpocząć. 

Wynajęli limuzynę z kierowcą-przewodnikiem i poprosił go, aby obwiózł ich po wszystkich zabytkowych 

miejscach w kraju. Kierowca zauważył, że para małżeńska, którą obsługiwał, była zmartwiona, a twarze 

ich były smutne. Rozpoczął rozmowę i w pewnym momencie się odważył i zapytał ich: „Dlaczego 

wyglądacie na nieszczęśliwych? Czy może jest w tym moja wina? Może nie podoba się wam trasa, którą 

was obwożę?” 

Osoby te otworzyły się i opowiedziały mu o swojej bezpłodności. Będąc również Muzułmaninem, 

kierowca powiedział im, że u nich w Syrii, u Chrześcijan – właśnie Chrześcijan prawosławnych - jest 

Monaster Panaghia Saidnaya (nazwa pochodzi od greckiego słowa oznaczającego „Najświętsza” i słowa 

arabskiego - „ Nasza Pani”) i wiele bezpłodnych par tam się udaje, aby oddać hołd Jej cudownej ikonie. 

Tam pielgrzymom daje się kawałeczek knota z lampy oliwnej, płonącej przed ikoną, który należy zjeść, 

po czym chrześcijańska „Marija” spełnia modlitwę proszącego według wiary. 

Jak tylko małżonkowie to usłyszeli, natychmiast zapalili się nadzieją i 

powiedzieli mu: „Zawieź nas tam, do Saidnaya (lub Seydnaya; ros.- 

Сайедная), monasteru chrześcijańskiej Dziewicy, a jeśli urodzi nam się 

dziecko, to wrócimy i damy 20.000 dolarów tobie i 80.000 dolarów ofiary 

dla monasteru”. Więc zawiózł ich do monasteru, oni wykonali wszystko, 

co im kazano, wrócili do swojego kraju i po pewnym czasie żona 

zorientowała się, że jest w ciąży. Po określonym czasie urodziła zdrowego pięknego chłopczyka. Tak 

Najświętsza Dziewica uczyniła cud jeszcze raz. Po urodzeniu dziecka, małżonek pośpieszył spełnić 

dany ślub. 

Monaster Najświętszej Pani w Saidnaya (27 km na północ od Damaszku) 
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W tym celu zadzwonił on do tego samego kierowcy z prośbą, aby spotkać się z nim na lotnisku w 

Damaszku. Jednak przebiegły i podstępny kierowca zawiadomił dwóch swoich kumpli, żeby pojechali 

razem z nim na lotnisko spotkać tam arabskiego bogacza po to, aby go ... okraść i zabić. W ten sposób 

dostaliby wszystkie jego pieniądze i podzieliliby je na trzech.  

I tak pojechali, spotkali bogatego Araba na lotnisku i po drodze nic niepodejrzewający biedak w swej 

wielkiej radości powiedział im, że również dwóm przyjaciołom kierowcy on jest gotów dać po 10,000 

dolarów. Ale złodzieje pojechali inną drogą i zamiast do monasteru Najświętszej Dziewicy zawieźli 

biedaka w bezludne miejscu, gdzie go zarżnęli i rozczłonkowali. Najpierw odcięli mu głowę, a następnie 

– ręce i nogi. Ale to straszne przestępstwo zmąciło ich umysły i zamiast porzucić ciało w miejscu 

zbrodni, zabrali nieboszczykowi wszystkie pieniądze, zdjęli z trupa wszystko wartościowe i włożyli ciało 

do bagażnika samochodu, aby odwieść je w jakieś inne miejsce i tam zostawić. 

Jednak w drodze samochód się zepsuł i zatrzymali się na środku drogi, aby zobaczyć, co się stało i 

dlaczego zgasł silnik. Po pewnym czasie pewien kierowca zobaczył ich i zatrzymał się, by im pomóc. 

Jednak mordercy, obawiając się, aby nie wydała się ich straszna zbrodnia, udali, że nic się nie stało i  

pomocy nie potrzebują. Jednak kierowca ten zauważył, że z bagażnika kapie krew i po odjechaniu nieco 

dalej, powiedział o tym policji, żeby zbadała, co się dzieje, ponieważ ta trójka wydała mu się podejrzana. 

Kiedy przyjechali policjanci, zobaczyli krew na chodniku i kazali otworzyć 

bagażnik. Natychmiast po otwarciu bagażnika, wysiadł z niego Arab, cały i 

nieuszkodzony, z krwawiącymi, ale zaszytymi ranami! Powiedział im: „Tylko, 

co Najświętsza Dziewica założyła ostatni ścieg na mojej szyi, o tu - i wskazał 

na bliznę na gardle - a wcześniej zszyła Ona wszystkie moje rany.” 

Przestępcy stracili rozsądek i zwariowali. Zakuto ich w kajdanki i przewieziono 

do więziennego szpitala psychiatrycznego. Krzyczeli jak opętani: „Zabiliśmy 

cię, rozczłonkowaliśmy cię, odcięliśmy ci głowę! Jakże możesz być żywy?” 

Arab postanowił poświadczyć ten wielki cud. Zbadali go najlepsi eksperci, lekarze sądowi, policjanci i 

wszyscy oni poświadczyli ten cud swoimi podpisami. Arab wyglądał jak zmartwychwstały. Szwy na jego 

ciele były wyraźnie widoczne. 

Uzdrowiony wykrzykiwał i przysięgał: „Rany moje zaszyła chrześcijańska Najświętsza Panna i Ona 

wskrzesiła mnie Imieniem Swego Syna”. 

Arab potem opowiadał, że widział wszystko, co się z nim działo, - ale jakby z boku, z zewnątrz. Przez 

cały ten czas zgodnie z ustalonym już przyzwyczajeniem modlił się on do Matki Bożej. I zgodnie ze 

słowami szejka Matka Boża ponownie „zebrała” całe jego ciało i ożywiła je z pomocą Swego Syna. W 

Damaszku lekarze potwierdzili, że szwy faktycznie zostały nałożone niedawno. A najbardziej 

zaskakującym było to, jak było możliwe ponownie połączyć wszystko, łącznie z rozerwanymi 

zakończeniami nerwowymi i najdrobniejszymi naczyniami krwionośnymi! Na wieść o tym, co się 

wydarzyło, krewni i znajomi tego człowieka nawrócili się z islamu na wiarę prawosławną.  
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Następnie zadzwonił on do wszystkich swoich krewnych i wezwał ich do Syrii. Udali się do monasteru, 

odmówili dziękczynienie, uwielbienie i żarliwe modlitwy do Maryi Bogurodzicy i zamiast obiecanych 

80.000 dolarów ofiarowali 800.000 za wielką Łaskę, uczynioną przez naszą Najświętszą Maryję Pannę.  

Teraz przez cały czas opowiada on o tym ekscytującym cudzie i zawsze zaczyna swoją opowieść 

słowami: „Kiedy byłem Muzułmaninem, to się zdarzyło ze mną to i to…”, dając do zrozumienia, że 

obecnie ani on, ani nikt z jego rodziny nie jest Muzułmaninem. Ten cud wstrząsnął krajami arabskimi i 

całym Bliskim Wschodem, wywołał wielkie poruszenie i zamieszanie.  

„Niechaj pozostanie z nami nasz Pan, Prawdziwy, Jedyny i Wszechmogący”. 
Wydrukowano z błogosławieństwem  
Jego Ekscelencji biskupa Hipolita Tulczyńskiego i Bracławskiego 

Naród Boży - Głos Boży 
Źródło: Чудо в Сирии 

http://profi-rus.narod.ru/pravoslavie/text/sirii.htm 

Tłumaczył Andrzej Leszczyński, 25.8.2017 r. 

MĘKI W CZYŚĆCU 

Czyściec, dusze czyśćcowe… To świat niemalże nieznany nam, ludziom pielgrzymującym przez życie 

doczesne ku wieczności. Ale czy zupełnie nieznany?… 

Pismo św. kilkakrotnie sugeruje istnienie miejsca, w którym po śmierci dusze żyją i oczyszczają się, by 

móc osiągnąć pełnię chwały (2 Mch 12,32.38-45; Mt 5,23-26; Mt 12,32; 1 Kor 3,10-15; 1 P 3,18-20; 1 P 

4,6). Katechizm Kościoła katolickiego naucza: 

„Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są 

już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość 

konieczną do wejścia do radości nieba” (KKK 1030). 

Łaskę zobaczenia czyśćca otrzymali niektórzy święci. Na przykład św. s. Faustyna opisuje to 

doświadczenie w swym Dzienniczku: 

„Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, 

napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale 

bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały 

mnie. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam tych dusz, jakie jest ich największe 

cierpienie. I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie to jest tęsknota za 

Bogiem. (…) [Usłyszałam głos wewnętrzny], który powiedział: »Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale 

sprawiedliwość każe«” (20). 

Święta Katarzyna z Genui w dziełku Traktat o czyśćcu opowiada o tym, co widziała: 

„Dusze niektórych zmarłych wobec doskonałej świętości Boga czują się tak brudne i niegodne zbliżenia 

się do Niego, że same poddają się niewypowiedziane wielkiej, lecz oczyszczającej męce. Są pomimo to 

http://profi-rus.narod.ru/pravoslavie/text/sirii.htm
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szczęśliwe, gdyż wiedzą, że są zbawione”. Święty o. Pio powiedział kiedyś swemu duchowemu synowi, 

ks. Domenicowi Labellartemu, założycielowi czterech instytutów życia konsekrowanego: „Synu, lepsze 

całe życie w największych kaźniach niż jeden dzień w czyśćcu”. 

BRAT DANIEL 

Do grona ludzi, którym dane było poznanie czyśćca, zalicza się także br. Daniel Natale, zmarły w 1994 r. 

kapucyn. W lipcu br. w San Giovanni Rotondo rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. 

Michele – pod takim imieniem ochrzcili go rodzice – urodził się 11 marca 1919 roku w San Giovanni 

Rotondo, jako czwarte dziecko spośród siedmiorga rodzeństwa. Ukończył zaledwie trzy klasy szkoły 

podstawowej. Jako dziecko pomagał rodzicom w polu. 4 czerwca 1933 roku, w dzień Zielonych Świąt, 

udał się do klasztoru, aby uczestniczyć we Mszy św., złożyć życzenia świąteczne tamtejszemu 

gwardianowi i otrzymać od niego błogosławieństwo przed wstąpieniem do niższego seminarium braci 

kapucynów. W zakrystii spotkał się z o. Pio. Jego zaskoczenie i radość były ogromne, gdyż Ojciec od 

dwóch lat nie miał kontaktu z wiernymi. Otrzymał wówczas od niego specjalne błogosławieństwo na 

drogę życia zakonnego. 

Gdy dotarł do Vico del Gargano, okazało się, że seminarzystów już tam nie ma. Pozostał więc w 

klasztorze przez 9 miesięcy, jako postulant, po czym został przeniesiony do Foggii. Ojciec prowincjał, 

chcąc wypróbować młodego postulanta, dał mu do przeczytania żywot św. Konrada z Parzham. 

Piętnastolatek przeczytał książkę jednym tchem, a następnie stanął przed prowincjałem, by ten go 

przepytał. Ojciec Bernardo d’Apicella był zaskoczony bystrością chłopca i polecił mu przygotować się do 

wyjazdu, gdyż zwolniło się miejsce w seminarium. Na to usłyszał odpowiedź: 

„Nie, ojcze, chcę zostać zwykłym bratem! Przyszedłem do klasztoru, by zostać świętym, i czytając życie 

św. Konrada, zrozumiałem, że nie trzeba koniecznie być kapłanem, by osiągnąć świętość”. 

W 1935 r. wstąpił do nowicjatu, przybierając imię Daniel. Rok później złożył śluby czasowe, a w 1940 

roku śluby wieczyste. Podczas II wojny światowej pracował w Kurii Prowincjalnej Braci Kapucynów w 

Foggii, jako kwestarz i kucharz. W 1943 r. podczas bombardowań spieszył z pomocą rannym, grzebał 

zmarłych, ratował przedmioty użytku sakralnego. Po wojnie pomagał tułającym się żołnierzom. W 1952 

r. w klinice Regina Elena miało miejsce niezwykłe wydarzenie, które wpłynęło znacznie na późniejsze 

życie br. Daniela. 

W KLINICE 

Co wydarzyło się w klinice Regina Elena? Otóż brat Daniel od jakiegoś czasu odczuwał bóle brzucha. 

Poszedł, więc do lekarza i poddał się badaniom. Postawiono najgorszą diagnozę: miał raka śledziony, 

co w tamtych czasach oznaczało wyrok śmierci. Z tą smutną wiadomością udał się do o. Pio, który 

powiedział mu: „Poddaj się operacji”. Odpowiedział: 

„Nie ma sensu. Lekarz nie dał mi żadnej nadziei. Wiem, że umrę”. 

Na to o. Pio: 
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„Nieważne, co ci powiedział lekarz”. 

Skierował go do konkretnej kliniki i konkretnego lekarza, mówiąc: 

„Nie martw się, ja zawsze będę z tobą”. 

A mówił to z taką siłą i przekonaniem, że brat Daniel natychmiast udał się do Rzymu i odnalazł 

wskazanego mu profesora Riccarda Morettiego. Lekarz początkowo nie zgadzał się na operację, 

ponieważ był pewien, że pacjent jej nie przeżyje. W końcu jednak, pod wpływem jakiegoś wewnętrznego 

impulsu, postanowił spróbować. Operacja odbyła się następnego dnia rano. Brat Daniel pomimo 

podania mu narkozy pozostał świadomy. Odczuwał wielki ból, ale nie okazywał tego, wręcz zadowolony, 

że może swoje cierpienie ofiarować Jezusowi. Jednocześnie miał wrażenie, że doświadczany przezeń 

ból coraz bardziej oczyszcza jego duszę z grzechów. W pewnym momencie poczuł, że zasypia… 

Lekarze natomiast stwierdzili, że po przeprowadzonej ciężkiej operacji pacjent zapadł w śpiączkę. 

Przebywał w niej przez trzy dni. Niestety, po tych trzech dniach zmarł. Wypisano akt zgonu. Zebrała się 

rodzina, aby modlić się za zmarłego… Jednak po kilku godzinach, ku zdumieniu zebranych, umarły 

nagle powrócił do życia. 

DWIE GODZINY CZYŚĆCA 

Co działo się z br. Danielem w ciągu tych kilku godzin? Gdzie przebywała jego dusza? Oto jego własna 

opowieść: 

„Stanąłem przed tronem Bożym. Widziałem Boga, ale nie, jako surowego sędziego, ale jako 

miłosiernego i pełnego miłości Ojca. Wówczas zrozumiałem, że Pan troszczył się o mnie od pierwszej 

do ostatniej chwili mego życia, kochając mnie tak, jak gdybym był jedynym istniejącym stworzeniem na 

ziemi. Zdałem sobie jednak sprawę, że nie odwzajemniłem tej nieskończonej Bożej miłości… Zostałem 

skazany na dwie do trzech godzin czyśćca. »Jak to? – zapytałem samego siebie – tylko dwie-trzy 

godziny? A potem będę mógł pozostać na wieki przy Bogu – odwiecznej miłości?«. Podskoczyłem z 

radości i poczułem się wybrańcem. (…) 

Doświadczałem okrutnego i intensywnego bólu, który nie wiadomo skąd się brał. Zmysły, które 

najbardziej obraziły Boga na tym świecie: oczy, język… doświadczały największych cierpień, a były to 

cierpienia nie do uwierzenia, ponieważ w czyśćcu dusza czuje się tak, jak gdyby miała ciało… Nie 

minęło parę chwil tego cierpienia, a mnie się wydawało, że minęła już wieczność. (…) 

Pomyślałem, że pójdę do pewnego mojego współbrata, powiem mu, że jestem w czyśćcu, i poproszę 

go, by modlił się za mnie. Ten współbrat był zdziwiony, bo słyszał mój głos, ale nie widział mnie. Zapytał: 

»Gdzie jesteś? Dlaczego cię nie widzę?«. (…) Dopiero wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że nie mam 

ciała. Zadowoliłem się, więc tym, że powtórzyłem z naciskiem, by modlił się za mnie i odszedłem. 

»Jak to? – mówiłem do samego siebie – czyż nie miały to być tylko 2-3 godziny czyśćca?… Minęło już 

przynajmniej trzysta lat!«. Tak mi się przynajmniej wydawało. W pewnym momencie ukazała mi się 

Panna Maryja, którą zacząłem błagać i zaklinać, mówiąc: »O Najświętsza Dziewico Maryjo, Matko Boga, 
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wyproś dla mnie u Boga łaskę powrotu na ziemię, abym tam mógł żyć i działać już tylko z miłości do 

Niego!«. 

Spostrzegłem obecność ojca Pio i błagałem również jego: »Dla twego okrutnego cierpienia, dla twoich 

błogosławionych ran, ojcze Pio, wstawiaj się za mną u Boga, aby mnie uwolnił od tych płomieni i dał 

łaskę odbycia czyśćca na ziemi«. Potem nic więcej już nie widziałem, ale zdałem sobie sprawę z tego, 

że ojciec rozmawiał z Maryją. 

Po kilku chwilach znów ukazała mi się Dziewica Maryja… Pochyliła głowę i uśmiechnęła się do mnie. 

Dokładnie w tym momencie wróciłem do ciała… Nagłym ruchem uwolniłem się od prześcieradła, którym 

byłem przykryty. Ci, którzy czuwali przy mnie i modlili się, przerażeni rzucili się do drzwi, szukając 

pielęgniarzy i lekarzy. Po kilku chwilach cała klinika była postawiona na nogi. Wszyscy sądzili, że jestem 

jakąś zjawą”. 

Następnego dnia rano br. Daniel samodzielnie wstał z łóżka i usiadł na fotelu. Była godzina siódma. 

Lekarze przychodzili zwykle ok. dziewiątej. Ale tego dnia dr Riccardo Moretti, ten sam, który wypisał akt 

zgonu br. Daniela, przyszedł do szpitala wcześniej. Stanął przed br. Danielem i ze łzami w oczach 

powiedział: 

„Tak, teraz wierzę: wierzę w Boga, wierzę w Kościół…”. 

Doktor Moretti wcześniej był niewierzący. Nie wiadomo dokładnie, co stało się w jego życiu tamtej nocy. 

Wiadomo jedynie, że nie zmrużył oka i że była to dla niego koszmarna noc, w czasie, której nastąpiła 

jego całkowita wewnętrzna przemiana. Tak jak Tomasz z niedowiarka stał się człowiekiem wierzącym. 

Brat Daniel natomiast rzeczywiście do końca życia przeżywał swój czyściec na ziemi. Tak sam przecież 

wybrał. Swojej siostrze Felicji pod koniec życia powiedział: 

„Moja siostro, minęło już 40 lat, odkąd nie pamiętam, co znaczy czuć się dobrze!”. 

NIE STRACIĆ OKAZJI 

Jaka nauka płynie dla nas z opowiadania br. Daniela? Ten kapucyński zakonnik wybrał wiele lat 

cierpienia na ziemi w zamian za parę godzin czyśćca po śmierci. Nigdy nie żałował tej zamiany, co 

więcej, czuł się wyróżniony, że w jego przypadku stało się to możliwe. Zwróćmy uwagę, że br. Daniel nie 

miał grzechów ciężkich, bo takie grzechy zrywają więź z Bogiem i zamykają drogę do zbawienia. 

Pokutował za grzechy powszednie, przede wszystkim za drobne wykroczenia przeciwko ślubowi 

ubóstwa. Wniosek pierwszy nasuwa się sam: cierpienia czyśćca są bardzo dotkliwe i nawet za lekkie 

grzechy trzeba zadośćczynić – albo na ziemi, albo nieporównywalnie boleśniej po śmierci. 

Nie powinniśmy więc lekceważyć drobnych grzechów, ale starać się ich unikać, spowiadać się z nich i 

za nie pokutować. Często symboliczna pokuta, którą zadaje kapłan po odprawieniu spowiedzi, jest 

raczej zachętą do pokutowania na własną rękę. Z życiowych trudów i cierpień możemy uczynić skarb, 

przyjmując i ofiarowując je Bogu, jako zadośćuczynienie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Każde 
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cierpienie ofiarowane Bogu w intencji wynagradzającej czyni lżejszym czyściec – nasz w przyszłości 

albo kogoś zmarłego teraz, w zależności od intencji. 

Brat Daniel stwierdził jeszcze jedną ważną rzecz: „To, co sprawia największy ból w czyśćcu, to nie tyle 

ogień, choć jest intensywny, ale poczucie bycia daleko od Boga i to, że na ziemi miało się środki ku 

temu, by uniknąć czyśćca, a nie skorzystało się z nich”. Dusza za każdym razem, gdy grzeszy, oddala 

się od Boga. To poczucie oddalenia, po tym jak tuż po śmierci miało się wizję Jego dobroci, miłości i 

zatroskania, sprawia, że dusza cierpi niewypowiedzianą tęsknotę za Bogiem, który jest miłością. Nie 

może się jednak do Niego zbliżyć, dopóki się nie oczyści. 

Bóg daje nam wszelkie środki ku temu, byśmy byli świętymi, to znaczy byśmy żyli blisko Chrystusa, w 

zjednoczeniu z Nim. Chodzi przede wszystkim o modlitwę i sakramenty, karmienie się słowem Bożym i 

nauką Kościoła, a następnie o szukanie Bożej woli i wcielanie jej w życie. Grzechy to nie tylko zło, które 

popełniliśmy, ale także dobro, którego zaniedbaliśmy, zwłaszcza dobro dotyczące zbawienia naszej 

duszy. Po śmierci będziemy rozliczeni również z tego, że nie skorzystaliśmy z oferowanej nam przez 

Boga pomocy, a doświadczenie br. Daniela mówi, że będzie to dla nas przyczyną okrutnego żalu do 

samych siebie, że tak bezmyślnie żyliśmy na ziemi. 

NIEŚĆ POMOC 

Brat Daniel, przebywając w czyśćcu, szukał pomocy u żyjącego współbrata. Ten fakt przypomina nam o 

prawdzie, że dusze czyśćcowe liczą na naszą pomoc. Nauczanie Kościoła na ten temat jest 

następujące: 

„Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę 

eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także 

jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych: Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich” (KKK 1032). 

Koniecznie musimy pamiętać o duszach naszych zmarłych i w ogóle o duszach w czyśćcu cierpiących. 

Pozostawić je, tak bardzo cierpiące, bez pomocy? Ofiarowujmy im naszą pomoc w taki sposób i tak 

gorliwie, jak byśmy chcieli, aby nam pomagano po naszej śmierci. 

s. Anna z Instytutu Apostołek Jezusa Ukrzyżowanego 

Informacje o br. Danielu zaczerpnięto z książki Remigia Fiorego, Fra Daniele Natale racconta… 

Lut 27, 2017 Redakcja Miłujcie się! https://milujciesie.org.pl/meki-w-czysccu.html 

S. Maria Serafina:  
WYWIAD Z DUSZĄ MOJEGO OJCA 

W 1870 roku Belgia sprzymierzyła się z Francją w wojnie przeciw Niemcom. We wrześniu tego 

roku siostra Maria Serafina, redemptorystka z klasztoru Malines w Belgii nagle odczula wielki 

smutek. Wkrótce potem otrzymała wiadomość, że ojciec poległ na froncie. Od tego dnia pobożna 

zakonnica wielokrotnie słyszała pełne udręki jęki i wołania: Moja kochana córeczko, zlituj się 

nade mną!". 

https://milujciesie.org.pl/meki-w-czysccu.html
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Jednocześnie ona sama odczuwała potworny ból głowy. Pewnego dnia miała wizję. Ujrzała ojca 

otoczonego płomieniami i pogrążonego w wielkim smutku. Ojciec przechodził czyściec, jednak Bóg 

zezwolił mu na ukazanie się córce, którą chciał poprosić o modlitwę. Zezwolił również na zdanie relacji z 

tego, jak jest w czyśćcu. 

Udręczony żołnierz zwrócił się do niej tymi słowami: - Chcę, abyś zamówiła Mszę świętą i ofiarowała 

modlitwy oraz odpusty w mojej intencji. Spójrz, jak jestem pogrążony w tej otchłani wypełnionej 

płomieniami. Ach, gdyby tylko ludzie wiedzieli, czym jest czyściec, wówczas znosiliby wszystko, by go 

uniknąć. Bądź świętą, moja córeczko, zawsze przestrzegaj Świętej Reguły (zakonnej - przyp. red.), 

nawet w najdrobniejszych sprawach. Czyściec dla osób duchownych jest straszną rzeczą! Ten żołnierz 

otrzymał łaskę zejścia na ziemię dzięki sumiennej pracy w ciągu jego życia i dlatego, że był szczególnie 

oddany Matce Bożej, przystępując Komunii świętej w każde Jej święto. 

W czasie tych wizji siostra Maria Serafina zadała duszy ojca kilka pytań:  

- Czy dusze w czyśćcu wiedzą, kto się za nie modli, i czy mogą modlić się za nas? 

- Tak, moja córko. 

- Czy te dusze cierpią, wiedząc, że Bóg jest obrażany w ich rodzinach i na świecie? 

- Tak. 

- Czy to prawda, że cierpienia czyśćcowe są znacznie większe, aniżeli wszystkie nieszczęścia na 
ziemi, a nawet śmierć męczeńska? 

- Tak, moja córko. To wszystko Prawda. 

Następnie siostra Serafina zapytała:  

- Czy ci, którzy należą do Bractwa Karmelitańskiego, są uwalniani z czyśćca w pierwszą sobotę 
po śmierci? 

- Tak, ale tylko wtedy, jeśli są wierni obowiązkom Bractwa. 

- Czy to prawda, że niektóre dusze muszą zostać nawet przez 500 lat w czyśćcu? 

- Tak. Niektóre dusze są skazane na czyściec aż do skończenia świata. Te dusze mają wiele win i są 

całkowicie opuszczone. Są trzy rzeczy, które ściągają szczególny gniew Boga na ludzi: zaniedbywanie 

świętowania Dnia Pańskiego przez wykonywanie pracy, bardzo rozpowszechniony grzech nieczystości i 

bluźnierstwo. Moja kochana córko, gdybyś wiedziała, jak bardzo te grzechy obrażają Boga! 

Przez ponad trzy miesiące siostra Serafina i jej wspólnota zakonna modliły się i czyniły pokutę w intencji 

duszy jej ojca. W czasie podniesienia podczas Mszy odprawianej w Boże Narodzenie siostra Maria 

miała ponowną wizję. Ujrzała ojca lśniącego jak słońce o niewyobrażalnym pięknie, który powiedział: 

- Ukończyłem już swoją pokutę i przyszedłem podziękować tobie oraz siostrom 

za modlitwy i pobożne praktyki. Będę się modlił za ciebie w Niebie. 
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Są trzy rzeczy ostateczne: śmierć, sąd, piekło albo Niebo. Ci zaś, którzy nie zasłużyli na piekło, ale 

nie mogą jeszcze trafić do Nieba - bo np. nie odpokutowali w stopniu wystarczającym za grzechy w 

życiu doczesnym albo trwają wciąż skutki grzechów popełnionych za życia - muszą przejść przez 

oczyszczenie w ogniu. Innymi słowy przechodzą czyściec. 

Ks. Trojanowski: Dusze czyśćcowe powracają na ziemię 

Czym jest czyściec? 

Czy jest to miejsce, czy raczej stan duszy, który pozwala pozbyć się własnego egoizmu? 

Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego, czyściec nie jest miejscem, lecz raczej stanem 

oczyszczania, procesem dochodzenia do absolutnie czystej miłości. Ogień czyśćca, w przeciwieństwie 

do ognia piekielnego, oczyszcza, ponieważ nie jest rozpalony przez pychę i nienawiść, lecz przez łaskę 

Bożej miłości. Dusza ubolewa nad osłabioną przez grzechy miłością, cierpi, że nie kocha tak, jak 

powinna miłować. Ubolewa nad każdą zmarnowaną na ziemi chwilą, która mogła być wykorzystana dla 

udoskonalenia miłości do Boga. 

Według teologów dusze zmarłych oczyszczają się przez to, że przez jakiś czas nie oglądają Boga, 

którego kochają i któremu pragną okazać jak najprędzej swoją pełną miłość. Wiedzą, że nie potrafią 

tego uczynić z powodu ograniczającego je jeszcze egoizmu, który pozostał, jako tragiczne następstwo 

popełnianych za życia grzechów. To sprawia im dotkliwy ból. Tęsknota za okazaniem Bogu pełnej 

miłości oczyszcza duszę i zbliża ją do tej chwili, kiedy - całkowicie oczyszczona - będzie mogła na 

zawsze spotkać się z nieskończoną Miłością, Prawdą i Pięknem, aby bezgranicznie i bez zastrzeżeń 

kochać Dawcę istnienia. 

Uwolnienie się od egoistycznych przywiązań może się dokonać tylko wtedy, gdy Bóg przebacza grzechy 

i udziela człowiekowi swojej łaski. Kiedy człowiek żałuje za swoje przewinienia, pragnie się poprawić i 

szuka miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty i pojednania, dostępuje przebaczenia najcięższych 

nawet grzechów. Grzechy lekkie mogą być odpuszczone także po śmierci. 

Ta prawda, potwierdzona przez nauczanie Pisma Świętego, stanowi fundament nauczania Kościoła o 

czyśćcu. Do tekstów uczących o możliwości dostąpienia przebaczenia poza granicami ziemskiego życia 

zalicza się fragment Drugiej Księgi Machabejskiej, mówiący o modlitwie i ofierze Judy za zmarłych. 

Taka możliwość dopuszcza również pouczenie Jezusa Chrystusa o bluźnierstwie przeciwko Duchowi 

Świętemu.  Jednak oczyszczenie po śmierci możliwe jest tylko dla tych, którzy - przynajmniej 

niedoskonale - kochali Boga i bliźnich w momencie śmierci, ponieważ działał w nich Duch Święty, 

rozlewający w sercach ludzkich Bożą miłość (por. Rz 5,5). Mogą się oczyścić ci - jak poucza Katechizm 

Kościoła Katolickiego - którzy przynajmniej w momencie śmierci poczuli szczery żal za grzechy i gorące 

pragnienie wypełniania Bożej woli. 

Kto przez swoje ciężkie grzechy całkowicie zniszczył w sobie dar miłości Bożej i umiera w takim stanie - 

czyli, jak mówi teologia, bez łaski uświęcającej - ten nie może już się oczyścić i czeka go wieczne 

potępienie. 
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W możliwość oczyszczenia się z grzechów po śmierci wierzył Juda, zwany Machabejskim, który 

zorganizował składkę pomiędzy ludźmi i posłał do Jerozolimy około dwóch tysięcy srebrnych drachm, 

aby złożono ofiarę za grzech niektórych żołnierzy, którzy zginęli w boju. Ich grzech polegał na tym, ze 

zatrzymali przy sobie różne przedmioty poświęcone bóstwom, chociaż Prawo im tego zabraniało. 

Wszyscy oddali się modlitwie i błagali, aby popełniony grzech został całkowicie wymazany (por. 2 Mch 

12,40-44). Autor natchniony pochwala Judę za jego wiarę w zmartwychwstanie i za jego troskę o 

oczyszczenie zmarłych z ich grzechów (por. 2 Mch 12,43-45). 

O możliwości odpuszczenia grzechów poza granicami ziemskiego życia poucza też sam Chrystus, kiedy 

ostrzega przed bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu: Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i 

bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. 

Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw 

Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym (Mt 12.31-32). 

Według słów Chrystusa istnieje, zatem możliwość uwolnienia się człowieka w przyszłym życiu od 

grzechów innych niż bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, (por. KKK 1031). 

Chociaż w Piśmie Świętym słowo czyściec nie występuje, jednak te odniesienia do Starego Testamentu 

oraz nauczanie samego Chrystusa na temat bluźnierstw przeciwko Duchowi Świętemu uzasadnia wiarę 

w czyściec, gdyż uczy o możliwym przebaczeniu grzechów po śmierci. 

Doświadczenia z duszami czyśćcowymi 

W historii Kościoła wielu świętym ukazywały się dusze czyśćcowe, prosząc o wsparcie i ratunek. Św. 

Mikołaj z Tolentino widział na jednam polu ogrom cierpiących dusz, które błagały go, by odprawił za nie 

Mszę św. Gdy to uczynił, w ciągu ośmiu dni zdał sobie sprawę, że wszystkie dusze, które widział, 

zostały uwolnione z czyśćca. Z kolei św. Gertruda mówiła, że kiedy pomagamy w uwolnieniu duszy z 

czyśćca, to Pan Bóg cieszy się i w odpowiednim czasie wynagrodzi nas hojnie za naszą miłość. 

Łaskę oglądania czyśćca i obcowania z duszami czyśćcowymi miały także św. Katarzyna z Genui, św. 

Maria Magdalena de Pazzi, św. Franciszka Rzymianka, św. Teresa i inni. 

Św. Faustyna Kowalska w swoim Dzienniczku napisała: Ujrzałam Anioła Stróża, który kazał mi pójść za 

sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo 

dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy 

przyjść im z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały mnie. (...) Od tej chwili ściślej obcuję z 

duszami cierpiącymi. 

Szczególnie troszczył się o dusze czyśćcowe św. Ojciec Pio z Pietrelciny, który mawiał, że: Więcej dusz 

zmarłych z czyśćca niż żyjących potrzebuje moich modlitw i wspina się na tę górę, by uczestniczyć w 

mojej Mszy świętej. A trzeba wiedzieć, że na Mszach celebrowanych przez świętego stygmatyka 

gromadziły się tysiące pielgrzymów. Ten zakonnik wszystkie cierpienia i udręki przyjmował i składał w 

ofierze Bogu za grzeszników i dusze cierpiące w czyśćcu. Napisał specjalny list do swego kierownika 

duchowego, w którym mówił o wielkiej potrzebie ofiarowania siebie, jako żertwy ofiarnej za dusze 

czyśćcowe. 



Głos Małego Rycerza Nr 28 (4/2017)        październik-listopad-grudzień 2017 

  

39 
 

 
 

Przeżycia Marii Simmy 

Z zeznań Marii Simmy zawartych w książce Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi wynika, że to my, 

żyjący musimy się szczególnie troszczyć o dusze zmarłych. Oni sami z siebie już nic nie mogą. Dusze 

czyśćcowe prosiły ją bardzo często o zamówienie Mszy Św. w intencji spokoju ich duszy. Msza, przez 

to, że jest Ofiarą i że to sam Jezus Chrystus modli się do swego Ojca, składając ofiarę ze swego życia, 

ma szczególną moc. Jednak, jak zaznaczyła Maria: Najwartościowszą pomocą dla dusz 

pokutujących jest Msza Św., ale tylko w tym stopniu, jak sobie dana dusza ceniła ją za życia. 

Dusze cierpiące prosiły także o ofiarowanie odpustów, innych modlitw oraz jakiegoś cierpienia. 

Maria Simma napisała: Zdarzało się często, że wystarczyło 5 minut cierpienia, ale ten czas wydawał się 

długi (...). Wskazywała ona, że męki czyśćcowe są naprawdę bardzo dotkliwe, nawet te trwające krótko. 

Zwracała także uwagę na to, że nawet najdrobniejsze uczynki spełnione z miłości do bliźniego 

mają wielką wartość w Niebie. Pisała: Sąsiadom nie przyjdzie do głowy niedołężnemu starcowi 

odrzucić wysoki śnieg sprzed jego domu i dróżkę zrobić. A takie właśnie dowody miłości bliźniego 

spotyka wysoka zapłata w Niebie. 

W innym miejscu pisała o potrzebie przebaczenia osobie zmarłej doznanych krzywd. Podała 

przykład pewnego wieśniaka budującego stajnię, która zawsze się zawalała. Wówczas Maria Simma 

zapytała go, czy nie ma przypadkowo jakiegoś zmarłego, który miał z nim zatarg albo był do niego 

wrogo ustosunkowany. Okazało się, że był ktoś taki. Gdy Maria powiedziała mu, że chce on tylko 

przebaczenia i dlatego go niepokoi, wówczas wieśniak zaprotestował: Co, mam mu przebaczyć tyle 

ciężkich krzywd, które mi wyrządził, aby mógł dostać się do Nieba? Nie, o nie, niech pokutuje za swoje 

grzechy. Na to Maria wyjaśniła mu, że kiedy się modli mówiąc: i odpuść nam nasze winy, jako i my 

odpuszczamy naszym winowajcom, to właściwie mówi Panu Bogu, że nie może mu przebaczyć, bo on 

nie przebacza innym. Na szczęście to wyjaśnienie przemówiło mężczyźnie do rozsądku. Powiedział: No 

dobrze, w Imię Boże przebaczam mu, aby i mnie Pan Bóg darował grzechy. Od tego czasu mur już się 

nie zawalał. 

Omawiając przypadek duszy człowieka, który zginał w nagłym wypadku, Simma powiedziała, że 

owa dusza zwróciła uwagę, że Pan Bóg każdemu, kto nie grzeszy zuchwale lub cynicznie, zostawia 

trochę czasu, aby ten mógł wzbudzić w sobie żal doskonały. Tylko ten, który nie chce tego, zostanie 

potępiony. Dusza ta zwracała uwagę, że ludzie sadzą, iż jeśli ktoś zginął nagle w nieszczęśliwym 

wypadku, to takie było jego przeznaczenie. Dusza zaprotestowała mówiąc: To nieprawda, jedynie, jeżeli 

człowiek całkiem bez swojej winy stracił życie, można powiedzieć, że przyszła jego godzina. A Maria 

Simma dodała: Ten człowiek z Wiednia powinien żyć jeszcze 30 lat, wtedy dopiero byłby jego czas. Nie 

wolno nam bez konieczności narażać się na utratę życia. 

Innym razem Marię odwiedziła dusza człowieka, który jechał z nią kiedyś w pociągu i głośno 

krytykował Kościół i religię katolicką. Dzięki temu, że Maria zwróciła mu uwagę, iż nie jest dobrym 

człowiekiem, skoro tak bezcześci rzeczy święte, i gdy wysiadła, westchnęła do Boga, by nie pozwolił tej 

duszy zginąć, ów człowiek nie został na zawsze potępiony. 
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Relacjonując inne wydarzenie: zejście straszliwej lawiny, w wyniku, której nikt nie ucierpiał, napisała, że 

dowiedziała się od innych dusz czyśćcowych, że wioska została uratowana dzięki cierpieniom i 

modlitwom ofiarowanym przez pewną kobietę, która niebawem po katastrofie umarła. Simma pisała: 

Gdyby była zdrowa, nie mogłaby tego zrobić. Przez cierpliwe znoszenie cierpień można więcej dusz 

uratować niż przez samą modlitwę. Nie zawsze dopatrujmy się w cierpieniu kary, bo może być ona 

pokutą i to nie tylko za siebie, ale przede wszystkim za innych. Pan Jezus był najniewinniejszy, a 

przecież cierpiał bardzo, przyjąwszy to dobrowolnie, jako pokutę za nasze grzechy. Powinniśmy także i 

my ofiarować nasze cierpienia dla ratowania grzeszników. 

Maryja - wybawicielka dusz czyśćcowych 

Szczególną pomoc dusze cierpiące w czyśćcu zyskują za przyczyną Matki Bożej. Jest Ona Matką 

Kościoła, a jak wiemy, należą do niego także dusze cierpiące w czyśćcu. Z relacji świętych dowiadujemy 

się, że w dni i święta Jej poświęcone wprowadza Ona wiele dusz do Nieba. 

W liturgii Kościoła dniem poświęconym Matce Bożej jest sobota. Ojciec Jouvet tak to ilustruje: 

Pewnej nocy czcigodna siostra Paola di Santa Teresa w ekstazie została zabrana do czyśćca. 

Zobaczyła, że jest on rzeczywiście oświetlony, jak gdyby przygotowany na specjalne święto. Następnie 

zobaczyła Matkę Bożą otoczoną niezliczoną liczbą aniołów, którym Najświętsza Matka wydała 

polecenia, aby uwolnili te dusze, które w czasie swojego ziemskiego życia miały do niej szczególne 

nabożeństwo. Jeżeli tak się dzieje w soboty, to, co się musi dziać w czasie dużych i ważnych świąt Matki 

Bożej. 

Wielkim świętem jest Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Św. Piotr Damiani był przekonany, 

że każdego roku w to święto Maryja uwalnia tysiące dusz czyśćcowych. 

Warto też pamiętać, że pomagając duszom czyśćcowym, zyskujemy ich wstawiennictwo w naszych 

zwykłych sprawach życiowych, w momencie śmierci, jak i po niej. Święci w Niebie bardzo pragną nam 

pomagać. 

Sami zaś chcąc uniknąć czyśćca, stale winniśmy się doskonalić, wyzbywać nałogów i złych skłonności, 

cierpliwie znosić cierpienia, które Pan Bóg zechce nam zesłać, jak również czynić drobne pokuty, dbać o 

życie sakramentalne, spełniać uczynki miłosierdzia (nawet drobne przejawy życzliwości w pracy, w 

domu mają wielką wartość w Niebie), korzystać z odpustów i jak mawiał św. Ojciec Pio: We wszystkim 

godzić się z wolą Bożą z dziękczynieniem i miłością. Przyjęte z dobrą wolą moralne czy fizyczne 

cierpienia i ufne poddanie się woli Boga jest najznośniejszą formą pokuty za wszelkie uchybienia oraz 

najłatwiejszym sposobem osiągnięcia szczęścia po śmierci. Cierpienie w intencji pokuty za życia 

przyjęte jest dowodem naszej dobrej woli i z tego powodu Bóg w swojej łaskawości żąda za ten sam 

grzech lżejszej i krótszej pokuty, niżby jej żądał w czyśćcu. 

Trzeba też pamiętać, że każdy, nawet najmniejszy grzech musi być tu czy tam świadomie 

odpokutowany. 

Agnieszka Stelmach 
Przymierze z Maryją 

Numer 41 (lipiec/sierpień 2008 r.) 
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WIZJA PIEKŁA W OBJAWIENIACH  
Bł. Anny Katarzyny Emmerich  

"Wreszcie zbliżył się Jezus do jądra tej przepaści, do samego piekła, które 

wydawało mi się kształtem, jako ogromna, nieprzejrzana okiem budowa skalna, 

straszna, czarna, połyskująca metalicznym blaskiem; wejścia strzegły olbrzymie, 

straszne bramy, opatrzone mnóstwem rygli i zamków, widokiem swym 

wzbudzające dreszcz i trwogę.  

Za zbliżeniem się Jezusa dał się słyszeć ryk potężny i okrzyk trwogi, bramy 

rozwarły się na oścież i ukazała się przepaść, pełna ohydy, ciemności i okropności. 

Jak mieszkania błogosławionych, świętych, przedstawiają mi się w widzeniach pod 

postacią niebiańskiej Jerozolimy, jako miasto olbrzymie o różnorodnych pałacach i ogrodach, 

zapełnionych cudownymi owocami i kwiatami różnych gatunków, stosownie do niezliczonych warunków i 

odmian szczęśliwości, tak i to piekło przedstawiało się mym oczom w formie odrębnego świata, 

stanowiącego całość, pod postacią różnorodnych budowli, obszarów i pól. Ale tu źródłem wszystkiego 

było przeciwieństwo szczęśliwości, wieczna męka i udręczenie. Jak tam, w siedzibie szczęśliwości, 

wszystko zdawało się być ugruntowane na prawidłach wiecznego pokoju, wiecznej harmonii i 

zadośćuczynienia, tak tu opierało się wszystko na rozstroju i rozdźwięku wiecznego gniewu, 

rozdwojenia i zwątpienia. Tam widziałam najróżnorodniejsze przybytki radości i uwielbienia, 

przeźrocza, niewypowiedzianie piękne, tu zaś niezliczone, różnorodne, ponure więzienia i jaskinie 

męki, przekleństwa, zwątpienia. Tam widziałam najcudowniejsze ogrody, pełne owoców Boskiego 

pokrzepienia, a tu najszkaradniejsze puszcze i bagniska, pełne udręczenia, męki i wszystkiego, co 

tylko może wzbudzić wstręt, obrzydzenie i przerażenie. Pełno tu było przybytków, ołtarzy, zamków, 

tronów, ogrodów, mórz i rzek przekleństwa, nienawiści, ohydy, zwątpienia, zamętu, męki i udręczenia, w 

przeciwieństwie do niebiańskich przybytków błogosławieństwa, miłości, jedności, radości i szczęśliwości. 

Tu panowała wieczna, rozdzierająca niejedność potępionych, jak tam wieczna, błoga harmonia i 

zgodność Świętych. Wszystkie zarodki przewrotności i fałszu przedstawione tu były przez niezliczone 

zjawiska i narzędzia męki i udręczenia; nic tu nie było prawidłowego, żadna myśl nie przynosiła 

ukojenia, panowała tylko wszechwładnie groźna myśl Boskiej sprawiedliwości, przywodząca każdemu z 

potępionych na pamięć, że te męki, tu ponoszone, są owocem winy, powstałym z nasienia grzechów, 

popełnionych na ziemi. Wszystkie straszne męki odpowiadały, co do swej istoty, sposobu i mocy 

grzechom popełnionym, były tym gadem, który grzesznicy wyhodowali na swym łonie, a który teraz 

przeciw nim się zwracał. Widziałam straszną jakąś budowlę o licznych kolumnadach, obliczoną na 

wzbudzanie strachu i trwogi, jak w królestwie Bożym - dla spokoju i wytchnienia. Wszystko to rozumie 

się, gdy się widzi, ale słowami nie jest człowiek mocen to wypowiedzieć.  

Gdy aniołowie otworzyli bramy piekielne, ujrzałam jakiś zamęt ohydy, przekleństw, łajań, wycia i jęków. 

Jezus przemówił coś do duszy Judasza, tu zamkniętej, a aniołowie mocą Bożą całe tłumy złych duchów 

obalali na ziemię. Wszyscy czarci musieli uczcić i uznać Jezusa, co było dla nich najstraszniejszą 

męką." 
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BUDDYSTA ZOBACZYŁ BUDDĘ  

W   P I E K L E 

Był bardzo rozczarowany, gdy zobaczył Gautamę Buddę w piekle i 

protestował: "Gautama był na wysokim poziomie moralnym, dlaczego on 

cierpi w tym ognistym jeziorze?" 

Król piekła odpowiedział mu: "Nie ważne, jak dobrym był. Jest w tym miejscu, ponieważ nie wierzył w 

Wiecznego Boga". 

Jezus odpowiedział: "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko 

przeze Mnie. Jeśli byście znali Mnie, to znalibyście i Ojca Mego. I od teraz znacie Go i widzieliście Go"(J 

14: 6-7). 

Jest to zapis buddyjskiego mnicha o imieniu Atet Pian Shintau Paulu, który był martwy 3 dni... 

Wizja, która zmieniła całe moje życie na zawsze. Kiedy wyszedłem ze szpitala, wróciłem do klasztoru, w 

którym inni mnisi troszczyli się o mnie. Z czasem słabłem coraz bardziej i bardziej, aż w końcu straciłem 

świadomość. Później dowiedziałem się, że w rzeczywistości byłem martwy przez trzy dni. Moje ciało 

rozkładało się i zaczęło śmierdzieć, moje serce zatrzymało się. Moje ciało było przygotowane do 

kremacji według wszystkich buddyjskich tradycji oczyszczenia. 

I chociaż zgasłem w swoim ciele, ale mój umysł i duch wciąż jeszcze w pełni funkcjonowały. 

Znajdowałem się w bardzo, bardzo silnym sztormie. Straszny wiatr zmiatał wszystko na swej drodze, 

wyrywał drzewa lub cokolwiek innego, po prostu została pusta równina. 

Biegłem po tej równinie przez jakiś czas. Wokoło nie było ani jednego człowieka, byłem zupełnie sam. 

Po jakimś czasie przekroczyłem rzekę. Na przeciwległym brzegu rzeki zobaczyłem straszne, 

przerażające jezioro ogniste. 

W buddyzmie istnieje obraz podobnego miejsca. Na początku byłem zdezorientowany i nie rozumiałem, 

że jest to piekło, dopóki nie zobaczyłem Yamę - króla piekła. 

Jego twarz była jak u lwa i jego ciało było jak u lwa, ale jego nogi były jak u Nagi (wąż-bóstwo w 

hinduizmie i buddyzmie). Na głowie miał kilka rogów. Jego twarz była okrutna i bardzo się 

przestraszyłem. Drżąc, zapytałem go o imię. Odpowiedział: "Jestem - król piekieł, Niszczyciel". 

Król piekła powiedział mi, abym spojrzał w ogniste jezioro. Spojrzałem i zobaczyłem odzież koloru 

szafranowego, taką, jaką noszą mnisi buddyjscy w Myanmar. Przyjrzałem się i zobaczyłem mężczyznę z 

ogoloną głową. Kiedy spojrzałem na twarz tego człowieka, zrozumiałem, że był to Y Zadila Kyar Ni Kan 

Sayadau (słynny mnich, który zginął w wypadku w 1983 roku). 

Zapytałem króla piekła, dlaczego mój dawny przywódca uwięziony jest w tym jeziorze tortur. 

Powiedziałem: „Dlaczego on jest w tym jeziorze ognia? Był dobrym nauczycielem. Miał nawet 

nagranie video. Jesteś człowiekiem czy psem?, które pomogło tysiącom ludzi zrozumieć, że ich 
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wartość, jako człowieka jest znacznie większa niż wartość zwierzęcia.” Król piekła odpowiedział: 

„Tak, on był dobrym nauczycielem, ale nie wierzył w Jezusa Chrystusa. To dlatego jest on w 

piekle.” 

Potem kazał mi popatrzeć na innego człowieka, który także był w jeziorze ognia. Zobaczyłem 

mężczyznę z bardzo długimi włosami, skręconego na lewy bok. Miał taką samą odzież. Zapytałem króla 

piekła: "Kim jest ten człowiek." Odpowiedział: "To jest ten, którego czcisz: Gautama (Budda)". Byłem 

oburzony tym, że Gautama jest w piekle. Zaprotestowałem: "Gautama był na wysokim poziomie 

moralnym, dlaczego on cierpi w tym ognistym jeziorze?" Król piekła odpowiedział mi: "Nie ważne, jak 

dobrym był. Jest w tym miejscu, ponieważ nie wierzył w Wiecznego Boga". 

Potem ujrzałem jeszcze innego mężczyznę ubranego w mundur wojskowy. Miał ogromną ranę na piersi. 

Zapytałem: „Kto to jest?”. Król piekła odpowiedział: „To jest Aung San, przywódca rewolucjonistów w 

Myanmar. Aung San jest tutaj, ponieważ nie wierzył w Jezusa Chrystusa.” W Myanmarze jest 

powiedzenie: „Żołnierze nigdy nie umierają, oni nadal żyją.” Lecz w tej chwili legion piekła powiedział mi: 

„Żołnierze nigdy nie umierają, ale idą do piekła na zawsze.” 

Potem przyszedł inny król piekła. Zobaczyłem jeszcze istotę, której zadaniem było utrzymywanie ognia 

pod ognistym jeziorem, aby zawsze było gorące. Ta istota zapytała mnie: „Ty też wybierasz się do tego 

ognistego jeziora?” Odpowiedziałem: „Nie! Jestem tu tylko, aby popatrzeć”. Wygląd zewnętrzny tej istoty 

wywoływał strach. Miał dziesięć rogów na głowie i włócznię w ręku, której koniec składał się z siedmiu 

ostrzy. 

Istota powiedziała mi: „Masz rację. Przyszedłeś tutaj tylko po to, żeby to wszystko zobaczyć. Nie widzę 

tutaj twego imienia. Powinieneś teraz wrócić.” I wskazał mi na pustynną równinę, po której wcześniej 

biegłem. 

Wlokłem się przez długi czas, dopóki nie zacząłem krwawić. Było mi bardzo gorąco i czułem nieznośny 

ból. W końcu, po tym, jak szedłem przez około trzy godziny, wyszedłem na szeroką drogę. I szedłem 

wzdłuż tej drogi przez pewien czas, aż dotarłem do rozwidlenia. Jedna droga, idąca w lewo, była 

szeroka. Droga mniejsza, prowadziła w prawo. Na rozwidleniu był napis, że lewa droga jest 

przeznaczona dla tych, którzy nie wierzą w Pana Jezusa Chrystusa. Droga w prawo była dla tych, którzy 

wierzą w Jezusa. 

Byłem ciekaw, dokąd prowadzi wielka droga, dlatego na początku poszedłem nią. Spotkałem dwóch 

ludzi, jadących 300 jardów przede mną. Próbowałem ich dogonić, aby iść z nimi. Ale bez względu na to, 

jak się starałem, nie mogłem ich dogonić. Więc zawróciłem i udałem się z powrotem do rozwidlenia. Ale 

nadal obserwowałem tych ludzi. Kiedy dotarli do końca, nagle zwinęli się z bólu. Ci dwaj mężczyźni 

krzyczeli ze względu na niesamowity ból! Wykrzyknąłem, gdy zobaczyłem, co się z nimi stało! Zdałem 

sobie sprawę, że ta wielka droga kończy się wielkim niebezpieczeństwem dla tych, którzy po niej idą.  

Poszedłem drogą dla wierzących. Po godzinie droga się zmieniła i była pokryta czystym złotem. Było 

ono tak czyste, że kiedy popatrzyłem pod nogi, to wyraźnie zobaczyłem swoje odbicie. A później 

zobaczyłem człowieka, stojącego przede mną. Miał na sobie białą odzież. Słyszałem też piękny śpiew. 
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To było tak piękne i czyste! To było niewiarygodnie lepsze i ważniejsze niż oddawanie czci, które jest w 

świątyniach na ziemi. Mężczyzna w białej szacie zaprosił mnie, abym poszedł z nim. Zapytałem go: "Jak 

masz na imię?". Ale on nie odpowiedział. 

Po tym, jak sześciokrotnie zapytałem go o imię, człowiek odpowiedział: "Jestem ten, kto dzierży klucze 

od Niebios. Niebiosa - to bardzo, bardzo piękne miejsce. Nie możesz tam wejść teraz, ale jeśli pójdziesz 

za Jezusem Chrystusem, to będziesz mógł trafić tu po zakończeniu twego ziemskiego życia." Na imię 

temu człowiekowi było Piotr. 

Wtedy Piotr poprosił mnie, abym usiadł i pokazał mi miejsce na północy. Piotr powiedział: "Spójrz na 

północ i zobacz, jak Bóg stwarza człowieka". Zobaczyłem w oddali Wiecznego Boga. Bóg mówił do 

anioła: "Stwórzmy człowieka". Anioł błagał Boga i mówił Mu: "Proszę, nie stwarzaj człowieka. On postąpi 

niegodziwie i zasmuci Cię." Jednak Bóg mimo to stworzył człowieka. Bóg dmuchnął na człowieku i 

człowiek ożył. Nazwał go Adamem. 

Potem Piotr powiedział: "Teraz wstań i wracaj tam, skąd przyszedłeś. Opowiedz ludziom, którzy czczą 

Buddę i bożków. Powiedz im, że są skazani na piekło, jeśli nic nie zmienią w swoim życiu. Ci, którzy 

budują świątynie i idoli, również pójdą do piekła. Ci, którzy przynoszą mnichom dary, aby zdobyć dla 

siebie przebaczenie, też pójdą do piekła. Wszyscy ci, którzy modlą się do mnichów i nazywają ich "Pra" 

(tytuł pełen szacunku dla mnichów), pójdą do piekła. Ci, którzy wychwalają i "dają życie" bożkom, pójdą 

do piekła. Wszyscy, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa, pójdą do piekła". Piotr kazał mi wrócić na 

Ziemię i świadczyć o tym, co zobaczyłem. 

Powiedział też: "Powinieneś teraz także mieć inne imię. Od tej pory nazywasz się Atet Pian Shintau 

Paulu ("Paweł, który powrócił do życia"). 

Nie chciałem wracać. Chciałem iść na Niebiosa. Aniołowie otworzyli księgę. Początkowo szukali mnie po 

imieniu, danemu mi w dzieciństwie (Titpin), ale nie mogli znaleźć. Następnie szukali po imieniu, które mi 

nadano, gdy zostałem mnichem buddyjskim (Y Nata Pannita Ashinturiya), ale i jego nie było w księdze. 

Wtedy Piotr rzekł: "Twoje imię nie jest tu zapisane, musisz wrócić i świadczyć buddystom o Jezusie." 

Wracając złotą drogą, znów usłyszałem piękny śpiew. Wcześniej nie słyszałem czegoś podobnego, a 

nawet teraz, też. Piotr szedł ze mną do czasu, kiedy musiałem wracać na Ziemię. Pokazał mi drabinę, 

zstępującą z Niebios na Ziemię. Drabina nie sięgała do Ziemi, urywała się w powietrzu. Na drabinie 

widziałem mnóstwo aniołów, niektórzy wstępowali do Nieba, niektóry schodzili w dół. Byli bardzo zajęci. 

Zapytałem Piotra: „Kim oni są?”. Piotr odpowiedział: „Są - posłańcami Bożymi. Przekazują do Nieba 

imiona tych ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i tych, którzy nie uwierzyli”. A potem Piotr 

powiedział, że nadszedł czas powrotu. 

Kolejną rzeczą, która mnie zaniepokoiła - to był dźwięk płaczu. Usłyszałem płacz mojej matki: „Mój synu, 

dlaczego zostawiłeś nas teraz?”. Słyszałem, jak wielu innych ludzi też płakało. Zdałem sobie sprawę, że 

leżę w trumnie. Zacząłem się poruszać. Moi rodzice zaczęli krzyczeć: „On żyje! On żyje!” Ludzie, stojący 

obok, nie uwierzyli im. Położyłem ręce na brzegi trumny i usiadłem. Wiele osób zdrętwiało z przerażenia. 

Krzyczeli: „To jest zjawa!”  i uciekali tak szybko, jak tylko mogli. 
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Ci, którzy pozostali, nie mogli wymówić ani słowa i trzęśli się. Zauważyłem, że siedzę w pachnącym 

płynie, którego wystarczyłoby, aby napełnić trzy i pół kubka. To był płyn, który wyciekł z mojego żołądka i 

innych narządów wewnętrznych. Wyciekł, kiedy leżałem w trumnie. Dlatego ludzie zrozumieli, że 

naprawdę nie żyje. Wewnątrz trumna była obita folią. Była potrzebna, aby płyn z trupa pozostał 

wewnątrz, ponieważ wiele ciał wydziela zbyt dużo płynu, dokładnie, tak jak moje ciało. 

Później dowiedziałem się, że byłem o krok od kremacji. W Myanmar ludzi umieszcza się w trumnie, 

przybija gwoździami wieko i trumnę się spala. I w chwili, kiedy moim rodzicom pozwolono ostatni raz 

spojrzeć na moje ciało, wróciłem do życia. W sekundę później - wieko mojej trumny zostałoby przybite i 

moje ciało zostałoby skremowane!  

Natychmiast zacząłem opowiadać, co widziałem i słyszałem. Ludzie byli zdumieni. Opowiedziałem im o 

ludziach, których widziałem w jeziorze ognia i powiedziałem także, że tylko Chrześcijanie znają prawdę, 

opowiedziałem o tym, że nasi przodkowie i my jesteśmy w błędzie od tysięcy lat! Powiedziałem im, że 

wszystko to, w co wierzyliśmy, było kłamstwem. Ludzie byli zdumieni, ponieważ wiedzieli, jakim 

mnichem byłem i jak gorliwie nauczałem o Buddzie.  

W Myanmarze, kiedy człowiek umiera, jego imię i wiek pisane jest na boku trumny. Gdy umiera mnich, 

na boku trumny wpisuje się jego imię zakonne i liczbę lat, przez które służył, jako mnich. Zapisano mnie 

do grona martwych, ale, jak widzicie, ja żyję! 

Chcesz oddać swoje życie Jezusowi i uniknąć piekła? Odmów tę modlitwę... 

"Drogi Jezu, jestem grzesznikiem. Wybacz mi moje grzechy. Odwracam się plecami do swoich 

grzechów i wyrzekam się wszystkich duchów, które mnie wiązały. Wierzę w to, że Jezus umarł na 

Krzyżu za mnie. Wejdź do mego serca i bądź moim.... Zbawicielem". 

Źródło: 
Буддист увидел Будду в аду 

http://rpczmoskva.org.ru/k-svedeniyu/buddist-uvidel-buddu-v-adu.html#more-30252 
21 października 2016 r. 

Tłumaczył: Andrzej Leszczyński 
17.11.2016 r. 

MOCNE ŚWIADECTWO!  
W Holandii ludzie chodzą  
z demonami, w Polsce z... 
Aniołami! ZOBACZ! 

Egzorcysta ks. Michał Olszewski SJ: Pewna opętana kobieta widziała złe duchy w innych osobach, a 

także chodzące po ulicach. One też miały do niej dostęp. Została przez niepobita, biły ją także w innych 

osobach, straszyły śmiercią. Mieszkała w Holandii. Opowiadała: Proszę księdza, jak przyjeżdżam do 

Polski, to czuję się bezpieczna. Mijam na ulicach ludzi, którzy są w łasce uświęcającej. I CHODZĄ ZE 

SWOIMI ANIOŁAMI. A w Holandii mijam tylko ludzi, którzy chodzą z demonami swoich grzechów. 
ZOBACZ!: http://malydziennik.pl/mocne-swiadectwo-w-holandii-ludzie-chodza-z-demonami-w-polsce-z-aniolami-zobacz,7415.html 

http://rpczmoskva.org.ru/k-svedeniyu/buddist-uvidel-buddu-v-adu.html#more-30252
http://malydziennik.pl/mocne-swiadectwo-w-holandii-ludzie-chodza-z-demonami-w-polsce-z-aniolami-zobacz,7415.html
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PRZYKŁAD CODZIENNEGO RACHUNKU SUMIENIA  
wg propozycji księdza ze Szczecina  

Codzienny rachunek sumienia powinien składać się z 5 etapów: 

1. Rozpoczynamy od dziękczynienia za Mękę i Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu, za Zbawienie, 

Sakramenty święte, za to, że zostaliśmy włączeni do Kościoła Św. i za to, że Pan Bóg uczynił nas 

dziećmi Bożymi oraz za konkretną otrzymaną łaskę tego dnia.  

2. Stajemy w obecności Bożej - zagłębiamy się w Bogu. Prosimy o łaskę skupienia i abyśmy mogli wejść 

w głąb naszej duszy i uczynić dobry rachunek sumienia od rana do teraz. 

3. Zadajmy sobie 3 pytania: 

 Czy wykonaliśmy wszystko, co tego dnia zaplanowaliśmy?  

 Czy dobrze zwalczaliśmy naszą wadę, nad którą podjęliśmy pracę? 

 Czy dobrze, sumiennie wypełnialiśmy swoje obowiązki naszego stanu?  

4. Wzbudzenie żalu za grzechy również za te powszednie, wzbudzić wstręt do nich, odwrócić się od 
nich, postanowić poprawę. 
5. Nałożyć sobie pokutę adekwatną do popełnionego grzechu. 

Warto zapisywać sobie krótko, codziennie odprawione rachunki sumienia. 

Da nam to ogląd naszej duszy, pokaże nam, co dzieje się z naszym życiem duchowym. 

Codzienny rachunek sumienia daje gwarancję na postęp duchowy! 

Dodatkowo można przeprowadzać rachunek sumienia ok. południa. 

Zwrócić się myślą do Pana Boga i zastanowić się, czy dobrze zwalczamy wadę główną, czy dobrze nad 

nią pracujemy, czy staramy się unikać pułapek, prowadzących do niej, a które zastawia zły. 

Czy pracujemy też nad cnotą, którą chcemy osiągnąć. 

Ważne! - Mamy wybrać tylko jedną wadę. 

Czyńmy to na Chwałę Bożą, a szybko zauważymy postęp. 

link do strony https://youtu.be/iwXwmgLEr2Q 

NIEZWYKŁE ZWIERZENIA I ŚWIADECTWA  
RYCERKI TERESY Z HISZPANII 
W końcu usiadłam  do pisania. Wiele razy siadałam, by napisać i ciągle coś, lub ktoś mi przerywał; 

potem odkładałam, ale dziś postanowiłam, że nic mi nie przeszkodzi. Jestem sama w domu z mężem i 

jedną córka. Córka ma dziś urodziny, więc była piękna msza dziękczynna w kościele, gdzie 

dziękowaliśmy Bogu za jej 20 urodziny, za zdrowie, jakie otrzymała od Boga powtórnie po wylewie; za 

to, że dostanie się na studia i… tak by można ciągle wymieniać bez końca.  

Za dwa dni jest nasza 37 rocznica ślubu. Dziękujemy za te wszystkie cierpienia, bo dzięki cierpieniom 

jesteśmy tak bardzo Bogu wdzięczni za każdy dzień naszego życia. Dzięki cierpieniom możemy 

odczuwać, choć troszeczkę bólu, jaki znosił nasz Pan i Król Jezus Chrystus. Cierpienie przybliża nas 

każdego dnia do miłości i miłosierdzia Boga. 

https://youtu.be/iwXwmgLEr2Q
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Dziękujemy za brak bogactwa, dziękuje za wszelkie niedogodności, bo dzięki temu możemy współczuć 

innym, możemy być bliżej człowieczeństwa.  

Bóg przez całe życie daje mi tak wiele łask, że nie sposób ich zliczyć. Zawsze, gdy się wydawało, że 

świat się zawalił, Pan Bóg podawał mi rękę. Wychodziłam sama  jak i moi najbliżsi czy mąż czy dzieci ze 

wszystkich chorób, choć wielokrotnie słyszałam z ust lekarzy, że albo będzie ktoś z nas roślinką, albo, 

 że w ogóle nie da się nic zrobić. I choć każdego dnia – dosłownie każdego dnia – zmagamy się z 

wieloma niedogodnościami od finansowych zdrowotnych, a ostatnio nawet z sąsiadem, który jest 

psychicznie chory a do tego się narkotyzuje i umila nie tylko nam oczywiście, ale wszystkim w klatce 

życie. Dziękuje Bogu tak bardzo za spokój serca, jakim mnie obdarza, za to, że mogę codziennie 

oglądać wschód i zachód słońca, że mogę Go wielbić. Bóg również mnie nie tylko daje mi cierpienia czy 

inne niedogodności, ale również odwdzięcza się tak bardzo, że trudno wyrazić słowami.  

W sobotę byłam trochę obolała, powróciły bole reumatyczne i okolice rdzenia; nie mogłam stanąć na 

nodze, ale po obiedzie położyłam się i nagle jak to u mnie od czasu do czasu bywa - nagle czuję 

przynaglenie, żeby się ubrać i wyjść z psem na spacer i to tak bardzo, że nie zastanawiałam się nawet 

za długo. Dlaczego tak mnie coś wygania z domu, jeśli tak źle się czuję. Ale zaczęłam się ubierać, a 

mąż mówi: - To może ja pójdę, boli cię noga, nie możesz chodzić. A ja mówię:  - Zobaczę, pójdę 

kawałek, a jak nie dam rady to się wrócę. I wyszłam wzięłam jak zwykle różaniec, bo każdego 

dnia oprócz różańca w domu jak idąc tylko na spacer z psem odmawiam różaniec: za ta miejscowość, 

za tych mieszkańców, za kapłana z tej miejscowości. I przeszłam już dosyć duży odcinek polnej drogi, 

wśród lasu i górek dosyć dużych, a że było w ten dzień pochmurno, więc nie oddałam się daleko, bo 

ciągle padało i nagle zrobiło się dziwnie jasno. Spojrzałam w niebo i nie mogłam uwierzyć:  zaczęło się 

coś robić…  coś pięknego… Przerwałam odmawiać różaniec i zaczęłam dziękować Bogu za to zjawisko. 

Wyglądało jakby się niebo wśród tego pochmurnego nieba otworzyło drugie niebo cudowne… tak 

cudowne, że do tej pory nie widziałam czegoś tak pięknego. Pośród turkusowego nieba formowały się 

[obrazy] i po chwili już wszystko było zapełnione czerwonymi chmurami ze złotymi postaciami. 

Najbardziej rozpoznawalnymi postaciami byli aniołowie, ale tak samo utworzyła się twarz Jezusa. I były 

jeszcze inne postacie, ale nie potrafiłam rozpoznać. Jednak podczas zachwytu nie byłam w stanie 

podziękować. [Obecnie wciąż składałam dzięki Bogu za to zjawisko.] Wtem zapytałam: a gdzie jest 

Mateńka, gdzie jest Maryja? I nagle nad jedną postacią utworzyła się jakby nad głową tęcza ze 

wszystkich kolorów, ale taka maleńka, krótka… wydawało Mi się, że miała około jednego do dwóch 

metrów; trudno to określić tak dokładnie. Trwało to długo… na pewno gdzieś pomiędzy 18:00 a 19:30. 

Nie powiem dokładnie, bo wyszłam z domu na pewno była 18 może 18:10. Potem szłam w jedna stronę 

i gdy byłam na 4 tajemnicy różańca nagle się zatrzymałam, gdy to zobaczyłam. Stałam bardzo długo. 

Szedł jakiś człowiek z ogródków działkowych i myślałam, że się zatrzyma przy mnie i będziemy wspólnie 

patrzeć i dziękować, i się modlić… ale się nie zatrzymał i w ogóle nie zwrócił uwagi. Chciałam jeszcze 

zrobić zdjęcie, bo zawsze robię zdjęcia jak wychodzę, biorę zawsze telefon w razie, gdyby się mi coś 

przydarzyło, ale nie wyszła ani jedna fotografia(!) A nawet dla mnie to dziwne, bo nie wyszło zupełnie 

nic!!! Są całkiem jakby białe kratki. Byłam zdziwiona, ponieważ gdy wróciłam do domu to jeszcze raz 

spróbowałam zrobić zdjęcia i wyszły normalnie. Myślałam, że się coś zepsuło, ale nie! Komórka dalej 
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robi zdjęcia. Nie wiem jak do tego podejść, co o tym sądzić? Czy było to zjawisko nadprzyrodzone? Czy 

może mnie się tylko tak wydawało? Jednak odkąd tu mieszkam miałam już wielokrotnie rożne zjawiska i 

o różnym charakterze… 

ŚWIADECTWO, KTÓRE JUŻ DAWNO OBIECAŁAM  
o napotkanych trudnościach i przykrościach umieszczenia  

Obrazu Jezusa Miłosiernego w kościele w Hiszpanii  

Bardzo chciałam ofiarować do kościoła tutejszego obraz Jezusa Miłosiernego, ale ciągle mi to nie 

wychodziło. Prosiłam nawet o modlitwę wspólnotę Małych Rycerzy. Jednego razu rozmawiałam ze 

swoją przyjaciółka z Polski. I ona mi powiedziała, że się dołoży do tego obrazu, bo obiecała Jezusowi, 

że będzie chciała  również wziąć udział w szerzeniu Bożego Miłosierdzia tam, gdzie nie jest znane. I 

nawet bardzo szybko to się poukładało, zadzwoniła do Krakowa do sióstr i one pomogły  załatwiać taki 

obraz, żeby był identyczny jak w Łagiewnikach, w kościele Bożego Miłosierdzia. Przyjaciółka Małgosia 

Nowakowska wysłała ekspresowo do mnie sam obraz. Ja dałam do oprawy, żeby był piękny i wspólnym 

wysiłkiem Obraz był. Wystarczyło zanieść do Kościoła i powiesić. Mój mąż się zaoferował, że to zrobi. I 

wówczas powstał problem. Ponieważ nie tylko ksiądz, ale przede wszystkim cała rada parafialna – a 

zwłaszcza niektóre kobiety – nie wyraziły zgody na powieszenie tego obrazu w ich kościele. Jednak ja 

cały czas mówiłam do księdza proboszcza tego kościoła o zamiarze ofiarowania obrazu, że wcześniej 

zanim podjęłam decyzję – rozmawiałam z nim i wówczas nie miał nic przeciwko temu. Mówił tylko, że 

nie da pieniędzy, bo nie ma. Ja ich nie chciałam, ja tylko pragnęłam, aby ten obraz  był w tym kościele, 

ponieważ zawsze, gdzie mieszkałam w Hiszpanii – ofiarowałam do każdego jednego domu 

Bożego obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem Jezu Ufam Tobie! Zawsze w języku, jakim była 

odprawiana msza: czy hiszpańskim czy w katalońskim.  

Jednakże kapłan zastawiał się tym, iż nie spodziewał się, że te panie się nie zgodzą. Ale to nie my, ale 

Bóg zawsze decyduje o wszystkim i wszyscy o tym dobrze wiemy. A że zbliżał się Rok Miłosierdzia i 

byłam pewna, że wcześniej czy później ten obraz tu będzie wisiał. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem 

Roku Miłosierdzia jeszcze raz (kolejny już) rozmawiałam z księdzem proboszczem i mówię, że mamy 

rok Miłosierdzia. Jak to będzie wyglądało, żeby w kościele nie było nawet obrazu. I w ten sposób Jezus 

sam zadecydował, że przyjdzie do tych ludzi i będzie im błogosławił.  

Jednak kapłan nie pozwolił wcześniej powiesić tego obrazu: ani mężowi, ani nikomu. Stwierdził, że sam 

powiesi w dniu rozpoczęcia Roku Miłosierdzia. I tak się stało, że dopiero pierwszego dnia 

rozpoczęcia sam z kościelnym powiesili Obraz.  

Jednak przykro mi było, że na żadnej mszy nie było ani razu wspomnienia o Bożym Miłosierdziu, o tym 

Obrazie. To tak bardzo bolało. Ani kapłan ani większa ilość osób nie odmówiła ani raz Koronki. Koronkę 

i nowennę odmawiałam z mężem i córką wielokrotnie, także w każdą niedzielę. Dołączyła do nas grupa 

5 osób, ale żeby nie podpaść księdzu jak to twierdzili – odmawiali w domu. Mam nadzieje, że może 

więcej osób odmawiało i odmawia tylko się nie przyznaje.  
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Przez rok czasu rozdawałam obrazki z Koronką i Nowenną do Bożego Miłosierdzia. A gdy skończył się 

Rok Miłosierdzia, ksiądz wysłała do mnie, do domu pana, żebyśmy przyszli z mężem i zabrali sobie ten 

obraz. Jednak ja powiedziałam, że, jeżeli księdzu przeszkadza  w Kościele obraz Jezusa, to niech 

sam ściągnie i nam przyniesie. Jednak ksiądz się nie odważył i obraz wisi do dzisiaj. Jestem 

pewna, że są osoby, które się modlą. Myślę, że Jezus błogosławi tym, którzy przychodzą do tego 

Kościoła i tym, co przechodzą koło tego Kościoła. Wszystko dzieje się w maleńkiej miejscowości w 

Navas koło Manresy 100 km od Barcelony, w Hiszpanii. 

Dziękuje wszystkim za modlitwę. Bo wierzę bardzo, że nasza wspólna modlitwa również przyczyniła się 

do tego, aby miłosierdzie Boże było szerzone również w tej malej miejscowości. Bogu niech będą dzięki. 

mr Teresa Polak. 

P.S. Prośba o modlitwę rycerki Teresy dot. tego Obrazu JM była zamieszczona w głosie MR nr 22 str. 49. 

UAKTUALNIONA LISTA MIEJSCOWOŚCI, GDZIE 
RYCERZE PODJĘLI MODLITWĘ 7 KORONEK 

1 Tczew  

2 Jedlicze 

3 Tarnów 

4 Poznań 

5 Kraśnik 

6 Lesko 

7 Warszawa, Kornelin 

8 Bochnia 

9 Kartuzy Tarnowskie Góry 

10 Słupsk 

11 Gdynia 

12 Ostrów Wlkp. 

13 Łomża, Oświęcim 

14 Zabrze 

15 Łapy 

16 Kalisz 

17 Szczecin, Pleszew 

18 Zakopane 

19 Szczytno 

20 Niemodlin 

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. 

KALENDARIUM Małych Rycerzy 
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Rok 2 0 10/11 
Listopad 2010 

Od uroczystości Chrystusa Króla nastąpiło oficjalne rozpoczęcie tworzenia i działalności witryny 

internetowej Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Podjęty trud stworzenia portalu 

był konieczny w dobie globalnych mediów i wyjściem naprzeciw oczekiwaniom i wyzwaniom, przed 

jakimi stanął Legion MRMSJ. 

19 luty 2011 

SPOTKANIE Rady Głównej Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. III spotkanie 

Zarządu Małych Rycerzy MSJ z ks. Aleksandrem Jacyniakiem w Warszawie, gdzie wraz z przejściem 

kapelana przeniesiony został Sekretariat.  

10 kwietnia 2011 

W 80 rocznicę urodzin śp. s. Zofii Grochowskiej odbyła się VI PIELGRZYMKA ZAWIERZENIA Legionu 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego Matce Bożej Królowej Polski. W czasie tej uczty 

duchowej nastąpiła inauguracja pierwszego numeru Głosu Małego Rycerza, wewnątrzwspólnotowego 

czasopisma. W założeniu było, aby to był dwumiesięcznik. Aby zawierał wszystko to, co dotyczy Małych 

Rycerzy, a więc wszelkiego rodzaju artykuły formacyjne, informacje o nas m.in. te, które są na naszej 

stronie internetowej. Nie wszyscy mają dostęp do witryny, dlatego wyszła ta potrzeba dzielenia się 

naszą duchowością poprzez takie czasopismo. W praktyce wyszedł kwartalnik i tak jest do chwili 

obecnej. Bogu niech będą dzięki za 28 numer i już 7 lat redakcji tego wewnątrzwspólnotowego 

czasopisma. 

Spojrzenie rycerki Olgi i odbiór życia i działania grupy 
modlitewnej – koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 
Jezusowego przy parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie  

Opiekun Grupy Modlitewnej, wielebny ks. Dariusz Rybiński, sprawuje Msze św. ofiarowane przez grupę 

a na co miesięcznych spotkaniach z członkami wyjaśnia istotę Ewangelii. Wskazuje na Chrystusa, który 

jest Drogą, Prawdą i Życiem. 

Chrystusa spotykamy w Eucharystii i podczas Adoracji w kaplicy Chrystusa Króla. Kaplica jest sercem 

modlitwy, oazą spokoju, źródłem Miłości. Chrystus ogarnia miłością modlących się. Doznajemy miłość, 

która jest pulsem wszechświata, życiem, biciem serca, wodą uzdrawiającą, odżywiającą, gaszącą 

pragnienie. Miłość rozświetla umysł, koi serce, ociepla duszę. Jest dźwigającą falą, wspomagającą, 

ulepszającą. Uskrzydla nas, pomaga wstać. Chroni przed złem. 

W modlitwie łączymy swoje krzyże codziennych obowiązków z Krzyżem Chrystusa. Wierząc w moc 

modlitwy wypraszamy potrzebne łaski dla siebie, rodziny, Ojczyzny, świata. Modląc się codziennie 

różańcem i koronką przez Maryję łączymy się z Chrystusem stając się Małymi Rycerzami Miłosiernego 

Serca Jezusowego. 
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Lider grupy brat W.K. na spotkaniu omawia najnowsze wydawnictwa, które warto przeczytać, sugeruje 

aktualne intencje, dzieli się aktualnymi wydarzeniami, inspiruje do dzielenia się świadectwami. 

Organizuje rekolekcje i wyjazdy do sanktuariów maryjnych. Troski wspólnotowe zawierza w modlitwie 

Maryi i Jezusowi. 

Członkowie grupy przekazują świadectwa uzdrowienia i wyproszenia otrzymanych łask w modlitwach 

przebłagalnych, błagalnych, dziękczynienia i uwielbienia. 

Grupa jednoczy się w codziennej modlitwie podczas koronki o 15:00 Godzinie [Miłosierdzia] i w Pierwszy 

Piątek miesiąca na nocnym czuwaniu (Adoracji Wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi 

z Mszą za Ojczyznę o północy) w kaplicy Chrystusa Króla. 

Koszalin, 2017 r.       Olga Miturzyńska 

TAJEMNICE ŚWIATŁA ku czci Ducha Świętego  
Opracowane przez rycerza Sławka z Wrocławia 

na tekstach s. Zofii Grochowskiej 

Poniżej zamieszczamy propozycje rozważań Tajemnic Świtała Różańca Świętego. Rozważania są wybranymi 

orędziami danymi s. Zofii Grochowskiej a opublikowane w tomie II "U źródeł Bożego miłosierdzia". 

Nazywając Ducha Świętego Miłością, Światłem, Mocą, Łaską oddajemy mu należną chwałę. W 

tym wszystkim można zapomnieć, że jest On Osobą Boską, że kocha, czuje, pragnie, że Jego 

również ranią nasze grzechy. A to właśnie grzechy przeciwko Niemu, Duchowi Świętego, nie 

będą przebaczone. Wzbudźmy intencję wynagradzającą Duchowi Bożemu grzechy przeciwko 

niemu popełniane. 

Rozważajmy słowa, jakie przekazał nam przez siostrę Zofię. 

1. Duch Święty zstępuje na Jezusa, aby On chrzcił Duchem. 

Ja, Duch Święty, widzę ten świat jak stacza się ku zagładzie. Czy jest wyjście, żeby zapobiec tak wielkiej 

karze? Tak, dzieci Moje. Bóg w Trójcy Świętej Jedyny jest panem wszystkich posiadłości świata, w Nim 

trzeba szukać przebaczenia. Ja, Duch Święty, daję człowiekowi tyle natchnień bożych, ale czy je słyszy? 

Jak ziemia zadrży, wtedy poczujesz człowiecze, ale czy zdołasz uratować wtedy swoją duszę? Dziś 

dbasz tylko o ciało, ciało jest prochem i w proch się obróci a dusza – pomyśl człowiecze coś jej zgotował 

na całą wieczność. Idą huragany jeden po drugim, aby człowiek zrozumiał, że Bóg Duch Święty dał wam 

dzieci tyle ostrzeżeń, jeszcze przez te orędzia pragnę was ratować od wiecznego potępienia. Kocham 

was dzieci Moje i ból Serca Mego jest duży. Choć jestem Duchem w miłości nic mi nie przeszkadza. 

Jestem osobowy, ale w Trójcy Świętej Jedyny, lubię takie dzieci, które Mnie kochają, w nich jest Moje 

upodobanie. Kochaj swego Boga, otrzymasz wiele łask, otwórz drzwi świątyni swego serca a będę 

królować wraz z tobą Ja, Duch Święty. Amen. (06.01.2006) 

2. Pan Jezus przemienia wodę w wino i przywraca ludziom radość za wstawiennictwem 

Oblubienicy Ducha - Niepokalanej Maryi. 
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Ja, Duch Święty, wzywam was dzieci Moje do wielkiej czujności, bo zło krąży, aby was zniewolić. Ufajcie 

swemu Bogu, módlcie się i czyńcie pokutę, bo obecny czas jest jak wulkan, które może wybuchnąć 

niszcząc po drodze wszystko. Ja, Duch Święty mogę wszystko zmienić, zależy to tylko do was, dzieci. 

Polska jest tym krajem, w którym mogę działać i oświecać Lud Boży. Ludu Boży – stańcie przy Moim 

Boku, dla was przypadła obrona wiary w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, wytrwajcie w tym dziele 

zbawienia. Ja, Duch Święty, daję wam obietnicę – o ile nie wypuścicie sztandaru Matki Bożej 

Oblubienicy Ducha Świętego – przetrwacie, bo Ja będę z wami. Przygotujcie się do wytrwałości, miłości 

i świętości, tylko pragnijcie być świętymi a Mój Duch spocznie na was i umocni waszego ducha, aby 

wasze działanie było złączone ze Mną. Nie lękaj się mały człowieku, bo Mój Duch przebywa w was. 

Amen. (07.01.2006) 

3. Pan Jezus nawraca grzeszników i głosi Królestwo Boże, którym jest Duch Święty 

działający w ludzkich sercach. 

Drogie moje dzieci, zbliża się dzień rozliczeń człowieka, jaką szedł drogą. Są dwie drogi – zbawienia i 

potępienia. Ja, Duch Święty, dam wszystkim poznać, aby człowiek mógł się nawrócić, bo czasu jest 

mało, wzywam całą ludzkość, aby wróciła z drogi nieprawości, ostrzegam zatwardziałych grzeszników, 

aby rozważyli, co ich czeka. Tak wielkie łaski przygotowałem dla wszystkich stworzeń, ale macie wolną 

wolę: wrócić do Boga lub wielkie cierpienie. Tego cierpienia nie można porównać z żadnym cierpieniem 

ziemskim, żadnej nadziei, ulgi. Ludzie nie wiedzą, jak wielką nienawiść szatan czuje do człowieka, 

stworzonego przez Boga. Bóg kocha stworzenie a szatan nienawidzi. Ja, Duch Święty, ostrzegam was, 

co was czeka, ufajcie Moim słowom. Będę zabiegał o wasze zbawienie, tylko go pragnij człowiecze, 

oświecę ciebie i udzielę wiele łask, abyś wrócił na łono Stwórcy i Zbawcy. Wróćcie do prawdziwej miłości 

Boga i bliźniego, bo miłość jest potęgą zwalczania zła. Będę udzielał miłości tym, co będą pragnąć. 

Amen. (03.01.2006) 

4. Duch Święty ukazuje Apostołom Chwalebnego Jezusa. Oświeca dusze, umacnia do 

walki ze złem, daje wiarę, nadzieję i miłość, cnoty, dary i charyzmaty. 

Dzieci moje, pragnę od was tylko miłości, miłość to jest ogień Ducha Świętego, który zapali duszę do 

miłości Boga. Bez miłości człowieka Duch Święty nie może wzniecić miłości, bo serce ludzkie jest w 

niewoli zła. Gdy zapragniesz wrócić do Boga błagaj Ducha Świętego, aby udzielił ci światła, 

przebaczenia i nawrócenia. Duch Święty nigdy nie odmawia pomocy temu, co zginęło i pragnie wrócić 

do swego Stwórcy. Wynagradzajcie Mnie, Duchowi Świętemu, za tych, co odeszli do ciemności, dzięki 

waszym modlitwom i Mojemu Światłu powrócą. Dzieci wierne Mojej miłości jesteście Moimi światłami, 

które zdobywacie dusze dla chwały Bożej. Ja, Duch Święty, kocham takie dusze i ogarniam Swoją 

miłością, taka dusza już nie szuka dobra tego świata a zanurzona w Mojej miłości słucha tylko Boga, 

Jego Słów, Przykazań, i rozwija się w moim ogrodzie, jako kwiat nieba. Taka dusza może zdziałać wiele 

dobra dla wielu dusz i pociągnąć je do miłości Boga, ale mało jest takich dusz, które chcą poświęcić się 

by być Moim narzędziem, aby plan Boży był wypełniony tu na ziemi a Bóg w Trójcy Świętej Jedyny niech 

będzie uwielbiony przez swoje stworzenia. Amen. (04.01.2006) 
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5. Pan Jezus przemienia mocą Ducha Świętego chleb w Swoje Ciało a wino w Krew. 

Przyjmując Najświętszy Sakrament przyjmujemy wraz z Bogiem Ojcem i Bogiem Synem 

także Boga Ducha. 

Dzieci Moje, słyszycie jak wieje wiatr, jak się poruszają liście na drzewach, ale nie słyszycie jak wołam 

was, bo pragnę być z wami, pragnę dzielić się z wami Moimi darami, chcę wam dać tak wiele darów 

abyście umocnieni Moim Duchem zaczęli współpracować ze Mną. Ja jestem wiatrem, który wieje skąd 

chce i uchwycić Mnie nie można, przychodzę do was sam, aby zawrzeć z wami umowę na wspólne 

działanie dla chwały Bożej i zbawienia wielu dusz. Nie ty człowiecze jesteś mocny, ale Ja, który jestem 

w tobie, korzystasz ze wszystkich darów Ducha Świętego. Ja, Duch Święty, oświecam duszę, która staje 

się podobna do Mnie, wypełnia wszystkie dzieła Moje dla zbawienia człowieka tu na ziemi, a człowiek 

niech się stara uwielbiać mnie i wszystkie dzieła Moje. Kochasz Mnie – Ducha Świętego – kochasz całą 

Trójcę Świętą i odradza się twoje człowieczeństwo w dziecku Bożym. Amen. (05.01.2006) 

KĄCIK POGOTOWIA MODLITWY s. ZOFII  

Gdy się odmawia koronkę do Miłosierdzia Bożego, Bóg staje się miłosierny i lituje 

się nad swym stworzeniem i oddala kary za popełnione grzechy. Ale ludzie szybko 

zapominają o łasce, której Bóg im użyczył i znów popadają w ten sam grzech, aż 

przyjdzie kara i krew nieprawości dla świata całego. Nie chcieli skorzystać z godziny 

Miłosierdzia Bożego, a przez te modlitwy można wyprosić łaski dla siebie i całego 

świata. Różaniec Święty jest potężną modlitwą. Chwyćcie za tę broń różańcową, aby 

ratować świat i przez Niepokalane Serce Maryi i Trójcę Przenajświętszą przebłagać Boga przed karami 

za ten grzeszny świat. Dzieci Moje trwajcie na modlitwie zawsze, nie tylko, gdy się źle dzieje lub zagraża 

niebezpieczeństwo. (Piątek, 28.07.1993 r.) 

Dzieci Moje, dużo się módlcie za dusze w czyśćcu cierpiące. Zbawione dusze będą wstawiać się za 

wami. A teraz was błogosławię: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (Piątek, 23.03.1993 r.) 

( s. Zofia Grochowska, założycielka Legionu Małych Rycerzy MSJ) 

WIZERUNEK ŚWIĘTEGO DZIECIĄTKA 
(z ostatniej strony okładki) 

Wizerunek Świętego Dzieciątka na okładce przedstawia moją wizję Dzieciątka 

Jezus, które ukazało mi się w trakcie wtorkowej Wieczerzy Modlitewnej na 

farmie, w lipcu 1995 roku. Zawsze uświęcałam Dzieciatko Jezus, propagowałam 

modlitwy i nowenny w Jego imieniu. W czasie wizji Świętego Dzieciątka, 

zobaczyłam również kobietę jasnej cery z białą chustą na czole – zapytałam się 

jej czy jest chora, ale nie odpowiedziała; zrobiła krok do tyłu i dopiero wtedy 

zdałam sobie sprawę z tego, że miała na sobie habit i trzymała bukiet róż i krzyż w prawej ręce. Wtedy 

mały chłopczyk, nie więcej niż trzyletni, pojawił się spoza kobiety. Ręce miał uniesione do góry tak jakby 

chciał, aby go wziąć na ręce. 
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W krótkim czasie po tej wizji, ktoś dał mi małą statuetkę Świętej Teresy, która była w takiej samej 

pozycji, jak dziecko z mojego widzenia. W dniu, w którym miałam odebrać statuetkę Matki Pokoju, 

rzeźbiarz podarował mi również statuetkę Świętego Dzieciątka, którą zrobił specjalnie dla mnie. Byłam 

szczęśliwa, że wyglądała tak, jak Dzieciątko z mojej wizji. Tego dnia przynieśliśmy Matkę i Dziecko 

razem do domu. 

W lutym 1996 roku, w czasie kolejnej Wieczerzy Modlitewnej, w trakcie, gdy patrzyłam na statuetkę 

Świętego Dzieciątka, usłyszałam słowa: 

„WEŹCIE MNIE DO SWOICH DOMÓW I WASZYCH SERC” 

Święte Teresa Była bardzo oddana dla Dzieciątka Jezus. Róża przypomina nam o jej obietnicy, że nas 

obsypie różami (łaskami, błogosławieństwem). Proszę o pomoc w propagowaniu tej nowenny. 

Leticia U. Villar (Sługa Boży) 

HISTORIA NOWENNY i RÓŻAŃCA  

DO DZIECIĄTKA JEZUS 
(Z OSTATNIEJ STRONY OKŁADKI) 

Czczenie Dzieciątka Jezus bierze swoje początki u czcigodnej Siostry Małgorzaty od Błogosławionego 

Sakramentu, która umarła otoczona aurą świętości w Beaune we Francji, 26 maja 1648 r., mając 27 lat. Była ona 

córką (duchową) Świętej Teresy de Avila i była znana z głębokiej czci dla Świętego Dzieciątka Jezus. Jej pisma 

otrzymały aprobatę Kościoła. Obecnie sprawa jej beatyfikacji jest rozpatrywana w Rzymie. 

Zainspirowana przez Boga Czcigodna Małgorzata zrobiła różaniec składający się z trzech `Ojcze Nasz` dla 

uczczenia Świętej Rodziny i dwunastu `Zdrowaś Maryjo` dla upamiętnienia 12 lat Świętego dzieciństwa naszego 

Zbawiciela. Do tego różańca jest przyłączony medalik z wizerunkiem Świętego Dzieciątka Jezus. W czasie życia 

Siostry Małgorzaty różaniec ten otrzymał aprobatę zwierzchników i 9 września 1885 roku Pius IX ogłosił dyspensę 

dla odmawiających ten różaniec za dusze cierpiące w czyśćcu. 

W czasie wizji Najświętsze Dzieciątka okazało swojej wiernej i oddanej [córce] jak bardzo cieszy go praktykowanie 

tego różańca. Obiecał jej, że ześle specjalne łaski, a szczególnie czystości serca i niewinności dla wszystkich, 

którzy noszą przy sobie ten różaniec i odmawiają go, żeby uczcić tajemnicę Jego Świętego Dzieciństwa. Jako znak 

swojej aprobaty ukazał jej różaniec, z którego emanowało Boskie Światło. Jezus obiecał Małgorzacie od 

Błogosławionego Sakramentu to, że odmawiający ten różaniec ku czci Jego życia w Betlejem i, Egipcie i Nazarecie, 

dostąpią pomocy w swoich wszelkich potrzebach. 

IM WIĘCEJ BĘDZIESZ MNIE CZCIŁ, 

TYM WIĘCEJ BĘDĘ CI BŁOGOSŁAWIŁ 

Nihil Ostat: Netor B. Watin, JCL, Censor Librorum, diecezja Romblonu, Filipiny. 

Imprimatur: +Arturo M. Bastes, SVD, DD Biskup Romblonu, Filipiny. 

Tłum. Robert Proniewski 

P.S. s. Zofia lubiła modlić się do Dzieciątka Jezus, bo mówiła, że dziecko u matki może wszystko 

wyprosić. Ze zdumieniem stwierdziłam, że książeczkę Droga Betlejemska, czyli rozważanie tajemnic 

dziecięctwa Jezusa zna na pamięć. Wsiadając do samochodu przed podróżą wzywała opieki Dzieciątka 
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Jezus, bo wierzyła w Jego pomoc. Od wielu lat ja też kontynuuję tą modlitwę ofiarowując ją za dzieci i 

wnuki i wiem, że jestem wysłuchana. mr Maria M. 

WYPOMINKI ZA DUSZE ZMARŁYCH RYCERZY,  
KTÓRE ODESZŁY WIECZNOŚCI  

W imieniu Legionu Małych Rycerzu Miłosiernego serca Jezusowego Zarząd złożył ofiarę na wypominki 

do 3 miejsc Księży Pallotynów (Częstochowa, Warszawa, Poznań) za wszystkich zmarłych rycerzy 

wymienionych imiennie na stronie internetowej Legionu (168 dusz) oraz wszystkich nieujętych z imienia 

z różnych przyczyn. 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez 

Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

CAŁY TWÓJ I... CAŁA TWOJA 
Z Andrzejem Moszczyńskim o szerzeniu idei doskonałego 

nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny w diecezji 

zielonogórsko-gorzowskiej rozmawia ks. Adrian Put. 

Fot. Archiwum autora 

Każdy z nas bez względu na swój stan, wykształcenie 

czy status społeczny może stać się „Totus Tuus” 

KS. ADRIAN PUT: – „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” jest 

dziełem znanym i cenionym. Wiele wydawnictw katolickich ma jego wydania w swojej ofercie. 

Skąd zatem pomysł na nową redakcję? 

ANDRZEJ MOSZCZYŃSKI: – Pomysł zrodził się podczas krzewienia tego nabożeństwa w naszej 

diecezji, polegającego na docieraniu do ludzi, opowiadaniu o treści „Traktatu...” i ogromnych łaskach 

płynących z zastosowania praktyk w nim zawartych. Rozprowadzaliśmy również same książeczki. 

Okazało się, że „Traktaty...” dostępne na rynku są wydawane po trosze bez myślenia o odbiorcy, tylko 

dla samego faktu ich wydania i zysków komercyjnych. Nie mówię tu oczywiście o wszystkich edycjach, 

ale w wielu jest tylko treść samego „Traktatu...”, bez wprowadzenia, modlitewnika, poza tym są napisane 

małą czcionką. Natchnienie przyszło z Nieba, ponieważ w dwóch wydawnictwach, z których 

korzystaliśmy, nakłady się skończyły. Wykupiliśmy je całe. Zbieraliśmy też uwagi krytyczne od 

czytelników. Swoje uwagi dodał podczas rozmowy ze mną bp Paweł Socha. Okazało się, że mimo dużej 

liczby wydań nie ma takiego, które spełniałoby wszystkie oczekiwania. Podczas wizyty w 

Niepokalanowie, gdzie byliśmy po relikwie św. Maksymiliana dla parafii pw. św. Franciszka, rozmawiając 

o powyższych sprawach z ojcem wice gwardianem, z jego strony padła sugestia, że może byśmy wydali 

„Traktat...” sami, z uwzględnieniem wszystkich uwag. Oczywiście podjęliśmy tę inicjatywę, pragnąc 

przede wszystkim, aby było to wydanie na chwałę Dziewicy Maryi, a nikt z tych, którzy się do tego dzieła 

przyłożą, nie czerpał żadnych zysków. Wówczas obficie wylało się Boże błogosławieństwo na realizację 
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tego zadania. W przedziwny sposób zaczęły się otwierać wszystkie drzwi oraz pojawili się ludzie, którzy 

sami nieodpłatnie zaproponowali swoją pomoc. 

– Dlaczego ta mała książeczka jest tak ważna dla naszej duchowości? 

– Jest to najpiękniejsze i najdoskonalsze dzieło na przestrzeni dziejów Kościoła, dotyczące Najświętszej 

Maryi Panny i sposobu praktykowania nabożeństwa do Niej, które prowadzi nas najkrótszą, 

najdoskonalszą i najprostszą drogą do zjednoczenia z Jezusem. Zarazem pokazuje, jak w 

najdoskonalszy sposób naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przecież przez 90 procent 

czasu przebywania na ziemi prowadził życie ukryte, będąc całkowicie poddanym i posłusznym swojej 

Dziewiczej Matce. Oddał tym większą chwałę Bogu, niż gdyby przez te 30 lat głosił Słowo, czynił cuda i 

nawrócił do siebie wszystkich grzeszników. 

– Czy w dziedzinie szerzenia doskonałego nabożeństwa macie już jakieś doświadczenie? 

– Do tej pory dzięki naszemu apostolstwu na przestrzeni mijającego roku do rąk wiernych trafiło ponad 2 

tys. egzemplarzy „Traktatów...”. Wiemy również, że świadectwo naszego życia, które dajemy, a 

dotyczące bardzo licznych cudów, które się wokół nas dzieją za wstawiennictwem naszej Niebieskiej 

Matki, zachęca ludzi do podjęcia próby pójścia tą drogą. Drogą przez Maryję do Jezusa. Najpiękniejszą 

dla naszego zbawienia. 

– W naszej diecezji pojawiała się myśl nowej edycji „Traktatu...”. Proszę powiedzieć, czym różni 

się to wydawnictwo od innych, wcześniej wydanych? 

– Jest oparte na najlepszym tłumaczeniu. Zawiera specjalnie napisany dla nas wstęp dr. Wincentego 

Łaszewskiego, dotyczący polskich związków z „Traktatem...”, i słowo zachęty od bp. Tadeusza 

Lityńskiego. Znajdują się w nim bogate objaśnienia, jak wykorzystać skarby zawarte w „Traktacie...”. 

Jest wydrukowane dużą czcionką w pięknej sztywnej poręcznej oprawie. Patronką wydania jest Pani z 

Rokitna, której Cudowny Wizerunek znajduje się na pierwszej stronie. Dodatkowo „Traktat...” zawiera w 

sobie, zgodnie z sugestią bp. Pawła Sochy, bogaty modlitewnik. Jednym z powodów, dla których 

chcieliśmy mieć swoje wydanie, to cena, która miała być jak najniższa dla odbiorcy. Dzięki Bogu i Maryi 

nasz „Traktat...” może trafić w ręce czytelnika za 10 zł. 

– Treści „Traktatu...” były znane dla wielu świętych. Którzy z nich są Panu szczególnie bliscy? 

– Wymienię tylko tych polskich oraz papieży, którzy propagowali to nabożeństwo. Św. o. Maksymilian 

Kolbe cały oddany Maryi i pragnący zdobyć cały świat dla Niej, św. Jan Paweł II, który przez całe swoje 

życie kultywował nabożeństwo do Najświętszej Pani, właśnie według tego „Traktatu...”. Dwóch 

największych prymasów Polski, słudzy Boży August Hlond i Stefan Wyszyński, obaj zawierzeni 

według „Traktatu...”, oraz papieże: Leon XIII, św. Pius X, Pius XI, Pius XII. 

– Z dziełem wydania „Traktatu...” związana jest konkretna wspólnota, a dokładnie wspólnota 

czcicieli Niepokalanej Matki Miłosierdzia. Po co nam kolejna wspólnota w Kościele? Co nowego 

możecie wnieść w życie wierzących? 

– Jeszcze kilka lat temu każdy z nas był bardzo daleko od Kościoła. Wszyscy doświadczyliśmy ogromu 

łaski Bożej, wyproszonej nam przez Maryję, oraz wiele cudów w życiu naszym i naszych bliskich, 
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związanych z naszym zawierzeniem i oddaniem się Jej w całości. To Ona wyciągnęła nas z piekła i to 

Ona pokazała nam, co mamy robić. Za mało miejsca, by o tym opowiadać, może przyjdzie na to czas. 

Wiemy, że mamy się tymi doświadczeniami dzielić i mówić o Niepokalanej, gdzie się tylko da. Służyć ma 

to przede wszystkim większej chwale Bożej i ratowaniu dusz. 

– Jak wygląda wasza wspólnota? Ile osób ją tworzy, czy spotyka się z wami kapłan i chyba 

najważniejsze pytanie: czy macie aprobatę Księdza Biskupa dla waszej działalności? 

– Tworzy ją ośmiu mężczyzn. Mamy dwóch ojców opiekunów. Bp Tadeusz Lityński stwierdził, że nasza 

posługa jest dziełem Bożym. Udzielił nam błogosławieństwa, napisał pełnomocnictwo oraz zapewnił o 

wsparciu i modlitwie. Błogosławił nam i wspiera nas także bp Paweł Socha. 

– Jakie dzieła apostolskie podejmujecie w naszej diecezji? Czy są jakieś obszary życia 

religijnego, za które szczególnie chcecie podjąć odpowiedzialność? 

– Krzewienie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny poprzez dawanie świadectwa i rozprowadzanie 

„Traktatu...”, który tak naprawdę jest doskonałą receptą na życie wieczne. Od niedawna uczestniczymy 

w dekanalnych spotkaniach modlitewnych pierwszych sobót miesiąca w Rokitnie. Tam mówimy o nas i – 

co najważniejsze – o nabożeństwie do Maryi. Jesteśmy obecni również w innych miejscach. Mamy już 

zaproszenia spoza naszej diecezji i chętnie zjawimy się tam, gdzie możemy, aby mówić o Maryi. 

– Jak dzisiaj można żyć przesłaniem św. Ludwika w życiu codziennym? Czy nie są to wymagania 

zbyt trudne dla nas, współczesnych chrześcijan? 

– W 26. punkcie „Traktatu...” św. Ludwik pisze, że dzieło to kieruje do ludzi prostych, mających więcej 

wiary niż wielu uczonych. Na tyle, na ile człowiek ma wiarę, na tyle wykorzysta skarby tego dzieła. Tak 

jak św. Jan Paweł II kierował się dewizą „Totus Tuus”, czyli cały Twój, a to zawołanie zaczerpnął z 

„Traktatu...” św. Ludwika i uczynnił mottem swojego życia. Dowodem na to niech będzie moja rozmowa 

z kard. Stanisławem Dziwiszem w Krakowie 4 grudnia podczas dziękczynienia za beatyfikację bł. 

Zbigniewa i Michała – męczenników z Peru. Opowiedziałem mu o naszym apostolacie i w odpowiedzi 

usłyszałem, że Papież nie rozstawał się z tą książeczką. Wyraźnie wzruszony Ksiądz Kardynał 

pobłogosławił nam to dzieło i życzył powodzenia. Błogosławieństwa udzielił nam również przebywający 

tam prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato. Każdy z nas bez względu na swój 

stan, wykształcenie czy status społeczny może stać się „Totus Tuus” i na tyle, na ile się takim stanie, na 

tyle Niepokalana stanie się „Tota Tua”, czyli cała twoja, i udzieli dostępu do swojej pełni łask. Każdy więc 

na miarę swojego zaangażowania i otwartości może być świętym jak Jan Paweł II, czego sobie i Wam 

życzę. Jest jeszcze jeden aspekt dotyczący tego pytania. Otóż św. Ludwik napisał „Traktat...” w 1715 

r. Zawarł w nim proroctwo, że książeczka zaginie na wiele lat. Tak też się stało. Rękopis został 

odnaleziony w 1846 r. Jednak początkowo nie zdobył popularności. Zaczął być szeroko publikowany 

dopiero w XX wieku. Również kanonizacja św. Ludwika odbyła się w 1947 r., a więc i Kościół postawił 

jego duchowość za wzór całkiem niedawno. Można wnioskować, że jego treść kierowana jest głównie do 

odbiorców żyjących obecnie. Co ciekawe, w tekście autor kilkakrotnie pisze o apostołach czasów 

ostatecznych. W dwa lata po odnalezieniu rękopisu ma miejsce uznane przez Kościół objawienie Matki 

Bożej w La Salette. Maryja używa tam tego samego zwrotu, mówiąc do ludzkości: „Wreszcie wzywam 

apostołów czasów ostatecznych... Wy, mała reszto, która widzicie, bo to jest czas czasów i 



Głos Małego Rycerza Nr 28 (4/2017)        październik-listopad-grudzień 2017 

  

58 
 

 
 

koniec końców”. Z „Traktatu...” dowiadujemy się, jak zostać takowym apostołem. Czy nie jest to więc 

wołanie Boga i Jego Matki do nas, ludzi XXI wieku, aby podjąć zwycięską walkę – jak pisał Ludwik w 

„Traktacie...” – „z diabłem, światem i zepsutą naturą ludzką”. 

Źródło: www.niedziela.pl 
Niedziela, 51 (1082) – 18 grudnia 2016 

Aspekty - Edycja zielonogórsko-gorzowska 51/2016 , str. 4-5 

   

Andrzej Moszczyński ze swoim świadectwem apostolatu i osobistego nawrócenia po 30 latach buntu, walki z 

Bogiem i Kościołem został zaproszony jako gość na naszą co roczną ucztę duchową do Częstochowy, 22 kwietnia 

2018 r. w ramach XIII Pielgrzymki Zawierzenia Legionu MR MSJ Matce Bożej. Wówczas będzie można nabyć 

Traktat w cenie 10 zł oraz relikwie św. O. Maksymiliana M. Kolbego oraz bł. O. Michała Tomaszka (1960 - 1991) 

i O. Zbigniewa Strzałkowskiego (1958 - 1991) - męczenników z Peru.  

A oto jego krótka prezentacja z redagowana przez Andrzeja Moszczyńskiego:  

„W parafii mówię bardzo mocne świadectwo mojego nawrócenia, opowiadam jak to 

się stało, że wydrukowaliśmy naszą wersję traktatu, jak pobłogosławili to dzieło nasi 

biskupi. Mówię o TRAKTACIE jako doskonałej drodze do świętości dla każdego, 

oraz o licznych cudach, które się dokonują za przyczyną NMP w naszym życiu i u 

ludzi, którzy wg traktatu zawierzają swoje życie. 

Traktat wraz z relikwiami św. Maksymiliana Kolbe i bł. Zbyszka i Michała, męczenników z Peru oraz pięknym 

obrazkiem Naszej Patronki jest w cenie 10 zł. 

Na wszystkich mszach w niedzielę nie ma kazania po ewangelii, w zamian jest nasze świadectwo. Jest nas od 3 do 

5 mężczyzn. 

Oprócz naszej Diecezji mamy zaproszenia z terenu całej Polski. Odwiedziliśmy 12 diecezji. Od stycznia do rąk 

wiernych trafiło 26 000 Traktatów. Oprócz niedzieli w parafiach mówiliśmy także do kapłanów, młodzieży, podczas 

rekolekcji, do osób uzależnionych, kandydatów do bierzmowania, przygotowujących się do małżeństwa, podczas 

pielgrzymek, w sanktuariach min. Rokitno, Niepokalanów, Ludźmierz, Miedniewice, Skrzatusz, Siekierki i wiele 

innych. W sumie ponad 170 razy w tym roku. Mieliśmy też wywiady do radia, telewizji i prasy. 

Traktat jest pięknie wydany. Nikt na tym nie zarabia, wszystko na chwałę Boga i ku czci Maryi. Sztywna oprawa, 

duża czcionka, modlitewnik. Jest imprimatur, nihil obstat, wstęp i wprowadzenie ułatwiające korzystanie z 

dobrodziejstw traktatu.” 

Przykładowe OGŁOSZENIE na tydzień przed przyjazdem do parafii, która zaprasza: 

„W następną niedzielę przybywa do naszej parafii męska grupa czcicieli Niepokalanej Matki Miłosierdzia. 

Panowie  z Zielonej Góry jeżdżą po Diecezji z upoważnienia Biskupa Tadeusza Lityńskiego. Podróżują również po 

całej Polsce. Dzielą się świadectwem swojego nawrócenia, wiary i żywej obecności Maryi w życiu 

ich rodzin. 

Będzie można nabyć Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP św. Ludwika de Monfort i 

relikwie św. Maksymiliana Kolbe i bł. Zbigniewa i Michała, męczenników z Peru. 

Cena książki z dodat. relikwii to zaledwie 10 zł. Serdecznie zachęcam w imieniu biskupa i swoim do 

zapoznania się z treścią tej książki, która ukształtowała wielu świętych.” Można dowolnie przerobić. 

Andrzej Moszczyński 
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Wielu rycerzy z Koszalina miało możliwość wysłuchać bezpośrednio p. Andrzeja  w spotkaniu z nim w Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu w ramach III Pielgrzymki Tradycji Łacińskiej do Skrzatusza, 14.09.2017.  
Uczestnicy spotkania potwierdzają, że warto go zaprosić do parafii, na uczty duchowe, aby wysłuchać świadectw 
jakie są udziałem Matki Bożej w życiu p. Andrzeja i misji jaką prowadzi z woli i ku chwale Bożej. (red) 

LEKTURA DUCHOWA  

[NADAL] POLECANA DLA POŻYTKU DUCHOWGO 

1. „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 

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: „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 

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, że ojciec Pio odmawiał Różaniec nieustannie każdego 
dnia. Pan życzył sobie, abym częściej odmawiał Różaniec. (…)Autor, o. Łukasz 

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, Urząd Pocztowy Koszalin 9, Skrytka pocztowa 82 

75-350 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.). 
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