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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 I czytać oraz ubogacać siebie i bliźnich będą. Zaś 

wszelkie zakusy szatana i innych złych duchów – w przekręcaniu, wypaczaniu i nie zrozumieniu tych 

treści – zostały przerwane i zniweczone. Amen.  

(Dziękujemy za każdorazowe odmówienie tej modlitwy w duchu miłości, niesienia braterskiej pomocy i 

chrześcijańskiej troski o zbawienie bliźnich - wg możliwości - red.). 

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKICH SPOTKAŃ LEGIONU MRMSJ 

►30.06.2018 – DZIEŃ POKUTNY to ogólnopolska inicjatywa pokutna, do którego udziału zachęcamy 

informacją w artykule na str. 2 „Zaproszenie Na Dzień Pokutny w Gietrzwałdzie”. 

►3-5.08.2018 – XX Triduum ku czci Boga Ojca w Niepokalanowie (jubileuszowe), Zapisy na 

rekolekcje, noclegi i informacje szczegółowe: Maria tel. 22 7816781 kom. 664 035 180. Adoracja nocna 

z 4/5 sierpnia 2018 dla wszystkich rycerzy i kandydatów w kaplicy św. Maksymiliana.  

►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: zob. str. inter.- http://skrzatusz.intrux.pl/proroctwo-o-antonello/ Liczba miejsc ograniczona.  

Zapisy i informacje szczegółowe mr Wiesław 668 093 700. 

►INFORMACJA dot. Zjazdu Legionu MRMSJ w Krakowie Łagiewnikach w ramach – VI Pielgrzymki 

Miłosierdzia Legionu MRMSJ w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach podana 

zostanie w kolejnym numerze Głosu Małego Rycerza a także przez łącza internetowe. 

PODZIĘKOWANIE ZA PAMIĘĆ I ŻYCZENIA  
Dziękujemy za piękne i głębokie w treści życzenia Wielkanocne przesłane SMS-ami, e-mailem, 

telefonicznie i pocztą tradycyjną wszystkim Małym Rycerzom, kandydatom i sympatykom witryny 

Legionu  - Bóg zapłać. Niech te dobre, błogosławione słowa dotkną także wszystkich nadawców i ich 

bliskich w imię Zmartwychwstałego Króla Miłosierdzia. Niech tak się dzieje. Amen. Amen. Amen. 

mały rycerz Wiesław Kaźmierczak – z całym Zarządem Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 
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ZAPROSZENIE NA DZIEŃ POKUTNY  
W GIETRZWAŁDZIE, 30 czerwca 2018 roku 

„Od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej” 

PROGRAM SPOTKANIA: 
 9.00 – Zawiązanie wspólnoty 
09.30 – Powitanie obrazu Matki B. Gietrzwałdzkiej i Różaniec 
10.00 – Droga Krzyżowa 
11.30 – Naboż. pokutne z Ador. Najśw. Sakr. i spowiedzią  
13.30 – Przerwa 
14.00 – Przygotowanie do Eucharystii 
14.30 – Uroczysta Eucharystia przy ŹRÓDEŁKU 
16.30 – Wspólne uwielbienie 
18.00 – Zakończenie 

Dzień Pokutny w Gietrzwałdzie to także okazja abyśmy przez wstawiennictwo Matki Bożej 
Gietrzwałdzkiej zanieśli do Boga nasze prośby, dziękczynienia i przebłagania. 

Zachęcamy do napisania LISTU DO PANI GIETRZWAŁDZKIEJ i przywiezienia ze sobą.  

Podczas Nabożeństwa Pokutnego listy złożymy je u stóp Maryi. 

DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W 1918 R. 

WIEDZIE PRZEZ OBJAWIENIA GIETRZWAŁDZKIE 

W tym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości. Lata niewoli... były bardzo trudne dla wielu 

pokoleń Polaków. Zrywy narodowe, takie jak powstania listopadowe czy styczniowe nie przyniosły 

wolności Polakom. Po upadku powstania styczniowego w 1863 r. przyszedł czas upokarzania narodu 

polskiego. Pod zaborem rosyjskim rozpoczęła się rusyfikacja Polaków, wywózka wielu działaczy 

społecznych na Syberię, kasata zakonów, zaś pod zaborem pruskim rozpoczął się czas germanizacji 

ludności polskiej tzw. kulturkampf. Naród polski był pozbawiony przywódców, wielu z nich wyemigrowało 

do Francji czy Włoch. Ważnym wydarzeniem w tym trudnym, mrokliwym czasie dla Polaków była 

pielgrzymka do Rzymu z okazji złotego jubileuszu biskupstwa Piusa IX. Uczestniczyło w niej około 600 

Polaków.  

Pius IX pątników polskich przyjął na audiencji prywatnej 6 czerwca 1877 r. Wygłosił krótkie 

przemówienie, w którym zawarł program narodu polskiego w dążeniu do niepodległości.  

Ojciec Święty prosił, by Polacy dążyli do odzyskania wolności w sposób pokojowy, nasza droga 

winna być uścielona modlitwą, a największym naszym wrogiem jest grzech. 

Nie trzeba było długo czekać, by Polacy otrzymali konkretne wytyczne w drodze do niepodległości. Trzy 

tygodnie później, 27 czerwca 1877 r., rozpoczęły się objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Matka 

Boża z wizjonerkami rozmawiała w języku dla nich zrozumiałym, czyli po warmińsku, a więc językiem 

polskim z wieloma naleciałościami słów z innych języków, m.in. niemieckiego. W przekazanym orędziu 
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Maryja prosiła o modlitwę, przede wszystkim różańcową, o Msze św., także wymieniła grzechy, 

które nas najbardziej niszczyły, jako Polaków, m.in. alkoholizm, rozwiązłość, pycha itp. 

Przez pierwsze cztery lata po objawieniach przez Gietrzwałd przewinęło się około jednego miliona 

pątników. Pielgrzymi przybywali z różnych stron nieistniejącej Polski, z Pomorza, z Mazowsza, ze 

Śląska, z Wileńszczyzny, z Małopolski, z Galicji, ze Lwowa, a także spoza granic Polski. Orędzie 

gietrzwałdzkie docierało pod strzechy domostw Polaków. Polacy, zamiast miecza, otrzymali do rąk 

różaniec, poprzez który wypraszali wiele łask. Jeśli każdy z pielgrzymów dotarł z orędziem do kolejnych 

pięciu osób, to można z całą odpowiedzialnością wskazać, że orędzie Matki Bożej w Gietrzwałdzie 

dotarło do 5 mln Polaków. I działo się to w czasie, kiedy Polacy mieszkający w trzech dzielnicach liczyli 

około 10 mln obywateli. Ta ogromna armia modlących się na różańcu realizowała program, nakreślony 6 

czerwca 1877 r. przez Piusa IX, powrotu do niepodległości Polski. 

Poprzez objawienia gietrzwałdzkie Polacy odzyskali nowego ducha i wiarę w to, że to, co 

niemożliwe, stało się możliwe. Spontaniczny ruch pielgrzymkowy zainicjował oddolne odrodzenie 

świadomości narodowej Polaków, na miarę dotąd niespotykaną. Ludność polska w sposób 

systematyczny kształtowała postawy religijne, moralne i patriotyczne. Przede wszystkim poprzez lekturę 

polskojęzycznych pism i książek religijnych, zgłębianie bardzo popularnych żywotów świętych polskich. 

Rozczytywano się w dziejach z przeszłości Polski, przede wszystkim ze zwycięstw, które ukazywały 

heroizm poprzednich pokoleń. 

Odzyskanie niepodległości przez Polaków w 1918 r. nie było podyktowane żadną walką zbrojną 

prowadzoną przez Polaków. Konfiguracja międzynarodowa, osłabienie mocarstw, sprawiło, że 

Opatrzność Boża sprezentowała nam wolną Ojczyznę. 

Objawiania gietrzwałdzkie to nic innego, jak prezent Nieba dla uciemiężonych Polaków w czasie 

zaborów. Droga do wolności trwała jeszcze długo, ale wytrwała modlitwa milionów Polaków na różańcu 

sprawiła cud, nie tylko nad Wisłą w 1920 r., ale dwa lata wcześniej, w odzyskaniu niepodległości. 

Skoro objawienia gietrzwałdzkie odegrały tak ważną rolę w drodze do niepodległości Polski w 1918 r., 

tym samym otrzymujemy katalog naszych słabości, o których mówił w 1877 r. w czasie audiencji Pius IX 

do Polaków. 

 Również ks. kard. Stefan Wyszyński w Ślubach Jasnogórskich w 1956 r. wymieniał grzechy narodowe. 

Wobec tego w setną rocznicę odzyskania niepodległości winniśmy dokonać dokładnego 

rachunku sumienia, co z tą wolnością uczyniliśmy. Jaka jest kondycja naszego narodu obecnie, 

moralna, religijna, społeczna i polityczna. To może w Gietrzwałdzie, gdzie Maryja wymienia nasze 

słabości, powinniśmy w tym roku odbyć Dzień Pokuty, który nas przygotuje do Narodowego 

Dziękczynienia za wolność. 

PRZEMÓWIENIE OJCA ŚWIĘTEGO PIUSA IX 

DO PIELGRZYMÓW POLSKICH, 6 CZERWCA 1877 r. 

ZEBRANYCH w SALI KONSYSTORSKIEJ WATYKANU 
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„SYNOWIE MILI! 

Nie wiele będę mógł do was mówić, gdyż słaby jestem i strudzony, atoli dam Wam choć kilka rad i 

napomnień, które w Waszym położeniu przydać się Wam mogą. Między licznemi pielgrzymkami, które 

przybyły do Rzymu, aby pocieszyć Namiestnika Chrystusowego w jego opuszczeniu obecnem – bardzo 

miłą dla mnie jest pielgrzymka polska, tem milsza, i tem piękniejsza, że walczyć musiała z tylu 

przeszkodami i trudnościami, o których nie tu miejsce szeroko się rozwodzić. 

Dziś na całym świecie Kościół św. walczyć musi i potykać się nieustannie, walka ta i bój wre i w waszych 

dzielnicach. Aby w niej wytrwać, potrzeba Wam trzech przymiotów: cierpliwości (pazienza), stałości 

(fermezza) i odwagi (coraggio).  

Cierpliwości potrzeba, bo do cierpień stworzeni jesteśmy. Stałości, bo ona tylko zwyciężyć zdoła 

wszystkie prześladowania. Odwagi we wszystkiem, aby się nie obawiać pogróżek prześladowców. O te 

dary prosić będę dla Polski. Nie brakowało pomiędzy Wami ludzi, którzy utrzymywali, jakoby siłą 

prześladowanie odeprzeć należało; jest to niedobre zdanie, nie dobre dla Polski, która pamiętać 

powinna, że nie przemocą – jedno modlitwą przemoc odbierać należy. A na stwierdzenie słów moich 

przytoczę Wam słowa, które Zbawiciel wyrzekł do pierwszego Namiestnika swego, kiedy tenże miecza 

dobył na obronę jego: Schowaj miecz twój do pochwy. Mitte gladium in vaginam. Nie siłą przeto, 

powtarzam raz jeszcze, jedno modlitwą odpierajcie prześladowania, nie zapominając o środkach, 

które zaleca roztropność. Wierzajcie, że modlitwa uciemiężonego, jeśli nie nawróci prześladowcy – to 

stanie się zarzewiem płonącym na głowie jego. Módlmy się wszelako za prześladowców, aby nie 

uczuli ciężaru gniewu sprawiedliwego Boga, który jest nieubłaganym sędzią i straszliwie mścić się 

będzie za uciemiężone syny swoje. (Tu Ojciec św. powstał.)  

Błogosławię Koronie Polskiej (regno di Polonia) i proszę Boga, aby to błogosławieństwo spłynęło na 

całą ziemię Waszą. Ku temu celowi starajcie się usunąć przyczynę niedoli Waszej, którą jest grzech, 

przyczyna wszelkiego prześladowania; przypominam sobie, że mi to pomiędzy innemi powiedział o 

przyczynie upadku Waszego jeden z jenerałow polskich, nie tylko na polu bitew waleczny, ale i 

pobożnością się odznaczający. Błogosławię Wam tu obecnym, rodzinom waszym, błogosławię 

Wam pod względem doczesnym i wiecznym”.       Pius IX 

Relacja z V Rekolekcji w Częstochowie, 20-22.04.2018 

W dniach 20-23 kwietnia 2018 uczestniczyliśmy w uczcie duchowej, jakim były piąte z kolei rekolekcje 

(20-22.04.2018) poprzedzające kolejną XIII Pielgrzymkę Zawierzenia Legionu Matce Bożej 

Miłosierdzia i Królowej Polski (22/23.04.2018).   

Miejscem rekolekcji – tak jak w roku poprzednim – był Dom Rekolekcyjny Misjonarzy Krwi Chrystusa 

pod patronatem św. Kaspra w Częstochowie ul. Edwarda Mąkoszy 1 (ok 1000 m od Jasnej Góry) a 

nauki z posługą rozmów duchowych i spowiedzi podjął się ks. Zenon Wachowicz (SDB), salezjanin 

spod Legnicy.   
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Pierwszego dnia, w piątek w godzinie Miłosierdzia zawierzyliśmy dany nam czas rekolekcyjny, wraz z 

wszelkimi intencjami przyniesionymi w sercu, Panu Jezusowi Królowi Miłosierdzia, łącząc się na 

modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia.  

Po tej modlitwie zostały zarysowane tematy, jakie w planie ks. Zenona miały być głoszone wg własnej 

propozycji: moc przebaczenia, słowa nieużyteczne, moc słowa, błogosławieństwo lub 

przekleństwo.  

Pierwszą Najświętszą Ofiarę, Ks. rekolekcjonista sprawował o godzinie 16:00.  W osobnym artykule 

chcemy w skrócie zamieścić nauki, świadectwa, bardzo ważne wskazówki i rady ks. 

rekolekcjonisty z praktyczną formułą modlitw, tak, aby przekazać czytelnikom w miarę czytelną 

pomoc wprowadzenia tego wszystkiego w życiu swoim, by nieść pomoc sobie i bliźnim w drodze 

do zbawienia i świętości.  

W planie rekolekcji każdego wieczoru korzystaliśmy z nawiedzenia 

klasztoru jasnogórskiego, aby uczestniczyć w modlitwie i 

rozważaniach apelowych. Po powrocie w piątek 20 kwietnia była 

całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu, która trwała do 

godzin porannych.  

Poszczególne godziny zostały obstawione przez uczestników: 

2200-2300 – Rybnik, Kraśnik, Gdynia-Pierwoszyno, Wrocław 

2300-2400 – Kraków, Tarnowskie Góry, Warszawa 

000-100 – Kraków, Ropczyce, Częstochowa, Gdynia, Warszawa  

100-200 – Gdynia, Koszalin 

200-300 – Gdynia, Koszalin 

300-400 – Pilica, Strzelce Opolskie, Wrocław, Grudziądz 

400-500 – Głubczyce 

500-600 – Głuchołazy, Gdynia 

600-700 – Warszawa, Łódź 

700-800 – Godzinki ku czci NMP, modlitwy poranne i błogosławieństwo Najśw. Sakramentem. 

W sobotni poranek spotkaliśmy się u Stóp Matki Najświętszej, aby uczcić Ją w śpiewie Godzinek i w 

porannym pacierzu.  

Wieczorem wspólnie udaliśmy się ponownie do Sanktuarium Jasnogórskiej Matki na uroczysty Akatyst i 

Apel Jasnogórski. Po rozważaniach apelowych ojciec paulin poinformował o przybyłych pielgrzymach w 

tym uczestnikach rekolekcji Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Po konferencji w niedzielę 8 osób podjęło decyzję o wstąpieniu w szeregi Legionu MRMSJ: 5 

dotychczasowych kandydatów złożyło deklarację otrzymując z rąk ks. Zenona dyplomiki – pamiątkę 

wstąpienia w szeregi małych rycerzy oraz oznakę z logo MRMSJ; 3 osoby złożyły formularz na 
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kandydata. Tradycyjnie każdy kapłan posługujący małym rycerzom staje się honorowym członkiem 

Legionu i otrzymuje DYPLOMIK z oznaką małego rycerza. 

W rekolekcjach udział wzięła 100 osobowa grupa rycerzy i kandydatów na rycerzy: Wrocław (6), 

Koszalin+Słupsk +Polanów (14), Kielce (2) Jastrzębie Zdrój (3), Rybnik (1), Szczecin (10), Strzelce 

Opolskie (1), Cieszyn (6), Warszawa (7), Prabuty (4), Ropczyce (1), Łódź (1), Głuchołazy (4), 

Gdynia+Pierwoszyno (8), Pilica (2), Kraśnik (2), Białystok (3), Częstochowa (1), Kraków (6) Tarnowskie 

Góry (1), Bochnia (1), Głubczyce (6), Zakopane (5), Poddębice (2). Grudziądz (1). 

Z notatek rycerki Beaty z Wrocławia 

I. NAUKA REKOLEKCYJNA – PIĄTEK, GODZ. 16.00 

MOC SŁOWA 

Słowa, które człowiek wypowiada względem bliźnich, mają swoją wartość i moc sprawczą. 

Np.: Idziesz drogą, ktoś cię napada, od razu mówisz: 

„Jestem dzieckiem Bożym, zły nie ma do mnie dostępu, nie może mnie nawet dotknąć.” 

„W Imię Jezusa Chrystusa ręce precz od mego ciała.” 

Wówczas Pan Bóg daje ochronę i to, co mówisz dzieje się. 

Na drzwiach Imię Jezus, jako ochrona domu. 

Wielka Moc Imienia Jezus oraz wielkie błogosławieństwo z tym związane.  

Pozdrowienie aktem strzelistym wchodząc do domu (członków rodziny), na ulicy duchownych i 

świeckich: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…”- Odmówione pobożnie daje odpust 

cząstkowy tak dla pozdrawiających („Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”) jak i 

odpowiadających (...na wieki wieków. Amen.)   

Wszystko czyń z miłością. Akty miłości współczującej, wybaczającej, śpieszącej z pomocą mają wielką 

wartość.  Miłość w uczynkach, miłość zawarta w każdym słowie, geście wobec tych, z którymi 

spotykamy się na co dzień gładzi kary.  

Im większa prawdziwa miłość w sercu tym większa życzliwość odnoszenia się do drugiego.  Dbaj o to, 

aby praktyka czynnej miłości bliźniego stała się dla ciebie codziennością. 

Każdego dnia błogosław swoje dzieci, swoje wnuki, męża, żonę.  

Święta Makrina miała zwyczaj codziennego błogosławienia swoich wnuków: jeden z nich znany był 

później jako Św. Bazyli, drugi jako Św. Grzegorz z Nyssy. 

Wieczorem, po rachunku sumienia odmawiaj: 

„Panie w ręce Twoje oddaję ducha mego”. 

Nie zaniedbuj błogosławienia dzieci. Błogosławieństwo udzielane w Imię Boga jest modlitwą. Tak 

uroczyste wzywanie Boga i polecanie Mu dzieci przynosi owoce.  
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Błogosławieństwo matki i ojca uszlachetnia rodzinę, wzbudza w sercach dzieci miłość do rodziców i 

uświęca autorytet rodziców. Pod wpływem rodzicielskiego błogosławieństwa dziecko uczy się również 

traktować swe ciało z szacunkiem. 

„Niech was błogosławi i strzeże Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.” 

Męża błogosław, dziecko błogosław, również śpiące. Imię Jezus jest potężne. 

II. NAUKA REKOLEKCYJNA – PIĄTEK, GODZ. 18.30 

PRZEBACZENIE 

Żywienie niechęci i nieprzebaczenie to jeden z najczęstszych sposobów, w jaki dajemy wrogowi 

prawo wejścia. Plotkowanie, obgadywanie, użalanie się, skarżenie to jest nieprzebaczenie. 

Grzechy języka znikają, gdy przebaczysz. Nikogo nie oskarżaj. 

Jak przebaczać całkowicie?  

Nasze grzechy ranią nas, bolą latami, ciągle bolą. Patrzymy na siebie w sposób surowy, okrutny, 

wymagający.  

Należy koniecznie przebaczyć sobie, gdy to zrobisz wówczas stajesz się wolny. Gdy jest uraza w 

sercu, będziesz obgadywać, plotkować, oskarżać. Trzeba natychmiast, od razu przebaczyć bliźniemu.  

Zanim przyjdziesz do kapłana musisz wybaczyć sobie i innym. 

Są 3 rodzaje zranień. 

Ludzie nas ranią.  

Pan Bóg dopuszcza na nas te próby, ponieważ wie, że z tego wyjdziemy cało a wszystko służy 

naszemu zbawieniu. 

Jak trzeba przebaczać ludziom? 

Gdy poczujesz, że jesteś obrażany. Gdy się obrazisz na kogoś to jest to grzech, natychmiast 

przebacz w sercu. Zanim przebaczysz zadaj sobie pytanie: Czy ja chcę tej osobie przebaczyć (tu 

wstawiasz imię osoby, która cię skrzywdziła)? I odpowiedz: Tak chcę przebaczyć, mimo, że boli, że to 

jest ohydne świństwo, chcę przebaczyć. 

Potem mówisz: 

„Panie Jezu, aktem mojej woli świadomie, dobrowolnie, bez przymusu wiem, że mnie widzisz, że 

mnie słyszysz - przebaczam z całego serca na zawsze, na wieczność w Imię Jezusa Chrystusa.” 

I mówisz: „Ja cię błogosławię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.” 

I następnie przebacz sobie, za to, że się obraziłeś i powiedz: 

„Panie Jezu, aktem mojej woli świadomie, dobrowolnie, bez przymusu, teraz ja (tu wstawiasz 

swoje imiona, wszystkie, jakie masz po chrzcie, bierzmowaniu...) przebaczam sobie w Imię Jezusa 

Chrystusa.” 

Poczujesz wielki pokój w swoim sercu. Bóg pragnie leczyć Twoje serce, przebaczać Ci grzechy. 
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Przebaczenie jest niezwykle ważne. Codziennie modlimy się Modlitwą Pańską „I odpuść nam nasze 

winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom". I w odpowiedzi na naszą prośbę Pan Bóg 

przebaczy nam grzechy tak jak my odpuszczamy tym, którzy nas skrzywdzili lub zranili.  

Jak kończysz dzień? Jeżeli kogoś obraziłem, ktoś mnie obraził to przebaczam wszystko i wszystkim. 

Moc sprawcza przebaczenia jest wielka: przestajesz obgadywać, oskarżać, krytykować.  

Gdy ktoś w twoim towarzystwie obgaduje nie siedzisz cicho, tylko wstajesz i mówisz: „Oj niedobrze, 

bardzo niedobrze”. Ta potrzebuje modlitwy i głośno zaczynasz mówić „Zdrowaś Maryjo...” I tak do 

skutku.  

Czy chcesz sobie przebaczyć wszystkie grzechy od urodzenia? 

Nie przebaczenie może być powodem różnych cgorób np. raka. Jak przebaczysz to się nie 

denerwujesz, nie złościsz, masz spokój w sercu. Przebaczaj wszystko i wszystkim, od razu, 

natychmiast, z całego serca. Trzeba się tym przejąć, przebaczyć każdemu i sobie, absolutnie nie 

zatrzymywać urazy ani na chwilę.  

Każdy ma dłużników. Jeżeli ktoś coś pożyczył (ukradł) od ciebie i umarł a nie oddał długu ( pożyczki 

czy skradzionych rzeczy) to musisz anulować te długi. Jak ktoś umrze, komu ty masz coś oddać to 

należy dzieciom oddać, ale jeżeli osoba była samotna to dług wygasa. 

III. NAUKA REKOLEKCYJNA – SOBOTA,  GODZ. 9.30 

Wulgaryzmy: Nastąpił duży wzrost przekleństw i wulgarnych słów - wszędzie - w zwykłej rozmowie z 

drugim człowiekiem, na ulicy, w pracy, w szkole, w sklepie. Takiego nagromadzenia najgorszych 

przekleństw, wypowiadanych publicznie, bez skrępowania i wstydu jeszcze nie było. A przekleństwo, 

nawet krótkie, posiada bardzo dużą negatywną moc i rani ono boleśnie i trwale nasze dusze. Jeżeli ktoś 

na głos powie brzydkie, wulgarne słowo to wzywa demona np.: „kur...” wzywa demona 

odpowiedzialnego za seks. Natomiast często używane potocznie słowo „masakra” to przywoływanie 

demona niepokoju (pobudza do bicia). 

Domy trzeba święcić. W domu kłamiecie, przeklinacie, kłócicie się, to powietrze jest aż gęste od 

demonów. Należy stosować egzorcyzmowane: wodę, sól, olej, świece, kadzidło, sól.  

Jak się święci dom? Każdy pokój, każde pomieszczenie święcić wodą i posypać solą (pod drzwiami, 

oknami posypać w formie cieniutkiej kreseczki z soli), olejem zrobić krzyżyki, małe, wszędzie: na 

drzwiach, oknach, na szafach, na schodach itd... Odnawiać, odświeżać domy omadlaniem i używaniem 

sakramentaliów. 

O PRZEKLEŃSTWACH 

Wypowiadane przekleństwo ma moc sprawczą: przytłacza, dręczy, przygniata, niszczy i popycha w 

kierunku, w którym człowiek wcale nie chce iść. Złorzeczenie, przeklinanie drugiej osoby nigdy nie jest 

obojętne dla osoby, przeciwko której jest skierowane, może się zacząć realizować w jej życiu. 

Trzeba umieć obronić się przed tym.  

Co zrobić, gdy zorientujesz się, że ktoś cię przeklął? 
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Natychmiast unieważnić jakiekolwiek przekleństwo nad swoim życiem w Imię Jezusa Chrystusa. 

Bóg wielką wagę przykłada do wypowiadanych przez nas słów. Jednocześnie zachęca do dobrego 

wyboru:  

"Kładę dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie 

[błogosławieństwo], abyś żył, ty i twoje potomstwo" (Pwt 30, 19). 

Bóg, zobowiązuje nas, byśmy błogosławili siebie nawzajem. Wypowiadaj słowa wiary, słowa 

błogosławieństwa. 

Słowa niebezpieczne to są słowa nieużyteczne. Z tych słów zdamy przed Panem Bogiem sprawę. 

Nie wolno używać pewnych słów, bo ciało to słyszy np.: 

„Mam tyle na głowie” - jeżeli mówisz to często to ciało to słyszy i reaguje. 

Są słowa nieużyteczne, jeśli słyszysz: „jesteś do niczego”,  „jesteś durny”, „nic z ciebie nie będzie”. To 

jest przekleństwo i ono się spełni. 

np.: „Nie ma ksiądz czapki na głowie, będzie ksiądz chory” i to jest przekleństwo. Słowa ostrzegające, 

ale się spełnią.  Jak na takie (i podobne) stwierdzenie milczę i już kaszlę. 

Należy bronić się przed takimi słowami, nie wolno wtedy milczeć, bo to jest zgoda. Trzeba powiedzieć: 

„Nie, tak nie będzie, ja nie będę chory” i pozostaję zdrowy.  

Nie można milczeć trzeba mówić: „Nie, nie, nie przyjmuję tego”. 

„Unieważniam to przekleństwo na zawsze, na całą wieczność.” 

„Panie, w Imię Twoje odwołuję wszelkie kłamstwa na swój temat.  

Chcę żyć w Twoim błogosławieństwie.” 

SŁOWO MA MOC 

Przekleństwo to słowo niosące zniszczenie: złość, poniżanie, oskarżanie, kłamstwa. 

Jaki ma to związek z mocą słowa?  

Bardzo duży. Bo właśnie często takie przekleństwa mówimy na siebie i innych. Nawet, gdy 

wypowiadamy je „tak sobie”, mają konkretną moc w naszym życiu. 

Takimi słowami nie należy się posługiwać, ale zwracać wielką uwagę na to, co wypowiadamy, bo te 

słowa karmią duszę. Mamy żyć w błogosławieństwie i nieść je tam gdzie idziemy. Mamy chodzić cały 

czas w błogosławieństwie, a nie w przekleństwie.  

Błogosławieństwo to dobro, to radość, pokój, życzliwość, nadzieja, pokora, prawda.  

Rodzicielskie błogosławieństwo w Bożym Imieniu jest nieodwołalne i ma większą moc niż jakiekolwiek 

przekleństwo. 

Nie chodzić do wróżki tam na ciebie czeka nieszczęście i przekleństwo.  

WIELKA MOC PRZEKLEŃSTWA. 

Człowiek może być dotknięty przekleństwem przez powtarzanie takich słów: „jestem zmęczony 

życiem”, „nie wiedzie mi się”, „po moim trupie”, „jestem przeciążony”, „jestem u kresu sił”, „mam dosyć”, 

„nie widzę wyjścia”. Tymi słowami można przywołać złego ducha i te stwierdzenia mogą się spełnić. 

Złamanie przekleństwa śmierci z użyciem Psalmu 118: 
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Prawica Pana wzniesiona wysoko, 

Prawica Pańska moc okazała. 

Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. 

Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć nie wydał. ( Ps 118) 

Np.: duch słabości: nie mogę iść do Kościoła, słabo mi. duch bluźnierstwa: mam przyjąć Komunię 

Św. Patrzę się na obraz Maryi i brzydkie słowo pcha się do głowy. Należy natychmiast wywalić je z 

głowy: 

„W Imię Jezusa Chrystusa Duchu bluźnierstwa, (lub inny, który atakuje) związuję cię 

Krwią Jezusa Chrystusa i nakazuję ci natychmiast odejść ode mnie posyłam cię w Imię 

Jezusa Chrystusa pod Krzyż Chrystusa i On ci powie gdzie masz pójść dalej. Masz 

więcej do mnie nie wracać zabraniam ci to w Imię Jezusa Chrystusa.” 

Nie wolno pozwolić na niszczące, destrukcyjne myśli zagnieżdżające się w głowie, ponieważ one 

niszczą nasz mózg. Toksyczne myśli wprowadzają toksyczne białka w mózgu. 

Przebaczaj i dbaj o pokój w sercu. 

Jak związywać demony? 

W Imię Jezusa Chrystusa związuję duchy np.: nienawiści, zaczepki, złości, chciwości, 

poniżania, oskarżania, kłamstwa. 

Np.: Na sali sądowej: duchy kłótni, niezgody utrudniają rozprawę. Trzeba związać te duchy. Także w 

domu, pracy, na ulicy itp. jeżeli widzisz napięcia, kłótnie itd. należy rozeznać i poznać konkretnie ducha, 

który to sprawia np.: 

duch wulgaryzmu  

duch rozproszenia  

duch krzyku  

duch gniewu  

duch wyzywania  

duch choroby. 

duch agresji, 

duch zamętu, 

duch kłótni, 

duch lenistwa 

duch obrażania, 

Należy nazwać to, co jest negatywne w człowieku i słowami: 

„Duchu kłótni (lub inny), który powodujesz, że ci ludzie się kłócą ja cię związuję i w Imię 

Jezusa Chrystusa ja ci nakazuję odstąp od tych ludzi, odejdź od tego człowieka w Imię 

Jezusa Chrystusa.” 

Modlitwa o zdjęcie przekleństwa: Jeśli ktoś nas przeklnie to trzeba odwołać. 

Nie wolno cygance nigdy dać pieniędzy, ale jak jej nie dasz to cię przeklnie. Gdy damy pieniądze – 

mówimy: 

„Ja ci te pieniądze daję w Imię Jezusa Chrystusa.” Gdy nie chcemy dać pieniędzy: 

„Ja ci dam coś lepszego, dam ci błogosławieństwo.  

Ja cię błogosławię w Imię Jezusa Chrystusa.” 
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Jak cię ktoś przeklnie zaraz mów:  

„Panie Jezu nie przyjmuję żadnego przekleństwa, żadnej klątwy od tej osoby,  

w Imię Jezusa Chrystusa”. 

IV. NAUKA REKOLEKCYJNA – SOBOTA, GODZ. 15.00 

O Różańcu. Czego mnie uczy Różaniec? 

Jak się patrzę na krzyżyk pamiętam o Męce Pana Jezusa, że za mnie umarł, 

3 paciorki: Bóg w 3-ch Osobach, Trzy Osoby Boskie, 

5 paciorków dużych: 5 przykazań kościelnych, 

10 paciorków małych: 10 przykazań Bożych, 

Czyli Katechizm Kościoła Katolickiego. 

Matka Boża bardzo lubi, kiedy odmawiamy Różaniec z rozważaniami.  

Ustami mówimy Zdrowaś Maryjo a w sercu rozważamy i wówczas umysł się modli, oczy się modlą, usta 

się modlą, ręce też się modlą przebiegając paciorki różańca. 

Tego trzeba się nauczyć. 

Zachęcam: 

Co kupujecie w sklepach błogosławcie wszystko (np.: buty, lodówki, ciuchy, art. spożywcze i inne…). 

„Pobłogosław Panie Boże tę np. wodę (z kranu), aby była dla nas błogosławieństwem a nie 

przekleństwem, zdrowiem a nie chorobą, życiem a nie śmiercią, aby była pożytkiem doczesnym i 

wiecznym i była znakiem Twojej dobroci i łaskawości względem nas przez Chrystusa Pana 

naszego. Amen. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.”  

Pan Bóg sprawi swoją Mocą, aby od tych rzeczy odstąpiły wpływy złych duchów. Do każdej modlitwy 

trzeba być w Łasce uświęcającej. 

Wszystkie wyroby z Chin należy błogosławić, produkty z Lidla omodlić do Krwi Chrystusa. Towary są 

przeklinane, aby szybko je sprzedać.  

„Idź do diabła” tak mówić nie wolno, oddajesz władzę nad tą osobą demonowi, trzeba natychmiast 

odwołać. 

V. NAUKA REKOLEKCYJNA – SOBOTA,   GODZ. 18.30 

Należy nazwać złego ducha np.: duchu słabości, duchu lęku itp. 

„W Imię Jezusa Chrystusa duchu …. (nazywam konkretnie złego ducha),  

kto ci kazał wejść we mnie.  

Natychmiast rozkazuję ci wyjdź ze mnie.” 

„Panie Jezu, proszę Cię, abyś unicestwił, wypędził i zmusił do ucieczki wszelką potęgę złego 

ducha, wszelką obecność i knowania szatańskie, wszelki szkodliwy wpływ złych, nikczemnych 

osób działających na szkodę ….. (wymieniam osobę). Amen.”   
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VI. NAUKA REKOLEKCYJNA – NIEDZIELA, GODZ. 9.30 

Używaj  sakramentaliów: 

Ks. rek. zaleca używać  5 sakramentaliów egzorcyzmowanych: wodę, sól, olej, kadzidło, świecę. 

Wodę egzorcyzmowaną dodawaj do pokarmów.  

Jak jesteś niespokojny to pij wodę egzorcyzmowaną. 

Wykąpanie się w wodzie, do której dodamy po kropelce: wody egzorcyzmowanej i oleju 

egzorcyzmowanego oraz szczyptę soli egzorcyzmowanej uspokaja i leczy. 

Szczególną właściwością soli jest ochrona miejsc. Rozsypuje się egzorcyzmowaną sól na progu 

domu lub w czterech narożnikach pokoju czy mieszkania, w szufladzie szafy, w łóżku, pod dywanami i 

w samochodzie. 

Myśli nieskromne odgonisz robiąc krzyżyk na czole olejem egzorcyzmowanym. Pokusy odchodzą pod 

wpływem oleju egzorcyzmowanego.  Do pokarmów dodawaj kapkę wody egzorcyzmowanej, oleju 

egzorcyzmowanego, soli egzorcyzmowanej. 

Wskazówki: 

Kiedy wchodzisz do Kościoła: namocz rękę w wodzie święconej, przeżegnaj się pobożnie. Wodę, 

która zostaje na palcach strzepnij na posadzkę mówiąc:  

„Dla dusz cierpiących w czyśćcu”.  

Idąc dalej mów:  

„Wchodzę o Jezu do Domu Twego, wstąpże o Jezu do serca mojego”.  

Klękasz przy ławce i 3 razy:  

„Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament...”. 

Jedziesz ulicą i w oddali widzisz Kościół wtedy mówisz:  

„O Boże widzę Dom Twój. Panie Jezu, kiedy będę w Niebie posadź mnie bliski siebie”. 

Znak krzyża robimy całą dłonią, ręka lewa ułożona na sercu, żegnamy się w ten sposób na pamiątkę 

5 Ran Pana Jezusa.  

Demon bardzo cierpi, kiedy musi wejść do Kościoła, trzeba się żegnać święconą wodą.  

Znak krzyża wodą święconą daje nam odpust cząstkowy. 

VII. NAUKA REKOLEKCYJNA – SOBOTA, GODZ. 11.00 

Święty Józef. 

Codziennie módl się do św. Józefa o dobrą śmierć a św. Józef zadba o twoją dobrą śmierć. 

Jeżeli będziesz umierać w świadomości, przyjmij śmierć, jaka ona jest, jak cię zastanie, tak należy się 

zgodzić. Choć mogą dopadać człowieka lęk i smutek, mogą przychodzić negatywne myśli, nie można 

się buntować. 
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„Panie Boże, jeżeli chcesz, żebym teraz umarł to niech tak będzie. Ty się tym wszystkim zajmij, 

wszystko Ci zostawiam.” 

Zgoda na własną śmierć jest odpustem zupełnym. Ta zgoda i akceptacja w chwili śmierci jest 

najważniejsza. 

Każdy dobry, zrobiony z miłością uczynek tu na ziemi gładzi grzechy, to wielka wartość. Każdy gest, 

uśmiech, słowo z miłością.  

Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, 

komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Łk 7,47  

Kochaj, przebaczaj dla Pana Jezusa. 

Módl się o Niebo, od razu o Niebo, natychmiast o Niebo, Chcę od zaraz, po śmierci być w Niebie. 

Módl się o to wytrwale. 

KILKA RAD I SUGESTII ks. Zenona Wachowicza  
z rekolekcji 20-22.04.2018 w Częstochowie 

Kilka praktycznych rad i sugestii z nauk rekolekcyjnych ks. Zenona w Częstochowie. 

Boża praktyka z obietnicą: jak kładziesz się spać uczyń kciukiem znak krzyża na czole wypowiadając 

słowa: 

Jezus z Nazaretu + Król Żydowski + 

Pan Jezus obiecuje, że jeśli będziesz tak robić przed snem – nie umrzesz nagłą i niespodziewaną 

śmiercią tej nocy. 

Skuteczna rada i praktyka w obronie przed napaściami złych duchów i ludzi.  

Jeśli zostanę napadnięty z podejrzeniem, że zostanę skrzywdzony lub przypuszczam z danej sytuacji, 

że grozi jakieś niebezpieczeństwo wówczas nie podejmuję żadnej dyskusji z napastnikiem lub 

ewentualnym oprawcą a jedynie powtarzam spokojnie i stanowczo słowa jak niżej do skutku, aż 

zagrożenie minie: 

„Jestem dzieckiem Bożym – zły nie może mnie nawet dotknąć” 

Ksiądz podał osobisty przykład jak zadziałała ta modlitwa przy próbie wyrwania pieniędzy przez 

napastnika. Podał jeszcze dwa inne przykłady skuteczności tej modlitwy obronnej. 

Inny przykład użycia Imienia Jezus na przykładzie napadniętej młodej kobiety przez kilku napastników z 

próbą gwałtu.         W momencie, kiedy doszło do próby zerwania szat w celu złego czynu, kobieta z 

mocą wypowiedziała słowa:  

„W imię Jezusa Chrystusa – ręce precz od mojego ciała” 

W jednej chwili napastnicy uciekli w popłochu oglądając się z trwogą za siebie. Jak się później okazało z 

zeznań złoczyńców na sprawie sądowej – powiedzieli, że w momencie wypowiedzenia tych słów ukazał 

się im Anioł Boży z mieczem w ręku i myśleli, ze chce ich zabić. 
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Kolejny przykład z Imieniem Jezus.  

Niewierzący właściciel domu nie pozwolił lokatorowi na umieszczenie napisu „Jezus” na drzwiach 

swojego mieszkania. Przekonany o mocy Najświętszego Imienia Jezus, lokator umieścił napisy w 

wewnątrz swego lokum nad drzwiami i oknami (jest też praktyka umieszczania medalików św. 

Benedykta – uwaga redakcji).  Zrządzeniem losu dom uległ pożarowi, dom spłonął, ale mieszkanie 

lokatora zostało ocalone mocą Imienia Jezus. (IMIĘ, które jest ponad wszelkie imię – uwaga redakcji). 

Dalszy przykład z imieniem Jezus.  

Powiedziane z wiarą Imię Jezus w duszy, w czasie pokusy, sprawi, że zły duch odejdzie. 

Chory człowiek otrzymał radę, aby na kartce papieru napisać imię JEZUS i położyć ją pod poduszkę. 

Rano wstał uzdrowiony. Chwała Jezusowi! 

Przykład z aktem pochwalenia Pana Jezusa. 

Niektórzy ludzie w pośpiechu, niedbale, w nieuzasadnionym skrócie posługują się zwrotem: Niech 

będzie pochwalony… lub Pochwalony…, ale kto?  

Ks. Zenon podał swoje doświadczenie jak to satanistki próbowały użyć tych słów w podstępie, aby 

pochwalić szatana. Zwróciły się do księdza mówiąc: Niech będzie pochwalony…, na co kapłan 

natychmiast odpowiedział: Jezus Chrystus teraz i na wieki wieków. Amen. Na co służące szatanowi 

osoby gwałtownie zareagowały mówiąc, że ksiądz przez dopowiedzenie całego aktu zniweczył ich 

zamiar pochwalenia ich pana – szatana. Gdyby nie dopowiedział tych słów to one miały zamiar 

pochwalić złego ducha. Tak, więc zawsze w podobnej sytuacji dopowiadajmy przemilczane słowa 

Imienia Jezus. Ponadto za użycie całego aktu: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus - teraz i 

zawsze i na wieki wieków. Amen” dostępujemy odpustu cząstkowego tak pozdrawiający jak i 

odpowiadający.  

!!! Słowa wypowiadane z miłością, z szacunkiem - podobnie spojrzenie, czyn – gładzą grzechy; 

im więcej jest miłości tym więcej darowane kary za grzechy. Im więcej kochasz tym więcej zasług  

!!! Pamiętajmy, aby te słowa były wypowiadane z jak największą wiarą! 

MOC BŁOGOSŁAWIENIA. 

Warto pamiętać, aby chcieć błogosławić wszystkich, ale szczególnie w relacjach rodzinnych: rodzice 

dzieci, małżonkowie nawzajem, bliskich, nieprzyjaciół, wrogów… Wielkie skutki są w błogosławieństwie 

krzyżykiem, wodą święconą. „Niech ciebie (was) błogosławi i strzeże Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch 

Święty.” „Niech nam Pan Bóg błogosławi”. Błogosławieństwo rodzicielskie wzbudza u dzieci gorętszą 

miłość, szacunek, ich uczucia i pamięć wzrastają z każdym dniem; chętniej przychodzą do rodziców, 

proszą o błogosławieństwo; ono pomaga im, aby nie żyli w grzechu. Błogosławieństwo jest Bożym 

darem; należy często błogosławić swoim dzieciom, bo w tym czasie błogosławi sam Pan Jezusa. Jest 

wielka moc błogosławieństwa przez kapłana. Nie należy wychodzić z mszy przed błogosławieństwem. W 

czasie błogosławieństwa kapłańskiego Najświętszym Sakramentem wzbudzać intencje i polecać osoby, 
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którym dobrze życzymy i chcemy, aby Pan Bóg im błogosławił. Do błogosławieństwa możemy używać 

także dostępnych olejków przywiezionych z różnych miejsc świętych i inne poświęcone do użytku 

wiernych ( np. olejek nardowy zwany olejkiem radości, olejek św. Charbela, BALSAM MIŁOSIERDZIA, 

olej egzorcyzmowany). 

PRZEBACZENIE 

Osoba, która popełnia grzechy języka takie jak: skłonności do plotkowania, obmawiania, narzekania, 

użalania się nad sobą ma problem z przebaczeniem sobie i bliźnim. 

Osoba, która przebacza nie ma problemu z narzekaniem, użalaniem, z oskarżaniem, obgadywaniem; te 

grzechy języka znikają samoczynnie. 

Jest kilka rodzajów zranień z powodu ciężkich grzechów wynikających z braku przebaczenia sobie np. 

grzech aborcji; bardzo ranią grzechy seksualne także molestowanie, gwałty.  

3 rodzaje zranień: przez moje grzechy, grzechy bliźnich oraz nieuzasadniony żal do Pana Boga. 

Jak się nie przebacza dłuższy czas może dojść do zagnieżdżenia się demonów. Jeśli ktoś cię obrazi - 

trzeba natychmiast tej osobie przebaczać. Trzymanie urazy w sercu powoduje wspomniane wyżej 

grzechy. Zanim wyznamy grzechy należy zadać sobie pytanie: Czy ja chcę tej osobie przebaczyć to, co 

mi teraz zrobiła?  

Musi być wypowiedziana zgoda, mówiąc w sercu – tak chcę przebaczyć! Bo jeżeli Pan Bóg 

wszystko przebacza to i ja chcę mimo bólu, zranienia chcę to wszystko przebaczyć – chcę tej osobie 

przebaczyć. Należy wówczas powiedzieć: 

„Panie Jezu, aktem mojej woli, świadomie, dobrowolnie, bezinteresownie,  

teraz i w tym miejscu w Twojej obecności –  

wiem, że mnie widzisz, słyszysz Panie Jezu – ja…………….  

( podać wszystkie swoje nadane imiona z Chrztu Św., bierzmowania )  

tej osobie – (podać imię) ………… z całego serca, z całej duszy, na zawsze i na całą 

wieczność  - PRZEBACZAM!!!  I czynię to w imię Jezusa Chrystusa  

i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.” 

PRZEBACZENIE SOBIE 

Pytanie: Czy ja teraz chcę przebaczyć sobie za to, że się pogniewałem ?  

Należy wtedy odpowiedzieć chociażby siłą woli ( na przekór złym uczuciom) : „Tak, chcę wybaczyć ” 

Nie czekając, ani sekundy, powinniśmy w naszym sercu dokonać przeprosin, wypowiadając: 

„Panie Jezu, aktem mojej woli, świadomie, dobrowolnie, bez przymusu, teraz, tutaj i w 

tym miejscu w Twojej obecności – wiem, że mnie widzisz, słyszysz Panie Jezu – ja 

(podać wszystkie swoje nadane imiona z Chrztu Św., bierzmowania ) …………. sobie z 
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całego serca, na zawsze PRZEBACZAM i na całą wieczność i czynię to w imię Jezusa 

Chrystusa. Amen.” 

Jak ważne jest przebaczenie wiemy to z modlitwy Pańskiej ( Ojcze nasz….): „I przebacz nam nasze 

winy, jako i my odpuszczamy…”. Nie odpuścimy i nam nie odpuści Ojciec niebieski – Pamiętajmy o tym!  

Urazy chętnie darować, krzywdy cierpliwie znosić… 

Przed snem, jeżeli obraziłem - przepraszam dobrego Boga i przebaczam wszystkim. 

Prosić też Pana Boga, aby dana osoba, którą zraniliśmy, zasmuciliśmy, aby potrafiła nam przebaczyć. 

Również przed snem, po krótkim rachunku sumienia, wypowiadajmy z sercem: 

„ Panie w ręce Twoje powierzam ducha mojego „ 

Jeżeli mieliśmy za co przebaczać sobie i innym, to następnie powinniśmy z tego wyspowiadać 

się.  

BŁOGOSŁAWIENIE POMIESZCZEŃ MIESZKANIA, DOMU 

Błogosławienie osobno każdej ściany, podłogi i sufitu, w każdym pomieszczeniu - oddzielną modlitwą - 

czyniąc znak krzyża świecą egzorcyzmowaną (rada: uważać, aby się nie ochlapać woskiem): 

"Panie Jezu kładę teraz Twój Święty Krzyż na tej .... ścianie / podłodze / suficie w Imię Ojca i Syna 

i Ducha Świętego +.  

Panie Jezu proszę Cię, aby złe duchy, które będą widzieć ten Krzyż, nie będą mogły przejść przez 

tę .....  ścianę / podłogę / sufit. Amen. 

Zapalona egzorcyzmowana świeca przynosi pokój. 

Chcąc okadzić mieszkanie dobrze jest oprócz użytego egzorcyzmowanego kadzidła czytać w tym 

momencie Psalm 91 i mieć zapaloną egz. świecę i tak przemieszczać się z jednego pomieszczenia do 

drugiego. 

 

Ksiądz Zenon, gdy wchodzi do Kościoła mówi: 

"Przychodzę Jezu do domu Twego, zstąpże o Jezu do serca mego" 

Gdy widzi Kościół z daleka wzdycha: 

"O Boże widzę Dom Twój, Panie Jezu, gdy będę w Niebie posadź mnie blisko Ciebie." 

WAŻNE!!! 

Gdy nas śmierć zastanie, to ją mamy przyjąć, nie mamy się opierać, nie prosić w tym momencie o życie, 

tylko mówić: 
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"Panie Boże, jeżeli chcesz, abym umarł w tym momencie, to przyjmuję to."   

Otrzymuję wtedy odpust zupełny. Darowana nam jest kara za grzechy - bez czyśćca udamy się do 

Nieba. 

Patrzmy na drugiego, każdego człowieka ( szczególnie trudnego - uwaga własna I.T.) jak na Pana 

Jezusa!!! 

Każdy dobry uczynek wykonany z miłością gładzi kary za grzechy, które musielibyśmy 

odpokutować. 

Im więcej miłości, tym więcej będzie nam darowane. "Wiele jej się odpuszcza, bo wiele 

umiłowała”? 

Notatki mr Wiesław, korekta i uzupełnienia mr Iwona 

P.S. Link do strony, na której jest dostęp do bardzo ważnych treści modlitw, są tu konkretne porady w 

różnych trudnych sytuacjach np. jak modlić się o uratowanie małżeństwa lub o przebaczeniu, które 

usuwa przekleństwo i przynosi błogosławieństwo - opracowane przez Księdza Zenona Wachowicza: 

P.S. Link do strony ks. Zenona, na której jest dostęp do bardzo ważnych treści i modlitw: 

https://chomikuj.pl/DOBRY__PASTERZ 

Po konsultacji z ks. Zenonem, na wniosek Redakcji Głosu MR padła propozycja wydawania 

zeszytów pt. Boża Apteka z oczekiwanymi praktycznymi treściami z w/w strony.  

Polecajmy tę inicjatywę, aby mogła zostać zrealizowana dla Chwały Bożej i pożytku dusz 

ludzkich. 

ŚWIADECTWO RYCERKI BOŻENY Z KOSZALINA:  

O MOCY WIĄZANIA ZŁYCH DUCHÓW W RODZINIE 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Gdy byliśmy na Świętych Rekolekcjach w Częstochowie, z ks. Zenonem Wachowiczem, to 

rekolekcjonista przekazał nam, że możemy związywać złe duchy w sobie lub w innych osobach. Po 

powrocie z rekolekcji szybko nadarzyła się ku temu okazja. Za kilka dni córka z zięciem postanowili, że 

zrobią remont w mieszkaniu (przestawienie drzwi). Podczas rozmowy zaczęło między nimi dochodzić do 

nieporozumień, kłótni, niezgody, do różnicy zdań. Słysząc, co się dzieje, że to nie będzie łatwo, przyszła 

mi myśl, żeby związać złe duchu tą modlitwą, którą podał nam ks. Zenon na rekolekcjach. Niewiele 

myśląc, stojąc wypowiedziałam:  

„W Imię Jezusa Chrystusa duchu kłótni i duchu zamętu związuję was Krwią Jezusa 

Chrystusa i nakazuję wam natychmiast odejść od córki i zięcia. Posyłam was w Imię 

Jezusa Chrystusa pod Krzyż Chrystusa i On wam powie, gdzie macie pójść dalej. Macie 

więcej do córki i zięcia nie wracać. Zabraniam wam to w Imię Jezusa Chrystusa. Amen.” 

https://chomikuj.pl/DOBRY__PASTERZ
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Następnie odmówiłam jeszcze raz tę samą modlitwę już tylko za zięcia związując jeszcze 3 inne złe 

duchy: lenistwa, gniewu, obrażalstwa. Po odmówieniu tych modlitw stała się dziwna rzecz – 

córka z zięciem zaczęli spokojniej ze sobą rozmawiać, dogadywać się, w końcu pojechali do sklepów po 

potrzebne materiały do remontu. Nie ma już tych nerwów, agresji nie tylko między nimi, ale również do 

innych członków rodziny. Na końcu pragnę zaznaczyć, że gdy odmówiłam modlitwę związania złych 

duchów tylko za zięcia to te same łaski, co zięć otrzymała córka. Zastanawiałam się, dlaczego i na 

modlitwie różańcowej naszej lokalnej wspólnoty otrzymałam odpowiedź, że przecież mąż i żona to jedno 

ciało – jedność… to moc sakramentu małżeństwa. 

Za wszystkie łaski otrzymane: „ Niech Pan Bóg będzie Uwielbiony przez Niepokalane Serce w córce, w 

zięciu i w całej rodzinie. Amen.” 

mr Bożena z Koszalina  

RELACJA RYCERKI STANISŁAWY z W-wy z UCZTY 
DUCHOWEJ W CZĘSTOCHOWIE, 20-22 .04. 2018  

 W dniach 20-22 kwietnia 2018 roku w Częstochowie w Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Krwi 

Chrystusa obyły się rekolekcje Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, które 

prowadził ks. Zenon Wachowicz. Rozpoczęły się one odmówieniem koronki do Bożego Miłosierdzia.  

 Podczas pierwszej nauki, rekolekcjonista zwrócił uwagę na słowa nieużyteczne. Ostrzegał 

przed wypowiadaniem słów znieważających, słów, które ranią, ubliżają, a nawet doprowadzają do 

nieszczęścia. Na koniec, udzielił nam błogosławieństwa i namaszczenia olejkiem radości z Ziemi 

Świętej.  

Bardzo interesująca była nauka o przebaczaniu. Ksiądz Zenon Wachowicz podkreślał, że należy:  

1) przebaczyć sobie, ponieważ nasze grzech ranią nas samych;  

2) przebaczyć innym ludziom, ponieważ oni nas ranią.  

Nawet najsilniejsze zranienie trzeba bliźniemu wybaczyć, choćby nas to miało wiele kosztować i 

sprawiać ból.  

 Następnie, rekolekcjonista wskazał nam skuteczny sposób przebaczania naszym winowajcom 

w imię Jezusa Chrystusa.  

Panie Jezu, aktem moje woli, świadomie, dobrowolnie, bezinteresownie, w Twojej 

obecności, z całego serca i na zawsze przebaczam bliźniemu w imię Jezusa Chrystusa.  

Otrzymaliśmy także sposób przebaczania sobie.  

Panie Jezu, aktem mojej woli, świadomie i dobrowolnie, bez przymusu, ja, ( imię.....) w 

Twojej obecności przebaczam sobie samej na zawsze wszystkie moje własne grzechy – 

od urodzenia do obecnej chwili – w imię Twoje, Jezusa Chrystusa.  
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Innym zagadnieniem było zerwania z przekleństwem, czyli z szatańską niewolą, złem, grzechem. 

Przekleństwo ma ogromną moc. Należy ją natychmiast przerwać poprzez następującą modlitwę:  

W imię Jezusa Chrystusa ja (..imię..) przerywam wszystkie przekleństwa, które ktoś 

skierował do mnie lub do mojej rodziny – słownie lub na piśmie – i unicestwiam na cała 

wieczność, w imię Twoje, Jezusa Chrystusa.  

W podobny sposób należy związywać demony, duchy nienawiści.  

W imię Jezusa Chrystusa, duchu bluźnierstwa (czy kłótni) związuję ciebie Krwią Jezusa 

Chrystusa i nakazuję ci natychmiast ode mnie odejść, posyłam ciebie pod krzyż 

Chrystusa. On ci powie, gdzie masz iść dalej i nie wracaj więcej – w imię Jezusa 

Chrystusa.  

Po wysłuchaniu nauk, pożegnaliśmy wspaniałego rekolekcjonistę ks. Zenona Wachowicza. Następnie, 

opuściliśmy Dom Rekolekcyjno-Formacyjny przy ul. Edwarda Mąkoszy 1 i udaliśmy się do Sanktuarium 

Matki Bożej Jasnogórskiej, gdzie był realizowany program XIII Pielgrzymka Zawierzenia Legionu Matce 

Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski.   

 Podsumowując trzydniowe rekolekcje, stwierdzam, że były one bardzo dobrze zorganizowane 

i przygotowane przez prezesa Wiesława Kazimierczaka oraz sekretarza naszej wspólnoty, Marię 

Mrózek. Wszystkie dni były wypełnione modlitwami: śpiewem godzinek i pieśni, odmawianiem koronki i 

różańca. W wolnych chwilach można było skorzystać ze spowiedzi, którą sprawował nasz opiekun. W tej 

posłudze pomagał także ks. Sebastian Kępa. Owocem rekolekcji było wstąpienie do Legionu Małych 3 

kandydatów na rycerzy a 6 osób łącznie z księdzem Zenonem otrzymało DYPLOMIKI Małego Rycerza 

MSJ. Wszyscy złożyli stosowne formularze ZGŁOSZENIA I DEKLARACJI w szeregi Legionu.  

 Wydaje mi się, że po tych rekolekcjach jestem bliżej Pana Boga. Czuję Jego pomoc i opiekę, a 

Pani Jasnogórska zesłała na nas wszystkich wiele łask. Bóg zapłać! 

 Stanisława z Warszawy, Mała Rycerka Miłosiernego Serca Jezusowego 

RODZICE BŁOGOSŁAWCIE SWOJE DZIECI!!! 

Czyż może być w katolickim domu coś piękniejszego niż widok dzieci, które 

począwszy od najmłodszych, a skończywszy na najstarszych, stają każdego 

wieczora z szacunkiem przed ojcem i matką, aby otrzymać ich 

błogosławieństwo zanim udadzą się na spoczynek? Ta wzruszająca 

ceremonia zarazem uszlachetnia rodzinę i uświęca autorytet; naturalne z 

początku uczucie rozpala ogień Bożej Miłości i rodzinny dom staje się 

przedsionkiem Nieba. Oby Bóg pozwolił, by ten pobożny zwyczaj utrzymał się 

tam, gdzie jest jeszcze praktykowany, a przyjął się tam, gdzie go 

zaniedbano lub gdzie jeszcze nie dotarł. 
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Błogosławieństwo udzielane w imię Boga nie jest jedynie prostym życzeniem pomyślności - jest też 

modlitwą. Tak uroczyste wezwanie Boga i polecenie Mu dzieci nie może być bezowocne. Sam Duch 

Święty powiedział przez Eklezjastyka: „Błogosławieństwo ojca utwierdza domy dziatek” (3,11). 

Patriarchowie znaku krzyża nie znali. Nie ustał jeszcze dzień, w którym Bóg-Człowiek umierając 

haniebną śmiercią na Krzyżu, zmienił ten symbol poniżenia w znak, który Św. Paweł i wszyscy 

chrześcijanie żyjący po nim mieli czcić. Patriarchowie błogosławiąc dzieci, wyciągali ręce nad ich 

głowami. W ten sposób Abraham błogosławił Izaaka, Izaak Jakuba, a Jakub swoich dwunastu synów. 

Wydaje się, że w Starym Przymierzu jedynie ojciec miał przywilej udzielania błogosławieństwa, jednak z 

nastaniem Nowego Prawa, dzięki Najświętszej Maryi Pannie, kobiety zostały wyniesione do 

wznioślejszego stanu, odkąd jedna z nich, „Błogosławiona między niewiastami” (Łk l, 28), okazała się 

godna stać się Matką Boga. Od tego momentu prawo do błogosławienia dzieci zostało rozciągnięte 

również na matki. 

Historia rodzicielskiego błogosławieństwa zawiera wiele budujących przykładów, budzących nasz 

podziw i skłaniających do naśladowania. Ojcowie i matki męczenników zwykli byli udzielać swego 

błogosławieństwa synom i córkom, gdy nakładano im w więzieniach kajdany - błogosławieństwo to 

wlewało w serca dzieci nową odwagę w przyjmowaniu cierpień dla imienia Chrystusa. 

W historii Ojców Kościoła czytamy, że Święta Makrina miała zwyczaj codziennego błogosławienia 

swoich wnuków: jeden z nich znany był później jako Św. Bazyli, drugi jako Św. Grzegorz z Nyssy. 

Nonna, matka Św. Grzegorza z Nazjanzu, również błogosławiła swego syna i od dziecka poświęcała go 

Panu Jezusowi, kładąc jego małe ręce na Świętych księgach. Św. Ludwik, król Francji, kiedy umierał w 

Afryce, skierował do swego syna stojącego przy jego łożu następujące słowa: „Drogi synu, daję ci 

wszelkie błogosławieństwa, jakie ojciec może dać swemu dziecku”. 

Św. Franciszek Salezy ze czcią klękał co wieczór u stóp swoich rodziców, aby otrzymać ich 

błogosławieństwo aż do dnia, kiedy po przyjęciu przez niego święceń biskupich rodzice uklękli i poprosili 

jego o błogosławieństwo. 

Biograf Św. Franciszki de Chantal opisując jak wychowywała ona swe dzieci, pisał: „Krótko po 

kolacji pobożna matka wyprowadzała dzieci aby odmówić z nimi wieczorny pacierz, podczas którego 

nigdy nie pomijała De Profundis za duszę świętej pamięci barona, ich ojca. Po krótkim rachunku 

sumienia wszyscy razem odmawiali krótką modlitwę „in manus tuas Domine commendo spiritum meum” 

(„Panie, w ręce Twoje powierzam ducha mego”), po czym matka błogosławiła wszystkie dzieci wodą 

święconą i znakiem krzyża, a następnie z zachowaniem całej skromności przebierała je do snu". 

Biograf Św. Tomasza Morusa uczynił następującą uwagę: „W naszym kraju dzieci zwykły prosić na 

kolanach rano i wieczorem o błogosławieństwo swego ojca i matkę. Jest to powszechny zwyczaj w całej 

Anglii, muszę jednak przyznać, że kiedy dorastają i zawierają małżeństwa czy dochodzą do jakichś 

godności w państwie bądź w Kościele, zwykle zarzucają tę pobożną praktykę, a przynajmniej niewielu 

przy niej pozostaje”. Św. Tomasz, gdy sam sprawował urząd Kanclerza Anglii, każdego wieczora udawał 

się do swego ojca i prosił go o błogosławieństwo. 

W klasztorach po komplecie, kiedy mnisi mają udać się do swych cel, opat sprawujący władzę 

prawdziwie ojcowską, czyni nad nimi znak krzyża wypowiadając słowa: „Niech was błogosławi i 
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strzeże Wszechmogący Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty”. Podobnie rano podczas prymy mówi: 

„Niech nas Pan błogosławi i broni od wszelkiego zła i doprowadzi nas do żywota wiecznego”. 

Błogosławieństwo rodzicielskie wzbudza w sercach dzieci gorętszą i czystszą miłość do rodziców. 

Ich uczucia wzrastają z każdym dniem dzięki temu wpadającemu w pamięć rytuałowi, w którym rodzice 

jawią się im jako przedstawiciele Boga, jako administratorzy Jego błogosławieństwa. Wykonują oni w 

gruncie rzeczy akt rządzenia. Ten krzyż, który kreślicie na czołach dzieci, ojcowie i matki, zmienia ich 

naturalną miłość do was w święte i duchowe posłuszeństwo oraz pomaga zapewnić wam na zawsze 

ich szacunek i respekt. 

Pod wpływem waszego błogosławieństwa dziecko uczy się również traktować swe ciało z 

szacunkiem. Czyż w momentach pokus, pamięć o nim nie nasuwa mu na myśl, że to czoło, które 

właśnie zostało naznaczone znakiem krzyża, następnego wieczora będzie się rumienić pod badawczym 

spojrzeniem rodziców? Moment ten jest również najodpowiedniejszą chwilą na uświadomienie sobie 

popełnionych błędów, na prośbę o przebaczenie, na poważne i uroczyste rady. Błogosławieństwa 

powinno się jednak odmówić, jeśli nie widać żadnych oznak skruchy za błędy popełnione w ciągu dnia. 

Na koniec należy powiedzieć, że błogosławieństwo obdarza również dobroczynnymi skutkami tych, 

którzy go udzielają, gdyż przypomina im, że każdego dnia powinni być coraz lepsi, coraz świętsi, coraz 

bardziej podobni do Chrystusa Pana. Kiedy rodzice widzą swe dzieci klękające przed nimi uświadamiają 

sobie, że podobnie jak biskup w swej diecezji i proboszcz w swej parafii, również oni są w pewnym 

sensie odpowiedzialni za dusze. Uświadamiają sobie, że muszą dawać swej rodzinie dobry przykład 

żyjąc według zasad Wiary Świętej i będąc dla nich wzorem cnót chrześcijańskich, jak napisano w 

Księdze Przysłów: „Sprawiedliwy, który chodzi w prostocie swojej, błogosławionych po sobie synów 

zostawi" (20, 7). 

Niech więc to błogosławieństwo zajmie z powrotem należne mu miejsce. Ojcowie i matki - nadajcie 

mu prostotę, jaką miało dawniej. Kiedy po wieczornej modlitwie lub przed udaniem się na spoczynek 

wasze dzieci przychodzą, aby życzyć wam dobrej nocy, połóżcie na chwilę waszą lewą rękę na ich 

głowach i kciukiem prawej nakreślcie na czole każdego znak krzyża w milczeniu lub mówiąc: „Niech cię 

Bóg błogosławi" czy też „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Oto „Dobranoc!” chrześcijanina, 

„Dobranoc!” wyraźnie religijne, wzbudzające w duszach dzieci myśli o wieczności. Być może nie 

jesteście zamożni, może nie posiadacie wielkich fortun, które moglibyście zapisać swym dzieciom, 

pamiętajcie jednak, że możecie pozostawić im błogosławieństwo jako spadek po swoim życiu oraz coś 

znacznie bardziej wartościowego niż przemijające bogactwa tego świata - wieczne zbawienie. 

 (Tłumaczył Wojciech Zalewski). 

KRZYŻYK NA DOBRANOC 

W wielu rodzinach panuje zwyczaj, że rodzice czynią dzieciom przed zaśnięciem znak krzyża na czole 

życząc opieki Bożej i spokojnej nocy. Jest to bardzo piękny zwyczaj i godny szerszego 

rozpropagowania. Wielu rodziców opowiadało, że ich dzieci nie usną dopóki mamusia lub tatuś nie 

uczynią im na czole znaku krzyża. 

Źródło: Rady Dobrego Pasterza  - tom I – Praca zbiorowa: 

Zebrał i opracował: Ks. Tymoteusz Hułas - egzorcysta - Częstochowa 
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XIII PIELGRZYMKA ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ 
Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, 22.04.2018 

RELACJA z XIII PIELGRZYMKI ZAWIERZENIA LEGIONU MATCE BOŻEJ 

Zgodnie z planem ok. godz. 14: 00 przy pięknej słonecznej pogodzie 

zgromadziliśmy się tradycyjne na Wałach Jasnogórskich. Ciepłymi słowami - 

tak jak widoczna aura - przywitał obecnych ks. dr Lesław Krzyżak, od 2011 

roku opiekun duchowy tych corocznych zjazdów. Po tym wstępie ponad 200 

osobowa grupa pokutników wzięła udział w Drodze Krzyżowej 

zaproponowaną przez ks. dr Sebastiana Kępę, drugiego kapłana z 

Częstochowy, który podjął się wesprzeć nas przez posługę spowiedzi, 

głoszenia konferencji (w auli o. A. Kordeckiego) i homilii podczas Mszy św. o 

północy jak również poprowadzenia godzinnej adoracji.  

Rozważania zostały podzielone na dwie części Drogi Krzyżowej: pierwsze 7 stacji poprowadził ks. 

Lesław a kolejne 7 z koronką do Bożego Miłosierdzia na końcu DK– ks. Sebastian. W czasie koronki 

była możliwość uczczenia ran Pana Jezusa przez ucałowanie ich w pasyjnym Krzyżu Serca 

Jezusowego Końca Czasu, który towarzyszy nam od wielu lat podczas rozważania Męki Pańskiej. W 

drodze tradycyjnie towarzyszyła nam niesiona chorągiew przez rycerzy: Tomasza z Siedlec i Henryka z 

Jastrzębia Zdroju i asystujące rycerki z 

trzymanymi wstążkami. Niesiona była też 

biała figura Chrystusa Króla z napisem u 

podstawy „na oślepienie szatana”. Figura 

została podarowana przez ks. Macieja 

Bagdzińskiego naszej wspólnocie w 

Niepokalanowie 2017 r., z intencją, aby 

nawiedzała nasze lokalne grupy modlitewne. 

Dotychczas mieli ją u siebie rycerze z 

Poznania i okolic oraz Gdyni i okolic. Figurze 

asystowały siostry ze znakami z logo Małego 

Rycerza. Sprzęt nagłaśniający niósł ofiarnie 

rycerz Sławek z Wrocławia. 

O 15: 30 ks. Lesław odprawił mszę św. w intencji „śp. s. Zofii Grochowskiej, jej męża śp. Ryszarda oraz 

za córkę Krystynę i cała rodzinę” ofiarowaną przez rycerzy z Białegostoku a podaną przez animatorkę 

Wiesławę. Na tę Mszę św. udali się rycerze, kandydaci i uczestnicy XIII Pielgrzymki Zawierzenia, którzy 

nie mieli jeszcze możliwości brać udziału w bezkrwawej Ofierze Jezusa Chrystusa. 

O 17: 00 zebraliśmy się w Auli O. A. Kordeckiego. Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą i słowami 

powitania oraz wstępnymi informacjami podanymi przez ks. Lesława. Następnie głos w ramach 

konferencji zabrał Ks. dr Sebastian Kępa nawiązując tematem do tytułu swojej książki pt. „Autostrada 
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do wiecznego zatracenia Katolików niepraktykujących”, którą kapłan 

rozprowadził w ilości 30 szt. po wygłoszonej konferencji. 

 I. Kapłańskie „CV” ks. Sebastiana: – Doktor teologii z zakresu „teologia pastoralna”, 

Wykładowca teologii pastoralnej, Redaktor radiowy, Autor książek, Autor artykułów 

prasowych, Ewangelizator, Rekolekcjonista, Charyzmatyk. 

II. Przełomowe wydarzenie w życiu - Sakrament bierzmowania (przyjęcie daru 

DUCHA ŚWIĘTEGO)  

Po tym wystąpieniu głos został użyczony specjalnie zaproszonemu gościowi z 

Zielonej Góry p. Andrzejowi Moszczyńskiemu, który jest Rycerzem 

Niepokalanej i świeckim ewangelizatorem mając specjalne pozwolenie od swojego biskupa 

diecezjalnego. W ramach głoszonego świadectwa swojego nawrócenia rozpowszechnia on idee św. 

Ludwika Grignion de Montfort`a przez rozprowadzany Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP”, 

który został nabyty przez uczestników w ilości 240 egz. W przerwie można było nabyć wspomniane 

publikacje jak również inne dostępne przy stoisku s. Marii Mrózek i Bożenki z Gdyni. U rycerza 

Tadeusza z Włocławka można był nabyć Pasyjne Krzyże Serca Jezusowego Końca Czasu.  

Po 20 minutowej przerwie jeszcze dwa świadectwa.  

1. Rycerka Bożena z Poddębic podzieliła się kilkoma świadectwami w 

obronie życia dzieci poczętych i przykrych przykładów dokonanych 

aborcji. 

2. Alicja z Koszalina potwierdziła uzdrowienie z krwotoku nosa, jaki 

otrzymała 37 lat wstecz w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. 

Niech będzie Bóg uwielbiony za te osobiste świadectwa, wyznania i doświadczenia dusz, które dały 

swym przykładem namacalne działanie Bożego Miłosierdzia i orędownictwa Matki Bożej dla nas 

wszystkich. 

Rycerz Sławek z Wrocławia zebrał ofiarę na pokrycie kosztów organizacyjnych zaś rycerka Iwona z 

Koszalina dokonała spisu obecnych w auli o. A. Kordeckiego. Według tego spisu przybyło 219 osób: 

Cieszyn (6), Zakopane (5), Wałków (15), Pleszew (6), Głuchołazy (4), Koszalin (14 w tym 1 z Polanowa i 

1 ze Słupska), Kęty+Andrychów+Roczyny (23), Tarnów (1), Zabrze (5), Gniezno (1), Nidek (7),  Ostrów 

Wlkp. (3), Szczecin (10), Bochnia (1), Łąkta (26), Piotrków Trybunalski (5), Kraśnik (26), Wrocław (8), 

Warszawa (7), Poddębice (4), Gdynia+Pierwoszyno (8), Skarżysko-Kamienna (2), Kazimierz Biskupi (1), 

Sławniów (2), Żory (2), Siedlce (7), Kraków (4), Poznań (3), Kielce (2), Strzelce Opolskie (1), Jastrzębie 

Zdrój (3) Rybnik (1), Łódź (1), Tarnowskie Góry (1) Prabuty (4), Grudziądz (1), Żołynia (2). Ponadto 11 

uczestników rekolekcji nie mogło uczestniczyć w XIII Pielgrzymce Zawierzenia z różnych przyczyn a byli 

to: Białystok (3), Kraków (2), Gniezno (3) Goszczyn (1) Opole+Sosnówka (2). W sumie w rekolekcjach i 

XIII Pielgrzymce zawierzenia wzięło udział 230 uczestników. 

Wzorem poprzednich dni udaliśmy się na Apel Jasnogórski, który był poprowadzony przez o. Nikodema 

– paulina, który w trakcie rozważań poinformował o naszej obecności i podkreślił o nocnym czuwaniu 

przez Legion MRMSJ. 
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Nocne czuwanie z Matką Bożą i adorację Króla Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie rozpoczął 

Ks. Lesław Krzyżak, wieloletni duchowy opiekun pielgrzymek zawierzenia Legionu MRMSJ na Jasnej 

Górze. W improwizowanej modlitwie zaprezentował naszą Wspólnotę, przedstawił działalność naszego 

Legionu, oraz przybliżył postać naszej założycielki S. Zofii Grochowskiej, a 

wszystko po to, aby wykorzystać łącza internetowe do zaprezentowania i 

popularyzacji Legionu.   

W późniejszym czasie przed Najświętszym Sakramentem z Różańcem w 

ręku i w modlitwach do Ducha Świętego, rozpoczęliśmy czuwanie przed 

Obliczem Matki Bożej Częstochowskiej.  

Najważniejszy moment, Wspólną Najświętszą Ofiarę o północy w 

koncelebrze sprawowali ks. Lesław (przewodniczył eucharystii) i ks. 

Sebastian (głoszenie słowa Bożego). 

Intencja przyjęta przez ks. Lesława: 

Przez moc wstawienniczą Patronów Legionu: o dobrych pasterzy dla Małych Rycerzy, o aprobatę 

lokalnych wspólnot z podziękowaniem za opiekunów, rekolekcjonistów oraz tych proboszczów i 

biskupów, gdzie na terenie ich parafii i diecezji są Mali Rycerze MSJ. 

Intencja przyjęta przez ks. Sebastiana: 

Mocą wstawienniczą dworu Niebieskiego: w intencjach Małych Rycerzy MSJ zanoszonych przez 

Zarząd, Wspólnoty Lokalne oraz każdego Rycerza oraz w intencjach polecanych i tych, o jakie prosi 

Matka Boża. 

Na zakończenie Mszy św. celebrans ks. Lesław wyraził swoje 

podziękowanie za liczną obecność, rozmodlenie i ofiarność uczestników 

tej uczty duchowej jak również dla ks. Sebastiana, który zaangażował się 

w posługę tej XIII Pielgrzymki Zawierzenia.   

Po Mszy św. zostaliśmy namaszczeni Balsamem Miłosierdzia i w 

dalszym ciągu trwaliśmy na modlitwie w ramach nocnego czuwania i 

adoracji przed Jezusem i Maryją. 

Jeszcze tej samej nocy dokonaliśmy odnowienia AKTU 

ZAWIERZENIA Legionu MRMSJ Maryi Królowej Polski i Matce 

Miłosierdzia (zob. Śpiewniczek Małego Rycerza str. 128) oraz 

odnowiliśmy Akt Uznania Jezusa Królem we wspólnocie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego. (zob. Śpiewniczek Małego Rycerza str. 125). 

Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie dla Matki Bożej Królowej Polski, która przyjęła i otoczyła 

opieką i miłością wszystkie swe dzieci w tym czasie rekolekcji i XIII pielgrzymki zawierzenia w 

nadzwyczajnym roku Ducha Świętego a także roku św. Józefa (współpatrona Legionu MRMSJ) i roku 

poświęconym św. Stanisławowi Kostce oraz w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości Polski. 
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Serdeczne podziękowania dobremu Bogu za każde dobro i łaskę przez ręce i serce Matki Bożej 

Królowej Polski. Za pogodę, organizację, uczestników i pomoc przez posługę wspaniałych kapłanów: ks. 

Zenona Wachowicza, ks. Sebastiana Kępy i ks. Lesława Krzyżaka, którzy swoja obecnością, 

zaangażowaniem i rozmodleniem ubogacili serca i dusze uczestników: wszystkich obecnych rycerzy, 

kandydatów i sympatyków, a także wspomogli organizatorów rekolekcji i XIII Pielgrzymki Zawierzenia. 

Serdeczne Bóg zapłać dla Domu Misjonarzy Krwi Chrystusa i wszystkich dusz tam posługujących, 

Ojcom Paulinom, siostrze Antoninie ze zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (zakonu św. 

Faustyny) wspierającej nas modlitwą i posługą czytania słowa Bożego w czasie Mszy św. o północy. 

Dziękujemy za rycerkę ze Strzelec Opolskich za posługę śpiewu i wszystkim braciom i siostrom w 

Chrystusie obecnym i nieobecnym w czasie tej uczty duchowej za wsparcie modlitewne, bez którego nie 

byłoby tego duchowego bogactwa dostrzeżonego i tego, jakie każdy otrzymał w prezencie a musi sam 

go rozpakować i użyć w dalszym swoim życiu doczesnym i duchowym.  

Niech będzie Bóg uwielbiony za wspólne, szczęśliwe, owocne przeżywanie tych świętych dni przy 

udziale wspaniałych Bożych Synów Kapłanów. Niech te dni czuwania, modlitwy i ofiary przyczynią się do 

nieustannego Zstępowania Ducha Świętego za przyczyną Aniołów i Świętych Patronów w obecnym 

Roku Ducha Świętego. Amen. Króluj nam Chryste!    mr Wiesław z Koszalina 

ŚWIADECTWO NAWRÓCENIA Andrzeja z Zielonej G. 

Jak to się stało, że Matka Boża nas do tego wybrała? 

W wieku 15 lat moje drogi z Kościołem się rozeszły. Uważałem się za faceta 

mądrego, który twardo stąpa po ziemi. Twierdziłem, że Kościół jest mi do 

niczego niepotrzebny, że jest to miejsce dla ludzi tzw. miękkich, dla ludzi, 

którzy po prostu nie mogą sobie w życiu poradzić. Bardzo szybko przestałem 

uczestniczyć we Mszy Św., w sakramentach św., przestałem się modlić. 

Poza Kościołem byłem 30 lat. 

Z Kościołem specjalnie nie walczyłem, natomiast bardzo szydziłem z Niego. 

Kapłanów uważałem za naciągaczy, a lud Boży za naiwniaków.  

Moja matka modliła się o moje nawrócenie 30 lat. Potrafiłem śmiać się jej 

w oczy. Potrafiłem przyjść w niedzielę na obiad i gdy mama wracała z Mszy 

Św. zadawałem pytanie, czy była już w cyrku zapłacić podatek od naiwności?  

Tak wyglądało moje życie przez te 30 lat. Popadałem coraz bardziej w grzechy, jednocześnie ich nie 

widząc. Wszedłem w różnorakie zagrożenia duchowe. Powiem tylko o jednej, słuchałem np. 

satanistycznej muzyki.  Zadajecie sobie pewnie pytanie jak taki gość z upoważnienia biskupa 

jeździ i rozpowszechnia nabożeństwo do NMP? Ano właśnie dla Pana Boga nie ma nic 

niemożliwego.  

W 2011 roku Dobry Bóg dopuścił działanie złego ducha w moim życiu. Mam też taką świadomość, że 

gdyby dopuścił go troszeczkę więcej, to ja bym tu już nie stał, byłbym już potępiony. Mam tego pełną 

świadomość. Wiem, że dopuścił na tyle, na ile ja mogłem to wytrzymać.  
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Polegało to na tym, że spadło na mnie to wszystko jak grom z jasnego nieba. Posypało mi się wszystko. 

Z dnia na dzień straciłem sens mojego życia, wszelką nadzieję, że w moim życiu cokolwiek może się 

coś dobrego wydarzyć. Jednocześnie odczuwając paniczny lęk przed tym, co będzie jutro i przed 

ostatecznością, czyli przed śmiercią. Bardzo szybko doprowadziło mnie to na skraj duchowego, 

wewnętrznego załamania. Nie byłem w stanie normalnie funkcjonować, nie byłem w stanie jeść, spać. 

Kiedy w nocy udawało mi się godzinę zdrzemnąć, to budziłem się z taką iskrą nadziei, że może coś się 

zmieni i będzie lepiej. Uwierzcie mi, z dnia na dzień było tylko gorzej.  

Druga rzecz to moje, sakramentalnie zawarte małżeństwo. Tu dziękuję Bogu, że tak się stało dzięki 

naleganiu rodziny, bo ja nie chciałem ślubu kościelnego. Zaczęło się również i ono sypać. Zaczęliśmy 

żyć jak wrogowie pod jednym dachem.  

Dodam tylko, że gdy tkwiłem w grzechach i byłem poza Kościołem, było wszystko super: firma, 

pieniądze, zdrowie, przyjaciele… żyć nie umierać, jak w bajce… wszystko się układało i nagle to 

runęło. Nasza 7 letnia córka, wspaniała, wesoła dziewczynka zmieniła się we wrak człowieka. 

Wysłuchiwała naszych kłótni. Wszystko to zło działo się równocześnie. Zacząłem mieć potężne 

problemy ze zdrowiem, konkretnie z kręgosłupem. Ból niesamowity, uniemożliwiał mi normalne 

poruszanie się, bóle narządów wewnętrznych. Lekarze nie potrafili nawet tego zdiagnozować, a leczenie 

polegało na tym, że brałem tylko środki przeciwbólowe, które i tak naprawdę nie działały. Z dnia na dzień 

było tylko gorzej. W tym swoim myśleniu doszedłem do wniosku, że to wszystko nie ma sensu, 

zacząłem być dręczony przez myśli samobójcze.  

Była jeszcze jedna rzecz, która bardzo mnie zastanawiała od samego początku. Zaczęły się dziać 

rzeczy niewytłumaczalne. Z naukowego punktu widzenia rzeczy nadprzyrodzone. Zacząłem słyszeć 

jakieś głosy, szurania w nocy, odczuwałem czyjąś obecność. To też się pogłębiało i nasilało. Przyszedł 

taki moment, że ja mocny facet, ( za którego się miałem w tej swojej pysze) stwierdziłem, że ja nie mogę 

nic, że muszę iść gdzieś prosić o pomoc. Niestety nie był to Kościół Katolicki, poszedłem całkowicie w 

przeciwnym kierunku, ponieważ duchowo byłem w innej przestrzeni.  

Trafiłem do człowieka, który zajmował się akupunkturą, energoterapią itp. W efekcie tych spotkań 

trafiłem do człowieka, który zajmuje się hipnozą. Byłem w stanie totalnej rozpaczy, myślałem, że jak on 

mi nie pomoże, to już jest koniec wszystkiego. Do tego gabinetu umówiłem się 13 maja. Była to dla mnie 

data zupełnie nieznacząca. Wtedy za wiele o Fatimie nie wiedziałem. Kiedy tam szedłem miałem już od 

pewnego czasu głos, który mnie prowadził i mówił mi: „ idź, tam wszystko będzie załatwione, masz takie 

problemy, ten człowiek ci pomoże”. W czasie tej drogi układałem sobie w głowie, co będę mówił i mój 

wzrok zatrzymał się na postaci kobiety, która była w pewnej odległości ode mnie. Stała jakby w 

światłości, wyciągała przed siebie ręce i mówiła coś w moją stronę. Nie znałem jej, ale zatrzymałem się 

na chwilę. Ten głos płynął jak muzyka, nie słyszałem słów, tylko słyszałem, że coś mówi w moim 

kierunku. Rozejrzałem się wokół siebie, ale byłem sam. Przez tę chwilę poczułem się spokojniej i 

bezpiecznie, pomyślałem, że może podejdę, zapytam, co ma mi do powiedzenia? Kiedy tak się to 

ważyło, czy mam podejść, czy nie ( były to sekundy ), odezwał się wcześniejszy głos, mówiąc: „Zostaw 

to, przecież ty idziesz ratować wszystko, tobie się wszystko zawaliło, idź do tego gabinetu”. 
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Oczywiście poszedłem za tym głosem. Po tej wizycie wróciłem do domu i tego wieczoru, i nocy byłem 

sam. W naszej sypialni wisiał krzyż ( metalowy, dość solidny), który moja żona otrzymała na 

bierzmowanie, który był poświęcony przez biskupa. Do tej pory nie miałem do tego krzyża żadnej 

antypatii, był mi obojętny. Tej nocy, będąc w innym pokoju poczułem irracjonalną nienawiść do tego 

krzyża. Nie da się tego opisać. Poczułem nienawiść i że muszę go wyrzucić, dłużej być on tutaj nie 

może. Udałem się do sypialni, zdjąłem go ze ściany. Z uwagi na to, że był metalowy musiałem użyć 

kombinerek i pociąłem go, robiąc to samo z pasyjką. Wyrzuciłem go do kosza. Poczułem z tego 

satysfakcję. Teraz wiem, jak ten krzyż diabłu przeszkadzał, ten znak Męki Pana naszego, znak naszego 

Zbawienia, naszego Odkupienia. Jak on diabłu przeszkadzał, aby mógł dokończyć dzieła, zniszczyć i 

doprowadzić do obłędu i w konsekwencji do potępienia mnie i mojej małżonki, i dziecka. Od tego 

momentu, ostatni tydzień uważam, że przeszedłem piekło na ziemi. Doświadczyłem tego, co jest 

piekłem. Spadła już zasłona oddzielająca nas od tej rzeczywistości, którą widzimy. Zacząłem np. widzieć 

postaci, które podchodziły do mnie na ulicy, mówiąc mi moje grzechy, o których tylko ja wiedziałem. Po 

czym ta postać się odwracała i się rozpływała w powietrzu. To już był istny obłęd. W domu np. żarówki 

eksplodowały. Po ludzku patrząc, nie wiem jak ten tydzień przetrwałem. Oczywiście wytrwałem dzięki 

łasce Bożej. Po tym tygodniu miałem kolejną wizytę w gabinecie u człowieka, który był mroczno ubrany. 

Niewiele pamiętam, ale była to przede wszystkim rozmowa. Wracałem do domu z przeświadczeniem, że 

wszystkiemu jest winna moja żona. Jak ją zlikwiduję, to znikną moje problemy. Jednocześnie 

odczuwałem potężny strach na temat moich myśli. Próbowałem zapanować nad tym.  

Gdy wróciłem do domu, rozpętała się awantura. To był ten moment, kiedy stwierdziłem, że więcej już nie 

uniosę i albo rzeczywiście to zrobię albo muszę odejść. Wyszedłem z domu. Dziecko na szczęście 

spało. Myślałem, aby ze sobą skończyć. Myślałem już tylko jak to zrobić. Przyszedł do mnie wewnętrzny 

głos, zadzwoń do Krzysztofa. To się cały czas powtarzało. Wykonałem w końcu ten telefon. 

Powiedziałem mu, że chcę popełnić samobójstwo i czy mi pomoże. Powiedział, że tak. Spytał się gdzie 

jestem i że przyjedzie po mnie. Ubierając się, zamierzając mnie ratować – zasnął. Obok w pokoju 

zasnęła również jego żona, która odbierała ten telefon i wiedziała, co się dzieje. Zielona Góra ma 140 

tyś mieszkańców, a ja nie wiedziałem gdzie on mieszka. Ale trafiłem do niego, nawet nie wiem jak.  

Jak już byłem na tym osiedlu, na którym sądziłem, że tu mieszka, stanąłem przed blokiem. Otworzyły się 

drzwi, wychodzący mężczyzna spytał się mnie, kogo szukam? Powiedziałem mu, wtedy on mi 

zaproponował, że mnie poprowadzi. Kiedy zacząłem mu opowiadać o tym wszystkim, co mnie spotkało 

do tej pory, mówiłem również o tych rzeczach nadprzyrodzonych, że to jakieś diabelstwo. On mnie 

spokojnie wysłuchał w skupieniu i bardzo poważnie powiedział do mnie: 

 „Wiem, o czym mówisz. Przeszedłem podobną rzecz. Wierzę ci w każde słowo.” Jak to 

usłyszałem, ucieszyłem się, że nie uważa mnie za wariata i nie każe mi się leczyć. Zacząłem słuchać go 

ze skupieniem. Zaczął mi opowiadać o swoim powrocie do Kościoła Katolickiego. Po śmierci ojca 

zadawał sobie pytanie, po co my tu żyjemy ? Opowiedział mi, co go doprowadziło do Spowiedzi Św., 

czym są sakramenty święte. Mówił to w ten sposób, że ja do tej pory już nigdy nie słyszałem, aby ktoś 

tak mówił o Bogu. Rozmowa ta trwała do rana.  
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Poszedłem z nim do pracy. Nie byłem wstanie funkcjonować, ale jakoś mi się udało zrobić rachunek 

sumienia. Pokazane mi zostało, czym jest grzech, jak ranimy nim Boga, siebie, swoje otoczenie. 

 Wieczorem tego dnia byłem u Spowiedzi Św. Wszystko to było przygotowane, miałem księdza 

umówionego. 20 maja padłem na kolana przed kapłanem i wyznałem grzechy. Poczułem jakby ktoś ze 

mnie ciężarówkę gruzu zrzucił. Dostałem od tego kapłana krzyż i różaniec. Idąc z krzyżem i różańcem w 

ręku uniosłem do góry i mówiłem:  „Jezu wiem, że Ty żyjesz. Wiem, że wszystko zepsułem, ale też 

wiem, że kiedy pójdę z Tobą to wszystko będzie naprawione. Nie wiem jak. Wiem, że te kuleczki, 

które tu trzymam, to jest jakaś broń i że to załatwi wszystko”.  

Po powrocie do domu zaczęło się dziać bardzo wiele. Idąc do domu, szedłem przez las z krzyżem i 

różańcem, trzymając je w górze. Powtarzając w kółko, że Jezus żyje, że jest Bóg, jest Matka Boża, i 

że jest to prawda. Czułem, że głosy wokół mnie krążyły i mówiły: „głupcze, tego nie ma”. Idąc dalej, 

dostałem doświadczenie w moim sercu: „jedynym moim celem w życiu jest moje Zbawienie.” 

Wszelkie inne rzeczy, są tylko środkami w osiągnięciu tego, bądź przeszkodą. Jeśli tego celu się nie 

osiągnie jest tylko jedna alternatywa - wieczne potępienie, czyli piekło, którego doświadczyłem tu na 

ziemi. Rozpoczęła się wojna przez 10 m-cy. 

Moja spowiedź odbyła się w 44 rocznicę mojego Chrztu Św. Tu Bóg pokazał mi, że jest moim Panem, i 

że jeżeli poddam się Jego prowadzeniu, to zobaczę cuda, których sobie nigdy nie wyobrażałem. Tydzień 

po tym moja córka trafia do zespołu Arka Noego. Przejeździłem z nimi całą Polskę. Pan Bóg powiedział: 

”Możesz służyć Mi muzyką”  

Zacząłem się uczyć odmawiać Zdrowaś Maryjo … Później dostałem takie przeświadczenie, że mam się 

modlić po łacinie. W ogóle nie miałem na ten temat pojęcia. Na początku nauczyłem się w tym języku 

Zdrowaś Maryjo i Święty Michale Archaniele. Wtedy tego w ogóle nie rozumiałem.  

Parę miesięcy później wstąpiłem do Żywego Różańca i modliłem się już na całym różańcu, codziennie 

przyjmowałem Pana Jezusa. Walka była niesamowita.  

Któregoś dnia, gdy wyszliśmy z rodziną z kościoła, wsiedliśmy do auta i ujechaliśmy chyba 1 km, gdy 

pijany kierowca centralnie uderzył w nasz samochód. Doznałem złamania kręgosłupa, a żonie i córce nic 

się nie stało. Zacząłem mieć żal do Pana Boga, nie rozumiejąc sytuacji mówiłem: „Boże wiem, że 

jesteś, że jesteś Dobry, dlaczego to dopuszczasz w momencie, kiedy idę do Ciebie, kiedy 

zaczynam się modlić, próbuję zmienić swoje życie ?”  Zacząłem bardzo mocno wołać do Pana Boga 

na modlitwie: „Nie rozumiem tego, proszę odpowiedz mi. Jesteś konkretną Osobą i oczekuję 

odpowiedzi.” Z mojego doświadczenia wiem, że Bóg zawsze odpowiada na modlitwy człowieka. Nie 

ma takiej możliwości, aby nie odpowiedział, tylko, że odpowiada, kiedy chce, jak chce i w sposób, jaki 

chce. Mi odpowiedział w bardzo mocny sposób, pewnie dlatego abym mógł robić to, co teraz robię.  

Tydzień później przyjechał biskup na wizytację do parafii. Wyszedł z mikrofonem bezprzewodowym i 

zatrzymał się przy mojej ławce. Zaczął mówić swoje świadectwo, dotyczące różańca. „Kiedy dostałem 

nominacje na biskupa, wsiedliśmy do samochodu, wzięliśmy do ręki różańce i ruszyliśmy. 

Ujechaliśmy może 1 km, gdy nagle pijany kierowca z dużą prędkością centralnie w nas wjechał”. 
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Jak biskup to powiedział, to przez mnie aż prąd przeszedł. Spojrzałem się na żonę i córkę, były blade jak 

to usłyszały. Mówił to tak, jakby nasze zdarzenie opowiadał. Zatrzymał się w tym jednak miejscu i 

powiedział: ”Wiecie, po co ja wam to mówię? Bo wyszliśmy cali z tymi różańcami. Nikomu nic się 

nie stało. Żebyście wiedzieli, jaka jest moc modlitwy różańcowej. Jaka jest protekcja 

Przenajświętszej Maryi Panny za tymi, którzy się Jej oddają” Dla mnie była to bardzo czytelna 

odpowiedź. Tak jak potrafiłem, powiedziałem Matce Bożej: Jestem Twój!  

Wstąpiłem do Rycerstwa Niepokalanej i zacząłem do niego namawiać wszystkich. Rozdawałem 

Cudowne Medaliki. Wiedziałem, że Matka Boża jest przy mnie. Pewien krąg moich znajomych uważał, 

że to się już nawet nie da leczyć.  Ale zaczęli się pojawiać nowi znajomi. Tak się oddałem Matce 

Bożej, że już nie modlę się w swoich intencjach tylko wyłącznie w Jej. Mówię, że wszystkie łaski, które 

płyną np. z uczestnictwa w Mszy Św. Ty Maryjo decyduj o tym, co z Tym zrobić. Tak postępuję już od 

kilku lat.  

Po jakimś czasie zaczęli się do mnie zgłaszać ludzie z problemami duchowymi. Dziesiątki ludzi, na 

różnym etapie życia duchowego kwalifikowało się do modlitwy egzorcyzmu. Zacząłem posługiwać też z 

naszymi diecezjalnymi egzorcystami. Podczas tych modlitw doświadczałem dużo cudów, które 

objawione zostały na kartach Ewangelii. Uzdrawianie z chorób, które okazywało się, że są pochodzenia 

demonicznego. Modliłem się często po łacinie. Diabeł takiej modlitwy nienawidzi. Kiedy modliłem 

się w tym języku zaczynały się manifestacje złego ducha. Największy cud objawia się w momencie 

uobecnienia Męki i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa w Liturgii Eucharystycznej i 

drugi cud to jest konfesjonał, to są sakramenty św. To nam zostawił Jezus Chrystus i to jest największa 

broń. Czasami trzeba egzorcyzmu, kiedy człowiek jest tak mocno zablokowany, że np. nie może się 

wyspowiadać. Powinniśmy zawsze o tym pamiętać.  

W Zielonej Górze obchodzimy 100 letnią rocznicę powstania Rycerstwa Niepokalanej ( 10.2017r. ). 

Bardzo mocno się w to zaangażowałem. Namówiłem kilkaset osób, aby zawierzyli się MB za św. 

Maksymilianem Marią Kolbe. Przyszła taka myśl, aby zrobić coś dla Maryi. Jako takie wotum 

wdzięczności za nasze nawrócenie. Po jakimś czasie przyszła do mnie pocztą książeczka pt „Traktat o 

Doskonałym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Odłożyłem ją na półkę. Usłyszałem jednak: 

„Synu ja chcę, aby ta książeczka przez twoje ręce trafiła do jak największej ilości Moich dzieci”. 

To się powtarzało. Pomodliłem się słowami: „Matko Boża, jeżeli jest to Twoje pragnienie, jeżeli to 

jest rzeczywiście od Ciebie, to pomóż mi, bo co ja sam mogę. Sięgnąłem po nią i zacząłem czytać. 

Postanowiłem zawierzyć się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję. Zebraliśmy się w 12 mężczyzn, 

niektórzy z małżonkami, aby to uczynić razem, jako wotum oddania się Matce Bożej i postanowiliśmy 

krzewić to Nabożeństwo poprzez udostępnianie tej książeczki innym ludziom.  

Dotarliśmy do 300 osób, ale skończyły się nam już adresy. Wtedy zadzwoniła jedna z osób, która się już 

zawierzyła. Powiedziała mi, że jeżeli ty chcesz dotrzeć do dużej grupy ludzi, to musisz mieć pozwolenie 

od Biskupa. Bardzo mnie te słowa uderzyły, bo ona powiedziała, „jeżeli ty chcesz”, odpowiedziałem, że 

nie jest ważne, co ja chcę, tylko, co Bóg chce, co Maryja chce. Powiedziałem do niej, że jeżeli Pan Bóg 

chce, abym to robił, to nie ja pójdę do Biskupa, tylko Biskup przyjdzie do mnie. Z drugiej strony był 
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śmiech w słuchawce i usłyszałem, że jestem nienormalny. Moja odpowiedź była taka, że dla Boga nie 

ma nic niemożliwego. Następnego dnia rano budzę się i dzwoni nagle telefon, nieznany mi numer. 

Odbieram, mówię słucham, kto mówi ?… Słyszę: Szczęść Boże, czy to pan Andrzej Moszczyński? Tak, 

przy telefonie. Bo tu Biskup: „…Słyszałem, że pan traktatami się zajmuje, doszły do mnie takie 

informacje, chciałbym się z panem spotkać. Jakby pan mógłby przywieźć mi 50 traktatów dla 

księży…. i czy mógłbym Arcybiskupowi Dziędze przekazać, bo byłby też zainteresowany….  

Poszedłem do Kurii do Ks. Biskupa Tadeusza i opowiedziałem tę całą historię. Odpowiedź była 

natychmiastowa: „To jest dzieło Boże, to nie jest twoje. Upoważniam cię i proszę, abyś w naszej 

diecezji to robił, tak jak będziesz uważał za stosowne. Dokumenty przyjdą pocztą”.  

Upoważnienie to wyszło z Kurii 13 października. Zaśmiałem się, że na dole jest pieczęć Biskupa a na 

górze Matki Bożej. Chcieliśmy z tym wyruszyć natychmiast, ale pokończyły się wydawnictwa lub były 

nieładnie wydane albo były drogie. Będąc w Niepokalanowie rozmawiałam z jednym z ojców o tym, co 

chcemy robić i jak, ale nie mamy traktatów. Usłyszałem: „No to wydajcie sami”, ale nie miałem pojęcia 

jak? Ojciec przyniósł mi kluczyk i powiedział, że masz - tam załatwicie sprawę. Zapytałem, co to za 

kluczyk? Usłyszałem, że od celi Ojca Maksymiliana.. Poszliśmy tam i padliśmy krzyżem na tych dechach 

i powiedzieliśmy tak: „ Ojcze Kolbe Ty możesz u Matki Niepokalanej załatwić wszystko. Chcemy 

taki i taki traktat, ale najważniejsza rzecz, jaka nas interesuje, żeby nikt na tym nie zarabiał. Ma to 

być na Chwałę Boga i ku czci Maryi i o to Ciebie prosimy Ojcze”  

Bardzo w krótkim czasie rozdzwoniły się telefony do nas, wydawnictwo zrezygnowało z gaży, wszyscy 

ludzie, którzy dołożyli tutaj jakąkolwiek swoją pracę nie biorą ani grosza, stąd ta książeczka kosztuje 10 

zł. Do każdej dołączamy relikwie św. Świętego Maksymiliana M. Kolbe i błogosławionych męczenników 

Bł. Michała Tomaszka i Bł. Zbigniewa Strzałkowskiego.  

Ruszyliśmy z tą książeczką w Polskę i zaczęły się zaproszenia. Przez nasze ręce trafiło do ludzi 26.000 

Traktatów. Dużo cudów wydarzyło się u tych ludzi, w ich rodzinach, którzy się zawierzyli. Nawracają się 

alkoholicy.  

W wizji Św. Jana Bosko są dwie kolumny. Jedna z nich to Msza Św., a druga to ‘Doskonałe 

Nabożeństwo do NMP”.  

W 26 paragrafie św. Ludwik pisze, że jest to droga dla każdego, a szczególnie dla ludzi o prostym sercu 

i mocnej wierze. Znawcy mówią, że traktat ten powinien nosić nazwę: 

 „Przygotowanie na Powtórne Przyjście i Panowanie Jezusa Chrystusa, czyli Traktat o 

Doskonałym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”.  

Św. Ludwik bardzo mocno mówi o czasach ostatecznych i bardzo mocno nawołuje, aby powstała 

potężna Armia Maryi, która będzie zmagać się z armią ciemności. W jednych punktach odwołuje się do 

Kapłanów, ale w drugich do osób świeckich. To wy macie być tą piętą, którą Matka Boża będzie deptać 

łeb szatanowi.  

Jeśli się uwierzy, to będą działy się cuda.  
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Prymas Kardynał Stefan Wyszyński w 1966r zawierzył Polskę wg Traktatu wraz z Episkopatem. Wtedy 

ludzie za tym nie poszli. Może właśnie nadeszła ta pora, kiedy powinniśmy to zrobić. Chcemy, aby 

każdy Polak miał ten traktat, bo Maryja nas wybrała. 

Prosimy, aby każdy się włączył w Apostolstwo tego dzieła. 

Dwie rzeczy są potrzebne, aby uratować Kościół: odważni i wierni Biskupi, Kapłani, którzy będą grzmieć 

oraz wiara zgodnie ze słowami: „Tam jest Kościół, gdzie jest Prawdziwa Wiara”. 

Jest potrzebny Biskup i lud i wtedy jest prawdziwy Kościół. 

W 1948r Kardynał Hlond, umierają wygłasza po łacinie proroctwo: 

„Nie traćcie nadziei, ale zwycięstwo, jeżeli przyjdzie, to będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi 

Panny. W tej walce, która się toczy pomiędzy Jezusem Chrystusem a gromadą szatana. Tych, 

którzy uwierzą, że są wybrani wezwie Bóg na głębię i będzie tak, jak chce sam Bóg. Walczcie z 

ufnością pod opieką Błogosławionej Dziewicy Maryi – pracujcie. Zwycięstwo wasze jest pewne. 

Niepokalana zaprowadzi was do zwycięstwa. Amen.” 

P.S. Świadectwo, co prawda zostało nagrane w ramach III Pielgrzymki Tradycji Łacińskiej w 

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu, 14.10.2017 i tam zrodziła się inicjatywa zaproszenia 

Andrzeja Moszczyńskiego, ale niewiele odbiega od wystąpienia Andrzeja Moszczyńskiego do 

Częstochowy, jako gościa w ramach XIII Pielgrzymki Zawierzenia, 22.04.2018. Dlatego mając już ten 

tekst spisany przez mr Iwonę z Koszalina, wykorzystujemy i upubliczniamy go dla chwały Bożej, 

uczczenia Matki Bożej i pożytkowi wszystkich czytelników. Tekst jest nieco pełniejszy niż w 

Częstochowie, bardzo wymowne w swej treści i dlatego go publikujemy.(red.) 

ŚWIADECTWO RYCERKI JOANNY z OSTROŁĘKI  

Na początku sierpnia 2017 roku w Niepokalanowie uczestniczyłam w nabożeństwie prowadzonym przez 

ks. Macieja Bagdzińskiego. Ksiądz modlił się o uzdrowienie duszy i ciała.  

W Niepokalanowie trwały rekolekcje z modlitwami ku czci Boga Ojca. Dwa dni wcześniej poczułam się 

bardzo źle, bolał mnie brzuch i mimo to postanowiłam pojechać na rekolekcje - zawiózł mnie mąż. W 

czasie rekolekcji zwijałam się z bólu,  nie mogłam jeść, w dużej części czasu leżałam w pokoju. W 

czasie modlitw prosiłam o łaskę zdrowia. W trakcie modlitwy o uzdrowienie nagle ks. Maciej Bagdziński 

mówi:  

"Pan Jezus uzdrawia osobę, która ma tak silny ból brzucha jak w chorej trzustce lub nerce”.  

Ksiądz prosił, żeby wstały te osoby, które czują, że są to słowa do nich.  

Ja czułam,  że to do mnie, a koleżanka która znała problem mówi - "wstań, to do ciebie przecież". Po 

ludzku pomyślałam - "ale obok siedzi mój niewierzący mąż - co on  powie, jak wstanę, a brzuch 

mnie będzie bolał dalej". Wahałam się, już podnosiłam rękę, ale ksiądz odwrócił się i nie wstałam.  
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Następnego dnia białko stanu zapalnego we krwi było 380 przy normie do 5. Poszłam do szpitala, 

chirurg kazał mi przygotować się na operację z usunięciem jelita. Gorączka dochodziła do 40 stopni, 

miałam 3 tygodnie życia. Przez tydzień piłam tylko marchwiankę, modliłam się na różańcu, przyjaciele 

zamówili Msze św. w Gietrzwałdzie, a ja powiedziałam: "Jezu Ty się tym zajmij, Ty się o to troszcz".  

Z czasem gorączka zaczęła spadać, zdrowiałam nad wyraz szybko, chirurg i lekarze byli zdziwieni 

postępem leczenia, a wcześniej przewidywali około 2 miesiące pobytu w szpitalu.  

Po 9 dniach wróciłam normalnie do pracy, ominęła mnie ciężka operacja z wyłonieniem  jelita. 

Otrzymałam łaskę uzdrowienia - CHWAŁA PANU. Dziś wiem, że nie należy się wahać w takiej sytuacji, 

gdy słyszy się słowa o uzdrowieniu. Moje uzdrowienie trwało w czasie, dziś nie boli mnie brzuch, czuję 

się bardzo dobrze. Wielbię i chwalę Pana Jezusa za łaskę uzdrowienia.  

4 luty 2018 

mr Joanna  

ŚWIADECTWO RYCERKI ŁUCJI:  

TERAZ WIEM JAK OGROMNE ZNACZENIE  
MA TEN ŁAŃCUSZEK NA MOJEJ RĘCE 

Jest rok 2016 - Rok Miłosierdzia. Pewnej nocy podczas snu znalazłam się w pojeździe, który 

przypominał samochód. Nagle zaczął się wywracać i spadać w dół, pomyślałam, że jeśli wpadnę w to 

bagno, to koniec. Ale pojazd zmienił się wtedy w szafę metalową, a ściany po bokach i dno 

przypominało jakby było pokryte smołą, lub papą. Gdy spadłam na samo dno uzmysłowiłam sobie, że 

jestem zamknięta w szafie, wciśnięta pomiędzy sufit, a drążek, na którym wiesza się ubrania. Metalowy 

drążek przechodził mi przez klatkę piersiową i dziwnie miałam zakleszczoną prawą rękę, którą nie 

mogłam w żaden sposób ruszyć. Drążek ten zaczął ściskać mi klatkę piersiową. Uzmysłowiłam sobie, że 

to są ostatnie chwile mojego życia i z trudem łapałam oddech. Ciało moje przeszył dreszcz i zadałam 

sobie pytanie, czy jestem gotowa na śmierć? Z przerażeniem uświadomiłam sobie, że nie. W myślach 

moich zobaczyłam całe swoje życie i ogromną moją nędzę. W tym momencie usłyszałam głos: 

„Będziesz cierpieć. Maryja Cię uratuje. Mów Pod Twoją obronę”. W tym momencie wróciłam do 

rzeczywistości. Miałam wrażenie, jakbym w ogóle nie spała, kończąc odmawiać Pod Twoją Obronę. Gdy 

skończyłam zaczęłam się zastanawiać nad doznanym doświadczeniem i nad swoim życiem.  

Życie moje zaczęło toczyć się wokół spraw codziennych i obowiązków, gdy znowu pewnej nocy 

zostałam wyrwana ze snu i nagle ktoś do mnie powiedział łagodnym głosem: ”Nie masz łańcuszka”. To 

dziwne, wiedziałam od razu, że chodzi o łańcuszek na ręce zawierzenia się Jezusowi przez Maryję. 

Dotknęłam ręki raz, potem drugi i jeszcze raz, potem na zmianę obydwie, ale niestety nie znalazłam 

łańcuszka. Zdziwiło i zaskoczyło mnie to ogromnie. Zaczęłam szukać przesuwając ręką po 

prześcieradle, ale nie znalazłam. Pomyślałam, rano sprawdzę łóżko, ale i wtedy go nie znalazłam. 

Zaczęłam wracać myślami wstecz i szukać sytuacji, która by mogła spowodować jego zerwanie, ale nic 

sobie takiego nie przypominałam. Poprosiłam mojego Anioła, aby pomógł mi go odnaleźć i doprowadził 
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mnie do miejsca, w którym go zgubiłam. Mijały kolejne tygodnie, a łańcuszka nie znajdowałam. Ku 

mojemu zaskoczeniu, nagle przy zmianie pościeli, gdy zdjęłam prześcieradło, na materacu zobaczyłam 

łańcuszek. To dziwne, bo wcześniej, gdy zmieniałam pościel nie napotkałam go. Podziękowałam 

Aniołowi i łańcuszek odłożyłam do szufladki z zamiarem założenia go po skończeniu sprzątania, ale tak 

się nie stało.  

Tak naprawdę, to zapomniałam i życie zaczęło biegnąć swoim tokiem, a łańcuszek dalej znajdował się w 

szufladce, pomimo kilkakrotnych wewnętrznych przypomnień, aby go założyć, ale ja ciągle odkładałam.  

Był czas Wielkiego Postu, noc z czwartku na piątek. Podczas snu zostałam przeniesiona do jednego z 

domów rekolekcyjnych, w których byłam dwa razy na rekolekcjach. Znajdowałam się na jego holu gdzie 

stał z grupką uczestników kapłan, w którego rekolekcjach uczestniczyłam. Grupa i sam kapłan sprawiali 

wrażenie bardzo rozbawionych, starałam się podejść do kapłana, aby porozmawiać o moich dzieciach. 

Gdy się zbliżałam ignorował mnie, i za kolejną próbą podjęcia z nim rozmowy sytuacja się powtarzała. 

Zrezygnowana odwróciłam się idąc w stronę pokoju, gdy nagle usłyszałam głos kapłana: „Twoje dzieci 

nigdy się nie nawrócą”. Ścisnęło mnie za gardło a z oczu poleciały mi łzy. Położyłam się w łóżku i w 

tym momencie również miałam świadomość, że jestem w łóżku we własnym domu. Leżałam na boku i 

nagle zobaczyłam, że ów kapłan idzie w moim kierunku. Gdy już był blisko zorientowałam się, że to nie 

kapłan, tylko szatan. Zbliżając się do mnie, ogarniało mnie ogromne zimno, jakbym była w lodzie, 

ogarnął mnie ogromny bezwład. Czułam, że kładzie się za mną za moimi plecami. Nie mogłam się 

ruszyć, moje ciało i myśli były sparaliżowane. Gdy nagle położył swoją rękę na moich biodrach, coś mnie 

wyrwało z łóżka, wstałam, nie wiem w ogóle, jaką siłą, bo moje ciało i mój umysł były jakby nie moje. 

Ubrałam się i poszłam z zamiarem pomodlenia się, ale gdy uklękłam momentalnie zasypiałam, gdy 

próbowałam stać, lub chodzić po pokoju, nie pamiętałam nawet Zdrowaś Maryja. Cały czas słyszałam 

tylko jak jestem nędzna i po co ty się modlisz, twoje modlitwy są nic nie warte i szkoda twojego trudu. 

Moja dusza zapadła się jakby w otchłań ciemności, a szatan cały czas mi wmawiał, że Pan i tak nie 

wysłuchuje moich modlitw i w ogóle się ode mnie odwrócił, przekonując mnie cały czas, że nie ma sensu 

modlitwa.  

Gdy wszyscy wyszli z domu i zostałam sama, wszelkimi sposobami próbowałam się skupić na modlitwie 

odmawiając, co w danej chwili mi się przypomniało. W pewnym momencie doświadczyłam Miłości Boga 

widząc światłość, z której płynęła ogromna Miłość. Gdy nagle usłyszałam jakby się bramy nieba za mną 

zamykały, a ja znalazłam się za ogromnym murem. Miejsce to wyglądało jak spalona ziemia, sprawiało 

wrażenie niesamowitej pustki i chłodu. Stojąc za tym murem, który mnie oddzielał od Miłości Boga i 

bycia w Jego bliskości, odczuwałam przerażający ból, który palił moją duszę i serce z tęsknoty za 

Miłością Boga. Słowa tego nie oddadzą, jakie odczuwałam cierpienie tam przebywając i krążyłam wokół 

muru, by znaleźć, choć maleńką szczelinę, aby choć przez mały ułamek sekundy doświadczyć jeszcze 

tej Miłości Bożej, ale niestety szczeliny nie było, a tęsknota za Bogiem z każdą sekundą nasilała się. 

Dusza pragnęła wyrwać się z mojego wnętrza, ale niestety niebo było dla mnie zamknięte, a ja nie 

byłam godna tam się znaleźć. Gdy wróciłam do rzeczywistości cierpienie było w dalszym ciągu ogromne 

i powtarzałam: „Jezu przebacz mi te nieudolne modlitwy”.  
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Wieczorem idąc do Kościoła na Drogę Krzyżową cały czas odczuwałam, że niosę na plecach jakiś 

ciężar i słyszałam: „Po co ty tam idziesz?”. Miałam nadzieję, że jak przekroczę próg Kościoła, doznam 

ulgi, ale tak się nie stało. Podczas Drogi Krzyżowej ani przez moment nie mogłam się skupić, bo 

momentalnie zasypiałam, a jak patrzyłam na kapłana i ludzi widziałam ich rozebranych, a szatan mi 

sączył do ucha” „Co ty tu robisz, jak cały czas popełniasz grzech” - podsuwając mi różne grzeszne myśli. 

Chciałam wyjść po Drodze Krzyżowej, ale że nikt z mojej ławki nie wychodził, a ja siedziałam pod 

ścianą, zostałam na Mszy Świętej, gdzie również szatan mnie dręczył. Zbliżał się moment przyjęcia 

Komunii Świętej, szatan mi wmawiał: „Jak ty możesz iść do Komunii”. Siłą woli wstałam i poszłam 

mówiąc: „Jezu przebacz, ale muszę Cię przyjąć”. Gdy Kapłan podał mi Pana Jezusa i gdy wracałam 

do ławki odczułam wewnętrznie, że w otchłani ciemności mojej duszy zabłysło maleńkie jak główka 

szpilki światełko, które rozjaśniało mroki mojej ciemności. Zaczęłam odczuwać ulgę, wracała do mnie 

radość, a świadomość, że Bóg jest w moim sercu i że mnie nie opuścił była przeogromna. Cały ciężar, 

jaki odczuwałam nagle zniknął, czułam się lekka, a wracając do domu miałam wrażenie, że płynę 

nieustannie wielbiąc Boga.  

Gdy wróciłam do domu wiedziałam, że muszę założyć łańcuszek oddania się Jezusowi przez Maryję, bo 

to jest moja obrona. Gdy go założyłam stwierdziłam, że nie brakuje żadnego ogniwa, i żeby go założyć 

trzeba było jedno rozciągnąć i z powrotem zagiąć. Wtedy przypomniałam sobie to pierwsze wydarzenie, 

gdy wisiałam zakleszczona w szafie i w żaden sposób nie mogłam ruszyć prawą ręką – czy wtedy został 

mi zdjęty? Teraz wiem jak ogromne znaczenie ma ten łańcuszek na mojej ręce. Zrozumiałam też, 

jak ogromnie szatan chciał mnie zniechęcić do modlitwy, bo dopiero po czasie zobaczyłam i w dalszym 

ciągu doświadczam potęgę modlitwy w życiu moim i mojej rodziny.       

Dziękuję Panu Bogu za to doświadczenie. Zmieniło ono moje postrzeganie wartości życia na ziemi i 

czasu, który został nam dany przez Boga, abyśmy go dobrze wykorzystali. Otrzymałam ogromną łaskę, 

jak doświadczyłam, co mogę stracić przez grzeszne życie. 

Ile sił macie tak kochajcie Boga, bo to i tak jest namiastka Miłości, którą on nas obdarza. 

mr Łucja 

Dzieciątko Jezus ofiarowało mi Mszę Świętą 

Gdy w niedzielę, dnia 25.02.18, udałam się jak zwykle na polską Mszę Świętą 

do kościoła St. Marien w Berlinie, nic nie wskazywało na to, aby miało się tam 

wydarzyć coś niezwykłego..., A jednak stało się inaczej. 

Zostałam miło zaskoczona! 

Tuż przed Mszą Świętą do ławki, w której siedziałam, weszła moja koleżanka 

i szepnęła mi, że dzisiejsza Msza Święta jest w mojej intencji i już za chwilę to 

samo usłyszałam z ust księdza Grzegorza, a jej słowa brzmiały następująco:  
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„Dla pani Danusi, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej”. 

Zdumiało mnie to i bardzo ucieszyło!  

Nie ukrywam, że ciekawił mnie ofiarodawca, któremu koniecznie chciałam podziękować za ten tak 

piękny prezent.  

Po zakończeniu Mszy Świętej udałam się do zakrystii, pytając, komu mam do zawdzięczenia tę łaskę?  

„Księdzu proboszczowi” – brzmiała odpowiedź. „On wpisał, jako intencja tylko słowo „Danuta”, a myśmy 

to trochę upiększyli...” - odpowiedział mi na to kapłan. 

Tego dnia nie weszłam do zakrystii... 

W każdą niedzielę jestem w tym kościele dość wcześnie, aby z Niemcami odmówić Koronkę do Bożego 

Miłosierdzia. Potem mam 1 godzinę czasu do rozpoczęcia Eucharystii w języku ojczystym. To mój czas 

na modlitwę. W tej godzinie zawsze jednak wchodzę krótko do zakrystii, aby się napić i odetchnąć...  

Jednak tej niedzieli tego nie uczyniłam i nie mogłam księdzu wyjaśnić, co mogłoby oznaczać słowo 

„Danuta” wpisane, jako intencja – miałam tam wpisać intencję kola Różańcowego, która została już 

jednak odprawiona w środę, o czym nie wiedział nasz proboszcz... 

Tego dnia, dnia 25.02.18, w dalekiej Brazylii odprawiona została 250 Msza Święta w intencji 

ratunku dzieci nienarodzonych przed aborcją i Miłosierdzie Boże dla wszystkich, którzy mają z 

nią cokolwiek wspólnego - za wstawiennictwem Dzieciątka Jezus. 

Wszystko zaczęło się od naszej s. Zofii Grochowskiej... 

Pan Jezus powiedział do niej w orędziu z dnia 25.04.1995 następujące słowa: 

„Światło Boże, Bożej Dzieciny zajaśniało nad światem i każdego 25 dnia miesiąca zanoście modły do 

stajenki Betlejemskiej, gdzie się narodziłem, jako Bóg – Człowiek. 

W tym dniu błogosławię wszystkim modlącym się. Raduje się moje serce, że pamiętacie o mnie”. 

Te słowa wzięłam sobie do serca i to mocno! 

Od stycznia 2016 roku zaczęłam odprawiać każdego miesiąca w dniach od 16 – 24 Nowennę do 

Dzieciątka Jezus i zamawiać w w/w intencjach Msze Święte. 

W każdy 25 dzień miesiąca zamawiam specjalną Mszę Świętą dla Dzieciątka Jezus i to Ono samo ma 

decydować, w jakiej intencji je chce ofiarować. 

Dokładnie dnia 25.02.18 Dzieciątko Jezus dostało ode mnie swoją 25 Mszę z kolei, której intencje 

przeznaczyło dla mnie... Ono wyraziło mi tym swoją wdzięczność!   

Tak to osobiście odczytuję i za ten piękny prezent napisaniem tego świadectwa Bożemu Dziecięciu z 

całego mojego serca dziękuję. 

Berlin, dnia 3.03.2018         mrMSJ Danuta  
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Świadectwo rycerki Anety z Radomia: 

„JAK TO PAN BÓG WYSŁUCHAŁ MOICH MODLITW..., 
ABY POWSTRZYMAĆ FALĘ ZŁA W RODZINIE 
MOJEGO MĘŻA” 

Wiedziona chęcią pomocy innym, którzy być może podejrzewają, iż mają problemy z powodu przewinień 

przodków – postanowiłam podzielić się tym z wami, jak to Pan Bóg wysłuchał moich modlitw i 

poprowadził mnie, aby powstrzymać falę zła w rodzinie mojego męża. 

Zdaję sobie sprawę, że są osoby – w tym i duchowne, które nie wierzą, iż można odpowiadać za 

grzechy innych z rodziny. Jednak to, co doświadczyłam wskazuje jednoznacznie, że za grzechy, które 

nie są wynagrodzone odpowiemy sami lub nasi bliscy czy też następne pokolenia, aż ktoś wreszcie 

znajdzie się w rodzinie, kto zechce przeprosić Boga i zadośćuczynić za swoich ziomków... Ktoś, kto 

będzie się modlił, przepraszał i prosił o światło Ducha Świętego jak powstrzymać te narastające latami 

problemy... 

Wierzę, że skoro Pan Bóg pomógł mi w tej kwestii, to chce także pomóc i innym, skoro otrzymywałam 

przynaglenia w sercu, abym opisała to, co mnie spotkało. Ponadto po rozwiązaniu problemów w mojej 

rodzinie Pan zaczął mi stawiać kolejne osoby na mojej drodze z podobnymi problemami i zrozumiałam, 

że takich osób musi być znacznie więcej. Czułam, że to wola Boża, którą powinnam wypełnić opisując 

jak to wszystko zostało rozwiązane, aby pomóc innym.  

Wychodząc za mąż – jak większość zakochanych ludzi – nie zastanawiałam się, w jaką wchodzę 

rodzinę i z jaką przeszłością. Zresztą wtedy nie wiedziałam nic o grzechach dziedziczonych z 

poprzednich pokoleń, bo i na innym etapie duchowym byłam. Wiedząc jednak, że teść ma problem 

alkoholowy – zaraz po ślubie pojechaliśmy z mężem do Częstochowy zawierzyć nasze małżeństwo 

Maryi. Pragnęłam uchronić męża od powyższego problemu w przyszłości. Dziękowałam Matce Bożej za 

nasze małżeństwo i prosiłam, aby nas wzięła pod swoją opiekę. Prosiłam jeszcze o inne rzeczy, które z 

perspektywy czasu widzę, że zostały wysłuchane. Dodam, że mój mąż nie pije. Wierzę, że to 

zawierzenie uchroniło moją najbliższą rodzinę przed wieloma problemami, które nie ominęły członków 

rodziny męża. Gdy zaczęły się większe problemy w jego rodzinie m.in. choroby psychiczne, długi 

finansowe, zdrady i inne – postanowiłam im pomóc żarliwą modlitwą.  

Właśnie wtedy przysłano mi różne gazetki Głosu Małego Rycerza, [czasopisma wewnątrz-

wspólnotowego Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego], którego jestem członkiem. 

Przejrzałam je tylko wyrywkowo w ciągu dnia. W nocy miałam sen, w którym ujrzałam jedną ze stron 

tego czasopisma. Wcześniej nie zwróciłam na nią szczególnej uwagi. Była to str. 58 z Głosu MR nr 23, 

gdzie napisane były modlitwy za praprzodków i intencja Mszy Św. za dusze przodków z prośbą o zdjęcie 

[skutków] obciążeń pokoleniowych dla żyjących. Dla tych, którzy nie mają tego numeru gazetki a 

chcieliby wiedzieć, co na tej stronie było napisane – podaję: 
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„INTENCJE MSZY ŚW ZA DUSZE PRZODKÓW 

z prośbą o zdjęcie obciążeń pokoleniowych dla żyjących. 

„Za dusze zmarłych przodków z rodziny…………. ,aby ich przewinienia ziemskiej pielgrzymki (klątwy, 

pakty, aborcje, czary, wróżby, bunty itp.), które mają korzeń kontynuacji zła i skutków na żyjących 

obecnie i pokolenia przyszłe, - aby te skutki grzechów były przecięte, zerwane, a obecnie żyjące osoby 

odpowiadały tu i teraz za swoje myśli, słowa i czyny”.  

Na stronie tej była również modlitwa za praprzodków, którą przeczytałam w czasie odprawianej później 

Mszy św. Dla zainteresowanych piszę jak ona brzmiała: 

”Mój kochany Aniele Boży, gorąco Cię proszę: zanieś na ołtarz Pana wszystkich moich 

praprzodków od strony mamy i taty oraz od strony męża, żony i aby wszystkie 

obciążenia, jakimi ktokolwiek z nich obraził Pana Boga w formie sprzeniewierzenia się 

Bogu w samym zarodku zła, aby skutki tych wszystkich zniewoleń - obciążeń takie jak: 

klątwy, nałogi, wszelkiego rodzaju zniewolenia, brak miłości, nieczystość, kłamstwa, 

aborcje, zabójstwa, oszustwa, zazdrość, nienawiść, obłuda, zawiść, chytrość, profanacje 

obrazów, figur i symboli religijnych, złe słowa na Kościół, kapłanów, duchowieństwo, 

różne formy okultyzmu, pakty i inne zło znane Tobie, Panie Jezu, nie miały wpływu na 

mnie, na moje dzieci, wnuki i przyszłe pokolenia. Panie Jezu Miłosierny z głębi serca 

przepraszam w imieniu wszystkich praprzodków i proszę o wybaczenie. Panie Jezu 

powierzam Tobie swoje serce, abyś od tej pory Ty we mnie działał, abyś Ty przez moje 

przebaczenie dokonał przebaczenia w moim imieniu na mocy oddanego Ci mojego 

serca i woli. Przetnij Panie Jezu, więzy tego zła, zabierz i unicestwij to wszystko zło na 

zawsze, abyśmy tu i teraz odpowiadali duchowo i cieleśnie za siebie w miłości Bożej. 

Amen.” 

Podczas tego snu oprócz faktu, że zobaczyłam tą stronę usłyszałam także głos, który powiedział mi, 

żebym zamówiła Mszę św. o przerwanie grzechów pokoleniowych z rodziny mojego męża. Oczywiście 

poprosiłam znajomego księdza, aby odprawił mszę i przeczytał w całości wyżej wymienioną intencję, 

która mi się śniła.  

W czasie, gdy czekałam na jej odprawienie, modliłam się za przodków męża, po czym znów miałam 

sen, w którym pokazane miałam, że w tej rodzinie było tak wiele grzechów, że moje modlitwy to jak 

kropla w morzu przewinień i że lepiej się odciąć od tego zła niż je wynagradzać latami, tym bardziej, że 

zło przodków przeszkadzało mi i moim najbliższym w uświęcaniu się – tak to miałam przedstawione. 

Widziałam to w ten sposób, że idziemy – ja i moi najbliżsi po chropowatej kamienistej i trudnej drodze, 

która po oczyszczeniu stanie się gładka, prosta i łatwa. Wkrótce odbyła się Msza św. Ale to nie był 

koniec jak myślałam. Pan jednak nadal mnie prowadził i wskazywał co czynić, gdyż Go o to prosiłam.  
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Po kilku dniach przyjechała do mnie koleżanka ze wspólnoty. Podczas modlitwy powiedziała, że nie wie, 

o co chodzi, ale miała obraz koła i słowa dziadek, pradziadek męża. Dodam, że nic nie wiedziała o 

powyższych problemach w rodzinie. Tego samego dnia odwiedziła mnie inna charyzmatyczka, która 

wytłumaczyła mi, że koło, o którym była mowa to grzechy, które są niewynagrodzone i wciąż powtarzają 

się z pokolenia na pokolenie. Uświadomiłam sobie, że faktycznie kilkakrotnie były tam samobójstwa, 

choroby psychiczne czy problemy z zajściem w ciąże w różnych pokoleniach tej samej rodziny.  

Na drugi dzień zadzwoniła koleżanka z innej wspólnoty charyzmatycznej, którą dawno nie widziałam 

oznajmiając mi, że czuła, iż musi zadzwonić. Po krótkiej rozmowie miała światło od Ducha św., co mam 

dalej zrobić. Poleciła mi, abym poszła przed Najświętszy Sakrament i uwielbiała Pana w tej sytuacji, w 

tych wszystkich problemach. Poleciła, abym prosiła, by zagościło Królestwo Boże w tych problemach. 

Zawierzyłam te wszystkie problemy Miłosierdziu Bożemu oraz Maryi i Jej Niepokalanemu Sercu przez 

wstawiennictwo Św. Rity. Zawierzyłam także wszystkich żyjących z rodziny męża, gdyż czułam, aby za 

nich również się modlić. Oczywiście przepraszałam Boga za grzechy przodków męża i prosiłam, aby 

Pan przerwał i zatrzymał to zło, które niszczy życie żyjących członków rodziny. Prosiłam za nich, 

ponieważ oni nie byli świadomi, dlaczego to wszystko ich spotyka – wręcz oskarżali Boga. Odmówiłam 

także nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w tych intencjach.  

Podczas Mszy św. dostałam w sercu przynaglenie, abym do swoich próśb dołączyła ofiarę w postaci 

postu czterdziestodniowego. Pomyślałam, że odmówię sobie mięsa, ale w czasie snu dostałam słowa, 

aby to był post bez słodyczy. Obawiałam się, że nie dam rady, ale z Bożą pomocą przetrwałam wakacje 

bez lodów i innych łakoci.  

Innym razem usłyszałam nad ranem słowa. -”Poproś męża, aby zawierzył swoją rodzinę Niepokalanemu 

Sercu Maryi“.  

Pewna znajoma posiadająca wielkie łaski, a którą Pan postawił na mojej drodze uświadomiła mi także, iż 

powinnam zamówić gregoriankę w przypadku tak licznych grzechów w tej rodzinie – miała takie światło 

od Ducha Świętego. Tak też zrobiłam podając tym razem taką intencje:  

”O przerwanie i rozbicie zła pokoleniowego w rodzinie…... i przerwanie skutków tych 

grzechów, aby nie miały one wpływu na obecne pokolenia.”  

(Zamówiłam ją na Ukrainie, gdyż tam bardzo brakuje zamawianych intencji a i ofiara za msze jest do 

pogodzenia.)  

Gdy już wiedziałam, że się one tam odbywają, wówczas i ja uczęszczałem do swojej parafii codziennie 

przez 30 dni łącząc się duchowo z owymi mszami i przyjmując Pana Jezusa w Komunii Św. w 

powyższej intencji.  

Po niedługim czasie nawróciła się jedna z osób z rodziny męża, która również zaczęła modlić się za 

rodzinę. Pewnego dnia odwiedziła mnie i postanowiłyśmy razem prosić Boga o przebaczenie za grzechy 

przodków. Czym gorliwiej się modliła, tym gorzej się czuła, w końcu osunęła się i musiałyśmy przerwać 

modlitwę, bo było jej niedobrze.  
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Tego samego dnia, gdy poczuła się lepiej postanowiłyśmy jechać na Mszę św., która akurat odbywała 

się za zmarłych. Napisałam jej tekst, o co ma prosić i pojechaliśmy.  

Podzielę się też tym, co jej podyktowałam:  

“Panie Jezu tę Komunię św. ofiaruję w intencji, jako wynagrodzenie Ci za wszystkie 

grzechy moich przodków, aby ich przewinienia ziemskiej pielgrzymki min klątwy, pakty, 

aborcje, czary, wróżby, bunty, gusła i zabobony, które mają korzeń kontynuacji zła i 

skutki na żyjących obecnie i pokolenia przyszłe, aby te skutki grzechów były przecięte, 

zerwane a obecne osoby odpowiadały tu i teraz za swoje myśli słowa i czyny. I aby te 

grzechy nie skutkowały na obecne pokolenia. Dziękuje za życie wszystkich moich 

przodków i wszystko im wybaczam to, co ja i moja rodzina przez ich przewinienia 

doświadczyliśmy. Panie proszę o miłosierdzie dla nich. Ja w swoim imieniu i mojej 

rodziny za wszystkie ich przewinienia przepraszam Cię Panie Boże. Przepraszam także 

moich przodków i proszę o wybaczenie. Ja, jako członek tej rodziny w imieniu 

wszystkich swoich zmarłych przepraszam tych wszystkich, którym oni za życia 

złorzeczyli i przebaczam tym wszystkim, którym oni za życia nie zdążyli przebaczyć.”  

Zaczęła czytać ten tekst w czasie podniesienia i nagle zaczęła wymiotować, upadła w te nieczystości i 

nie miała siły wstać. Czułam, że to ofiara za przewinienia przodków. Później nadal się za nich modliła i 

myślę, że to nie przypadek, iż tak się czuła, gdy wynagradzała za ich grzechy.  

Któregoś dnia natrafiłam na stronę w internecie ojca Amorth`a - modlitwy o uzdrowienie, którą 

wysłuchałam. Po kilku dniach dostałam od koleżanki książkę pt. „Uzdrowienie międzypokoleniowe” 

Roberta de Grandis`a – dała mi ją twierdząc, że tak czuła. Dodam, że jest to jedna z wielu pozycji na 

rynku – jak myślę – która pokazuje nam, że warto dla własnego dobra wynagradzać za grzech 

przodków.  

Przytoczę jeszcze cytat z powyższej książki: „Dla chrześcijanina, uzdrowienie międzypokoleniowe 

stwarza szansę rozpoznania i doprowadzenia do uzdrowienia rodzinnych wpływów 

pochodzących z przeszłości, a powodujących skutki w przyszłości.” (Przykro, że zakazuje się 

odprawiania takowych mszy w Polsce, które tak bardzo mogłyby nam pomóc pozamykać furtki przed 

złem. No cóż pozostaje nam się modlić o światło Ducha Świętego dla duchowieństwa.)  

Minęło zaledwie kilka dni i znów daje mi taką samą książkę inna koleżanka. Pomyślałam, że to chyba 

przynaglenie do jej przeczytania, ale z powodu braku czasu nadal ją odkładałam, aż w końcu Pan dał mi 

chorobę, aby zmobilizować mnie do jej przeczytania i odmówienie modlitw w niej zawartych. Czułam, że 

są one ważne gdyż, przy niektórych zwrotach łzy same cisnęły mi się do oczu.  

Po zakończeniu gregorianki i postu bez słodyczy zastanawiałam się czy to koniec. Spytałam więc o to 

Pana, wtedy nagle poczułam, aby wziąć do ręki Dzienniczek św. Faustyny. Pytam, co chcesz mi 

powiedzieć Panie? – I otwieram na nowennie do Bożego Miłosierdzia. Zaczęłam więc ją odmawiać nie 

podając intencji a na drugi dzień dzwoni do mnie koleżanka, która mówi mi, że ma dla mnie przekaz. 
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Mam odmówić cztery nowenny. Pierwszą o przerwanie grzechów pokoleniowych w rodzinie męża. 

Drugą o przebłaganie za grzechy pokoleniowe w tej rodzinie. Trzecią dziękczynną za przerwanie 

grzechów pokoleniowych. Czwarta o zatrzymanie skutków tych grzechów pokoleniowych? Zatem 

wiedziałam, czemu mam odmawiać tą nowennę.  

Po odmówieniu wszystkich czterech mój mąż miał sen, że jego rodzina się bawiła a ja sama po nich 

sprzątam cały bałagan. Ja natomiast we śnie otrzymałam słowa: ”Przyjmij Komunię wynagradzającą za 

przerwanie grzechów pokoleniowych w rodzinie twojego męża. Zadzwoniła też koleżanka mówiąc, że 

też miała słowo potwierdzające oczyszczenie mojej rodziny. Byłam bardzo szczęśliwa, że Pan Bóg był 

tak miłosierny i wysłuchał moich modlitw [i przyjął post i inne ofiary], że dał się przebłagać i przerwał to 

wszelkie zło, które dotykało tak wiele osób. Wierze, że wszystkie problemy z pomocą Bożą będą się 

rozwiązywały w swoim czasie. Wiem, że to wielka zasługa Maryi i pomoc Świętych, którym również 

jestem wdzięczna. W sumie to nie jest wielki wysiłek tylko trzeba wiary i chęci, a można tak wiele 

otrzymać dla siebie, rodziny i kolejnych pokoleń.  

Ja opisałam swoją drogę, jaką przeszłam, aby rozwiązać problem w swojej rodzinie i je pomóc. Być 

może Duch Święty inaczej was poprowadzi. Na pewno warto podjąć wysiłek i prosić Pana Boga o 

światło, a On z pewnością nas poprowadzi. Jak widzicie czasem da nam natchnienia, czasem słowo w 

Piśmie Świętym, czasem mówi przez inne osoby czy w czasie snu, ale wierzę, że jeśli szczerze prosimy, 

to nie zostawi nas samych, bo bardzo nas kocha i pragnie nam pomóc. Życzę Wam [wszystkim 

czytających te słowa], aby i wasze wszystkie problemy dobry Bóg pomógł wam rozwiązać.  

Pozdrawiam Aneta rycerka z Radomia. 

P.S. Jeśli obawiacie się, że nie stać was na gregoriankę to nic nie szkodzi - pieniądze nie są 

najważniejsze - tak myślę, choć trzeba przyznać, że nie ma nic wartościowszego niż Msza św. Być 

może w waszym przypadku nie jest ona niezbędna, może wystarczy dać na 9 pierwszych piątków 

miesiąca, lub może mała gregorianka, czyli siedem Mszy św. pod rząd a może tylko jedna Eucharystia. 

Sądzę, że najważniejsze to się nie poddawać, ale wierzyć w MIŁOSIERDZIE BOŻE i z wielką wiarą 

prosić o światło Duch Świętego co robić, jakie podłoże mają nasze problemy i jak się pozbyć zła, które 

nas dotyka, a może okaże się np. że ktoś nas przeklął. Warto jednak mieć świadomość tych spraw i 

działać, aby przez następne lata nie borykać się z wieloma kolejnymi trudnościami. (A.G.) 

Od Redakcji: Bóg zapłać rycerce Anecie za to piękne świadectwo z wyraźnymi radami, wskazówkami 

doświadczonymi i przynoszącymi błogosławione owoce w jej rodzinie, aby też wlać nadzieję i wzmocnić 

wiarę tych, którzy żyjąc borykają się latami z cierpieniem, udrękami w swoich rodzinach z bliskim sobie 

osobami.  

Warto w odniesieniu do skutków obciążeń pokoleniowych skorzystać z różnych publikacji m.in. 

o. Jamesa Manjacal`a „UWOLNIENIE Z PRZEKLEŃSTWA PRAWA” czy „UWOLNIENIE Z MOCY 

ZŁEGO DUCHA” ks. Tournyol du Clos. Także kwartalniki Legionu MRMSJ - „Głos Małego Rycerza” w 

tym ostatni numer (29) do tych kwestii nawiązują. Wszystkie w wersji elekronicznej są dostępne witrynie 

Legionu w zakładce:  http://www.mali-rycerze.pl/czytam,1483     (W.K.) 

http://www.mali-rycerze.pl/czytam,1483
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KILKA WYMOWNYCH DUCHOWYCH OBRAZÓW, REFLEKSJI  
I WSKAZÓWEK RYCERKI BOŻENKI z JÓZEFOSŁAWIA 

Moi Kochani Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego! 

Pragnę podzielić się z Wami kilkoma wizjami i refleksjami zapewniającymi nas o głębokiej łasce Matki 

Najświętszej przez Ducha Świętego i św. Józefa. 

Nasza Ojczyzna – Polska jest ciągle doświadczana boleśnie, a my jej rodacy odczuwamy to szczególnie 

w życiu codziennym. To piękne, że mamy śmiałych o oddanych kapłanów takich jak m.in. ks. Piotr Glass 

czy ks. Dominik Chmielewski, którzy podjęli się Zawierzenia Ojczyzny i przeproszenia Boga za 

wszystkie przewinienia naszych przodków podczas Wielkiej Pokuty w Częstochowie. Bardzo istotne jest 

też uznanie Chrystusa Pana za Króla w Krakowie a także wielka modlitwa Narodu - „Różaniec do 

Granic”. Stąd przez naszą gorliwość i otwarcie serc na Boga spływają wielkie Boże łaski na nas samych, 

nasze rodziny i całą naszą Ojczyznę. 

10 marca, podczas pobytu w Jastarni pod wpływem Ducha Świętego ujrzałam świetliste nasze morze, a 

po chwili Matka Boża przekazała mi wielką jej opiekę nad Polską tj. zamknięte granice naszego kraju 

Różańcem Świętym, a nad Polską rozpostarty jest duchowy płaszcz Matuni okrywający naszą ukochaną 

Ojczyznę. 

Natomiast w dniu św. Józefa, patrona naszych rodzin, Kościoła i Ojczyzny w wizji Pan ukazał nasz kraj – 

Polskę jakby palącą się świecę, której obrzeża (palącej się świecy) tworzyły granicę Polski, a na czubku 

płomienia tej świecy stał dumny św. Józef z wielką laską pilnujący nas i strzeżący naszej Ojczyzny. 

Zamknięte granice i ochrona z góry i z dołu w skutek ofiary i przelanej krwi naszych przodków w obronie 

wiary, Ojczyzny i honoru sprawiają, że ogromna ilość napierających demonów stoi przed naszymi 

granicami jednak wskutek Bożej ochrony nie mają możliwości wstępu na polskie terytorium. 

P.S. Dlatego - moi kochani – nawiązując do świadectwa Anety z Radomia, zajmijmy się omadlaniem 

naszych rodzin a przez to wzmocnimy naszą Ojczyznę. Zawierzmy Bożemu Miłosierdziu siebie, naszych 

najbliższych… Można to uczynić przez: 

1. Ofiarowanie się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg Traktatu św. Ludwika Marii Grignion de 

Montfort`a 

2. Oddanie się Woli Bożej przez codzienną modlitwę sercem, różańcem oraz jak najczęstsze 

uczestniczenie we Mszy św. i czytanie Pisma Świętego. 

Uwaga: Zamawiane Msze św. jest to źródło zdroju łask Bożych, bo podczas celebracji Mszy św. Niebo 

schodzi na ziemię, a my znajdujemy się w samym centrum światłości Bożej. 

Ważne jest też, iż ci którzy mają udział w owocach w zamawianych Mszach św. (m.in. tzw. Mszy 

wieczystej) promienie świetliste z łaskami i mocą Bożą jak działają jak (Boża) kroplówka, która uzdrawia 

i wzmacnia daną osobę, za którą ofiarowana jest Najświętsza Ofiara.         Służebnica Bożena. 
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MODLITWA O UZDROWIENIE MIĘDZYPOKOLENIOWE 
Z książki „Uwolnienie z mocy złego ducha – praktyczny przewodnik” ks. Tournyol du Clos s. 144  

Imprimatur: Nr 2160/2010 z dnia 24 sierpnia 2010, bp Jan Zając; wikariusz generalny,  

Ks. Kazimierz Moskała; wicekanclerz, cenzor Stanisław Deszcz CM 

Przodkowie nasi zgrzeszyli – ich nie ma, a my dźwigamy ich grzechy.  
(Lm 5, 7) 

„Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć” pisał święty Paweł (Rz 5, 

12). Skutki grzechu pierworodnego (niewiedza, pożądanie, skłonność do zła, osłabienie ludzkiej natury) 

przekazywane ludzkiej naturze, pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób cała rodzina może być 

obciążona dziedzictwem poprzedzających ją pokoleń. 

Nikt nie przychodzi na świat nie będąc jednocześnie obarczonym przez dziedzictwo, z którego rzadko 

zdaje sobie sprawę. 

W o wiele większej liczbie przypadków niż powszechnie się sądzi, okazja, którą wykorzystuje demon dla 

dręczenia (obrażania, posiadania, a nawet opętania) jakiejś osoby od czasów jej dzieciństwa, bierze się 

z grzechów i przewinień jej rodziców. Pismo święte wielokrotnie powtarza: „Ojcowie jedli cierpkie 

jagody, a synom zdrętwiały zęby” (Jr 31, 29). 

Jeśli w Bożej perspektywie chodzi o ostateczne zbawienie całego człowieka i wszystkich ludzi, to nie 

bez znaczenia jest zabezpieczenie się przeciw wpływowi, który demon mógł zyskać na całą naszą 

rodzinę, wpływowi, który odziedziczyliśmy i który możemy w dalszym ciągu przekazywać. Możemy tego 

dokonać prosząc Boga o zaopiekowanie się linią genealogiczną naszej rodzinie. W celu uzdrowienia 

naszego drzewa genealogicznego i zatrzymania przekazywania szkodliwych wpływów, a nawet klątw, 

które dosięgnąć mogą także krewnych z linii bocznych, należy prosić Pana o przebaczenie tym, którzy 

zgrzeszyli, a przez naszą modlitwę wyrzeczenia i powołanie się na Krew Jezusa, przeciąć te więzy, 

które leżą u źródła całego zła. 

W JAKI SPOSÓB? 

1. Błagając naszego Pana, by obmył w swojej Krwi, to wszystko, co mogło Go w nich obrazić. 

2. Zamawiając, w tej perspektywie, odprawianie mszy za tych spośród naszych przodków, którzy tego 

potrzebują. 

W świetle 4 przykazania: Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg 

twój, da tobie (Wj 20, 12), zaleca się praktykę gregorianki genealogicznej - codziennie odprawia się 

Mszę św. w intencji każdego z naszych bezpośrednich przodków w ramach 4 pokoleń: (2+4+8+16=30). 

Praktyka ta może poza tym stanowić wielki akt miłości wobec naszych potomków. 

3. Starając się im z głębi serca przebaczyć. 

4. Prosząc naszych przodków zmarłych w stanie łaski, aby się za nas modlili. 
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5. W celu większej skuteczności powinniśmy starać się uświadomić sobie wszystkie zranienia, 

błędy, niedostatki i negatywne wpływy, które mogły się im przydarzyć. W ten sposób określamy 

jak najszerszy cel naszej modlitwy i oczyszczamy pamięć rodzinną z różnych ukrytych spraw – 

„rzeczy niewypowiedzianych”, które często znajdują się u źródła blokad i międzypokoleniowych 

relacji o charakterze psychologicznym, przybierających często formy patologiczne. Taki jest cel 

modlitwy uwolnienia, jaka potem następuje i którą każdy może zgodnie ze swoją wolą 

wypowiedzieć. 

6. Jeśli wiemy, na podstawie pewnego źródła (lub jeżeli mamy uzasadnione przypuszczenie), że mogły 

zostać popełnione poważne przewinienia opisane poniżej, należy poprosić kapłana o zastosowanie 

specjalnej modlitwy, w której sami odmówimy egzorcyzm Leona XIII. 

7. Zalecana jest dobra spowiedź ze swoich grzechów i win osobistych. 

8. Na koniec trzeba pamiętać o tym, że należy brać pod uwagę nie tyle aspekt Bożej sprawiedliwości, 

ciążącej na potomstwie grzeszników, co Jego nieskończone miłosierdzie umożliwiające zbawienie dusz 

naszych przodków, które mogą tego bardzo potrzebować. Na mocy tajemniczego zrządzenia 

Opatrzności, choroba i różnorodne zaburzenia, jakie musimy cierpieć, są czasami jedynym sposobem, 

aby mogli oni przypomnieć się naszej miłości. 

UWAGA: 

Najbardziej potrzebna dyspozycja w tym przypadki polega na przebaczeniu tym wszystkim, którzy mogli 

nas skrzywdzić w codziennym życiu, jak i naszym rodzicom, jeśli jest taka potrzeba. W ten sposób, na 

tyle, na ile jest to od nas zależne, zostanie przywrócona harmonia w naszym drzewie genealogicznym, a 

poprzez miłość unicestwione zostaną diabelskie wpływy na naszą rodzinę i nasze potomstwo. 

 

W imię Ojca i Synai Ducha Świętego. Amen. 

V. Nie pamiętaj, Panie, naszych grzechów 

R. Ani grzechów naszych ojców. 

Modlitwa proroka Barucha 
Panie wszechwładny, Boże Izraela, dusza w ucisku i duch zgnębiony woła do Ciebie. 
Wysłuchaj, Panie, zmiłuj się, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Tobą. Ty trwasz na wieki, a my nic 
nie znaczymy. Panie wszechwładny, Boże Izraela, wysłuchaj modlitwy umarłych Izraela i 
synów tych, którzy grzeszyli wobec Ciebie, którzy nie słuchali głosu Pana, Boga swego. Stąd 
przylgnęły do nas te nieszczęścia. Nie pamiętaj o grzechach przodków naszych, lecz pomnij 
obecnie na ramię Twe i imię Twoje. Tak, boś Ty Pan i Bóg nasz, przeto chwalić Cię będziemy, 
Panie! Dlatego bowiem dałeś bojaźń Twą sercom naszym, abyśmy wzywali imienia Twego i 
żebyśmy Cię chwalili na wygnaniu naszym, ponieważ odwracamy od serc naszych wszelką 
niegodziwość przodków, którzy grzeszyli przed Tobą. Oto my dzisiaj na wygnaniu, gdzie 
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rozproszyłeś nas na pośmiewisko, przekleństwo i za karę za wszystkie niegodziwości 
przodków, którzy odstąpili od Pana, Boga naszego.( Ba 3, 1-8) 

Ojcze nasz… 

Niech Duch Święty zstąpi na mnie i da mi dyspozycję do przebaczenia wszelkiego zła, jakie 

pochodzi od mojej rodziny, aby uzyskała ona Boże przebaczenie i całkowite uzdrowienie. 

Na początku błagam naszego Ojca w niebie, aby zechciał mi przebaczyć wszystkie moje 

grzechy, wszystkie moje przewinienia, ale też wszystkie błędy, które mogły Go obrazić. Żałuję 

ich z głębi serca i wyrzekam się ich ze wszystkich sił. 

W swoim własnym imieniu i w imieniu mojej bliskiej i dalszej rodziny, ale przede wszystkim w 

imieniu moich bezpośrednich przodków, wyrzekam się szatana i jego pokus, świata, zła i 

grzechu. Wyrzekam się oczywiście, wszelkich form przesądów, wszelkich praktyk 

okultystycznych i „darów”, które mogłyby z nich pochodzić. Błagam też Boga miłosiernego, aby 

zlitował się nade mną, nad moimi przodkami i moim potomstwem. 

W pierwszym rzędzie chcę z głębi serca przebaczyć tym wszystkim, którzy wyrządzili mi 

krzywdę; chcę wykorzenić ze swego serca jakiekolwiek poczucie rozgoryczenia, chęć zemsty 

złość czy pogardę. A jeśli przypomnę sobie, ze mam komuś coś do zarzucenia, przebaczę mu 

i będę mu błogosławił. Nie chcę chować najmniejszego nawet śladu urazy wobec mojego ojca i 

matki, jeśli coś takiego czynią, czy uczynili w przeszłości. Przebaczam im całkowicie to, o czym 

pamiętam. Niech będzie uwielbiony Bóg poprzez przeżyte cierpienia, a wszystko, co dotyczy 

mojego ojca i mojej matki niech napełnia pokojem moje serce. 

Mój Boże, nasz Pan nauczył nas jak zwracać się do Ciebie:  

Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili 

(Mt6,12), rozjaśnij swoje Oblicze nad wszystkimi moimi przodkami i w swoim wielkim 

miłosierdziu przebacz im błędy, jakie popełnili. Proszę Cię o to przez tego samego Jezusa 

Chrystusa, Twojego Syna a naszego Zbawiciela, który będąc Bogiem z Tobą żyje i króluje w 

jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

Błagam teraz Pana Jezusa, by zechciał oczyścić swoją Najdroższą Krwią wszystkie 

pokolenia mojej rodziny, które tego potrzebują: 

1. Jeśli stało się tak, że niektórzy, z moich przodków oddawali się okultyzmowi, 

spirytyzmowi, magii lub jakiejkolwiek formie przepowiadania przeszłości, czy też należeli 

do jakiejś satanistycznej czy potępionej przez Kościół sekty zwłaszcza do masonerii, zechciej, 

Panie, w swej wielkiej dobroci im wybaczyć. 

W imię Jezusa i na mocy, mojego świętego chrztu, wyrzekam się i kategorycznie 

przeciwstawiam się tym knowaniom. Proszę Cię, Ojcze, abyś przeciął tę diabelską władzę, 

która może ciążyć nad moją rodziną w wyniku tych wszystkich praktyk. Niech zostanie 
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unicestwione wszelkie rzucanie uroków, czary czy diabelskie pożądania, jak i wszystkie klątwy, 

czary i dziedziczne choroby, tak znane jak i nieznane. Przeciwstawiam się także wszelkim 

szatańskim paktom i duchowym powiązaniom z siłami zła, a przede wszystkim z masonerią. 

Zechciej, Panie, przerwać ten łańcuch wszystkich więzów o diabelskim charakterze, 

przekazywany przez moich przodków, moich współczesnych i moje potomstwo. 

Wyrzekam się tych wszelkich sposobów, przez które szatan mógł przejąć władzę nad 

kimkolwiek z mojej rodziny i proszę Cię, Panie Jezu, o rozerwanie tych łańcuchów i 

umysłowych pęt, jakie te wszystkie szatańskie działania mogły nałożyć na moich przodków i 

całą moją rodzinę. Spraw, aby zniknęły ze mnie i z mojego potomstwa wszystkie 

konsekwencje będące skutkiem kontaktów z naukami czy sektami okultystycznymi. 

Składam u Twych stóp, Panie, to wszystko, co moi przodkowie mogli dać demonowi. Za Twoim 

pozwoleniem odbieram dziś obszary oddane szatanowi i przekazuję je pod Twoje panowanie. 

Spraw Panie, aby członkowie mojej rodziny poszukiwali od tej pory tylko Twojej świętej woli. 

Pozwól, aby wody mojego chrztu spłynęły na przeszłe pokolenia mojego drzewa 

genealogicznego. A Ty, Ojcze z nieba, spraw, by Krew Jezusa, która oczyszcza i daje życie, 

zrosiła, przeniknęła i okryła każde z tych pokoleń, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte, aż 

do samego początku. Tak, Ojcze, pozwól, aby Krew Twego Umiłowanego Syna spłynęła z 

Krzyża na wszystkich moich przodków, przez wszystkie pokolenia, które jej potrzebują, 

dotykając, uzdrawiając i oczyszczając wszystkich. 

W tej godzinie stawiam Krzyż Jezusa Chrystusa w sobie i we wszystkich pokoleniach, które 

mnie poprzedziły, aby był on tym miejscem, w którym kończą się negatywne i obciążające 

mnie wpływy, które nadal jeszcze działają przeciwko mnie, we mnie lub przeze mnie, bo Ty 

powiedziałeś: To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na 

odpuszczenie grzechów (Mt 26, 28). 

2. Przez święte Imię Jezusa, odrzucam wszystko, co mogło być nieuporządkowane i 

nieszczęśliwe w małżeństwach mojej rodziny. Odrzucam wszelki brak miłości, wszystkie 

naciski jakie mogli wywierać na siebie jeden bądź drugi z małżonków, a nawet ich rodzice. 

Oddal, Panie, wszelką nienawiść, wszelkie pragnienie śmierci, wszelką złą intencję obecną w 

związkach mojej rodziny. Unicestwij także wszelkie konsekwencje przemocy, zemsty wszelkie 

urazy i wszelkie negatywne zachowania, 

Połóż kres wszelkim zakłóceniom, które mogły pogorszyć dobre relacje, wszelkim formom 

negatywnych relacji w rodzinie i zatwardziałości serca. Niech przez Twoje święte Imię zostaną 

unicestwione wszystkie smutki, będące owocami nieszczęśliwych małżeństw. Przebacz w 

końcu, Ojcze, moim przodkom te wszystkie zachowania, które mogły zhańbić święty 

sakrament małżeństwa: niewierności, zdrady czy rozwody. 
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Spraw, aby dzisiaj moja rodzina budowała jedynie związki oparte na prawdziwej harmonii, w 

miłości do Ciebie, we wzajemnej lojalności, wierności i miłości. 

3. Proszę Cię teraz, Panie, o oczyszczenie drzewa mojej rodziny od wszystkich zranień, 

których ofiarami mogłyby być dzieci: poronień, aborcji, niechcianych, czy pozamałżeńskich 

ciąż, niezaakceptowanych dzieci. Wyrzekam się tego wszystkiego, co sprzeciwia się 

wartościom życia; mówię „nie” wszystkim nieszczęśliwym konsekwencjom niechcianych ciąż. 

Na koniec odrzucam wszystkie akty, które mogłyby zranić dzieci fizycznie albo moralnie: środki 

antykoncepcyjne, zapłodnienie in vitro, porzucenie, oddanie, nadużycie władzy rodzicielskiej. 

Panie Jezu Chryste, proszę Cię dzisiaj o wybaczenie wszelkiego zła, jakie moi przodkowie 

mogli wyrządzić swoim dzieciom. Zechciej uzdrowić te wszystkie zranienia i położyć kres tym 

wszystkim złym przykładom. 

Nasz Ojcze w niebie, spraw, aby wszystkie małżeństwa w mojej rodzinie żyły, zgodnie z Twoim 

świętym prawem, szanowały swoje dzieci, kochały je i wychowywały w taki sposób, aby Tobie 

oddać należną Ci chwałę. 

4. Ponownie korzę się przed Tobą, Panie, klękając z ciężarem grzechów moich przodków: 

powierzam Ci je, abyś im zaradził i uzdrowił głębokie blizny wyryte przez grzech nieczystości. 

Odrzucam te wszystkie sytuacje i postawy, które mogły zranić skromność: przemoc, nierząd, 

cudzołóstwo, kazirodztwo, perwersje czy nadużycia seksualne. Wyrzekam się także wszelkich 

form brutalności, masochizmu, sadyzmu, nimfomanii, rozwiązłości, prostytucji, jeśli 

kiedykolwiek były obecne w mojej rodzinie. Sprzeciwiam się, na koniec, wszelkiej agresji w tej 

materii, wszelkiego nieuporządkowania ludzkiego serca, wszelkich niepoprawnych nawyków i 

dewiacyjnych zachowań, 

Panie, w Twoje święte Imię, nakaż wszystkim demonom, które związane są z tymi formami 

nieczystości, przede wszystkim Asmodeuszowi, aby natychmiast odeszły. Niech miecz Ducha 

Świętego przetnie okowy diabelskich więzów. Błagam Cię, o dobry Boże, o oczyszczenie 

wszystkich tego typu relacji i o uzdrowienie z tych dewiacyjnych zachowań całego mojego 

drzewa genealogicznego. 

5. Niech Twoja Najdroższa Krew uzdrowi także wszystkie choroby umysłowe, które mogły 

pozostawić ślady w moich genach; wszelkie nienormalne zachowania u osób z mojej rodziny; 

wszelkiego rodzaju nieuporządkowanie osobowości, kompleksy, wady, zablokowania czy 

aspołeczne zachowania, fobie; także wszelkie formy autodestrukcji i złe nawyki (hazard, 

narkotyki, alkohol, itd.). 

Zechciej, o Panie, wszystko zanurzyć w swoim przebaczeniu i swoim pokoju, oraz wylać na 

całą moją rodzinę zdrowie duchowe i cielesne, radość, trzeźwość myślenia, równowagę i 

uśmiech, 
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6. W podobny sposób przeciwstawiam się wszelkiego rodzaju dolegliwościom fizycznym, 

które mogły zostać mi przekazane na drodze atawizmu czy dziedziczenia. Błagam naszego 

Pana o uzdrowienie całej mojej rodziny. Niech miecz Ducha Świętego przetnie wszystkie 

pętające mnie więzy ze wszystkim i możliwymi chorobami moich przodków niezależnie od 

tego, jakich organów cielesnych one dotyczą. Niech Pan nie pozwoli, by konsekwencje tych 

chorób przechodziły na następne pokolenia. 

7. Chciałbym także postawić tamę wszelkiej przemocy, jakiej mogli dopuścić się moi 

przodkowie: jeśli dopuścili się zabójstwa, torturowania, więzienia, korumpowania, 

wykorzystywania czy kradzieży; oszustwa, okrutnych czynów czy szantażu. Niech dziś 

nastanie kres wszystkim takim formom przemocy. 

Mój Boże, w Imię Jezusa, Twojego Umiłowanego Syna, zechciej zniszczyć wszelkie 

pozostałości zazdrości, zemsty gniewu, brutalności czy niegodziwości. Niezależnie od tego czy 

moi przodkowie byli ich sprawcami, czy ofiarami. 

8. Mocą Ducha Świętego kładę także kres wszelkiego rodzaju antypatiom zakorzenionym w 

mojej rodzinie, żywionym wobec innych, wobec niej samej czy wobec Boga, w tym także 

nienawiści rasowej, fanatyzmowi religijnemu czy sporom politycznym, Zechciej przebaczyć, 

Ojcze, jeśli przypadki takie miały miejsce w mojej rodzinie i zechciej odbudować moje drzewo 

genealogiczne z mężczyzn i kobiet napełnionych miłością.  

9. Wstawiam się w tym momencie w szczególny sposób za te osoby z mojej rodziny, które 

zmarły przedwcześnie, lub które nie były wystarczająco kochane; te, których nie opłakiwano, 

lub których nie pochowano w godny sposób i których pogrzeb pozbawiony był chrześcijańskich 

wyrazów miłości. 

Modlę się także za tych, którzy doświadczyli przedłużającej się agonii, lub straszliwego końca 

życia, w szczególności za tych, którym skradziono życie i śmierć poprzez jakakolwiek formę 

eutanazji, jak i za tych, którzy zmarli w wyniku nagłej śmierci - zabójstwa, otrucia, spalenia, 

zasztyletowania, powieszenia czy uduszenia, w wyniku postrzału, eksplozji, wybuchu bomby 

czy na wojnie. Przedstawiam Ci także, o mój Ojcze, tych moich przodków, którzy zmarli w 

niewyjaśniony, tajemniczy sposób, oraz tych, którzy popełnili samobójstwo. (Jeśli wiemy, że 

tego rodzaju dramat miał miejsce, nie możemy zaniedbać zamówienia mszy świętej w ich 

intencji). 

Spraw, aby z tą chwilą ustało przekazywanie jakiejkolwiek skłonności do nienaturalnej czy 

okrutnej śmierci. Udziel nam tego, dobry Boże, aby od tej chwili wszyscy umierali z 

chrześcijańską pogodą ducha, miłością najbliższych, skruchą za grzechy i w pokoju naszego 

Pana Jezusa Chrystusa. 
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10. Spraw Panie, abyśmy byli naprawdę zjednoczoną rodziną. Zniszcz definitywnie to 

wszystko, co w pokoleniach mojej rodziny mogło być powodem nieporozumień. Przerwij, 

mocą swego najwyższego autorytetu, wszelkie rodzinne czy religijne spory. Powstrzymaj 

wszystko, co mogło doprowadzić do porzucenia rodziny, dzieci, czy rodziców. Przeciwstawiam 

się także tym wszystkim, którzy opuszczają rodzinę z racji małżeństwa czy przystąpienia do 

jakiejś sekty. Zniszcz, Panie, wszelką tendencję do izolowana się, samotności i ucieczki. 

Niech Twe Serce, które przebacza, otoczy swoją miłością całe moje drzewo genealogiczne i 

przywróci jego jedność. Niech w Tobie wszyscy moi przodkowie odnajdą harmonię i miłość. 

11. Przedstawiam Ci także, mój Boże, tych wszystkich, którzy musieli zaznać 

niesprawiedliwości i niewymownych cierpień. 

Niech Najdroższa Krew Twego Syna opieczętuje genealogiczne kanały będące nośnikami 

konsekwencji deprawacji, zniewolenia, niesłusznego uwięzienia, ubóstwa, przestępstwa czy 

jakiegokolwiek ucisku. Wyrównaj wszelką niesprawiedliwość społeczną i polityczną, wylecz 

rany wszelkiego odrzucenia na tle rasowym czy społecznym. Przetnij wszystkie więzy 

przemocy, nienawiści czy odrzucenia; uzdrów wszystkie cierpienia niezależnie od, tego, czym 

były spowodowane: zimnem, gorącem, głodem, osamotnieniem, zdradą, zniesławieniem czy 

czymkolwiek innym. 

Ojcze, spraw, aby namaszczenie Twoim Duchem Świętym rozciągnęło się na wszystkie 

nieszczęśliwe sytuacje, jakich mogli doznać moi przodkowie i usuń ich bolesne wspomnienia 

oraz zgubne konsekwencje. Przebacz tym wszystkim osobom, które mogły być tego przyczyną 

i spraw, aby cała moja rodzina cieszyła się zdrowiem, sprawiedliwością i radością. 

12. Przeciwstawiam się teraz bałwochwalstwu pod wszelkimi jego postaciami. Przetnij, Panie 

wszystkie przywiązania, które wiążą mnie z przypadkami bałwochwalstwa, jakie miało 

miejsce w przeszłości. Tak, odrzucam „bożki”, którymi mogły być pieniądze, zaszczyty, tytuły, 

uroda, władza, dom, biżuteria, osoby, nieruchomości, zwierzęta i wszystko, cokolwiek 

posiadamy. 

Przebacz, Ojcze to wszystko i spraw, by cala moja rodzina z jej poprzednimi pokoleniami 

kierowała się tylko jednym wyborem, jaki ja dzisiaj dokonuję: służyć Bogu, Bogu żywemu i 

prawdziwemu. 

13. Kładę także tamę wszystkim negatywnym skutkom obciążającym moje dziedzictwo, 

których źródłem mogła być odmienność i różnice. Przetnij, Panie, przekaz tych zranień, które 

mogły pochodzić z różnorodności języków, kultur, ras czy różnorodnych kompleksów. Połóż 

kres wszelkiemu fałszywemu wstydowi wywołanemu przez naturalne defekty, zniekształcenie 

fizyczne, nienormalne czy opóźnione w rozwoju dzieci. 
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Ojcze, proszę Cię, przetnij wszystko, co mogło zostać przekazane przez pokolenia przez te 

wszystkie czy jeszcze inne odmienności i różnice. Przebacz wszystkim, którzy byli tego 

przyczyną, lub tym, którzy je źle przeżywali. Niech Twoja nieskończona miłość przeniknie całą 

linię poprzedzających mnie pokoleń, wypełnij ją, uzdrów całkowicie od tych nieszczęść. Dzięki 

Ci za to. 

14. Teraz odrzucam przekazywanie wszelkiego typu zakłóceń w komunikacji: 

niedomówienia, niezrozumienie, upór, ale także wady wymowy, zwłaszcza jąkanie. 

Przeciwstawiam się szczególnie grzechom języka, które obarczone są poważnymi 

konsekwencjami: bluźnierstwom, złośliwościom, kłamstwom; przeciwstawiam się z całych sił 

obrażaniu słownemu a przede wszystkim wszelkim klątwom i przekleństwom, które w 

przeszłości mogły być wygłaszane przez członków mojej rodziny, 

Przebacz, o nasz Ojcze, uzdrów nasz język i nie pozwól, abyśmy dłużej musieli znosić 

konsekwencje tych poważnych grzechów. 

15. Stawiam także zaporę dla wszystkich chorobliwych stanów ducha, każdego rodzaju 

głębokiemu złemu samopoczuciu, wywołanemu przez poczucie niegodności, 

bezużyteczności czy smutek nie do powstrzymania. Uzdrów, mój Boże, serca złamane 

samotnością czy rozpaczą. Przetnij wszelkie korzenie depresji, emocjonalnej i paraliżującej 

traumy. Mówię „nie” wszelkiemu sprzeciwianiu się z zasady, wszelkiemu rozgoryczeniu, 

wszelkim urazom i wszelkiemu odrzucaniu przebaczenia. 

16. Panie, jeśli w jakimś stopniu moja rodzina czy niektórzy spośród jej członków byli w 

jakikolwiek sposób (za swego życia czy po swojej śmierci) przedmiotem zazdrości, 

bluźnierstwa, przeklinania czy klątwy, w swej wielkiej dobroci zechciej zniszczyć wszystkie 

pozostałości i negatywne skutki odziedziczone po tych klątwach czy wyklinaniach. 

W NAJŚWIĘTSZE IMIĘ JEZUSA wyrzekam się tych wszystkich dróg, dzięki którym zło mogło 

działać swobodnie w mojej rodzinie, tych wszystkich odziedziczonych negatywów, tych 

wszystkich braków miłości, mających miejsce tak teraz, jak i w przeszłości. 

Błagam Cię, Najświętszy Ojcze o uwolnienie moich bezpośrednich i dalszych przodków od ich 

wszystkich przewinień. Zechciej przebaczyć im ich wszystkie grzechy, aby znaleźli łaskę w 

Twoich oczach i aby zostały odcięte wszystkie złe korzenie, skruszone wszystkie okowy i 

zniszczone wszystkie szkodliwe konsekwencje, które obciążają mnie i moich bliskich. Niech 

Krew Jezusa obmyje wszystkie poprzedzające mnie pokolenia i je oczyści. Niech Duch Święty, 

Duch Miłości, uzdrowi zranienia w rodzinie, które się jeszcze nie zabliźniły. Niech moi 

przodkowie, którzy stoją teraz przed Bogiem, wstawiają się za tych, którzy najbardziej 

potrzebują Jego miłosierdzia. Proszę Cię o to, Panie, w ich imieniu, w moim własnym i w 

imieniu mojego potomstwa i przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, przez 
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wstawiennictwo świętego Józefa i przez Twego Umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, 

naszego Zbawiciela i naszego Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego 

przez wszystkie wieki wieków. Amen.  

NIECH KREW JEZUSA 

OPIECZĘTUJE KAŻDY SKRAWEK TERENU,  

KTÓRY ZOSTAŁ ODZYSKANY! Amen. 

(należy pokropić święconą wodą miejsce, w którym się znajdujemy i wykonać znak Krzyża: jak niżej  

ze str. 97 książki „Uwolnienie z mocy złego ducha – praktyczny przewodnik” ks. Tournyol du Clos) 

 

W IMIĘ TRÓJCY PRZENĄŚWIĘTSZEJ:  

OJCA, SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO 

- ODEJDŹ, SZATANIE! 

POPRZEZ ZASŁUGI DROGOCENNEJ KRWI JEZUSA, 

ZA WSTAWIENNICTWEM NIEPOKALANEGO SERCA MARYI, 

ŚWIĘTEGO JÓZEFA I WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

ŚWIĘTEGO MICHAŁA I WSZYSTKICH ANIOŁÓW. Amen. 

 „Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do 
trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż 
do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań” (Wj 20, 5-6; 

Pwt 5, 9-10) 

Z książki „Uwolnienie z mocy złego ducha – praktyczny przewodnik” ks. Tournyol du Clos str. 144-162 

Imprimatur: Nr 2160/2010 z dnia 24 sierpnia 2010, 

Bp Jan Zając; wikariusz generalny, ks. Kazimierz Moskała; wicekanclerz, cenzor Stanisław Deszcz CM 

ŚWIADECTWO PRZEBACZENIA  
rycerki Teresy z Koszalina 

Szczęść Boże! 
Pisałam już w naszym Głosie Małego Rycerza nr 26. Modliłam się  wieloma modlitwami a 

charyzmatyczna osoba powiedziała, że modlitwy nie zostały przyjęte, bo nie ma przebaczenia. Modliła 

się ze mną o łaskę przebaczenia. Modlitwy zostały przyjęte, a ja nie mogłam myślami wejść w te 

sytuacje, o których wspominałam.  

Po raz kolejny, choć wiedziałam, że gdy wspomina się przykre sytuacje to nie ma przebaczenia. 

Człowiek wie, ale wciąż upada i tym razem upadłam.  

Uczestniczyłam w dniu skupienia w Policach. Był tam ksiądz spowiednik z charyzmatem rozeznania. 

Powiedział mi, że mężowi nie przebaczyłam. Przekonywałam księdza, że przebaczyłam argumentując: 

gościłam męża w domu wysyłałam, jemu to, o co mnie prosił - nie mam do niego żalu. Lecz 
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przypomniało mi się, że kilka dni wcześniej wspominałam przykre sytuacje z mężem związane podczas 

rozmowy z pewną  osobą.  

Ksiądz spowiednik modlił się nade mną i tak jak poprzednio, gdy modliła się osoba charyzmatyczna – 

nie mogę wejść w te przykre sytuacje. Pan mi zabrał te wspomnienia… Abym mogła je teraz 

opowiedzieć musiała bym bardzo się skupić i wysilić – ale to by było trudne.  

Mam nadzieję, że już zapamiętam te doświadczenia i będę wiedziała, żebym do końca przebaczała. 

Teraz łatwiej i lżej mi jest przebaczyć jak uświadomię sobie, że ci, które krzywdzą inne osoby to mają 

pootwierane furtki dla złego ducha i to demon przez te osoby krzywdzi nas i innych. Także łatwiej jest 

przebaczyć i modlić się za nie o Światło Ducha Świętego i aby Matka Boża zamknęła ich w swoim sercu, 

by nie byli widoczni dla szatana i innych złych duchów. Z Panem Bogiem . 

mr Teresa z Koszalina 

Z książki „Uwolnienie z mocy złego ducha – praktyczny przewodnik” ks. Tournyol du Clos str. 96 

Świadectwo rycerki Łucji – „KUBEK UFNOŚCI” 

Jest rok 2015 – październik. Wybierałam się na spotkanie Wspólnoty Małych Rycerzy, które odbywało 

się w Krakowie – Łagiewnikach. Przed wyjazdem poszłam do spowiedzi św. i wstając od konfesjonału, 

ksiądz nagle powiedział do mnie: „Czytaj Dzienniczek Siostry Faustyny”. Pomyślałam – Boże, 

przecież go nawet nie mam!  Za chwilę miał się rozpocząć Rok Miłosierdzia, to tym bardziej pomyślałam, 

że powinnam go przeczytać. Na spotkaniu w Łagiewnikach usłyszałam po raz pierwszy o Balsamie 

Miłosierdzia, który można było nabyć, co uczyniłam bez większego przekonania.  

Po powrocie z Łagiewnik mijały kolejne dni i tygodnie, a ja nadal nie kupiłam Dzienniczka, pomimo, że 

co tydzień jadąc na Adorację Pana Jezusa, obiecywałam sobie, że jak będę wracać, to kupię. Ale 

zawsze było za późno. Jadąc kolejny raz na Adorację postanowiłam, że pójdę najpierw kupić 

Dzienniczek, a potem udam się na Adorację.  

Zaopatrzona w Dzienniczek trwałam na Adoracji, gdy nagle przyszła mi myśl otwarcia Dzienniczka, a 

słowa, które otrzymam będą dla mnie. I tak uczyniłam. Otworzyłam na piątym dniu Nowenny do 

Miłosierdzia Bożego. Zaczęłam czytać, ale wewnętrznie odczułam, że tą Nowennę mam odmówić. Było 

to już przed Świętami Bożego Narodzenia, więc postanowiłam, że odmówię po świętach.  

Mijały kolejne dni i tygodnie a ja nie rozpoczęłam odmawiania Nowenny, mimo wewnętrznego 

przynaglenia. Ale Pan sam zareagował, gdy uklękłam w Godzinie Miłosierdzia, by odmówić Koronkę, 

usłyszałam: „Odmawiaj Nowennę”. Pomyślałam, że zacznę jutro. Przyszło jutro, a ja całkiem 

zapomniałam. I znowu uklękłam odmawiać Koronkę i znowu usłyszałam przynaglenie, abym zaczęła 

odmawiać Nowennę. Tym razem przerwałam Koronkę, wzięłam Dzienniczek i otworzyłam na pierwszym 

dniu Nowenny i zadałam sobie pytanie – no dobrze, ale w jakiej intencji mam odmawiać? Zaczęłam 

mówić do Pana Jezusa: - Ty wiesz, że tak bardzo moja rodzina potrzebuje nawrócenia, 

uzdrowienia, uwolnienia i ja sama również. I wtedy usłyszałam, że mam wziąć zdjęcia członków mojej 

rodziny i Balsam Miłosierdzia Bożego.  
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Gdy przygotowałam zdjęcia i Balsam, odczułam, że mam czytać kolejno modlitwy dołączone do 

Balsamu i po każdej skończonej modlitwie czynić krzyż Balsamem na kolejnej wymienionej 

części ciała, co czyniłam na zdjęciach członków mojej rodziny i na sobie. Potem czytałam 

Nowennę na kolejny dzień, odmawiałam Koronkę, a w następnych dniach dołożyłam Uwielbienie 

Miłosierdzia Bożego z Dzienniczka Siostry Faustyny. I tak kolejno przez 9 dni.  

Po skończonej Nowennie dziewiątego dnia w nocy miałam sen: zostałam przeniesiona do swojego 

parafialnego kościoła, który był rozświetlony. Ja stałam po prawej stronie prezbiterium, próbując chować 

się za filar, zastanawiając się co ja tu robię z kubkiem w dłoniach, w którym była woda, po której pływały 

męty, a ja byłam ubrana w tunikę koloru wody. Nagle zaczęłam przechodzić wzdłuż prezbiterium na 

drugą stronę. Idąc, zauważyłam, że w ławkach siedzą postacie w lśniąco białych szatach. Gdy 

znalazłam się po drugiej stronie prezbiterium (lewej) uklękłam ostrożnie trzymając kubek, żeby nie wylać 

wody, który był w tym momencie pełny, a woda już była czysta. Ostrożnie wsunęłam kubek pod ławkę, 

aby się woda nie wylała. Wtedy spojrzałam w stronę ołtarza i zobaczyłam, że od Tabernakulum w moim 

kierunku idzie postać w powłóczystej szacie koloru wody, twarz tej postaci była jakby za zasłoną lekkiej 

mgły. Była już przede mną, gdy zobaczyłam, że w lewej dłoni trzyma małe naczyńko – wewnętrznie 

wiedziałam, że był to Balsam. W prawej dłoni tak jak kapłan trzyma Hostię, trzymała kulkę balsamu 

wielkości 1 grosza, w którą były powbijane maleńkie kawałki Hostii. Pomyślałam: ”Boże, czemu te 

Hostie tak pokruszono”, ale w tym momencie dłoń z Balsamem i kawałkami Hostii spoczęła na mojej 

głowie. Czułam jak moje wnętrze napełnia się jak balon miłością, pokojem, szczęściem, a tak naprawdę 

brak mi słów, które oddałyby to, co czułam. Osunęłam się na ziemię, nie wiem jak długo trwałam w 

stanie spoczynku, ale miałam wrażenie, że unoszę się jakby nad ziemią. Po jakimś czasie się 

podniosłam i klęcząc płakałam. Po chwili płaczu zostałam wyrwana ze snu i wróciłam do rzeczywistości, 

i usłyszałam słowa: „Masz nowe wnętrze”.  

To prawda, czułam naprawdę, że jestem inna. To, co odczuwałam, to tak jakby zdjęto ze mnie ciężar, 

pęta, czułam w sobie wolność, pokój, radość i niesamowitą miłość, która mnie ogarniała. Minęły kolejne 

trzy dni od tego wydarzenia, gdy znowu zostałam we śnie przeniesiona do mojego kościoła parafialnego. 

Tym razem klęczałam w trzeciej ławce, w miejscu, w którym siadam przychodząc na Eucharystię. 

Prezbiterium było rozświetlone, a wzdłuż stopnia Ołtarza zobaczyłam stojące postacie kobiety i 

mężczyzn ubranych w ubiory z różnych czasów.  

W miejscu, w którym trzy dni temu znajdowałam się ja, były w stanie spoczynku trzy osoby ubrane w 

takie same szaty jak ja miałam (kolor wody). Gdy patrzyłam na te osoby ogarniała mnie taka 

niesamowita radość i miłość, a moja myśl była – Boże jak Ty ich dotykasz! A gdy moje spojrzenie 

przesunęło się na osoby stojące ogarniało mnie zimno i czułam, że są te osoby przepełnione ogromną 

nienawiścią. Myślałam, czemu tu jesteście, jak taka nienawiść jest w was. Gdy swoim wzrokiem 

dotarłam na prawą stronę Prezbiterium zobaczyłam tą samą postać, którą widziałam trzy dni temu z 

twarzą również zasłoniętą lekką mgłą, z dłońmi ułożonymi jak Pan Jezus na obrazie Miłosierdzia 

Bożego. Patrząc na tą postać ogarniała mnie ogromna miłość i radość. Gdy wróciłam wzrokiem na trzy 

osoby będące w stanie spoczynku, nagle najbliżej nich stojąca osoba odwróciła się i z ogromną furią i 

złością kierując się ku wyjściu z Kościoła. Przechodząc koło mnie rzuciła spojrzenie pełne wściekłości i z 
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sykiem coś wypowiedziała. Poszła ku wyjściu, gdzie za moment usłyszałam trzaśnięcie drzwi. Była to 

starsza kobieta ubrana w strój z lat dwudziestych. Jeszcze raz spojrzałam na osoby w stanie spoczynku 

i stojące wzdłuż Prezbiterium i na tajemniczą Postać, wróciłam do rzeczywistości.  

Nieustannie powracałam myślami do tych dwóch doświadczeń i zadawałam sobie pytanie, na które 

jeszcze w tym momencie nie umiałam sobie odpowiedzieć. Ale Mój Pan miał swój plan, który odkrywał 

powoli.  

Upłynęły kolejne trzy dni. W godzinach południowych zadzwonił telefon, to był mój syn. Usłyszałam – 

Mamo, Mamo i cisza, za chwilę szloch. Syn miał wtedy 33 lata i niedawno się ożenił, otrzymał wspaniałą 

żonę i oczekiwał dziecka. Bardzo cieszył się, że został ojcem, choć bał się, czy pokocha swojego syna, 

ponieważ był bardzo poraniony przez ojca i przeze mnie. Wiele zła wydarzyło się w życiu mojej rodziny, i 

tak jak i on, również poraniona została córka. Nie doświadczyli miłości w rodzinie. Syn bardzo pracował 

nad sobą i chciał się zmienić.  Wiedziałam, że tego w życiu moim i mojej rodziny może dokonać tylko 

mój umiłowany Jezus i całą ufność w NIM złożyłam.  

Zapytałam syna: Co się stało? Z trudem w płaczu odpowiedział: – Nie wiem, ale od paru dni dzieje się 

coś dziwnego ze mną. Nie jestem w stanie tego wytrzymać. Powracają do mnie te wszystkie złe 

sytuacje, co się wydarzyły w moim życiu i mam wrażenie, że za chwile stracę rodzinę. Zaczęliśmy 

rozmawiać, nie było łatwo, cały czas szlochał, ale Duch Święty przyszedł z pomocą. Nagle stanęło mi 

przed oczami to nasze poplątane życie, pełne zła i pozbawione miłości, oparte na kłamstwie, ukrywaniu, 

przemocy psychicznej itp. Zaczęłam każdą sytuację wymieniać i wspólnie o niej zaczęliśmy mówić. I tak 

nas Duch św. prowadził od dzieciństwa do dorosłego życia mojego syna wyrzucając z siebie całą gorycz 

i pretensje. Ja w duchu prosiłam Ducha Św., aby go wypełniał. Gdy doszliśmy do końca szloch ustał, ale 

cały czas mówił, czy mi to ustąpi. Jeżeli nie, to nie wytrzymam. Powiedziałam mu: – Uwierz mi, jutro 

będziesz nowym człowiekiem. Pan Bóg cię dotyka, podziękuj Mu.  

Czy to uczynił, nie wiem. Gdy skończyliśmy padłam na kolana przed obrazem Miłosiernego Jezusa, 

przed którym odmawiałam Nowennę i dziękowałam Mu za to, co uczynił, a ja czułam niesamowity pokój. 

Na drugi dzień syn zadzwonił przed południem wołając z radością: – Mamo dziękuję, wszystko 

ustąpiło, tak jak mi powiedziałaś. Powiedziałam: – Nie mi dziękuj, lecz Panu.   

Gdy piszę to świadectwo, jestem u syna, któremu właśnie urodził się drugi syn. A patrzę jak z wielką 

miłością i mądrością zajmuje się dziećmi, a mnie z serca wyrywa się: – Jezu dzięki Ci za to, co 

uczyniłeś w jego życiu! Nigdy nie doświadczył miłości, a taką miłość do dzieci i rodziny dał mu Pan. 

Również wielkie rzeczy Pan uczynił w życiu mojej córki i mojego męża i nadal działa. A każdy dzień jest 

dla mnie cudem, gdy widzę jak oni się zmieniają i ja sama, i jak Pan podnosi moją rodzinę z gruzów i ją 

scala.  

Mijały kolejne dni, a Pan mi dał zrozumieć: szaty, w które byliśmy ubrani – przypominające kolor wody – 

Pan przyoblekł nas w swoje miłosierdzie. Balsam najeżony Hostią – to tak jak Pan Jezus jest w 

konsekrowanej Hostii, tak samo jest obecny w Balsamie. Osoby, które stały wzdłuż Prezbiterium, 

to dusze zmarłych przodków, od których potrzebowali uwolnienia moje dzieci i mąż. I tu też Pan 
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przyszedł mi z pomocą. Nadal zadawałam sobie pytanie, kim była postać za zawoalowaną twarzą. 

Któregoś dnia, gdy uklękłam do Koronki przed obrazem Pana Jezusa Miłosiernego, który jest kopią 

obrazu, który został namalowany w Wilnie, Pan stanął przede mną i powiedział: „To Ja Byłem”. Na tym 

obrazie szata Pana Jezusa jest koloru wody, dokładnie takiego, w jakie my byliśmy przyodziani. 

Jezu wystarczył tylko kubek ufności, abyś zdziałał takie cuda w moim życiu i mojej rodziny. 

JEZU DZIĘKUJĘ, DZIĘKUJĘ, DZIĘKUJĘ! BĄDŹ UWIELBIONY W TWOJEJ NIESKOŃCZONEJ 

MIŁOŚCI I MIŁOSIERDZIU! JEZU UFAM TOBIE! 

mr Łucja   

„WARTO POŚWIĘCIĆ ŻYCIE,  

ABY URATOWAĆ, CHOĆ JEDNĄ DUSZĘ” 
Rycerka Maria z Poznania jeszcze o s. Medardzie  

z osobistych kontaktów i doświadczeń z Zofią Wyskiel. 

Przesyłam moje krótkie wspomnienie o s. Medardzie w formie listu do Niej. Nie chciałam powielać treści 

przedstawionych przez prof. Janinę Thomasównę w „Świadczeniu”  

W załączeniu (na końcu listu) przesyłam treść modlitwy (dwie koronki) w intencji dusz czyśćcowych, 

której nauczyła mnie s. Medarda. 

Poznań, 21 marca 2018 

List z wdzięcznością do Siostry Medardy! 

Tak właśnie życzyłaś sobie, abym Cię nazywała. 

To nasz mały rycerz Wiesław nakłonił mnie, abym spisała te wspomnienia. 

Dopiero teraz, po 45 latach od Twego odejścia do Pana, zmobilizowałam się, aby publicznie 

podziękować Ci za to, że z Woli Bożej zaistniałaś w moim życiu. 

Moje wspomnienia Twojej Osoby sięgają lat dziecięcych, ponieważ dziadkowie i rodzice moi przyjaźnili 

się z Tobą „od dawna”. 

W moim rodzinnym domu istniałaś zawsze jako: Medarda, Medzia, ciocia Medzia; byłaś częścią naszej 

rodziny. 

Temat osnuty był przed dziećmi pewną tajemnicą z uwagi na „opiekę” Urzędu Bezpieczeństwa nad 

naszą rodziną. Nie wiem, kiedy i w jakich okolicznościach moi Najbliżsi poznali Cię. Wiem również, że 

znali prof. Janinę Thomasównę (ciocię Inkę), która tak pięknie spisała wspomnienia związane z Tobą. 
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W mojej pamięci zachowałam fakty kontaktu z Tobą (między 8 a 35 rokiem mojego życia); z początku 

odwiedziny w obecności babci lub mamy, później, jako uczennica liceum i dalej w dorosłym życiu, kiedy 

sama odczuwałam potrzebę spotkania z Tobą, w małym pokoiku, przy ul. Półwiejskiej 5 w Poznaniu. 

Byłaś osobą niezwykle skromną, pogodną i naturalną. Żadnych nadzwyczajności i dystansu! Pewnie 

dlatego przyciągałaś tłumy ludzi szukających porady, pocieszenia, modlitwy wstawienniczej, informacji o 

stanie dusz ich bliskich zmarłych. Wiem, że niektórym osobom przekazywałaś „Boże słowa”. Nie znam 

szczegółów. 

Miałam klucz do mieszkania. Nie raz widziałam osoby czekające w kolejce na korytarzu i klatce 

schodowej. Mimo choroby i zmęczenia nikomu nie odmawiałaś pomocy. 

Wiedziałam, z rozmów w domu, że jesteś obdarzona niezwykłymi darami. W życiowych trudnościach, 

chorobach, niepowodzeniach proszono Cię o modlitwę wstawienniczą. Działy się rzeczy niezwykłe: 

znajdowały się rzeczy zgubione, przedstawiałaś w wizjach stan dusz czyśćcowych zalecając Msze św. 

gregoriańskie, rozdawałaś garściami „cudowne medaliki”, dawałaś dobre rady czytając nawet w 

myślach. Działy się cuda uzdrowień, nawróceń i rozwiązania trudności życiowych. 

Pani prof. Janina Thomasówna (zwana ciocią Inką) spisała wiele interesujących faktów z Twojego życia. 

Na str. 36 „Świadczenia” (wyd. do użytku wewnętrznego Legionu MRMSJ – uwaga red.) spisała 

fragmentarycznie fakt cudownego uzdrowienia mojego Taty za przyczyną „cudownego medalika”. 

W roku 1947, po ciężkim wypadku samochodowym, Tato przez dłuższy czas nie dawał znaku życia. 

Lekarze odmówili interwencji chirurgicznej z uwagi na zbyt rozległe obrażenia wewnętrzne. W 

towarzystwie cioci Inki spotkałyście moją mamę spieszącą do szpitala Przemienienia Pańskiego (byłaś 

wówczas jeszcze osobą widzącą). Oświadczyłaś, że siostra zakonna (pracowały tam siostry szarytki) 

przypina do bielizny chorego „cudowny medalik” – będzie zdrów!  

Gdy mama znalazła się przy chorym – odzyskał przytomność, miał przypięty „cudowny medalik”. W 

opinii cioci Inki jest pewna nieścisłość, (o czym miała prawo nie wiedzieć). Tym większy cud, że Pacjent 

nie był wówczas operowany. Prof. Drews nie zdecydował się na operację z uwagi na zbyt ciężkie 

obrażenia. Powrót do zdrowia trwał kilka miesięcy. Fakt ten opisuje J. Thomasówna w „Świadczeniu”, 

wspominając pana, który dał w podzięce 1000 zł. 

Wiedzieliśmy, że nie masz żadnych dochodów finansowych – a przecież trzeba żyć, opłacić czynsz, 

ogrzewanie, światło, leki etc. Właściciele mieszkania odbierali Cię, jako „uciążliwego lokatora”. 

Pamiętam Cię tylko, jako osobę bardzo chorą, leżącą, niewidomą, często głodującą. Nie zapomnę pięciu 

kubków czarnej, zimnej, zbożowej kawy na nocnym stoliku, która była często jedynym posiłkiem w ciągu 

kilku dni. 

Najboleśniejsze były dla mnie wizyty w czwartki, kiedy zaczynały się cierpienia Męki Pańskiej, 

kiedy patrzyłam na Twoją cierpiącą twarz z krwawymi wybroczynami, kiedy wylewałam szklankę ciemnej 

krwi płynącą z nosa. Mówiłaś również, że masz bóle niewidocznych stygmatów rąk i nóg. Wiem, że 

odwiedzający Cię lekarz wyrażał zdziwienie, jak można żyć z tak niskim poziomem hemoglobiny (35%).  
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Za matki dokonujące aborcji znosiłaś cierpienia z powodu dużego guza w jamie brzusznej, który 

uniemożliwiał zmianę pozycji leżącej. Pamiętam te okropne odleżyny na prawej ręce, które opatrywałam. 

Dożywotni brak wzroku (od lat 50-tych ub. wieku) do śmierci w r. 1973, ofiarowałaś w intencji 

kapłanów. I choć Tato z przyjacielem prof. Stanisławem Waszakiem zorganizowali termin operacji oczu 

w Szczecinie – odmówiłaś. Mimo to zawsze pamiętać będę Twoje jasne, życzliwe spojrzenie 

niewidzących oczu. Nigdy nie odczuwałam Twojej ślepoty (a przecież tylko taką Cię znałam). 

Poznawałaś mnie po głosie, gdy otwierałam drzwi pokoju. I słyszę Twoje przeciągłe: M-A-R-Y-S-I-A? I 

znów w myślach całuję Twoje drobne dłonie, opatruję bolące odleżyny. I znów czeszę Twoje 

szpakowate włosy w koczek. 

Kochana ciociu Medziu – pamiętam Twoją radość, gdy mnie witałaś – może dlatego, że byłam jedną z 

najmłodszych osób odwiedzających Cię. Dzieliłaś się ze mną zasłyszanymi informacjami, mówiłaś, że 

był ks. Michał Sopoćko albo,… że „właśnie jest z nami Ojciec Pio”… Pocieszałaś mnie czasem 

zasłyszanymi żartami. Nie oczekiwałam porad, znaków i nadzwyczajności. Byłaś dla mnie bliską Osobą 

potrzebującą pomocy, choćby obecności. Do dziś nie wiem, dlaczego nazwałaś mnie córką! – pewnie 

dlatego, że byłam najmłodszym Twoim gościem a bardziej domownikiem niż petentem. 

W mojej wdzięcznej pamięci pozostały Twoje rady, wskazówki, modlitwy, których mnie nauczyłaś i 

„drobiazgi”, które otrzymałam. Poza darami w formie rozwiązań – w niezwykły sposób – życiowych 

spraw, uczyłaś nas przede wszystkim głębokiej wiary w opiekę Matki Najświętszej i wstawiennictwo 

Świętych. Przede wszystkim kontynuowałaś kult Miłosierdzia Bożego w okresie, kiedy nałożona 

„Notyfikacja” zakazywała tego kultu wg objawień siostry Faustyny od roku 1959 do 1978.  

W moim domu rodzinnym wisiał na ścianie obrazek Miłosierdzia Bożego otrzymany od Ciebie w latach 

50-tych. Zapamiętałam do dziś Twoją radę, abym nie zabiegała o nadzwyczajne charyzmaty, bo 

nie objawienia, zachwyty czy dary udzielane uczynią mnie doskonałą. Są „trudem” przeznaczonym 

dla ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze i z nich Pan Bóg nas z powagą rozliczy. 

Nauczyłaś mnie pięknej modlitwy (na koronce) w intencji dusz czyśćcowych, którą bardzo lubię 

odmawiać (załącznik na końcu listu) oraz przekazałaś „Telegram do św. Józefa”, – którego bardzo 

czciłaś, bo przecież urodziłaś się 19 marca i dano Ci imiona: Zofia Józefa. 

Krótko przed śmiercią ofiarowałaś mi swój różaniec z odpustem Ojca Świętego Piusa XII. Przekazałaś 

mi również swoje zdjęcie – osoby zdrowej widzącej, jakiej nie znałam. Przyrzekłaś mi, że po śmierci 

Twojej otrzymam komplet „dyktand”. Bardzo mnie również ucieszyła broszura z cudami i łaskami św. o. 

Pio, który w latach 60-tych był niezbyt znaną osobą w Polsce. 

Twoja dobroć i wrażliwość na ludzkie niedostatki, choroby i słabości sprawiła, że przyjmowałaś różne 

cierpienia i dolegliwości z pokorą i radosnym poddaniem się Woli Bożej wypraszając u Boga rozwiązanie 

sytuacji, po ludzku, nierozwiązywalnych. Byłaś osobą niezwykłej prostoty, o wielkiej pogodzie ducha, 

zadziwiona darami ofiarowanymi przez Opatrzność. Zawsze byłaś gotowa służyć; nigdy nie odmawiałaś 

pomocy mimo złego samopoczucia i zmęczenia. Kochałaś ludzi, wysłuchiwałaś ich kłopotów, podnosiłaś 
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na duchu i otaczałaś modlitwą wstawienniczą. Pamiętam Twój sympatyczny zwrot: „Niech choroba 

znika na chybcika”. „Będzie dobrze!” – po uprzedniej głębokiej modlitwie wstawienniczej. 

Z odwiedzających Cię regularnie znałam tylko Kazię i Terenię. Nie znałyśmy się z nazwiska. Również 

miały klucz do mieszkania, w którym wynajmowałaś niewielki pokoik. Wiem, że je bardzo kochałaś. 

Kazia dbała o porządek i świadczyła codzienną posługę. Terenia spisywała Twoje „wizje” i „przekazy”. 

Były to osoby znacznie starsze ode mnie. Wiem, że Kazi przepowiedziałaś datę jej śmierci. Po około 10 

latach miałam kontakt z synową Kazi. Potwierdziła fakt niezwykłej śmierci Kazi, która zapowiedziała tę 

datę rodzinie i w wielkim spokoju zakończyła życie.  

Do dziś intryguje mnie fakt, iż kilka lat przed śmiercią informowałaś mnie, że będziesz pochowana pod 

trzema brzozami na cmentarzu parafialnym św. Jana Marii Vianney`a w Poznaniu i tam mam szukać 

grobu. Skąd wiedziałaś, że nie będę mogła uczestniczyć w pogrzebie?! 

Przekazałaś mi również informację, że otrzymam komplet Twoich „dyktand”. (Rzeczywiście po śmierci s. 

Medardy kilka osób przyniosły mi maszynopisy. Również otrzymałam z Instytutu Miłosierdzia Bożego w 

Kanadzie kilka egzemplarzy „Przewodnika Miłosierdzia”, którego redaktorem był ks. Roman Hoppe. W 

tych gazetkach były „dyktanda” s. Medardy np. O Duchu Świętym.) 

Nie pamiętam, od kogo otrzymałam zaświadczenie dot. opieki nad Twoim grobem. Kilka osób pomogło 

mi w dokonywaniu opłat należnych parafii. Wiem, że od kilku lat przejęły ten obowiązek panie 

„młodszego rocznika”, które interesowały się Twoją osobą. 

Mówiłaś mi, że masz zgodę władz kościelnych na opuszczenie murów klasztoru z uwagi na 

posłannictwo, do jakiego zostałaś powołana – żyć w świecie dla ludzi. Nie wszyscy to rozumieli i 

szanowali. Kiedyś zostałam poproszona do uczestnictwa w spotkaniu z pewnym kapłanem. Po raz 

pierwszy wówczas ujrzałam Twoje wzburzenie, gdy nazwał Cię „Panią Zofią”. – „Jestem siostrą Medardą 

– a nie panią Zofią” – odpaliłaś. Wiedziałam, że ten kapłan nie wierzył w Twoje posłannictwo. 

Przez blisko 30 lat żyliśmy pod opieką Twojej wstawienniczej miłości.  

Przypominam sobie „cudowną” operację krwiaka mózgu Jędrzeja B. Dzięki Twojej modlitwie 

wstawienniczej lekarz z łatwością znalazł chore miejsce i potwierdził niezwykłość tego faktu. W latach 

60-tych ub. wieku medycyna w Polsce miała z tym problemy. 

W dniu 15 maja 1973 r. z radością chciałam złożyć Tobie życzenia imieninowe. Przyszłam po pracy ok. 

godz. 17:00. Nie zamieniłyśmy już żadnych słów. Była przy Tobie Terenia. Wyjaśniła mi, że przeżywasz 

Mekę Pańską, zaczęła się agonia. Zgodnie z Twoim życzeniem – jak mówiła Terenia – chciałaś być 

sama. 

Okoliczności życiowe nie pozwoliły mi uczestniczyć w Twoim pogrzebie. Kiedy po miesiącu wróciłam do 

Poznania, odnalazłam Twój grób pod trzema brzozami. 

Trudno mi nie wspomnieć o Twojej opiece i wstawiennictwie kilka lat po śmierci. Pragnę w tym miejscu 

podziękować Tobie za pomoc w otrzymaniu pracy w roku 1976. Na przełomie lat 1975/76 zmieniłam 
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miejsce pracy na zasadzie porozumienia zakładów pracy. Miałam podjąć nową pracę z dniem 1.01.1976 

r. Okazało się jednak, że zgodnie z wytycznymi rządowymi od 1.01.1976 r. – na terenie całej Polski nie 

wolno było zakładom pracy przyjmować nowych pracowników przez najbliższe pół roku. Wezwanie 

Twego wstawiennictwa – „Medardo, ratuj!” – sprawiło, że miałam odwagę skutecznie przekonać 

urzędnika, który od ręki wydał mi pisemną zgodę na podjęcie pracy z dniem 31 grudnia 1975 roku. 

Przypuszczam, że byłam jedyną osobą, która taką zgodę otrzymała. 

Zdarzały się też sytuacje zabawne. Grupa osób zainteresowanych Twoimi „dyktandami” prosiła mnie o 

Twoje zdjęcie. Zleciłam fotografowi wykonanie kilkunastu odbitek z zamiarem zrobienia miłego dla nich 

prezentu. Byłam zmartwiona zbyt wygórowaną dla mnie kwotą, którą musiałam przekazać fotografowi. 

W drodze do miejsca spotkania, gdzie miałam przekazać zdjęcia – wygłaszałam w myśli swoje pretensje 

tej treści: Kochana Siostro Medardo, „czy Ty jesteś gwiazdą filmową, abym tak dużo pieniędzy 

wydawała na Twoje zdjęcia?! Przecież wiesz, że to zbyt dużo dla mnie!” Oddałam zdjęcia i… 

zapomniałam o sprawie. Po kilkunastu dniach odwiedził mnie listonosz z przekazem pieniężnym w 

kwocie zbliżonej do ceny zdjęć. Moje zdziwienie było tak wielkie, że nie zainteresowałam się skąd 

przekaz, tylko odebrałam pieniądze. Domyśliłam się, że oddałaś mi dług za zdjęcia. 

Droga, kochana Siostro Medardo! 

Tym krótkim wspomnieniem składam podziękowanie za serdeczną miłość, jaką nas otaczałaś.  

Pamiętająca Marysia 

P.S. Pamiętam Twoje słowa: …„warto poświęcić życie, aby uratować, choć jedną dusze”… 

Jest jeszcze jedna omawiana przez nas i nierozwiązana do końca sprawa, o której (mam 

nadzieję) pamiętasz przed Bożym Majestatem.  

Niech pozostanie naszą tajemnicą, której rozwiązanie poznamy zgodnie z Wolą Bożą. 

W załączeniu przesyłam treść modlitwy - dwie koronki - w intencji dusz czyśćcowych, której nauczyła 

mnie s. Medarda. Odmawia się je na różańcu: 

 I KORONKA s. Medardy  

(Za i przez dusze czyśćcowe)  

Duże paciorki – 1x 

Najdroższe Rany Chrystusa, któreście Go tyle bólu i Krwi kosztowały, czcigodne Rany będące 

świadectwem Jego niezwykłej miłości do nas – zlitujcie się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi i 

nade mną biednym grzesznikiem. 

Małe paciorki – 10x 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. 

Amen. 



Głos Małego Rycerza Nr 30 (2/2018)        KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2018 

  

59 
 

 
 

i dalej – cały różaniec (5 dziesiątek) 

II KORONKA s. Medardy  

(Za i przez dusze czyśćcowe)  

Duże paciorki – 1x 

Dusze święte, któreście przeszły z tej ziemi do czyśćca i w niebie jesteście oczekiwane – módlcie 

się za mną do Pana o wszystkie potrzebne łaski, o które żebrzę Boski Majestat. 

Małe paciorki – 10x 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. 

Amen. 

i dalej – cały różaniec (5 dziesiątek) 

Od Redakcji:  

Kilka lat temu drukowane były na potrzeby Legionu MRMSJ tzw. dyktanda s. Medardy w formie zeszytów 

podobnych w swej objętości do Głosu Małego Rycerza. Owe dyktanda pragnęła wydać s. Zofia Grochowska – 

niestety ówczesna powódź we Wrocławiu zniszczyła zebrane maszynopisy. Niedługo po śmierci s. Zofii, podczas 

nawiedzenia rycerki Barbary z Niemiec otrzymaliśmy ksera kilku maszynopisów a potem były poszukiwania 

brakujących dyktand. Sporą część maszynopisów została przekazana przez rycerzy z Poznania, także ze 

Szczecina oraz ze strony internetowej Jana Antoniego, który pod koniec roku 2017 z pieczołowitością podjął się 

mrówczej kilkumiesięcznej pracy nad przepisaniem dostępnych nam dyktand. W chwili obecnej dostępne treści są 

przeglądane pod względem poprawności teologicznej przez teologa (ks. A.S.) W niedalekiej perspektywie z Bożą 

pomocą chcemy wydać wszystkie poprawione dyktanda w jednej książce tak, aby móc podzielić się tymi bogatymi 

tekstami z zainteresowanymi czytelnikami. Jeszcze nie wiemy, jaki będzie koszt z uwagi wydawcę jak i inne czynniki 

warunkujące cenę książki (np. wielkość nakładu). Chcemy, aby koszty były najniższe, jakie będą możliwe do 

uzyskania. Niemniej wszystkich zainteresowanych bez względu na cenę książki prosimy o wstępne zamówienia (na 

dostępny kontakt w Głosie MR), aby mieć rozeznanie o wielkości nakładu. 

SPIS TREŚCI KSIĄŻKI Z DYKTANDAMI S. MEDARDY 

 Opinie osób duchownych  

 Kim jest S. Medarda?  

 Siedem Słów na Krzyżu 1943r  

 Anioł Pański i Śpiewna Dziewica (Magnificat) 1943-44  

 Zlecenie Królowej Nieba do Kapłanów 1943-47  

 Credo dla Kapłanów 1946-52  

 O św. Józefie 1947-49  

 Śp. kard. August Hlond prymas Polski do kapłanów 1948-49  

 Skrót do Świętości 1949  

 JAM JEST, KTÓRY JEST 1950-51  



Głos Małego Rycerza Nr 30 (2/2018)        KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2018 

  

60 
 

 
 

 Duchu Świętym 1951  

 Dziecięctwie Duchowym 1951-52  

 Czyśćcu 1952-55  

 Niebie 1953-54  

 Piekle 1954  

 Śmierci 1954-55  

 Sąd Szczegółowy i Sąd Ostateczny 1956  

 Panie naucz nas modlić się (Ojcze Nasz) 1959-61  

 Widzenia 1958-71  

 Świadczenie prof. Janiny Thomasówny o śp. s. Medardzie  

INFORMACJE 

To nie są jeszcze wszystkie pisma s. Medardy (Zofii Wyskiel). Poszukujemy zaginionych dwóch tytułów jej pism:  

1) Pragniemy Naszego Nazaretu na ziemi (O rodzinie) 1943r; 

2) Pisma Drobne 1942-1946r; 

 

Jeżeli ktoś posiada te brakujące pisma (lub wie, kto posiada) w jakiejkolwiek formie (najlepiej kopii starych 

maszynopisów lub rękopisów) prosimy o kontakt na poniższe adresy e-mail: 

jan-antoni@duchprawdy.com lub wiesiek.kazmierczak@gmail.com  

Jak wynika z pism s. Medardy, to, co usłyszała lub widziała od Boga lub Matki Bożej, dyktowała innej siostrze z 

dwóch przyczyn, dla jakich nie mogła pisać sama. Najpierw były to wielkie cierpienia, jakie przechodziła (już w 

trakcie pisania "Siedmiu Słów na Krzyżu"), a drugą przyczyną w latach 50-tych był pogarszający się wzrok aż do 

ślepoty. Dlatego jeżeli były jakieś rękopisy to przede wszystkim nie były pisane jej charakterem pisma, ale osoby, 

której dyktowała (niektóre dzieła lub fragmenty jednak mogły być w rękopisie). W obiegu funkcjonują tylko kopie 

starych maszynopisów. Pytajcie starszych kapłanów, zakonników, biskupów, gdyż pisma te rozsyłane były w formie 

luźnych kartek w maszynopisie A4. Swego czasu sam ks. Sopoćko kierownik św. Faustyny włączył się w ich 

rozpowszechnianie, jak pisał: "Nie zatrzymuję ich, ale puszczam w obieg i konstatuję, że wiele osób bardzo 

wielkie odnosi pożytki z ich czytania". Cenne będą też kopie różnych publikacji i listów osób duchownych, w 

których wspomina się o s. Medardzie, a które będą stanowić świadectwo wiary. 

Redakcja 

NASZE TYMCZASOWE CHOROBY UWALNIAJĄ NAS 
OD WIECZNYCH MĘCZARNI PIEKIELNYCH 

Dzisiejsze rozumienie chrześcijaństwa wywrócone jest do góry nogami i jest antychrześcijańskie. My - 

dzieci Adama w naszym Ojcu Adamie, wyrzekliśmy się Boga i wiecznego błogosławionego Królestwa 

Niebieskiego i dla nas, obecnie żyjących na ziemi, zostało utracone całe niebiańskie duchowe 

rozumienie życia, a nabyte ziemskie cielesne rozumienie czasowe. Życie dla ciała stało się normą i nikt 

nie myśli o przyszłej śmierci, o Sądzie Bożym i wiecznych mękach w piekle. (Hbr 9:27). Dzisiejsze 

rozumienie Boga, Jego świętych i Cerkwi/Kościoła, jest odnoszone tylko do służenia ziemskim 

potrzebom człowieka, o których Ewangelia uczy, że takie rozumienie wiary przynosi tylko cierpienie, 

mailto:jan-antoni@duchprawdy.com
mailto:wiesiek.kazmierczak@gmail.com
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(1Kor.15,19), ponieważ osoby takiej wiary wyrzekają się Boga Chrystusa, Jego ofiary na Krzyżu i życia 

wiecznego w Królestwie Niebieskim i nic nie prowadzi ludzi do zdrowego rozsądku. Ludzie, uparcie 

walcząc z Bogiem, idą do piekła. Zasada Chrześcijaństwa jest prosta: Adam umarł dla Nieba i przez 

śmierć przyszedł na ziemię, a Chrystus uczynił odwrotny krok – umarł dla ziemi, wrócił do Nieba i 

zaprasza nas ze sobą do życia wiecznego, tak jak śpiewamy w czasie Wielkanocy: „Chrystus 

zmartwychwstał z martwych, śmiercią swoją śmierć podeptał i nam, będącym w grobach, życie 

wieczne darował”. (Prawosławni w Wielką Noc Paschalną podczas Liturgii Zmartwychwstania 

Pańskiego śpiewają paschalny troparion : „Chrystus powstał z martwych, Swoją Śmiercią śmierć 

podeptał i będącym w grobach życie wieczne darował” – według Akatystu ku czci Zmartwychwstania 

Pańskiego – A.L.).  

Świątynie na Wielkanoc są zatłoczone, wszyscy śpiewają i to bardzo głośno, ale za Chrystusem nikt nie 

podąża. Wszechmogący Chrystus, bezgrzeszny Bóg, pierwsze, co powiedział o sobie: "Muszę wiele 

wycierpieć i będę zabity" (Mt 16, 21). Tak było na początku chrześcijaństwa, wierzący sami, nawet 

dzieci, szli na męki, naśladując Chrystusa, za Chrystusa i życie wieczne, a dzisiejsi grzesznicy, zwani 

Chrześcijanami, wymagają, aby Bóg służył ich ziemskim problemom, które są od diabła. (Łk 4: 1-6). 

Czyli wymagają, aby Chrystus podporządkował się diabłu.  

Jeżeli Wszechmogący, Bezgrzeszny Bóg musi wiele wycierpieć z powodu naszych grzechów, dla 

naszego życia wiecznego, to czy my, grzeszni, nie powinniśmy cierpieć dla własnego wiecznego 

Królestwa Niebieskiego?  

Oto w tym celu dla naszego zbawienia, Bóg dopuszcza nam tymczasowe choroby, abyśmy nie cierpieli 

wiecznie w piekle. W takim planie choroby - są miłością i miłosierdziem od Boga, jak uczy Ap. Paweł: 

„Skoro tylko z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale". „Uważam bowiem, że obecne 

chwilowe cierpienia są nic nie warte w porównaniu z tą chwałą, która zostanie w nas objawiona (w 

Raju)". (Rz 8: 17-18).  

Tak myśleli i tak postępowali pierwsi Chrześcijanie i najzwyklejsi prości ludzie rozumieli sens życia i 

mówili: „Z dwóch nieszczęść wybiera się mniejsze: albo tymczasowe nieszczęście na ziemi albo 

wieczne w piekle.” Choroby - to zastępstwo piekła i Święci Ojcowie, będąc zdrowymi, płakali do Boga: 

„Panie, dlaczego nie karzesz za moje grzechy teraz?” A gdy otrzymywali choroby, to radowali się: „Bóg 

nawiedził mnie, mam chorobę.”  

Święty głupiec dla Chrystusa błogosławiony Wasilij (pol. – Bazyli) od ośmiu do 88 lat chodził nago. Zimą, 

przy temperaturze - 30 stopni Celsjusza, gdy darowano mu futra, on odmawiał mówiąc: „Zima jest zła, 

ale raj słodki, pocierpię”. Podobnie też postępowali i męczennicy, kiedy oferowano im łaski królewskie i 

wszystkie dobra ziemi. A dzisiejsi, tylko nazywający siebie Chrześcijanami, za kawałek chleba, gotowi są 

wyrzec się Chrystusa, swego życia wiecznego i pójść do piekła. W ten właśnie sposób będzie 

postępował Antychryst, kiedy przed człowiekiem położą Krzyż i kawałek chleba do wyboru. Ludzie już 

teraz wybierają chleb Antychrysta, ale to prywatna sprawa wszystkich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Jeden wierzący człowiek przez długi czas leżał sparaliżowany i modlił się do Boga o pomoc i Bóg posłał 

Anioła, który powiedział: „Aby oczyścić swoje grzechy, powinieneś leżeć jeszcze 2 lata”. 

 Chory się przeraził i zapytał: „A czy nie można tych dwóch lat zastąpić czymś innym?" Anioł 

powiedział: "Można zamienić na 3 godziny w piekle." Chory się zgodził i Anioł umieścił go w piekle. 

Ciemność, jęki, ogień, robaki, demony, wyrzuty sumienia, smród powietrza itp. otoczyły człowieka. Przez 

przypominanie grzechów całego swego życia, stracił rachubę czasu, myśląc, że już minęły nie tylko 

godziny, ale i lata, stulecia i nastała wieczność, że Anioł zapomniał o nim.  

Nagle pojawił się jasny anioł i powiedział: „No, i jak się tu czujesz?” Chory odpowiedział: "Nie 

oczekiwałem, że Aniołowie mogą oszukiwać." "O co chodzi?" - zapytał Anioł. „Obiecałeś, że 

przyjdziesz za 3 godziny, a minęły już tysiące lat”. Na to Anioł powiedział: „Minęła tylko 1 godzina, 

zostały jeszcze 2.”  

Cierpiętnik wyciągnął ręce i modlił się: „Zgadzam się cierpieć za grzechy na ziemi aż do śmierci, a 

jeśli trzeba, to i do Powtórnego Przyjścia Pana, tylko żeby już nie znosić cierpień w piekle”. ”Pan 

przebacza ci twoje niezadowolenie, ale powinieneś teraz wiedzieć z własnego doświadczenia, 

jakie straszne wieczne męki czekają na wszystkich grzeszników” – powiedział Anioł.  

Najmniejsza męka w piekle nie może nawet się porównać z największą męką na ziemi. Na Ziemi mamy 

światło, czyste powietrze, Bożą pomoc, pociechę od ludzi. W piekle nie ma nic z tego, tylko smród, ogień 

i wyrzuty sumienia. Przed każdym jest piekło i raj, wybieraj co chcesz. Kto prawidłowo rozumie, że 

choroba – to miłosierdzie od Boga i za to dziękuje Bogu, ten otrzymuje koronę męczennika.  

OTO MODLITWA W CHOROBIE 

„Chwała Tobie, Panie, za wszystkie boleści dopuszczane na mnie za moje grzechy, aby 

nie cierpieć wiecznie w piekle, ale czasowo na ziemi. Panie, jesteś moim Stworzycielem, 

moim Dobroczyńcą, moim Zbawicielem, jesteś moim Skarbem, moim Szczęściem, moim 

Pokojem, oddaję się Twojej Świętej Woli. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, 

teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen!"  

Dzięki tej modlitwie wielu pokonało choroby i osiągnęło Królestwo 

Niebieskie, ale z mocną wiarą i nadzieją w Pana Boga. Wszyscy 

jesteśmy zbawieni. (Jan 19:30). "Śmierć, gdzie jest twoje żądło?" 

Piekło, gdzie jest twoje zwycięstwo?" (1 Kor. 15: 55). Zostały 

wymazane na Krzyżu. Diabeł został pokonany przez Krzyż i drży 

tylko przed znakiem Krzyża. Chwała Bogu za wszystko, na 

wszystko jest Twoja Święta Wola.      Sługa Boży Borys 

Źródło: НАШИ ВРЕМЕННЫЕ БОЛЕЗНИ ИЗБАВЛЯЮТ ОТ ВЕЧНЫХ МУЧЕНИЙ АДА 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532512900454122&id=100010862498345 

30.01.2018 r.      Tłumaczył Andrzej Leszczyński 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532512900454122&id=100010862498345
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KALENDARIUM Małych Rycerzy 

Rok 2 0 11 
24 maja 2011  

Tego dnia, w liturgiczne wspomnienie NMP Wspomożenia Wiernych zredagowany został LIST do Jego 

Świątobliwości Ojca Świętego Benedykta XVI z prośbą o ustanowienie Święta Boga, Ojca całej 

ludzkości i aby czczono, jako swego Ojca, Stworzyciela i Zbawcę w pierwszą niedzielę sierpnia lub 

siódmego dnia tego miesiąca według życzenia ukochanego Boga Ojca, które przekazał zakonnicy 

Eugenii Ravasio ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Apostołów 1 lipca 1932 A.D.  

List z podpisami (4600) został przekazany 7 czerwca 2011 do Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie. 

Jednocześnie został wysłany list tej samej treści na adres papieża Benedykta XVI do Watykanu. 

Rekolekcje zamknięte w Tolkmicku miejscu życia i śmierci śp. s. Zofii i Ryszarda Grochowskich, Głosił: 

ks. Lesław Krzyżak – kapłan z diecezji przemyskiej 

OSTATNIO DO WIECZNOŚCI ODESZŁO 4 RYCERZY  

W Zabrzu w środę, 6 grudnia 2017 odeszła do wieczności śp. Alfreda Krosta - mr Teresa Świtała z 

Zabrza 

W piątek, 16 lutego zmarła śp. Helena Koba, rycerka z Wyżnicy, (ośrodek kraśnicki, diecezja lubelska). 

Pogrzeb odbył się w poniedziałek, 19 lutego 2018 w kościele św. Józefa w Kraśniku. 

3 marca 2018. zmarła kolejna rycerka z Kraśnika śp. Zofia Ćwieka. Nie odnawiała swojej 

przynależności gdyż była już osobą starszą i chorą. Wkrótce skończyłaby 95 lat życia .Pogrzeb odbędzie 

się we wtorek 6 marca br. w kościele Miłosierdzia Bożego w Kraśniku.  

13 kwietnia 2018 r. w kościele Miłosierdzia Bożego w Kraśniku odbył się pogrzeb Stanisławy Mikina l. 

78, która zmarła 10 kwietnia 2018 (dniu urodzin s. Zofii Grochowskiej). Wpisała się do Legionu MRMSJ 

28.03.1995r. a więc na początku istnienia naszej kraśnickiej wspólnoty. Jako osoba chora, a ostatnio 

przebywająca w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku nie odnawiała swojej przynależności do 

wspólnoty. Wysłaliśmy za nią intencje na Msze Wieczyste do Księży Werbistów w Pieniężnie. 

W Wielkanoc, 1 kwietnia 2018, w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, o godz. 12:00  zmarła 

rycerka z Sianowa, śp. Zofia Jabłońska. Przeżyła 74 lata. Do Legionu wstąpiła 2 stycznia 1995. 

Należała do koła Legionu MRMSJ przy parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie. 

Wszystkim zmarłym Małym Rycerzom MSJ – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 

A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. 

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, kom. 668 093 700   

Zamówienia…Maria Mrózek, Tel. 22/781-67-81; kom. 664 035 180 

Nasza witryna:  
mali-rycerze.pl 

 e-mail: 
malirycerze@gmail.com 
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