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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 siebie i  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 

►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 (zainteresowani 

pomocą w tym temacie mogą dzwonić do rycerki Iwony tel. 660184582 – kontakt po godz. 17:00). 

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. 

►17.11.2018 – Zjazd Legionu MRMSJ w Krakowie Łagiewnikach w ramach – VI Pielgrzymki 

Miłosierdzia Legionu MRMSJ w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. Jak 

zawsze liczymy na pomoc organizacyjną rycerzy z Bochni. 

►18.11.2018 – uroczyste odnowienie Aktu Jubileuszowego Intronizacji Chrystusa Króla Miłosierdzia i 
Polski według programu jaki zostanie podany w następnym Głosie Małego Rycerza (nr 32).  

Duchu Święty, przyjdź! (Szczególnie w. obecnym Roku Ducha Świętego) 

Spójrz Duchu Św. na ludzi idących przed siebie drogą nieskończonego postępu,  

na mędrców, którzy ulepili golema na własne podobieństwo i na własną zgubę,  

na rozpad atomu,  

na rozpad moralności, ładu, sztuki, cywilizacji, słów,  

prawa, harmonii, rozsądku, logiki, wszelkich wartości.  

Z głębokości wołamy do Ciebie Duchu Święty,  
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albowiem jesteśmy bezwolnymi narzędziami w rękach naszych lekkomyślnych dzieł.  

Jesteśmy jak ci co nie wiedzą co czynią.  

Zstąp na ziemię samounicestwienia,  

na rakowate miasta i wsie,  

na trędowate domy,  

na zatrute zboża, ogrody i sady,  

na martwe rzeki i morza,  

i kręgi nad nami, ludźmi chaosu,  

kłamstwa i obłędu.  

Krąż jak ongiś krążyłeś w genezejskim locie nad chaosem niepotrzebnych żywiołów.  

Krąż nad nami - Poskromicielu zamętu,  

nad pobojowiskiem naszych klęsk,  

nad rzeźnią tego świata,  

nad śmietnikami pełnymi niedonoszonych płodów, nad ziemią cuchnącą swądem 

spalonych ciał,  

nad górami atomowych odpadków,  

i wybaw nas  

od głupoty udającej mądrość,  

od kłamstwa udającego prawdę,  

od ślepoty udającej dalekowzroczność,  

od chamstwa udającego obrażoną godność,  

od fanatyzmu udającego wiarę,  

od brudu udającego czystość,  

od nienawiści udającej miłość,  

od niewoli udającej wolność,  

od obłudy udającej szczerość,  

od pychy udającej pokorę,  

od warcholstwa udającego odwagę,  

od szatana, który mówi nie, a myśli tak, a mówiąc tak, myśli nie.  

Przybywaj Duchu Święty Wielousty  

i ostudź nasze głuche uszy wołający Płomieniu.  

Przybywaj z wnętrza wieczności wiejący Wichrze,  

który nigdy nie burzysz  

i nigdy nie niszczysz  

i nigdy nie łamiesz,  

który chwiejne umacniasz,  



Głos Małego Rycerza Nr 31 (3/2018)        LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2018 

  

3 
 

 
 

stare odnawiasz,  

martwe ożywiasz,  

starte z powierzchni ziemi budujesz od podstaw.  

Stworzycielu wywołujący z kości i popiołów ludzi umarłych - w stałych i 

przemienionych,  

z pomordowanych ludów - żywe ludy,  

wszechświat z nicości,  

istnienie z nieistnienia,  

źródło z pustyni,  

wszystko z niczego.  

Ojcze Słowa Bożego, Wichrze wiejący z wnętrza wieczności!  

Daj nam słuch doskonały płynący wśród niezliczonych  

wezwań i nawoływań,  

które nas nawiedzają w wszelkim czasie i miejscu,  

abyśmy umieli rozpoznać Twój Głos.  

 

Muzyko Mądrości zrodzona z Ojca i Syna, Trójdźwięczna !  

Zdejm z nas kamień jak go zdejmują z grobów  

Aniołowie Twojego Oblicza.  

Mocarzu, Burzo Niedocieczona odwalająca kamień, a potem  

twórz nas otwartych, słyszących i słuchających,  

twórz nas codziennie od nowa Strażniku naszych dusz,  

abyśmy nieustannie odnawiani i odradzani, i tworzeni  

stali się Twoimi głosicielami podobnymi do tych,  

których pochylone czoła raczyłeś namaścić olejkiem Twojej Mądrości,  

oświeć nas i prowadź z ziemi rozpaczy do Królestwa Bożego,  

do Stolicy sławionej z kryształu i światła.  

Ojcze i Synu i Duchu Święty, Słowo,  

Drogowskazie wbity na rozstajach kosmosu przybywaj,  

Nadziejo nieogarniona, zawsze obecna i zawsze nadchodząca.  

Przybywaj Boże, Zaczynie człowieczeństwa  

i uczłowiecz człowieka jak uczłowieczyłeś siebie ! 

REKOLEKCJE LOKLANE w Bochni, 15 - 17.06.2018  
z Ks. Zenonem Wachowiczem (SDB) 
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Rekolekcje w Bochni rozpoczęły się w piątek 15.06 o godzinie 15 w Bazylice pw. Św. Mikołaja. 

Później było spotkanie na tematy przygotowane przez ks. Zenona. Sobota była dniem 

wykładów i program rekolekcji został zmieniony ze względu na zainteresowanie słuchaczy. 

Było duże zainteresowanie, nawet przerwa na jedzenie była niemal wykorzystana na wykłady 

ks. Zenona. Trudno jest podzielić ten czas na konkretne wydarzenia. Poruszane były tematy 

od walki duchowej, po "moc wypowiadanych słów" i także posiadanych w domu rzeczy, że one 

też mogą być naznaczone mocą demoniczną.  

Może trochę o przedmiotach, których warto pozbyć się z domu: 

1. Słonik na szczęście z podniesioną trąbą ( każdego rodzaju) - jest to bałwochwalstwo 

wobec Pana Boga, a także jest podczepiony pod to demon (hinduski), który nawiązuje do 

seksualności męskiej. Stawiając go w domu na szczęcie czy inne przedmioty , które mają 

"przyciągać je do domu czy do portfela tak naprawdę przynosimy sobie przekleństwo i tym 

samym nie wierzymy w Opatrzność i miłość Pana Boga.  

2. Maski karnawałowe/teatralne - maski są robione na cześć demonów, mają moc 

okultystyczną szczególnie z krain Afrykańskich pogańskich; (s. Faustyna w Dzienniczku pisała 

o biednych duszach, które spotkają się w dzień sądu przed Panem, także w Księdze 

Powtórzonego Prawa - warto sięgnąć) 

3. Piramidy – wchodzenie do piramid czy trzymanie figurek piramid sprawia to, że przyciąga 

się złą energię. Także poruszany był temat przebaczenia i jego braku. Bardzo, ważne jest to by 

wybaczać innym z serca nawet jeśli by nas to drogo kosztowało i ta osoba, która nam zawiniła 

zrobiła by nam "najgorsze draństwo" według nas. (Jest napisane w Ewangeli Mt: 5;24.) Bardzo 

ważne jest ludzkie serce i emocje, a także nasza przeszłość i nasze wybory. Ks. Zenon 

zwracał uwagę jak bardzo jesteśmy odpowiedzialni za życie drugiego człowieka tu na ziemi, 

czy tam po drugiej stronie. Nie ma duszy bardziej czy mniej wybranej. Osobiście bardzo 

spodobało mi się w postawie tego kapłana, że dla każdego chciał być dyspozycyjny i każdemu 

chciał poświęcić swój wolny czas. Nie chciał nikogo zostawić z problemem. Każdy z 

uczestników mógł skorzystać z jego pomocy i dobrych rad. 

Jak sobie radzić z przebaczeniem lub jego brakiem pokazał nam to na Adoracji Najświętszego 

Sakramentu. Kazał na koniec spotkania podejść do każdego z uczestniczących w rekolekcjach 

- (nawet jeśli się go nie znało) i przeprosić i prosić o wybaczenie i tym samym wybaczyć - 

"Proszę wybacz mi i proszę o wybaczenie" - "Siostro/bracie wybaczam ci i ja proszę o 

wybaczenie" - ta metoda była bardzo oczyszczająca i wiele pokazała jak ważna jest rozmowa 

i konkretny uścisk. Nie możemy być obojętni na drugiego człowieka, gdyż w każdym naszym 

bracie mieszka Chrystus. Jeśli były by trudności w takim przełamaniu barier można, napisać 

list lub prosić Pana o łaskę w konkretnym przypadku. Także w sobotę „łamaliśmy” 
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przekleństwa rzucane na siebie i na innych czy te które rzucano na nas. Ks. Zenon także 

egzorcyzmował, sól, świeczki, olej i wodę mówił też o kadzidle by święcić. Podał definicje i 

znaczenie czemu powinniśmy święcić i używać ich.  

Sobota była chyba najbardziej owocnym dniem pełnym w pytania i odpowiedzi ks. Zenona. 

Były także opowiadania na temat dusz czyśćcowych.  

Ks. Zenon mówił co należy mówić kiedy dosięgnie nas zły duch/duch "śmierci". "Nie umrę ale 

żyć będę i chwalić będę dzieła Pana”- Psalm 118.   

Niedziela przeznaczona była na wyjazd do Zabawy by odwiedzić miejsce życia i śmierci bł. 

Karoliny Kózkównej. 

W poniedziałek był dniem także na spowiedzi dla tych, którzy nie zdążyli w ciągu weekendu. 

Ks. Zenon spowiadał do późnych godzin nocnych.  

Podsumowując były to bardzo dobre rekolekcje i jest wielu chętnych na kolejne z ks. Zenonem. 

mr Jan G. 

ŚWIADECTWO rycerki Aliny  
z Chyrówobwód Lwowskich [Ukraina] 

Pani Alina (lat 6o kilka) często przyjeżdżała do Polski od 

kilkunastu lat. Jednak spotkanie z Małymi Rycerzami 

było pierwszy raz 2 lata temu na czuwaniu w 

Łagiewnikach. Często odwiedzała Polskę będąc na 

pielgrzymkach do Częstochowy, czy Kalwarii 

Zebrzydowskiej. Pani Alina zapoznała tam siostry 

"Pokutki". Spotkała je także będąc w Łagiewnikach na 

czuwaniu. Na jednym czuwaniu w 2015 natrafiła na 

"Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa" Podeszła 

do niej Pani Halina z propozycją rozważania tekstu. I od 

tej krótkiej modlitwy nawiązała się głębsza znajomość. Od zeszłego roku Pani Alina przyjeżdża 

na spotkanie raz w miesiącu. Postanowiła Ona także, że opowie wśród swojej ukraińskiej 

społeczności o Małych Rycerzach. Pani Alina mieszka w miejscowości Sambor na Ukrainie , 

należy do parafii pw. Ścięcia Głowy Jana Chrzciciela. Także Pani Alina należy do Żywego 

Różańca w tej parafii. Zapytałam jak wygląda taka „rekrutacja” na "Małego Rycerza" 

powiedziała, że opowiedziała ze rozdała modlitwy do odmawiania i opowiedziała o praktykach 

modlitewno-pokutno-wynagradzających. Jest już kilka osób chętnych tą inicjatywą ratowania 

dusz i pomocy niebu. 
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Chciałam by Pani Alina opowiedziała trochę coś o sobie, ale bardzo skromnie odpowiadała o 

sobie jednak udało mi się coś "wyciągnąć". Mówią w Samborze o Niej, że jest jak "mała Matka 

Teresa". Zawsze służy pomocą i często opowiada Ewangelię jaka była danego dnia głoszona 

na mszy tym, którzy nie mogli być z powodu choroby lub innych powodów. Pani Alina jest 

bardzo ciepłą osobą. Mówi, że obecność świętych bardzo pomaga jej w życiu (pewnie to 

dlatego bije od niej taki pokój i dobro). Święty Józef pomaga jej w domowych sprawach ... 

przywołuje go tymi słowami "św. Józefie przyjdź do mego domu i zobacz co min tu potrzeba. 

Mówi o nim tak: " Św. Józefa trzeba zapraszać do domowych spraw i prosić o opiekę, gdy 

także jest się w drodze - św. Józefie idź przed nami, bo źle będzie z nami. Także św. Antoni 

jest ujęty w formułę wołania o pomoc: Niech się stanie twoja wola - niech się stanie zguba 

moja. Pani Alina opowiadała, że rzeczy, które ginęły nagle pojawiały się w widocznych 

miejscach. Pani Alina ma silną wiarę "dziecka Bożego"  ufając Bożej Opatrzności w swoim 

życiu. Pan Bóg daje jej dobrych ludzi niczym w Aniołki, którzy stają w odpowiednim momencie, 

życia. Pani Alina ma też bardzo szczególne nabożeństwo do Najświętszej Eucharystii i ma 

szczególne nabożeństwo do tego N. Sakramentu. Podyktowała mi modlitwę przed komunią 

święta: "Przyjdź Mój Jezu, przyjdź kochany - wstąp do serca mego Panie, nie gardź 

duszą, którąś stworzył i za którąś życie złożył. Jezu błagam przebaczenia wielkie za me 

przewinienia, a chodź niegodne me błaganie Ufam Tobie - Zlituj się Panie. Moja dusza 

Cię wygląda i ciebie sercem przyjąć żąda. O Maryjo Matko droga uproś mnie 

grzesznemu Boga. O pociecho ma jedyna nakłoń ku mnie Twego Syna. Amen." 

Opowiadała, mi także historię jednego mężczyzny z jej miejscowości, który nie chciał przyjąć 

Komunii św. dopóki nie odmówi tej modlitwy. Mówiła, także jak ważne jest przyjęcie i 

przygotowanie serca do przyjęcia Pana Jezusa.  

Pani Alina wiąże wielkie nadzieje na rozwinięcie Małych Rycerzy na Ukrainie. Mówi także, że 

od 21 lat przyjeżdża do Polski i bardzo lubi tu przyjeżdżać i spotykać swoich znajomych z 

Polski a od czasu spotkania Małych Rycerzy przyjeżdża chętniej.   mr Jan G. 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ  
Z KS. MIROSŁAWEM, 23-30.07.2018 

Pielgrzymka z biurem Centrumtravel do Ziemi Świętej była inicjatywą 

Małych Rycerzy. Były pewne trudności, część osób się wycofała na 

niedługo przed wyjazdem, ostatecznie pojechało 30 osób, w tym ok. 10 

Małych Rycerzy i kilku sympatyków Legionu. Podczas pielgrzymki, która 

trwała od 23 do 30 lipca, odwiedziliśmy najważniejsze miejsca związane z 

życiem, Męką i Zmartwychwstaniem Pana Jezusa i Jego Chwalebne Matki. 

W naszej pielgrzymce towarzyszył nam Bóg Ojciec w ikonie napisanej wg. 



Głos Małego Rycerza Nr 31 (3/2018)        LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2018 

  

7 
 

 
 

objawień matki Eugenii Ravasio a także trynitarny krzyż Ołtarz Chwały. Nasz Niebieski Tatuś był 

całowany i przytulany przez pielgrzymów a odwzajemniał się błogosławieństwami zsyłanymi przez ręce 

ks. Mirosława. 

W Grocie na Polu Pasterzy odmówiliśmy "Ojcze Nasz" prosząc, by Bóg połączył pielgrzymów we 

wspólnotę. 

W Grocie Mlecznej modliliśmy się za bliskich znajomych, którzy nie mogą mieć potomstwa, za dzieci 

poczęte i wynagradzaliśmy się za straszliwy grzech aborcji. 

Od pierwszego dnia ks. Mirosław zachęcał do nieustannego odmawiania Różańca Świętego. Dbaliśmy 

też o to, by odmówić, w miarę możliwości o godzinie 15:00, koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

Odprawiliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Jerozolimy. Ostatnie stacje rozważaliśmy na dachu 

świątyni, gdzie część osób położyła się krzyżem. Gdy Ksiądz na zakończenie modlił się, by powiał 

wietrzyk, nagle zerwał się silny wiatr, tak, że na pielgrzymów leciały liście z pobliskich drzew. Trwało to 

20-30 sekund i jak nagle się zaczęło tak nagle skończyło. To był pierwszy znak, gdzie przez przyrodę 

Bóg okazał nam, że towarzyszy nam w tej pielgrzymce. Drugim, jeszcze mocniejszym, było chwilowe 

drżenie ziemi podczas Mszy Świętej nad Jeziorem Galilejskim, poprzedzone słyszanym przez niektórych 

grzmotem. To było tak jakby zaczynało się trzęsienie ziemi. Według relacji innych pielgrzymów znak ten 

powtórzył się jeszcze raz na innej Mszy, niektórzy widzieli też cud słońca. 

W kościele Najświętszej Pani Karmelu na górze Karmel część pielgrzymów przyjęła szkaplerz 

karmelitański. 

W Kanie Galilejskiej trzy małżeństwa odnowiły śluby, samo wesele odbyło się jednak w Nazarecie i było 

naprawdę radosne, bo "nie upijaliśmy się winem, ale napełnialiśmy się Duchem" (por. Ef 5:18). Stało się 

jak napisał prorok Jeremiasz: "jestem jak człowiek pijany, jak człowiek przesycony winem - z powodu 

Pana i Jego świętych słów" (Jr 23:9). 

Następnego dnia odnowiliśmy sakrament chrztu św. w rzece Jordan, gdzie nadal towarzyszyła nam 

Boża radość. "Wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina." 

(Ps 4:8) 

Wreszcie w Wieczerniku modliliśmy się o wylanie Ducha Świętego. Jestem przekonany, że podczas 

błogosławieństwa udzielonego przez ks. Mirosława po tej modlitwie, Duch dotknął serc wielu 

uczestników pielgrzymki ogniem Miłości Bożej. 

Podczas pielgrzymki wielokrotnie modliliśmy się publicznie nie tylko w miejscach kultu, m. in. 

odmówiliśmy klęcząc na ulicy w części palestyńskiej Jerozolimy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Na 

lotnisku w Tel Awiwie okazało się, że nasz lot jest opóźniony. Stworzyło to okazję do modlitwy 

wstawienniczej, czego mimowolnymi świadkami byli inni podróżni, w przeważającej części Żydzi, którzy 

zapewne pierwszy raz zetknęli się z uwielbieniem Boga w językach. 

Każdy, kto tego pragnął, wrócił z Ziemi Świętej przemieniony mocą Ducha Świętego, który działał przez 

posługę ks. Mirosława, on sam zaś podkreślił, że najbardziej ceni sobie codzienne, zwykłe życie z 

Bogiem, które musi przecież nastąpić po każdym, najcudowniejszym nawet wydarzeniu. Pielgrzymkę 
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zakończyliśmy odprawioną w kaplicy na lotnisku Mszą Świętą dziękczynną dziękując Bogu Ojcu za 

okazaną nam miłość i udzielone łaski. 

Podziękowania 

Cześć, chwała i dziękczynienie Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu przez Niepokalane Serce 

Maryi, naszej ukochanej Mamy, której jesteśmy wdzięczni za szczególną opiekę i bliską obecność. 

Wdzięczność i pamięć modlitewna należą się: opiekunowi ks. Mirosławowi za ofiarność, gorliwość w 

posłudze kapłańskiej i godne naśladowania nieustanne wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego; 

dyrektor pielgrzymki, pani Jolancie za serce włożone w odkrywanie przed nami kart piątej Ewangelii a 

także okazane ciepło i cierpliwość; siostrze Agnieszce, głównej organizatorce wyjazdu, która niestety nie 

mogła pojechać, by zakosztować owoców swojego trudu; siostrze Halince za jej wkład w to, że wyjazd 

mógł się odbyć. 

mr Sławek z Wrocławia 

RELACJA Z REKOLEKCJI i ZJAZDU LEGIONU  
w Niepokalanowie, 3 – 5 SIERPNIA 2018 

W RAMACH XX TRIDUUM KU CZCI BOGA OJCA LEGIONU MAŁYCH RYCERZY 

MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO w tym IX Zabranie Zarządu Legionu MRMSJ i XI 

Zgromadzenie Animatorów Legionu MRMSJ 

Rozpoczęcie Zjazdu (dla zakwaterowanych uczestników TRIDUUM) nastąpiło w piątek, 3 sierpnia 2018  

o godz. 15:00 w kaplicy św. Maksymiliana.  

Dalej program według corocznego planu: 

PIĄTEK, 3. 08. 2018 

15:00 – Koronka (Lokalna Grupa modlitewna)  Zawierzenie rekolekcji i XX TRIDUUM ku czci Boga Ojca 

Bożemu Miłosierdziu i Duchowi Świętemu a także Świętym Aniołom i Patronom Legionu MRMSJ  

(świadectwo rycerki Marii R-G. z Warszawy, autorki książeczek: „Modlitwa uniżenia” i „Uwielbienia Boga 

Ojca” 

16:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjna (ks. Sebastian: Intencja wynagradzająca Najświętszemu Sercu 

Jezusowemu i Przebłaganie Boga Ojca za grzechy nasze i świata całego mocą wstawienniczą Matki 

Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana: ks. Lesław: O błogosławione owoce TRIDUUM ku czci Boga 

Ojca i wszelkich działań w ustanowieniu Święta Boga Ojca całej ludzkości) 

17:30 – Kolacja (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym) 

18:00 – Konferencja po niej była możliwość włączenia się w ramach czuwania modlitewnego lokalnej 

grupy przed I-szą SOBOTĄ (o. Mirosław Kopczewski OFMConv) 

19:00 – Wystawienie Najśw. Sakram., Różaniec cz. radosna. i  cz. światła oraz konferencja o. 

Mirosława. 
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21:00 – Apel Jasnogórski, eucharystia i wystawienie Najśw. Sakram. w ramach nocnego czuwania 

modlitewnego lokalnej grupy przed I-ą SOBOTĄ.  

SOBOTA, 4.08. 2018 

7:00 – Godzinki ku czci NMP razem z grupą modlitewną o. Mirosława Kopczewskiego 

7:30 – Pacierz i Różaniec i razem z grupą modlitewną o. Mirosława 

8:00 – Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i Śniadanie  

9:00 – Nauka rekolekcyjna (ks. Sebastian Kępa) 

10:00 – Wystawienie NS i czuwanie modlitewne w kaplicy św. Maksymiliana (Szczecin) 

10:00 – w tym czasie IX SPOTKANIE Zarządu Legionu (relacja osobna) 

11:00 – Nauka rekolekcyjna (ks. Sebastian Kępa) 

12:00 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (Opole) 

13:00 – Obiad (dla  zgłoszonych i zakwaterowanych w Domu Rekolekcyjnym) 

14:00 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (Gdynia) 

15:00 – Godzina Miłosierdzia (koronka - ks. Sebastian) Droga Krzyżowa (Głuchołazy + Szczecin)  

16:00 – Msza św. z nauka rekolekcyjną ks. Sebastiana.  

Msza św: ks. Sebastian: 

W intencjach Małych Rycerzy i intencjach złożonych w koszyczku przed ołtarzem,  

ks. Lesław: za dusze czyśćcowe szczególnie dusze zmarłych Małych Rycerzy i dusze z rodzin rycerzy. 

Po Mszy św. było założenie CUDOWNYCH MEDALIKÓW obecnym przez ks. Sebastian, ks. Lesława i 

ks. gościa oraz przyjęcie w szeregi Rycerstwa Niepokalanej dla zdecydowanych (we mszy św. brali 

udział nie tylko rycerze, kandydaci na rycerzy Legionu ale też pielgrzymi, którzy skorzystali z tej 

możliwości. 

Siła ,,cudownego'' medalika - o. Mirosław Kopczewski 

27 listopada 1830 roku siostrze Katarzynie Labouré ukazała się Najświętsza Maryja Panna i poleciła jej 

rozpowszechnić ten Medalik wśród ludzi, powiedziała: „Postaraj się o wybicie medalika według tego 

wzoru. Wszyscy, którzy będą go nosili, dostąpią wielkich łask, szczególniej jeśli będą go nosili na szyi. 

Łaski będą obfite dla tych, którzy nosić go będą z ufnością”. 

W Niepokalanowie w każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywa się spotkanie „Oddaj się Maryi”. Ludzie z 

całej Polski przybywają aby na Eucharystii zawierzyć Niepokalanemu Sercu Maryi samych siebie, swoje 

rodziny, miejsca pracy, parafie, swoje problemy i troski. W konferencjach ojcowie franciszkanie tłumaczą 

różne aspekty oddania się Maryi. 

Oto cud, który dowiódł świętości Edyty Stein Oto cud, który dowiódł świętości Edyty Stein 

W lipcu br. o. Mirosław Kopczewski, wikariusz Niepokalanowa, tłumaczył między innymi czym jest 

cudowny medalik i jakie korzyści płyną z noszenia go na sobie połączonej z ufną modlitwą aktu 
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strzelistego z medalika: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. 

Jego skuteczność nie zależy od metalu, z jakiego jest wybity ale z obietnic danych przez Niepokalaną. 

Wielkim apostołem cudownego medalika był św. Maksymilian Maria Kolbe, dla którego był on głównym 

środkiem apostolstwa. Na teologii zawartej w cudnym medaliku oparł założone przez siebie Rycerstwo 

Niepokalanej. Każdy Rycerz Niepokalanej odmawia codziennie akt strzelisty z medalika, dodając słowa, 

które dołączył Kolbe: i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi 

Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. 

Kolbe często odwoływał się do cudownego nawrócenia młodego bankiera Alfonsa Ratisbonne’a, 

zdecydowanego wroga Kościoła katolickiego. Zalecał dawanie cudownego medalika wierzącym i nie 

wierzącym, starym i młodym, tym którzy odrzucili Boga a nawet są wrogo ustosunkowani do wiary i do 

wierzących. Medalik był jego „kulką przeciw szatanowi”. 

O. Kopczewski przytoczył wiele ciekawych świadectw dawnych i bliskich interwencji Maryi w życiu osób 

noszących na swym ciele medal Niepokalanej. Przyjęcie i noszenie cudownego medalika jest oznaką 

osób, które zawierzył się Matce Najświętszej, dając Jej prawo do swego życia i wszelkich spraw. 

Nie medalik jednak zbawia ale Maryja, której jest symbolem. To Ona najlepsza z Matek dana nam na 

Krzyżu przez samego Pana Jezusa roztacza nad nami macierzyńską opiekę i towarzyszy nam w 

naszym codziennym zmaganiu się ze złem, które próbuje nas zniszczyć. 

Ona jest Niepokalana i zły nie do Niej dostępu. Jest cała Boża i nas do Boga prowadzi. 

Najbliższe spotkanie „Oddaj się Maryi” w sobotę 4 sierpnia. O 9.30 konferencja i świadectwa 

zawierzenia Maryi w Sali św. Bonawentury, następnie o 11.00 Eucharystia w Bazylice z zawierzeniem 

wszelkich spraw Matce Najświętszej i możliwością wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej. Około 12.15 

nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, przed Najświętszym Sakramentem wspólny 

różaniec i 15 minut rozmyślania na temat tajemnic różańcowych. Następnie możliwość ciepłego posiłku i 

spotkanie z zaproszonymi gośćmi, tym razem będą to chłopcy ze wspólnoty Cenacolo. Opowiedzą o 

swoim poszukiwaniu miłości w różnych nałogach, uzależnieniach oraz o powrocie do życia poprzez 

miłość we wspólnocie i modlitwę. Są świadkami, że Bóg żyje i uwalnia z największych nałogów. 

17:30 – Kolacja (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym)  

18:00-21:00 czas do dyspozycji osobistej.  

W tym czasie była możliwość uczestniczenia we mszy św. o godz. 18:00.  Była to Msza św. według 

lokalnego porządku w Bazylice dla wszystkich przeniesiona do kaplicy św. Maksymiliana.  

A po mszy św. o 19:00 odbyło się nabożeństwo dla wszystkich niepokalanowskich zakonników.  

Mali rycerze w tym czasie mogli nawiedzić Bazylikę Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask, skorzystać 

z sakramentu pokuty, a po kolacji była możliwość nabycia publikacji książkowych i innych dewocjonalii. 

19:00 – odbyło się zaplanowane XI Zgromadzenie Animatorów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego 

Serca Jezusowego dla delegatów lokalnych grup modlitewnych (relacja osobna). 

21:00 Apel Jasnogórski, konferencja (ks. Sebastian), Akt oddania Rodziny Niepokalanemu Sercu 

Maryi (przedstawiciele rodzin – poprowadził ks. Lesław), Nabożeństwo wynagradzające (ks. Sebastian)  
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22:00 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (Warszawa) 

23:00 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (Kraśnik) 

24:00 Msza św. z homilią ks. Sebastiana  

(INTENCJE:  

ks. Lesław: Uwielbienie Boga Ojca i ustanowienie święta Boga Ojca całej ludzkości oraz potrzebne łaski 

i moc Ducha Świętego w usunięciu wszelkich przeszkód dla tego dzieła;  

ks. Sebastian: O dary i moc Ducha Świętego dla całego duchowieństwa szczególnie dla biskupów i 

proboszczów na terenie których diecezji i parafii są i działają Mali Rycerze Miłosiernego Serca 

Jezusowego oraz dla wszystkich księży asystentów-opiekunów.)   

W ramach „daru ołtarza” poza pieniężną ofiarą odbyło się uroczyste złożenie (7) zgłoszeń kandydatów i 

(13) deklaracji na członka rzeczywistego Legionu z dokonanym uroczystym przyrzeczeniem;  

Po Komunii św.: odnowienie ZAWIERZENIA1 Bogu Ojcu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego i czcicieli Bożego Miłosierdzia oraz  

                                                           
1 AKT ZAWIERZENIA BOGU OJCU MAŁYCH RYCERZY 

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

Ojcowskiemu Sercu. 

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

Syn zdobył nas własną krwią dla Ciebie. 

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

trwać. 

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

miłością Bożą. 

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

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

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

sercach, aby mogły promieniować tam, gdzie jest ciemność. 

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

Bożą moc. 

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

Twoi Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusa i czciciele Miłosierdzia Bożego. 
Powyższy Akt Zawierzenia Bogu Ojcu po raz pierwszy dokonano uroczyście  podczas Mszy św. o północy w Sanktuarium Serca 

Jezusa Miłosiernego w Kaliszu, 6/7.08.2005 

Jeśli nie wszyscy Mali Rycerze mogli uczestniczyć bezpośrednio w święto Boga Ojca (w pierwszą niedzielę sierpnia) każdy może 

odnawiać ten akt każdego 7 dnia każdego miesiąca w świetle życzenia Boga Ojca lub przy okazji lokal. spotkania modlitewnego. 
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NAMASZCZENIE obecnych olejkiem egzorcyzmowanym. Ciąg dalszy czuwania do ok 6:00 

2:30 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (Kalisz-Pleszew) 

3:00 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (Poznań) 

4:00 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (Gniezno) 

5:00 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (Ostrołęka + Warszawa) 

6:00 – Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem (ks. Sebastian Kępa) 

NIEDZIELA, 5.08. 2018 

Po adoracji czas na odpoczynek a także na modlitwę osobistą i nawiedzenie Bazyliki Niepokalanej 

Wszechpośredniczki Łask dla przybyłych na noc czuwania i adoracji Boga Ojca..  

 Proponowane Msze św. w Bazylice do wyboru: 6:00, 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 

 Spowiedź w godz. 6.00-19.00 

8:30 – Śniadanie (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym) 

9:30 – Konferencja radości (ks. Sebastian) 

12:30 – Obiad  i WYJAZD DO DOMU 

W Triddum uczestniczyło ok 181 osoby w tym 109 zakwaterowanych:  

Australia 2, Bochnia 1, Chełm 2, Gdynia 6, Głuchołazy 1, Gniezno 6, Grudziądz 
1, Jastrzębie Zdrój 3, Kielce 4, Koszalin 2, Kraków 3, Legnica 1, Łódź 1, Malbork 1, Opole 3, Ostrołęka 
4, Poddębice 4, Poznań 6, Prabuty 1, Puck 1, Radom 4, Rzym 1, Siedlce 9, Szczecin 10, Szwajcaria 2, 
Tarnowskie Góry 2, Wrocław 2, Warszawa 8, Ząbki 1, Żyrardów 4, Żołynia 1, Częstochowa 1, 
Wojciechów 1, Ukraina 1 

oraz 72 przyjezdnych:  

Kraśnik 30, Kalisz 2, Ostrów Wlkp. 1, Pleszew 8, Wałków 10, Bochnia 1, Włocławek 15 Żyrardów 3, 

Warszawa 2. 

Na uwagę zasługuje obecność rycerzy i sympatyków:  

z Australii (Sydney), z Szwajcarii, z Ukrainy,  Włoch (Rzym).  

ŚWIADECTWO RYCERKI MARII:  
„JAK BARDZO `ROGATEMU` NIE PODOBA SIĘ 
NOSZENIE ŁAŃCUSZKA NIEWOLNIKA”  

Kochani Rycerze, 

Na spotkaniu modlitewnym w Niepokalanowie przekonałam się, jak bardzo ważna jest MODLITWA 

UNIŻENIA - czyli leżenie KRZYŻEM. W piątek, 3.08. weszłam do Kaplicy, trochę spóźniona, z racji 

pełnionego tam obowiązku zakwaterowania uczestników rekolekcji, w czasie, gdy zaczęto już odmawiać 

tajemnice światła. Ze zdumieniem stwierdziłam, że przed Najświętszym Sakramentem nikt nie położył 
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się KRZYŻEM, więc bez żadnego oporu położyłam się i całą tajemnicę światła adorowałam Pana 

Jezusa w pozycji leżącej.  

Po zakończonej modlitwie wstając zobaczyłam, że mój łańcuch niewolnictwa spadł mi z ręki. Obejrzałam 

go ze wszystkich stron i stwierdziłam, że w oczkach łańcuszka nie było żadnej przerwy. A jak bardzo 

temu "rogatemu" nie podoba się noszenie łańcuszka niewolnictwa wiem z licznych telefonów, które 

docierają do mnie z prośbą o przysłanie łańcuszka, bo bez powodu zginął. 

Zachęcam do tej jakże ważnej praktyki leżenia krzyżem, jako formy pokuty i wynagrodzenia dobremu 

Bogu i odważnego dawania świadectwa w publicznym wyznaniu wiary w Boga w pozycji uniżenia, nie 

zwracając uwagi na to, co pomyślą inni – ważne co wie  

Zachęcam również do oddania się w niewolę Jezusowi przez Maryję i noszenia poświęconego 

łańcuszka niewolnika. 

mr Maria M. 

RELACJA Z IX ZEBRANIA ZARZĄDU LEGIONU 
MRMSJ, 4.08.2018 2 W NIEPOKALANOWIE. 

Zarząd według sporządzonej listy obecności w składzie: 

1. Wiesław K. z Koszalina – prezes Zarządu Legionu MRMSJ 

2. Anna A-S. ze Szczecina, z-ca prezesa Zarządu Legionu MRMSJ 

3. Halina S. z Legnicy, z-ca prezesa Zarządu Legionu MRMSJ 

4. Maria M. z Warszawy, sekretarz Zarządu Legionu MRMSJ 

5. Janina P. z Ostrołęki, członek Zarządu Legionu MRMSJ 

6. Barbara N. z Gdyni, członek Zarządu Legionu MRMSJ 

7. Sławomir S.z Wrocławia, członek Zarządu Legionu MRMSJ  

8. Maria T. z Poznania, delegat w zastępstwie Zofia B., skarbnik Zarządu Legionu MRMSJ 

oraz ks. dr Lesław Krzyżak z Przemyśla, asystent IX ZEBRANIA Zarządu Legionu MRMSJ 

przystąpił do obrad Rady Głównej (Zarządu) Legionu MRMSJ o godz. 10:15. 

Obrady poprzedzono modlitwą poprowadzoną przez asystenta ks. Lesława. 

We wstępie przedstawiony został pisemny porządek zebrania (z 8 proponowanymi tematami ) z 
pisemnym sprawozdaniem z minionego umownego roku (5.08.2017-4.08.2018). Z porządku został 
usunięty pkt. 6 i 7. (propozycja prezesa). Nie podano żadnych dodatkowych tematów. 

I. Pierwszy punkt dot. sprawozdania prezesa Zarządu z dotychczasowej działalności. Wiesław 

Kaźmierczak odnosząc się do wybranych istotniejszych zagadnień zreferował spotkania 

Legionu w minionym roku sprawozdawczym jak niżej:  

1. REKOLEKCJE, ZJAZDY, SPOTKANIA MODLITEWNE. 
 XIX Triduum ku czci Boga Ojca 4-6 sierpnia 2017 w Niepokalanowie pod opieka duchową ks. 

Macieja Bagdzińskiego i ks. dr Lesława Krzyżaka. W czasie TRIDUUM VIII Spotkanie Zarządu i IX 

Zgromadzenie Animatorów 
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 Rekolekcje w Koszalinie, 28-31 sierpnia 2017, ks. Maciej Bagdziński 

 Rekolekcje pokutne w Koszalinie, 26-28 września 2017, Maciej Bagdziński (40 godzinna adoracja 

w milczeniu i o poście) 

 V Zjazd Miłosierdzia Legionu MRMSJ w Krakowie w ramach zawierzenia Polski Chrystusowi 

Królowi 18-19.11.2017 

 Dzień Skupienia MRMSJ w Szczecinie, 25 listopada 2017, ks. Dariusz Skibicki w asyście ks. 

Krzysztofa Maja 

 Dzień Skupienia MRMSJ w Szczecinie, 20 stycznia 2018, ks. Jacek Skowroński w asyście ks. 

Dariusza Skibickiego 

 Dzień Skupienia MRMSJ w Szczecinie, 7 stycznia 2018, ks. ks. Dariusz Skibicki 

 V Rekolekcje w Częstochowie, 20-22 kwietnia 2018 – ks. Zenon Wachowicz SDB (salezjanin)  

 XIII Pielgrzymka Zawierzenia LMRMSJ na Jasnej Górze w 22 kwietnia 2018 pod opieką duchową 

ks. dr Lesława Krzyżaka, przy współudziale zaproszonego gościa ks. dr Sebastiana Kępy. 

 Rekolekcje w Bochni, 15-17 czerwca 2018, Ks. Zenon Wachowicz (SDB) 

 XX Triduum ku czci Boga Ojca 3 – 5 sierpnia 2018 w Kaliszu pod opieka duchową ks. Lesława 

Krzyżaka  przy współudziale ks. dr Sebastiana Kępy. W czasie TRIDUUM IX Spotkanie Zarządu i 

XI Zgromadzenie Animatorów. 

PONADTO RYCERZE BRALI UDZIAŁ W TRZECH WYDARZENIACH OGÓLNOPOLSKICH  

I PIELGRZYMKACH: 

 w Różańcu do Granic, 7.X.2017 wzdłuż całej granicy Polski w ramach obchodów 100 rocznicy 

objawień Matki Bożej w Fatimie w intencji Polski i całego świata. 

 W uroczystościach odnowienia Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, 19 listopada 

2017. 

 Dzień Skupienia w ramach I SEMINARIUM O ŚW. JÓZEFIE  w Policach 10 lutego 2018 ks. 

Maciej Bagdziński. Organizatorami spotkania była Fundacja Fiat Voluntas Tua, mająca swoją 

siedzibę przy Parafii MB Bolesnej w Mierzynie oraz Wspólnota Fiat Mariae wywodząca się z Parafii 

św. Kazimierza Królewicza w Policach. Uczestnikami Sympozjum byli przedstawiciele Legionu 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego z Koszalina 

 Na kolejnym  forum charyzmatycznym w Szczecinie, 11-13.V.2018 z udziałem polskich 

charyzmatyków: ks. Piotra Glasa, ks. Piotra Pawlukiewicza, ks. Michała Olszewskiego SCJ, ks. 

Marka Siwickiego  SChr, ks. Sławomira Kostrzewy, Ks. Piotra Skiby. 

 W IX Rekolekcjach Formacyjnych na Świętej Górze w Gostyniu – „Serce św. Józefa uczy nas 

słuchać’ oraz „Czyściec w świecie”.  

w ciągu tych trzech dni takich jak: 

- Święto Trójcy Przenajświętszej 

- dzień matki i Święto Matki naszej i całego Kościoła 

- święto św. Filipa Nereusza uczestnicy  

wzięli udział: 
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- w naukach rekolekcyjnych prowadzonych przez ks. Dariusza Dąbrowskiego Cor  i s. 

Anna Czjkowska WDC 

- w uroczystym sobotnim apelu w Sanktuarium w ramach uczczenia 350 rocznicy 

Filipinów na Świętej Górze 

- w błogosławieństwie czterech filipinów z kongregacji św. Filipa 

- uczczenie MB Róży Duchownej, która może swoim wstawiennictwem ożywić to co 

obumarłe – świadectwo o zakwitłej róży oraz symboliczne połączenie się różnych 

reprezentantów w jeden Kościół w trzech bukietach róż i jeszcze wymowa tych trzech 

bukietów w kolorze białym, czerwonym i złotym nawiązująca do istoty objawień w 

Montichiari  (***) 

- w spotkaniu duchowych wychowanków dwóch współczesnych i uznanych przez Kościół 

proroków: Alicji Lenczewskiej i Adama Człowieka      

- w duchowej fuzji i zjednoczenie różnych wspólnot i dzieł, prezentacja i wymiana poprzez 

udział reprezentantów: 

        >kościół triumfujący reprezentowany przez wielu Świętych zaproszonych do 

duchowej współpracy z Arką modlitewną (duchowym serwerem) oraz w obecnych w 

kaplicy relikwiach 

        >kościół cierpiący reprezentowany przez Apostolstwo Pomocy Duszom 

Czyśćcowym 

        >kościół walczący reprezentowany min. Przez:          

             > wspólnota św. Józefa  

             > Oratorium św. Filipa 

             > czciciele św. Charbela 

> Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Pana Jezusa (reprezentacja prezes 

Wiesław z rycerzem Jackiem z Koszalina) 

             > Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi z Warszawy 

             > Lew Judy – wspólnota biblijna ze Szczecina 

             > najmłodsza siostrzyczka - grupa ekspiacji z Pęzina 

             > najmłodszy braciszek – inicjatywa intronizacji z Chojny 

             > reprezentacja społeczności polskich katolików ze Szwecji 

             > reprezentacja społeczności polskich katolików z Australii 

 w Dniu Pokutnym w Gietrzwałdzie, 30 czerwca 2018 roku 

 w Pielgrzymce do Ziemi Świętej z ks. Mirosławem J., 23-30 lipca 2018 (i w kwietniu do 

Medjugoria). „Pielgrzymka z ks. Mirosławem była też de facto organizowana przez Małych 

Rycerzy. Były spore perturbacje, część osób się wycofała na niedługo przed wyjazdem, ostatecznie 

pojechało 30 osób, w tym ok. 10 Małych Rycerzy i kilku sympatyków Legionu. Podczas pielgrzymki, 

która trwała od 23 do 30 lipca, odwiedziliśmy najważniejsze miejsca związane z życiem, Męką i 

Zmartwychwstaniem Pana Jezusa i Jego Chwalebne Matki, odnowiliśmy sakrament chrztu św. w 

rzece Jordan i modliliśmy się o wylanie Ducha Świętego w Wieczerniku. Bardziej obszerną relację 

przygotuję w tym lub przyszłym tygodniu. Dodam tylko, że Duch Święty działał z mocą przez 
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opiekuna pielgrzymki, ks. Mirosława. Każdy kto tego pragnął wrócił z Ziemi Świętej odmieniony. mr 

Sławek z Wrocławia.” 

 Oraz w wielu innych lokalnych inicjatywach… 

P.S. REZERWACJA TERMINÓW REKOLEKCJI I SPOTKAŃ MODLITEWNYCH  

 ►20-23 września 2018 – rekolekcje pokutne (2-dobowa adoracja w milczeniu i o poście)  z ks. 

Maciejem Bagdzińskim w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu 

 ►17 listopad 2018 – planowany VI Zjazd Legionu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 

Krakowie – Łagiewnikach w ramach odnowienia aktu . W uroczystościach odnowienie Aktu 

przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, 18 listopada 2018. Opiekun duchowy - Ks. Lesław 

Krzyżak w asyście zaproszonego gościa, ks. Wiesława Krupińskiego, którego pragniemy zaprosić 

na przyszłoroczne rekolekcje w Częstochowie pielgrzymkę zawierzenia MB Królowej Polski na 

Jasnej Górze. 

 ►wiosna 2019 – XIV Pielgrzymka Zawierzenia Legionu Matce Bożej, Jasna Góra, ks. Lesław 
Krzyżak. 

 ►wiosna 2019 – VI rekolekcje w Częstochowie ks. Wiesław Krupiński SJ 

 ►maj 2019 – rekolekcje w Tolkmicku -  

 ►czerwiec 2019 – rekolekcje lokalne w Bochni,  

 ►2-4 sierpnia 2019 – XXI Triduum ku czci Boga Ojca w Niepokalanowie, X Zarządu i XII 
Zgromadzenie Animatorów.  

 ►2019 – inne lokalne rekolekcje, dni skupienia oraz spotkania modlitewne według lokalnych 
inicjatyw i planu pracy. (prośba o zgłoszenia)  

2. MSZE ŚW. 
 Od roku nie ma zamawianych intencji Mszy św. „o ustanowienie święta Boga Ojca” w Kaliszu. 

Czynione są rozeznania co do kontynuacji tych intencji w innym miejscu.  

 Na uwagę zasługują znaczne ilości zamawianych Mszy św. przez rycerzy z Gdyni z Poznania, 

Koszalina, Szczecina, Pelplina, Berlina, Kraśnika i innych grup modlitewnych. 

 Z uwagi na wielkie zagrożenie wywołania puczu, zamętu, zamieszek, zamachu stanu a w 

konsekwencji wojny domowej zarząd natychmiast reaguje zamawiając stosowne intencje Mszy św. 

w int. Poskromienia mocy zła i ochrony Ojczyzny. Szczegółowe intencje w załączniku  nr 1 (ks. 

Lesław: Mocne treści intencji, adekwatne do sytuacji) 

 Także z ofiar Małych Rycerzy ofiarowane były Msze św. w intencji Legionu MRMSJ oraz Msze św. 

wieczyste za zmarłych rycerzy w ostatnim czasie. 

 Wynagradzające za wszelkie grzechy, zniewagi i świętokradztwa popełnione wobec P. Jezusa w 

Najśw. Sakramencie. (pierwsze czwartki m-ca zamawia Berlin) oraz „Do Miłosierdzia Bożego o 

przebłaganie za grzechy świata, aby złagodzić i uśmierzyć gniew Boży za przyczyną Wszystkich 

Świętych 
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 Nie sposób wymienić wszystkie zamawiane intencje Mszy św. i ich ofiarodawców w lokalnych 

grupach modlitewnych, którzy w miarę możliwości finansowych zamawiają Msze św. w intencjach 

podawanych w Głosie MR, okolicznościowych, lokalnych i tych jakie z natchnienia Bożego sami 

uznają za ważne. 

3. XIII PIELGRZYMKA ZAWIERZENIA.  
Za błogosławioną należy uznać XIII Pielgrzymkę Zawierzenia Małych Rycerzy na Jasną 

Górę, 20 kwietnia 2018. Spotkaniu przewodniczył po raz kolejny kapłan z archidiecezji przemyskiej ks. 

dr Lesław Krzyżak a konferencje w auli Augustyna Kordeckiego gościnnie wygłosił i modlitwy 

poprowadził ks. Sebastian Kępa. XIII Pielgrzymka Zawierzenia poprzedzona została kolejny 5 raz 

rekolekcjami katechizmowymi – prostymi a jakże ważnymi wskazówkami, radami i naukami ks. Zenona 

Wachowicza. 

4. PAMIĘĆ O ZAŁOŻYCIELCE.  

Tym razem nie było zorganizowane obecności Legionu w miejscu życia i spoczynku 

założycielki  Legionu s. Zofii Grochowskiej. Należna pamięć i hołd  złożony założycielce Legionu 

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

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

Ponadto zamówione zostały Msze św. wieczyste Krystynę, Danutę i Halinę. To na prośbę s. Zofii wg 

rozeznania duchowego. 

5. WITRYNA MAŁYCH RYCERZY.  

W listopadzie 2018 w uroczystość Chrystusa Króla minie 9 lat, istnienia i działania strony 

internetowej Małych Rycerzy. Stanęły prace uaktualnienia i modyfikacji witryny wynikających z potrzeb 

dostosowania się do aktualnych form publikacji artykułów. Administrator strony po wielokrotnych 

obietnicach zobowiązał się do 15 września rozwiązać tę kwestię.  Ponadto informacje pilotażowe 

zamieszczane są na blogu portalu społecznościowego Facebook. 

 Do celów informacyjno – formacyjnych służy nam nowa WITRYNA internetowa Legionu: mali-

rycerze.pl  

 oraz kwartalnik „Głos Małego Rycerza”  (nakład. 1400 egz.) oraz inne wydane i zaplanowane 

publikacje duchowe  

 Informacje drogą e-mail. Prośba o aktualizację adresów elektronicznych. 

6. GŁOS MAŁEGO RYCERZA i INNE PUBLIKACJE.  

Wydanych zostało dotychczas 30 numerów kwartalnika Głos Małego Rycerza. Następny nr 31 

wydany zostanie  (jeśli Pan Bóg pozwoli) do końca sierpnia. 

Wznowiono wyczerpany nakład do użytku wewnętrznego MR dzieło mistyczki Luizy Piccaretty: „Męka 

naszego Pana Jezusa Chrystusa” popularnie zwana 24 godziny Męki. Dostępna jest jeszcze „złota 

książka” „Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej” (format A5). 
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Z Woli Bożej od blisko roku podjęte zostały działania mające na celu wydanie tzw. „DYKTAND” s. 

Medardy. Byłaby to książka zawierająca wszystkie dostępne treści wydawane swego czasu w formie 

zeszytów. Obiektywne trudności potwierdzają jedynie o słuszności decyzji i działań w tym kierunku. 

Po rekolekcjach w Częstochowie prowadzonych przez salezjanina ks. Zenona Wachowicza została 

podjęta inicjatywa publikacji książeczki porównywanej do Głosu MR pt. DOBRY PASTERZ. Wydanie tej 

publikacji raz na kwartał razem z Głosem. Treści opracowane przez ks. Zenona zamieszczone na blogu 

- stronie internetowej https://chomikuj.pl/DOBRY__PASTERZ. 

Dużą popularnością cieszą się dwa medaliony: ZBAWIENIA i Mati Bożej Strażniczki Wiary, które wg 

zapotrzebowania wewnętrznego legionu są wybijane. 

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

dostępnych dokumentów oraz od kilku lat zapowiadany modlitewnik Małego Rycerza potrzebuje jeszcze 

Bożej Łaski i oczekuje na pomoc Bożą. 

7. INICJATYWY i DZIAŁANIA RYCERZY.  

Informacje z działań Małych Rycerzy w poniższych inicjatywach wg relacji Haliny Szustak z-cy prezesa 

Zarządu Legionu MRMSJ:  

1). BÓG OJCIEC.  Podczas XVIII  TRIDUM  BOGA OJCA zostało wznowione po raz drugi zbieranie 

podpisów pod petycją do Papieża Franciszka, aby  Ustanowiono  ŚWIĘTO BOGA OJCA w  całym 

Kościele i dla wszystkich dzieci Bożych. Mali Rycerze od 20 lat czczą i pragną aby BÓG OJCIEC był 

znany, dlatego też nie ustajemy w działaniach, zwracamy się do innych wspólnot i organizacji o 

współpracę. Ostatnio dołącza do nas inicjatywa młodzieży, a będzie to radosny Festiwal Abba Pater, na 

którym złożą podpisy pod naszą Ankietą. Na dzień dzisiejszy mamy 13 tysięcy, a nasz list do Ojca 

Świętego jest w Watykanie. Czekamy na odpowiedź. Prosimy o modlitwę w tej sprawie.                                                                                                     

2). Św. Andrzej BOBOLA.  Powstała Grupa Inicjatywna z udziałem Małych Rycerzy w Sanktuarium 

Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie, której celem jest przygotowanie działań zmierzających do 

nadania Św. Andrzejowi Boboli tytułu Głównego Patrona Polski. Akcja wspierana jest także przez 

Polonię. Jesteśmy otwarci na inne wspólnoty i Parafie pod wezwaniem  Świętego Andrzeja Boboli. 

Potrzeba dużo modlitwy i Mszy Św. Po zakończeniu obecnego Tridum Boga Ojca odbędzie się kolejne 

spotkanie w Sanktuarium na którym skierujemy prośbę do Prezydenta Polski. 

3). JEZUS  CHRYSTUS KRÓL POLSKI. Jestem przedstawicielem Małych Rycerzy, Stowarzyszenia 

DOM OJCZYSTY oraz Polonii, od kilku lat uczestniczę w spotkaniach Zespołu d/s Ruchów 

Intronizacyjnych pod przewodnictwem Episkopatu Polski. Do tej pory na w/w spotkaniach wypracowano:   

I.) Akt Jubileuszowy  Chrystusa Króla w listopadzie 2016 roku. 

II ) Dokonano odnowienie Aktu w rocznicę – 19.11. 2017 r.  

III).Obecnie w toku przygotowania do kolejnego Aktu w dniu 17 listopada 2018 roku na którym oficjalnie 

będą uczestniczyć Mali Rycerze (zgłoszeni). Po tym czasie będą dostępne materiały dla wspólnot, 
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parafii, rodzin, młodzieży i innych  chętnych, zatwierdzone przez E.P. dla przeprowadzania aktu 

Intronizacji we własnym zakresie. Przed Aktem Jubileuszowym 3 maja 2016 roku zorganizowałam dla 

chętnych  z Zespołu na Jasnej Górze Zawierzenie Niepokalanemu  Sercu  Maryi  Królowej Korony 

Polski, sprawę Jej Syna Jezusa Chrystusa Króla Polski. Po tym czasie  nastąpiła zmiana, decyzją EP. 

Odbyły się  Akty Jubileuszowe, za co dziękujemy. Najważniejsza, priorytetowa sprawa dla Polaków w 

tym trudnym czasie to uznanie JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI. Aby to się stało potrzeba 

bardzo dużo - dużo modlitwy o dary Ducha Świętego dla naszego Episkopatu, o to gorąco proszę. mr 

Halina.” 

8. ODNOWIENIE DEKLARACJI,  DEKLARACJE i NOWE ZGŁOSZENIA.  

Legion liczy obecnie wg deklaracji 1415 członków. W minionym okresie 12 miesięcy zgłosiło się ponad 

14 (-2) osób. Po okresie próbnym deklaracje złożyło 45 osób (+7) a 4 osoby odnowiły deklarację.  

Zmarło 12 rycerzy. (więcej niż w ciągu 2 lat poprzednich, w którym odnotowaliśmy razem 10 zgonów 

(7+3).  

9. TRWAMY w INICJATYWACH podjętych przez Małych Rycerzy w dotychczasowej 
działalności:   

a) KRUCJATY –  

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

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

podręczniku: ADORACJA NOCNA W RODZINIE  

 KRUCJATA WIECZYSTEJ ADORACJI WYNAGRADZAJĄCEJ NAJŚWIĘTSZYM SERCOM 

JEZUSA I MARYI ZA GRZECHY POLSKI I POLAKÓW, OFIAROWANA ZA NASZĄ OJCZYZNĘ -  

zrodzona jako owoc adoracji, modlitw, ofiar, pokuty, wynagrodzenia i złożony jako duchowy dar 

ołtarza Legionu Małych Rycerzy MSJ na Jasnej Górze w Święto Bożego Miłosierdzia, 15 kwietnia 

2012r.; 

 KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ to ogólnopolska oddolna inicjatywa, którą 

podejmujemy świadomi niesienia pomocy naszej Ojczyźnie i nam samym (podjęcie przynajmniej 

codziennie jednej dziesiątki różańca św.) 

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

i zaszczytnym wyróżnieniem Króla Miłosierdzia.  

c) Czytanie Pisma św. przez pół godziny codziennie 

d) KORONKA NA ULICACH MIAST ŚWIATA 28.09.2018 to już IX edycja akcji modlitwy koronką do 
Bożego Miłosierdzia.  

e) URATUJ ŚWIĘTEGO to kolejna VIII edycja akcji internetowej od 17-25 marca 2018, jako nowenny z 
koronki do Bożego Miłosierdzia przed Zwiastowaniem Pańskim za dzieci poczęte, nienarodzone. Mali 
Rycerze temat Dzieci Nienarodzonych traktują bardzo poważnie. Od września 2012 bardzo wielu 
rycerzy podjęło modlitwę różańcową na specjalnym różańcu Dzieci Nienarodzonych. 
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f) Nowenna Pompejańska – to potężna modlitwa za Ojczyznę i nie tylko.  

g) Inicjatywy podane przez rycerkę Anię ze Szczecina, z-ca prezesa Zarządu Legionu MRMSJ: 

 Wspólnoty Nieustającego Różańca - wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi - wspólnoty 

tworzone od 2009r.; 

 Apostolat Maryi Królowej Trzeciego Tysiąclecia - wspólnoty tworzone od 2009r.; 

 Posty za Ojczyznę - grupy postne tworzone od 2010r.; 

 Posty w intencji Kapłanów Kościoła Katolickiego – o świętość Kapłanów i całego Episkopatu - 

grupa powstała w 2010r.; 

 7 koronek do Bożego Miłosierdzia - każdego dnia inna miejscowość - inicjatywa opisana w 

ostatnim głosie; 

 Jerycho Różańcowe w intencjach Matki Bożej, a zwłaszcza o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i 

Ewangelii i o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu – utworzone  w  Szczecinie od 2007r.; 

 Ostatnio rodząca się inicjatywa – Tworzenie grup różańcowych modlących się  

 intencji Kapłanów Kościoła Katolickiego – o świętość Kapłanów i całego Episkopatu – czujemy 

ogromną potrzebę podjęcia tej inicjatywy, ale rodzi się ona w bólach, ponieważ wszyscy są już 

zmęczeni ilością przyjętych na siebie modlitw i zobowiązań. 

 Powstawanie Róż Różańcowych rodziców modlących się za dzieci  

10. INICJATYWY (sugerowane nadal) 

a) praktyki duchowe oparte na publikacjach mistyczki Luizy Piccaretty (zob. pkt. 5 sprawozdania). 

b) Poświęcenie się Jezusowi i Maryi w ramach osobistej formacji poprzez 33 dniowy okres ćwiczeń 
duchowych oparty na podręczniku niewolnika TOTUS TUUS. 

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

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

święta Boga Ojca w Kościele. Do chwili obecnej zebrano ponad 13000 podpisów. To dwukrotnie więcej 

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

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

także przedrukowany w broszurze rycerki Marii Rybińskiej-Górki „Uwielbienie Boga Ojca” str. 29) 

11. DZIAŁANIA W ZAKRESIE ERYGOWANIA Legionu MRMSJ  

Wiemy, że oficjalnie Legion Małych Rycerzy MSJ działa na podstawie aprobaty Statutu w jednym 

kościele lokalnym w Polsce – w diecezji pelplińskiej. Statut ten zatwierdzony a 28 kwietnia 1998 a potem 

potwierdzony 27 lipca 2011 r przez śp. bp Jana Bernarda Szlagę w obecności przedstawicieli koła 

Legionu w Pelplinie został uchwalony przez Zgromadzenie Animatorów jako obowiązujący dla 

wszystkich członków Legionu. Niemniej trwają nieustanne zabiegi i działania w kierunku oficjalnego 

uznania Legionu w innych kościołach lokalnych. 3 lata temu Mali Rycerze w Szczecinie zostali czasowo 

aprobowani przez ks. abp. Andrzeja Dzięgę na trzy lata. Ostatnio próbę aprobaty legionu MRMSJ 

poczyniło koło Legionu z Siedlec. Próby tych działań na razie nie przynoszą pożądanych rezultatów 

m.in. w diecezji koszalińsko-Kołobrzeskiej, tarnowskiej, włocławskiej, łomżyńskiej. Należy jednak nie 
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ustawać zgodnie ze słowami Pana Jezusa skierowanymi do s. Zofii: „Starajcie się o zatwierdzenie w 

kościele”. Wynikiem tego ostatnio jest oficjalne złożone pismo w kurii siedleckiej o erygowanie 

wspólnoty w diecezji i zatwierdzenie statutu oraz wskazanie kapelana - moderatora diecezjalnego a w 

diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej prośba o rozmowę z ks. bp. Edwardem Dajczakiem.  

II. Plan pracy i propozycje przyjęte zgodnie z propozycjami ujętymi w sprawozdaniu pkt 1. 

III. Maria M. odniosła się do Mszy św. pkt 2. sprawozdania. Szczególnie w kwestii kontynuacji 

Mszy św. dot. ustanowienia święta Boga Ojca zamawianych dotychczas w Kaliszu (a od roku 

nie zamawianych). Działania w tej sprawie trwały i przyniosły możliwość sprawowania tych 

intencji przez ks. Pallotynów na razie do końca grudnia 2018. Maria Mrózek przypomniała 

inicjatywę czytania Pisma Świętego i jej początki. Oto fragment z książki s. Zofii mówiący o tej 

inicjatywie: „Od kilku dni proszę Boga jak pomóc Ojczyźnie. Po Mszy św. i po półgodzinnym 

czytaniu Pisma św. otrzymałam odpowiedź. Jezus: „ Łaską od Boga jest ratunek Polski 

poprzez Ewangelię – Słowa Boże i Apostołów. Czytać trzeba przez 90 dni, aby Słowo Boże 

zajaśniało nad Polską. Trzeba znaleźć wielu ludzi o dobrym sercu, aby lud polski odnowił się 

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

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

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

otworzy wam drzwi, a Królestwo Boże będzie wśród was. (26.12.2004.)”    

IV. Prezes Wiesław odniósł się do Mszy św. wieczystych za dusze zmarłych rycerzy, oraz na 

sytuacje społeczno – polityczną i reagowanie poprzez zamawiane Mszy św. adekwatnych 

intencjach do zagrożeń wywołania wojny domowej poprzez buntowników, agresorów, zdrajców 

i wszelkiej maści szkodników a także przez bierność i obojętność narodu wobec wzrastającej 

zuchwałości a także brak zdecydowanych działań służb i urzędów państwowych oraz opór 

środowisk sędziowsko-prawniczych i opozycji totalnej wobec demokratycznie wybranych 

władz państwowych. Obecnie jest wielka potrzeba zgody, jedności oraz zmniejszenie agresji w 

Narodzie Polskim.  

V. Halina S. zrelacjonowała trzy tematy ujęte w punkcie 7 sprawozdania z działań Małych 

Rycerzy w kwestii ustanowienia święta Boga Ojca, uznania Jezusa Chrystusa Królem Polski, 

przygotowanie działań zmierzających do nadania Św. Andrzejowi Boboli tytułu Głównego 

Patrona Polski. Potrzeba wielkiej mobilizacji duchowej (modlitwy, pokuty, ofiary) w powyższych 

intencjach; w szczególnie modlitwą, pokutą i ofiarą należy objąć hierarchię Kościoła w Polsce 

(episkopat oraz poszczególnych biskupów odpowiedzialnych za te dzieła Boże. 

VI. Anna A-S. zreferowała temat podjętych inicjatyw przez Małych Rycerzy w historii Legionu ( 

patrz sprawozdanie pkt 9 ). Jest potrzeba przypomnienia o nich, ożywienia i gorliwości w 

podjętych intencjach i zobowiązaniach. Maria T. poinformowała, że od 5 lat w każdą III  

niedzielę miesiąca w Poznaniu trwa krucjata różańcowa w intencji Ojczyzny w formie marszu 

modlitewnego z kościoła Bożego Ciała dalej do kościoła Najdroższej Krwi Chrystus docelowo 

ks. Jezuitów (kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa). 

VII. Zebranie zakończono o godz. 12:00 modlitwą poprowadzoną przez ks. Lesław Krzyżaka. 
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RELACJA Z XI ZGROMADZENIA ANIMATORÓW 
LEGIONU MRMSJ, 4.08.2018 W NIEPOKALANOWIE  

Obrady rozpoczęto o godz. 19:00 modlitwą poprowadzoną przez ks. dr Lesława Krzyżaka, asystenta 
obrad. 

1. Anna A-S. z-ca prezesa Zarządu Legionu MRMSJ, zreferowała zebrania Zarządu, które odbyło się 

tego dnia o godz. 10:15. 

2. Rycerka Zofia Cz., animatorka z Sidlec zrelacjonowała sytuację dot. zatwierdzenia Legionu MRMSJ 

w diecezji siedleckiej.  

3. Rycerz Andrzej W.k z Bochni podzielił się ze złożonymi trudnościami zatwierdzenia koła Legionu w 

diecezji tarnowskiej oraz informacją o co miesięcznych adoracjach w Krakowie-Łagiewnikach. 

4. Prezes Wiesław: istniejemy i działamy od ponad 30 lat na niedoskonałym ale zatwierdzonym 

STATUCIE od 28.04.1998 r przez Biskupa Kościoła Pelplińskiego ks. bp Jana Bernarda Szlagę. 

Ówczesny STATUT potrzebuje modyfikacji, korekty, aby mógł być ujednolicony i dostosowany do 

obecnych oczekiwań Legionu. Aby to osiągnąć potrzebny jest trud, cierpliwość i posłuszeństwo. 

Charyzmat wspólnoty to wynagradzanie za grzechy i wypraszanie miłosierdzia tka dla żywych jak i 

zmarłych. Potrzebna jest modlitwa za kapłanów i Legiom. Prezes polecił książke pt. Najważniejsza 

jest miłość autorstwa ks. Wiesława Krupińskiego, którego mama jest rycerką. Ks. Wiesław jest 

proponowany do głoszenia rekolekcji w Częstochowie w przyszłym roku oraz poprowadzenia uczty 

duchowej w Krakowie 17 listopada 2018 r. Prezes poprosił o informacje gdzie są zamawiane msze 

św. o ustanowieniu święta Boga Ojca. Prosił też o roztropność w podejmowaniu modlitw  w zbyt 

wielu intencjach – aby aktualne intencje włączać do podjętych zobowiązań modlitewnych, aby 

podjęte zobowiązania móc udźwignąć razem z obowiązkami w domu, rodzinie, pracy… Mali 

Rycerze otrzymują codzienne błogosławieństwo od ks. Zdzisława Pałubickiego. 

5. Halina Sz. z-ca prezesa Zarządu Legionu MRMSJ zreferowała działania w kwestii: 1) ustanowienia 

święta Boga Ojca, 2) uznania Jezusa Chrystusa Królem Polski, 3) przygotowanie działań 

zmierzających do nadania Św. Andrzejowi Boboli tytułu Głównego Patrona Polski (św. Andrzej 

pragnie być Głównym Patronem Polski – to orędownik za wiarę i jedność. Potrzeba wielkiej 

mobilizacji duchowej (modlitwy, pokuty, ofiary) w powyższych intencjach; w szczególnie modlitwą, 

pokutą i ofiarą należy objąć hierarchię Kościoła w Polsce (episkopat oraz poszczególnych biskupów 

odpowiedzialnych za te dzieła Boże do Ducha Świętego). W  ubiegłym roku wysłano list do 

Watykanu dot. ustanowienia Święte Boga Ojca całej ludzkości. Czekamy na odpowiedź. Po tą 

inicjatywą zebrano 13,5 tys. podpisów. Najwięcej zebrała animatorka z Kraśnika.  

6. Godna uwagi na obradach animatorów była rycerka Maria R – G. Jest autorką 2 ostatnich 

publikacji: „Modlitwa Uniżenia” i Uwielbienia Boga Ojca” a także ofiarodawczynią  blisko 6 tys. 

Mszy św. m.in. O ustanowienie święta Boga Ojca, O uznanie Jezusa Chrystusa Królem Polski, O 

przyjęcie dogmatu w Kościele Pośredniczki Łask i Współodkupicielce i inne ważne aktualne 

intencje, adekwatne  do zagrożeń i potrzeb w obecnej  sytuacji. 
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7. Maria Mrózek przypomniała inicjatywę czytania Pisma Świętego i jej początki (zobacz pkt III relacji 

z IX zebrania Zarządu), oraz zapraszać dusze czyśćcowe wypłacające się Bożej Sprawiedliwości. 

Odniosła się też do Mszy św. pkt 2. sprawozdania. Szczególnie w kwestii kontynuacji Mszy św. dot. 

ustanowienia święta Boga Ojca zamawianych dotychczas w Kaliszu (a od roku nie zamawianych). 

Działania w tej sprawie trwały i przyniosły możliwość sprawowania tych intencji przez ks. Andrzeja 

Witka, Pallotyna na Białorusi (na razie do końca grudnia 2018). 

8. Rycerz Sławek z Wrocławia podzielił się informacją o pielgrzymce do Ziemi Świętej z ikoną BOGA 

OJCA, czytanie Pisma Świętego jako istotna formacja Małych Rycerzy oraz propozycją stworzenia 

grupy modlitwy wstawienniczej. 

9. Rycerka Halina z Ukrainy podzieliła się jak powstaje i rozwija się grupa modlitewna Małych Rycerzy 

na Ukrainie. 

10. Prezes przedstawił listę osób obecnych [36] na obradach reprezentujących rycerzy z Polski i 

zagranicy. Przypomniał o następnym VI Zjeździe Legionu w Krakowie. Podziękował obecnym za 

udział a ks. Lesławowi za posługę, opiekę duchową i asystencje podczas tych obrad. Zebranie 

zakończono o 20:40 błogosławieństwem udzielonym przez ks. Lesława Krzyżaka. 

mr Jolanta ze Szczecina   mr Wiesław z Koszalina 

INFORMACJE O OFIAROWANYCH MSZACH ŚW.  
OTRZYMANE NA ZGROMADZENIU ANIMATORÓW 

KRAŚNIK: Od kilkunastu lat zamawiamy Msze św. w kościele Miłosierdzia Bożego w Kraśniku w I–ą 
niedzielę lub ok. tej niedzieli w intencji uwielbienia Boga Ojca i ustanowienie Dnia [Święta] Boga 
Ojca oraz w każdy III–ci piątek miesiąca na Mszę św. zbiorową do Miłosierdzia Bożego dajemy intencję 
o ustanowienie święta Boga Ojca. Przed I–ą niedzielą sierpnia odmawiamy nowennę do Boga Ojca.  

Niepokalanów, 4.08.2018      mr Cecylia z Kraśnika 

POZNAŃ: Z polecenia s. Zofii Grochowskiej Mali Rycerze z Poznania od 20 lat w każdy III–ci piątek 
miesiąca zamawiają o godz. 15:00 w kościele oo. Jezuitów [Najświętszego Serca Pana Jezusa] Mszę 
św. w intencji „Wynagrodzenia Bogu Ojcu przewinień wobec Jego Majestatu”. 

Po uczestnictwie w tej Mszy św. – prowadzimy modlitwy do Miłosierdzia Bożego do godz. 18:00 (do 
Mszy św. wieczornej) – odmawiając 7 koronek do Miłosierdzia Bożego wg intencji opracowanych przez 
s. Zofię. 

Niepokalanów, 4.08.2018      mr Maria z Poznania 

Msze św. zamawiane kilka lat temu w większości u o. Albina Sroki 

[a także na misje do Afryki oraz poz. 8 u ks. Lesława]  

ofiarowane przez rycerkę Marię R-G z Warszawy 

1. 1000 Mszy św. O uznanie Jezusa Chrystusa Królem Polski przez Intronizację  

2. 1000 [x2] Mszy św. O ustanowienie Boga Ojca oraz by był bardziej znany, czczony i kochany 
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3. 1000 [x2] Mszy św. O rychły tryumf Niepokalanego Serca Maryi oraz wzrost czci do św. 

Michała Archanioła i Jego Niebieskich Zastępów. 

4. 1000 Mszy św. O ustanowienie dogmatu o Matce Bożej Współodkupicielce i Pośredniczce 

Wszystkich Łask. 

5. 1000 Mszy św. O łaski… [potrzebne] dla kapłanów, papieża Benedykta, kardynałów, 

zwłaszcza za duchowieństwo polskie… 

6. 1000 Mszy św. Za dusze czyśćcowe 

7. 100 Mszy św. O wzrost czci do św. Józefa z prośbą by był znany, kochany… 

8. 30 Mszy św. za Ojczyznę [o łaskę przebaczenia dla Polaków, wrogów wewnętrznych i 

zewnętrznych, aby przez oczyszczenie swych serc mogli spełnić swą dziejową rolę] 

Intencje Mszy św. ofiarowane przez Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego w Szczecinie 

1. 21 Mszy św. od września do grudnia 2017 (średnio ponad 5 mszy/m-c) 

2. 43 Mszy św. od stycznia do sierpnia 2018 (także ponad 5 mszy/m-c) 

3. 3 Mszy św. stałe od lutego 2018 w intencjach Małych Rycerzy MSJ (ks. Dariusz Skibicki) 

4. 25 Mszy św. nadzwyczajnych-pilnych w intencji Ojczyzny (ks. Dariusz Skibicki) 

5. 20 mszy św. wieczystych za Polskę 

Niepokalanów, 4.08.2018     mr Ania ze Szczecina 

P.S. Red. Głosu MR:  

Jeśli Pan Bóg pozwoli to dla informacji czytelników szczegółowe intencje SZCZECIŃSKIE (z uwagi na 
wagę ich treści) zostaną dołączone do korespondencji z Głosem Małego Rycerza nr 31. 

W przypadku trudności w zamawianiu rozbudowanych intencji – można je uprościć ważne jest, aby 
jednoczyć się z tą Mszą św. odprawianą w danym dniu i ofiarować te intencje uczestnicząc we Mszy św. 
u siebie w parafii. 

Uwaga: Dopięte zostały intencje o ustanowienie święta  Boga Ojca całej ludzkości na Białorusi będzie 
odprawiał pallotyn ks. Andrzej Witek. Ponadto odprawi jeszcze 5 intencji pilnych w intencji 
uporządkowania w kwestii Sądu Najwyższego.mr  Maria M. 

WIELKIE ZAWIERZENIE NIEPOKALANEMU SERCU 
MARYI, NIEPOKALANÓW, 6-22.08.2018 

P.S. od Red. Głosu Małego Rycerza 

1. Świadomi, że ta informacja w chwili dostania się Głosu do Waszych rąk nie będzie aktualna to 

jednak dzielimy się tą istotną wiadomością uświadamiając przy tym jak wielkie rzeczy czyni nam 

dobry Bóg i Jego Matka Niepokalana.  

„Tak jak w tamtym roku zaczynamy 6 sierpnia w dzień kiedy św. Maksymilian z ówczesnym 

proboszczem Pawłowic dokonali poświęcenia figurki Niepokalanej na terenie gdzie powstał 
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Niepokalanów. Św. Maksymilian oddał cały ten teren i wszystko co na nim będzie Maryi i nazwał 

powstające dzieło Jej imieniem Niepokalanów. Kończymy 22 sierpnia we wspomnienie Najświętszej 

Maryi Panny Królowej. Z postanowienia papieża XII w tym dniu w całym Kościele ma być ponowiony akt  

poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi z 1942 r. Codziennie spotykamy się na Eucharystii 

poprzedzonej modlitwą różańcową z rozważaniami. Po Mszy św. zaproszeni goście podzielą się 

ciekawymi tematami. Każdego dnia zawierzamy Maryi siebie i wszelkie swoje sprawy, trudności i 

problemy. Oddajemy to co posiadamy Maryi aby Ona sama dalej poprowadziła nasze sprawy. Od 

poniedziałku do piątku spotykamy się od 17.00 do 20.00, w soboty od 11.00 do 14.00 a w niedzielę od 

15.00 do 18.00. Wśród zaproszonych gości są kapłani: ks. Dominik Chmielewski, ks. Stefan Irla – 

egzorcysta, o. Stanisław Jarosz z Jasnej Góry, ks. Marek Siwicki – ewangelizator oraz osoby świeckie 

Małgorzata Nawrocka, Wiesława Kowalska, Dorota Hałasa, Maciej Bodasiński, Grzegorz Kasjaniuk, 

Wicenty Łaszewski, Bennon Wylegała, Włodzimierz Makieła. 14 i 19 sierpnia będziemy wielbić Pana 

Jezusa adorując Najświętszy Sakrament. Animować modlitwę śpiewem będzie wspólnota Guadalupe z 

Lublina i Zespół zaNim z Łodzi. Będzie można nabyć akty zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, 

cudowne medaliki, literaturę i inne materiały  związaną z oddaniem się Matce Bożej. 

o. Mirosław Kopczewski”  

Światowe Centrum Modlitwy o Pokój 

2. Ponadto dzielimy się kolejnym wydarzeniem z 

Niepokalanowa. 1 września 2018 roku, odbędzie się 

uroczyste otwarcie Światowego Centrum Modlitwy o 

Pokój  w Niepokalanowie – „Gwiazdy Niepokalanej”.  

To jedno z 12 międzynarodowych ośrodków modlitwy w 

intencji pokoju, które powstają na świecie, którego 

częścią jest kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego 

Sakramentu, jako jedno z 12 miejsc na świecie do 

wypraszania Pokoju. 

PODZIĘKOWANIE I 
UWIELBIENIA BOGA OJCA ORAZ KILKA 
WYMOWNYCH DUCHOWYCH OBRAZÓW I 
WSKAZÓWEK RYCERKI BOŻENY Z JÓZEFOSŁAWIA 
4 sierpnia 2018, XX Triduum ku czci Boga Ojca w Niepokalanowie 

Moja Miłości i Światłości, moja Rozkoszy Duchowa. 

Boże Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu Nieba i ziemi i nas wszystkich ludzi, których stworzyłeś na 

podobieństwo swoje z głębokiej miłości, bo Ty  jesteś Miłością i Światłością, gdzie my żyjący na tej 

Ziemi-Matce nie możemy sobie wyobrazić tego piękna, ani zgłębić miłości Twojej nieskończonej. 
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Pragnę jako Twoje dziecko umiłowane podziękować Ci mój umiłowany Tatusiu za Twoją opiekę nad 

rekolekcjami i uczestnikami tego „XX TRIDUUM ku czci Boga Ojca”. Jak każde rekolekcje są wielką 

ucztą duchową w obcowaniu ze ŚWIĘTYMI. Bo tak jak poprzednich tak i na obecnych rekolekcjach w 

Niepokalanowie Niebo połączyło się z ziemią. A Ty, mój umiłowany Boże Ojcze, zasiadający na tronie w 

Niebie swoją światłością połączyłeś nas w jedną świetlistą całość, przez którą smugami spływała 

ogromna ilość łask – jak świetlisty deszcz. 

O mój umiłowany Panie Boże, dziękuję za przepiękną wizję dla umocnienia naszej wiary, którą chcę się 

podzielić: w momencie nakładania przez kapłana Cudownego Medalika NMP dla danej osoby – spadała 

momentalnie świetlista łuna z Nieba. Natomiast po dokonanym rycerskim akcie oddania się 

Niepokalanej światło Ducha Świętego opanowało serca wszystkich uczestników i Pan ukazał [w tym 

świetle] jak jesteśmy obciążeni skazami pokoleniowymi. To tak wygląda jak byśmy byli ubrani na biało, a 

z czarnej chmury brudne, czarne krople raniły nasze ciało i duszę. 

Dlatego, aby pozostać w pełni łączności z Bogiem musimy wybaczyć sobie samemu i wybaczyć w 

swoim imieniu i w imieniu przodków. 

Przy pomocy Pana - abyśmy umieli wybaczyć i przebaczyć z przeproszeniem i było przez Pana to 

przyjęte - należy zamówić Msze św. Wieczyste: O przebłaganie Boga Ojca i miłosierdzie za przewinienia 

z ziemskiej pielgrzymki dla śp. Przodków z rodzin (podać imiona i nazwiska ojców i nazwiska panieńskie 

matek), a następnie po spowiedzi św. uczestnicząc we Mszy św. w ich intencji przyjąć Komunię św. z 

przebaczeniem i jednocześnie z prośbą, aby od tej chwili Pan Bóg udzielił im przebaczenia i abyśmy od 

tej chwili odpowiadali tylko za swoje [myśli, słowa] i czyny. 

Niech będzie uwielbiona cała Trójca Święta przez Niepokalane Serce Maryi i Najczystsze Serce św. 

Józefa. 

Twoja służebnica - Bożena 

Recenzja do książki autora Ks. Tournyol du Clos -  
„Uwolnienie z mocy złego ducha. Praktyczny przewodnik”  
wraz z własnym świadectwem s. Anny z Warszawy  

Kupiłam tę książkę, bo zainteresował mnie podtytuł tej publikacji: „Praktyczny przewodnik”. Książka ta w 

twardej oprawie z charakterystycznym dla tej tematyki obrazem św. Michała Archanioła, który niszczy 

złego. Warto [mieć] i przeczytać tę książkę, która zawiera 166 stron i jest praktycznym przewodnikiem 

uwalniania od złych mocy. Posiada imprimatur Kościoła. Autor: Ks. Tournyol du Clos – to kapłan z 

wieloletnim doświadczeniem w posłudze uwalniania i egzorcyzmowania.  

Książka jest podzielona na dwie części. Pierwsza część stanowi: Strategia walki duchowej” w formie 

bardzo ciekawych pytań i ukierunkowanych odpowiedzi, co pomaga czytelnikowi rozeznać własne 

położenie.  

Część druga zawiera: „Modlitwy obrony przed złym, które każdy człowiek może odmawiać dla obrony 

własnej oraz rodziny i otoczenia. 
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Na zakończenie są podane 2 aneksy: 

Aneks I „Dla przecięcia diabelskich więzów”. Ks. Tournyol du Clos przypomina, iż każdy chrześcijanin 

może na mocy swego chrztu uwolnić się z pęt demona. Przede wszystkim powinien on pozbyć się 

wszelkich przedmiotów o charakterze okultystycznym; na ile to możliwe spalić te przedmioty skrapiając 

wodą święconą i solą (jak zalecał św. Paweł Dz 19,19), następnie zaleca się dobrą spowiedź generalną 

z następującymi po sobie regularnymi spowiedziami. Dalej powrót do intensywnego życia modlitewnego 

i sakramentalnego oraz przebaczenia tym, którzy nas skrzywdzili. 

Aneks II zawiera „Modlitwę o uzdrowienie międzypokoleniowe” (tekst tej modlitwy z wprowadzeniem 

jest w poprzednim numerze Głosu Małego Rycerz nr 30 str. 42-50). Autor zwraca tu uwagę na fakt, że 

nikt nie przychodzi na świat nie będąc jednocześnie obarczonym przez dziedzictwo, z którego rzadko 

zdaje sobie sprawę (s. 144) 

W wielkiej liczbie przypadków okazję tę wykorzystuje demon dla dręczenia, obrażania, czy nawet 

opętania jakiejś osoby od dzieciństwa. 

Nie bez znaczenia jest zabezpieczenie się przeciw wpływowi, który demon mógł zyskać na całą nasza 

rodzinę. Dlatego też dobrze jest prosić Boga, aby uzdrowił nasze drzewo genealogiczne i zatrzymał 

przekazywanie szkodliwych wpływów a nawet klątw i przeciął więzy, które leżą u zarodka zła. 

W tym celu zaleca się gregoriankę genealogiczną – codziennie odprawia się Mszę św. w intencji 

każdego z naszych bezpośrednich przodków w ramach 4 pokoleń. 

Rodzice – 2 

Dziadkowie – 4  

Pradziadkowie – 8  

Prapradziadkowie – 16 

 Zamówiłam taką gregoriankę, a ponadto każdego dnia w czasie jej odprawiania modliłam się zgodnie z 

zaleceniem Autora książki – Aneksem II (tekst tej modlitwy z wprowadzeniem jest w poprzednim 

numerze Głosu Małego Rycerz nr 30 str. 42-50). 

Już po pierwszym dniu przyśniła mi się grupa ludzi przed wejściem do kościoła. Ci ludzie powiedzieli mi, 

że czekają na JUBILEUSZ. 

Po drugim dniu modlitwy i odprawionej gregorianki przyśniła mi się ta sam grupa ludzi już w Kościele 

oczekująca na Mszę św. Byłam tam tez i ja, i moja siostra. Przy ołtarzu stał starszy ksiądz ubrany już w 

ornat i wypowiedział głośno i powoli słowa: „Czy ja mogę odprawić Mszę św. jubileuszową w intencji 

swojej i tych wszystkich zebranych?” (zaznaczam, że pochodzę z rodziny, gdzie było bardzo dożo 

powołań do kapłaństwa i życia zakonnego). 

Sen zakończył się, a ja zastanawiałam się dlaczego jeden i drugi raz mówiono mi nie o Mszach św. 

genealogicznych, ale o Mszy św. Jubileuszowej i skojarzyłam ze Starym Testamentem. Tam Bóg mówi 

o odpuszczeniu wszelkich długów z racji JUBILEUSZU, także obecnie można zyskać odpust zupełny np. 

z racji JUBILEUSZU KORONACJI cudownego obrazu lub inny. 

R = 30 
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Przez czas odprawiania wspomnianej gregorianki miałam jeszcze inne sny – np. że sprzątam w domu 

Rodziców itp. 

Także w czasie odmawiania modlitw Aneksem II zauważyłam, ze u mojego prawego boku stoi piękna 

świetlista postać mojego Anioła Stróża, który uważnie przypatruje się i przysłuchuje mojej modlitwie. 

Gorąco zachęcam wszystkich małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i innych Czytelników 

naszego czasopisma, aby modlić się za naszych bliskich zmarłych, którym winniśmy pomoc, a także za 

siebie i nasze rodziny, prosząc Boga o łaskę wyzwolenia z grzechów i życia zgodnego z Wolą Bożą. 

s. Ania z Warszawy 

KAŻDY CHRZEŚCIJANIN MOŻE, NA MOCY SWEGO 
CHRZTU, UWOLNIĆ SIĘ Z PĘT DEMONA 

Aneks I z książki „UWOLNIENIE Z MOCY ZŁEGO DUCHA. 

 Praktyczny przewodnik” - Ks. Tournyol du Clos 

DLA PRZECIĘCIA DIABELSKICH WIĘZÓW 

Jeśli ktokolwiek z was wszedł w jakikolwiek kontakt z okultyzmem, ezoteryzmem, 

spirytyzmem, astrologią, czarami, magią, hipnozą, reiki, jogą, medytacją transcendentalną, New Age i 

wszelkiego rodzaju sektami (orientaliswcznymi i innymi), czy też z tak zwanymi "pranoterapeutami". tak 

zwanymi uzdrowicielami, czy magnetyzerami, którzy uzdrawiają przez nakładanie rąk, magnetyczne 

pasy czy radiestezję (wahadełko); jeśli zasięgaliście kiedylkolwiek rady jasnowidzów (magów, 

wróżbitów, szejków, feryszerów czy guru), kartomantów (którzy czytają w kartach), chiromantów 

(czytających w liniach dłoni) czy nekromantów (kontaktujących się z duchami zmarłych): wiedzcie, że 

zwracaliście się do osób, które współpracują z demonem i że w ten sposób daliście Szatanowi pewną 

władze nad wami. 

Jeśli ktokolwiek z was starał się sam poznać przyszłość (nawet poprzez zabawę kartami tarota czy 

horoskopy), jeśli nosiliście jakieś maskotki, takie jak talizmany, amulety znaki zodiaku, różnorodne 

bransoletki czy klejnoty; jeśli kiedykolwiek zajmowaliście się, lub ktoś w waszym imieniu zajmował się 

praktykami okultystycznymi, jeśli wypowiadaliście pewne formułki czy powtarzali tajemnicze słowa (na 

przykład mantry), jeśli odwiedzaliście miejsca skażone przez czary, zbrodnie czy moralną deprawację, a 

tym bardziej jeśli sami kiedykolwiek zawieraliście jakiś pakt z Szatanem, zajmowali się magią, wzywali 

zmarłych, itd.; rzucaliście uroki, wypowiadaliście klątwy czy bluźnierstwa, powinniście przede wszystkim 

zdać sobie sprawę, że ciężko obraziliście naszego Ojca w niebie. (Dążenie do zajęcia miejsca Boga jest 

bowiem sednem okultyzmu i czarów).  

W wyczerpującej spowiedzi trzeba prosić Go o przebaczenie tych wszystkich momentów, gdy się 

zagubiliśmy i wszystkich grzechów, do których ma On obrzydzenie , Nawet jeśli te wszystkie wydarzenia 

miały miejsce dawno i nawet jeśli wtedy nie byliście świadomi, że Go obrażacie.Następnie trzeba w Imię 
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Jezusa, który jako jedyny uwalnia więźniów (Łk 4, 18), przeciąć diabelskie więzy zaciągnięte przez te 

praktyki. 

JEŚLI NIE MOŻECIE ZNALEŻĆ ŻADNEGO KAPŁANA DYSPOZYCYJNEGO CZY 

DYSPONOWANEGO DLA PRZECIĘCIA TYCH WIĘZÓW, TO WEDZCIE, ŻE MOŻNA UCZYNIĆ TO 

SAMEMU, STOSU]ĄC NASTĘPUJACE RADY: 

Po modlitwie i wezwaniu obrony przez Krew Jezusa, 

1. Pozbywacie się, bez zwlekania, wszystkich przedmiotów o charakterze okultystycznym (pierścieni, 

medalików, pentagramów pasków, znaków zodiaku, "błękitnych oczu", podków talizmanów proszków, 

aromatów i wschodnich kadzidełek, masek czy figurek bożków 

Na tyle, na ile jest to możliwe, należy spalić wszystkie te przedmioty, tak jak święty Paweł zalecał 

chrześcijanom z Efezu (Dz 19, 19), skrapiając je święconą wodą i solą oraz wzywając Imienia Jezusa. 

Nie wystarczy zadowolić się wyrzuceniem tych rzeczy do śmieci czy, do toalety. Pozostałe popioły czy 

niedające się spalić przedmioty powinny zostać wyrzucone do bieżącej wody (rzeka, morze). W 

przypadkach, kiedy już pozbyliśmy się takich przedmiotów nawet dłuższy, czas temu, trzeba i tak nadal 

modlić się o to, żeby Jezus uwolnił was od zaciągniętych więzów. 

2. Na koniec, jeśli wasza sytuacja nie ulega poprawie lub nawet stale się pogarsza, może okazać się 

rzeczą konieczną zwrócenie się do kapłana, który zajmuje się egzorcyzmami 

Następnie należy odmówić, przy najlepszej dyspozycji serca i jeśli to możliwe w Kościele przed 

Najświętszym Sakramentem, następujące modlitwy: 

Prolog Ewangelii według świętego Jana (J 1,1-I4): 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo, Ono było na początku u 

Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a 

życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił 

się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby 

zaświadczyć o światłości by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz 

posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego 

człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat 

Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, 

którzy Je przyjęli dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy 

ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stała się ciałem i 

zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od 

Ojca, pełen łaski i prawdy. 

Niech przez te słowa Ewangelii zostaną zmazane wszystkie nasze grzechy i zniszczone wszelkie 

wpływy diabelskie . 
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Mój Boże, mój Ojcze, błagam o Twe nieskończone miłosierdzie i proszę Cię pokornie o 

przebaczenie. Uznaje, że zgrzeszyłem przez niewiarę, przesądy i bałwochwalstwo, gdyż 

oddawałem się praktykom, których nienawidzisz 

[w tym miejscu wyznajmy swoje grzechy]. 

Zobowiązuję się wyrzucić wszystkie przedmioty czy dokumenty mające związek z tymi siłami ciemności, 

które jeszcze nas pętają.  

Składam u stóp Krzyża Jezusowego wszystkie moce, jakie zdobyłem - dziedzicznie lub na drodze 

inicjacji - i całkowicie się ich od dnia dzisiejszego wyrzekam [tu należy je wymienić]. Tak, ze 

wszystkich swoich sił wyrzekam się Szatana, jego kuszenia i jego dzieł i związuję się na zawsze z 

Jezusem Chrystusem. Zniszcz te wszystkie moce, jak i wszystkie więzi między mną a Szatanem. 

Zmiłuj się nade mną i przebacz mi. Proszę Cię w Imię Jezusa o unicestwienie wszelkich 

diabelskich wpływów, na które sam się naraziłem i o wypędzenie z mojego życia - i z mojej 

rodziny - wszelkiego demona, który mógłby tam wejść w wyniku moich złych działań. O czyść 

mnie i wyzwól przez Najdroższą Krew Twojego Syna Jezusa Chrystusa. 

Panie, Boże, który stworzyłeś nas wolnymi i który poprzez swego Syna, Jezusa, przywróciłeś 

nam naszą wolność, Ty sam znasz przyszłość i chcesz dla nas przyszłości wypełnionej twoją 

łaską. Prosimy Cię o przebaczenie za te wszystkie przypadki, kiedy staraliśmy się poznać 

przyszłość przy pomocy innych środków niż modlitwa i osobista refleksja. 

Prosimy Cię o przebaczenie, zwłaszcza za wszystkie dobrowolne kontakty z jasnowidzami, 

prosimy Cię, abyś zechciał uwolnić nas od wszelkich przeszkód pochodzących z wróżbiarstwa. 

W Imię Jezusa, przez łaskę mojego chrztu, przejmuję nad wami władzę, złe duchy i zrywam t 

więzy diabelskie. Domagam się mojej pełnej wolności dziecka Bożego i rozkazuje wam , byście 

mnie natychmiast opuściły. W Imię Jezusa, zrywam więc  istniejące w moim przypadku, w 

przypadku mojej rodziny i moich bliskich, wszelkie okultystyczne więzy związane z 

wróżbiarstwem i rzucaniem uroków, pochodzące od jakichkolwiek osób, które kiedykolwiek 

przepowiadały nam przyszłość, jak i z wszelkiego jasnowidzenia, które mogłoby odnosić się do 

nas bez naszej wiedzy. 

W Imię Jezusa, naszego Jedynego Zbawiciela, zrywam  jakiekolwiek więzy zauroczenia, magli, 

klątwy czy zazdrości, których ofiarami mogli być moi rodzice, moje dzieci albo ja sam. 

Na koniec, przez Najdroższą Krew Jezusa, opieczętowuję  wszystkie drzwi, które mogły zostać 

otwarte w moim życiu lub moim ciele na wpływy demona. 

Przykłady nakazywania, wypowiadane w zależności od okoliczności: 

Duchu [wymienić po kolei czego: nazwa okultystycznej nauki, sekty, maga, bóstwa czy demona, do 

którego się zwracaliśmy], w zwycięskie Imię  Jezusa Chrystusa, który przyjął ciało z Dziewicy 

Maryi, wyrzekam się ciebie. 
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Duchu [wymienić ponownie: nazwę okultystycznej nauki, sekty, podejrzanej osoby, bóstwa czy demona, 

do którego się zwracaliśmy], w Imię Pana Jezusa Chrystusa, który został zabity i zmartwychwstał 

dla nas, związuję cię u stóp Krzyża i wypędzam cięna zawsze do piekła. Poprzez moc mojego 

chrztu, łaskę mojego bierzmowania2, w Imię Jezusa zrywam  wszelkie więzy uroku, zaślepienia i 

uzależnienia związane z N. [lub ze mną], które pochodzić mogą od [tej czy innej osoby] lub z [tej czy 

innej praktyki]. ( 2Kapłani dorzucą w tym miejscu: Poprzez moją władzę kapłańską, nałożenie rąk, które 

codziennie dotykają Najdroższego Ciała Naszego Pana). 

W odniesieniu do przedmiotów: 

W Imię Jezusa, zrywam  wszelkie magiczne więzy z tym przedmiotem, (prezentem, ubraniem, 

bielizną, telefonem, itd.) 

W odniesieniu do miejsc: 

W Imię Jezusa, niech zostanie wypędzony i oddali się na zawsze  z tego domu [albo z tego 

miejsca] wszelki zły duch, który go nęka (złe samopoczucie, nieustanne kłótnie, hałasy, spadające 

przedmioty czy inne dziwne zjawiska). 

(Następnie skrapia się miejsce wodą święconą) 

3. Na zakończenie konieczną rzeczą jest zamknięcie drzwi, poprzez opieczętowanie ich Krwią 

Chrystusa. Czyniąc znak krzyża wodą święconą, trzeba powiedzieć z wiarą: 

„Niech Krwią Jezusa Chrystusa zostanie opieczętowane każde miejsce, które zostało odzyskane!” 

4. Należy także w dalszym ciągu z wielką wiarą korzystać z sakramentaliów: wody święconej, soli, oleju 

i kadzidła liturgicznie egzorcyzmowanych (nie chodzi o byle jakie kadzidło), poświęconych świec, krzyża, 

świętych medalików i obrazków. 

Podsumowanie 

1. Dobra spowiedź generalna z następującymi po sobie regularnymi spowiedziami; 

2. Powrót do intensywnego życia modlitewnego i życia sakramentalnego; 

3. Przebaczenie tym wszystkim, którzy nas skrzywdzili i porzucenie uraz; 

To wszystko pozwoli nam usunąć przeszkody i ułatwić nasze uwolnienie. Aż do całkowitego ustąpienia 

objawów należy kontynuować modlitwy o uwolnienie. 

Bóg dopuszcza nasze błędy, nasze grzechy i ich bolesne konsekwencje tylko po to, byśmy do Niego 

wrócili i jeszcze bardziej Go kochali. 

Z tego powodu najczęściej potrzebujemy nie egzorcyzmu, ale szczerego powrotu do naszego Ojca w 

niebie, powrotu cechującego się głębokim nawróceniem serca. 
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DLA ODPARCIA ZATRUTYCH POCISKÓW ZŁEGO 

Modlitwa odpowiednia wtedy, kiedy musimy znosić osobiste ataki,  

z uzasadnionym podejrzeniem, że pochodzą one od złorzeczących osób. 

Mocą mojego chrztu i bierzmowania (Kapłani dorzucą: na mocy mojej władzy kapłańskiej i 

poprzez te dłonie, które codziennie dotykają Ciała Jezusa), jak tego chce Niepokalana 

Maryja, za wstawiennictwem świętego Sebastiana i wszystkich świętych Nieba, 

odpieram wszystkie zatrute pociski, jakie diabeł posyła przeciw nam [albo przeciw N.] i 

kieruję je z powrotem na tych, którzy je posłali, dla zawstydzenia człowieka 

podążającego drogą ciała i dla zbawienia człowieka czyniącego pokutę i podążającego 

drogą ducha. Niech błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego spocznie na 

wszystkich, którzy wyrządzili mi lub chcieli wyrządzić zło – nie w duchu zemsty, ale by 

zaprzestali i się nawrócili. Amen. 

Z książki „Uwolnienie z mocy złego ducha – praktyczny przewodnik” ks. Tournyol du Clos str. 96 

DLA OCHRONY RODZINY 

Do odmawiania przez ojca rodziny. 

O Boże, który jesteś królem wieków i którego postanowienia są wieczne, daj nam ujrzeć 

kres nieprawości, o którym mówił prorok Daniel (Dn 9, 24). Opieczętowuję wszystkie 

nasze grzechy  Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, chcąc przyśpieszyć nadejście 

Twojego Królestwa i jego sprawiedliwości, aby grzech ustał, a nieprawość została 

przebaczona, Aby ochronić nas przed atakami demona, zanurzam całkowicie nas 

wszystkich, z naszymi rodzinami, naszymi przyjaciółmi  w Jego Najdroższej Krwi. Na 

koniec, Panie Boże, skoro w swych odwiecznych postanowieniach zarządziłeś, by w tym 

czasie utrapienia została odbudowana Jerozolima, jej place i mury, byśmy panowali 

wraz z Tobą nad wszystkimi narodami w królestwie Serc Jezusa i Maryi, czynimy z 

samych siebie uczestników zwycięstwa Jezusa poprzez pieczęć Krwi, która wypłynęła z 

Jego Najświętszego Serca  w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Z książki „Uwolnienie z mocy złego ducha – praktyczny przewodnik” ks. Tournyol du Clos str. 101 

MODLITWA O. PIO O UZDROWIENIE 

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana 

naszego Jezusa Chrystusa na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która 

wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, bo 

wierzę, że jest Twoją wolą abym był zdrowy na ciele, umyśle, duszy i duchu. 
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Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa od czubka 

mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz 

niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij 

wszelkie uszkodzenia. Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi 

Jezusa. Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu 

uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono w sposób w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też mego 

umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków mojego serca. 

Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz pokojem i przyciągaj jeszcze bliżej do 

siebie w każdym momencie mojego życia. Ojcze, napełnij mnie Swoim Duchem Świętym i 

upoważnij do czynienia wszystkiego co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu 

świętemu imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen. 

PROŚBA DO NASZEGO ANIOŁA STRÓŻA  
O SZCZĘŚLIWĄ GODZINĘ ŚMIERCI  

Mój dobry Aniele, ja nie wiem, kiedy i w jakich okolicznościach umrę. Może być, że zostanę 

wzięty nagle I że przed ostatnim moim spojrzeniem mogę zostać pozbawiony wszelkiej inteligencji. A 

jakże wiele rzeczy chciałbym powiedzieć Bogu na progu wieczności. W pełni wolności mojej woli dzisiaj, 

przychodzę prosić Cię, ażebyś mówił w moim imieniu podczas tego pełnego trwogi momentu. Powiedz 

Mu, wtedy, O mój dobry Aniele: 

Że ja chcę umrzeć w Rzymskim Katolickim Apostolskim Kościele, w którym umarli wszyscy 

święci od czasów Jezusa Chrystusa i poza którym nie ma zbawienia. 

Że ja proszę o łaskę dzielenia w nieskończonych zasługach mojego Zbawiciela i że ja pragnę 

umrzeć przyciskając moje usta do Krzyża, który został zanurzony w Jego Krwi! 

Że ja brzydzę się moich grzechów, ponieważ one sprawiły Mu przykrość i że ja wybaczam, z 

miłości do Niego, wszystkim moim wrogom, tak jak ja sam chciałbym, ażeby mi wybaczono. 

Że ja umieram chcąc tego, ponieważ On tak rozkazał i że ja rzucam się z zaufaniem w Jego 

Uwielbione Serce oczekując całego Jego Miłosierdzia. 

Że w moim niewypowiedzianym pragnieniu ażeby pójść do Nieba jestem gotowy cierpieć 

wszystko, co sprawi przyjemność Jego wszechwładnej Sprawiedliwości, ażeby na mnie nałożyć. 

Że ja kocham Go przed wszystkimi rzeczami i ponad wszystkie rzeczy, że ja chcę i mam 

nadzieję kochać Go wraz z Wybranymi, Jego Aniołami i z Błogosławioną Maryją przez całą Wieczność. 

Nie odmawiaj mi, O mój Aniele, tego, żeby być moim pośrednikiem przed Bogiem i żeby 

potwierdzić Mu, że to jest moja opinia i moja wola. Amen.  

/Modlitwa Św. Karola Boromausza / 

MODLITWA Z PROŚBĄ O CHRZEST 
NIENARODZONYCH 

Imprimatur: Bishop Ayo-Maria Atoyebi, O.P. Diecezja Ilorin, Nigeria 
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Ojcze Niebieski, Twoja Miłość jest wieczna. W Twoim oceanie Miłości 

zbawiłeś świat przez Twojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. 

Spojrzyj teraz na Twojego Syna na krzyżu, Który nieustannie krwawi z 

miłości do swojego ludu i dla wybaczenia światu. Oczyść i ochrzcij 

nienarodzone dzieci z powodu aborcji Najdroższą Krwią i Wodą, Które 

wypłynęły ze świętego boku Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Który umarł 

na krzyżu także dla ich zbawienia w imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego+ 

Niechaj przez Śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna otrzymają życie 

wieczne; przez Jego Najświętsze Rany zostaną uzdrowieni a przez 

Najdroższą Krew zostaną napojeni, by radować się wraz ze Świętymi w 

niebie. Amen. 

Wierzę w Boga… 

MODLITWA O CHRZEST NIENARODZONYCH 

Ojcze Przedwieczny, w imieniu Twojego Syna i w Miłości Ducha Świętego, proszę Cię, udziel 

upragnionego chrztu wszystkim duszom nienarodzonym i wszystkim tym, którzy nie z własnej winy nie 

zostali ochrzczeni. 

Niech zostaną ochrzczeni wodą i Krwią z Serca Twojego Syna w Imię Ojca+ i Syna+ i Ducha Świętego+. 

Amen. 

Drogi Zbawicielu daj im imiona świętych dnia dzisiejszego. Przez Twoją dziewiczą czystość, o Maryjo, 

ratuj wszystkie dusze, które urągają Twojej wieczystej czystości i obrażają Twoje Serce. 

Wy wszyscy, którzy w dzień i w nocy urodziliście się nieżywi i jeszcze rodzić się będziecie. Wy wszyscy, 

którzy w łonach waszych matek zostaliście zabici i jeszcze zabici zostaniecie, abyście przez Jezusa 

Chrystusa otrzymali życie wieczne. Alleluja, Alleluja, Alleluja. 

Wierzę w Boga… 

Źródło: wobroniewiaryitradycji 

Orędzie  dla Iwana 06.08.2018 –  

 „Drogie dzieci, również i dziś pragnę w szczególny sposób 

zachęcić was do przebaczenia. Przebaczajcie, drogie dzieci, a w 

ten sposób otworzycie Duchowi Świętemu drogę do waszego serca. 

Modlę się, drogie dzieci, za was wszystkich i wstawiam się za wami 

do Mojego Syna.  

Módlcie się razem ze mną w intencji moich planów.  

Dziękuję, drogie dzieci, że także dziś odpowiedzieliście na moje 

wezwanie”. 
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ŚWIADECTWO: „ JAK WAŻNE JEST 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZNAKIEM  KRZYŻA ŚW.” 

Moja Mama była bardzo sceptycznie nastawiona do wody święconej. Sądziła, że to kapłani tak sobie 

wymyślają. 

Postanowiła zrobić sam eksperyment: 

- umyła dwie jednakowe butelki, wyparzyła gorącą wodą i nalała wodę z kranu. 

Jedną z butelek pobłogosławiła znakiem Krzyża św.; drugą – nie. Obie schowała razem w kredensie. 

Po dłuższym czasie zagląda a tam jedna z butelek zielona, druga –czysta.  

Pyta mnie zdziwiona jak to się stało? – Odpowiedziałam Jej, że przecież jesteś bierzmowana to Duch 

Święty uświęca w czasie robienia znaku Krzyża św. 

(Zawsze się chwaliła, że to Bp Karol Wojtyła ją bierzmował.) 

mr Stefania  

Św. Charbel: ORĘDZIA Z NIEBA  
– ZAWSZE PAMIĘTAJ, że nie będziesz w stanie zmierzyć 
się z diabłem, jeśli nie UKLĘKNIESZ przed BOGIEM. 

Nie trzymaj się szatana. Jego zamiarem jest zafałszowanie obrazu 

Boga w umyśle i w sercu, zafałszowanie również twojego obrazu 

w twoich oczach. On chce, żebyś błędnie pojmował Boga i mylił 

się co do samego siebie. Zakłamuje, zniekształca i zwodzi: tam 

gdzie powinieneś się uniżyć, próbuje cię wywyższyć, a poniża cię, 

gdy zasługujesz na docenienie. Próbuje cię powstrzymać, kiedy 

powinieneś iść i popycha cię do przodu, kiedy powinieneś stać, 

przez niego mówisz wtedy, kiedy powinieneś zamilknąć i 

milczysz, gdy twoim zadaniem jest wypowiedzieć się. Próbuje 

przekonać cię do pośpiechu, gdy należy zwolnić i spowalnia cię, 

gdy trzeba, abyś przyśpieszył.  

   

9 orędzi  z Nieba św. Charbela: - orędzie IX 

WYZNAJ SWOJE GRZECHY, ABY ZNISZCZYĆ ZŁO, KTÓRE W TOBIE MIESZKA 

Kiedy Chrystus powstał z martwych i zwyciężył, diabeł upadł i został pokonany. Ci, którzy się jemu 

oddadzą i wejdą na jego drogę, szybko upadną. Nie trzymaj się szatana. Jego zamiarem jest 

zafałszowanie obrazu Boga w umyśle i sercu, zafałszowanie również twojego obrazu w twoich oczach. 

On chce, żebyś błędnie pojmował Boga i mylił się co do samego siebie. Zakłamuje, zniekształca i 

zwodzi: tam gdzie powinieneś się uniżyć, próbuje cię wywyższyć, a poniża cię, gdy zasługujesz na 

docenienie. Próbuje cię powstrzymać, kiedy powinieneś iść i popycha cię do przodu, kiedy powinieneś 
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stać, przez niego mówisz wtedy, kiedy powinieneś zamilknąć i milczysz, gdy twoim zadaniem jest 

wypowiedzieć się. Próbuje przekonać cię do pośpiechu, gdy należy zwolnić i spowalnia cię, kiedy trzeba, 

abyś przyspieszył. W każdym przypadku chce cię zwieść. Diabeł jest największym oszustem i 

fałszerzem, podstępnym kłamcą; nasz Pan i Nauczyciel nazwał go ojcem kłamstwa. 

Diabeł nigdy nie przychodzi pod swoją prawdziwą postacią ani nie kusi nas jako brzydka istota, dobrze 

wie, co nam się podoba i co nas przyciąga. Szepcze ci do ucha to, co lubisz słyszeć, pokazuje to, na co 

lubisz patrzeć, daje rzeczy, które lubisz dotykać i karmi cię tym, co najbardziej ci smakuje. 

Gdy oszust fałszuje złoto, zamienia je na coś bardzo podobnego, lśniącego i żółtego. Tak też robi diabeł 

z obrazem Boga – który jest Miłością – bierze to, co ludzie nazywają miłością i miesza z Bogiem, który 

nią jest. Instynktowne uczucia, namiętności, więzi uczuciowe, zniewalające przyzwyczajenia służą 

diabłu do zwodzenia człowieka, gdy szuka on Bożej prawdy, życiodajnej miłości. 

Jedynym celem diabła jest powstrzymać tych, którzy idą w kierunku Pana. Próbuje zatrzymać cię na 

różne sposoby: 

I. Spycha cię z obranej ścieżki, wymyśla nowy cel, który cię przyciągnie i do którego będziesz dążył, 

przez co zboczysz ze szlaku i zagubisz się. 

II. Będzie chciał, żebyś się przewrócił i w ten sposób przerwał swoja wędrówkę. Zastawi na ciebie sidła, 

w które wpadniesz. 

III. Będzie cię popychał, zmęczy cię i zniechęci, żebyś tylko się zatrzymał i zaczął wracać. 

Najważniejsze dla niego jest to, żebyś nigdy nie dotarł do twojego prawdziwego celu. 

Wszystko, co gromadzi i jednoczy wokół dobra, pochodzi od Boga. To, co dzieli i rozprasza, pochodzi od 

diabła. Zły panuje nad ludźmi przez rzeczy, które człowiek gromadzi na tym świecie. Im bardziej 

zdecydowanie się ich pozbywasz, tym jesteś bezpieczniejszy wobec ataku wroga, im bardziej do nich 

lgniesz, tym bardziej pozwalasz na siebie wpływać. Diabeł jest władcą tego świata. Im bardziej jesteś w 

nim zanurzony, tym bardziej jesteś jego poddanym, im bardziej się od niego oddzielasz, tym bardziej 

jesteś wolny. Nie zapominaj, że ty nie pochodzisz z tego świata! Nie zanurzaj się w nim! Przepływaj 

swoją łodzią przez jego fale, wznoś się ponad niego i zanieś świat przed oblicze Pana, mocą Chrystusa 

wywyższonego na Krzyżu. 

Na początku diabeł sprawia, że człowiek się śmieje, aby na końcu wtrącić go w rozpacz. To właśnie 

wtedy, kiedy jeszcze się śmieje, zabiera go do piekła, a tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Człowiek, 

który teraz weseli się z diabłem, z pewnością będzie później płakał. 

Bóg może doprowadzić cię do łez na początku, lecz na końcu zawsze będzie radość. Twój płacz 

wywołany przez Boga ma cię zdyscyplinować, podczas gdy diabeł przychodzi cię rozweselić i sprawić, 

abyś się odwrócił od Pana. Kiedy natomiast Bóg daje ci radość, diabeł przychodzi i daje ci powody do 

płaczu; nie daj mu się oszukać. 
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Diabeł nienawidzi oblicza Boga, nienawidzi człowieka, który przyjmuje to oblicze i chce jak najszybciej je 

zniekształcić. Jedyny sposób, w jaki szatan może wykrzywić wizerunek Boga w człowieku, to zatrzymać 

w nim działanie Bożego Ducha. Później zostaje już w tej osobie tylko oblicze zwierzęcia. Pragnieniem 

szatana jest zamieniać ludzi w bezmyślne bestie. 

Pierwszą i główną bronią przeciwko szatanowi jest prawdomówność: każde słowo prawdy, jakie 

wypowiadasz, jest strzałą wycelowaną w serce Złego, a każde szczere wyznanie grzechu jest włócznią, 

którą przeszywasz jego serce. 

Kolejną podstawową bronią jest pokora. Szczerość i pokora to dobra spowiedź. Wyznaj swoje grzechy, 

a zabijesz zło, które jest w tobie. 

Diabłu zależy tylko na tym, aby odłączyć cię od Boga. Uważaj! Próbuje cię oddzielić od Niego nawet 

wtedy, gdy jesteś przy Nim. Odsuwa cię od pojmowania znaczenia słów, którymi się modlisz i zwraca 

twą uwagę na same słowa. Gdy uwielbiasz Pana, oddala cię od Niego i sprawia, że skupiasz się na 

melodii hymnu uwielbienia. 

Oddala cię od Boga nawet podczas modlitwy, przez którą się do Niego zwracasz. 

Zawsze pamiętaj, że nie będziesz w stanie zmierzyć się z diabłem, jeśli nie uklękniesz przed Bogiem. 

Diabeł nie wejdzie przez zamknięte okna i zakneblowane drzwi. Diabeł wchodzi przez drzwi, które są 

otwarte. 
Opublikowano 28 sierpnia 2014 by wobroniewiary 

P.S. od red. Głosu Małego Rycerza 

Z uwagi na to, że liturgiczne wspomnienie św. Sarbeliusza (Charbela) 

wypada 28 lipca a więc w czasie redakcji i wydania III kwartalnika 2018 

r. poświęcamy nieco informacji o tym WIELKIM MISTYKU WSCHODU.  

Moja osobista relacja ze św. Charbelem sięga 1991 r. i ma związek z 

pierwszymi Domami św. Charbela, gdzie po trzech pierwszych 

sobotach i modlitwach w innych domach z woli Bożej podjąłem decyzję 

o założeniu takiego Domu Modlitwy w mojej rodzinie i w pierwszą 

sobotę lutego, 1.02.1992r. przeprowadziłem pierwszą modlitwę wg 

programu wyznaczonego przez Matkę Bożą.  

Po Mszy św. i Adoracji Najświętszego Sakramentu ta forma modlitwy była mi najbliższa i najbardziej 

owocna. Gromadziła domowników także znajomych na systematycznych spotkaniach z Niebem. 

Zachętą do utworzenia takiego Domu Modlitwy była sama MATKA BOŻA, która w sobotę 13 lipca 1985 

roku – w święto Róży Duchownej mówi o konieczności tworzenia właśnie takich Domów Modlitwy, 

Pokuty, Pokoju, Zjednoczenia i Pojednania pod patronatem św. Charbela. 

Matka Boża, 31 marca 1985: "(...) mówię to do całego Kościoła: Módlcie się do św. Charbela, on 

jest Świętym Pokoju.  
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Matka Boża 13.VII.1985: (...) Posyłam na świat naszego ukochanego Serafina - św. Charbela. Jest 

on Aniołem Miłości, którego przedstawiam światu, by przynieść pokój (....)  

(...) Pamiętaj, że te Domy Modlitwy są na cześć św. Charbela. Św. Charbel będzie modlił się za 

was wszystkich codziennie, by wysłuchać waszych próśb i dokonać uzdrowień na całym świecie. 

Imię jego będzie poznane i pokazane na całym świecie jako prawdziwego Świętego Pokoju (...)” 

Św. Charbel nie był jeszcze tak znany jak to ma miejsce w czasach obecnych i z tego powodu było wiele 

sceptycyzmu, bojaźni, niezrozumienia tak ze strony duchownych jak i świeckich z uwagi na brak wiedzy  

i stosownej publikacji o św. Mnichu Wschodu. 

Dzisiaj postać św. Charbela jest znana na całym świecie. Wiele jest rekolekcji,publikacji książkowych 

artykułów chociażby taki jak ten niżej z orędziami św. Charbela w czasopiśmie „Miłujcie się””: 

„W chwili śmierci będzie liczyła się tylko miłość.  

W chwili śmierci grzesznik najbardziej będzie obawiał się swego braku odpowiedzi na nieskończoną 

miłość Boga i będzie to opłakiwał.  

Istnieje Bóg i Jego królestwo. Każdy człowiek jest powołany, aby w nim uczestniczyć przez 

zjednoczenie się w miłości z Bogiem. Jest tylko jedna droga, która tam prowadzi, a jest nią Jezus 

Chrystus, najprawdziwszy Bóg, który stał się najprawdziwszym człowiekiem. Ta droga dojrzewania do 

miłości jest trudną duchowo wspinaczką. Powinniśmy się wzajemnie kochać miłością bezinteresowną, 

bezwarunkową i nieograniczoną. Aby dojrzeć do takiej miłości, trzeba nieustannie czerpać z jej Źródła, 

którym jest Jezus Chrystus. Z tego jedynego Źródła mogą czerpać wszyscy bez wyjątku – przez 

codzienną, wytrwałą modlitwę oraz sakramenty pokuty i Eucharystii. 

Tylko Jezus może uwolnić człowieka od wszystkich grzechów, problemów i zmartwień.  

On bardzo cierpi, gdy człowiek odkupiony Jego krwią upada w grzechu. 

Bóg pragnie, abyśmy byli wolni i szczęśliwi. Ludzie jednak szukają szczęścia tam, gdzie go nie znajdą, a 

więc na ziemi, w dobrach materialnych lub w innych ludziach. Pełnię szczęścia można odnaleźć tylko 

przez zjednoczenie się w miłości z Chrystusem. 

W chwili śmierci grzesznik najbardziej będzie obawiał się swego braku odpowiedzi na nieskończoną 

miłość Boga i będzie to opłakiwał. Każdy człowiek, który nie kocha, gdyż przez grzechy zniszczył w 

sobie zdolność do miłości, jest w stanie śmierci ducha, ponieważ dobrowolnie zerwał więzy życia i 

miłości, które jednoczyły go z Bogiem. Miłość jest jedynym skarbem, który możecie zgromadzić w ciągu 

ziemskiego życia i który będzie trwał na wieki. Wszystkie bogactwa materialne, sława, władza, pozycja 

społeczna i najróżniejsze sukcesy wraz ze śmiercią pozostaną na tym świecie.  

W chwili śmierci będzie się liczyła tylko miłość. Kto stanie przed Bogiem bez miłości, będzie musiał 

ponieść wszystkie konsekwencje swoich grzesznych wyborów i egoistycznego postępowania. 
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To będzie straszne doświadczenie prawdziwej śmierci ducha, zmarnowania całego życia. Miłość 

powinna królować w Waszych sercach, a pokora w Waszych umysłach. Arogancja zawsze prowadzi do 

grzechu, a brak przebaczenia i nienawiść – do potępienia wiecznego. Módlcie się i nawracajcie. 

Módlcie się z głębi serca, a Bóg Was wysłucha. Otwórzcie dla Chrystusa bramy Waszych serc, aby 

mógł On tam zamieszkać i obdarzyć Was pokojem. Pamiętajcie módlcie się sercem, szczerze z 

ufnością, a nie tylko wargami. Szybciej do Boga dotrze dźwięk rechotu żab aniżeli puste słowa, które nie 

płynął z serca człowieka. Na modlitwie wsłuchujcie się w głos Boga. Niestety, niewielu jest takich, którzy 

słuchają i rozumieją, jeszcze mniej takich, którzy słuchając, rozumieją i w prowadzają w życie. 

Wsłuchajcie się więc w to, co nieustannie i w różnoraki sposób mówi do Was Bóg, starając się 

zrozumieć i do końca wypełnić Jego świętą wolę.  

Każdy człowiek jest jakby lampą Boga. Jego zadaniem jest rozświetlanie ciemności w świecie. 

Pan Bóg stworzył każdą lampę z jasnym i przeźroczystym szkłem, aby umożliwić światłu przenikanie i 

oświecenie ciemności świata. Ludzie jednak zapominają o świetle, a dbają tylko o szkło. Tak je kolorują i 

dekorują, aż staje się tak zaciemnione, że nie pozwala na przenikanie światła. I dlatego tak wielkie 

ciemności panują w świecie. Szkło Waszych lamp powinno na nowo stać się przezroczyste, aby Wasze 

światło świeciło w świecie. Dlatego po każdym upadku natychmiast trzeba pójść do spowiedzi, aby 

zawsze trwać w stanie łaski uświęcającej. 

opracował, ks. Mieczysław Piotrowski TChr 

"Miłujcie się!" nr 2-2007 

P.S. cd. Chcę także wyrazić publicznie moje 

podziękowanie za wszystkie narzędzia Bożej Opatrzności 

przez wstawiennictwo św. Charbela za udział w 

pielgrzymce do Libanu: do jego miejsca narodzenia, 

chrztu, życia, modlitwy, pustelni, grobu – jego kultu i 

publicznej czci.  

Dane mi było w tym czasie 

nawiedzić mieszkanie tamtejszej 

stygmatyczki Heleny (będącej pod opieką 

i kierownictwem duchowym lokalnych 

władz duchownych) gdzie z trzech figur: 

Matki Bożej, św. Charbela i św. Rafki 

spływał olej – cudowny znak łaski Bożej. 

Dziękuję także dobremu Bogu i Matce 

Bożej za danie światu ukochanego Świętego Pokoju w czasach, 

gdzie pokój jest zagrożony jak nigdy wcześniej.  

Dziękuję za jego nieustanne modlitwy i wstawiennictwo u dobrego 

Boga by wysłuchać naszych próśb i dokonać uzdrowień na całym 

świecie.     mr Wiesław z Koszalina 
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SZATA ŁASKI - DLACZEGO NOSIMY SZKAPLERZ? 

Historia - Cudowne wydarzenia – Obietnice - Modlitwa nakładania Szkaplerza – Wyjaśnienia – Modlitwa 

przed śmiercią 

Broszura w j. ang. pod tytułem: „Garment of Grace” napisana z wykorzystaniem wiadomości z książki 

księdza Howarda Rafferty, Karmelity, p.t.: „Opowieści o Brązowym Szkaplerzu”. 

Nihil Obstat: Rev. Lawrence A. Deery, Imprimatur: Timothy Harrington, Biskup Worcester, 9 marca 1990. 

Wydana przez: Immaculate Heart Publications, Box 1028, Buffalo, NJ, 14205, tel. 800-263-8160 

Tłumaczenie: Magdalena Tuszyńska, lipiec 2007 

Jeśli nosisz Brązowy Szkaplerze Maryi to powinieneś poznać św. Szymona Stock. Już 

go pewnie znasz z obrazka razem z Naszą Panią, na swoim Szkaplerzu. Św. Szymon to nasz stary 

przyjaciel, bo to jemu Nasza Przenajświętsza Matka dała obietnice szkaplerzne w 1251, mówiąc: 

„Ktokolwiek umrze mając na sobie Szkaplerz, ten nie zazna ognia piekielnego.”  

Jednym w największych misteriów naszego czasu jest, że większość katolików albo ignoruje, albo też 

zupełnie zapomniała o tej Niebieskiej obietnicy Błogosławionej Dziewicy Maryji. Nasza Pani powiedziała: 

„Noś ten Szkaplerz stale i z nabożeństwem. To jest Moja szata. Być w nią ubranym oznacza, że 

nieustannie o Mnie myślisz a Ja w zamian, nieustannie myślę o Tobie i pomagam ci zapewnić sobie 

odwieczne życie.” 

Święty Klaudiusz de la Colombiere, wielki Jezuita i Kierownik Duchowy św. Małgorzaty Marii Alacoque 

(przyniosła Światu posłanie Pana Jezusa o Jego Miłości i nabożeństwo do Jego Przenajświętszego 

Serca), dodaje słowa, które pomagają nam lepiej to zrozumieć. Powiedział on: „Wszystkie formy 

naszej miłości do Błogosławionej Dziewicy i wszystkie wyrażane przez nas rodzaje w jakich ją 

uzewnętrzniamy nie posiadają tej samej rangi sprawiania Jej przyjemności a tym samym nie 

pomagają nam w tym samym stopniu w osiągnięciu Nieba, i mówię, bez cienia wątpliwości, że 

BRĄZOWY SZKAPLERZ JEST NAJBARDZIEJ FAWORYZOWANY SPOŚRÓD WSZYSTKICH!  

Dodaje również: „Żadne inne nabożeństwo nie zostało potwierdzone tak wielką ilością cudów jak 

Brązowy Szkaplerz.” 

Historia ze Starego Testamentu 

Nabożeństwo do Pani z Góry Karmel (Madonna Szkaplerzna) sięga czasów daleko przed Św. 

Szymonem Stock- -nawet przed czasem Pana Jezusa, i cofa się do 8 wieku przed naszą erą, gdy wielki 

prorok Eliasz wszedł na wysoką górę Karmel w Palestynie i rozpoczął tam długą tradycję 

kontemplatywnego życia i modlitwy. Nieprawdopodobna wydaje się wręcz historia, że Święty Eliasz i 

jego następcy w mistyczny sposób poświęcili się Matce Boga-Która – Nadejdzie, Maryji, Królowej 

Karmelu. Nieomalże trzy tysiące lat później ta sama tradycja modlitwy, kontemplacji i nabożeństwa do 

Maryji trwa i żyje w kościele Katolickim.  

Po wypełnieniu się czasów, Bóg stał się Bogiem – Człowiekiem, Jezusem. Znamy Jego Życie, Śmierć, 

Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie z czterech Ewangelii w Nowym Testamencie, również i to, że 

Jezus przekazał światu Święty Katolicki Kościół, ażeby nauczał, rządził i uświęcał w Jego Imieniu. 
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W Święto Zesłania Ducha Świętego, w dniu narodzin Kościoła, duchowi następcy Eliasza zeszli w dół z 

góry Karmel. To oni pierwsi zaakceptowali posłanie o chrześcijaństwie i zostali ochrzczeni przez 

Apostołów. Gdy poznali Naszą Panią i usłyszeli słowa z Jej ust, ogromne wrażenie zrobiło na nich Jej 

dostojeństwo i świętość, jakich nigdy nie zapomnieli. Po powrocie na swoją świętą górę wystawili 

pierwszą kaplicę, jaka kiedykolwiek została zbudowana ku czci Błogosławionej Dziewicy Maryi. Od tego 

czasu nabożeństwo do Matki Boga było przekazywane przez pustelników na Górze Karmel jako cenny 

duchowy skarb. 

Nasza Pani objawia się Św. Szymonowi 

W roku 1241 baron de Grey z Anglii powrócił z Wyprawy Krzyżowej do Palestyny, przywożąc z sobą 

grupę pustelników z Góry Karmel. Zaofiarował on im swoją posiadłość w Aylesford. Dziesięć lat później 

w tym samym miejscu Nasza Pani objawiła się Św. Szymonowi Stock i przekazując mu brązowy 

wełniany Szkaplerz powiedziała te słowa: „Weź ten Szkaplerz. Przywilejem dla ciebie i dla wszystkich 

Karmelitów będzie, że ktokolwiek umrze mając go na sobie nie dostanie się do ognia piekielnego. 

Będzie to znak zbawienia, ochrona w niebezpieczeństwie i przymierze pokoju.” Z czasem Kościół 

rozciągnął ten wspaniały przywilej na wszystkich ludzi świeckich, którzy z własnej woli przywdzieją 

Brązowy Szkaplerz Karmelitów i będą go stale nosili. 

Wielu katolików nakłada Brązowy Szkaplerz w czasie, gdy otrzymują Pierwszą Komunią Świętą. Gdy 

osoba zostaje włączana do Bractwa Brązowego Szkaplerza i ubierana jest w maleńką suknię z brązowej 

wełny, kapłan mówi do niej: „Przyjmij ten błogosławiony Szkaplerz i proś Przenajświętszą Dziewicę, 

ażeby dzięki Jej zasługom mógł być noszony bez skazy grzechu, żeby ochraniał cię od wszelkiego 

niebezpieczeństwa i żeby wprowadził cię do odwiecznego życia.” 

Następujące prawdziwe historie pokażą nam jak Nasza Błogosławiona Matka dotrzymuje Swoich 

obietnic 

Cud łaski 

Pewien ksiądz opowiadał, jak któregoś dnia w miasteczku niedaleko Chicago 

został zawołany do łóżka człowieka, który był od wielu lat z dala od Kościoła. 

„Ten człowiek nie chciał mnie widzieć, nie chciał rozmawiać. Poprosiłem go, żeby spojrzał na mały 

Szkaplerz, jaki trzymałem w ręku. Spytałem się go, czy chciałby go nosić, jeślibym go na niego włożył. 

Nie powiedziałem ani słowa więcej. On zgodził się żebym go no niego nałożył. Po upływie godziny 

poprosił o Spowiedź i pojednał się z Bogiem. Nie zdziwiło mnie to, bo od ponad 700 lat Nasza Pani w tali 

sposób pracuje poprzez Swój Szkaplerz.” 

W tym samym dniu, w którym Nasza Pani dała Szkaplerz Św. Szymonowi Stock był on w sposób 

gwałtowny wezwany przez lorda Piotra z Linton: „Ojcze, przybądź natychmiast, bo mój brat umiera w 

rozpaczy.” Św. Szymon udał się niezwłocznie do umierającego. Po przybyciu włożył na niego swój wielki 

Szkaplerz, prosząc Naszą Błogosławioną Matkę o dotrzymanie Swojej obietnicy. Człowiek ten upokorzył 

się, odbył Spowiedź i umarł w stanie łaski i przyjaźni z Bogiem. Tej samej nocy objawił się swojemu 



Głos Małego Rycerza Nr 31 (3/2018)        LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2018 

  

42 
 

 
 

bratu i powiedział: „Zostałem zbawiony za przyczyną Najpotężniejszej Królowej i szaty tego człowieka, 

która stała się dla mnie jako pancerz.” 

Św. Alfons de Liguori opowiada nam: „Dzisiejsi heretycy drwią sobie z noszenia Szkaplerza. 

Oświadczyli, że jest to śmieszny nonsens.” Wiemy jednak, że wielu Papieży zaaprobowało go i poleciło 

noszenie. W 25 lat po wizji Szkaplerza bł. Papież Grzegorz X został pochowany w Szkaplerzu. Gdy 

otworzono jego grób w 600 lat po jego śmierci, znaleziono na nim Szkaplerz całkowicie zachowany. 

Dwóch wielkich założycieli zakonów, Św. Alfons, założyciel Zakonu Redemptorystów oraz Św. Jan 

Bosko, założyciel Zakonu Salezjanów miało wyjątkowe nabożeństwo do Naszej Pani z Góry Karmel i 

obaj nosili Jej Brązowy Szkaplerz. Po śmierci, każdy z nich był pochowany w szatach kapłana, mieli na 

sobie Szkaplerz. Wiele lat później, gdy otworzono ich groby ich ciała i ich ubiory zamieniły się w proch, 

ALE BRĄZOWY SZKAPLERZ KAŻDEGO Z NICH POZOSTAŁ NIETKNIĘTY. Szkaplerz Św. Alfonsa 

można oglądać na stałej ekspozycji w jego Zakonie w Rzymie. 

Ochrona przed diabłem 

Zrozumiecie dlaczego diabeł walczy przeciwko tym, którzy zachęcają do noszenia Szkaplerza, gdy 

usłyszycie historię czcigodnego [pierwszy stopień do wyniesienia na ołtarze] Franciszka Ypes. Któregoś 

dnia spadł z niego Szkaplerz. Wymienił go na nowy, a wtedy diabeł zaczął wrzeszczeć: „Zdejmij ten 

ubiór, który porywa nam tak wiele dusz!” A potem Franciszek wydobył z niego, że są trzy rzeczy, których 

demony najbardziej się boją: „Święte Imię Jezusa, Święte Imię Maryi i Święty Szkaplerz Karmelu”. Do tej 

list należy jeszcze dodać: „Święty Różaniec.” 

 

Wielki Święty Piotr Claver, jeden z wielkich herosów Boga, używał Szkaplerza dla przyniesienia 

wielkiego dobra. Każdego miesiąca do Kartaginy w Kolumbii, w Południowej Ameryce zawijał statek z 

1000 niewolników. Św. Piotr starał się zapewnić zbawienie dla swoich nawróconych. Po pierwsze, 

organizował nauczanie katechizmu a następnie dopilnowywał, żeby byli ochrzczeni i żeby nosili 

Szkaplerz. Niektórzy duchowni oskarżali Świętego o zbyteczną gorliwość, ale on był pewien, że Maryja 

będzie doglądała jego ponad 300.000 nawróconych! 

Nasza Pani ochrania misjonarza 

Pewnego dnia w 1944, misjonarz karmelitański w Ziemi Świętej został zawołany do obozu, żeby udzielić 

Sakramentu Namaszczenia. Arabski kierowca autobusu kazał wysiąść księdzu na 6 kilometrów przed 

obozem, bo droga była bagnista i zbyt niebezpieczna. W połowie drogi jego nogi zaczęły się zagłębiać 

coraz bardziej i w końcu gdy już nie miały już oparcia, zaczął się topić. Wtedy zaczął myśleć o Naszej 

Pani i Jej Szkaplerzu. Ucałował swój wieli Szkaplerz – bo nosił cały ubiór – i spoglądając w kierunku 

góry Karmel, miejsca urodzin nabożeństwa do Matki Boga, zaczął krzyczeć: „Święta Matko Karmelu! 

Pomóż mi! Uratuj Mnie!” W chwilę później znalazł oparcie dla swoich nóg i był uratowany. Później 

powiedział: „Z cała pewnością wiem, że zostałem uratowany przez Błogosławioną Dziewicę poprzez jej 

Brązowy Szkaplerz. Zgubiłem buty w błocie, cały byłem nim pokryty, ale pozostałe kilometry szedłem 

wyśpiewując hymny pochwalne dla Maryi.”  
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Uratowani na morzu 

Inna historia Szkaplerza stale opowiadana miała miejsce w 1845. U schyłku lata tego roku angielski 

statek pod nazwą „Król oceanu” znalazł się w centrum huraganu. Gdy wiatr i morze niemiłosiernie 

chłostały statek, protestancki pastor wraz z żoną i dziećmi i innymi pasażerami zanosili modlitwy do 

Boga o miłosierdzie i o przebaczenie, bo koniec wydawał się bliski. Pośród załogi był młody Irlandczyk, 

John McMuliffe. Widząc niebezpieczeństwo sytuacji, rozpiął koszulę, wyciągnął Szkaplerz i czyniąc nim 

znak Krzyża, wrzucił go do morza pośród pieniące się fale. W tym samym momencie wiatr ucichł. Tylko 

jeszcze jedna fala obmyła pokład przynosząc ze sobą Szkaplerz, który się znalazł u stóp chłopca. 

Protestancki pastor, pan Fisher, uważnie obserwował to, co John uczynił oraz cudowne efekty jego 

działania. Po dowiedzeniu się wszystkiego od młodego człowieka o Świętej Dziewicy i Jej Szkaplerzu, 

on i jego rodzina byli tym tak zbudowani, że postanowili wstąpić do Kościoła Katolickiego tak szybko jak 

tylko jest było możliwym, aby móc tym samym być objętym taką samą opieką Naszej Pani Szkaplerza.  

Dom ochroniony od pożaru 

Już bliżej naszych czasów, w maju 1957, ksiądz karmelita w Niemczech opublikował niezwykłą historię o 

tym jak Szkaplerz uratował dom od pożaru. Było to w Westboden a Niemczech. Wybuchł pożar i objął 

cały rząd domów. Właścicielka dwurodzinnego domu, widząc ogień, natychmiast przymocowała 

Szkaplerz do drzwi wejściowych swojego domu. Płomienie ognia fruwały nad nim i naokoło niego, ale 

dom pozostał nietknięty. W ciągu 5 godzin 22 domy zostały zredukowane do popiołu. Jedyna budowla, 

która stała nienaruszona pośród zniszczenia to był dom, gdzie przymocowany był Szkaplerz. Setki ludzi 

przychodziło oglądać miejsce, żeby na własne oczy zobaczyć potęgę Szkaplerza i potęgę 

wstawiennictwa Błogosławionej Dziewicy Maryi.  

Wypadek kolejowy 

Jeden z najbardziej niezwykłych wydarzeń za przyczyną Szkaplerza miał miejsce w USA. Zdarzyło się 

na przełomie 20 wieku w miasteczku Ashtabula w stanie Ohio, że człowiek został przecięty na dwoje 

przez lokomotywę, człowiek ten nosił Szkaplerz. Zamiast umrzeć natychmiastową śmiercią, jak to 

powinno nastąpić, żył on i pozostał w pełni świadomy przez następnych 45 minut – dokładnie tyle, ile 

potrzebował kapłan na dotarcie, ażeby udzielić Ostatniego Sakramentu. Ten i inne tego samego typu 

wydarzenia mówią nam, że Nasza Błogosławiona Matka osobiście przejmuje nad nami opiekę w 

godzinie naszej śmierci. Tak wielką i potężną jest Matka Maryja, że nigdy nie zawiedzie w dotrzymaniu 

przyrzeczeń umowy Szkaplerzowej, pilnuje również, abyśmy zmarli w stanie łaski Boga. 

Życie księdza jest uratowane 

Jeszcze inny cud Szkaplerza dotyczy francuskiego księdza, który udał się na pielgrzymkę. Po drodze 

chciał odprawić Mszę św., ale przypomniał sobie, że zapomniał włożyć Szkaplerza. Wiedział, że będzie 

spóźniony, jeśli pójdzie po niego z powrotem, ale nie mógł sobie wyobrazić ofiarowanie Mszy św. przy 

ołtarzu Matki Bożej nie mając na sobie Szkaplerza.  
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Później, podczas odprawiania Ofiary Mszy św. młody człowiek, stojący tuż obok ołtarza wyjął broń i 

strzelił do księdza, celując w szyję. Ku zdumieniu wszystkich ksiądz kontynuował odmawianie modlitw 

Mszy św. tak, jak gdyby nic się nie wydarzyło. Początkowo myślano, że kula w cudowny sposób ominęła 

swój cel, ale potem znaleziono ją, ZAWINIĘTĄ W MAŁY BRĄZOWY SZKAPLERZ, który kapłan tak 

bardzo się upierał, żeby nałożyć przed odprawieniem Mszy św.  

Nawrócenia 

Powinniśmy również dawać Szkaplerz nie-katolikom, bo Nasza Pani przynosi nawrócenie tym, którzy 

chcą go nosić i odmawiają jedno Zdrowaś Maryjo, jak mówi następująca prawdziwa historia. Pewien 

stary człowiek został w pośpiechu przywieziony do szpitala w mieście Nowy Jork. Był nieprzytomny, 

umierał. Pielęgniarka widząc Brązowy Szkaplerz na jego szyi zadzwoniła po księdza. W trakcie 

odmawiania modlitw za umierającego, chory odzyskał przytomność i powiedział: „Proszę księdza, ja nie 

jestem katolikiem.” „To dlaczego nosi pan Brązowy Szkaplerz?” zapytał kapłan. „Obiecałem mojemu 

przyjacielowi nosić go i odmawiać jeden raz Zdrowaś Maryjo w ciągu dnia”, powiedział pacjent. „Pan 

umiera” rzekł kapłan, „Czy chce pan zostać katolikiem?” „Całe życie chciałem nim być!” Został 

ochrzczony, otrzymał Sakrament Namaszczenia i umarł w pokoju. Nasza Pani jeszcze jedną duszę 

wzięła pod Swój płaszcz poprzez Szkaplerz! 

Powołanie 

W październiku 1952 oficer lotnictwa z Texas napisał: „Sześć miesięcy temu, bardzo niedługo po tym, 

gdy zacząłem nosić Szkaplerz, doświadczyłem niezwykłej zmiany w moim życiu. Nieomalże w jednej 

chwili zacząłem codziennie chodzić na Mszę św. Po krótkim czasie zacząłem przyjmować Komunię św. 

każdego dnia. W czasie Wielkiego Postu modliłem się z takim zapałem, jakiego nigdy przedtem nie 

doświadczyłem. Zostałem zapoznany z praktyką medytacji i odkryłem, że robię poważne postępu na 

drodze do doskonałości. Staram się żyć z Bogiem. Uważam, że wszystko to zawdzięczam Szkaplerzowi 

Maryji.” 

Potrzeba noszenia Szkaplerza 

Podczas hiszpańskiej wojny domowej w latach 30-tych siedmiu komunistów zostało zasądzonych na 

śmierć z powodu swoich zbrodni. Ksiądz karmelita próbował przygotować tych ludzi na śmierć, ale 

odmówili. Jako ostatnią deskę ratunku, przyniósł im papierosy, jedzenie i wino, zapewniając ich, że nie 

będzie mówił o religii. Po niedługim czasie wszyscy zmienili nastój, stali się przyjacielscy, poprosił ich 

więc o małą przysługę: „Czy pozwolicie mi włożyć na siebie Szkaplerz?” Sześciu zgodziło się, siódmy 

odmówił. Wkrótce, cała szóstka nosząca Szkaplerz poprosiła o Spowiedź. Siódmy kontynuował 

odmowę, tylko żeby zrobić przyjemność kolegom pozwolił nałożyć na siebie Szkaplerz, ale nic więcej. 

Nadszedł poranek i w miarę zbliżania się momentu egzekucji siódmy mężczyzna z całym 

zdecydowaniem odmawiał poproszenia o księdza. Jakkolwiek miał na sobie Szkaplerz, zdecydował, że 

pójdzie na śmierć jako nieprzyjaciel Boga. W końcu komenda została wydana, szwadron śmierci 

wykonał swoją pracę i siedem martwych ciał leżało na ziemi.  Nagle okazało się, że niedaleko od nich, 

leży na ziemi Szkaplerz. Sześciu ludzi zmarło ZE Szkaplerzem Maryji, siódmy zmarł BEZ Szkaplerza. 
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Św. Klaudiusz de la Colombiere dał nam wyjaśnienie do tej tajemnicy brakującego Szkaplerza; 

„Pytasz się, co się stanie, jeśli będę chciał umrzeć w moich grzechach?” I ja odpowiadam: „To umrzesz 

w swoich grzechach. ALE NIE BĘDZIESZ MIAŁ NA SOBIE SZKAPLERZA.” 

Św. Klaudiusz opowiada nam historię o człowieku, który trzy razy chciał się utopić. Za każdym razem 

być ratowany wbrew swojej woli. W końcu zdał sobie sprawę, że nosi na sobie Szkaplerz. Zdecydowany 

odebrać sobie życie, zerwał z szyi Szkaplerz i rzucił się do wody. Bez ochronnego płaszcza Maryji 

dokonał tego, czego chciał i umarł w swoich grzechach. 

Cudowne wydarzenia 

Misjonarz - Jezuita w Gwatemali opowiada wydarzenie o ochronie, jaką zapewnia Szkaplerz Naszej 

Pani. W listopadzie 1955 samolot wiozący na pokładzie 27 osób, rozbił się. Wszyscy zginęli z wyjątkiem 

jednej młodej osoby. Gdy zdała sobie sprawę z tego, że samolot zaraz się rozbije chwyciła w rękę swój 

Szkaplerz i wołała do Matki Bozej o pomoc. Była poparzona, jej ubranie zwęgliło się całkowicie, ale jej 

Szkaplerz nie został nawet dotknięty przez płomienie. 

W tym samym roku 1955 bardzo podobny cud wydarzył się na Środkowym Zachodzie. Trzecioklasista 

zatrzymał się na stacji benzynowej, żeby dopompować oponę w swoim rowerze i w tym samym 

momencie nastąpiła na stacji eksplozja gazów benzyny. Ubranie chłopca zostało całkowicie spalone, ale 

jego Brązowy Szkaplerz pozostał nietknięty, symbol ochrony Naszej Pani. Dzisiaj nosi on kilka blizn jako 

pozostałości po wybuchu, ale ma specjalny powód, żeby pamiętać o ochronie Błogosławionej Matki w 

chwili niebezpieczeństwa. 

Szkaplerz, który uratował dwa życia 

Historia ta została opublikowana w Niemczech pod tytułem: „Seine Muter, Meine Muter” (Jego Matka, Moja Matka) 

przez A.M. Weigl. Przetłumaczona na j. angielski wydrukowana była w periodyku fatimskim. 

„Mój batalion należał do brygady Irena. Szliśmy naprzód. Gdy minęliśmy Eindhoven nasze czołgi i 

ciężarówki przeszły przez Uden. Pod wieczór rozbiliśmy się na starej farmie koło Nijmegen. Z tyłu za 

domem była stara drewniana pompa ogrodzona cegłami. Dało to żołnierzom niecodzienną możliwość 

obmycia się z brudu i potu po wielu godzinach walki. Wykorzystaliśmy to w całej pełni. Ja rzuciłem 

kurtkę na ziemię i powiesiłem mój Szkaplerz na pompie, podczas gdy się myłem.  

W godzinę później przyszedł rozkaz abyśmy przeszli dwa kilometry dalej i zajęli rów. Cieszyliśmy się na 

spędzenie spokojnej nocy w rowie. Już się kładłem i rozpinając kołnierzyk uświadomiłem sobie, że nie 

mam na sobie Szkaplerza. To był dar od mojej mamy. Miałem go zawsze na sobie podczas wojny i 

teraz, gdy mieliśmy wejść do jaskini lwa miałem być go pozbawiony? Wrócić się było niemożliwością, 

starałem się więc zasnąć, ale nie mogłem, przewracałem się z boku na bok. Wszyscy naokoło mnie 

spali ciężkim snem, nawet, jeśli od czasu do czasu niebezpiecznie blisko padały odłamki. W końcu 

przezwyciężyła chęć odzyskania Szkaplerza i zacząłem przepychać się przez ciała moich śpiących 

kolegów. Nie było to łatwe, udało mi się również ominąć straże i pobiegłem tą samą drogą, która 

niedawno przyszliśmy. Było bardzo ciemno, ale miałem szczęście i wkrótce dotarłem do farmy i do 

pompy. Moje ręce zaczęły niecierpliwie szukać, ale Szkaplerza nie było. Miałem właśnie zapalić zapałkę, 
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gdy nagle rozległ się straszliwy wybuch eksplozji. Co miałem robić? Czy to był atak nieprzyjaciela? Tak 

szybko jak mogłem pobiegłem z powrotem. Może będę mógł zrobić coś dla moich kolegów. 

Obok rowu widziałem ekipy inżynierskie usuwające zwały ziemi. Dokładnie na miejscu gdzie moja 

kompania rozłożyła się do snu widać było gigantyczną wyrwę w ziemi. Nieprzyjaciel, zanim opuścił ten 

teren, zostawił tam bombę zegarową i ta eksplodowała w czasie mojej nieobecności. Gdybym nie 

poszedł szukać Szkaplerza to byłbym tam pochowany z moimi kolegami. 

Następnego ranka poszedłem do kuchni polowej i spotkałem mojego przyjaciela. Popatrzył na mnie 

całkowicie zaskoczony: „Myślałem, że byłeś w rowie!” „A ja myślałem że zostałeś tam pochowany!” 

Wykrzyknąłem zdumiony. Mój przyjaciel opowiadał dalej: „Leżałem w rowie, ale zanim usnąłem 

zacząłem ciebie szukać. Nie mogłem cię znaleźć. Kapral zobaczył mnie, jak się kręcę i spytał, o co 

chodzi. Gdy mu powiedziałem, powiedział: ‘Nie wygłupiaj się! Przynieś mi lepiej z kuchni butelkę wody.’ 

Gdy poszedłem po wodę, nastąpił wybuch.” „No dobrze, ja zostałem ocalony również o włos od 

nieszczęścia” odpowiedziałem, „Ale dlaczego mnie szukałeś tak późno w nocy?” „Ażeby ci oddać to” 

odpowiedział i wręczył mi mój Szkaplerz, który zdjął ze starej pompy. 

Tarcza podczas bitwy 

Pan Sisto Mosco z North Providence, stan Rode Island jest weteranem II wojny światowej, który przeżył, 

niezraniony inwazję w Normandii, potem wojnę z Japończykami, zdobywając Iwo Jima i Okinawę, 

następnie krwawe bitwy na Południowym Pacyfiku. P. Sisto dowodzi, że jego cudowne ocalenie jest 

jeszcze jednym idealnym przykładem na potęgę ochrony Naszej Błogosławionej Matki z Góry Karmel 

poprzez jej Brązowy Szkaplerz. 

„Byłem na okręcie wojennym U.S.S. Nevada jako pomocnik kapelana podczas II wojny światowej na 

Pacyfiku. Zawsze nosiłem Szkaplerz, ponieważ byłem wychowany w duchu religii, miałem go na sobie 

cały czas podczas wojny. Okręt był wyładowany dynamitem. Samobójczy samolot uderzył w okręt 

bardzo blisko mojej pozycji. Siła wybuchu otworzyła potężne stalowe drzwi. Ja jedyny pozostałem 

niezraniony po eksplozji. Wszyscy inni zginęli albo byli ciężko ranni. Uważam, że zawdzięczam to 

noszeniu mojego Szkaplerza. 

Pan Mosco otrzymał później order za odwagę, ale w sercu uważa, że należy się on Naszej Pani, 

Najpotężniejszej Dziewicy, która czyni takie cuda poprzez swoją Szatę Zbawienia. 

Zaaprobowane przez Watykan 

Nosząc zawsze na sobie Szkaplerz zanosimy cichą prośbę do Naszej Błogosławionej Matki o Jej 

nieustanną opiekę. Mamy udział we wszystkich modlitwach i dobrych uczynkach Karmelickiego Bractwa 

Szkaplerza na całym, świecie. Papież Pius XII często mówił o Szkaplerzu. W 700-lecie Objawienia się 

Naszej Pani Św. Szymonowi Stock, Papież Pius XII wyraził się o Szkaplerzu jako o :”Znaku poświęcenia 

się  Niepokalanemu Sercu Maryji.” Szkaplerz reprezentuje również słodkie jarzmo Jezusa Chrystusa, 

jakie Niepokalana pomaga nam dźwigać. I w końcu, Papież przypomniał, że Szkaplerz jest naszym 

znakiem, że jesteśmy wybranymi dziećmi Maryji i staje się dla nas, „Ubiorem łaski”. Bł. Claude mówi 
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nam: „Spośród wszystkich nabożnych praktyk, jakie inspirowały wiernych dla uhonorowania Matki Boga, 

najpotężniejszym jest Szkaplerz. Żadne inne nabożeństwo nie zostało udokumentowane tak 

nadzwyczajnymi wydarzeniami.” 

Jak już powiedzieliśmy, Papież Pius XII podczas celebrowania rocznicy Objawienia powiedział 

ogromnemu audytorium w Rzymie w 1951, ażeby nosić Brązowy Szkaplerz jako znak poświęcenia się 

Niepokalanemu Sercu Maryji. Nasza Pani prosiła o to poświęcenie się podczas ostatniego Objawienia w 

Fatimie, gdzie ukazała się jako Nasza Pani z Góry Karmel podając Brązowy Szkaplerz całemu światu. 

Był to Jej ostatni bardzo wymowny apel o noszenie Szkaplerza, jako znaku poświęcenia się Jej 

Niepokalanemu Sercu. 

Należy również pamiętać, że to był Święty Józef, który pokazał się podczas ostatniego Objawienia 

Naszej Pani z Góry Karmel w Fatimie. Dzieci Maryji ufają w ochronę Jej potężnego Oblubieńca. 

Krótkie podsumowanie 

Szkaplerz jest ubiorem- -ubiorem Naszej Pani. Szkaplerz musi być noszony na barkach w taki sposób, 

że jedna część zwisa z przodu ciała a druga z tyłu. Jeśli jest noszony w inny sposób nie niesie z sobą 

odpustu oni też obietnic. Nie jest koniecznym, aby go nosić bezpośrednio na ciele. Wielu katolików nie 

wie, że życzeniem Ojca Świętego było, ażeby bez uzasadnionej przyczyny Medalik Szkaplerzowy nie 

zastępował Szkaplerza sporządzonego z materiału. Matka Boża nie może być zadowolona, jeśli 

zastępujemy Szkaplerz Medalikiem z próżności albo też z obawy czynienia otwarcie wyznania wiary. 

Taka osoba ryzykuje, że nie otrzyma przyrzeczonych obietnic. Medalik nigdy nie został zanotowany jako 

przyczyna cudownego wydarzenia, tak jak to się działo w przypadku do Brązowego Szkaplerza z 

materiału. 

Wielu nie-katolików nosi Brązowy Szkaplerz, i czyniąc to, otrzymają wiele łask i błogosławieństw z tym 

specjalnym znakiem nabożeństwa do Matki Boga. Jakkolwiek jedynie ochrzczeni katolicy mogą być 

włączeni do Bractwa i mieć udział w specjalnych przywilejach Szkaplerza, to nie-katolicy są gorąco 

zachęcani do włączenia się w ten specjalny sposób honorowania Matki Jezusa. Nosząc Szkaplerz 

oddajemy cześć Naszej Matce i możemy mieć pewność co do Jej specjalnej opieki i pośrednictwa.  

Podsumowanie 

Pytanie (P): Co to jest Szkaplerz? 

Odpowiedź (O): Szkaplerz jest to małe odtworzenie habitu zakonnego. Składa się on z dwóch kawałków 

materiału połączonych tasiemką po dwóch stronach. Noszony jest pod ubraniem w ten sposób, że jedna 

część zwisa z przodu, druga z tyłu. Wraz z Różańcem i Cudownym Medalikiem stanowią najważniejsze 

Sakramentalia Maryjne. 

P: Co to są Sakramentalia?  

O: Sakramentalia są to rzeczy błogosławione przez Kościół ażeby wywołać dobre myśli i wzniecić 

nabożeństwo, oraz za ich przyczyną spowodować poruszenie serca dla odpuszczenia grzechu 

powszedniego. 
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P: Czy Sakramentalia same w sobie dają łaskę? 

O: Nie, to nie Sakramentalia same w sobie dają łaskę, ale nabożeństwo, miłość do Boga, albo też żal za 

grzechy, który jest inspirowany. Używając Sakramentaliów, im większe mamy nabożeństwo, tym więcej 

otrzymujemy łask. 

P: Jaka jest różnica pomiędzy Sakramentami a Sakramentaliami? 

O: Różnica pomiędzy Sakramentami a Sakramentaliami jest następująca:  

1 – Sakramenty zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa a Sakramentalia zostały ustanowione 

przez Kościół. 

2 – Sakramenty przynoszą łaski za przyczyną samych siebie, gdy nie stawiamy im przeszkód. 

Sakramentalia wywołują w nas pobożne dyspozycje, dzięki którym możemy uzyskać łaski. 

P: Jaki są inne Sakramentalia poza Szkaplerzem? 

O: Znak Krzyża jest najważniejszym Sakramentaliem używanym w Kościele, ponadto: woda święcona, 

poświęcone świece, popiół, palmy, Krucyfiks, wizerunki Błogosławionej Maryi i innych Świętych, 

Różaniec, Cudowny Medalik.  

P: Dlaczego nazywamy go Szkaplerzem? 

O: Słowo „Szkaplerz” pochodzi od łacińskiego „scapulae”, co oznacza ramiona. Szkaplerz jest w 

rzeczywistości miniaturą habitu zakonnego o tej samej nazwie, oznaczający szatę wierzchnią opadającą 

od ramion do stóp. 

P: Dlaczego nosimy Szkaplerz? 

O: Nosimy Szkaplerz, ażeby podkreślić, że składamy siebie pod specjalną opiekę Błogosławionej 

Dziewicy. Zawsze możemy powiedzieć, do jakiej armii, albo też do jakiego narodu należy żołnierz 

rozpoznając to po jego uniformie. Możemy więc przyjąć Szkaplerz jako określony uniform tych, którzy 

pragną służyć Błogosławionej Dziewicy. 

P: Czy Szkaplerz musi być poświęcony przez założeniem? 

O: Pierwszy Szkaplerz musi być poświęcony i nałożony przez kapłana, który wypowiada formułkę 

zawartą w Rzymskim Mszale dla tych, którzy są przyjmowani do Bractwa Szkaplerza. 

P: Jakie są słowa wymawiane przez kapłana, gdy wprowadza osobę do Bractwa Szkaplerza? 

O: Słowa wypowiadane przez kapłana, gdy wprowadza osobę do Bractwa Szkaplerza są następujące: 

„Przyjmij ten błogosławiony habit i proś Przenajświętszą Dziewicę, ażebyś dzięki Jej 

zasługom mógł go nosić bez skazy grzechu i ażeby Ona ochraniała cię od wszelkiego zła i żeby 

wprowadziła cię do odwiecznego życia. Amen. 

Za przyczyną udzielonej mi siły, ja dopuszczam cię do udziału we wszystkich dobrych 

duchowych czynach, które dzięki łaskawej pomocy Jezusa Chrystusa zostały dokonane przez 

członków zakonu Świętego Karmelu. W Imię Ojca i Syna + i Ducha Świętego. Amen.  
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Niechaj Stwórca Nieba i ziemi, Wszechmocny Bóg, błogosławi  +  cię; Który 

zadecydował ażeby włączyć cię do Bractwa Błogosławionej Dziewicy Maryji z Góry Karmel. My 

błagamy Ją, ażeby Ona w godzinie twojej śmierci, starła głowę starego węża, żebyś ty na końcu 

mógł zdobyć odwieczną palmę i koronę niebieskiego dziedzictwa.  

Przez Chrystusa Naszego Pana. Amen.” 

P: Czy nie-katolik może nosić Szkaplerz?  

O: Absolutnie tak – nie-katolik może nosić Szkaplerz i czyniąc tak spowoduje zesłanie na swoją 

duszę wielkiej ilości łask z Nieba. Nasza Pani jako dobra Matka przyniesie nawrócenie tym, którzy 

oddają Jej cześć nosząc Jej Szkaplerz. 

P: Czy byłoby to grzechem jeśliby ktoś przestał nosić Szkaplerz, po otrzymaniu go? 

O: Nie, nie byłoby to grzechem, ale czyniąc tak, tek ktoś pozbawiłby się wszystkich 

przyrzeczonych obietnic. Jeśliby ktoś, kto przestał nosić Szkaplerz na przeciąg wielu lat, 

ponownie postanowił go nosić, to w takim wypadku niepotrzebna jest ponowna ceremonia 

nakładania przez kapłana. 

P: Czy po otrzymaniu pierwszego Szkaplerza od kapłana, który go poświęcił, musimy następne 

Szkaplerze również poświęcać? 

O: Nie, następne Szkaplerze nie muszą być poświęcane, ponieważ błogosławieństwo i nałożenie 

przypisane są do osoby noszącej na całe życie. 

P: Co powinniśmy zrobić ze Szkaplerzem, gdy już się zużył?  

O: Szkaplerz, będąc przedmiotem sakralnym, gdy się zużyje, powinien być albo zakopany, albo 

spalony. Nie może być wyrzucony do kosza na śmieci. 

P: Co to jest „Przywilej Sobotni” [Sabbatine Privilege]? 

O: Przywilej Sobotni to w głównej mierze wcześniejsze oswobodzenie z Czyśćca poprzez 

specjalną interwencję Niepokalanej Maryji, której Ona Łaskawie udziela z wdzięczności Swoim 

oddanym sługom dniu poświęconym Jej, w sobotę. 

P: Jakie są wymogi, ażeby uczynić się godnym „Sobotniego Przywileju”?  

O: Są trzy warunki dla zakwalifikowania się do „Sobotniego Przywileju”: 

1 – Musimy NOSIĆ SZKAPLERZ 

2 – Musimy ZACHOWYWAĆ CZYSTOŚĆ stosownie do stanu naszego życia. 

3 – Musimy ODMAWIAĆ „MAŁE NABOŻEŃSTWO DO NASZEJ BŁOGOSŁAWIONEJ MATKI” – 

może być zastąpione Różańcem albo jakimś innym pobożnym czynem. Moc dla 

usankcjonowania tych zmian została udzielona WSZYSTKIM SPOWIEDNIKOM przez Papieża 

Leona XIII Dekretem Kongregacji Odpustów w czerwcu 1901.  

SZKAPLERZ NOŚ – NA RÓŻAŃCU PROŚ 
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SPODNIE – TEMAT KTÓRY WRACA JAK BUMERANG 
NA STRONY „GŁOSU MAŁEGO RYCERZA” 

Przyszła kolej na moje świadectwo.  

Jak to się u mnie zaczęło ? I jak się rozwijało ? A zaczęło się od św. Anny: 

1. JAK ŚW. ANNA WYRZUCIŁA MNIE ZE SPODNI 

Było to prawie 10 lat temu. Łukasz, który z „ulicy” trafił do naszej wspólnoty – Legionu MRMSJ i już się 

„na dobre zadomowił”, pewnego dnia bardzo nas zaskoczył. Było to w dzień święta Św. Anny – 26.07. 

Przyszedł na spotkanie z dużym wizerunkiem Św. Anny i powiedział, że Ona też chce być naszą 

opiekunką. Powiedziałam, że bardzo chętnie Ją przyjmiemy, tym bardziej, że była patronką mojej matki 

noszącej Jej imię i w pewnym sensie moją babcią – bardzo cenną – bo moje ziemskie babcie już nie 

żyły, kiedy się urodziłam. Przywitaliśmy ją modlitwą, pieśnią i umieściliśmy na tablicy wśród innych 

naszych patronów.  

 Nasze spotkania modlitewno-formacyjne zawsze kończyliśmy rozmową rozważając; kwestie 

sporne, niezrozumiane wersety z Pisma Świętego, świadectwa. Wszystko służyło kształtowaniu 

właściwej postawy małego rycerza a nade wszystko zrozumieniu Słowa Bożego i stosowaniu go w życiu. 

POZNAĆ PRAWDZIWIE BOGA. ŻYĆ ZGODNIE Z JEGO WOLĄ. ROZPOZNAWAĆ JĄ I TRWAĆ 

NIEUSTANNIE W BOGU – WE WSZYSTKIM.  

 W tym pamiętnym dniu było inaczej. Niespodziewanie pierwszy odezwał się Łukasz: „NIE 

PODOBAJĄ MI SIĘ KOBIETY W SPODNIACH”. Zaniemówiłyśmy. Każda z nas oczywiście w 

spodniach. Pierwsza ochłonęłam i zapytałam: Jak to jest, że ty taki młody (miał 23-24 lata) to mówisz. 

Czy młode dziewczyny w spodniach też ci się nie podobają ? Odpowiedział: „No pewnie. Kobiety 

powinny chodzić w spódnicach”. Padały kolejne pytania i on w końcu trochę poirytowany – dość 

mocno powiedział: „Nie podobają mi się… I już”. Kolejno zaczynamy się tłumaczyć; bo tak wygodnie, 

bo taka moda, bo córka mnie namówiła, przy mojej pracy nie mogę z nich zrezygnować, zresztą to mój 

służbowy ubiór. No i przyszła kolej na mnie. Byłam szczera ! Powiedziałam: nie potrafię zrezygnować ze 

spodni. W niczym się tak dobrze nie czuję. Mam je prawie we wszystkich kolorach i fasonach. Na koniec 

dodałam: nie wiem co mogłoby mnie „wyrzucić” ze spodni – musiałoby to być coś bardzo mocnego.  

 Na drugi dzień jest Msza Święta w maleńkim kościółku (w lesie) na Górze Chrobrego. 

Kościółek pod wezwaniem Św. Anny. Jest to dzień odpustu ku Jej czci. W lecie, w każdą niedzielę o 

godzinie 15 odprawiana jest tam Msza Św. Jest 27 lipiec. Dzień pochmurny. W kościółku mieści się 

niewiele osób. Ołtarz wystawiony jest na zewnątrz. Swoisty urok. Ludzie między drzewami w grupkach 

rodzinnych lub pojedynczo. Dzieci na kocykach pod drzewami. Tylko ta pogoda… Czy obejdzie się bez 

parasolek i peleryn ? Bo różnie bywa. Przed mszą świętą nowy kapłan uczy nas nowej pieśni ku czci 

Św. Anny. Bardzo mi się podoba i uczę się jej z zamkniętymi oczami, żeby się lepiej skupić. W pewnej 

chwili czuję ciepło na lewym policzku. Nie otwierając oczu – ucieszona – myślę: słoneczko nam świeci. 

Dalej czuję to ciepło i jeszcze jakby lekki powiew wiatru. Otwieram oczy i widzę, że dzień jest dalej 

pochmurny – całe niebo zasnute chmurami. Zamykam znowu oczy i znowu czuję to ciepło i jakby 
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delikatne łaskotanie na policzku. W myślach pytam: czy to Ty Św. Anno tak pięknie mnie witasz ? I w 

tym momencie pojawia się obraz mojej sukienki, która od trzech lat czeka, żeby ją skrócić. Jest bardzo 

ładna ale przez fantazyjny krój nie jest to proste. Wtedy pomyślałam, że jest kolejne lato i Św. Anna mi o 

niej przypomina. Już miałam Jej podziękować ale pojawiło się w tym momencie przypomnienie inne – 

wczorajsze słowa Łukasza. A te słowa KOBIETY POWINNY CHODZIĆ W SPÓDNICACH poczułam je 

tak mocno, że aż „dreszcz przeszedł” mi po plecach. Ludzie śpiewali, a ja patrzyłam na moje spodnie i 

myślałam; jak iść do lasu – do Ciebie Św. Anno, wspinać się do góry – i to tak wysoko – w spódnicy ? 

Ale Św. Anna miała kolejny argument.  

Przypomniała mi pewne spotkanie w Kaliszu – w pokoju naszej śp. Siostry Zofii. Było nas kilka osób. 

Toczyła się rozmowa – właśnie o spodniach. Jedna z rycerek opowiadała z wielkim zapałem jak sobie 

nie wyobrażała funkcjonowania bez spodni. A teraz w spódnicy wchodzi na drabinę, maluje mieszkanie, 

pracuje na działce i nie ma żadnego problemu – wręcz przeciwnie – sprawia jej to radość. A to już chyba 

Łaska Boża. No i wtedy… z żalem, ale z mocnym postanowieniem obiecałam Św. Annie, że „wyskoczę” 

z tych spodni jak tylko wrócę do domu. I tak się stało. Był to ostatni dzień królowania w moim życiu 

spodni.  

Kolejne przypomnienie. Moje oszustwa – rodzaj zakłamania. Skończy się moje przebieranie w spódnicę 

na dworcu w Kaliszu kiedy przyjeżdżałam na spotkania Legionu małych rycerzy, poczułam ulgę. Już nie 

muszę udawać, że jestem posłuszna Bogu, ale było mi bardzo przykro. Raniłam Boga ubiorem 

niegodnym kobiety i zadawałam Mu ból prowadząc dwulicowe życie.  

Przepraszam Cię mój Boże kolejny raz i nie ustanę, aby Ci wynagradzać za te i inne odstępstwa od 

Twoich nakazów. Będę Ci służyć we wszystkim co mi zlecisz. Ty wiesz, że wszystko przyjmuję, choć 

nieraz wydaje mi się, że dajesz mi ponad miarę. Ale zawsze dajesz przemiennie - darzysz wtedy 

łaskami. Dziękuję za wszystko Dobry Boże. Dziękuję i będę Cię uwielbiać przez wieczność całą i będę 

Ci służyć w tym, co zapewne będzie moją nową drogą krzyżową, bo wiele znaków dostawałam od ciebie 

i rozumiałam, że chcesz żebym Ci pomogła przywrócić kobietom godność, którą tracą bez świadomości 

tego lub przez bezmyślność, czy psychozy tłumu, do której doprowadzają trendy mody.  

Po wielu latach, z coraz większą wiedzą, doświadczając różnorodności działań złych duchów – 

przeciwników piękna, czystości, moralności i godności - nietrudno zobaczyć ich działanie, doskonale 

przemyślane, oparte na pewności szybkiego sukcesu (bo nic tak szybko nie rozprzestrzenia się jak 

moda) zbierają obfite żniwo. Bo najłatwiej uderzyć w kobiety i najskuteczniej; przez trendy mody, bycie 

na topie, bycie podziwianą, odważną - w coraz śmielszym obnażaniu ciału. Bóg schodzi na dalszy plan. 

Moda przed Bogiem. Moda to najstraszniejszy bożek – ogłupia nawet starsze kobiety, które nie widzą 

jak żałosny to widok ich zdeformowanych ciał – wyeksponowanych przez pseudo spodnie. Najmocniej 

trafiony strzał diabelski. Dlaczego najmocniejszy ? Bo zawładnął nawet osobami wierzącymi, oddanymi 

Bogu całym sercem, które czczą Go, służą Mu, a mimo to, choć wiedzą, iż jest to Bogu niemiłe – nie 

chcą, czy nie potrafią uwolnić się z tej NIEWOLI (jakby spętane niezrozumieniem czy nierozpoznaniem 

WAGI i MOCY) złego, który za tym się kryje. Trafiony, ale czy zostanie zatopiony?  
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 Jak już wspomniałam, wiem, że Bóg oczekuje pomocy. Czy tylko mojej ? Może to świadectwo, 

które piszę od miesiąca i nie mogę z różnych przyczyn (nie Bożych) go dokończyć, poruszy serca innych 

kobiet gotowych stanąć do zaciętej walki. Wszak do niej jesteśmy powołani (do walki ze złymi 

duchami na czasy ostateczne).  

 Zadanie to nie jest łatwe. Wielokrotnie zwracałam uwagę znajomym cytując Słowo Boże i 

mówiąc o świadectwach, a wszystko bezskutecznie. Kończyło się to różnymi epitetami, których nie będę 

przytaczać. Zaniechałam mówiąc „Panie, będę świadczyć sobą”. Pan mi pomagał bardzo. Coraz 

częściej dostawałam bardzo ładne spódnice i sukienki, i czekałam aż ktoś mnie zapyta, czemu nie 

chodzę w spodniach. I wtedy będę głosić! Niestety w tym mi nie pomógł. 

 Moda nie tylko przed Słowem Bożym ale i przed skargą Matki Bożej. Parafraza Jej słów do s. 

Zofii:  

Rycerko mojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa czemu sprawiasz tyle bólu Bogu w Trójcy 

Świętej Jedynemu. Czemu sprawiasz Mi ból ? Czemu ściągasz na siebie cierpienie ? 

Czy chcesz być wielka dla świata ? Czy dla Mnie - twojego Boga. 

Czy dość ci łask moich ? Czy nie pragniesz ich więcej. Mój skarbiec jest pełen, ale dla tych, 

którzy słuchają SŁOWA BOŻEGO I ZACHOWUJĄ JE.  

 

 Warto zastanowić się nad tym, jak długo Bóg będzie znosił lekceważenie Jego Słowa – jakże 

mocnego:  

„KOBIETA NIE BĘDZIE NOSIŁA UBIORU MĘŻCZYZNY ANI MĘSZCZYZNA UBIORU KOBIETY; 

GDYŻ KAŻDY KTO TAK POSTĘPUJE, OBRZYDŁY JEST DLA SWEGO BOGA JAHWE”  

      z Księgi Powtórzonego Prawa r. 22 w. 5  

Czy chcesz być obrzydłą dla swego Boga ? – Posłuszna demonicznej modzie, lekceważąca Jego 

nakazy… I co niepojęte – oczekująca ! 

Bóg kocha – mimo wszystko – każdego człowieka i wiele mu daje.  

Ale wiele dając – wiele oczekuje. Czy gdy Jego oczekiwanie jest ignorowane BĘDZIE WIELE DAWAŁ ?  

Matka Boża do s. Zofii: 

„CÓRKO MOJA, DLACZEGO CHODZISZ W SPODNIACH? 

ZADAJESZ MI BÓL I SAMA PRZEZ TO CIERPISZ”. 

Ileż razy słyszymy; Bóg nie wysłuchuje moich próśb, o mnie zapomniał, już nie mam siły tego znosić itp. 

Myślę, że tyle razy a może i dużo więcej omijamy Jego przykazania, nakazy, napomnienia, pouczenia.  

Przytoczę dwa świadectwa, które świadczą o tym jak ważny jest ten problem i jakim zagrożeniem jest 

dla nas – gdy nie zostanie rozwiązany zgodnie z Wolą Bożą. 

2. „JESTEM NAGI” 

Moja znajoma ma syna, którego Bóg sobie bardzo upodobał. Ma ponad 20 lat i trochę zniekształconą 

mowę (dziecięcą). Myśli prosto i tak na świat patrzy. Ma niesamowite sny, których nie rozumie i nie raz 

do mnie przychodzi, żebym mu je wytłumaczyła. Nie są skomplikowane ale trochę symboliczne. Bywa, 



Głos Małego Rycerza Nr 31 (3/2018)        LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2018 

  

53 
 

 
 

że tej samej nocy – razem z matką – mają sny podobne, dające w połączeniu jasność zrozumienia. 

Bardzo mu pomaga św. Ojciec Pio.  

Dwa lata temu (może dawniej) zapytał mnie; co znaczy taki krótki sen, taki dziwny. Na dużym placu było 

bardzo dużo kobiet, ale były podzielone. Z jednej strony stały ubrane w spodnie, a z drugiej w spódnice. 

Nie pamiętam jak mu wyjaśniłam ten sen. Pisząc to świadectwo miałam zostawić je bez komentarza, 

chociaż pierwszą myślą było „sąd ostateczny”. W tym samym momencie wewnętrznie usłyszałam: 

„Byłem nagi, a nie przyodzieliście mnie” 

Zawsze proszę Ducha Św. o prowadzenie mnie: czy to w ważnej rozmowie czy w słowie pisanym, więc 

nie rozumiejąc - jaki ma to związek z moim świadectwem, ale wiem że ma - szybko je zapisuję. A Duch 

Święty działa dalej:  

„Chrzest czyni nas dziećmi bożymi. Owoce Chrztu Świętego to m. in. narodzenie do nowego życia, 

przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca i świątynią Ducha Świętego. Bierzmowanie jest 

sakramentem, który daje nam Ducha Świętego. Duch Święty jest w nas.  

Jest Trzecią Osoba Boską. Drugą jest Jezus. A teraz woła: „Jestem nagi.” Kolejny raz Jezus ponagla 

mnie – wzywa do nieustannej walki z odwiecznym wrogiem naszego zbawienia.  

Myślę w cichości ducha: łatwo mi głodnych nakarmić i ubrać ale jak Ciebie Jezu przyoblec w tym 

obnażaniu przez człowieka. Nie mam już ani odwagi ani siły żeby udźwignąć reakcję pouczanych. Może 

znajdziesz kogoś mocniejszego. W odpowiedzi na moje opory dostaję kolejne ponaglenie w Hospicjum. 

Ale o tym napiszę w kolejnym wydaniu Głosu Małego Rycerza. 

„Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie wejdzie do królestwa niebieskiego, 

Lecz ten, który spełnia Wolę mojego Ojca, który jest w Niebie.” (Mt.7,21) 

Życzę wszystkim z całego serca, rozpoznawania Woli Bożej, przyjęcia jej i pełnienia z całą 

zapalczywością – o czym wspominał nam rekolekcjonista w Niepokalanowie. Nie Dobry Bóg wam w tym 

pomoże, a Matka Niepokalana prowadzi 

mały rycerz Ela z Głuchołaz 

Słowo Pana Jezusa dot. SĄDU OSTATECZNEGO  
W KONTEKŚCIE RZECZYWISTOŚCI DOCZESNEJ, 
PODYKTOWANE PEWNEJ ZAKONNICY 

MOŻE NIE WYJAŚNIŁEM DOBRZE.  MOŻE MNIE NIE ZROZUMIELIŚCIE... 

...Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę... (Ez 34,11-12.5-17) 

Może nie wyjaśniłem dobrze. Może Mnie nie zrozumieliście. 

Nie powinniście sobie wyobrażać, co stanie się w tym nieuniknionym dniu. Chciałem raczej, żebyście 

skupili swoją uwagę na dniu, który w tej chwili przeżywacie. Nie na tym, który ma przyjść a Ja razem z 

nim w swojej chwale, ale na tym dniu, który jest! To dzisiaj Jestem głodny, bez pracy, czuję, że 
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przytłacza Mnie samotność, jestem chory, wyrzucony na śmietnisko życia. To dzisiaj powinniście Mnie 

spotkać, rozpoznać, rozliczyć się ze Mną. Jesteście ciekawi, co się wydarzy, co uczynię z wami w Dniu 

Ostatecznym. Ja natomiast jestem ciekawy, co uczynicie dla Mnie dzisiaj, teraz...(Hbr 4,1.7) 

Bo w owym dniu już nie będziecie mogli Mi nic dać. Nie będzie już nic do zrobienia. Nie będzie żadnej 

niespodzianki. W tym dniu decyzja będzie już podjęta. Wszystko decyduje się w tym momencie. 

Ostatni termin. Spotkanie z wiecznością jest dzisiaj. 

Może nie wyjaśniłem dobrze. Może Mnie nie zrozumieliście. 

Sąd Ostateczny nie będzie odbywał się na niebie, pośród chmur, w otoczeniu aniołów. To tylko 

wizja i wasze wyobrażenia. I tak nie jesteście w stanie zrozumieć dzisiaj tej rzeczywistości i pełni 

Mojego majestatu i chwały. Sąd zaczyna się już tutaj na ziemi. Każdy dzień jest dniem Sądu 

Ostatecznego. 

Sąd nie wydarzy się po tym, jak zamkniecie oczy. Sąd będzie odbywał się wtedy, kiedy je 

otworzycie. Co więcej, niewybaczalną winą będzie brak szeroko otwartych oczu. Teraz zaś macie oczy 

szeroko zamknięte. Kiedy zamkniecie oczy na prawdę ..., będzie już zbyt późno na refleksję, poprawę, 

powrót.. Wtedy już będzie tylko Sąd. 

Może nie wyjaśniłem dobrze. Może Mnie nie zrozumieliście. 

Jeśli chcecie odnaleźć swojego króla, nie powinniście szukać Mnie w triumfalnych gestach, wielkich 

ceremoniach, uroczystościach, manifestacjach na placach. Wielkie, pompatyczne parady Mnie nie 

interesują. Jeśli je lubicie, organizujcie je sobie. Pozwalam wam. Ale wiedzcie o tym, że Ja jestem gdzie 

indziej. Nie czytaliście tego, co napisał mój przyjaciel Ezechiel? Ja lubię inne zgromadzenia. Ja jestem 

tam gdzie ludzie gromadzą się w imię Moje. Ja jestem tam, gdzie jest coś zagubionego, angażuję się w 

poszukiwanie. Tam, gdzie jest ktoś zmęczony, zagubiony, tracący wiarę, pokornie zginający kolana, 

proszący o miłosierdzie. Jestem obok niego, w nim i razem z nim cierpię. Tam, gdzie jest chora lub 

zraniona owieczka, opiekuję się nią. Dlatego nie mam czasu, żeby uczestniczyć w waszych 

przepychankach. Tam, gdzie – zdawało by się – nic nie ma w człowieku, Ja jestem... 

Może nie wyjaśniłem dobrze. Może Mnie nie zrozumieliście. 

    Pasuje do Mnie tytuł króla. Ale nie mam jego oblicza. Nie posiadam stylu waszych zwierzchników i 

im podobnych. Mam twarz biedaka, człowieka o innym kolorze skóry o każdym kolorze..., nędznika, 

tego, który jest bardzo daleko od was i tego, który znajduje się tuż obok was. Mam twarz człowieka!! 

Wasz król zostaje przyjęty i odrzucony za każdym razem, kiedy człowiek przyjmuje i odrzuca drugiego 

człowieka. 

Może nie wyjaśniłem dobrze. Może Mnie nie zrozumieliście. 

Nie mieszkam w tajemniczym pałacu, strzeżonym przez gwardie. Ja tam nie mieszkam! Aby do 

Mnie przyjść, nie musicie czuć się onieśmieleni drzwiami z brązu, które pozwalają wejść do trybunału. 

Ja zamieszkuję w drobinie białego chleba, Trwam zawsze w oczekiwaniu na was. Czekam, żeby ludzie 
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stali się bardziej ludźmi i pytam dlaczego droga do konfesjonału zajmuje wam czasem kilka lat. Ja 

zamieszkuję głód, pragnienie, wykluczenie, wykorzystywanie, więzienie, szpital, szopę, desperację, 

samotność, ludzkie cierpienie, wygnanie. Moją świątynią, Moim królestwem jest nędza ludzi i biedne 

skołatane ludzkie serce.  

Może nie wyjaśniłem dobrze. Może Mnie nie zrozumieliście. 

    Nie chodzi o to, abyście domyślali się, którym spośród głodnych mogę być. Który spośród 

ubogich najbardziej mnie przypomina? Który spośród więźniów jest tym „dobrym" niesprawiedliwie 

skazanym, że może posłużyć za wzór „skruszonego"? Który z chorych zasługuje na waszą szczególną 

uwagę z powodu sakramentów, bo jest gotowy je przyjąć, czy dziedzictwa, które jest gotowy wam 

zostawić? Nie! Jakikolwiek cierpiący, głodny, potrzebujący, jakikolwiek pozbawiony wolności czy 

zagrożony w swojej godności jest godzien waszej uwagi. Ja mówię o otwartym sercu i otwartych 

oczach. Wasz król, którego powinniście przyjąć, rozpoznać, czcić, nie jest dziełem obfitości nabytym 

po konkurencyjnej cenie… 

Może nie wyjaśniłem dobrze. Może Mnie nie zrozumieliście.. 

Sądziłem, mówiąc o rzeczach, które przedstawił z Mego natchnienia Mateusz, że zrozumiecie, iż 

zapewniłem wam serię niesamowitych okazji, okazji nie do stracenia, możliwości do wykorzystania. 

Chciałem uczynić wszystko łatwiejszym, wskazując to Moje ubogie przebranie. Sądziłem, że będziecie 

czuli się uhonorowani, szczęśliwi, uprzywilejowani, rozpoczniecie współzawodnictwo, nie pozwolicie 

umknąć żadnej możliwości, żeby spotkać i rozpoznać waszego króla, a zatem nie stracicie spotkania z 

żadnym z waszych bliźnich, którzy cierpią głód, niedostatek, niesprawiedliwość, znajdują się w potrzebie... 

Tymczasem z bólem zauważam, że za każdym razem, kiedy napotykacie człowieka w potrzebie, 

który ma twarz waszego króla, bardzo ciężko wam się zatrzymać i poświęcić mu uwagę. Postrzegacie 

sytuacje jako przypadek. Odczuwacie czasem odrazę nie do przezwyciężenia, nie potraficie traktować 

go - traktować Mnie! - jak króla. W najlepszym przypadku staracie się zachować w miarę 

przyzwoicie i jeszcze uważacie się za bohaterów.  

 Ja tylko chciałem wam wszystko ułatwić. Chciałem zdjąć z was strach przed Sądem 

Ostatecznym. Dałem wam możliwość uniknięcia tego Sądu, którzy jawi się dla was jako coś 

zatrważającego. Wszystko zależy od was. 

Nawet gdybym całkiem nie zrezygnował z Sądu, to z pewnością zredukowałbym go do zwykłej 

formalności. Chodziło tylko o potwierdzenie tego, co już było stwierdzone w fazie nauczania, na ziemi. 

Tymczasem widzę, że wy zbyt często podążacie ku zbawieniu krokiem skazanego... 

Może nie wyjaśniłem dobrze. Może Mnie nie zrozumieliście, że Ja, wasz król i sędzia, otworzyłem 

wam wszystkie drzwi, utorowałem wszystkie drogi, dałem wam wszystkie możliwości, żeby wyjść z 

honorem, „żeby popełnić czyn". 

Może nie wyjaśniłem dobrze. Może Mnie nie zrozumieliście. Tak, jestem waszym królem. Ale... 

Pozdrawiam w Panu - Leszek ze Szczecina 
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TATUAŻ NA CIELE CHRZEŚCIJANINA...  
Czy człowiek wierzący może mieć tatuaże  
i co mówi o tym Słowo Boże? 

Nie tak dawno temu w świątyni obserwowałem taki oto obraz. 

Zobaczyłem młodą mamę, która podnosiła swoje dziecko do 

Kielicha podczas Komunii Św.. Jej ręce były nagie, a na ramieniu 

widniał bardzo wyraźny tatuaż w postaci niezrozumiałego 

ornamentu z napisem orientalnego hieroglifu. Wszystko to 

wyglądało dość dziwnie, jeśli nie powiedzieć - obrzydliwie. 

W biblijnej Księdze Kapłańskiej czytamy: "Nie będziecie nacinać 

ciała na znak żałoby po zmarłym. Nie będziecie się tatuować. Ja 

jestem Pan"(Kpł 19:28) . Aby zrozumieć to przykazanie, 

odnoszące się do rytualnego prawa Starego Testamentu, trzeba zrozumieć kulturę tamtych czasów. 

Większość kultur tamtych czasów była z natury barbarzyńska, a tylko naród izraelski tworzył nowy 

naród. 

Właśnie ustawodawstwo Synajskie określało wybraństwo narodu żydowskiego w jego wymiarze 

etycznym. Później i o Chrześcijanach, "wszczepionych w gałęzie domu Izraela", Apostoł powie: "Wy 

jesteście plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, ludem świętym, ludem Bogu na własność 

przeznaczonym, abyście głosili doskonałość Tego, który powołał was z ciemności do swego cudownego 

światła" (1 Piotra 2 : 9). 

Nasze ciało jest świątynią Bożą, jak czytamy u Apostoła Pawła: "Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią 

Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia 

Boga jest święta, a wy nią jesteście." (1 Kor 3:16). Ciało Chrześcijanina jest świątynią Ducha Świętego, 

ponieważ przebywa w nim Chrystus na mocy Tajemnicy Eucharystycznej. Ale dzisiaj, podążając za 

modnymi trendami i chęcią odróżnienia się od innych, wielu chce zaimponować ludziom, zapominając, 

że to wszystko jest obce prawu miłości Chrystusa. 

Nowość widzianego tatuażu może wywołać w kimś zdziwienie jedynie na sekundę, o którym człowiek 

natychmiast zapomni, obarczony banalnymi troskami o chleb powszedni i bardziej wzniosłe rzeczy, jeśli 

jest to człowiek wykształcony. Natomiast jeśli jest to człowiek ograniczony w swoim rozwoju 

intelektualnym, to będzie chciał zrobić podobny tatuaż. Jak małpy przejmują jedna od drugiej system 

gestów i mimiki twarzy, znajdując się w swoim otoczeniu naczelnych. 

Należy pamiętać, że Cerkiew bardzo uważnie i z szacunkiem odnosi się do ciała jako współdziedzica 

duszy w wieczności. Oto dlaczego na przykład nie jest akceptowana w tradycji prawosławnej nie tylko 

kremacja zmarłych, ale Cerkiew nie pochwala również nienaturalnego upiększania ciała: tatuaży, 

piersingu (przekłuwania ciała na kolczyki), makijażu, wszczepiania pod skórę ciał obcych, farbowania 

włosów na inny kolor. Przecież człowiek – to obraz i podobieństwo Boże. Pan od początku stworzył go 
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pięknym, doskonałym i samowystarczalnym mikrokosmosem - to jest całym Wszechświatem w 

miniaturze. Dlatego nie ma sensu "modyfikowanie" swojego ciała, ponieważ w etycznym oświeceniu jest 

to zła praktyka. Tutaj świadomie budujemy w naszej pysze Wieżę Babel, dążąc do "poprawienia" 

Bożego dzieła. 

Niestety, dzisiejsi młodzi ludzie uważają tatuaż za swego rodzaju symbol wolności osobistej. Ale w 

pogańskim świecie - skąd w rzeczywistości bierze on początek - jest to właśnie symbol odwrotny: 

symbol uległości, znak przynależności do kogoś (niewolnicy, znakowani rozpalonym żelazem lub 

tatuażami; bandyckie formacje, takie jak japońska "Yakuza"; żołnierze, na których nanosi się  tuszem 

grupę krwi w przypadku jej ostrej utraty w walce itp.). 

W tym ostatnim przypadku, jak widzimy, wynika to z praktycznej konieczności, ale jeśli nie ma takiej 

potrzeby, to jest to pośrednie odrodzenie neopogańskich tradycji, a w konsekwencji - służba upadłym 

piekielnym siłom (demonom). Tutaj człowiek, który wkracza w sferę swoich marzeń i fantazji, próbuje 

"wciągnąć" tam także swoje ciało, ponieważ tatuaż ma zawsze tło filozoficzne lub religijne - nawet jeśli 

jest on niezwykle prymitywny i głupi. Nadal mówi on o psychologicznym charakterze jej nosiciela, bez 

względu na to, jakby nie kamuflował tego charakteru w relacjach z innymi. 

Pan Bóg ukarał ludzi, budujących Wieżę Babel. Wszystko, co nie jest zgodne ze Słowem Bożym, jest 

grzechem. Pan Bóg ukarze za nasze działania i czyny, które są sprzeczne z Jego wolą, ponieważ "wola 

Boga jest naszym uświęceniem" (1 Tes 4: 3). Jednak spójrzmy w głąb historii. Słowo "tattoo" pochodzi 

od tahitańskiego słowa "tatau", co w tłumaczeniu na język rosyjski (i polski – A.L.)  oznacza "znak".  

Znaki na ciele starożytnych ludzi pełniły raczej funkcję informacyjną (na przykład wskazywały plemię i 

ród) lub opiekuńczą (były skierowane przeciwko klęskom i nieszczęściom), ale jeszcze częściej spełniały 

funkcję szamańsko-magiczną, ponieważ w pierwotnym społeczeństwie praktykowany był animizm (kult 

duchów zmarłych przodków) we wszystkich jego odmianach i rodzajach (ros. - изводах и модусах). Ale 

w żadnym stopniu nie funkcję dekoracyjną ("dla piękna") - tak jak to się robi teraz. Później w Europie 

tuszem znakowali przestępców, nanosząc przez nakłuwanie, na przykład, oszustom karcianym na szyi 

sześciościanu; skazanym na galery na statku kajdaniarzom - na czole "GAL"; prostytutkom na ich 

ramionach nakłuwano lilie jako znak ich grzesznego zawodu ... 

Dzisiaj tatuowanie stało się ważnym atrybutem świata kryminalnego. Każda złodziejska „maść” w 

miejscach pozbawienia wolności nosi swoje tatuaże, za które zawsze trzeba odpowiedzieć przed 

"braćmi", jeśli zostały naniesione "nie według zasług". U złodziei, kryminalistów (ros. „урок” – żargonowe 

określenie przestępców – A.L.) jest ściśle przestrzegana kryminalna stratyfikacja zgodnie z wewnętrzną 

zasadą hierarchiczną. A forma tej identyfikacji odbywa się przez  naniesienie tatuażu. Tak więc, 

wizerunek żuka nanoszą złodzieje kieszonkowi (jest to skrót, abrewiatura: życzę udanych kradzieży); 

żaglowiec jest znakiem złodzieja gościnnego; kot z kluczami jest nanoszony przez złodziei domowych; 

nietoperz – przez nocnych złodziei; obraz pirata nanoszą na klatkę piersiową lub biodro rabusie; 

niedźwiedzia – włamywacze do sejfów; gladiatora w zbroi - złośliwi chuligani, a nakłuwane epolety na 

swoich barkach noszą złodziejskie autorytety - tzw. „atutowi przestępcy” – „urki”. Studenci wyższych 

uczelni prawniczych studiują całe atlasy tatuaży przedstawicieli świata przestępczego. 
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Do naszego kraju moda na tatuaże przyszła w okresie upadku Związku Sowieckiego w latach 90-tych 

XX wieku. Był to okres kryminalizacji naszego społeczeństwa, a zachowania aspołeczne były 

przedstawiane w sposób romantyczny z ekranów telewizyjnych, w książkach, zestawach wiadomości. 

Dlatego wraz z przestępczym romantyzmem do środowiska młodzieżowego  natychmiast przeniknęła 

moda na tatuaże, jako jej nieodłączny atrybut, demonstrujący ich wyższość, siłę, zuchwałość i 

niezwykłość. 

Dzisiaj tatuaż nie robi już na nikim wrażenia, a zatem 

jako środek szokujący nie działa. Wszystko w tym 

życiu przechodzi – minie i to: już jako matrony w 

podeszłym wieku wczorajsze dziewczyny, zanurzone 

kiedyś w wir romantycznej miłości, będą usuwać z 

ciała albo imiona swoich ukochanych albo serduszka, 

pozostawiając w tych miejscach mniej lub bardziej obrzydliwe blizny. 

Dziś wyjaśnianie młodym ludziom, dlaczego nie należy na ciele robić tatuażu może być dość trudne, jak 

również i to, dlaczego, na przykład, nie należy publicznie pluć na podłogę, gwizdać ani trzymać rąk w 

kieszeniach.  

 

Koptowie tatuują sobie krzyż na wewnętrznym nadgarstku ręki, żyjąc w areale muzułmańskim i 

doświadczając okresowo nienawiści islamskich ekstremistów. W przypadku śmierci podczas pogromów, 

współwyznawcy zawsze pochowają ich zgodnie ze zwyczajami chrześcijańskimi. Tutaj tatuaż jest swego 

rodzaju aktem wyznania wiary…  

Istnieją cztery główne motywy naniesienia tatuaży na ciało. Pierwszym motywem jest sposób 

wyrażania siebie, spowodowany chęcią bycia bardziej oryginalnym niż inni. Ale taki tatuaż szybko 

brzydnie właścicielowi. Z reguły, przejawia się tutaj jasno młodzieńczy maksymalizm: podążanie za 

modą, za stadem, pogardzanie wszystkich norm etycznych i wszystkich zasad moralnych wspólnoty. 

Drugi motyw jest spowodowany przez ukryty kompleks niższości i poczucie braku bezpieczeństwa. 

Człowiek rozpaczliwie chce ukryć swoją słabość. Przejawia się to w tym, że nakłuwa on sobie tygrysy o 

wytrzeszczonej paszczy, lamparty z wypuszczonymi pazurami, wilki, rycerzy z nagimi mieczami, 

sztyletami i klingami, pistoletami i tak dalej. Jest to próba słabego człowieka, aby uchronić się przed 

wpływami zewnętrznymi. Zazwyczaj oznacza to brak pewności siebie. Jeśli ścieżki dawnego "więźnia po 

odbyciu kary" i osoby o podobnym tatuażu (na przykład gdzieś na plaży) kiedykolwiek się przetną, to 

obowiązkowo powstanie konflikt, ponieważ podobne rysunki noszą więzienne obciążenie znaczeniowe, 

o którym osoba, która nie była w kolonii karnej, nawet nie podejrzewała. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, rysunek, który wybiera człowiek do tatuażu, w mniejszym lub większym stopniu 

ujawnia jakieś kompleksy psychologiczne i psychotyp człowieka w ogóle. Oczywiście napięcie wywoła 

każdy człowiek, którego cała ręka będzie nakłuta pierścieniami i niezrozumiałymi symbolami. Czy 
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zaufamy takiej osobie? Zadziała w nas odruch obronny: oto przed nami  "doświadczony" (przestępca) i 

nie zaufamy mu, cokolwiek by nam nie opowiadał.  

To nie przypadek, że ludzi takich powszechnie nazywa się "siniakami". Dlatego trzecim motywem 

naniesienia tatuaży na ciało jest subkultura świata przestępczego, która żyje według jej praw, gdzie 

tatuaż jest dokumentem potwierdzającym twoją pozycję i status w społeczności przestępczej. Niestety, 

tatuaże są często wykonywane na tematy religijne: ikony, krucyfiksy, kopuły świątyń, gdzie wszystkiemu 

temu nadawana jest własna interpretacja. 

Czwarty motyw ma niewielką wartość - jest to tzw. motywacja kosmetyczna, kiedy chce się ukryć 

blizny, plamy pigmentowe, wady skóry i tak dalej. Wśród ludzi jest to dość rzadkie, więc nie ma sensu o 

tym teraz mówić. 

Ale główne i prawdziwe niebezpieczeństwo tych "pism" polega na czym innym. Zawsze istnieje wysokie 

ryzyko wprowadzenia pod skórę chorobliwych wirusów i infekcji. Często ludzie zarażają się wirusem 

zapalenia wątroby, a nawet AIDS-em, zwłaszcza gdy wszystko to dzieje się w niehigienicznych 

warunkach. Kiedyś przeczytałem w jednej z kronik prasowych, jak kilku absolwentów uczelni, na 

pamiątkę wspólnie spędzonych lat w murach szkoły wojskowej, postanowiło zrobić w salonie miejskim 

takie same symbole przyjaźni na przedramieniu. Nastąpiła tragedia: wszyscy zostali zarażeni. 

Przeprowadzono dochodzenie: salon pracował w niehigienicznych warunkach, jego pracownicy zostali 

pociągnięci do odpowiedzialności karnej, a ten gadzinowiec – salon (inaczej nie nazwiesz!) został 

zamknięty. 

Wysyłam te tłumaczenie o tatuażach z punktu widzenia nauki chrześcijańskiej, z którymi 

paraduje już po ulicach co druga polska kobieta – Katoliczka. Wierzący Chrześcijanin powinien 

zawsze pamiętać o pouczeniu Apostoła Piotra, dotyczącego nie tylko kobiet, do których skierowane są 

te słowa, ale także do nas wszystkich:  

"Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne; uczesanie włosów i złote pierścienie ani 

strojenie się w suknie,  ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności 

ducha, który jest tak cenny wobec Boga" (1 Piotra 3: 3-4) . 
Autor: Wiktor Michajłowicz Czernyszew, 

profesor teologii Kijowskiej Akademii Teologicznej i Seminarium Duchownego (KDAiS), 

kierownik Centrum Informacji i Edukacji "Nadzieja" 

25.7.2018 r. 

Źródło: ТАТУ НА ХРИСТИАНИНЕ... Допустимо ли верующему иметь татуировки, и что об этом говорит Слово Божие 

http://3rim.info/12394-tatu-na-hristianine-dopustimo-li-veruyuschemu-imet-tatuirovki-i-chto-ob-etom-govorit-slovo-bozhie.html 

Tłumaczył Andrzej Leszczyński 

25.7.2018 r 

PROROCTWO Ojca Augustyna Pelanowskiego, 
paulina z 27.02.2018 
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Augustyn Pelanowski, właśc. Piotr Pelanowski (ur. 1963 r. w Ostrowcu 

Świętokrzyskim) – paulin, długoletni ojciec duchowny w wyższym Seminarium 

Duchonym Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce, rekolekcjonista, kaznodzieja, 

spowiednik, autor książek, publicysta, artysta malarz. 

„Cóż by powiedział nam dzisiaj Pan? Oto mówi Pan: 

„Po co Mnie ogłosiliście Królem, skoro nie u Mnie, nie u Króla szukacie 

pomocy, lecz u mocarstw tego świata?! 

Po co modliliście się u granic Polski na różańcu, skoro zastanawiacie się nad wpuszczeniem do kraju 

inwazji Antychrysta?! 

Oto zerwałem wszystkie wasze fałszywe układy międzynarodowe – ja Król! I zerwę wszystkie imitacje 

małżeństwa, wszystkie cudzołożne związki, wszystkie pary żyjące bez ślubu! Pokażę wam prawdę 

waszych grzechów, byście naprawdę mogli pożałować waszej niewiary i lekceważenia mnie – mówi 

Pan! 

Pokażę prawdę o waszych nieprawdziwych nadziejach, abyście zdążyli się nawrócić, zanim przyjdę! Bo 

przyjdę niebawem! A znakiem dla was Mojego nadejścia będzie ohyda spustoszenia – czyli eucharystia 

bez Mojej Obecności! Msza która nie będzie już mszą, tylko jej parodią. Kto ma uszy do słuchania – 

niechaj słucha! 

Chwila jest bliska! Dałem wam znaki w Legnicy i Sokółce. Kto z was wie, dlaczego wam je dałem? Kto 

się tym przejął? Czy dalej wielu z was będzie przyjmować Komunię Świętą w stanie grzechu tylko ze 

względu na wstyd przed ludźmi? Czy Ja kapłanom lub osobom Mnie poświęconym pozwoliłem bez 

spowiedzi przyjmować Komunię? Czy pozwoliłem bez spowiedzi wam, dzieciom Kościoła, chodzić do 

Komunii? Kto wam na to pozwala?  

Czy nie wiecie, że jeśli do Mojej Krwi się nie uciekniecie, wasza krew się poleje? Szanujcie Eucharystię i 

brońcie jej, bo bliski jest zamach na nią. Nie śpijcie! Kiedy uczniowie spali w Ogrodzie Oliwnym, stracili 

Mnie i dopiero po zmartwychwstaniu zobaczyli. Czy wy też tak chcecie? Czy chcecie, bym odszedł od 

was, by Mnie wam zabrano? Okażcie przywiązanie do Mnie!  

Czy tylko z nazwy jesteście Słowianami, czyli ludźmi słowa? Jakież przywiązanie wasze do Mojego 

słowa? Czy tylko z nazwy jesteście Polakami – a nie dlatego, że na polu was znalazłem, we krwi i w 

wygnaniu, okupacji i niewoli? Czemu szukacie nowych panów poza granicami swojego królestwa? Ja 

jestem waszym Panem, więc nie szukajcie panów, bo znowu staniecie się niewolnikami – mówi Pan. 

Czy wasz prezydent nie nazwał mnie Królem? To czemuż się lęka i uśmiecha do władców tego świata? 

Powinien płakać przede Mną, a wysłucham go! A nie uśmiechać się do władców zaprzedanych 

kłamstwu! Nie musi nikomu się podobać – tylko Mnie! A wzmocnię wasz kraj i wywyższę! 

Ja Krwią swoją wybielam wszystko. Dałem wam znaki. I inne. Lecz dlaczego nie rozumiecie, po co 

uczyniłem te cuda eucharystyczne – mówi Pan.” 

(…) Ktoś kto niszczy kapłaństwo – niszczy dzieło jednania z Bogiem! A niszczyć kapłaństwo – to 

niszczyć celibat, niszczyć sakrament pojednania, to bezcześcić Eucharystię pseudo-ekumenicznymi 



Głos Małego Rycerza Nr 31 (3/2018)        LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2018 

  

61 
 

 
 

farsami. To do Swoich uczniów Jezus powiedział, żeby działali w Jego Imię. Powiedział to do tych, 

których wybrał i których powołał. 

Jezus mówi dziś: „Moje Imię jest w kapłanach. Ale oto zamach na kapłaństwo się zbliża!” 

„Więc i wy, bracia i siostry, przybliżcie się do Chrystusa, bo gdy zabraknie kapłanów – zginiecie w 

swoich grzechach! 

Czy modlimy się za tych, którzy Chrystusową Krwią oczyszczają nas – jak folusznicy naszych sumień? 

Jeśli do Krwi Chrystusa się nie odwołamy – inna krew nas zaleje!” 

To proroctwo dot. także Pana osoby Panie Prezydencie, 
Z natchnienia naszej rycerki Marii z Poznania, ośmielamy się podzielić proroctwem o. Augustyna 

Pelanowskiego, paulina zawierające w swej treści wzmiankę o Panu jak również inne ważne 

upomnienia. 

Niżej podpisany reprezentuje wspólnotę modlitewną, która od samego początku z inspiracji założycielki 

śp. s. Zofii Grochowskiej otacza z zatroskaniem modlitwą, postem, pokutą i ofiarą Mszy św. Kościół 

Chrystusowy, Polskę – naszą Ojczyznę, Pana, Panie Prezydencie i Pana Kancelarię, Rząd PR, 

Parlament RP oraz wszystkich rodaków w kraju i na świecie żywych i tych, którzy poprzedzili nas do 

wieczności.  

Niech Duch Święty wspiera Pana swoimi darami na bardzo odpowiedzialnym urzędzie naszego Państwa 

i Narodu szczególnie w tym wielkim jubileuszu 100 rocznicy Niepodległości RP. Niech Królowa Polski z 

Jezusem Królem Miłosierdzia (i Polski) wspierają Pana w odważnym i pewnym przywództwie 

Rzeczpospolitej a św. Andrzej Bobola oręduje za Panem osobiście u dobrego Boga we wszelkich 

potrzebach doczesnych i duchowych. 

Pozdrawiam serdecznie w imieniu Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego  

Wiesław Kaźmierczak 

Prezes Zarządu Legionu MRMSJ 

Koszalin, 16.05.2018 r. w święto św. Andrzeja Boboli 

P.S. Powyższa treść proroctwa i listu została przesłana e-mailem do kancelarii Prezydenta RP 

16.05.2018.  

Po raz kolejny przypominamy to jakże wymowne proroctwo, dla przebudzenia śpiących 

Rodaków, a szczególnie tych stojących u steru władzy świeckiej i kościelnej. Amen. 

OD SIERPNIA DO PAŹDZIERNIKA 
2018 W WIELU KRAJACH 
KATOLICY BĘDĄ ODMAWIALI 
RÓŻANIEC ZA OJCZYZNĘ  
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Od 15 sierpnia do 7 października katolicy m.in. w USA, Australii, Irlandii, Wielkiej Brytanii i we 

Włoszech będą codziennie się modlili w ramach akcji „Międzynarodowy Różaniec Święty za 

Ojczyznę” – poinformował w komunikacie przesłanym PAP Sekretariat Krucjaty Różańcowej za 

Ojczyznę. Jak zaznaczyli autorzy komunikatu. 

 „Międzynarodowy Różaniec Święty za Ojczyznę rozpocznie się 15 sierpnia w Uroczystość 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończy się 7 października – w święto Matki Bożej 

Różańcowej” – poinformowano. 

„Krucjata Różańcowa za Ojczyznę zaprasza do wspólnej międzynarodowej inicjatywy – do której 

przystępują już wierni katolicy m.in. w USA, Australii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech – 

codziennego Różańca Świętego za Ojczyznę” – napisali organizatorzy. Dodali, że w Polsce w ostatnim 

dniu inicjatywy zostaną odprawione Msze św. w intencji Ojczyzny i publiczny różaniec na ulicach wielu 

miejscowości, jako „wypełnienie postanowienia zeszłorocznego Kongresu Różańcowego z Jasnej Góry”. 

Zdaniem organizatorów akcji, wybór modlitwy różańcowej jako narzędzia duchowej walki o 

odrodzenie moralne Polski jest odpowiedzią na nauczanie prymasów: ks. kard. Augusta Hlonda i ks. 

kard. Stefana Wyszyńskiego. 

Aby przyłączyć się do Krucjaty Różańcowej, należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie 

internetowej http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/ w zakładce „Dołącz do Krucjaty”. 

Idea Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę zrodziła się wśród osób świeckich w Lubaczowie w diecezji 

zamojsko-lubaczowskiej w 2011 r., a następnie została zaaprobowana przez Episkopat Polski podczas 

Rady Biskupów Diecezjalnych, która obradowała na Jasnej Górze 25 sierpnia 2011 r., wtedy też księża 

biskupi oddali inicjatywę pod opiekę paulinom z Jasnej Góry. Objęcie Krucjaty kuratelą zakonnicy 

potwierdzili w komunikacie wydanym 25 września 2011 r., w którym sprecyzowano zasady uczestnictwa 

i przystąpienia do ruchu. 

Jak czytamy w wydanym wówczas oświadczeniu, Krucjata Różańcowa za Ojczyznę jest „wielkodusznym 

darem duchowym wiernych, którzy z Maryją, Królową Polski, modlą się o Polskę wierną Bogu, krzyżowi i 

Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”. 

„Osoby te czynią to dobrowolnie, zobowiązując się do codziennego rozważania i odmawiania w 

tych intencjach przynamniej jednej z tajemnic różańca, z nadzieją, iż jeśli tę modlitwę podejmie 

co najmniej dziesięć procent narodu, pozyskamy wtedy głębszą duchową moc do właściwego 

poprowadzenia spraw naszej Ojczyzny” – wyjaśnili paulini. 

INICJATYWA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ ZA OJCZYZNĘ 

Zamość, 1 sierpnia 2018 r. 

L.dz. 359/Gł/18 

Inicjatywa Modlitwy Różańcowej za Ojczyznę 
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Na prośbę ks. Juliana Brzezickiego – Diecezjalnego Moderatora Żywego Różańca oraz osób świeckich 
odpowiedzialnych za Dzieło Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, dotyczącą inicjatywy modlitwy różańcowej 
za Ojczyznę w okresie od 15 sierpnia 2018 r. do 7 października 2018 r. (54 dni – jak w Nowennie Pompejańskiej), 
zachęcam wiernych i kapłanów we wszystkich parafiach i wspólnotach Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 
do podjęcia następujących form włączenia się we wspomnianą inicjatywę modlitewną: 

1. Codzienna modlitwa różańcowa za Ojczyznę – cząstka Różańca świętego lub jeden dziesiątek (w świątyni lub 
w rodzinach); 

2. W dniu 7 października odprawienie Mszy świętej za Ojczyznę, modlitwa różańcowa, a także, w miarę możliwości, 
procesja eucharystyczna lub różańcowa w tej samej intencji. 

Niech będzie to świadectwo wiary i zatroskania o Ojczyznę w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, 
w środowiskach, w których żyjemy, pracujemy i uświęcamy się. 

Na radosne i ofiarne dzieło gorliwej modlitwy za Ojczyznę wszystkim kapłanom, osobom życia konsekrowanego 
i wiernym świeckim z serca błogosławię 

 † Marian Rojek 

                                                                                                          Biskup Zamojsko-Lubaczowski 

KALENDARIUM Małych Rycerzy 

Rok 2 0 11 

29-31 lipca 2011  

Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu, w roku 2011 wyjątkowo zaplanowane jest na ostatni weekend 

lipca tj. roku. To spotkanie jest jednym z trzech naszych planowanych spotkań ogólnopolskich. 

15 – 18 września  2011  

Rekolekcje w Koszalinie w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym (CEF) przy Wyższym Seminarium 

Duchownym w Koszalinie. Głosił: o. Sylwester Haśnik – franciszkański rekolekcjonista, misjonarz, 

charyzmatyk.  

2/3 października 2011  

II Pielgrzymka „ABYŚMY BYLI JEDNO” Zawierzenia Dzieła Intronizacji Matce Bożej Królowej Polski na 

Jasnej Górze pod przewodnictwem o. Jana Pawła Bagdzińskiego. 

10-13 listopada 2011  

Rekolekcje zamknięte w Tolkmicku miejscu życia i śmierci śp. s. Zofii i Ryszarda Grochowskich, Głosił: 

ks. Lesław Krzyżak – kapłan z Diecezji Przemyskiej 

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: 
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