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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 

Jeśli Pan Bóg pozwoli to takie spotkania będą miały miejsce: 

►17.11.2018 – planowana jest VI Pielgrzymka Miłosierdzia Legionu MRMSJ w Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach Z ODNOWIENIEM JUBILEUSZOWEGO AKTU PRZYJĘCIA 

JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA (dokonanego 20 listopada 2016r.) Jak zawsze liczymy na 

pomoc organizacyjną rycerzy z Bochni. Oficjalne rozpoczęcie Mszą św. dla wszystkich pielgrzymów o 

18:00 w Bazylice. Po niej można nabyć w zakrystii Balsam Miłosierdzia. Rozpoczęcie czuwania - 

adoracji o 20:00 w Kaplicy św. Faustyny (na dole Bazyliki). Msza św. o północy w czasie adoracji. 

Modlitwy do 5:00. Reszta to dowolny program. Można być na 15:00 i wziąć udział w Koronce 

prowadzonej przez siostry w Bazylice oraz skorzystać ze spowiedzi św. 

►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).  

►15-17.03.2019 – V Rekolekcje w Częstochowie. Miejsce: Dom Rekolekcyjny św. Kaspra Misjonarzy 
Krwi Chrystusa w Częstochowie, ul. Edwarda Mąkoszy 1 (Nie jest to Sanktuarium Krwi Chrystusa, które 
też jest w Częstochowie, ale na ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18 a Dom Rekolekcyjny Misjonarzy Krwi 
Chrystusa w Częstochowie, ul. Edwarda Mąkoszy 1 odległy od klasztoru jasnogórskiego ok. 1000 m) 
Zapisy i informacje szczegółowe: mr Maria kom. 664 035 180 (Ilość miejsc na 100 osób koszt na obecną 
chwilę to 180,00) 

►17.03.2019 – XIV Pielgrzymka Zawierzenia Legionu Królowej Polski, Częstochowa, Jasna Góra – 
(spotykamy się o 14:00 na WAŁACH - Droga Krzyżowa). Wszyscy pragnący uczestniczyć w XIV 
Pielgrzymce Zawierzenia Legionu proszeni są o zgłaszanie zorganizowanych przyjazdów na Jasną 
Górę. mr Maria kom. 664 035 180 

►2-4.08.2019 – XX Triduum ku czci Boga Ojca w Niepokalanowie ( po raz III-ci ), Zapisy na 
rekolekcje, noclegi i informacje szczegółowe: Maria kom. 664 035 180. Adoracja nocna z 3/4 sierpnia 
2019 dla wszystkich chętnych w kaplicy św. Maksymiliana. Zapisy i informacje szczegółowe: mr Maria 
kom. 664 035 180 (Ilość miejsc ograniczona - na 100 osób, koszt na obecną chwilę to 180,00) 
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►26-29.09.2019 – II Rekolekcje w diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. 
Zapisy i informacje szczegółowe: mr Wiesław kom. 668 093 700 (Ilość miejsc ograniczona - na 99 osób, 
koszt na obecną chwilę to 240,00) 

Zapisy na każde rekolekcje będą realizowane po uprzednio dokonanej zaliczce 100 zł. 

REMINISCENCJE REKOLEKCYJNE  
KS. SEBASTIANA KĘPY PO UCZCIE DUCHOWEJ KU CZCI 

BOGA OJCA W NIEPOKALANOWIE, 3-5.08.2018  

Udział w rekolekcjach jest czymś koniecznym dla duchowego rozwoju człowieka. 

Rekolekcje to remanent duszy. Podobnie jak w funkcjonowaniu jakiegoś 

urządzenia niezbędne są okresowe przeglądy, naprawa lub wymiana zużytych 

podzespołów, to tym bardziej w odniesieniu do człowieka, który posiada bardzo 

skomplikowaną strukturę psychoduchową. Nikt z ludzi nie może powiedzieć – 

jeśli odpowiedzialnie traktuje Boga, wiarę i zbawienie wieczne – że nie 

potrzebuje przemiany duchowej. Nawet człowiek najświętszy, będący najbliżej Boga, potrzebuje 

środków do jeszcze większego rozwoju. W wymiarze duchowym, inaczej niż w odniesieniu do ciała, nie 

ma granic: zawsze można być świętszym, bardziej oddanym Bogu i gorliwszym w wierze. Dlatego nikt z 

ludzi nie może powiedzieć, że już osiągnął szczyty świętości i bliskości Boga.    

 W dniach 3-5 sierpnia w Niepokalanowie k. Warszawy odbyły się rekolekcje dla „Małych 

Rycerzy”. Oto główne tematy:  

1. Obraz Ojcostwa Bożego w „Modlitwie Pańskiej” 

2. Dowartościowanie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa 

3. Osiem błogosławieństw – etos Nowego Testamentu 

4. Klątwa – „pocisk” demonów w niszczeniu człowieka 

5. Potrzeba świadectwa wiary na przykładzie bohaterów z Wandei 

Obraz Ojcostwa Bożego w „Modlitwie Pańskiej” 

Modlitwa Pańska jest modlitwą absolutnie wyjątkową, której nie można porównywać z żadną inną. To są 

bowiem najlepsze słowa, jakich można używać w rozmowie i spotkaniu z Bogiem. W nich można 

najlepiej ująć program chrześcijańskiego życia. Choć na pozór może się wydawać, że są od niej 

modlitwy głębsze, bardziej wartościowe czy też literacko piękniejsze, to w rzeczywistości tak nie jest. W 

tej krótkiej formie zapisana jest bowiem istota dojrzałej relacji z Bogiem. 

Jest wiele argumentów, przemawiających za wyjątkowością Modlitwy Pańskiej. Najważniejsza 

jest ta, że jej autorem jest Jezus Chrystus, Bóg – Człowiek. Czyż może kto wiedzieć lepiej od samego 

Jezusa, co jest najlepsze dla człowieka, aby ten osiągnął zbawienie wieczne i miał zapewnione wszelkie 

potrzeby w życiu doczesnym? Jezus jako Syn Boży najlepiej zna Ojca, a jako człowiek i Wszechmogący 

Stwórca doskonale orientuje się w doczesnych potrzebach swoich stworzeń. Ułożona przez Niego 
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modlitwa spełnia zatem w stopniu doskonałym wszelkie powinności wobec Boga jako Ojca i potrzeby 

człowieka w życiu doczesnym. Jest doskonale pragmatyczna i precyzyjna.  

 Za wyjątkowością Modlitwy Pańskiej stoi fakt, że stała się ona znakiem rozpoznawczym dla 

tych wszystkich, którzy przyjęli Jezusa za swojego Pana, wszystkich uczniów. Modlitwę Pańską może 

odmawiać każdy uczeń Chrystusa. Może ją odmawiać zawsze i wszędzie. Wyjątkowość Modlitwy 

Pańskiej zawarta jest także w jej prostocie i pokorze. Obcy jest jej szkodliwy i często obłudny patos. 

 Modlitwa, której Jezus nauczył swych uczniów, rozpoczyna się od greckiego słowa Pater 

(Ojcze). Rozpoczyna się więc od wołania do Boga: „Ojcze”, a właściwie przywołania do siebie Boga, 

który jest Ojcem. – Jak dziecko woła swojego ojca. Ludzie jako dzieci Boga potrzebują Jego pomocy i 

wsparcia w każdej chwili życia. Czasami może się ludziom wydawać, że są samowystarczalni, ale to 

tylko mrzonki. Tak jak dziecko nie poradzi sobie bez ojca, tak człowiek nie poradzi sobie w życiu bez 

Boga (Ojca). To jest niezwykle ważna lekcja Jezusa o potrzebie modlitwy. Modlitwa nie jest potrzebna 

Bogu, ale jest niezbędna dla człowieka. Już sama możliwość zwrócenia się do Boga w modlitwie, jest 

przejawem Jego dobroci i miłosierdzia.   

 Modlitwa rozpoczyna się od przywołania Boga. Tak jak dziecko ma z natury moc wydania 

dźwięku, by przywołać swego ojca czy matkę, tak chrześcijanin dzięki łaskawości Boga ma moc i 

możliwość przywołać samego Boga w modlitwie i przez modlitwę. To świadczy o przychylnym 

nastawieniu Boga do człowieka, o jego miłości i przyjaźni. Skoro Bóg jest Ojcem, człowiek nigdy nie jest 

sam, nigdy nie jest bez opieki. Ma wiecznie żyjącego Ojca, który jest Dobry i Wszechmocny. To daje 

absolutne poczucie pokoju i bezpieczeństwa. Cała modlitwa chrześcijańska mogłaby się zawierać i 

streszczać w tym jednym słowie i wołaniu: „Ojcze”. Poświadcza to sam Jan Paweł II, który powiedział, że 

nauczyć się modlitwy oznacza w praktyce „nauczyć się” Ojca, tzn. jak dziecko wobec rodzonego ojca 

całkowicie Mu zaufać, zawierzyć i dać się prowadzić. Novum chrześcijańskiej modlitwy nie polega na 

zwracaniu się do Boga, bo to jest obecne także w innych religiach, ale na zwróceniu się do Niego jako 

do kogoś bliskiego, krewnego, członka rodziny, właściwie najbliższego: Ojca. Bóg nie jest sztywnym, 

obcym, budzącym respekt i strach Władcą, lecz najbliższym Krewnym, któremu należy się szacunek. W 

Jezusie Chrystusie wszyscy ludzi stali bliscy Ojcu. Nie może być inaczej, skoro Jezus oddał za nich 

życie.  

 Warto zwrócić uwagę na dosłowne tłumaczenie Modlitwy Pańskiej, gdyż  polski przekład nie 

jest zbyt precyzyjny teologicznie i nawet może wprowadzać pewien zamęt i zgorszenie (np. 

kuszenie…Boga, odpuszczenie win przez ludzi, a nie Boga itd.): 

 

„Ojcze nas, Ten w niebach. Niech będzie uświęcone Imię Twoje. Niech przyjdzie Królestwo 

Twoje. Niech się stanie wola Twoja, jak w niebie tak samo na ziemi. Chleba naszego codziennego 

daj nam dziś. I daruj nam nasze długi, jak i my darowaliśmy naszym dłużnikom. I nie wprowadź 

nas w próbę, lecz uratuj nas od złego”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dowartościowanie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa 
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Współcześnie obserwuje się lawinowo postępujący zanik kultu Najświętszego Serca Jezusa. To jest 

prawdziwy dramat, bo prowadzi do głębokiego kryzysu wiary.  

 Kościołowi bardzo zależy, aby wierni przekonali się, że nabożeństwo Serca Jezusa to nie 

jakaś forma pobożności, jedna z wielu do wyboru wiernych według różnych ich gustów, ale to obok 

Eucharystii najważniejsze nabożeństwo i szczytowa forma pobożności, bo jej przedmiotem jest miłość 

Boża. Serce Jezusa jest symbolem nieskończonej miłości Boga do człowieka. Każdy katolik powinien 

się nią odznaczać. Głosili ją najwięksi święci, zwłaszcza święci ostatnich czasów. 

 Serce Jezusa zaczęło bić miłością ku ludziom od pierwszego momentu Wcielenia. Pałało 

miłością w czasie ziemskiego życia. Pierwsi chrześcijanie żyli w wielkiej pobożności i oddaniu się Bogu. 

Gdy po wiekach ludzie popadli w obojętność, dla pobudzenia ich gorliwości zechciał Jezus ukazać się w 

ludzkiej postaci niektórym wybrańcom. Ukazywał się zwykle z widocznym zranionym sercem i mówił o 

swojej miłości. Do tych wybranych dusz należy przede wszystkim Małgorzata Maria Alacoque. Zbawiciel 

dał jej poznać nieprzeniknione tajemnice swego Serca. Powiedział do niej m. in.: „Moje Boskie Serce 

taką miłością płonie ku ludziom, a szczególnie ku tobie, że nie mogę już dłużej utrzymać tych płomieni 

zamkniętych w mym łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem, pragnie wzbogacić ludzi 

swoimi skarbami. W nim znajdą wszystko czegokolwiek będzie im potrzeba dla ratowania dusz z 

przepaści zguby. Ja zaś wybrałem ciebie, która sama z siebie jesteś otchłanią nędzy i nieudolności, aby 

przez ciebie spełnić moje wielkie plany….”.   

 Kult do Najświętszego Serca Pana Jezusa jest poniekąd nawet ważniejszy niż kult do 

miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie Boże nie jest autonomicznym, tzn. odrębnym przymiotem Boga, ale 

stanowi przejaw Bożej miłości. Bóg jest Miłością. Miłosierdzie Boże to jeden z przejawów tej miłości. 

Wartość miłosierdzia Bożego widać najbardziej w odniesieniu do nędzy moralnej człowieka, 

spowodowanej przez grzech nieposłuszeństwa wobec Boga.  

 Celem egzystencji człowieka jest oddawać nieskończoną chwałę Bogu, miłować Go ponad 

wszystkie stworzenia, nieustannie adorować, żyć dla Niego, wreszcie – w akcie ekspiacyjnym – 

zadośćuczynić za grzechy. W kulcie do Najświętszego Serca Pana Jezusa cała uwaga człowieka jest 

skoncentrowana na Boga. On jest jedynym przedmiotem adoracji. To jest doskonała modlitwa: 100% - 

Bóg. Natomiast w kulcie do miłosierdzia Bożego w centrum jest człowiek: jego nędza, litość nad nim, 

przebaczenie, uwolnienie od grzechów i zbawienie wieczne. Choć oba kulty wypływają z tego samego 

rdzenia (Serca Jezusa, źródła miłości i miłosierdzia) i wzajemnie się dopełniają, to jednak znacznie 

doskonalszy (bo bardziej skoncentrowany na Bogu), wydaje się kult do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. Dlatego nie wolno o nim zapominać! Przeciwnie, ma stawać się on coraz ważniejszy w życiu 

każdego chrześcijanina!   

OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW –  

etos Nowego Testamentu i „droga” do szczęścia wiecznego 

Na ogół uważa się, że życie duchowe powinno budować się na Dekalogu, czyli dziesięciu 

przykazaniach. Dekalog stanowi, owszem, ważne źródło formacji człowieka, ale – z perspektywy 
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Nowego Testamentu – byłoby straszliwym zubożeniem dla chrześcijanina posługiwanie się tylko 

Dekalogiem. Dekalog to zaledwie „przedszkole” życia chrześcijańskiego, a chrześcijanin ma ukończyć 

„uniwersytet” Jezusa. Tym, co stanowi konieczny środek do realizacji tego celu jest etos 8 

błogosławieństw – „Wielka Karta Królestwa Bożego”. Życie chrześcijańskie nie polega tylko na tym, by 

nie czynić zła (zabić, okraść, oczernić itd.), ale nieskończenie bardziej  na tym, by czynić maksimum 

dobra, na miarę swoim możliwości fizycznych, intelektualnych, psychicznych, społecznych, duchowych 

oraz łask otrzymanych od Boga.  

 W przypowieści o bogaczu i Łazarzu, bogacz nie zabił, nie okradł, nie oczernił biedaka 

Łazarza, leżącego u wrót pałacu. I został potępiony! – Bo nie okazał miłosierdzia. Powodem potępienia 

go był egoizm, znieczulica, brak miłosierdzia. Podobnie w przypowieści o talentach: ten który otrzymał 

tylko jeden talent (określony majątek w postaci złota lub srebra, którym można było „obracać” i przynosić 

zysk), wskutek lenistwa i pychy zakopał to, co otrzymał, nie przynosząc zysku. Został potępiony za 

swoją gnuśność. Nie przyniósł spodziewanych owoców. Nie wykorzystał (a powinien był) swoich 

możliwości.  

 Każdy chrześcijanin powinien znać 8 błogosławieństw i według nich kierować swoim życiem. 

Warto by je włączyć do codziennej modlitwy. Rano traktować jako zadanie (program) na cały dzień, a 

wieczorem jako rachunek sumienia.    

Klątwa – „pocisk” demonów w niszczeniu człowieka 

Wielu współczesnych katolików przyznaje się do tzw. przeklinania. Tego rodzaju określenie stwarza 

niemały problem m. in. spowiednikom, którzy zmuszeni są do zadawania dodatkowego pytania, czy 

chodzi tu o wulgarne słownictwo czy też rzucanie na kogoś klątwy. Oczywiście, posługiwanie się 

wulgarnym językiem świadczy o niskiej kulturze człowieka i duchowym prymitywizmie, ale nie ma takiej 

siły rażenia jak klątwa. Co prawda, wulgarnym językiem posługują się demony, ale klątwa jest czymś 

znacznie gorszym, duchowo bardziej niebezpiecznym. Może całkowicie zniszczyć człowieka w wymiarze 

fizycznym (choroby, śmierć), psychicznym (depresja, rozbicie psychiczne, próby samobójcze), 

społecznym (utrata pracy, bankructwo) i duchowym (dręczenie, zniewolenie, opętanie, potępienie 

wieczne). 

 Klątwa nie jest zwykłym złorzeczeniem, choć i ono jest bardzo złe i niebezpieczne. Klątwa jest 

przyzywaniem ciemnych mocy (demonów, Szatana), aby zaszkodzić drugiemu człowiekowi, a nawet go 

zniszczyć.  

 Klątwa, przejaw czarnej magii, należy do form maleficium (od łac. malus facere – czynić zło). 

Jest to w pełni świadome, zaprogramowane, czynienie zła, wynikające głównie z nienawiści, zawiści, 

zazdrości itd. W klątwie, będącej magią, chodzi o czynienie zła na zasadzie złej intencji, wzmocnionej 

przez działanie sił ciemniści, przypieczętowanej symbolicznym rytuałem. Niekiedy wystarcza jednak 

sama zła intencja, zła myśl, złe spojrzenie, złe słowo. Niepotrzebny staje się obrzęd. 

 Jak wyraźnie wskazuje ks. Gabriel Amorth, najsłynniejszy egzorcysta świata, najgroźniejsza 

jest klątwa rodziców w odniesieniu do dzieci, ponieważ z woli samego Boga rodzice partycypują w 

powstaniu nowego życia. W ten sposób uczestniczą w stwórczej mocy samego Boga. Ich rola w 
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dziedzinie życia, powstaniu nowej istoty, jest zatem wyjątkowa i szczególna. Nikt nie jest w stanie ich w 

tym zastąpić. 

 Żaden chrześcijanin nie powinien mieć nic wspólnego z rzucaniem klątwy. Jest to bowiem 

działanie diabelskie. Chrystus nakazał, żeby błogosławić, a nie złorzeczyć, nawet w odniesieniu do 

nieprzyjaciół. Tylko w ten sposób chrześcijanin wypełnia wolę Boga i jest do Niego podobny, bo „Jego 

słońce świeci nad dobrymi i złymi i On zsyła deszcz na dobrych i złych”. Bóg jest miłością, a miłość „nie 

wyrządza krzywdy”. Rzucanie na kogoś klątwy jest radykalnym przeciwieństwem miłości Boga, 

partycypowaniem w dziele diabła.    

Potrzeba świadectwa wiary na przykładzie bohaterów z Wandei 

Sakrament bierzmowania udziela szczególnej łaski i mocy potrzebnych do dawania świadectwa wierze 

w Chrystusa Zmartwychwstałego. Chodzi o uświęcenie otoczenia, w którym się żyje, przez przekaz 

wiary drogą świadectwa. Katechizm stwierdza, że w sakramencie bierzmowania Duch Święty umacnia 

chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył [por. KKK 1285]. Chodzi o 

trzy wymiary postawy chrześcijańskiej:  

 wyznanie wiary  

 obronę wiary  

 świadectwo wiary  

Duch Święty stanowi podstawę apostolstwa laikatu. Przez przyjęcie sakramentu bierzmowania 

i daru Ducha Świętego chrześcijanin staje się miles i martyr Christi (tzn. żołnierzem i świadkiem 

Chrystusa).  

Bierzmowani katolicy otrzymują pieczęć Ducha Świętego i zostają posłani, aby być świadkami 

Chrystusa. Wiąże się z tym misja do dawania świadectwa wierze. Otrzymanie pieczęci Ducha Świętego 

oznacza nieodwracalną wewnętrzną przemianę, stawanie się „nowym stworzeniem”, opowiadanie się po 

stronie Chrystusa i Jego Ewangelii, otwarcie się na nią, aby przeniknęła myślenie i działanie 

chrześcijanina, prowadząc do zwycięstwa cywilizacji miłości1. 

W tym znaku bierzmowania chodzi o „pasowanie chrześcijanina na żołnierza Chrystusa”, 

rozumianego nie w sensie militarnym, lecz duchowym – odwołując się do słów św. Pawła, który uważa, 

że chrześcijanin jest żołnierzem Jezusa Chrystusa: 

o Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa! (2 

Tm 2,3-4; por. 1 Tm 1,18). 

Jego rola polega na obronie wszelkich wartości chrześcijańskich, przede wszystkim samej 

wiary. Sakrament bierzmowania czyni chrześcijanina rycerzem, gotowym do obrony Chrystusa i Jego 

Królestwa w każdej sytuacji i w każdej chwili. Chrześcijanin przez przyjęcie daru Ducha Świętego ma 

                                                           
1 Por. Benedykt XVI, Kościół szczególnie potrzebuje daru ludzi młodych [homilia wygłoszona 20.07.2008 r. w Sydney 

na zakończenie XXIII Światowych Dni Młodzieży], „Nasz Dziennik” nr 169/2008, s. 8.  
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stać się obrońcą wiary (łac. defensor fidei) oraz strażnikiem strzegącym nieustannie (24 godziny na 

dobę) sanktuarium swojej duszy.   

Najpiękniejsze świadectwo wiary dali m. in. Wandejczycy w czasie rewolucji francuskiej, 

broniąc wiary katolickiej i Kościoła. Uznanie dla nich wyraził Robert Sarah, prefekt Kongregacji ds. Kultu 

Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W homilii wygłoszonej 12 sierpnia 2017 w Puy du Fou w Wandei 

(Francja) powiedział:  

„(…) Wy wszyscy tutaj zebrani budzicie swoją pracą pamięć tego miejsca2. Zamek w Puy du 

Fou, bolesna ruina, opuszczona przez ludzi, wznosi się ku Niebu jak krzyk. Otwartymi wnętrznościami 

przypomina światu, że w obliczu nienawiści do wiary powstał pewien lud – lud Wandei! (…). Ożywiacie 

tych trzysta tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci, ofiar terroru! Użyczcie głosu tym wszystkim, których 

chciano zmusić do milczenia, ponieważ odrzucili kłamstwo i ateistyczną ideologię! Przywracacie honor 

tym wszystkim, których chciano utopić w zapomnieniu, ponieważ nie godzili się na to, by wydrzeć im 

wolność wiary i odprawiania Mszy Świętej! Oświadczam Wam to uroczyście: Wasze dzieło jest słuszne i 

niezbędne!  

 Wobec dyktatury relatywizmu, wobec terroryzmu myśli, który znowu chce wydrzeć Boga z serc 

dzieci, trzeba nam odnaleźć świeżość ducha, radosną i żarliwą prostotę tych świętych i tych 

męczenników. Kiedy rewolucja chciała pozbawić Wandejczyków ich księży, powstał cały lud. Na armaty 

ci biedacy mieli tylko kije! Na nienawiść kolumn terroryzmu mieli tylko różaniec, modlitwę i Najświętsze 

Serce wyszyte na piersi! (…). Boga nie ma w grzmotach i błyskawicach, nie ma w potędze i w szczeku 

broni. Kryje się w łagodnym powiewie. W obliczu planowego i metodycznego natarcia terroru 

Wandejczycy dobrze wiedzieli, że zostaną zmiażdżeni. Jednakże ze śpiewem złożyli Panu swą ofiarę. 

Byli tym łagodnym powiewem, powiewem pozornie zmiecionym przez potężną burzę piekielnych 

kolumn. Ale tam był Bóg. Jego moc objawiła się w ich słabości! 

 Swoją ofiarą nie dopuścili do tego, by kłamstwo ideologii zakrólowało jako władca. Dzięki 

Wandejczykom rewolucja musiała zrzucić maskę i odsłonić swe oblicze nienawiści do Boga i do wiary. 

dzięki Wandejczykom księża nie stali się służalczymi niewolnikami totalitarnego państwa, ale mogli 

pozostać wolnymi sługami Chrystusa i Kościoła. Wandejczycy usłyszeli wezwanie, które Chrystus 

kieruje do nas w (…) Ewangelii: <Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!>. Gdy szalał burza, gdy łódź ze 

wszystkich stron nabierała wody, nie przelękli się, tak wielu mieli pewność, że ponad śmiercią jedyną ich 

ojczyzną będzie Serce Jezusa! Bracia, my, chrześcijanie, potrzebujemy tego ducha Wandejczyków! 

Potrzebujemy tego przykładu! Tak jak oni, trzeba nam zostawić swoje siewy i plony, porzucić swoje pola, 

by walczyć, nie dla jakichś ludzkich zysków, lecz dla Boga! Kto więc powstanie dzisiaj dla Boga? Kto 

ośmieli się stawić czoło współczesnym prześladowcom Kościoła? Kto odważy się powstać, nie mając 

innej broni niż różaniec i Najświętsze Serce, by stawić czoło kolumnom śmierci naszych czasów, jakimi 

są relatywizm, obojętność i wzgardzenie Bogiem? Kto powie światu, że jedyną wolnością wartą tego, by 

za nią umrzeć, jest wolność wiary? Bracia, tak jak Wanedejczycy, nasi niegdysiejsi bracia, jesteśmy 

                                                           
2
 Odbywają się tam spektakle upamiętniające różne epizody z historii tego miejsca. 
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dzisiaj wezwani do świadectwa, czyli do męczeństwa! Dzisiaj na Wschodzie, w Pakistanie, w Afryce, 

nasi bracia chrześcijanie umierają za swoją wiarę, miażdżeni przez kolumny prześladowczego 

islamizmu. 

 W tym miejscu otaczają nas dusze tych męczenników. Co oni chcą nam powiedzieć? Co chcą 

nam przekazać? Przede wszystkim swą odwagę! Gdy idzie o Boga, niemożliwe są żadne kompromisy! 

Cześć Boga nie podlega dyskusji! (…). Pierwsze miejsce zostawmy Bogu! (…). 

 Przykład Wandejczyków ma nas nauczyć (…) miłości do kapłaństwa [Kościoła]. Oni zbuntowali 

się , ponieważ ich <dobrzy księża> byli zagrożeni. (…) Miłujcie swoich księży, miłujcie kapłaństwo! (…) 

Od wandejskich męczenników trzeba nam nauczyć się sensu ofiarności i bezinteresownego daru.   

 Wandejczycy nauczyli nas stawiać opór tym wszystkim rewolucjom. Pokazali, że wobec 

piekielnych kolumn, tak jak wobec nazistowskich obozów koncentracyjnych, wobec komunistycznych 

gułagów, jak wobec islamistycznego barbarzyństwa, odpowiedź jest tylko jedna – dar z siebie, z całego 

swojego życia. Tylko miłość zwycięża nad mocami śmierci! 

 (…) W sercu każdej rodziny, każdego chrześcijanina, każdego człowieka dobrej woli musi 

teraz powstać wewnętrzna Wandea! Każdy chrześcijanin duchowo jest Wandejczykiem! Nie pozwólmy, 

by zgaszono w nas ofiarny i bezinteresowny dar. Tak jak męczennicy z Wandei umiejmy czerpać ten dar 

u jego źródła: w Sercu Jezusa. Módlmy się, aby w Kościele i w świecie powstała wewnętrzna Wandea, 

potężna i radosna. Amen”3.  

   25 sierpnia 2018r.  

ks. dr Sebastian Kępa 

Matka Boża wzywa teraz do Niepokalanowa:  
„Czas nagli. (…) Teraz jest  czas ostatnich powołań.  
POWOŁUJĘ TU WIELU (…) W TYM ŚWIĘTYM MIEJSCU” 

Kochani Mali Rycerze,  

Kilkakrotnie odwiedzałam już Kaplicę Adoracji Najświętszego Sakramentu Maryi przecudnej Gwiazdy z 

Niepokalanowa otrzymując za każdym razem sowite łaski. 

We wrześniu po kilku dniach adoracji otrzymałam łaskę 

ufności, o którą modliłam się od lat. Czuję wewnętrzny 

pokój i żadne wieści najgorsze i najboleśniejsze 

doświadczenia nie mogą mnie już zastraszyć. Właśnie 

dziś wróciłam znów z Niepokalanowa spędzając tam 4,5 

dnia, w tym 19 godzin w Kaplicy Adoracyjnej. Wyniosłam 

                                                           
3
 Potrzebujemy dziś ducha Wandei [homilia ks. kard. Roberta Saraha, prefekta Kongregacji ds. Kultu 

Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wygłoszona 12 sierpnia 2017 roku w Puy du Fou w Wandei], 

„Nasz Dziennik” nr 197/2017, s. M 6-7. 
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znów zdroje łask i darów Bożych. Z trudem hamowałam płacz opuszczając to Święte Miejsce, które jest 

miejscem szczególnych powołań. Jezus i Maryja wyposażają tu te dzieci, które pragną dla nich 

pracować w ogromne łaski, by mogły jak najlepiej wypełnić swoje bardzo ważne zadania i misje oraz 

chronić je. Czas nagli i Ci, którzy rzeczywiście chcą służyć Panu Bogu niech nie marnują czasu, nie 

ociągają się lecz czym prędzej przyjeżdżają po nie do Niepokalanowa. Polska nie może odrzucić tak 

wielkiego daru. Każdy z nas musi pamiętać, że Maryja obdarzy łaskami tych, o których będzie wiedzieć, 

że nie wezmą je nie szukając swoich zasług lecz przyjmą je z wdzięcznością, uniżeniem, bojaźnią, że 

niegodni otrzymują największe dary niebios. Kochani - czas nagli !!! 

Niepokalanów, Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu – środa, 24 październik 2018. 

Matka Boża: Jestem ponad twoje marzenia, twoje dążenia. Moje miłosierdzie przewyższa najśmielsze 

twoje pragnienia, pomysły. Co chcesz abym Ci uczyniła? Wyobraź sobie, że czynię cię osobą młodszą, 

całkowicie zdrową, ładniejszą, usposabiam Cię w łaskę całkowitej ufności, o jaką się modliłaś, jakiej 

pragnęłaś. Co byś chciała wtedy dać? 

M-M.: O Matko chciałabym głosić cześć Twoją i Twojego Syna. Rozpowszechniać Modlitwę Uniżenia, 

uczyłabym pieśni uwielbienia i pokazała jak radować się w Bogu. Mówiłabym o miłosierdziu [Boga], 

pobudzała do ofiary i modlitwy za kapłanów, tych idących na zatracenie zwłaszcza rodaków. 

Przedstawiałabym najważniejsze wiadomości z konferencji takich kapłanów jak ks. Piotr Glas, ks. 

Dominik Chmielewski, ojciec Augustyn Pelanowski. 

Pragnęłabym mieć łaskę całkowitej ufności i miłości (…) dla Was ukochani. Chciałabym, aby te modlitwy 

i pieśni adoracyjne, które będę pisać uskrzydlały ludzi, przybliżały do Serca Pana, rozgrzewały ich serca 

miłością wzmacniały ich ufność. Chciałabym zarażać miłością, ufnością, przebaczeniem, wiarą, 

męstwem. Chciałabym iść do ludzi, ale tylko tam gdzie Ty mnie Matko zaprowadzisz i robić tylko to, co 

Ty mi wskażesz. 

Matka Boża: Wybrałam Ciebie M-M. córko moja, służebnico, niewolnico Maryi. Powołam Cię do 

poważnej misji i przez Moje Ręce Pan obdarza Cię wielkimi darami na pożytek wielu. Daję Ci te dary, bo 

wiem, że ich nie zmarnujesz i nie będziesz w nich szukała siebie, swoich zasług. Wielce mogę obdarzać 

tylko tych, którzy nie popadną przez to w pychę, zarozumiałość, ale przyjmą je z uniżeniem, bojaźnią i 

niedowierzaniem, że niegodni otrzymują największe dary niebios. Ufam Ci M-M. Teraz jest  czas 

ostatnich powołań. Powołuję tu wielu. 

M-M.: Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko Słowo a będzie uzdrowiona 

dusza moja. Boże, choć Cię nie pojmuje jednak na wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone 

boś Ty Dobro nieskończone. Ach przepraszam za moje złości jedynie dla Twej Miłości. Bądź miłościw 

mnie grzesznemu dla Ciebie przebaczam bliźniemu. 

Niepokalanów, Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu – piątek, 26 październik 2018. 

Matka Boża: Twoja najmilsza Matka bardzo kocha dzieci swoje. W tym miejscu błogosławi Cię 

szczególnie. Każe wejrzeć we własną duszę i opowiedzieć się za Mną lub wrogiem waszego zbawienia. 
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Wy wszyscy moi wybrańcy, którzy sami decydujecie się iść drogą zbawienia, dostaniecie tu potrzebne 

na tę drogę łaski, aby wypełnić wasze indywidualne zadania wobec ludzkości, z miłości do Nas. Ten 

zalew łask i błogosławieństw szczodrość Mojego Syna to znaki czasu to znaczy, że czas jest 

bliski, że wnet staniecie przed Majestatem Bożym i będziecie musieli rozliczyć się z waszego 

życia, z waszych grzechów i przyjąć wszystko to, co Bóg wam pokaże, lub odrzucić Boga raz na 

zawsze. Czas jest bliski. Umacniam was na ten czas. Jeszcze raz wylewam zdroje łask niepojętych 

byście dokonali dobrego wyboru, byście dzielnie znieśli wszystkie cierpienia i przeciwności, i z całą 

waszą miłością ruszyli do walki. Do walki zwycięskiej pod moim sztandarem, byśmy wszyscy cieszyć się 

mogli z triumfu Mojego Niepokalanego Serca. Amen. 

Niepokalanów, Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu – sobota, 27 październik 2018.  

M-M.: Panie sługa Twój słucha. Jeśli chcesz  powiedzieć coś Matko, to słucham. 

Matka Boża: Oto pisz: Jestem niezmiernie wdzięczna tym dzieciom, które nawiedzają Kaplicę 

Adoracyjną i chcą prosić o łaskę swoją Matkę. Moje miłosierdzie jest ponad rozum ludzki, ponad wasze 

prośby i błagania, rozciąga się i obejmuje wszechświat cały. Moje drogie dzieci, które tu przychodzą 

otrzymują pełnię łask potrzebnych dla ich potrzeb i trudności życia. Wyposażam je łaskawie i bardzo 

szczodrze, bowiem Duch Święty wypełniający – jak widzisz – całe moje wnętrze i tę kaplicę, wylewa się 

przeobficie na odwiedzających. Zwłaszcza na tych, którzy postanowili pracować dla Boga i ludzi, 

ratować swoich braci. Oni dostają przeobfite dary Ducha Świętego.  

Światło rozświetlające tę kaplicę to  Światło Ducha Świętego przenikające każdą duszę i dusze tych, 

których noszą w swoim sercu. Wszystkich tu ubogacam i obdarowuję najobficiej, bardziej niż mogą 

sobie to wyobrazić, o czym pomarzyć. 

Na nadchodzące trudne chwile dla świata powołuję tu wielu. Uświadamiam dzieciom dla Mnie i Mojego 

Syna, dla Nas się trudzących, że są naszymi wybrańcami, którzy w Naszej obecności są w tym 

świętym miejscu powoływani, do swoich zadań i wyposażani we wszelkie środki potrzebne do ich 

wykonania. Jest to szczególne miejsce powołań dla dzieci Bożych: osób świeckich, 

konsekrowanych, kapłanów. Obecność Moja i Mojego  Syna tak mocno tu odczuwana umacnia 

wszystkich w wierze, nadziei, ufności. Rozciąga się łaską na wasze rodziny 

Proszę przybywajcie do Nas. Nie traćcie tej wielkiej łaski danej waszej Ojczyźnie. Wypełnić swoje 

zadania na tym świecie mogą w tych trudnych czasach, które nadchodzą tylko Ci, którzy zostaną 

powołani i obdarzeni nadzwyczajnymi darami Ducha  Świętego. Ta kaplica jaśniejąca mocą Ducha 

Świętego jest błogosławiona w sposób szczególny przez Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen. 

Poprosiłam Matkę Bożą, aby pomogła mi zrobić piękne zdjęcie jej twarzy, co było bardzo trudne ze 

względu na warunki oświetlenia w Kaplicy.  

Te piękne zdjęcia, jakich nikt nie zrobił dostajesz, dlatego, że tak bardzo chciałaś przekazywać innym 

mój najpiękniejszy obraz. 

(Te zdjęcia – jeśli Pan Bóg pozwoli – zostaną upublicznione w broszurce pt. „Przecudna Gwiazda z Niepokalanowa”) mr M-M 
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SIŁA MATCZYNEJ MODLITWY w KAPLICY  
"Gwiazdy Niepokalanej” w Niepokalanowie  

Świadectwo łask otrzymanych w Niepokalanowie w Kaplicy "Gwiazdy Niepokalanej"- 

kaplicy wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu, która została otwarta 1 

września 2018r. 

- "Od kilku lat miałam poważne problemy ze starszą córką. Niestety w lutym tego roku 

z troski o młodsze dzieci musiałam kazać opuścić jej nasz dom .Ciągłe wyzwiska, rękoczyny. Córka 

rzuciła szkołę, wagarowała, wpadła w nieciekawe towarzystwo. Mimo, że od lutego nie miałyśmy ze 

sobą kontaktu nieustannie modliłam się w jej intencji, szczególnie podczas pierwszych sobót miesiąca. 

Pod koniec sierpnia wyjechałam z młodszymi dziećmi do Rychwałdu . Następnego dnia po powrocie 

przyjechałam do Niepokalanowa do Kaplicy.  

Zamurowało mnie. Mojej najmłodszej trzy letniej Marysi wyrwało się z piersi tylko OJEJ. OJEJ.  

Obiecałam sobie, że wrócę do Kaplicy następnego dnia po pracy, ale już bez asysty. Było to 4 września 

w święto Matki Bożej Pocieszenia. Problem w tym, że nie miałam żadnego prezentu dla Matki Bożej.  

Postanowiłam sobie, że wejdę do Kaplicy od samego dołu po schodach na kolanach.  

Następnego dnia spotkałam na ulicy swoją córkę. Była bezdomna. Chociaż nigdy nie potrafiła przyznać 

się do swoich błędów i porażek opowiadała o tym, jakich strasznych rzeczy doświadczyła przez te pół 

roku; tabletka gwałtu, próba gwałtu, poniewierka, utrata pracy, poniżenie. Córka wielokrotnie została 

okradziona…, z jednej strony straszne doświadczenia, z drugiej strony opieka Matki Bożej, której 

nieustannie zawierzałam swoją córkę. Do domu wróciła 8 września w urodziny Matki Bożej.  

Płakać mi się chciało, bo kilka dni wcześniej kombinowałam, jaki prezent zrobić Niepokalanej, a Ona w 

swoje urodziny przyprowadziła moje dziecko do domu. W niedzielę 9 września pojechałam do 

Niepokalanowa już ze wszystkimi dziećmi. Znów szłam na kolanach po schodach... podziękować 

najlepszej ze wszystkich mam i jedyną jaką mam. Maryja" 

Oddani Niepokalanej 

https://www.facebook.com/oddaniniepokalanej/photos/a.1401742686541143/1891066830942057/?type=3&theater 

RELACJA RYCERKI BASI z KRAŚNIKA  
z REKOLEKCJI w SKRZATUSZU, 20-23.09.2018 

   Uczestniczyłam w rekolekcjach w Skrzatuszu w dniach  od 20-23 

września 2018r. w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Pani 

Skrzatuskiej. 

   Na rekolekcje dojechałyśmy wraz z rycerka Magdą z Kraśnika w 

czwartek 20-go września 2018 r.  wprost na naukę rekolekcyjną ks. 

Macieja Bagdzińskiego, który przedstawił życie i okoliczności śmierci 

błogosławionej Karoliny Kózkówny.  Bardzo mnie zainteresowało to, 
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że Karolina miała pobożnych rodziców, tam modliła się cała rodzina, ojciec czytał życiorysy świętych, 

ludzie wieczorami przychodzili, aby posłuchać. Od Karoliny biła dobroć i miłość do innych, była bardzo 

lubiana we wsi, każdemu starała się pomóc.  A więc na świętość zarabia się całym życiem.  Ciało 

Karoliny po śmierci  było kilkakrotnie przenoszone, a aktualnie jest umieszczone w sarkofagu w 

ołtarzu  na którym jest sprawowana Eucharystia. Otrzymaliśmy od księdza radę aby zamówić 

obrazki  bł.  Karoliny z relikwiami z nitką z jej chusty. Postanowiłam zamówić  większa ilość nie tylko dla 

siebie, co też zrealizowałam bardzo szybko. 

   Następnie uczestniczyliśmy w Różańcu  części radosnej prowadzonej 

przez ks. Tadeusza Bachorza, rozważania te poruszyły nasze serca. 

[Zresztą wszystkie modlitwy były prowadzone przez ks. Tadeusza co 

bardzo mocno dowartościowało tę ucztę duchową]. 

  Msza święta była sprawowana przez dwóch kapłanów tj. ks. Macieja 

Bagdzińskiego i ks. Tadeusza Bachorza.  Towarzyszyły nam wystawione 

figurki Chrystusa Króla i Matki Bożej z Guadelupy, św. Józefa oraz Pana 

Jezusa Miłosiernego.  Po Mszy świętej ucałowaliśmy relikwie św. 

Andrzeja Boboli, o. Pio,  św. Maksymiliana Kolbe i bł. Karoliny Kózkówny , a także relikwie z drzazgami z 

Krzyża Świętego Pana Jezusa. 

  Ks. Bachorz przywiózł obrazki Jezusa Miłosiernego z koronką  w różnych językach i medaliki Matki 

Bożej Niepokalanej i rozdał nam, abyśmy zawieźli do kapłanów za granicą, aby tam kapłani rozdali 

ludziom. Mam córkę w Szkocji toteż wzięłam obrazki w języku angielskim  i polskim dla Polonii. 

  Ks. Bagdziński podczas Mszy Świętej wyjaśnił jak ważne jest błogosławieństwo dzieci przez ojca i 

matkę. Dziecko należy oddać Matce Bożej i błogosławić  kilka razy dziennie.   Zwrócił uwagę na to, że w 

obecnych czasach znaczna część młodzieży nie zawiera sakramentalnego małżeństwa, wiele osób 

mieszka ze sobą bez ślubu. Ksiądz powiedział, że jeśli matka pozwala na  zamieszkanie razem bez 

ślubu to ona pierwsza podlega piekłu. Powinna powiedzieć  dziecku: „to jest twoje życie, ale ja za ciebie 

odpowiadam przed Bogiem i nie zgadzam się, abyś grzeszył”. 

  Ks. Bagdziński przedstawił nam życiorys św. Maksymiliana Kolbe i okoliczności i pokonywane 

trudności z wydaniem Rycerza Niepokalanej. Z tej katechezy wypłynął wniosek , że zawsze mamy 

wypełniać Wolę Bożą. Mamy modlić się o powołania , aby wyprosić świętych kapłanów. Trzeba głosić 

ewangelię swoim życiem, nie pouczać, ale dawać świadectwo swoim zachowaniem. Za kapłanów 

odmawiać prostą modlitwę 7 razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu [tzw. koronka Królowej 

Pokoju]. Tę modlitwę dała  nam Matka Boża w Mediugorie.  Aniołowie zazdroszczą nam cierpienia i 

Komunii Świętej.  Komunia Święta powinna być przyjmowana na kolanach , a po Komunii Św. w sercu 

mamy moc Bożą, której boi się diabeł. 

   Ks. Bachorz mówił o Matce Bożej, tłumaczył, że jeśli jesteśmy niewolnikami Maryi  to nie mamy prawa 

narzekać. Różańca nigdy nie wstydzili się: prymas polski ks. kardynał Stefan Wyszyński, ojciec święty 

Jan Paweł II i święty Maksymilian Kolbe. Świętych powinniśmy naśladować, prosić o konkretną  pomoc. 

Należy często odmawiać akt miłości: „ Jezu, Maryjo kocham Was ratujcie dusze”. Przez  ten akt dużo 

pomagamy duszom. 
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  Musze podkreślić, że każdy dzień rekolekcji rozpoczynał 

się  śpiewem godzinek ku czci Najświętszej Maryi Panny oraz 

odmawianiem Różańca. Jeden Różaniec był ofiarowany za dusze, 

które oddały swe życie za Polskę. Łączyliśmy się z Jasną 

Górą,  gdzie modlono się za Polskę z racji 100 rocznicy 

odzyskania niepodległości. 

  Ksiądz nam wyjaśnił jakie jest zagrożenie przez Islam, oni nie 

uważają Matki Bożej, a Fatima to według nich córka Mahometa. 

Matka Boża depcze głowę węża i księżyc ma pod stopami, a 

księżyc  to symbol Islamu. 

  Bardzo wzruszyła mnie Droga Krzyżowa prowadzona  przez księdza Bagdzińskiego w piątek w 

godzinie Miłosierdzia. Rozważania połączone były z  Koronką do Miłosierdzia Bożego. Rozważania te 

niektórym uczestnikom wycisnęły łzy z oczu, niektórzy modlili się modlitwą uniżenia (leżenie krzyżem). 

Po zakończeniu Drogi Krzyżowej ucałowaliśmy Krzyż  Pana Jezusa stojący na wzgórzu. Poniżej Krzyża 

jest figura Matki Bożej, spod której wypływa źródełko z uzdrawiającą wodą. Wodę tę nabieraliśmy w 

pojemniki i zabraliśmy do domu; obdzieliłam nią uczestników rekolekcji w Kraśniku. 

   W dniu 21-go była odprawiona Msza święta zbiorowa we 

wszystkich intencjach jakie złożyliśmy na piśmie na 

ołtarzu. Intencje te były odczytywane przez obydwu kapłanów 

odprawiających Mszę świętą, a ks. Bagdziński powiedział, że 

zabierze je do Mediugoria. [Na tej Mszy był także trzeci ks. 

Dariusz Skibicki (były opiekun grupy Małych Rycerzy ze 

Szczecina) i odprawił pierwszą intencję z 10 Mszy zamówionych 

przez rycerzy ze Szczecina („O zgodę, jedność i Boże światło dla 

Polaków i rządzących oraz moc Ducha Świętego w wygaszeniu 

wszelkich buntów, szkodliwych działań i opamiętanie środowisk 

sędziowsko-prawniczych, medialnych i opozycji totalnej oraz 

zgodę i uzdrowienie relacji w trójpodziale władzy mocą Ducha Świętego a także o podporządkowanie się 

obowiązującemu prawu obywateli RP szczególnie tych, od których oczekuje się przestrzeganie 

praworządności za przyczyną Królowej Polski, św. Michała Archanioła, Anioła Stróża Polski i Aniołów 

Stróżów wszystkich Polaków a także za przyczyną Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz 

Czyśćcowych” – wszystkie intencje na str….).] Zostaliśmy też pobłogosławieni olejem świętego Charbela 

i każdy został omodlony oraz usłyszał słowa od Pana Jezusa. Podczas Mszy Świętej wiele osób 

odmówiło AKT ODDANIA RODZINY Niepokalanemu Sercu Maryi [wg treści jaki były nabyty i odmówiony 

przez uczestników uczty duchowej w Niepokalanowie]. 

  Ks. Bachorz zwrócił naszą uwagę na fakt, że w dniu 13 października 1984r. nastąpił wybuch pożaru od 

broni nuklearnej w Siewiersku i w tym dniu był zamach na życie papieża Jana Pawła II. Matka Boża 

Fatimska uratowała Ojca świętego. Od czasu zamachu papież Jan Paweł II nie opuścił żadnej pierwszej 

soboty miesiąca wynagradzając i dziękując Matce Bożej; i my mamy iść śladami wielkiego naszego 

rodaka. 
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Koleżanka Magda z Kraśnika wraz z 15-toma innymi rycerzami [oddała się w niewolę Jezusa przez 

Maryję dokonując AKTU OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ Niepokalanemu sercu Maryi św. Ludwika 

Grignion de Montfort`a] i przyjęła łańcuch niewolnictwa Matki Bożej.  9 osób złożyło zgłoszenia 

do  wspólnoty małych rycerzy, z tego 5 osób zostało przyjęte w poczet [rzeczywistych] rycerzy [Legionu 

MRMSJ]. 

 Ponieważ otrzymałam sms-a, że w dniu 13 października br. w Lublinie planowana jest parada równości, 

gdzie ma przybyć ok. 800 osób gorszących ludzi [grzechem sodomskim], więc podeszłam z tą 

wiadomością do księdza Tadeusza, a kapłan poprowadził różaniec w intencji: aby ta parada LGTB (z 

ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) – skrótowiec odnoszący się do lesbijek, gejów, osób 

biseksualnych oraz osób transgenderycznych jako do całości. nie doszła do skutku). Później 

dowiedziałam się, że prezydent Lublina nie wydał zezwolenia na w/w marsz. Chwała Panu. 

  Podczas tych pierwszych dni rekolekcji towarzyszył nam również ks. Dariusz Skibicki , który przyjechał 

ze swojej parafii (archidiecezja szczecińsko-kamieńska), aby służyć w konfesjonale w posłudze 

spowiedzi, rozmów duchowych oraz udzielając indywidualnych porad i wskazówek 

duchowych. Każdemu z tych trzech kapłanów został honorowym członkiem Legionu przez wręczone 

dyplomiki i oznaki małego rycerza a także adekwatne do posługi kapłańskiej upominki książkowe. 

 Jestem zachwycona tymi rekolekcjami… Cieszę się, że mogłam w nich uczestniczyć, stanąć na tak 

świętym miejscu. Nie jestem w stanie wszystkiego opisać co usłyszałam i przeżyłam. Dziękuję za ten 

święty czas rekolekcji Panu Bogu w Trójcy Jedynemu, Matce Bożej, św. Aniołom i Wszystkim Świętym 

oraz każdemu z kapłanów natchnionych Duchem Bożym  

mr Barbara Łukasik 

P.S. od redakcji:  

SKRZATUSZ - „TO MIEJSCE JEST ŚWIĘTE!” 

W Skrzatuszu, 3-dobowych rekolekcjach wzięło udział 100 osób włącznie z kapłanami. Oprócz kaplicy w 

domu pielgrzyma korzystano z historycznej, odrestaurowanej świątyni mieszczącej piękną, cudowną 

Pietę.    

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Pani Skrzatuskiej to najważniejsze 

Sanktuarium na południu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej między 

Piłą a Wałczem. (Drugie sanktuarium diecezjalne to Kaplica Matki 

Bożej Trzykroć Przedziwnej, Królowej Przymierza na Górze 

Chełmskiej w Koszalinie, poświęcona przez św. Jana Pawła II 1 

czerwca 1991 r. na rozpoczęcie IV pielgrzymki papieża Polaka do 

Ojczyzny; Mojżesza naszych czasów z głoszonym dekalogiem – 

aktualnymi 10-ma przykazaniami Bożymi)  

W 40 rocznicę diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i w 25 rocznicę koronacji Piety, podczas modlitwy 

ojców Enrique Porcu i Antonello Cadeddu z Brazylii przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w 

obecności ok. 7 tysięcznego tłumu wiernych padają słowa proroctwa.  
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Przytulając się do monstrancji o. Antonello opowiedział o widzeniu, które otrzymał od Boga. Mówił o 

przekleństwie, które dotknęło te ziemie i wody w XVII i XVIII w. Potem zwrócił się do biskupa 

diecezji, przekazując mu prośbę od Matki Najświętszej. 

- Maryja prosi, by tu, w Skrzatuszu, na tym wzgórzu powstało źródło. Z niego popłynie siedem 

strumieni, które łączyć się będą ze sobą. Obok stanie figura Maryi Niepokalanej, miażdżącej 

głowę szatana. Niech z tego symbolu wody żywej popłynie zdrój wiary dla całej Polski - mówił 

włoski misjonarz. 

- Moja Mama wzięła mnie w ramiona, kiedy umarłem, ale z mojego serca - otwartego przez 

włócznię - wypłynęła woda żywa i krew, która uzdrawia. I tutaj wielu będzie się nawracać poprzez 

spowiedź. To miejsce jest święte! Wielu protestantów będzie się tutaj nawracać, a Maryja weźmie 

ich w swoje ramiona - zapewniał o. Antonello. 

- Jezus błaga: ja chcę mieć w Koszalinie kościół otwarty przez całą dobę, gdzie wiele moich 

świeckich dzieci będzie adorować wieczyście Najświętszy Sakrament w intencji całej Polski. 

Jezus prosi was o to. Nie za klauzurą, ale w kościele, który wskaże ksiądz biskup.” 

Potem o. Antonello zaprosił do ołtarza wszystkich, którzy zadeklarowali chęć bycia w grupie oddającej 

nieustanną cześć Jezusowi i wstawiającymi się za Polską (…). 

„Maryja, na prośbę swego Syna, Jezusa, prosi biskupa, aby blisko krzyża, który jest tam wysoko, 

otworzyć źródło wody, które proboszcz tego miejsca będzie świecił stale. Poprzez ten obraz Pan 

Jezus chce błogosławić wszystkie te miejsca, rzeki, które kiedyś, przed wiekami, zostały 

przeklęte. Te pobłogosławione wody popłyną do wszystkich wód w Polsce, aby je uświęcić. Pan 

Jezus prosi, aby z tego źródła wypływało 7 maleńkich strumieni, które będą spływały do 

maleńkiego jeziorka, gdzie ma być umieszczona figura Maryi miażdżącej głowę węża. Te wody, to 

malutkie źródło, z którego będzie wypływała woda spod krzyża, one staną się wodami, które będą 

uzdrawiać fizycznie, psychologicznie, duchowo. I tutaj wielu będzie się nawracało przez 

spowiedź.” 

Od tego czasu miejsce to nabiera większej rangi i jest coraz bardziej nawiedzane przez pielgrzymów. 

Ordynariusz koszalińsko- kołobrzeski ks. bp Edward Dajczak od osobistej modlitwy przez złożone 

działania wsparte Bożą łaską buduje zaplecze rekolekcyjno-pielgrzymkowe. I właśnie u progu finalizacji 

tego przedsięwzięcia zostały zorganizowane po raz pierwszy rekolekcje dla Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego. Poza rekolekcjami dla uczestników Synodu Diecezjalnego byliśmy 

pierwszą wspólnotą modlitewną, która korzystała z wybudowanych obiektów. Trzeba podkreślić, że na 

czas rekolekcji dotarły ostatnie ławki jako wyposażenie kaplicy, z której korzystaliśmy.  

Towarzyszyła nam Matka Boża Bolesna w kopii Piety, (koronowanej koronami papieskimi), której 

oryginał znajduje się kościele pw. Matki Bożej Wniebowziętej wybudowanym jako votum wdzięczności 

za zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem 335 lat temu.  Polichromowana rzeźba Matki 

Bożej z ciałem martwego Chrystusa na kolanach umieszczona w ołtarzu głównym kościoła 

Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu. Jest to charakterystyczny typ Piety ukształtowany w Europie na 
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początku XV wieku. Figurze oddawano cześć już w XVI stuleciu, a od 1605 roku zaczęto spisywać cuda 

i łaski, uzyskane za pośrednictwem skrzatuskiej Madonny. 18 września 1988 roku Prymas Polski, 

kardynał Józef Glemp koronował Pietę.  

Kopia tej piety jest też w kaplicy Domu Miłosierdzia w Koszalinie, którą to kaplice wyznaczył ks. bp. E. 

Dajczak na miejsce modlitwy za Polskę zgodnie z drugą częścią proroctwa skrzatuskiego:  

„Jezus błaga: ja chcę mieć w Koszalinie kościół otwarty przez całą dobę, gdzie wiele moich 

świeckich dzieci będzie adorować wieczyście Najświętszy Sakrament w intencji całej Polski. 

Jezus prosi was o to. Nie za klauzurą, ale w kościele, który wskaże ksiądz biskup”.  

Dzieje cudownej figury, która dzisiaj przyciąga jak magnes pielgrzymów do Skrzatusza są jak scenariusz 

filmowy. Wątki sensacyjne i legendarne są jednak nie mniej interesujące niż świadectwo wiary 

mieszkających tu pokoleń. 

Matka Boska Bolesna, trzymająca w ramionach ciało Syna, 

od stuleci słucha modlitw błagających o pomoc. I pomaga. 

W Skrzatuszu miał szukać wsparcia w 1690 r. nawet król Jan 

III Sobieski przed bukowińską wojną z Turkami. Ówczesny 

starosta nowodworski otrzymał też królewskie donacje 

(darowizny) na wybudowanie nowej, murowanej świątyni dla 

godnej cudownej Piety. 

Jak niepozorna z wyglądu, choć słynąca cudami figura trafiła 

do Skrzatusza? 

W drugiej połowie XVI w. profanacje, rabowanie kościołów i antykatolickie rozruchy na pograniczu 

Pomorza i Wielkopolski były na porządku dziennym. Burza nie ominęła też świątyni w Mielęcinie i 

otaczanej tu czcią Piety. Jak notuje dwieście lat później ks. Andrzej Delert: „Luteranie wyważyli drzwi 

kościoła w Mielęcinie, zrabowali wota, figurkę obciążyli kamieniami i chcieli zatopić w pobliskim jeziorze”. 

Zgodnie z legendą polichromowana Pieta, wykonana z drewna lipowego, wypłynęła na powierzchnię 

wody i w jednym, i w drugim i kolejnym jeziorze. Nie powiodła się też próba jej spalenia. Zniechęceni 

protestanci w końcu zgodzili się ją sprzedać 

przejeżdżającemu garncarzowi z Piły, jako zabawkę dla 

dzieci. Ten w drodze powrotnej zatrzymał się w Skrzatuszu, 

gdzie figura już pozostała. 

Legenda? Być może, ale już prawdą jest to, że Pieta 

cieszyła się tu zawsze niesłabnącą czcią. Dbali o nią 

pracujący tu jezuici, potem salezjanie i księża diecezjalni. 

Co prawda pierwszy wykaz cudów, które dokonały się tu za 

wstawiennictwem Maryi, spłonął, ale powstała kolejna 
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kronika cudownych interwencji, niezwykłych i niewytłumaczalnych na gruncie medycyny uzdrowień. 

Te cuda potwierdzają rozliczne wota, którymi obdarowywano Skrzatuską Panią przez wieki.– Są rzeczy 

kosztowne i skromne wartością materialną, ale nie sentymentalną i uczuciową. Jest w nich życie 

duchowe, jest modlitwa, jest nadzieja i zaufanie do Matki Bożej. Te cuda dalej się dzieją. Ludzie wciąż 

zgłaszają wysłuchane modlitwy. – mówi ks. Henryk Romanik, diecezjalny konserwator zabytków.” 

„To miejsce jest święte!” to znaczy niebo jest tu otwarte na udzielanie rozlicznych łask dla duszy i 

ciała.  

Dla zainteresowanych podajemy ADRES DOMU PIELGRZYMA:  

Skrzatusz, ul. K. Kadrzyckiej 2; 64 – 930 Szydłowo  

tel. 698 446 375 e-mail: dompielgrzyma42@gmail.com 

26-29.09.2019 to termin zarezerwowany na II REKOLEKCJE w diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej 

Bolesnej w Skrzatuszu organizowane dla Małych Rycerzy i kandydatów. Zapisy i informacje szczegółowe: mr 

Wiesław kom. 668 093 700 (Ilość miejsc ograniczona - na 99 osób, koszt na obecną chwilę to 240,00) Zapisy na 

rekolekcje od 6 sierpnia 2019 r.  i będą realizowane po uprzednio dokonanej zaliczce 100 zł.  

Echo z DNIA SKUPIENIA w Kraśniku, 4.10.2018 r.  

W  dniu 4 października 2018 r. tj. w wigilię święta świętej Faustyny odbył się dzień skupienia  dla małych 

rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego  i czcicieli 

miłosierdzia  Bożego w Kraśniku przy parafii Miłosierdzia Bożego 

przed odpustem parafialnym ku czci świętej Faustyny Kowalskiej. 

Prowadzącym był ks. dr  Lesław Krzyżak. Ten dzień modlitwy i 

skupienia rozpoczęliśmy o godz.10-tej  wystawieniem relikwii  Świętej 

Faustyny, którego dokonali  nasi księżą ks. proboszcz Wiesław 

Szewczuk i ks. Lesław Krzyżak.  Ks. proboszcz po powitaniu księdza i uczestników służył w 

konfesjonale.  Była też wystawiona figurka Matki Bożej z Guadelupe, która będzie peregrynować wśród 

małych rycerzy. Ksiądz Lesław odprawił Mszę Świętą w intencjach w jakich modlą się mali rycerze, w 

intencji kapłanów opiekunów wspólnoty oraz wszystkich rycerzy żyjących i zmarłych. 

Nadmienię, że na ten czas modlitwy zapraszaliśmy chętnych indywidualnie, a także poprzez naszych 

księży w niedzielnych ogłoszeniach parafialnych, ale zapraszaliśmy też tych, którzy odeszli wraz z naszą 

założycielką Zofią Grochowską i ufamy, że byli i oni. 

Msza Święta była odprawiona bez  pośpiechu z kazaniem 

wygłoszonym przez naszego księdza Lesława o Miłosierdziu 

Bożym  i miłości rodzicielskiej oraz ujemnych skutkach w razie jej 

braku.  

W czasie darów ofiarnych trzy osoby złożyły formularze 

zgłoszenia do wspólnoty małych rycerzy oraz dwie osoby 

mailto:dompielgrzyma42@gmail.com
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deklaracje o przyjęcie w poczet małych rycerzy. Komunię świętą przyjęliśmy na klęczkach / kto tylko 

mógł uklęknąć/. Po Komunii  Świętej było uroczyste przyjęcie do wspólnoty Jadwigi Ćwik z Kraśnika i 

Genowefy Michalczyk ze Zdziłowic oraz małżeństwa Aldony i Józefa Góźdź i Andrzeja Kot na okres 

próbny. Wspomnę, że te osoby nie były przypadkowe, a od dłuższego czasu łączyły się ze wspólnotą w 

naszych działaniach, modlitwie, czy pielgrzymkach. 

We Mszy Świętej uczestniczyło ponad 60 osób ze wszystkich 5-ciu parafii kraśnickich, a także 

z  Batorza, Huty Józefów, ze Stróży, Sulowa, Zarajca, Zdziłowic, a także nasza sekretarz Zarządu 

Legionu MRMSJ pani Maria Mrózek z mężem z Warszawy.   

Po Mszy Świętej była wygłoszona przez księdza obrazowo katecheza o rodzinie, o wzajemnym wsparciu 

w rodzinie. 

Brakło czasu na pytania i dyskusje, gdyż zbliżał się czas planowanego obiadu i należało się rozgrzać 

gorącym rosołem. Były też pierogi do wyboru , kanapki, ciasto i gorąca herbata. 

Po obiedzie odprawiliśmy drogę krzyżowa poświęconą głównie kapłanom i o powołania kapłańskie i 

zakonne. 

Od godz. 15-tej przy wystawionym Przenajświętszym Sakramencie uwielbialiśmy Pana Jezusa 

odmawiając koronki do Miłosierdzia Bożego z rozważaniem męki Pana Jezusa z 

uwielbieniem  poszczególnych Ran Pana Jezusa. Niestety w nieubłaganie goniącym nas czasie 

odmówiliśmy  5 koronek, a nie 7 jak zawsze odmawiamy, rozważaliśmy też tajemnice światła w Różańcu 

Eucharystycznym oraz modlitwę o łaski za pośrednictwem św. Faustyny i litanię do naszej świętej 

patronki. 

Na koniec przy śpiewie pieśni ucałowaliśmy relikwie świętej Faustyny i po błogosławieństwie 

Przenajświętszym Sakramentem zakończyliśmy nasz dzień skupienia. 

Kto chciał skorzystać z sakramentu spowiedzi miał taką możliwość na początku u księdza proboszcza a 

później u ks. Lesława. 

Dziękujemy obydwu księżom za posługę, życzliwość i modlitwę, dziękujemy pani Marii Mrózek, która 

uczestniczyła z nami w modlitwie,  a także rozprowadzała książki, dziękujemy wszystkim, którzy 

przyjechali spoza Kraśnika, a także wszystkim uczestnikom, także tym, którzy nie należą do wspólnoty, 

ale wspierają i niejednokrotnie z nami uczestniczą we mszach 

Świętych, czy pielgrzymkach. 

W niedzielę 7 października uczestniczyliśmy w odpustowej sumie, 

procesji, a później adoracji Przenajświętszego Sakramentu 

oczywiście już w bardzo okrojonej liczbie osób. 

Nadmienię jeszcze, że w procesji nieśliśmy znak małych rycerzy, 

obraz Pana Jezusa Miłosiernego oraz figurkę Matki Bożej z Guadelupe. Dołączam kilka zdjęć z dnia 

skupienia i procesji odpustowej.     mr Cecylia Dudek 
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28 SIERPNIA - ŚWIĘTO KRÓLOWEJ I MATKI 
CZASÓW OSTATECZNYCH – NOWENNA, OBRAZ 

NOWENNA DO KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH 

UDZIELONA LUZ DE MARII 19 sierpnia 2018, na internecie 20 sierpnia 2018 

† IMPRIMATUR: + Mons. Juan Abelardo MATA, Bishop of Diocese of Estelí  

Luz de Maria pochodzi z Nikaragui, otrzymuje orędzia w j. hiszpańskim. Na internecie 
orędzia są zamieszczane w j. oryginału oraz w tłumaczeniu na osiem innych języków.  

Tłumaczenie na j. polski z j. ang. z pomocą tłum. na j. niem.: Magdalena Tuszyńska   

https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=i_call_on_all_m
y_people_to_join_in_the_novena_to_my_mother_as_queen_and_mother_of_the_end_times&utm_term=2018-08-20  

Mój Ukochany Ludu:  

Wzywam wszystkich Moich ludzi do przyłączenia się do Nowenny do Mojej Matki, Królowej i Matki 

Czasów Ostatecznych , która się rozpoczyna w poniedziałek 20 sierpnia i kończy w dniu 28 sierpnia 

2018. 

Nowenna ta ma ogromne znaczenie dla Naszej Przenajświętszej Trójcy i dla Naszej Błogosławionej 

Matki, udzielana jest wam w spełnieniu Naszego pragnienia udzielenia wam pomocy. Wasz Jezus 

Kochane dzieci: 

Moje Matczyne Serce pragnie, abyście się połączyli w jednym sercu modlitwy w ten trzeci poniedziałek, 

20 sierpnia , w przedostatnim miesiącu Nowenny dla Zadośćuczynienia Naszym Bolejącym Sercom. 

Kocham was.  Matka Maryja 

NOWENNA DO KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH 

Jako przygotowanie do święta 28 sierpnia 2018, zaczynamy Nowennę 20 sierpnia 2018 - kończymy 28 

sierpnia 2018. 

Nowenna ta została podyktowana Luz de Maríi przez Naszą Błogosławioną Matkę. Każdego dnia 

Nowenny Matka Najświętsza pragnie, abyśmy zjednoczeni z Nią odmówili modlitwę wstępną, modlitwę 

dnia i z miłością wykonali ofiarowanie, które Ona wskazuje. Nowenna ta może być odmawiana z 

miłością i oddaniem o każdej porze roku. 

Nasza Matka przypomina także: "Jak wszystkie Moje dzieci wiedzą, podczas odprawiania Nowenny 

koniecznym jest aby brać udział w Najświętszej Eucharystii". 

MODLITWA DO KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH 

(Modlitwa wstępna) 
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Umiłowane dzieci, wzywam was do modlitwy: 

Boski Ojcze, Przedwieczny i Wszechmogący, Święty Synu, Słowo Wcielone, Święty Paraklecie, Duchu 

Święty, Jedyny Prawdziwy Boże w Trzech Osobach. Wylej Swoje Najświętsze Błogosławieństwo na to 

stworzenie, które błaga przed Twoim Boskim Majestatem. Weź mnie za rękę, abym nie był pozbawiony 

Twojej Ochrony, daj mi niezachwianą nadzieję na spotkanie z Twoją Chwałą. Niechaj moja dusza będzie 

wyrzeźbiona przez Twojego Ducha Świętego i otrzymam Rozeznanie,  które poprowadzi mnie do 

Prawdy Twojego Słowa, abym nie zboczył ze Świętej Ścieżki. 

Najświętsza Trójco, udzieliłaś Twojemu Ludowi błogosławieństwa posiadania Królowej i Matki Czasów 

Ostatecznych, aby wstawiała się i broniła Twojego Ludu. Witam tak wywyższoną Królową i Matkę, biorę 

Jej błogosławioną Rękę i podporządkowuję się Jej Matczynym Instrukcjom  tak więc razem z Nią będę 

czynił Twoją Wolę. 

Matko, która prowadzisz, Matko, która się wstawiasz, Matko, która ochraniasz tę Ludzkość podążającą 

donikąd, bądź moim sternikiem, tak, aby moja dusza nie uległa słabości w obliczu szponów zła. 

Daj mi siłę woli, abym nie obawiał się oczekiwania, ale raczej, żebym obawiał się popaść w insynuacje 

zła i nie pozwolił mojej duszy zagubić się w ciemnościach zła. 

Królowo i Matko Czasów Ostatecznych, przyjdź, zaakceptuj mnie i naucz mnie czekać na czas działanie 

Trójcy, nie chcę wyprzedzać czasu, ale pod ochroną Twojej wierności, niechaj stanę się Twoim 

odbiciem, i żeby nic nie wywołało takiego lęku, że wydawać by się mogło, że ulegnę. 

Królowo i Matko Czasów Ostatecznych, spraw, aby odrodziła się we mnie Miłość, Wiara i Nadzieja, 

a także, abym żyjąc odważnie tak jak Ty, karmił się Wolą Trójcy i kontynuował z żarliwą wiarą w to, że 

mnie poprowadzisz w kierunku upragnionego spotkania z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, będąc 

odrodzonym do nowego życia u boku Przenajświętszej Trójcy. Amen. 

PIERWSZY DZIEŃ 

Módlcie się o nawrócenie ludzkości 

MODLITWA DO KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH... 

MODLITWA DNIA: 

Królowo i Matko spójrz na mnie, jestem sam, przyjdź do mnie, potrzebuję Twojej Miłości. Umieść moje 

prośby w Swoim Sercu, o których przyjęcie Cię proszę: (dodajemy tutaj osobiste petycje). Rozpal mnie 

promieniami Twojego Posłuszeństwa, Wiarą, Nadzieją i Miłością. Pragnę pomóc moim braciom i 

siostrom z tym samym Posłuszeństwem, abyśmy razem mogli poznać Twojego ukochanego Syna. 

Amen. 

Ofiarowanie: Zapraszam was do ofiarowania posłuszeństwa Mojemu Synowi. 
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DRUGI DZIEŃ 

Módlcie się za tych, którzy nie znają Trójcy Przenajświętszej 

MODLITWA DO KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH... 

MODLITWA DNIA:  

Niech Twoje Serce będzie skarbem, w którym odkrywam nieskończony wymiar Trójjedynej Miłości. Nie 

pozwól mi być niewdzięcznym dzieckiem, które zaprzecza Stwórcy, nie pozwól mi być ślepym 

stworzeniem, które zaprzecza Odkupieniu, nie pozwól mi być tak oszukanym, aby myśleć, że bez Ducha 

Świętego moje sumienie może być oświecone i móc rozeznać co jest od Boga, a co nie pochodzi od 

Boga. Królowo i Matko, błagam Cię, abym był instrumentem dla dobra moich braci i sióstr. Amen. 

Ofiarowanie: W tym dniu proszę was, abyście wykonali dzieła miłosierdzia wobec potrzebujących. 

DZIEŃ TRZECI 

Módlcie się, aby prześladowcy i wrogowie Ludu Mojego Syna zostali rozproszeni 

MODLITWA DO KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH... 

MODLITWA DNIA: 

Królowo i Matko uciskanych, spójrz na mnie, ja wzywam Cię ze wszystkich moich sił. Nie pozwól, aby 

mój rozum był większy niż moje serce, rozpal we mnie odwagę, by pójść ścieżką nawrócenia. Nawet 

jeśli prześladują mnie na ziemi za to, że kocham Twojego Syna, przyjdź ze Swoimi Aniołami i idź ze 

mną, przyjdź i naucz mnie przeciwstawiać się, spoglądając w każdej chwili na Twoje Matczyne Oblicze. 

Niech Twoje spojrzenie przenika moje myśli, abym nie oddalał się, bez względu na to, ile świat oferuje 

mi owoców, które doprowadzą mnie do grzechu. Przyjmij Królowo i Matko moje pragnienia i spraw, aby 

ziściły się dzięki Tobie. Amen. 

Ofiarowanie: Wzywam was, abyście adorowali Mojego Syna. 

CZWARTY DZIEŃ 

Ofiarujcie ten dzień dla swojego osobistego nawrócenia 

MODLITWA DO KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH... 

MODLITWA DNIA: 

Niechaj radość spoglądania na Ciebie prowadzi mnie do kontynuacji ofiarowywania każdego dnia 

wszystkiego co we mnie jest najlepsze. Ofiarowuję siebie, więc możesz mnie polerować, ja nie chcę się 

zgubić, zło dezorientuje mnie i przytłacza przyziemnością. Przechodzę trudne chwile, moja ludzka siła 

słabnie... Królowo i Matko napełnij moje serce Swoją Siłą a mój umysł Twoim Posłuszeństwem i 

Stanowczością. Chcę iść naprzód ku Wiecznemu Życiu, pragnę, aby moje ludzkie ego stało się 

instrumentem dla duchowego wzrostu. Królowo i Matko napełnij mnie Twoimi Darami, pomóż mi 
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przezwyciężyć potrzebę chęci bycia zawsze najlepszym i najbardziej oklaskiwanym. Przyjdź Królowo 

Nieba i Matko Ludu Twojego Syna, uczyń mnie nową osobą, niewinną, która podporządkuje się u 

Twoich stóp, wzrastając pod ochroną Twojej Czystości. Amen. 

Ofiarowanie: Dziel się pożywieniem z potrzebującymi. 

PIĄTY DZIEŃ 

Dzisiaj wzywam was, byście kochali swoich braci i siostry, i ich nie odrzucali 

MODLITWA DO KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH... 

MODLITWA DNIA: 

Mój Jezu, naucz mnie patrzeć na Twoje Oblicze w moich bliźnich. Pragnę, aby moje oczy nie były takie 

ludzkie, pragnę, aby były bardziej duchowe, będą wtedy spoglądały z tą samą Twoją Miłością. Królowo i 

Matko podziel się ze mną światłem Twoich spojrzeń jakie posiadasz od Ducha Świętego. Przyjdź, 

błagam Cię, aby mój umysł, moje myśli i moje serce były bardziej tym, co Boskie a pycha i uprzedzenia 

zostały oderwane ode mnie, abym nie czuł się zbawionym i większym od moich braci. Mój Jezu, chcę 

być w pełni świadomy tego, co to znaczy być Twoim synem i należeć do Twojego Ludu. Być świadomy 

tego, że nie czuję się zbawiony, mówiąc, że cię kocham, zdając sobie sprawę, że ten, kto Cię kocha, 

kocha bez zastrzeżeń swojego bliźniego. Amen. 

Ofiarowanie: Proszę, ofiarujcie Komunię świętą  za waszych braci i siostry, za tych, których nie 

kochacie tak, jak powinniście. 

SZÓSTY DZIEŃ 

W tym dniu pobłogosławicie wszystkich braci i siostry, których widzicie;  

pobłogosławicie wszystkich  

swoim umysłem, swoimi myślami i sercem: ich wszystkich 

MODLITWA DO KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH... 

MODLITWA DNIA: 

Królowo i Matko Czasów Ostatecznych, przyjdź i weź mój umysł, moje myśli i moje serce, abyś to Ty we 

mnie błogosławiła  moich braci i siostry. Jestem niezdolny do błogosławienia bez czynienia różnicy i nie 

przestrzegając Pierwszego Przykazania, modlę się o Twoją Matczyną Pomoc, aby być posłusznym 

Przykazaniu Miłości. Królowo i Matko, przyjdź i odnów moje serce, abym mógł kochać moich braci i 

siostry tak, jak kocha Twój Syn: bez różnicy. Daj mi odnowiony umysł i myśl, abym nie tworzył przeszkód 

w moim sercu, które interweniują i [przez] które odmawiania sobie zbawienia wiecznego. Amen. 

Ofiarowanie: W tym dniu postanowisz być miłością dla swoich bliźnich, aby zniknęła zazdrość, zawiść, 

próżność, pragnienie posiadania, brak miłości i materializm. 
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SIÓDMY DZIEŃ 

Ofiarujcie ten dzień, aby wzrosła wierność,  

a wy żebyście się nie zachwiali w ważnych chwilach 

MODLITWA DO KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH...  

MODLITWA DNIA: 

Kochający Ojcze, Miłosierny Synu, Duchu Święty Pocieszycielu, Niechaj wszędzie uwielbiana  będzie 

Twoja Trójca. Wszechmocny i Wieczny Boże, ześlij na mnie Ducha Świętego. Chylę twarz przed Twoją 

Wysokością, pokornie błagam o Dar Mocy, abym nie upadł bez względu na to, jak silne są próby. 

Najświętsza Trójco, zatracam  siebie w Tobie, a powracając do zmysłów w tej chwili, mój pogląd nie jest 

już przyćmiony przez modernizmy. Daj mi siłę, abym pozostał wierny Twojemu Słowu i był w zgodzie z 

Twoimi Rozkazami, przekonany, że to jest dobre dla mojego zbawienia i moich bliźnich. Daj mi Świętą 

Mądrość, aby to zrozumieć, że aby Cię kochać, muszę zgłębiać Twoje Słowo. Królowo i Matko Czasów 

Ostatecznych, chronię się u Ciebie, abyś mi była latarnią morską która oświetla moją ścieżkę. Amen. 

Ofiarowanie: Dzieci, w tym dniu będziecie rozmyślać, jak daleko jest człowiek od Boga. 

ÓSMY DZIEŃ 

Zadośćuczyńcie za odległość człowieka względem Stwórcy i niewiarę w Jego Słowo 

MODLITWA DO KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH...  

MODLITWA DNIA: 

Królowo mojego życia, przyjdź, weź moje fizyczne zmysły i poprowadź je do rozpoznania obecnego zła, 

które nas otacza, aby moje zmysły nie prowadziły mnie do tego, co niewłaściwe. Oferuję ci moją ludzką 

wolę, weź ją w Swoje ręce i trzymaj, tak, abym nie był obojętny ani wobec Boskiej Miłości ani wobec 

bliźniego. Poddaję się Twojemu macierzyńskiemu przewodnictwu, jako Twój syn, który nie chce wybrać 

niewłaściwej drogi i stracić Zbawienie. Amen. 

Ofiarowanie: Tego dnia dokonasz aktu miłosierdzia. 

DZIEWIĄTY DZIEŃ 

Wzywam was do poświęcenia się 

MODLITWA DO KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH... 

AKT POŚWIȨCENIA SIĘ 

Królowo i Matko Czasów Ostatecznych, Jestem Twoim synem, przyjmij mnie, daję Ci moje życie i w 

Twoich Rękach składam swoją wolę, wszystko co mam i czym jestem, moje aspiracje, pragnienia i 

projekty. Usuń ze mnie przywiązanie do rzeczy materialnych, będę szukać rzeczy których nie można 
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zobaczyć, ponieważ są duchowe. Poświęcam Ci dzisiaj moje życie, Królowo i Matko, i z wolnej woli 

podporządkowuję się Twojej Ochronie, w tak trudnych chwilach, w jakich żyję, bądź Arką, która mnie 

poprowadzi i nie pozostawi rozbitkiem w trakcie oczyszczania. Niechaj Promienie Twoich Rąk oświetlą 

mojego ducha, moje myśli i moje wspomnienia tak więc będą uzdrowione, moje cierpienia, abym je 

ofiarował, i moje upadki, abyś mnie podniosła. Oświeć mój umysł, żeby nie konkurował z moją wiarą, ale 

aby jedno było światłem dla drugiego. Ja poświęcam się Tobie i podporządkowuję się Tobie w wolności 

dzieci Bożych. Amen. 

PO ODMÓWIENIU TEJ NOWENNY OTRZYMACIE ODE MNIE: 

† Cnotę Nadziei, abyście nie odeszli w chwilach, gdy czujecie, że droga wydaje się odległa, i że 

szczęście bycia dzieckiem Bożym nie przeminie. 

† Nie pozwolę, aby ogarnęła was rozpacz, ani nie pozwolę wam uwierzyć, że Mój Syn was opuścił. 

Każdy, kto prosi o miłosierdzie serca i ma zdecydowany zamiar poprawy, otrzyma je. 

† Przekażę wam Dar Mądrości, abyście byli dziećmi przywiązanymi do Boskiego Słowa i nie byli 

zdezorientowani,  aby byli dziećmi, które wypełniają Misję, jaką Bóg im powierzył. W ten sposób nie 

będziecie ingerować w Boskie plany. 

† Otrzymacie dar siły, aby wasza wiara była niezłomna, silna i trwała, a miłość wszystkim będzie 

kierowała. 

† Rodziny będą zjednoczone, a braterstwo wśród braci i sióstr będzie szkaplerzem przeciwko złu. 

MOJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POZOSTANIE Z WAMI, JEŚLI DZIAŁACIE W TYM, CO JEST DOBRE. 

Kocham was. 

Esteli 03 sierpnia 2018 

NOWE WEZWANIE BŁOGOSŁAWIONEJ NAJŚWIȨTSZEJ PANNY MARYJI JAKO: 

KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH 

W poniedziałek, 28 sierpnia roku Pańskiego 2006, zostało ujawnione Mary Luz nowe wezwanie NMP 

przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, jako „KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH”. 

Znaczna część wezwań do  BŁOGOSŁAWIONEJ NAJŚWIȨTSZEJ PANNY MARYJI jest zebrana w 

jednym obrazie, który JĄ reprezentuje. 

Później Niebieska Matka podyktowała modlitwę dla całego Ludu Bożego, w której zaprasza nas, aby 

przywoływać JĄ w chwilach szczególnie wielkiego ucisku i zamieszania wewnątrz i na zewnątrz 

Kościoła. 

Wdzięczni Niebu za tak wielki niebieski dar, nawołujemy Lud Boży do przyjęcia z wiarą i wdzięcznością  

tej  boskiej pomocy, która wypływa z miłującej Woli Boga, który chce chronić nas wszystkich  teraz i w 

przyszłości dzięki matczynej Pomocy jako „Królowej i Matki Czasów Ostatecznych”. 
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Ja przyznaję „Imprimatur” temu nowemu zawołaniu, tej modlitwie w której możemy błagać Ją z ufnością 

oraz reprezentacji czyli obrazu, który artystycznie wyraża wizję jaką miała Luz Maria, i jednocześnie 

rozciągnąć to na Zaproszenie do wzięcia udziału w Nowennie dla przygotowania na święto naszej 

„KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH”, które obchodzić będziemy w dniu 28 sierpnia. 

 † Imprimatur, 

Biskup diecezji Estelí 

https://www.revelacionesmarianas.com/images/imprimatur.png 

OPIS OBRAZU PODANY PRZEZ LUZ MARIĘ 
(na pierwszej stronie okładki) 

Dzielę się z Wami opisem, w którym Matka Boża wyjaśniła mi symbole, które 

składają się na obraz tego wezwania: 

Nad Moim wizerunkiem spoczywa Duch Święty, którego jestem Świątynią i 

Tabernakulum. 

Moja Korona ma trzy krzyże: środkowy Krzyż należy do Krzyża Mojego Syna, ten 

po prawej, aby przypominać wam o Bożym Miłosierdziu i jak skruszony złodziej osiągnął przebaczenie i 

wygrał Niebo a ten po lewej, abyście pamiętali o tym, który kpił z Mojego Syna, będąc na krzyżu i sam 

siebie potępił. 

Szkaplerz na mojej klatce piersiowej jest znakiem zobowiązania Moich dzieci, że ich życie jest takie, jak 

Moje: w posłuszeństwie i w wierze Słowu Bożemu. 

Moje Najświętsze Serce oświetla życie ludzi, a w końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje. 

W Moim łonie, Mój Syn widzi się w Najświętszej Eucharystii, rozwijającej Jego Miłość przez żółte 

promienie. 

Na nadgarstkach Moich Rąk zobaczysz gwiazdę, abyś pamiętał, że jestem Gwiazdą Poranną Nowego 

Świtu i prowadzę Lud Mojego Syna. 

Moje ręce świecą światłem tak, że moje dzieci nie błądzą i widzą światło latarni morskiej Moich Rąk, z 

którego emanują promienie  które zbiegają się z promieniami Mojego Syna, obecnym w Eucharystii i 

złożeniu siebie w błogosławieństwie nowonarodzonego dziecka, które reprezentuje przede wszystkim 

Naszego umiłowanego Anioła Pokoju - owoc Woli Trójjedynej - przedstawiony Ludzkości przez Rękę 

Boga Ojca, który go strzeże. Po drugie, dziecko reprezentuje Świętą Resztę. Ta Święta Reszta jest 

chroniona i utrzymywana na Ziemi pokoju przez Rękę Boga Ojca Wszechmogącego. 

Ziemia obecnie jest otoczona Moim Świętym Różańcem, tak jak i odnowiona Ziemia będzie nadal 

otoczona Moim Świętym Różańcem. I z każdym Ojcze nasz i każdą Zdrowaś Maryjo, którą modliliście 

się na Różańcach i w innych modlitwach, pomnożyliście je do nieskończoności, ponieważ modlitwy 

zawsze będą owocować życiem i obfitością. Ziemia świeci, a ciemność minie. Moje wezwanie 

reprezentuje Nadzieję nowego Nieba i nowej ziemi. Amen.                                          
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OCZYSZCZENIE ŚWIATA OCZYMA PIOTRA 
(z komentarzem ks. Adama Skwarczyńskiego) 

Piotr to Polak w średnim wieku, mieszkający z rodziną w Kraju, dobrze sytuowany. Był u mnie 

niedawno. Opowiedział mi o swoim nawróceniu i o tym, jak Bóg prowadzi go i poucza. Mogłem 

zweryfikować jego poznanie: patrząc na mój stary dom od razu wiedział, że był on „kuźnią” 

mojego powołania. 

Nadesłany przez Piotra scenariusz wydarzeń zawiera dużo elementów już znanych nam z 

różnych źródeł – na temat niektórych z nich pisałem – ale także całkiem nowe. Najbardziej 

uderzające jest to, że potrafił je wszystkie odpowiednio uszeregować. Dla mnie osobiście 

najbardziej zaskakujące jest to, że to oczyszczenie świata ma trwać bardzo długo – wg Piotra 

możliwe, że aż ok. 7 lat – a także nie jedno, ale dwukrotne wystąpienie Antychrysta: teraz i na 

samym końcu świata. 

Nie mamy tego traktować jak „dogmatu wiary”, gdyż plany Boże zawsze zależą od reakcji ludzi 

na nadchodzące wydarzenia. Jeśli potraktujemy jednak ten tekst jako „ostrzeżenie prorockie”, 

możemy mieć duży wpływ na kształt życia osobistego, rodzinnego, czy nawet naszej Ojczyzny w 

najbliższym czasie. 

1. Pierwsze zamieszanie będzie jesienią […]. Chyba będzie to miało związek z bankami i rynkami. 

Myślę, że ich początek, intensywność i długość trwania są zależne od tego, jak wielu ludzi odpowie na 

głos Nieba. Początek będzie bardzo łagodny i nie wielu go dostrzeże. 

2. […] Dalsze zamieszanie bankowe i konflikt Izrael-islamiści. 

3. Wybuch tej wojny spowoduje rozlanie się konfliktu najpierw na okoliczne państwa, a później w całej 

Europie chwycą za broń muzułmanie. We Francji zacznie się rozlew krwi i przeniesie się na Niemcy. 

Widziałem płonący kościół w Niemczech i coś w rodzaju „nocy noży”. Nie będzie to trwać długo. Nie 

widziałem, jak zostało to powstrzymane, ale po chwilowym szoku sytuacja ta zostanie „zamrożona”. 

Jednak Niemcy będą strasznie zalane krwią. 

14 sierpnia 2018 zobaczyłem naszych żołnierzy w wozach bojowych niedaleko granicy z Niemcami. To 

było dla nich przerażające: bandy muzułmanów próbowały przedrzeć się do Polski. Odczuwałem ich 

emocje: młodzi żołnierze czuli się osamotnieni i przerażeni. Jednak Bóg zainterweniował i wrogowie się 

cofnęli. 

Wiem, że będzie się wtedy modlić bardzo dużo ludzi z tych, którzy to teraz czytają. 

4. Ludzie przerażą się wtedy i zaczną wracać do Kościoła, ale będzie to dopiero początek. W kwietniu 

2018 usłyszałem głos w czasie Mszy (co ciekawe, kościół był akurat pełny): „Niebawem kościoły zaczną 

się napełniać”. 
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5. Coś zupełnie fizycznego (astronomicznego) pojawi się na niebie (ale to będzie chyba taka forpoczta). 

Mimo wszystko ludzie jeszcze bardziej się przestraszą, jednak szybko wytłumaczą to astronomią. Tylko 

nieliczni odczytają w tym kolejne ostrzeżenie z Nieba. 

6. I wtedy konflikty chwilowo stłumione rozpalą się, zapanuje wojna. Chiny, które mocno odczują ten 

kryzys bankowy, wybuchną. Rozpęta się straszna wojna, będzie bardzo intensywna, ale wszyscy 

zobaczą, że do niczego nie doprowadzi. Tu chyba najbardziej ucierpią Rosja i USA, ale rykoszety tego 

będą wielkie. 

System bankowy padnie zupełnie. Nie będzie żywności. Będzie ogromne zamieszanie. Tylko Łaska 

Boża może ocalić wybranych. 

7. I wtedy przyjdzie wielki sztuczny pokój. „Jeden światowy rząd”. Żydzi na mocy zmian dostaną w 

posiadanie tereny, które umożliwią im zapoczątkowanie odbudowy Wielkiej Świątyni. 

Ponieważ stare systemy bankowe nie będą już w stanie odtworzyć pewnych danych, zaproponują jeden 

nowy światowy bank – jeden superbank, zostaną nadane jakieś chipy do płacenia. Kto nie uzna tego 

rządu i jego porządku – nie dostanie znaku lub czipa, więc niczego nie kupi, będzie na marginesie. Na 

ten znak nie będą chcieli się zgodzić głównie chrześcijanie, widząc w nim „znak bestii”, i chyba nim 

właśnie będzie. 

Zacznie się prześladowanie chrześcijan, bo na czele tego rządu będzie stał Antychryst. Będzie on chciał 

wybić ludziom z głowy Boga raz na zawsze. Będziemy ukrywać się z Eucharystią, będziemy ukrywać 

pozostałych księży, którzy nie zdradzą Boga i nie pójdą na współpracę z tym rządem. Powstanie 

nieprawdziwy Kościół, by zwodzić[…]. Będzie wielu męczenników krwi. 

8. Ale tego Bóg już nie będzie tolerował, ponieważ dał dosyć czasu i znaków do nawrócenia widząc, co 

robią ludzie. Przyjdzie na mały sąd (osobisty każdego, w odróżnieniu od Sądu Ostatecznego). Poprzedzi 

go wiele ostatecznych znaków, m.in ten, że żydzi zaczną się nawracać [Uwaga: żydzi piszemy z małej 

litery, jeśli chodzi o wyznawców religii, a z dużej, gdy chodzi o narodowość]. 

9. Ludzie zobaczą, jak zostali oszukani. Pozostali wierni Bogu będą wzmocnieni. Niestety Antychryst z 

rządem, z opętańcami, ruszy w szale niszczenia. Widząc że przegrywa, użyje całej swej mocy, by 

zwodzić ostatni raz w „starym świecie”. Część ludzi chwilę wcześniej nawróconych porzuci Boga i 

powróci do szatana. Zaczną się znowu mordy i nienawiść, która wyleje się na resztkę wiernych Bogu 

księży, zakonnic i zakonników, którzy ujawnią się, chcąc nieść pomoc potrzebującym oraz 

nawracającym się ludziom. 

Nieliczni staną w ich obronie, znowu oddając życie dla Boga. 

10. Bóg widząc to odsłoni obiekt, który pojawi się dość nagle. Dla większości ludzi będzie już za późno. 

Po [jego] uderzeniu zacznie się ziemia kręcić szybciej, będą wichury, trzęsienia ziemi, może ziemia 

przesunie się na orbicie. Spadnie też deszcz ognia z nieba, ziemia będzie pękać (widziałem jedną 

scenę: zapadające się pod ziemię domy, wsie, a nawet miasta, nikt się nie ukryje, nikt nie ocaleje – to 
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było straszne!). Wiem, że zaczną wybuchać wulkany, wznosząc pyły. Powstaną powodzie od tego 

uderzenia i [morza] zaleją dużą część kontynentów. 

11. W końcu będą 3 dni ciemności (one będą chyba od tych pyłów, będą dziwne burze z tych pyłów 

wysoko i cicho). Słyszałem jak demony, wydając niewyobrażalnie straszne dźwięki, będą chodzić po 

ziemi. Niczego nie widziałem, bo siedzieliśmy z rodziną i modliliśmy się do Boga. 

12. Po trzech dniach ciemności uniosłem zaciągnięte rolety i wyjrzałem przez moje okno. Widziałem inny 

świat: za drogą, którą widać z mojego okna: było morze i góry, wszystko było dobre, a światło było inne. 

Ale ludzi było bardzo mało… 

Miałem pokazane, że zostaną tu pozostawieni tylko ci, którzy się nawrócą i porzucą grzechy całkowicie, 

będą żyli tak jak nauczał Pan Jezus, będą całkowicie zdani na wolę Boga. Zostaną tu pozostawieni 

głównie po to, by modlić się za dusze w Czyśćcu. 

Zapewne w kilku momentach przyda się wszystko, do czego czuję się powoływany przez Boga. Chcę 

wykonać Jego wolę najlepiej jak będę umiał, nawet za cenę wyśmiewania, upokorzenia i odrzucenia, bo 

wiem, że to nastąpi. 

Bardzo chciałbym zobaczyć chociaż przez chwilę ten prawdziwy świat, w którym moglibyśmy żyć, gdyby 

nie nasze grzechy, i modlić się za dusze w Czyśćcu. […] Ludzie przestaną się śmiać, kiedy zacznie się 

wypełniać to, o czym wiedziałem ja, a o czym wciąż mówili Prorocy. 

Wiem, że na czas potrzebny do zakończenia istnienia czyśćca zostanie „związany” Antychryst. Oni 

chyba ukryją się w jakichś podziemnych bunkrach, ale powrócą i powoli znowu zaczną zwodzić ludzi aż 

do końca świata. 

KOMENTARZ 

Ponieważ w styczniu 2018 Piotr otrzymał pouczenie: „Niczego nie dodasz ani nie ujmiesz, a to co 

dostaniesz, zapiszesz” – starałem się unikać ingerencji w tekst. Wykropkowałem tylko miejsca, które 

odnosiły się do mojej osoby oraz do szczegółów powołania Piotra. Uzupełnienia w nawiasie 

kwadratowym pochodzą ode mnie, także drobne poprawki stylistyczne, głównie znaki przestankowe. 

Oto kilka wniosków, które mi się nasuwają: 

1. Raczej nie liczmy już teraz na banki i na swoje konta w nich jako na „dobry sposób” na 

zabezpieczenie sobie przyszłości. Kto spłaca kredyty, niech się cieszy, bo od pewnego momentu stanie 

się to niemożliwe i będzie po kłopocie. Kto ma nadmiar pieniędzy, niech je dobrze wykorzysta dla miłości 

Boga i bliźniego, bo wkrótce na zawsze je straci. 

2. Kto ma natchnienie, że powinien szybko przygotowywać jakąś „arkę przetrwania”, niech go nie 

lekceważy. Niech pomyśli zwłaszcza o ukryciu wiernych kapłanów, którzy przez wrogów będą tropieni, a 

przez wiernych bardzo poszukiwani. Do Mszy świętej pozłacane naczynia liturgiczne nie są konieczne – 

można je zastąpić zwykłymi stołowymi, ale muszą być dwie rzeczy: biała mąka do upieczenia (np. na 
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patelni teflonowej), po zmieszaniu jej z wodą, cieniutkich jakby „naleśników” zastępujących hostie, oraz 

wino mszalne. Każde czyste wino gronowe się nadaje, jednak musi być co do tego pewność. W 

sklepach dla księży, często mieszczących się przy kuriach diecezjalnych, sprzedawane jest wino z 

gwarancją jakości. 

3. Kto ma rodzinę na wsi (bo na przetrwanie w mieście trudno liczyć), może ją już teraz zaopatrzyć w 

trwałą żywność, środki higieniczne i inne konieczne rzeczy. Gdyby był ich nadmiar, zawsze znajdą się 

chętni. Będzie miał wtedy dokąd się udać i nie będzie żebrać. 

4. Niektóre skutki uderzenia w ziemię asteroidy opisał sam Pan Jezus a zapisali ewangeliści, więc warto 

w odpowiednim czasie ostrzec przed nimi bliskich, mieszkających w krajach szczególnie na te skutki 

narażonych. Kto może i zdąży, niech wraca do Kraju. 

5. W tym „scenariuszu” właściwe miejsce zajmuje „Ostrzeżenie” czyli „prześwietlenie sumień” („mały 

sąd”) po pierwszej fazie prześladowań wierzących przez zwolenników Antychrysta oraz „3 dni 

ciemności” (już po wszystkich wojnach i kataklizmach). 

6. Męczeństwo jest wielkim darem Bożym i łaską, więc nie trzeba się go bać, lecz wprost przeciwnie – 

pragnąć! Krótka chwila cierpienia zadecyduje o tak wielkiej chwale w Niebie, że naprawdę jest czego 

pragnąć. A gdyby ktoś tylko go pragnął, jednak krwi za wiarę nie miał okazji przelać, mimo to jego 

chwała będzie większa niż chwała chóru wyznawców. 

7. Wprawdzie w tej chwili żadnych „czipów” nie musimy się jeszcze obawiać oprócz tego „znaku Bestii” 

na czole i na ręku, który wskazała Matka Boża ks. Gobbiemu: myślenia i działania po diabelsku – jednak 

gdyby władzę nad światem objął Antychryst ze swoim rządem, sytuacja się zmieni. Gdy on narzuci 

ludziom swój znak rozpoznawczy, świadczący o poddaniu się jego władzy, każdy będzie musiał 

powiedzieć NIE!, i to nawet pod groźbą utraty zbawienia. Lepiej będzie wtedy cierpieć głód i biedę z 

miłości do Boga, niż poddać się władzy Antychrysta. 

Uzbrójmy się więc w cierpliwość i męstwo na te czasy, a w czekających nas doświadczeniach 

odczytujmy miłość Boga, który wszystko czyni dla naszego szczęścia. Ufajmy Mu bezgranicznie! 

Współpracujmy z Nim dla dobra własnego i bliźnich. 

MARANA THA! – Przyjdź Panie Jezu! Amen. 

CZĘŚĆ II 

MODLITWA. Nie wiem czemu, ale wyraźnie mam podany Różaniec. Nie znam się na tym, ale 

Różańcem trzeba się modlić najwięcej. O Koronce do Miłosierdzia Bożego nie zapominać i prosić o 

nawrócenie grzeszników. 

– Najlepiej rano jedną tajemnicę za nawrócenie grzeszników (obok codziennej modlitwy), także 

ofiarować za nich krzyż dnia codziennego. 
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– O 15-tej kto może, [niech zmówi] Koronkę do Miłosierdzia Bożego za nawrócenie grzeszników, chyba 

że jest danego dnia jakaś specjalna intencja. 

– Wieczorem obok modlitwy codziennej jedną tajemnicę za dusze czyśćcowe, za nawrócenie 

grzeszników lub za księży (dusze w Czyśćcu połączą się w modlitwie za nas, a my im pomożemy w 

cierpieniu). 

Powinno modlić się dużo mężczyzn (tak mało ich się modli!). I w ogóle niech ludzie nie wstydzą się 

[modlitwy], bo kiedy przyjdzie godzina Pańska, zamiast strachu będą czuli wielką radość. 

CZĘŚĆ III 

Prześlę Księdzu to, co dostałem w nocy. Nie ma tu żadnej korekty, jest to żywy tekst z moimi pytaniami i 

odpowiedziami oraz słowami Pana Jezusa. Nie chcę być pyszny, więc oczywiście to do oceny biegłych 

w Kościele. 

– Polskę wybrałem jako ostatni bastion chrześcijaństwa, który ma jeszcze moc działania ilością 

wiernych. 

– Przypomnij im, że „Z POLSKI WYJDZIE ISKRA, KTÓRA PRZYGOTUJE ŚWIAT NA MOJE 

OSTATECZNE PRZYJŚCIE”. 

1. Oczyszczenie Kościoła: 

– Oczyśćcie Mój Kościół ze wszelkiej nieprawości. Jest w Was jeszcze siła i Duch Mój. Zachowajcie 

miłosierdzie, ale nie bójcie się odcinać zła, bo w oczach Moich krzywda wyrządzana najmniejszym budzi 

największą odrazę i gniew Mój, jest drogą do obłudy i wprowadza szatana wprost do Domu Mojego. Nic 

[tak] nie obraża Ojca Mego jak wybrany, który znieważa Jego Imię. 

– Dawajcie przykład skromnością, pokorą i miłością. Bądźcie godnymi następcami Apostołów. 

– Pamiętajcie, że słowo ma moc tylko wtedy, kiedy czyn za nim idzie. Nieście więc dobre słowo i dobre 

czyny. 

2. Nawrócenie największej możliwej liczby księży (pokazanie, że Bóg jest Bogiem ŻYWYM). 

– Wielu Moich kapłanów żyje w letargu lub agonii, jedynie udając że są przy Mnie. Wstańcie, a Ja was 

wyślę 

na cały świat! Wstańcie, JA JESTEM BOGIEM ŻYWYM! Wstańcie, niebawem będziecie potrzebni! 

3. Nawrócenie [jak] największej liczby ludzi. 

– Tylko w Polsce wiara jest jeszcze silna, a Moja Matka czczona jest z właściwym majestatem. Powołam 

więc wielu do głoszenia Dobrej Nowiny i do nawracania tych, którzy odeszli ode Mnie. Niech idą 

odważnie i nauczają w Imię Moje. 

4. Zatrzymanie rzezi dzieci nienarodzonych. 
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– W Polsce można jeszcze ją powstrzymać siłą działania Mojego Kościoła. 

5. Życie Eucharystią i przywrócenie stosownej Jej czci. 

– Kto żyje Eucharystią, ten ma życie, bo Ja jestem chlebem żywym; przyjdźcie do Mnie, a was nasycę. 

Ugnijcie jednak kolana, kiedy spotykacie się ze Mną w tym sakramencie, bo kiedy powtórnie przyjdę, czy 

każde kolano przede Mną się nie ugnie? 

6. Żyjcie zgodnie z Ewangelią, dając przykład innym i przenosząc nauczanie naszego Pana Jezusa 

Chrystusa na życie codzienne. 

– Nie obawiajcie się że coś stracicie, albowiem Ja zadbam o wszystkie wasze potrzeby. Wynoście 

nauczanie z Domu Mojego, z Ewangelii którą Wam zostawiłem, i przynoście do waszych rodzin i 

bliźnich, tak jak was nauczałem. 

– Zawierzajcie się Mojej Matce, Ona jest Orędowniczką waszą. 

– Pamiętajcie o najważniejszym przykazaniu. Nie bądźcie jak miedź brzęcząca! 

– Przychodźcie do Mnie w sakramencie Pokuty, to jest bowiem droga do Miłosierdzia Mojego. 

– Módlcie się także w domach, [wynagradzając] za grzechy całego świata, o nawrócenie wszystkich, 

którzy nie poznali miłości Mojej oraz za kapłanów, albowiem na nich szatan napada z największą 

zaciekłością. Nie dziwcie się też, że upadają kiedy ich nie wspieracie. Pamiętajcie, że wasza wiara w 

Kościół Święty i kapłanów jest ich wzmocnieniem, z nimi stanowicie jedność Kościoła Świętego. 

– Nie zrzucajcie odpowiedzialności za wszystko zło i zaniedbania na Kościół [hierarchiczny], albowiem 

Kościół jest szkieletem, a wy jesteście ciałem, i tylko razem stanowicie całość. 

7. Bezgraniczne oddanie i zaufanie Bogu, tak w przestrzeni duchowej, jak i państwowej. 

– Zaufajcie Mi bezgranicznie, a ja was wywyższę ponad inne narody i ochronię przed tym co stać się 

musi. 

I zapytałem Pana Jezusa: 

– Panie Jezu, a cóż ja mogę sam, słaby grzeszny człowiek, który był tak daleko od Ciebie i od Kościoła 

w konfrontacji z jego wielkością, przecież nikt mnie nie posłucha? 

– Nie będziesz sam, Ja będę z tobą, a w Moim Kościele w twojej ojczyźnie jest jeszcze wielu kapłanów 

czystych, których serce jest bliskie sercu Memu. Czas jest jednak krótki, szatan działa szybko i 

podstępnie, zwodząc moich kapłanów, sprowadza ich na drogę obłudy i zwątpienia, a oni odchodzą ode 

Mnie. 

Tylko godni pozostawieni będą w dniu przyjścia Mojego. 

Imiona tych, którzy odpowiedzą na Moje wezwanie, zapiszę głęboko w Moim sercu i przypomnę je w 

dniu Sądu Ostatecznego. 
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ALE DO TEGO DZIEŁA [(chodzi o dzieło zlecone Piotrowi)] NIECH NIE ZBLIŻA SIĘ NIKT, KTO MA 

SERCE NIECZYSTE I OHYDĄ SKALANE!  

Ks. Adam Skwarczyński: Oczyszczenie świata oczyma Piotra 

Opublikowano 15 sierpnia 2018 by wobroniewiary 

SZATAŃSKI PLAN MASONERII  
ZNISZCZENIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO   

Mówić o masonerii dzisiaj, to narażać się na posądzenie o fobie antymasońskie, o chęć polowań 

na czarownice, w końcu o wskrzeszanie dawno nieaktualnych mitów. A tymczasem masoneria to 

cząstka naszej współczesności, niezbyt widoczna ale bardzo aktywna. 

Kto zachował wizerunek masonerii z przełomu XIX i XX wieku z jej agresywnością antykościelną, 

kampaniami prasowymi i nagonkami np. wokół objawień w Fatimie - ten może mniemać, że 

masonerii teraz nie ma. A ona jest i działa, ale inaczej. 

 Od tamtego czasu masoneria zmieniła taktykę. Rosnący autorytet moralny i intelektualny Kościoła 

Katolickiego w XX wieku przekonał ją, że walcząc z nim z otwartą przyłbicą, przysparza sobie więcej 

wrogów niż sympatyków, a jej wpływy w krajach i środowiskach katolickich maleją. Zaprzestała oficjalnej 

walki, przeciwnie, zaczęła dążyć do porozumienia z władzami kościelnymi a w środowiskach, na które 

chciała wywierać wpływ, rozpowszechniała opinie, że nie ma zasadniczych różnic między wiarą 

chrześcijańską a orientacją masońską a jest dużo zbieżności. Starała się jednocześnie mieć swoich 

ludzi i swoje agendy w ruchach cieszących się specjalnym zainteresowaniem i autorytetem w danym 

momencie, jak np. w przygotowaniach do konferencji w Helsinkach a potem w inicjatywach po niej 

wyłonionych. Nie na tym koniec: bardzo zabiega o to, aby mieć swoje komórki na wyższych uczelniach, 

w organizacjach międzynarodowych, w Kościele także... 

     W celu rekrutacji nowych członków penetruje głównie środowiska inteligenckie, 

nauczycielskie, kadry kierownicze, wolne zawody, świat wielkiego biznesu i polityki. Do masonerii 

nie można się zapisać, można być tylko do niej zaproszonym, więc nie jeden zaproszony czuje się tym 

doceniony, wyróżniony, zaliczony do kręgów elity. Zapraszający umiejętnie podsycają wielkie pożądania 

człowieka: wiedzieć, znaczyć, posiadać i mieć władzę. Kandydat jest zobowiązany od początku do 

absolutnej szczerości wobec nowych władz i do dyskrecji. 

Władze masońskie staraj ą się o to, aby członkom umożliwić karierę zawodową czy społeczną. W ten 

sposób uzależniają ich od siebie. Zaciągnąwszy takie zobowiązania wobec organizacji, mason, który 

chciałby opuścić jej szeregi, napotyka na trudności. Oprócz loży do której należy, czuwa nad nim loża 

sekretna, składająca się z niewielkiej ale wpływowej liczby mistrzów; z niej wychodzą ostrzeżenia, 

groźby do utraty życia włącznie. Taktyką masonerii jest także tworzenie szeregu organizacji o celach i 

hasłach szlachetnych: pomocy humanitarnej, akcji charytatywnej, zajęcia się niepełnosprawnymi, 

młodzieżą.  
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Wzniosłość tych celów i pozorna nieszkodliwość masonerii powodują, że wielu katolików idzie na jej lep 

uczestnicząc w lożach a przede wszystkim w dziełach przez nią inicjowanych. Do tych ostatnich należą 

Rotary Club, Lion's Club i inne. Są to przedszkola masońskie, umożliwiające obserwację osób, które 

potem zaprosi się do loży. 

     Próby rzetelnej konfrontacji doktryny masońskiej z chrześcijaństwem napotykają na gwałtowne 

protesty masonów - "katolików", jak to miało miejsce w 1997 roku na łamach francuskiego pisma 

katolickiego Familie Chretienne (nr 1013 z VI 1997). 

     Głos zabrał wtedy dr Maurice Caillet, konwertyta, który przed swoim nawróceniem przez 15 lat był 

członkiem loży Wielkiego Wschodu Francji, zrzeszającej tylko w tym kraju 41 tys. masonów. Doktor 

Caillet osiągnął w masonerii wysoki stopień wtajemniczenia, zajmował szereg ważnych stanowisk, więc 

można go uznać za wiarygodnego, jeżeli stwierdza, że nie sposób pogodzić wierność Chrystusowi i 

Jego nauce z przynależnością do loży masońskiej, niezależnie od jej rytu, bo i w masonerii są różnice 

doktrynalne w poszczególnych obediencjach. 

     Hasłami masonerii są: wolność, równość, braterstwo, wylansowane przez Rewolucję 

Francuską i stanowiące do dziś zawołanie Republiki Francuskiej. Czasami dodaje się dziś czwarte 

hasło: solidarność, może dlatego, ze słowo to w ostatnich dwudziestu latach zrobiło światową karierę. 

Ale różna treść się pod tymi słowami kryje. Od każdego, kto wstępuje do masonerii, wymaga się w imię 

wolności odrzucenia wszelkiego dogmatu. Więc katolik powinien w tym momencie zaprzeć się Jezusa 

Chrystusa jako Boga - Człowieka, Trójcy Świętej, Odkupienia, Zmartwychwstania, życia wiecznego. 

     Choć masoneria, jak sama deklaruje, nie jest religią, stworzyła pewną wizję zamiast Boga: jest to 

Wielki Architekt, który zbudował świat, ale jednocześnie życie człowieka go nie interesuje. Mamy sobie 

radzić sami. Nie ma Łaski, Odkupienia, Miłosierdzia. Zainteresowanie światem pozazmysłowym, 

duchowym wykazuj ą niektóre środowiska masońskie, idące w kierunku okultyzmu, ale szeregowy 

mason nie jest do tych zainteresowań zachęcany, ma iść za instrukcjami swojej loży, zajmując się 

sprawami doczesnymi. Te są najważniejsze. W praktyce masoneria służy rozwijaniu trzech 

podstawowych pożądań człowieka: wiedzieć, posiadać, mieć władzę. Nie ma w niej miejsca na Boga 

osobowego, Ojca bliskiego człowiekowi do tego stopnia, że Syna swego poświęcił, żeby człowiek mógł 

być znowu Jego dzieckiem, nie ma więzi miłości między Bogiem a człowiekiem i między człowiekiem a 

Bogiem. Nie ma nieba, jest pustka kosmiczna, nie ma wiecznego udziału w szczęściu Bożym, jest po 

śmierci jakiś Wieczny Orient, bliższy nicości niż życiu. 

     Chrystus jest uznawany, ale jako człowiek, postać historyczna, twórca systemu filozoficzno-

moralnego, inspiracja artystyczna. Nic więcej. Jak tu pogodzić naszą chrześcijańską wiarę i 

doświadczenie Jezusa Chrystusa, Pana i Odkupiciela, Chleba Eucharystycznego w naszym życiu 

doczesnym, Alfy i Omegi wszystkiego teraz i zawsze, z takim ograniczonym Jego obrazem? 

     Na Pismo Święte masoni powołują się często, w swych rytach zachowują różne relikty biblijne, 

potrafią nawet przysięgać na Biblię. Ale dla nich to nie Słowo Boga do ludzi, to nie Objawienie, księga 

Przymierza Boga z człowiekiem. 
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     Na szczególną uwagę zasługuje masońskie poszukiwanie prawdy. Od początku racjonalistyczna, 

masoneria jako jeden z celów stawiała oświecenie, poznanie, zgłębianie tajemnic. Dlatego adresowała 

swoją propozycje głównie do intelektualistów. Ale SWOJĄ prawdę czy oświecenie podaje swym 

członkom w wymierzonych porcjach poprzez etapy różnych inicjacji, sekretów, kręgów, stopni 

wtajemniczenia. To światło - mówi doktor Caillet - jest iluzją, poświatą, czymś, czego stale się oczekuje i 

nigdy nie dostrzega. Ten ezoteryzm dawkowany nie ma wiele wspólnego z wolnym poszukiwaniem 

odpowiedzi na wielkie pytania, które stawia rozum ludzki. Dzisiaj, zgodnie z tendencjami 

postmodernistycznymi, uznaje się w masonerii coraz częściej równowartość wielu prawd, myląc 

subiektywne poglądy człowieka z obiektywnie istniejącą prawdą. 

     Czego innego nauczał nas Jezus Chrystus mówiąc do tłumów językiem potocznym, jawnie, 

adresując swój ą Dobrą Nowinę do wszystkich ludzi. Każdy, kto chce, może czerpać z Chrystusowej 

nauki pod jednym warunkiem, że przyjmie ją w całości, bez wybierania tylko tego, co mu dogodne. 

Dekalog obowiązuje wszystkich chrześcijan od pierwszoklasisty do papieża. Jeżeli życie chrześcijan nie 

dorasta do wymogów Ewangelii, to dlatego, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Istnieje jedna Prawda - 

Jezus Chrystus, Światłość świata. Kto za Nim idzie, nie błąka się w mrokach, oczekując od ludzi 

oświecenia czy wtajemniczenia. W miarę poznania Boga każdy znajdzie odpowiedź na wiele nurtujących 

go problemów, bo Bóg rozumie go lepiej, niż on sam siebie rozumie. Nie możemy rozumieć człowieka 

bez Chrystusa (Jan Paweł II). 

     Z masońskiego relatywizmu odnośnie prawdy wynika relatywizm moralny tej orientacji. Wszędzie, 

gdzie miała swoje wpływy masoneria - mówi doktor Caillet - opowiadano się za rozwodami, aborcją i 

antykoncepcją. 

     Wielkim hasłem lansowanym przez propagandę pochodzenia masońskiego to tolerancja. Niekiedy 

wymóg tolerancji stawiany jest tak rygorystycznie, że prowadzi do aktów moralnego terroru. Jeżeli w jej 

imię zakazuje się używania symboli religijnych chrześcijaństwa np. w dekoracjach przedświątecznych 

(miało to miejsce w Europie), to jak to nazwać? 

Papież Leon XIII obnaża prawdziwy, niszczycielski cel masonerii. Masoneria, jak sama głosi, nie 

jest religią, ale dąży do utworzenia religii, która by odpowiadała wszystkim ludziom. Tak to formułują 

Konstytucje Andersona - pierwszy dokument programowy masonerii z 1723 roku. Dzisiaj jest to 

realizowane poprzez popieranie tendencji synkretycznych - tzn. do zmieszanie wszystkich religii ze sobą 

jako równouprawnionych, na zasadzie każda mówi o Bogu takim, jakiego dany człowiek potrzebuje. 

Wszyscy wierzą w Boga, ale każdy ma swojego boga. Ludzie mają mieć swoją prawdę, swój ą etykę, 

swojego boga, jak się ma swego dentystę, swego adwokata, swoje konto w banku. Przeciw 

synkretyzmowi, który jest dzisiaj wielkim zagrożeniem, staje bardzo stanowczo Kościół Katolicki, 

ostrzegając przed mieszaniem doktryn wiary, obrzędów i symboli liturgicznych, metod modlitwy. 

Masoneria, choć deklaruje swoją chęć porozumienia z Kościołem, to naprawdę uważa go za 

główną przeszkodę na drodze swego rozwoju. Dlatego liczne są próby dostania się do jego struktur 

hierarchicznych, aby móc manipulować nim od wewnątrz. Solą w oku jest Jan Paweł II. Coraz to w 

różnych miejscach wybuchaj ą kry tyki jego słów czy działań, są nagłaśniane protesty przeciw jego 
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pielgrzymkom np. do Tours we Francji. Trudno dopatrywać się wszędzie inspiracji masońskiej, ale 

znając metody tej organizacji, wykluczyć jej nie można. 

     Kościół nigdy nie dał się zwieść pozornie humanistycznym hasłom masonerii, nie przyjął 

deklarowanej chęci porozumienia, nie widząc uczciwych podstaw do niego. W 1983 roku 

Kongregacja Doktryny Wiary wydała Deklarację, podpisaną przez prefekta kard. Józefa Ratzingera, 

przyjętą przez papieża Jana Pawła II i ogłoszoną na jego polecenie. Czytamy w niej: negatywna ocena 

Kościoła o wolnomularskich zrzeszeniach pozostaje wciąż niezmienna, ponieważ ich zasady były 

zawsze uważane za nie do pogodzenia z nauką Kościoła i dlatego też przystąpienie do nich pozostanie 

nadal zabronione. Wierni, którzy należą do wolnomularskich zrzeszeń, znajdują się w stanie grzechu 

ciężkiego i nie mogą przyjmować Komunii świętej. 

     Mimo upływu lat, zagrożenie nadal trwa i wielu chrześcijan w swojej niewiedzy czy naiwności dostało 

się pod wpływy masońskie, głównie za przyczyną organizacji paramasońskich jak Lions's Club czy 

Rotary Club. Ta ostatnia została określona przez doktora Caillet mianem łodzi podwodnej masonerii. 

     Bóg, zatroskany o losy ludzkości znajdującej się na groźnym zakręcie, posyła swoje ostrzeżenia w 

licznych objawieniach i orędziach. Kobiecie francuskiej, Francoise, dnia 10 lipca 1996 roku Pan Jezus 

podyktował następujące słowa: 

     «To, co ci przekazuję obecnie, ma na celu otwarcie oczu tym, którzy nie widzą tej 

niszczycielskiej siły, jaką jest masoneria. Szatan postanowił działać na zgubę życia, pragnąc 

zbuntować ludzi przeciw Bogu w najbardziej szatańskim z dzieł, zbudowanym na pysze i 

nienawiści Boga - masonerii. 

     Jest to wyrafinowane dzieło zniszczenia, które ukrywa się pod pozorem dobroczynności. Jest 

to władztwo idące od szatana tak niedostrzegalnie, że nie podejrzewają go nawet niektórzy 

wierni, zabłąkani w tej sekcie. Subtelna trucizna, która działa skrycie, aby podważyć tron Boga i 

zająć Jego miejsce. Lituję się nad duszą, która w pewnym momencie chce powrócić do 

światłości i zrozumieć, jak to wszystko jest ciemne i szkodliwe. Ale tak niewielu tego pragnie... 

Chcę ich ratować: pomóż Mi, przekazując to orędzie tym umarłym za życia, ich dusze są czarne 

jak śmierć; oni Mnie torturują i biczują, stając się zdobyczą szatana. Obrzydliwość ich własnych 

grzechów ich zadusi, jeżeli nie powrócą do Mnie...»  

Źródło: fronda.pl      Teresa Tyszkiewicz 

OFIARY z LUDZI w KULCIE SZATANA.  
CZARNY SABAT lub CZARNA MSZA  

(Rebecca Brown – „On przyszedł, aby uwolnić torturowanych”). 

Rozdział 8. CZARNA MSZA I OFIARY Z LUDZI. OPOWIADANIE ELANII 

Ofiary ze zwierząt i ludzi 
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Ofiary z ludzi - temat do rozmowy dość drażliwy. Tylko niewielu byłych członków sekty satanistycznej 

decyduje się o tym mówić, obawiając się odpowiedzialności karnej. Robię to tylko dlatego, że tak mi 

powiedział Pan Bóg. W "bractwie" takie ofiary z ludzi są praktykowane dość szeroko. Bardzo dużo czasu 

spędziłam jako pacjentka na stołach operacyjnych i w klinikach tylko dlatego, że odmawiałam 

uczestniczenia w tym.  

Dzięki błyskawicznemu przesuwaniu się w górę po drabinie władzy i siły, zdobyłam taką pozycję w 

sekcie, że mogłam decydować sama, co mam robić, a czego nie. Byłam o wiele silniejsza od innych 

satanistów, więc żaden z nich nie mógł mi nic zrobić. Ale to nie był problem dla szatana i jego demonów. 

Z powodu odmowy uczestniczenia w składaniu ofiar, oni często brutalnie mnie karali i znęcali się. Cztery 

razy wykryto u mnie raka, po czym następowało mnóstwo operacji i chemioterapii. To była kara szatana 

za nieposłuszeństwo. Nie mam wątpliwości, że wkrótce by mnie zabili, gdyby nie Pan Bóg, który z 

Miłości Swojej uratował mnie z niewoli szatana. 

Ofiary składane ze zwierząt i ludzi różnią się od siebie i odbywają się w różnych miejscach. W ciągu 

ostatniego roku, zwłaszcza na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, wielka ilość młodych ludzi 

została wciągnięta w satanizm przez muzykę rockową, gry okultystyczne i typu fantasy, a także w 

wyniku indywidualnej rekrutacji. Zwykle te niezależne grupy są silnie pochłonięte narkomanią, nic ich nie 

obchodzi, co robią i dlatego nie są związane z bractwem bezpośrednio. Wielu z nich nawet nie wie o 

istnieniu naszego kultu. Są na tyle niefrasobliwi, że swoimi przestępstwami, rytuałami, znęcaniem się 

nad dziećmi, składaniem ofiar przyciągają uwagę policji.  

W tym czasie, kiedy wychodziłam z satanizmu, kierownictwo „bractwa” było bardzo zaniepokojone tym, 

że działania tych nieodpowiedzialnych grup powodują wielkie szkody. Równocześnie jednak szatan stał 

się tak śmiały, że jego absolutnie nie obchodziło, ile ludzi za te przestępstwa trafi do więzienia. On wie, 

że zostało mu niewiele czasu, więc stara się zrobić jak najwięcej złych rzeczy na tej ziemi.  

Przeznaczenie składanych ofiar z ludzi. „Święte dni” składania ofiar 

W Stanach Zjednoczonych istnieje osiem „świętych dni”, gdy są składane ofiary z ludzi (czasami są  one 

nie zaplanowane i służą do zdyscyplinowania lub zastraszania). Małe wspólnoty, które nie mają 

niezbędnych warunków, zazwyczaj dołączają do większych, które są w tym regionie. Oto lista „świętych 

dni”: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Halloween, (Dzień Wszystkich Świętych), Święto Dziękczynienia i 

pierwsze dni do każdego sezonu (szatan chce zbezcześcić każdy sezon stworzony przez Boga).  

Halloween został przyjęty przez druidów w Anglii i od tego czasu - jest to specjalne święto ofiarowania 

ludzi szatanowi. To trwa do dzisiaj, w naszych czasach. Bardzo często zdarzają się nieszczęśliwe 

wypadki z dziećmi, którym sataniści w prezentach i słodyczach podstępnie umieszczają różnego rodzaju 

niebezpieczne rzeczy. Dzieci doznają ran, a wielu umiera jako ofiara dla szatana.  

Cel składania ofiar, jak nas uczono, polega na tym, abyśmy po „uświęceniu”, byli w stanie przyjąć 

„błogosławieństwo” szatana. Ponadto, jeśli ktoś pije krew lub je mięso ofiary – to zyskuje więcej 
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demonów, a zatem więcej mocy. Picie krwi - jest bardzo ważną częścią satanistycznych rytuałów. Jest 

to naturalne, ponieważ szatan nieustannie próbuje splugawić zasady Boże.  

„Jeżeli kto z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi, będzie 

spożywał jakąkolwiek krew, to zwrócę oblicze moje przeciwko temu człowiekowi spożywającemu 

krew i wyłączę go spośród jego ludu. Bo dusza ciała jest we krwi i Ja przeznaczyłem ją dla was, 

dla składającego ofiary, aby oczyszczać dusze wasze, ponieważ krew ta dusze oczyszcza”. 

(Kpł.17;10,11). 

Przygotowanie i składanie ofiar z ludzi 

Ofiar z ludzi nie składa się w tym samym miejscu dwa razy. Większość członków kultu nie zna z góry 

miejsca spotkania, są o tym informowani zaledwie na kilka godzin przed rozpoczęciem.  

Zwykle te spotkania odbywają się w szczególnie odosobnionych miejscach. W przypadku dużych miast 

często stanowi to problem, ale jednak nadal istnieją opuszczone domy lub dawne magazyny. Na ulicach 

składanie ofiar zdarza się bardzo rzadko, dla takich przypadków wybierany jest głuchy las lub bagno. 

Natomiast niezależne grupy, jak już wspomniano wyżej, z wyborem miejsca nie certolą się, nie obchodzi 

ich, gdzie to będzie. Aby nie wpaść w ręce policji, „bractwo” od takich imprez, organizowanych przez 

nastolatków – narkomanów, odżegnuje się.   

Wewnątrz "bractwa" są specjalne grupy ludzi, którzy przygotowują miejsce do składania ofiar i sprzątają 

wszystko po ukończeniu. W takich grupach zawsze są sataniści, pracujący w policji. Ich zadaniem jest 

zapobieganie ingerencji ze strony prawa. Wszystkie niezbędne sprzęty - ołtarz, tron szatana itp. - 

transportowane są w zamkniętych autobusach. Wszystkie te rzeczy są łatwe do ustawienia i równie 

łatwe do usunięcia. Ciał ofiar pozbywa się przez kremację. Z ciałami dzieci postępuje się jeszcze 

prościej - są po prostu pakowane w byle co i wrzucane do pojemnika na śmieci.  

Ciała są zwykle spalane albo w pobliżu miejsca spotkania, albo w krematoriach na cmentarzach lub w 

klinikach weterynaryjnych. Dokładność grupy z zakresie przygotowania spotkania i sprzątania po 

składaniu ofiar pozwala na przeprowadzanie tych czynności w tajemnicy przed wzrokiem ciekawskich.  

Podczas takich ceremonii zawsze jest obecnych wielu ochroniarzy, radiowa fala policyjna jest ciągle 

przesłuchiwana. Każdy, który widział taką ceremonię, a następnie próbował wyjść z kultu, mógł to zrobić 

tylko kosztem własnego życia. Jedyną drogą, dzięki której można się stamtąd wyrwać – to moc Jezusa 

Chrystusa, ale nawet to nie jest łatwe. Demony uważnie obserwują każdego, kto chociaż częściowo 

kiedykolwiek w tym uczestniczył.  

Czarny Sabat lub Czarna Msza  

Opiszę Czarny Sabat (lub Czarną Mszę), w której musiałam uczestniczyć. W tym czasie nie byłam 

jeszcze arcykapłanką, ale tylko początkującą, a w ogóle - więźniem. Czarny sabat odbywa się raz w 

roku, zawsze w czasie pełni księżyca w noc Paschy. Imprezy, w których brałam udział w Kalifornii, były z 
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reguły w Wigilię Wielkanocy, w Black Sabbath. Zawsze starałam się wyjechać przed tą ceremonią, 

pomimo ceny, którą musiałam zapłacić. Szatan karał mnie za to bardzo okrutnie, ale nie pogodziłam się.  

Gdy po raz pierwszy ujrzałam sabat, byłam bardzo młoda, prawie dziecko, mniej niż rok temu stałam się 

członkiem sekty, ale pamięć o tych strasznych dniach wolnych również obecnie jest nadal moją plagą i 

będzie mnie dręczyć. Powiedziano mi, że wkrótce odbędzie się bardzo ważna ceremonia i zostałam 

zaszczycona zaproszeniem na nią. Ton tego zaproszenia wskazywał, że nie miałam wyboru. Na to 

spotkanie mogli przychodzić tylko zaproszeni, a ich frekwencja była obowiązkowa. Ten, kto nie był 

posłuszny, stawał się ofiarą następnej czarnej mszy. Poszłam, ale nie sama, członkowie naszej 

wspólnoty zabrali mnie tam.  

Ceremonia odbywała się w budynku starej stajni, która została specjalnie przygotowana do tego celu. 

Było kilka tysięcy osób z całego regionu. Wielu było już pod wpływem narkotyków, a ponadto przed 

spotkaniem wszyscy otrzymywali alkohol i narkotyki. Zawsze starałam się unikać alkoholu, ponieważ 

znałam konsekwencje mętnego umysłu. Bardzo wielu chciałoby być na moim miejscu - miejscu studentki 

arcykapłanki. Wyżsi w kulcie nigdy nie pili i nie brali narkotyków z obawy przed utratą swego miejsca.  

Kiedy dotarliśmy do miejsca służby, nie miałam pojęcia, co się tutaj stanie. Było to w piątek wieczorem, 

a spotkanie miało trwać do niedzieli. W jednym końcu budynku zainstalowano platformę, na której stał 

złoty tron szatana. Było to bardzo ważne spotkanie, jeśli szatan sam zdecydował się pojawić w ciele 

fizycznym. Później dowiedziałam się, że szatan zażądał jasnej dyscypliny podczas ceremonii i spójności 

wspólnoty, prowadzącej składanie ofiar, bo nie mógł być w różnych miejscach w tym samym czasie. 

Wszystko powinno było być zaplanowane i przygotowane tak, aby mógł odwiedzić wszystkie ceremonie. 

Nie jest wszechobecny, jak Bóg.  

Kiedy arcykapłan i kapłanka przybyli na platformę, zapadła absolutna cisza. Taka, że słychać byłoby 

nawet dźwięk spadającej igły. Milczenie jest jedną z form strachu. Wszyscy bali się, że mogą kogoś z 

nich wybrać jako ofiarę. W tym momencie nikt nie był zachwycony chwałą i czcią szatana. Westchnienie 

ulgi przeszło przez tłum, gdy wszyscy usłyszeli krzyki ofiary, która, kopana stopami, została 

przeciągnięta wzdłuż przejścia na platformę.  

Zazwyczaj główną ofiarą paschalną był mężczyzna. W te dni można również składać w ofierze kobiety, 

dzieci lub zwierzęta, ale teraz cała ceremonia koncentrowała się na głównej ofierze - mężczyźnie. 

Często ofiara była wybierana na kilka dni przed ceremonią i była bardzo dokładnie pilnowana. W oczach 

szatana i całego tłumu, ten człowiek stawał się Jezusem, a szatan odgrywał zwycięstwo nad Nim, 

krzyżując mężczyznę na krzyżu.  

Patrzyłam z przerażeniem, jak wciągano mu na głowę koronę cierniową, wciskano głęboko pod skórę 

igły, bito biczem z metalowymi końcówkami, kłuto ostrymi pikami, palono płomieniami. W końcu przybito 

go do krzyża, który następnie został podniesiony i wstawiony do otworu pośrodku platformy. Nigdy nie 

zapomnę zapachu palonego ciała, wycia ofiary, jej niesamowitej agonii, prośby o miłosierdzie. Tłum 

ryczał jak stado dzikich zwierząt.  
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Nieludzkie głosy mnóstwa demonów, znajdujących się w tłumie, łączyły się z okrzykami ludzi. Gwizdali 

oni i radowali się, gdy podniesiono krzyż i umieszczono  w otworze. W tym czasie, z wyrazem 

zwycięzcy, na tronie pojawił się szatan. Cały tłum i najwyższy kapłan zaczęli wychwalać i krzyczeć na 

cześć szatana, padając i oddając mu pokłony.  

Szatan pojawił się w postaci młodego mężczyzny, cały na biało. Jego oczy były ognistoczerwone. 

Odrzucił głowę do tyłu i wydał bestialski ryk zmieszany z okropnym chichotem, kiedy arcykapłan zabił 

nieszczęsnego, przebijając oszczepem serce i przygwoździł go do krzyża. Tłum jak gdyby zwariował: 

krzyczał i piszczał, tańcząc w szalonej ekstazie taniec  "zwycięstwa". Ludzie głośno głosili zwycięstwo, 

siłę i cześć swojemu ojcu szatanowi. Zaraz potem szatan zniknął, udając się na następną ceremonię.   

Po jego zniknięciu spotkanie przerodziło się w orgię seksualną: ludzi z ludźmi i ludzi z demonami. Tutaj 

można było zobaczyć wszystkie, nawet najdziksze, na jakie tylko jest  zdolna wyobraźnia, perwersje 

seksualne. Krew ofiary była mieszana z narkotykami i alkoholem i wypijana najpierw przez najwyższego 

kapłana i kapłankę, a następnie przekazywana wszystkim obecnym. Wielu zbliżało się i bezcześciło 

ciało ofiary. W całym tym szaleństwie minęła noc. Ciało zostało zdjęte z krzyża, pokrojone i zmielone, 

mieszano je z narkotykami i przyprawami i ten, kto chciał mieć więcej sił, podchodził i jadł tę mieszaninę. 

Trzeciego dnia ludzie wychodzili z odurzenia narkotycznego i zaczęły po dwie - trzy osoby wracać do 

domów. Wszyscy głosili, że ich wielki ojciec szatan odniósł kolejne zwycięstwo nad wrogiem - Jezusem 

Chrystusem.  

SZATAN NIE BYŁ ZWYCIĘZCĄ NA KRZYŻU! 

Co za kpina z tych Czarnych Mszy! I szatan wie, że to jest kpina! Sama ceremonia symbolizuje śmierć 

Chrystusa. Szatan głosi, że Jezus był ostateczną ofiarą dla niego, że odniósł zwycięstwo nad 

Chrystusem, zabijając Go na krzyżu. Szatan kłamie! Zarówno on, jak i jego demony wiedzą, że będąc 

porażonym na krzyżu, przegrał nie Jezus, ale on. Ale ludzie o tym nie wiedzą. Byłam też jedną z nich, 

ale teraz wiem, że to wszystko kłamstwo. Nie do opisania, okropne kłamstwo! Mówię do ciebie, 

czytelniku, jeśli nadal jesteś satanistą i nie uznałeś Chrystusa za Pana w swoim życiu: 

SZATAN NIE BYŁ ZWYCIĘZCĄ NA KRZYŻU! 

Słowo Boże bardzo dobrze to podsumowuje:"Po zabraniu sił Zwierzchnościom i Władzom, władczo 

poddał ich wstydowi, triumfując nad nimi”. (Kol 2:15)  

Jezus żyje! Szatan nie ma żadnego prawa do nas. Możemy być wolni od niewoli Szatana. 

Wszystko, co do tego jest potrzebne – to poprosić Jezusa, aby nas uwolnił. On zapłacił już cenę. 

Poproś Jezusa dzisiaj, bo jutro może być za późno 

Źródło: 

Жертвоприношения людей в культе сатаны. Черный шабаш или же Черная месса (Ревека Браун «Он пришел отпустить 

измученных на свободу») 

http://www.theafterlife.ru/zhertvoprinosheniya-lyudej-v-kulte-satany-chernyj-shabash-ili-zhe-chernaya-messa-reveka-braun-on-

prishel-otpustit-izmuchennyx-na-svobodu/ 

30.1.2018 r.     Tłumaczył Andrzej Leszczyński 
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OPĘTANIE, KŁAMSTWO I DIABOLICZNE WIZJE –  
MOCNE WYZNANIA UWOLNIONEGO Z SEKTY   

Po przyjęciu sakramentów dobrowolnie i świadomie byłem egzorcyzmowany. Jezus Chrystus pokazał mi 
wówczas moją nędzę. Pokazał mi, że tymi trzema uczuciami, którymi miał być Krishna były....  

 

Pedagogika szatana 

Wiara w reinkarnację sprawiła, że przestałem w ogóle przejmować się cierpieniem bliźnich, ponieważ 

byłem przekonany, że tragedie i niedole ludzkie są wynikiem grzechów z poprzedniego życia. 

Obojętność i znieczulica opanowały moje serce. Uzasadniałem moje postępowanie wiarą w to, iż jeżeli 

pomógłbym człowiekowi w kłopotach, to w następnym życiu i tak będzie musiał spłacić swój „dług". Nie 

pomagając mu przyspieszam proces oczyszczenia duszy, czyli dokonuję dobrego uczynku. Czy to jest 

miłość? 

Jestem przykładem człowieka, który przez pierwsze 21 lat swojego życia był wychowywany wedle 

zamiarów diabła. Nie będąc ochrzczony, w wieku sześciu lat zauważyłem, że moi rodzice zmieniają 

kolor ciała. Pamiętam jak podszedłem do mojego ojca i zapytałem: „Tatuś, dlaczego jesteś 

pomarańczowy? A teraz dlaczego jesteś błękitny?" Mój ojciec bardzo się martwił. Podejrzewał, że 

jestem chory psychicznie. Moje pytanie wynikało z faktu, że zacząłem widzieć aurę (inaczej: Tumo, 

Prana, Ci lub Ki), która zmienia swoje zabarwienie w zależności od sytuacji psychofizycznej człowieka. 

Niezrozumiany przez otoczenie (nie tylko rodziców, także przez kolegów) zamknąłem się w sobie i 

popadłem bardzo szybko w kompleks wyższości. Dlaczego? Ponieważ stopniowo doskonaląc zdolności 

parapsychiczne mogłem wiedzieć i widzieć u innych to, co dla nich samych było nie dostrzegalne. 

Skupiłem się na głosie w umyśle, który instruował mnie, w jaki sposób rozwijać te umiejętności do entej 

potęgi. 

Głos ten gwarantował, że, w ostateczności, osiągnę miłość i radość, której tak bardzo mi brakowało. 

Była to forma przyswajania wiedzy, która powoli, subtelnie, przeistaczała się w żądzę władzy. Im byłem 

starszy, tym częściej zamykałem się w pokoju na długie godziny i praktykowałem medytację buddyjską 

opartą na asanach (system jogi). Uczyłem się od tajemniczego głosu technik oddychania, panowania 
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nad ciałem, aby w ostateczności rozwinąć tzw. moce siddhi (nazwa hinduska określająca moce 

nadludzkie osiągane przez techniki medytacji Orientu). Tym głosem wydawał się być Bóg... 

ILUSION 

Dzień w dzień stawałem się coraz większym potworem, aby w wieku 15 lat osiągnąć moc czytania w 

myślach, bioenergoterapii, techniki zabijania na odległość, techniki autohipnozy i inne, o których nie ma 

sensu wspominać. Największą wygraną szatana było to, iż wadliwie interpretowałem pojęcie dobra i zła. 

Byłem wychowywany w przekonaniu, że świat jest relatywny, a prawa nim rządzące zmienne. 

Uważałem, że dla jednego człowieka słuszne jest picie wódki, dla drugiego nieograniczony seks, a dla 

jeszcze innego post i modlitwa. Każdy ma swoje potrzeby i ma prawo je zaspakajać – póki inni nie 

widzą... i się nie gorszą? Wiara w reinkarnację sprawiła, że przestałem w ogóle przejmować się 

cierpieniem bliźnich, ponieważ byłem przekonany, że tragedie i niedole ludzkie są wynikiem grzechów z 

poprzedniego życia. Obojętność i znieczulica opanowały moje serce. Uzasadniałem moje postępowanie 

wiarą w to, iż jeżeli pomógłbym człowiekowi w kłopotach, to w następnym życiu i tak będzie musiał 

spłacić swój „dług". Nie pomagając mu przyspieszam proces oczyszczenia duszy, czyli dokonuję 

dobrego uczynku. Czy to jest miłość? 

W wieku 16 lat dokonałem kolejnego wyboru, który jeszcze bardziej pogłębił moją depresję. Jako 

buddysta, czyli osoba wierząca, że ostatecznym szczęściem i celem jest oderwanie się od 

rzeczywistości i osiągnięcie stanu pustki myślowej, porzuciłem tę drogę i zacząłem czcić moce zła (które 

niby miały się równoważyć z mocami dobra). Dlaczego? Ponieważ zło dawało mi upragnioną, 

natychmiastową satysfakcję - władzy i prestiżu. One zaś zastępowały w moim chorym sercu brak 

akceptacji ze strony ludzi mnie otaczających. Potrafiłem leczyć w spektakularny sposób choroby 

nieuleczalne w medycynie konwencjonalnej. Potrafiłem zrozumieć potrzeby emocjonalne i uczuciowe 

ludzi poprzez wysoko rozwiniętą empatię. Praktykowałem okultyzm pośredni (kartomancję, spirytyzm, 

ezoterykę), oddawanie czci szatanowi, nie będąc tego świadomym. Posiadałem możliwości, których 

prawdziwy Bóg nie chciał mi dać. Szatan zadbał, aby stało się inaczej! Pogrążałem się coraz bardziej w 

paraliżującym smutku, który zżerał mnie od środka. Im więcej dokonywałem czynności magicznych, tym 

silniej zaciskała się pętla na moim gardle. 

REDEMPTOR 

Któregoś dnia popatrzyłem na siebie w lustrze. Byłem blady, moje oczy wyglądały jak szparki, ręce 

drżały jak u alkoholika, a moja twarz wyrażała przedśmiertne wyczerpanie organizmu. Przerażający 

widok osiemdziesięciolatka zmiótł moją dotychczasową wiarę w potęgę. Ja jej tak naprawdę nigdy nie 

miałem! Ciekły mi łzy z podpuchniętych oczu i po raz pierwszy w życiu ośmieliłem się przyznać, że - 

umieram. Padłem wtedy na kolana i powiedziałem Bogu, że jeżeli istnieje to niech się odezwie, niech mi 

pomoże, niech mnie ratuje. Pierwszy raz w życiu nabrałem odwagi, aby się przyznać do tego, że jestem 

nieszczęśliwy – wyczerpany nerwowo i psychicznie. Szatan wyssał ze mnie ostatnie siły, wszystko, co 

było we mnie – i musiałem się do tego przyznać. Ja! Ja - ten wielki mag wszechczasów - jestem nikim... 

Ale Bóg temu zaprzeczył. Powiedział, że mnie kocha: „Nie lękaj się, tak długo cierpiałeś. Pomogę ci, ale 

nie zrobię tego jeżeli sam tego nie zapragniesz całym swoim sercem." Powiedziałem: „Tak! Tak! Tak! 
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Wygrałeś. Dopomóż mi Boże!" Bóg przemówił: „Tak długo czekałem na twoje pokorne słowa. Nie lękaj 

się, pomoc już nadeszła, lecz owoce jej zobaczysz później. Szukaj Mnie, a ja będę szukał ciebie." 

Poznałem wtedy pierwszy dar Ducha Świętego - nadzieję, która sprawiła, że odkryłem tak bardzo dla 

mnie nieznany pokój. 

Po odrzuceniu okultyzmu, szukałem „boga dobroci". Problem polegał na tym, iż wychowany w 

systemach i mentalności orientalnej (do dwudziestego roku życia bez jakiejkolwiek wiedzy o 

chrześcijaństwie) poszukiwałem Boga, który jednocześnie głosiłby dogmat o reinkarnacji. Do chwili 

nawrócenia nie przyszło mi do głowy, że to Jezus Chrystus jest tym Miłosierdziem, które ucałowało me 

schorowane serce. Natrafiłem wówczas na ruch hare krsna. 

ROSARIO 

Członkowie tego ruchu twierdzili, że Bóg jest miłością, a reinkarnacja formą czyśćca. Zaangażowałem 

się bardzo poważnie. Chciałem całym ciałem, sercem i umysłem być pobożny. Umartwiałem się, 

pościłem, przestrzegałem zasady modlitw i rytuałów, aż „do bólu". Mantrowałem dzień w dzień po dwie 

godziny powtarzając imiona boga. Chciałem być dobrym człowiekiem, zdolnym do żalu, miłosierdzia i 

szczerości. Byłem przekonany, że bronię i wierzę w prawdziwego Boga. Nie wyobrażałem sobie innej 

drogi życia. W ostateczności, pod wpływem mojego guru-maharaji, odrzuciłem i wyrzekłem się 

wszystkiego, pozostawiając mieszkanie, rezygnując ze studiów i małżeństwa. Pragnąłem szczerym 

sercem odpokutować grzechy... Zjadłem coś, umyłem się, spakowałem pięć ciuchów i parę gaci i 

wprowadziłem się do świątyni jako nowicjusz kandydujący na kapłana. 

Moje odejście wywarło wielki szok i niezrozumienie ze strony rodziny. Tego dnia nagle wszyscy ocknęli 

się. Ruch hare krsna jest na liście najniebezpieczniejszych sekt w Polsce. 

Jako osoba świecka bardzo często uczęszczałem do świątyni, aby się modlić. Wtedy, pewnego 

zwykłego dnia, bóg objawił mi się i przemówił: „Jesteś wielce pobożny, osiągnąłeś wielką świętość. W 

nagrodę obdarzę cię darem uzdrawiania, ale pod jednym warunkiem: będziesz trzema uczuciami, 

którymi jestem." W amoku emocji nie myślałem długo. Cóż, jestem święty! W końcu od rana do wieczora 

służę z wielką pokorą. Przyjąłem propozycję bez większego namysłu. Po tym zdarzeniu leczyłem ludzi 

bioenergoterapią. Jak to się stało, że nie zauważyłem, iż historia lubi się powtarzać? 

Anna (moja niedoszła żona) przerażona sytuacją zrozumiała, jak bardzo, pomimo szczerości, obiegałem 

od Prawdy. Modliła się we łzach odmawiając codziennie jedną cząstkę różańca. Trwało to trzy tygodnie. 

Próbowała bezskutecznie zaprowadzić mnie do ekspertów od sekt i socjotechnik, aby mnie „obudzili". W 

końcu, któregoś dnia podczas modlitwy, pękł jej różaniec i w sercu usłyszała głos, który ją uspokoił i 

zachęcił do ponownej próby spotkania się ze mną. Zrobiła to. Pojechała do mnie z założeniem, że to 

ostatni raz. Gdy weszła do pokoju, byłem nastawiony do niej bardzo wrogo. Miałem wrażenia 

klaustrofobiczne. Tym nie mniej zauważyłem coś niesłychanego. Dziewczyna miała otoczkę auryczną, 

lecz światło to nie oddziaływało na moje zmysły tak, jak w przypadku energii Ci. Poczułem przenikającą, 

lecz nie zniewalającą siłę, która sprawiła, że zapragnąłem posłuchać, co ma mi do powiedzenia. Anna 

przedstawiła propozycję, abym spotkał się z pewną osobą (zakonnicą dominikanką) tylko jeden raz. Po 

tym spotkaniu, jeżeli będę chciał, już nigdy więcej nie będzie mnie nawiedzać i starać się mnie namówić 

na poznanie innych „bardziej prawdziwych religii świata". Zgodziłem się. Poszedłem na spotkanie 
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doskonale przygotowany teologicznie. Znałem pismo święte hinduskie (Bhagavad-Gita) prawie na 

pamięć. Byłem przekonany, że spotkanie to tylko utwierdzi mnie w wierze, bo przecież co może wiedzieć 

jakaś tam zakonnica o tak wzniosłej filozofii i kulturze, jaką jest wedyzm. Uważałem, że chrześcijanie to 

pomyleńcy, którzy bazują na wypaczonym piśmie na skutek nieprawidłowych tłumaczeń i prywatnych 

interpretacji tekstu. Co najważniejsze - negują dogmat reinkarnacji! 

METANOIA 

Znam twoje czyny, 

że ani zimny, ani gorący nie jesteś. 

Obyś był zimny albo gorący! 

A tak, skoro jesteś letni 

I ani gorący, ani zimny, 

Chcę cię wyrzucić z mych ust. 

(Apokalipsa św. Jana 3,15-16) 

Nigdy nie byłem letni. Cała moja nędza była otoczona żarliwym postanowieniem odnalezienia 

odpowiedzi na pytanie dotyczące sensu życia. Błądzenie jednak sprawiło, że byłem jak zgnilizna - 

gorąca zgnilizna... Potraktowałem spotkanie bardzo poważnie, myśląc, że będzie to dobra okazja, aby 

zweryfikować własną wiedzę i słuszność doktryny, której broniłem. Faktycznie bardzo mnie 

zaintrygowało, co takiego chrześcijanie widzą w Jezusie, że nie dostrzegają „piękna" mojego boga 

(Krishny). Rozmowa była spokojna. Wymienialiśmy poglądy i sposoby patrzenia na życie, zarówno 

przed jak i po śmierci. Rozmawiałem z nią z wielką przyjemnością. Okazało się, że była w Indiach 

czternaście lat. Pracowała tam jako pielęgniarka. Wreszcie napotkałem człowieka, który mówił moim 

językiem (mam na myśli mianownictwo teologiczne Puranów i Wed). Doskonale rozumiała zasady życia 

i etykiety rangi społecznej, którą reprezentowałem (kasta ksatriów - wojowników). 

Szczery i starający się obiektywnie rozważyć tezę zakonnicy, że jestem ofiarą sekty, nie mogłem 

zaprzeczyć jej twardej logice, która ukazała mi prawdę o reinkarnacji, bałwochwalstwie i kulturze 

wedyjskiej. Tego dnia zadałem najważniejsze pytanie mojego życia: „Jezu, czy to Ty, Panie, któryś 

przemówił do mego serca, gdy na progu samobójstwa błagałem o prawdę?" Czyż chwila nawrócenia nie 

jest piękna? 

RATIO ET FIDES 

Pozwolę sobie przedstawić najważniejsze tezy i antytezy, które poruszyliśmy z siostrą Michaelą Pawlik 

podczas rozmowy: 

1. Wiara w reinkarnację polega na tym, że dusza i ciało są jednym i tym samym. Każda dusza w swoim 

cyklu „życia-śmierci" bierze początek od pyłu, przechodząc przez najniższe stworzenia jak trawa, 

insekty, zwierzęta, kończąc na najwyższym stopniu ewolucji - czyli człowieku. Oznacza to w praktyce, że 

wierzący w reinkarnacje oceniają poziom duchowości danej istoty żywej na podstawie poziomu ewolucji 

biologicznej. 
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2. Wśród ludzi wyróżnia się cztery kasty: Sudra, Vasya, Ksatrya, Bramin. Ludzie z kast wyższych są 

uważani za ludzi bardziej oświeconych duchowo (lepsza karma, czyli bilans skutków z poprzednich 

istnień). Sudrowie są najniższą kastą, bramini najwyższą. 

3. Świadomość, którą posiadamy, determinuje rzeczywisty poziom naszej duchowości. Jeżeli ktoś jest 

pijakiem, to nie jest wart więcej niż zwierzę. W następnym życiu nie dostanie przez prawo natury ciała 

ludzkiego lecz np. psa. 

4. Od Sudrów nie wymaga się postaw moralnych, ponieważ są to dusze, które po raz pierwszy przyjęły 

ciało ludzkie. Ich świadomość (czyli duchowość) nie jest wystarczająco wysoka, aby zrozumieć 

moralność czy etykietę kast wyższych. Sudra może defekować na środku salonu i nikogo to nie zdziwi. 

Wiara w reinkarnację jest formą rasizmu. 

5. Sudrom zabrania się kształcić w szkołach i na studiach. Tłumaczy się to tzw. dharmą, czyli 

obowiązkami moralnymi danej kasty. Ich dharmą jest służenie niewolniczo członkom kast wyższych. 

6. Bramini mają najwięcej przywilejów. Są bezkarni. Każde niesprawiedliwe potraktowanie członka 

niższej kasty ze strony bramina jest traktowane jako laska i możliwość oczyszczenia się z tzw. złej 

karmy. Nadużycia są szczególnie częste w sferze seksualnej. 

7. Emanacja energii człowieka z wyższej kasty (czyli jego obecność) powoduje oczyszczenie duchowe 

(czyli uświęcenie) człowieka z niższej kasty. Stąd hindusi składają pokłony swoim zwierzchnikom 

dotykając choćby ich butów. Traktują to jako łaskę. 

8. Bramini (czyli mistrzowie duchowni - gurumaharajowie) są nieomylni i są jedynymi osobami mogącymi 

poprowadzić człowieka do uświęcenia Bez guru postęp duchowy jest niemożliwy. Definiowanie zła i 

dobra poprzez wiarę w reinkarnację jest skandaliczną socjotechniką, mającą na celu utrzymanie władzy i 

dóbr materialnych przez elity społeczne. 

9. Wiara w reinkarnację polega na założeniu, że to sam człowiek drogą ewolucji (cyklu życia-śmierci) 

staje się bogiem. W postaci boskiej jest w stanie tworzyć i wpływać na świat materialny. 

10. Hindusi nie wierzą w zbawienie w sensie chrześcijańskim, ponieważ bogowie (ciosane bożki), do 

których się modlą, są obecnościami zaawansowanych dusz. 

11. Bóg czy też pół-bóg jest duszą „zrealizowaną", czyli uwolnioną od przywiązania do zmysłów i świata 

materialnego. Wiara w reinkarnację (w hinduizmie) jest tak naprawdę ateizmem, czyli nie jest religią, jak 

sieją potocznie nazywa. 

12. Tylko bramini są wtajemniczani w praktyki i techniki „jogi mistycznej". 

13. Mistyka w sensie orientalnym (szczególnie w hinduizmie!) oznacza rozwijanie mocy 

parapsychologicznych - siddhi. Do najpopularniejszych należy: umiejętność lewitacji, empatii, 

bioenergoterapii, materializacji obiektów, telekinezy, autohipnozy, hipnozy zbiorowej i indywidualnej. 

14. Siddhi to najwyższa forma świadomości, czyli duchowości. 

15. Siddhi służą temu, by epatować i kontrolować resztę społeczeństwa przez ślepą ufność. Mistyka 

orientalna jest okultyzmem, a nie pracą nad swoimi ułomnościami (tak jak to jest w chrześcijaństwie). 

16. Sekty neohinduistyczne i neobuddyjskie nie przekazują całej wiedzy związanej z prawdami wiary 

(wiedza tajemna), lecz segregują ludzi i wtajemniczają tylko wybranych. 
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17. Sekty neohinduistyczne wprowadzają elementy prawd wiary chrześcijańskiej, aby zatuszować 

manipulacje i ułomności ludzkie elit duchownych. Różaniec jest najskuteczniejszą bronią przeciw 

szatanowi. 

CZAS EGZORCYZMÓW 

Po przyjęciu sakramentów dobrowolnie i świadomie byłem egzorcyzmowany. Jezus Chrystus pokazał mi 

wówczas moją nędzę. Pokazał mi, że tymi trzema uczuciami, którymi miał być Krishna były nienawiść, 

zazdrość i pycha - a największa z nich to pycha. 

Błogosławione niech będzie Święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej. 

Kłaniamy Ci się Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż Twój święty odkupił świat. Najświętsze 

Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Błogosławione niech będzie święte i Niepokalane Poczęcie 

Najświętszej. Amen. 

Sergiusz O. 

Tekst pochodzi z kwartalnika FRONDA (nr 25/26 2006r.) 

http://www.fronda.pl/a/opetanie-klamstwo-i-diaboliczne-wizje-mocne-wyznania-uwolnionego-z-sekty,101516.html 

WIZJA PIEKŁA ŚW. FAUSTYNY (Dz.741) 

Dziś byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez Anioła. Jest to miejsce wielkiej kaźni, jakiż jest 

obszar jego strasznie wielki. Rodzaje mąk, które widziałam: 

- pierwszą męką, która stanowi piekło, jest utrata Boga; 

- drugie - ustawiczny wyrzut sumienia; 

- trzecie - nigdy się już ten los nie zmieni; 

- czwarta męka - jest ogień, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej, jest to straszna męka, 

jest to ogień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym; 

- piąta męka - jest ustawiczna ciemność, straszny zapach duszący, a chociaż jest ciemność, widzą się 

wzajemnie szatani i potępione dusze, i widzą wszystko zło innych i swoje; 

- szósta męka jest ustawiczne towarzystwo szatana; 

- siódma męka - jest straszna rozpacz, nienawiść Boga, złorzeczenia, przekleństwa, bluźnierstwa. 

Są to męki, które wszyscy potępieni cierpią razem, ale to jest nie koniec mąk, są męki dla dusz 

poszczególne, które są męki zmysłów, każda dusza czym grzeszyła, tym jest dręczona w straszny i nie 

do opisania sposób. Są straszne lochy, otchłanie kaźni, gdzie jedna męka odróżnia się od drugiej; 

umarłabym na ten widok tych strasznych mąk, gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. Niech 

grzesznik wie, jakim zmysłem grzeszy, takim dręczony będzie przez wieczność całą; piszę o tym z 

rozkazu Bożego, aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i 

nie wie jako tam jest. 

Ja, Siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to, aby mówić duszom i 

świadczyć, że piekło jest. O tym teraz mówić nie mogę, mam rozkaz od Boga, abym to zostawiła na 

http://www.fronda.pl/a/opetanie-klamstwo-i-diaboliczne-wizje-mocne-wyznania-uwolnionego-z-sekty,101516.html
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piśmie. Szatani mieli do mnie wielką nienawiść, ale z rozkazu Bożego, musieli mi być posłuszni. To com 

napisała, jest słabym cieniem rzeczy, które widziałam. Jedno zauważyłam, że tam jest najwięcej dusz, 

które nie dowierzały, że jest piekło. Kiedy przyszłam do siebie, nie mogłam ochłonąć z przerażenia, jak 

strasznie tam cierpią dusze, toteż jeszcze się goręcej modlę o nawrócenie grzeszników, ustawicznie 

wzywam miłosierdzia Bożego dla nich. O mój Jezu, wolę do końca świata konać w największych 

katuszach, aniżeli bym miała Cię obrazić najmniejszym grzechem. 

„DZIĘKI CI, MARYJO, TYŚ MNIE URATOWAŁA!”  
Wizja piekła ukazana Frankowi i nie tylko jemu…   

Świadectwo Siostry Anny Grzybowskiej, Szarytki spisane przez Siostrę Dorotę Trybułę, ze 

Zgromadzenia SS. Zmartwychwstanek - Rycerz Niepokalanej 11/1996. 

Ze skopiowanych materiałów byłej strony internetowej ks. Adama Strzałkowskiego: 

Siostrę Annę Grzybowską, szarytkę, znało kilka naszych zakonnic, które do tej pory żyją. Jej rodzona 

siostra Brygida (zm. 26 II 1976) należała do naszego zgromadzenia SS. Zmartwychwstanek. Ostatnie 

lata spędziła w Wejherowie. 

S. Anna odwiedzała ją i pielęgnowała. Opowiadała wtedy o swoich nadzwyczajnych przygodach 

wojennych, które na prośbę naszych sióstr spisała - S. M. Dorota Trybuła CR, 14 II 1996 

DZIĘKI CI, MARYJO, TYŚ MNIE URATOWAŁA! 

Pamiętnym wydarzeniem z czasu mojej pracy w szpitalu po drugim zajęciu Lwowa przez Rosjan była 

śmierć 26-letniego Franka N. Był on wielkim zbrodniarzem i przestępcą, co ujawniło się dopiero przy 

jego śmierci. Do wybuchu wojny pracował jako woźnica w Zakładzie Nieuleczalnie Chorych. W chwili 

rozpoczęcia działań wojennych porzucił samowolnie dotychczasowe zajęcia i przyłączył się do bandy 

rabusiów. Nawrócenie jego było dziełem miłosierdzia Matki Najświętszej. Wyprosiła je codziennym 

odmawianiem różańca przez sześć lat siostra szarytka Zamysłowska. Była ona przełożoną Zakładu, w 

którym Franek pracował i z którego uciekł ku jej wielkiemu zmartwieniu. 

Nawrócenie Franka 

Do Szpitala na klinikę chirurgiczną przywieziono go w 1945 r. w bardzo ciężkim stanie. Miał gruźlicę płuc 

i ropne zapalenie opłucnej na tle gruźliczym. Leżał na klinice trzy miesiące. W tym okresie trzy razy 

zgłaszał się do spowiedzi i Komunii św. Stan zdrowia Franka w trzecim miesiącu pogarszał się z dnia na 

dzień. 31 X 1945 r. o godz. 15, w czasie gdyśmy ścieliły łóżko i poprawiały pozycję chorego, nastąpił 

silny krwotok płucny. Zalane zostały krwią łóżko i podłoga, a również ja z drugą siostrą, i to od twarzy aż 

do stóp. 

Mimo to Franek nie zakończył życia, ale zaczął krzyczeć, że widzi szatanów i piekło otwarte, do którego 

usiłują go wciągnąć przy pomocy różnych narzędzi. Równocześnie duszę jego paliły popełnione 

zbrodnie. Wyznawał je teraz głośno, wołając rozpaczliwie: „Księdza!!!" i zasłaniając się siostrami (które 

trzymał oburęcz) przed atakiem złych duchów. Przykurczył nogi pod siebie i szamotał się w okropnym 
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przerażeniu. Zachęta do ufności w Miłosierdzie Boże i poddawane akty żalu doskonałego nie uspokajały 

umierającego. Sytuacja stawała się rozpaczliwa. O tej porze znaleźć księdza na terenie szpitala równało 

się z cudem, a ks. kapelan mieszkał na plebanii [parafii] św. Antoniego, kilometr od kliniki. Proszę 

Franka, żeby mnie puścił, to pójdę szukać księdza, a on na to: „Nie puszczę, bo mnie szatani porwą". 

Podaję Frankowi różaniec i mówię: „Trzymaj, on cię też zasłoni od szatanów, a mnie puść". Wyszłam 

zrozpaczona na korytarz, i o cudo!: korytarzem idzie ksiądz karmelita z obiadem do chorego brata 

zakonnego. Proszę go, aby zostawił torbę na korytarzu, a sam przyszedł na salę, aby udzielić 

rozgrzeszenia umierającemu, równocześnie podaję mu stułę i oleje święte. 

Gdy kapłan stanął na sali, piekło w tej chwili zniknęło wraz z szatanami. Franek wyciągnął przykurczone 

nogi i zaczął od początku litanię okropnych zbrodni, nie zapominając i o świętokradztwach, co już 

wszyscy obecni na sali słyszeli drugi raz. Kapłan mówi do penitenta: „Ciszej, ciszej…", ale Franek 

stanowczym głosem mówi: „Żadne cicho, na Sądzie Bożym cały świat będzie wiedział, jakie zbrodnie 

popełniłem!" - i dalej wyrzucał z siebie to, co stanowiło jego największą mękę. Gdy skończył i otrzymał 

rozgrzeszenie, uspokoił się zupełnie, wyciągnął ręce jakby do kogoś na przywitanie i ostatkiem sił 

krzyknął: „Dzięki Ci, Maryjo, Tyś mnie uratowała!", a złożywszy ręce na piersiach, skonał. Namaszczenie 

otrzymał już jako zmarły. 

Sześciogodzinna spowiedź 

Zrobiłyśmy z drugą siostrą porządek ze zwłokami, z łóżkiem i podłogą, żeby nikt więcej nie zakażał się. 

Umyłyśmy się same, przebrały chałaty i poszły do dalszych obowiązków, s. Cecylia na salę nr 10, a ja z 

powrotem na salę nr 5, gdzie oprócz Franka leżało jeszcze ośmiu ciężko chorych mężczyzn. Jakież było 

moje zdziwienie, gdy żaden z chorych nie leżał w łóżku, ale wszyscy pod łóżkami, z głowami nakrytymi 

poduszkami i materacami. Nawet chory na wyciągu, z kolanem rozbitym kulą dum-dum i ciężką raną na 

udzie, leżał pod łóżkiem, uwolniony ze stalowych drutów i obciążenia nogi. Kiedy zobaczyłam jego 

twarz, był zmieniony nie do poznania: włosy białe, a oczy [uciekające] pod powieki. Kurczowo trzymał 

materac na głowie i przeraźliwym głosem żądał księdza, i to natychmiast. O księdza wołali też wszyscy 

inni. 

W tej chwili posłałam sanitariuszkę, aby na bramie głównego budynku zaznaczyła na tablicy konieczną 

obecność księdza na oddziale, a sama przy pomocy sanitariuszek i sanitariusza ze sali operacyjnej 

wyciągaliśmy chorych i układali na łóżkach jak należy. Wszyscy byli przerażeni i czekali na księdza, jak 

tonący na deskę ratunku. Przyszedł ks. Woroniecki, kapelan, 15 minut po 17-tej. Ja trzymałam dyżur na 

korytarzu, żeby nikt nie przeszkadzał ani z kolacją, ani z wizytą lekarską. O godz. 23.15 wyszedł ks. 

kapelan na korytarz blady i oblany potem. Zapytał, co było na tej sali, i jak długi upadł zemdlony na 

ziemię. Zobaczyły to dwie Rosjanki, nocne dyżurne, i przybiegły pomóc mi ratować go, a potem położyć 

na wózku szpitalnym, aż do dojścia do normy. Na plebanię odprowadzili księdza dwaj portierzy. 

Na sali nr 5 jeden szloch. O kolacji chorzy słyszeć nie chcieli. Prosili, żeby pomóc im odprawić pokutę i 

razem z nimi dziękować, że oni jeszcze żyją, że się mogli spowiadać, że ich szatani nie porwali do 
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piekła, które widzieli na sali. Całą noc spędziłam z nimi na modlitwie i na przygotowaniu do Komunii 

świętej. 

Rano, gdy zobaczyli księdza z Panem Jezusem, płakali głośno jak dzieci. Jak miłe musiały być te łzy 

Zbawicielowi, którego łaska odniosła tak wielkie zwycięstwo. Śniadania nie chcieli jeść, ale płacząc 

dziękowali za przeżyty wczorajszy dzień. Zrobiłam co było konieczne na tej sali i wybiegłam, żeby 

przygotować cały oddział do wizyty lekarskiej na godz. 8 rano. 

Wizyta lekarska 

Wizyta zaczęła się od sali nr 1. Przyszli profesor Karawanów, Rosjanin, i kilkunastu lekarzy narodowości 

polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Słuchają, co mówi profesor, i serdecznie odnoszą się do chorych i do 

mnie. Kiedy wizyta lekarska objęła salę nr 5, profesor zmarszczył brwi, oczami obszedł całą salę, a za 

nim zrobili to samo inni lekarze. Po chwili przyglądania się chorym w milczeniu, mówi do mnie gniewnym 

głosem: „Siostro Anno! Tyle razy prosiłem, żebyście wszystkie zmiany, jakie robicie na oddziale, 

zgłaszali mi przed wizytą". Ja na to: „Nie rozumiem, panie profesorze, o co chodzi"… „Jak to - mówi 

profesor - całą salę zmienić i nic nikomu nie zgłosić?" Odpowiadam: „Panie profesorze, ani jeden chory 

nie jest inny niż ci, co byli wczoraj i dawniej; wszyscy ci sami". Profesor: „Nie poznaję ani jednego 

chorego!" Adjunkt dr Liebhart mówi mi do ucha po polsku: „Siostro Anno, nie rób wariata z Profesora, 

przecież ani jeden chory nie jest ten sam. Skądże siostra wzięła ośmiu chorych bez wiedzy lekarzy?" 

Kartami temperatury i diagnozami, a także żelazami ze zdjętego wyciągu, przekonałam wszystkich o 

prawdzie moich słów. 

Profesor zapytał, co było powodem, że wszyscy są tak zmienieni i mają białe głowy. Powiedziałam, że w 

związku ze śmiercią Franka odbywała się na sali jakaś piekielna scena, która wszystkich przeraziła, ale i 

nawróciła, dlatego pewnie są tacy inni. Bez słowa obeszli całą salę, a na korytarzu zmusili mnie 

prośbami do opowiedzenia tego, co było. W dużym skrócie opowiedziałam co się działo, i że ksiądz się 

znalazł w nieoczekiwanej porze, i że po wyznaniu grzechów i rozgrzeszeniu Franek zaraz umarł. Na to 

profesor Karawanow: „Ot, to jeden z wielu dowodów, że jest Bóg i że człowiek posiada duszę 

nieśmiertelną". 

Po wizycie i operacjach zgłosili się do mnie trzej lekarze - dwóch Polaków i jeden Ukrainiec - z prośbą o 

książeczki do nabożeństwa i o zastępstwo na dzień następny w rannych czynnościach, bo mogą się 

spóźnić, ponieważ pójdą do spowiedzi i Komunii świętej, do której nie przystępowali od czasu złożenia 

matury. Na drugi dzień, gdy przyszli do pracy, byli przejęci i odmienieni, podobnie jak chorzy. Różańce i 

Cudowne Medaliki przyjęli z radością. 

Co przeżywali chorzy? 

Po południu tego dnia miałam chwilkę czasu na rozmowę z chorymi na temat wczorajszego przeżycia. 

Wszyscy się przyznawali, że mieli powody znalezienia się w piekle i że tylko cudem nie zostali tam 

porwani. Przyznali się, że całe lata nie spowiadali się, jeden nawet 40 lat. 



Głos Małego Rycerza Nr 32 (4/2018)        PAŹDZIERNIK-LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2018 

  

49 
 

 
 

Najstarszy pacjent, bez nogi (urwana przez granat), płakał z radości, że wczoraj nie wpadł do piekła, bo 

bardzo na nie zasłużył. Po Komunii św. bez przerwy modlił się o śmierć, żeby już nigdy więcej Pana 

Boga nie obrazić, ale mieć Go w sercu jak dzisiaj. Modlitwa dziadka była widocznie miła Panu Bogu i 

została wysłuchana - wieczorem tego dnia zasnął na wieki bez żadnej agonii. Inni chorzy na widok 

zmarłego dziadka z płaczem wołali, że i oni chcą dzisiaj umrzeć. Dopiero przypomnienie im o obowiązku 

pokuty i naprawy złego życia uspokoiło salę. 

Pytałam chorych, jak wyglądał szatan. Zakryli twarze rękami, a jeden z nich, inżynier, mówił, że to 

niemożliwe do opisania. Inteligencją przewyższa szatan wszystkich uczonych na świecie, a wygląd jego 

jest tak straszny, że lepiej ponosić wszystkie tortury na ziemi, niż wpaść w jego moc. Tak jak ludzie 

szatana malują, to są żarty. 

Może warto zaznaczyć, że spowiedzi Franka wysłuchał karmelita, wyświęcony w owym miesiącu na 

kapłana. Przyjechał do Lwowa po studiach. Do szpitala z obiadem był wysłany o godz. 12, ale nie mógł 

od razu trafić. Przyszedł dopiero wtedy, kiedy Franek wołał: „księdza", [tzn. ok. godz. 15]. Widocznie 

Matka Najświętsza tak pokierowała jego krokami. 

Źródło:  http://www.duchprawdy.com/s_anna_grzybowska_swiadectwo_wizja_piekla.htm 

MODLITWY PROPONOWANE przez byłego 
głównego egzorcystę Watykanu – o. Amortha  
i s. Angelę Mussolesi  

Śp. Ojciec Gabriel Amorth przez 30 lat swojej posługi egzorcyzmu i modlitwy uwolnienia zapewnia, że 

modlitwa uwolnienia jest niejednokrotnie skuteczniejsza niż uroczysty egzorcyzm, jeśli jest odmawiana z 

wielką wiarą, a modląca się osoba, stara się być nieustannie zjednoczona z Bogiem przez głęboką 

modlitwę i święte życie w łasce uświęcającej. 

O. Amorth tłumaczy, że każdy chrześcijanin ma prawo, a księża wręcz obowiązek nakazywać 

bezpośrednio demonowi, żeby opuścił dręczoną osobę, w modlitwie, która nie jest uroczystym 

egzorcyzmem zarezerwowanym tylko dla egzorcysty, ale jest prywatną modlitwą uwolnienia, 

którą każdy wierzący chrześcijanin żyjący w łasce uświęcającej i mający wiarę w moc Jezusa 

Chrystusa, może stosować. Szczególnie jeśli odmawia się takie modlitwy na mocy sakramentu 

małżeństwa w przypadku współmałżonków, czy w autorytecie rodziców nad dziećmi lub dzieci nad 

rodzicami. (…) 

MODLITWY O UWOLNIENIE OD PRZEKLEŃSTWA  
DO OSOBISTEGO ODMAWIANIA, 

W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU DUCHOWYCH ATAKÓW 

OBCIĄŻENIA POKOLENIOWE 

 

http://www.duchprawdy.com/s_anna_grzybowska_swiadectwo_wizja_piekla.htm
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W Imię Jezusa, Przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość, za wstawiennictwem 

Najświętszej Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, 

zrywam i kruszę pęta niegodziwości popełnione przeciwko Bogu przez moich przodków, zdejmuję i 

niweczę wszelkie zło, które mnie dotyka za przyczyną wszelkich związków, jakie zawarli moi przodkowie 

i zmarli krewni z: czarownikami, bałwochwalcami, oszustami, ludźmi niemoralnymi, zabójcami, 

nikczemnikami, niewierzącymi, astrologami, wróżbitami, duchami nieczystymi. Mocą imienia Jezusa 

Chrystusa i przez Jego Najdroższą Krew zrywam i przerywam, zdejmuję i gładzę skutki skażenia 

okultyzmem, które docierają do mnie od przeszłych pokoleń. Zdejmuję i niweczę w Święte Imię Jezusa 

Chrystusa Zmartwychwstałego, Boga Żywego. 

W Imię Jezusa, Przez Jego Najdroższą Krew, która zwyciężyła piekło, za wstawiennictwem 

Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, 

wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, a szczególnie św. Franciszka, św. Ojca Pio, św. 

Gemmy Galgani, św. Antoniego z Padwy, św. Jana Pawła II, św. Judy Tadeusza, św. Pawła Apostoła, 

św. Pawła od Krzyża, zdejmuję i rozwiązuję, zrywam i niweczę wszelkie następstwa obciążeń 

pokoleniowych będące wynikiem złorzeczenia, klątwy, rzucenia czaru, uroku, założenia wiązania, użycia 

filtra magicznego, przeprowadzenia rytuału wudu, makumba, a także magii i wszelkiego rodzaju 

okultyzmu, których jestem ofiarą. Zrywam je i gładzę w Imię Jezusa Chrystusa i przywiązuję je do 

Krzyża Jezusowego. 

MODLITWA ODMAWIANA PRZEZ CÓRKĘ/SYNA 

W PRZYPADKU PRZEKLEŃSTWA RZUCONEGO NA MAŁŻEŃSTWO RODZICÓW 

 

W imię Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych 

archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych, 

zdejmuję i rozwiązuję, przerywam i gładzę wszelki wpływ diabelski, jakiego doznaję na skutek klątw 

rzuconych na mnie i na moich rodziców, zdejmuję i rozwiązuję, zrywam i niweczę każdą klątwę, każdy 

filtr, każde wiązanie, wszelkie skutki rytuału magicznego, czarodziejskiego, i okultystycznego 

dokonanego w celu zaszkodzenia małżeństwu moich rodziców, którego konsekwencji doznaję.  

W imię Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych 

archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych, 

a szczególnie św. Franciszka, św. Ojca Pio, św. Gemmy Galgani, św. Antoniego z Padwy, św. Jana 

Pawła II, zdejmuję i rozwiązuję zrywam i niweczę wszelką klątwę, filtr magiczny i wiązanie, wszelkie 

następstwa czarów i przekleństw rzuconych na małżeństwo moich rodziców. Zdejmuję i gładzę je w 

Święte Imię Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, Boga Żywego.  

W imię Jezusa zdejmuję i rozwiązuję, zrywam i wymazuję każde życzenia śmierci, życzenie 

niepowodzenia, życzenie nieszczęśliwego wypadku rzucone na mnie, na moją osobę, na moje istnienie, 

na mój dom, na moich potomków, na moje oszczędności, na moją głowę, na mój kark, wszelkie 

przekleństwo rzucone przeciwko mnie i przeciwko moim rodzicom, zamówione u magów, czarownic, 

wróżek, a wykonane poprzez wkłuwanie szpilek w lalki magiczne albo za pośrednictwem bielizny 

osobistej. 
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MODLITWA ZA UZDROWIENIE DRZEWA GENEALOGICZNEGO 

 

W święte imię Jezusa Chrystusa, mocą Jego najdroższej Krwi, którą wszyscy zostaliśmy wybawieni, 

za wstawiennictwem najświętszej Maryi Panny, wszystkich świętych archaniołów, a szczególnie św. 

Michała Archanioła, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych, wśród nich św. Franciszka, św. 

Ojca Pio, św. Antoniego z Padwy, św. Gemmy Galgani, św. Jana Pawła II rozkazuję i nakazuję: 

Belzebubowi, Szatanowi, Lucyferowi, Danowi, Abu, Alimainowi, Asmodeuszowi i każdemu innemu 

zastępowi duchów nieczystych czarów, magii, a zwłaszcza duchom powodującym chorobę umysłową, 

psychiczną, i fizyczną, duchowi destrukcji i rezygnacji, samozniszczenia, smutku, niepokoju, 

przesadnego lęku i strachu, zamętu umysłowego, ucisku, żeby natychmiast odeszły precz ode mnie od 

mojego życia, od mojej osoby, od mojego istnienia i żeby nie wracały nigdy więcej. Rozkazuję i nakazuję 

to w święte Imię Jezusa Chrystusa. 

 

W imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew przelaną również za mnie, przez potęgę 

wstawiennictwa Maryi Dziewicy i wszystkich świętych archaniołów, szczególnie św. Michała Archanioła, 

wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych, wśród nich św. Franciszka, św. Ojca Pio, św. 

Antoniego z Padwy, św. Judy Tadeusza, św. Gemmy Galgani, św. Jana Pawła II, zdejmuję, rozwiązuję, 

przerywam i niweczę wszelki związek mediumiczny i okultystyczny wywierający wpływ na moje 

zdrowie, wszelkie przekleństwo rzucone przeciwko mnie, które wywołuje u mnie choroby, ból 

fizyczny, wszelkie przekleństwo rzucone na moją głowę, na mój mózg, na mój kark, na mój 

żołądek, na mój układ trawienny, na moje narządy rozrodcze, na moje plecy, na moje nogi.  

Zdejmuję i gładzę mocą Imienia Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci Jezu, za Twoje zwycięstwo, dziękuję, 

Jezu, ze działasz, dziękuję za Twoje miłosierdzie. Tyś jest jedynym Panem i Zbawicielem świata. Bądź 

uwielbiony i bądź błogosławiony.  

 

W Imię Jezusa Chrystusa, mocą Jego Najdroższej Krwi przelanej również za mnie, za potężnym 

wstawiennictwem Maryi Dziewicy i wszystkich świętych archaniołów, a szczególnie św. Michała 

Archanioła, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych, wśród nich św. Franciszka, św. Ojca Pio, 

św. Antoniego z Padwy, św. Judy Tadeusza, św. Gemmy Galgani, św. Jana Pawła II, zdejmuję i 

rozwiązuję, przerywam i niweczę wszelkie powiązanie mediumiczne i okultystyczne mające 

negatywny wpływ na moje zdrowie, wszelkie przekleństwo rzucone przeciwko mnie, które ściąga 

na mnie choroby fizyczne i ból fizyczny, wszelkie przekleństwo rzucone na moją głowę, na mój 

mózg, na mój kark, na mój żołądek, na mój układ trawienny, na moje narządy rozrodcze, na moje 

plecy, na moje nogi – zdejmuję je i gładzę je mocą Imienia Jezusa Chrystusa.  

Dziękuję Ci Jezu, za twoje zwycięstwo, dziękuję, Jezu, ponieważ przychodzisz mi z pomocą i działasz, 

dziękuję za Twoje miłosierdzie. Jesteś jedynym Panem i Zbawicielem świata. Bądź uwielbiony, bądź 

błogosławiony.  
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W Imię Jezusa Chrystusa, mocą Jego Najdroższej Krwi, którą wszyscy zostaliśmy zbawieni, za 

wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wszystkich świętych archaniołów, a szczególnie św. 

Michała Archanioła, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych, wśród nich św. Franciszka, św. 

Ojca Pio, św. Antoniego z Padwy, św. Judy Tadeusza, św. Gemmy Galgani, św. Jana Pawła II rozkazuję 

i nakazuję wszelkiej sile diabelskiej uzależnienia od narkotyków, od gier, wszelkim zastępstwom 

diabelskim alkoholizmu, wszystkim złym duchom choroby umysłowej, psychicznej i fizycznej, 

destrukcji i autodestrukcji, rezygnacji i zniechęcenia, niepokoju, przesadnego lęku, strachu, 

zamętu umysłowego, wszelkiego rodzaju ucisku, żeby natychmiast odeszły precz ode mnie, od 

mojego życia, od mojej osoby, od mojego istnienia i żeby nie wracały już nigdy więcej. Rozkazuję to i 

nakazuję w Imię Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, Boga Żywego. 

W TRUDNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z PRACĄ 

ALBO W INNYCH PROBLEMACH EKONOMICZNYCH 

 

W Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przelaną za całą ludzkość, za najmocniejszym 

wstawiennictwem Maryi Dziewicy i wszystkich świętych archaniołów, a szczególnie św. Michała 

Archanioła, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych, wśród nich św. Franciszka, św. Ojca Pio, 

rozkazuję i nakazuję wszystkim zastępom złych duchów nędzy, wszystkim duchom nieczystym 

upadku i zadłużenia, wszystkim duchom zniszczenia i samozniszczenia, wszystkim duchom 

nienawiści i zemsty, żeby natychmiast odeszły ode mnie, od mojej pracy, od mojej kariery 

zawodowej, od mojego domu, od moich oszczędności, od moich pieniędzy, od mojego życia, od 

moich uczuć, od mojego zdrowia – i żeby nie wracały nigdy więcej. Rozkazuję i nakazuję to w Imię 

Jezusa Chrystusa.  

 

W Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przelaną za całą ludzkość, odbieram wszelką 

przestrzeń umysłową, duchową, fizyczną, która została oddana szatanowi i jakiejkolwiek innej sile 

demonicznej i diabelskiej przeze mnie bądź przez moich krewnych, poddaję ją działaniu mocy Krwi 

Jezusa Chrystusa. Duchu święty, spraw, aby Krew Jezusa spłynęła na mnie jak rzeka uwolnienia, żeby 

przerwała i zerwała każde związanie ze złem, wszelki rozkaz i bodziec demoniczny i magiczny. Duchu 

Święty, proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Dziewicy.  

Spraw, aby Krew Jezusa spłynęła na mnie, do wnętrza mojego żołądka, do mojego przewodu 

pokarmowego, do każdego organu mojego ciała. Abym został uzdrowiony i uwolniony od 

wszystkiego tego, co nie jest jednością z Tobą. Uwolnij mnie od wszelkich duchów nieczystych, 

od wszelkiego przekazywania odwetu, urazy, przemocy, oszustwa, zazdrości. Uwolnij mnie od 

wszelkiego ducha rozgoryczenia, poczucia żalu wobec innych i żalu do siebie samego.  

Jezu Chryste, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, Ty jesteś Bogiem. Przyjdź i przynieś nam Twój 

pokój, Twoje życie, ponieważ Ty jesteś Panem Życia i nieskończonego Miłosierdzia. Miłujemy Cię, 
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uwielbiamy Cię, chcemy żyć Twoim życiem, twoim pokojem, Twoją radością. Dziękuję Ci Panie Jezu, 

uwielbienie i chwała Tobie. Miłości moja, Jezu, Boże, dziękuję, bo Ty zwyciężyłeś. 

 

W Imię Jezusa Chrystusa, , za wstawiennictwem Maryi Dziewicy i wszystkich świętych archaniołów, a 

szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych zdejmuję i 

rozwiązuję, zrywam i niweczę wszelkie następstwa okultyzmu i mediumizmu, wszelkie związki 

mentalne i telepatyczne, które zawarłem poprzez myśl, słuch i słowo, poprzez otwieranie się na 

jogę, zen, reiki, czakramy i przez wszystkie inne dyscypliny wschodnie, a także każdy rodzaj 

ezoteryzmu, przez nekromancję i spirytyzm, które mnie oddaliły od Boga. Zdejmuję i gładzę je w Imię 

Jezusa Chrystusa.  

Modlitwy proponowane przez byłego głównego egzorcystę Watykanu – o. Amortha i s. Angelę Mussolesi  

 

Wypróbowana modlitwa na uzdrowienie duszy (powinna 

być dość częsta) dla ludzi załamanych, zgorzkniałych i 
niezadowolonych z życia (oprac. ks. Adam Skwarczyński) 

Panie Jezu Chryste, oddaję się Tobie – przez Niepokalane Serce Maryi – ABSOLUTNIE CAŁY: 

– A WIĘC MOJĄ PRZESZŁOŚĆ – 

– Bądź uwielbiony, Boże, w chwili mojego poczęcia, gdy moje oczy ujrzały Ciebie; 

– Bądź uwielbiony, Boże, w mojej mamie i we wszelkim dobru, jakie mi wyświadczyła; 

– Bądź uwielbiony, Boże, w moim tacie i we wszelkim dobru, jakie od niego otrzymałem; 

– Bądź uwielbiony, Boże, w całym moim dzieciństwie – w jego chwilach pięknych, ale i trudnych, 

  czasem pełnych cierpienia i lęku; 

– Bądź uwielbiony, Boże, w tej mojej przeszłości, która obciąża mnie dzisiaj – w tym, że potrafiłeś 

  z mojego zła wyprowadzić dobro; 

– Bądź uwielbiony, Boże, w zranieniach duszy, spowodowanych przez moje otoczenie – w tym, 

  że właśnie taką przewidziałeś dla mnie drogę krzyżową przez ziemię do nieba; 

– Bądź uwielbiony, Boże, w moim pełnym przebaczeniu, które okazuję swoim bliskim i znajomym, 

  obejmując ich ramionami serca, abyś i Ty mógł im wszystko przebaczyć; 

– Bądź uwielbiony, Boże, w powołaniu, którym mnie obdarzyłeś – 

 w jego okresach pięknych i wzniosłych, 

 w dobru, jakie mogłem wykonać dzięki Twojej łasce, 

 w pracach, które mogłem wykonać, 

 ale i w tym, co było cierpieniem i złożyło się na mój krzyż: 

 – w moim poczuciu bezsilności, 

 – w pokusach, z którymi musiałem walczyć, 

 – w moich porażkach i rozczarowaniach, gdy pełniłem własną wolę, 
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 – w upokorzeniach, które wynikały z moich słabości, 

 – w chorobach – niezawinionych, ale i tych, które może sam spowodowałem przez swoje 
błędy, zaniedbania, nałogi (dziękuję Ci za ludzi, którzy pomagali mi z nich wyjść); 

– MOJĄ TERAŹNIEJSZOŚĆ – 

– Bądź uwielbiony, Boże, w ludziach, którym jestem potrzebny; 

– Bądź uwielbiony, Boże, w moim stanie fizycznym – w każdym atomie mojego ciała, 

  które stwarzasz w taki, a nie w inny sposób; 

– Bądź uwielbiony, Boże, w moich chorobach i ułomnościach, które mi dajesz jako mój krzyż; 

– Bądź uwielbiony, Boże, w każdej mojej myśli, uczuciu, doznaniu, przeżyciu – 

  także w tych trudnych i uciążliwych; 

– Bądź uwielbiony, Boże, nawet w tych ranach mojej duszy, które były do tej pory otwarte 

  dla szatana, a teraz są przez Ciebie uzdrawiane; 

– Bądź uwielbiony, Boże, w ciosach, jakie na mnie dopuszczasz dla mojego udoskonalenia: 

 – dla osiągnięcia pokory, 

 – dla uzyskania wewnętrznej harmonii między wszystkimi władzami duszy i ciała, 

 – dla otwarcia się na Twój pokój, 

 – dla umożliwienia Duchowi Świętemu pielęgnowania we mnie Jego owoców: miłości, radości, 

   cierpliwości, dobroci, łagodności, cichości, opanowania, 

 – abym nauczył się ufać Tobie bezgranicznie, 

 – abym nauczył się nie polegać na sobie, lecz na Tobie i Twojej mocy, Twojej woli. 

– MOJĄ PRZYSZŁOŚĆ – 

– Bądź uwielbiony, Boże, w każdej sekundzie życia, które mi jeszcze pozostało; 

– Bądź uwielbiony, Boże, w ludziach, których mam jeszcze spotkać; 

– Bądź uwielbiony, Boże, w pracach i dziełach, które mam jeszcze wykonać; 

– Bądź uwielbiony, Boże, we wszystkich łaskach, które mi chcesz dać dla mnie i dla innych 

  (obym umiał je przyjąć i dobrze wykorzystać!); 

– Bądź uwielbiony, Boże, w krzyżu, który mam nieść do końca mojego życia 

  (obym przyjmował go z radością, nigdy nie narzekał!); 

– Bądź uwielbiony, Boże, w godzinie mojej śmierci (oby była wielkim tryumfem i zwieńczeniem życia!) 

  – powierzam ją Najświętszej Maryi Dziewicy i zapraszam wszystkich moich Orędowników; 

– Bądź uwielbiony, Boże, w tym miejscu w Niebie, które dla mnie przygotowałeś 

  (oby było jak najwspanialsze – bym zdążył zdobyć jak najwięcej zasług!); 

– Bądź uwielbiony, Boże, w tej chwale Nieba, którą będę dzielił ze wszystkimi, 

  którym pomogę tam się dostać. 

 CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU… 

TERAZ ZROZUMIAŁAM WIZJĘ, KTÓRĄ KIEDYŚ MIAŁAM  
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Widziałam w otwartym oknie mojego domu Anioła wielkiego który trzymał taki 

tobołek z płótna w którym  było kilkadziesiąt małych dzieci, patrzyłam na nie i anioł 

odleciał. Ciągle myślałam co to może znaczyć? Ostatnio przypomniało mi się ta 

wizja i prosiłam Jezusa aby mi to wytłumaczył.  

Pewnego dnia jakoś natrafiłam na tę stronę i czytam, na niej te słowa:  

"I wy Mali Rycerze Miłosiernego mego Serca chrzcijcie nienarodzone dzieciątka 

chociaż trzy razy dziennie. Ja będę do was wysyłał aniołów, które będą wam 

przynosić te maleńkie duszyczki. Bo przecież te maleńkie duszyczki to jest czysta 

Boża miłość której nie chcieli przyjąć rodzice, a te maleńkie ciałka tych duszyczek zostały wrzucone do 

śmietnika lub spłukane do kanalizacji." 

To była odpowiedz!  

Dlatego pragnę się tym podzielić! Jest ten tekst na tej stronie: 

https://www.mali-rycerze.pl/czytam,478 

a tu dalsza informacja: 

https://mali-rycerze.pl/czytam,482 

https://mali-rycerze.pl/userfiles/Chrzest/Chrzest.N.2.pdf 

mr Dorota 

P.S. Redakcji:  W Głosie Małego Rycerza nr 31 na str. 33-34 jest „MODLITWA Z PROŚBĄ O CHRZEST NIENARODZONYCH” 
Imprimatur: Bishop Ayo-Maria Atoyebi, O.P. Diecezja Ilorin, Nigeria 

KORONKA NA ULICACH MIAST ŚWIATA 28.09.2018 

KOSZALIN 
Po raz 9-ty (na 10 edycji) wzięliśmy udział w 

akcji modlitewnej „Koronka na ulicach miast 

świata” Modliliśmy się jak co roku w 

Koszalinie przy skrzyżowaniu ulic Jana 

Pawła II - ks. Stanisława Staszica (w okolicy 

kościoła pw. Ducha Świętego). Przy 

słonecznej pogoddzie zgromadziło się ok 50 

osób. 

Wprowadzenie z intencją i Koronkę poprowadził opiekun koła Małych Rycerzy MSJ przy parafii pw. 

Ducha Świętego w Koszalinie, ks. Dariusz Rybiński. W modlitwie wzięli udział jeszcze dwaj kapłani ks. 

Piotr i ks. Franciszek. 

Koronka odmawiana w asyście Pasyjnego Krzyża Serca Jezusowego oraz znaczków z logo Legionu 

MRMSJ i banerów z akcji modlitewnej „Koronka na ulicach miast”. Jeszcze w jednym 

zgłoszonym miejscu Koszalina zgromadzili się wierni podczas tej 10 - tej tegorocznej edycji: przy Domu 

Miłosierdzia (skrzyżowanie ulic Monte Casino, Fałata i Młyńska).  

28 września, to wybrany dzień przez koordynatorów akcji  ISKRY Bożego Miłosierdzia jest kolejną 10 

rocznicą beatyfikacji ks. Michała Sopoćki – apostoła Bożego Miłosierdzia, spowiednika św. Faustyny 

Kowalskiej. mr Wiesław K. 

 

SKRZATUSZ – SANKTUARIUM MATKI 
BOŻEJ BOLESNEJ – REKOLEKCJE DLA 

MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA 

JEZUSOWEGO,   20-23.09.2018 

http://www.mali-rycerze.pl/czytam,1527
https://mali-rycerze.pl/czytam,1526
http://www.iskra.info.pl/page37.html
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KRAŚNIK 

Zdjęcie z odmawiania koronki na ulicy przy 

USC zostało zrobione na 5 min. przed 15-tą. 

Jeszcze kilka osób doszło, a najbardziej 

cieszyliśmy się, że wśród nas było dwóch 

kapłanów, którzy modlili się z nami, a na 

koniec po odśpiewaniu pieśni "Jezu ufam 

Tobie" pobłogosławili nas. W Kraśniku 

modlono się w kilku miejscach w 

poszczególnych dzielnicach miasta, a my jak co roku na placu przy Urzędzie Stanu Cywilnego. 

      mr Cecylia D 

3 ŚWIADECTWA RYCERKI STEFANII z SOSNÓWKI 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

1. Pragnę dać świadectwo przebaczenia bliźniemu. Kiedy zaczęłam chodzić codziennie na Mszę św. 

z okna pewna pani śmiała się ze mnie, drwiła jak umiała. Dołem szła pani z psem. Powiedziała tej z góry 

co o niej myśli. 

Zapytałam znajomą, która znała osobę mnie wyzywającą, że jest samotna i nikt jej prawie nie odwiedza. 

 Przyszły Święta Bożego Narodzenia. Wzięłam ciasto, sałatkę, wędliny i poszłam ją odwiedzić. Z 

wrażenia aż się popłakała. Zaczęła sam chodzić codziennie na Mszę św. Widziałam ją idącą do 

spowiedzi i Komunii św. Nie żyła długo.  

Pani, która mnie broniła (chodząca z psem na spacer) – raczej jej nie widywałam. 

2. Chcę jeszcze napisać o potędze egzorcyzmów. Jechałam z pracy autobusem. W połowie trasy był 

postój. Autobus wjeżdża na plac autobusowy. Na naszym stanowisku szaleje pijany człowiek. Kopie 

kubeł, używa słów wulgarnych itd.  

Siedziałam na pierwszym miejscu. Zaczęłam szybko odmawiać egzorcyzmy a szczególnie : „Twoje 

Krwawe Łzy, Matko Bolesna, kruszą moc szatana. Panie Jezu zakuty w kajdany przez Twoją Boską 

łagodność uchroń nas przed zagładą”. 

Zajeżdżamy [na postój]. Wchodzi wyżej wymieniony mężczyzna i mówi: „Niech będzie pochwalony 

Jezus Chrystus”. Spokojny, zrównoważony – każdy złapał głęboki oddech, zwłaszcza ja siedząca na 

pierwszym miejscu. Z Panem Bogiem.  

3. Ostrzeżenie przez sen o niebezpieczeństwie chciwości i zachłanności. Wybudowaliśmy dom. 

Trzeba było urządzać. Najpierw kupowaliśmy to, co konieczne. Później już mniej lub bez których można 

było żyć. 

Śni mi się piękne słoneczne mieszkanie, pod lasem na zielonej łące. Było całe szklane, urządzone 

prosto i skromnie. Zaczęłam dokupować różne przedmioty. Zauważyłam, że moje mieszkanie zapada 

się pod ziemię. Coś jeszcze kupiłam i zapadło się całkowicie. Zrobiło się wręcz ciemno w domu. Krzyczę 
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Matko Boska – ratuj! W tem moje mieszkanie wyszło z podziemia. Od tej chwili nie kupiłam już nic 

niepotrzebnego. Przepraszałam Pana Boga za zachłanność.  

Z Panem Bogiem.       mr Stefania Ch. 

DWA PRZYRZECZENIA BOSKIE 

Słowa Pana Jezusa opublikował w gazetce Katolickiego Ośrodka Wydawniczego – Instytutu Miłosierdzia 

Bożego w Kanadzie ks. Roman Hoppe – niewolnik Matki Bożej, kilkadziesiąt lat temu. 

 
Jedna z rycerek stosuje tę praktykę duchową w formie nowenny (9 dni) mówiąc:  

„Panie Jezu ofiaruję tę Komunię świętą w intencji Nowenny Dwu Przyrzeczeń Boskich, prosząc o 
łaskę zbawienia dla duszy żyjącej jak i zmarłej (2 osoby polecane)” 

NOWENNA z KOMUNII ŚWIĘTYCH 

Ta nowenna składa się z dziewięciu kolejnych Komunii świętych, ofiarowanych ku czci Jezusa, Króla 

Wszystkich Narodów. 

Jezus powiedział: „Pragnę, aby dusza wierna, która ku Mojej czci przyjmie to nabożeństwo, 

odprawiła ta Nowennę Komunii Świętych. Ta dusza powinna ofiarować ku Mojej czci, jako króla 

wszystkich Narodów, dziewięć kolejnych Komunii Świętych, i podczas tej nowenny powinna 

(jeśli to możliwe) wyspowiadać się.” 

Pan Jezus dał do zrozumienia, że jako kolejnych dziewięć Komunii św. należy rozumieć 9 kolejnych 

Komunii św., które dusza przyjmie, lecz nie musi ona komunikować przez kolejnych dziewięć dni 

kalendarzowych. 

Wielka i nieporównywalna Moc i działanie tej NOWENNY została objawiona służebnicy Jezusa w jednej 

z wizji. Widziała Jezusa spoglądającego w niebo. Dziewięć razy wydał rozkaz – i za każdym razem 

zszedł anioł na ziemię, po czym Pan Jezus powiedział: 
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„Moja córko, duszy, która ofiaruje Mi tę nowennę, ześlę po każdej przyjętej komunii Świętej, 

jednego Anioła z Chórów Niebiańskich i postawie go przy jej boku, by chronić tę duszę do końca 

życia.” 

Pan Jezus pragnie, abyśmy odprawiali tę nowennę również za innych i podkreśla taką konieczność: 

„Ta nowenna może być również ofiarowana za inną duszę, która również otrzyma w rezultacie tę 

niezwykłą ochronę moich Aniołów. Proszę moich wiernych, by wciąż ofiarowali Mi tę nowennę za 

te dusze, które nie mogą uczynić tego same za siebie, abym mógł zsyłać Anioły dla nich jako 

ochronę i pomoc. W tych czasach ostatecznych wzrosła moc wroga wielokrotnie. Widzę jak 

bardzo Moje dzieci potrzebują Mojej ochrony.” 

Pan Jezus w swej niewypowiedzianej, szczodrobliwej dobroci, dał jeszcze jedną obietnicę: poza ochroną 

Aniołów, można ofiarować tę nowennę również w innej intencji. Pan Jezus obiecał:  

„Jeżeli zgodne to będzie z Moją Świętą Wolą, wysłucham i wypełnię prośby skierowane do Mnie 

w tej nowennie. Niech dusze przychodzą do mnie bez zastrzeżeń z wszystkimi swymi sprawami.” 

Nichil Obstat: czcigodny Edward Santana, J.C.D. Kanonik S. Exs. Enrique Rivera, D.D., Biskup z caguas Puerto Rico 15.VIII.1993. 

INFORMACJE O OFIAROWANYCH MSZACH ŚW.  
PRZEZ ZARZĄD W IMIENIU MAŁYCH RYCERZY  

Dziękujemy za zaufanie i składane ofiary na Msze św. w intencjach ważnych i aktualnych dotyczących 

Kościoła, duchowieństwa, Ojczyzny, nawrócenia grzeszników, konających i dusz czyśćcowych. Zarząd 

mając na uwadze obecnie dynamiczną sytuację w kraju, Europie, Kościele i na świecie reaguje 

adekwatnymi intencjami jako antidotum na wzmagające agresywne działania szatana i innych złych 

duchów i ludzi skierowanych przeciwko Bogu, Kościołowi oraz całemu Bożemu stworzeniu; w 

szczególny sposób przeciw duchowieństwu, rodzinie, młodzieży, dzieciom oraz wobec dzieci poczętych 

nienarodzonych.    

Nie ulega wątpliwości, że skala intencji jest tak duża, że trudno ogarnąć tak wiele spraw, intencji 

poleconych. Dlatego sugerujemy, aby ofiarować z natchnienia Bożego wszystkie ofiary, modlitwy, posty, 

pokutę w intencjach Matki Bożej – Królowej nieba i ziemi, aby Ona wykorzystała je najlepiej i 

najowocniej dla dobra dusz ludzkich i chwały Bożej. 

W ostatnim gorącym czasie w walce o dobro Narodu i państwa polskiego zostały zredagowane i 

zamówione przez Zarząd m. in. 10 MSZY ŚW. W AKTUALNYCH POTRZEBACH NARODU I PAŃSTWA 

POLSKIEGO: 

1. O zgodę, jedność i Boże światło dla Polaków i rządzących oraz moc Ducha Świętego w wygaszeniu 

wszelkich buntów, szkodliwych działań i opamiętanie środowisk sędziowsko-prawniczych, medialnych i 

opozycji totalnej oraz zgodę i uzdrowienie relacji w trójpodziale władzy mocą Ducha Świętego a także o 

podporządkowanie się obowiązującemu prawu obywateli RP szczególnie tych, od których oczekuje się 

przestrzeganie praworządności za przyczyną Królowej Polski, św. Michała Archanioła, Anioła Stróża Polski i 
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Aniołów Stróżów wszystkich Polaków a także za przyczyną Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz 

Czyśćcowych.. ( 3 msze św. ) 

2. O zgodę, jedność, MOC i światło Ducha Świętego dla Polaków w prawidłowym, uczciwym przebiegu i 

licznym udziale w wyborach samorządowych na dobrych kandydatów oraz zniweczenie wszelkich wysiłków 

złych kandydatów i szkodliwych działań środowisk opozycji totalnej, sędziowsko-prawniczych, niejasnych 

powiązaniach i szkodliwych dla NARODU I PAŃSTWA POLSKIEGO  fundacji i organizacji oraz o prawe 

komisje wyborcze służące w prawidłowym i uczciwym sumowaniu głosów mocą wstawienniczą Królowej 

Aniołów, Pokoju, Polski, wsparciem św. Michała Archanioła i jego Legionów, a także za przyczyną Dworu 

Niebieskiego oraz Świętych Dusz Czyśćcowych. ( 3 msze św. ) 

3. O Bożą interwencję w poskromieniu i wygaszeniu mocy zła w Unii Europejskiej, zniweczenie wszelkich 

złych planów i działań wobec Polski i władzy RP, o opamiętanie, pokorę i niemoc dla wpływowych mediów, 

urzędników oraz trybunałów w Unii Europejskiej  szczególnie w Komisji Europejskiej  mocą Ducha Świętego 

za przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, męczenników, świętych i błogosławionych oraz mocą 

wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych oraz zatroskanych o 

dobro Kościoła i Rzeczpospolitej. ( 3 msze św. ) 

4. Uwielbienie dobrego Boga i podziękowanie Duchowi Świętemu za wszelką Bożą pomoc dla Polski i władz 

Rzeczpospolitej w realizowaniu dobrej zmiany, za dar mądrości i odwagi w dobrych i zdecydowanych 

działaniach podczas interwencji wszelkich służb specjalnych, porządkowych i sędziowsko-prawniczych w 

przywracaniu ładu i porządku w NARODZIE I PAŃSTWIE POLSKIM mocą wstawienniczą Królowej Aniołów, 

Pokoju, Polski, wsparciem św. Michała Archanioła i jego Legionów, a także za przyczyną Dworu 

Niebieskiego oraz Świętych Dusz Czyśćcowych. ( 1 msza św. ) 

Ponadto zostały zamówione przez cały miesiąc listopad 30 mszy św. w intencji: 

Przez wstawiennictwo Królowej Czyśćca i Matki Bożej Miłosierdzia za wszystkie dusze czyśćcowe i dusze 

błądzące z prośbą o ich wstawiennictwo za Kościół św. i Ojczyznę. 

oraz 9 mszy św.: 

O uzdrowienie umocnienie i uświęcenie duszy Narodu Polskiego za przyczyną MB Królowej Polski Anioła 

Stróża  Polski i Wszystkich Świętych. 

W przypadku trudności w zamawianiu rozbudowanych intencji – można je uprościć ważne jest, aby 

jednoczyć się z tą INTENCJĄ we Mszy św. odprawianej w danym dniu i ofiarować te intencje 

uczestnicząc u siebie w parafii. 

WE WRZEŚNIU ODESZŁY DO WIECZNOŚCI 2 RYCERKI: 
STANISŁAWA z GŁUCHOŁAZ i TERESA ze SŁUPSKA 

Informujemy że 3 września 2018 odeszła do wieczności śp. Stanisława Ratuszna z Głuchołaz 

o czym poinformowała rycerka Ela, bliska przyjaciółka śp. Stasi. 

We wtorek, 18.09 2018, w święto św. Stanisława Kostki do domu Ojca odeszła rycerka śp. 

Teresa Szejba, animatorka grupy modlitewnej Małych Rycerzy MSJ w Słupsku. Pogrzeb w piątek, 

21.09.2018 w Słupsku. 
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Z ośrodka łódzkiego Legionu MRMSJ do wieczności odeszły: śp. Anna Bednarczyk i śp. 

Krystyna Prędka.  

mr Janina – animatorka 

Ku PAMIĘCI i PODZIĘKOWANIE rycerki Joanny  
ZA ŚP. TERESĘ SZEJBĘ, RYCERKĘ ZE SŁUPSKA     

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

W dniu 18 września 2018r. po  krótkim pobycie w szpitalu i leczeniu odeszła do domu Ojca nasza siostra 

w Chrystusie  rycerka ze Słupska śp. Teresa Szejba. 

Z wielkim bólem i żalem w dniu 21 września 2018. po uroczystej  Mszy św. pogrzebowej  pożegnaliśmy 

śp. Siostrę Teresę na miejsce spoczynku. Odeszła tak szybko i niespodziewanie, że trudno jest się 

pogodzić i zapełnić Jej nieobecność. Była pełna życia i oddana bez reszty Bogu. W czerwcu 2018 r. 

kiedy był organizowany wyjazd Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego do 

Gietrzwałdu na dzień pokuty, ona spieszyła na dzień pokuty w pielgrzymce pieszej z Łomianek do 

Gierzwałdu. Kiedy spotkałam się z nią u Matki Bożej Gietrzwałdzkiej oznajmiła, że jest bardzo zmęczona 

ale bardzo szczęśliwa.  

Śp. Teresa uczestniczyła w wielu pielgrzymkach pieszych, była bardzo aktywna i nigdy nie ustawała w 

działaniu na rzecz Pana Boga, Matki Najświętszej i wszystkiego co niesie dobro i podoba się Bogu. 

Prowadziła każdego 13-go miesiąca różaniec Fatimski w parafii św. Jacka w Słupsku modląc się w 

intencji naszej ukochanej Ojczyzny, za kapłanów, za wszystkich Polaków w kraju i na obczyźnie, za  

ustanowienie w kościele święta Boga Ojca, za uznanie Jezusa Chrystusa na Króla Polski o nawrócenie 

grzeszników i inne. Te modlitwy były uwieńczone celebracją Mszy Św. w tej parafii każdego 13-go 

miesiąca. 

Każdego 27 dnia miesiąca uczestniczyła po Mszy św. pod ratuszem w Słupsku w modlitwach o 

przebłaganie Pana Boga za grzechy sodomskie. Jej pomysłowość i aktywność przejawiała się przede 

wszystkim w Jej rodzimej parafii pw. św. Faustyny, co pięknie przedstawił proboszcz parafii podczas 

Mszy św. pogrzebowej. 

Moja znajomość ze śp. Teresą rozpoczęła się 

w Łagiewnikach, choć mieszkałyśmy wiele lat 

w Słupsku nie znałyśmy się. Drogi nasze 

połączył Pan Jezus Miłosierny wraz ze św. 

Faustynką. Będąc w 2008 r. na adoracji 

nocnej w kaplicy w Łagiewnikach poznałam 

przypadkowo ks. Jerzego Karpińskiego, który 

wskazał mi Teresę i podał jej telefon. Ta 

znajomość zaowocowała rozprowadzaniem 

obrazków Jezusa Miłosiernego w ilości 1000 
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sztuk, które znalazły odbiorców w kraju i za granicą. 

To śp. Tereni zawdzięczam wiele a nade wszystko to, że znalazłam się we wspólnocie Legionu Małych 

Rycerzy Serca Jezusa Miłosiernego za co Jej z serca dziękuję, polecając ją Miłosiernemu Jezusowi w 

koronce do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00 każdego dnia.   mr Joanna 

OJCZE NASZ św. Mechtyldy za dusze czyśćcowe 

Modlitwa o wybawienie dusz czyśćcowych, której podczas objawienia Pan nasz nauczył świętą 

Mechtyldę. Święta Mechtylda za każdym razem, gdy odmawiała tę modlitwę, widziała legiony dusz 

czyśćcowych, idących do nieba. 

OJCZE NASZ, KTÓRYŚ JEST W NIEBIE. Ojcze niebieski, proszę Cię, przebacz duszom czyśćcowym, 

że nie kochały Cię ani nie oddały Ci należnej czci; Tobie, ich Panu i Ojcu, któryś przez czystą łaskę 

uczynił je swymi przybranymi dziećmi. A one- przeciwnie-  z powodu swych grzechów wypędziły Cię z 

serc, w których tak bardzo chciałeś mieszkać. 

Aby zadośćuczynić za te grzechy, ofiaruję Ci miłość i uwielbienie, które Twój wcielony Syn składał Ci w 

ciągu całego swego ziemskiego życia. I ofiaruję Ci całą pokutę i zadośćuczynienie, które spełnił i przez 

które zmazał i odpokutował grzechy ludzi. Amen. 

ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE. Błagam Cię, najlepszy Ojcze, wybacz duszom czyśćcowym, że nie zawsze 

godnie czciły Twoje święte Imię, ale często wzywały go na próżno i przez swoje grzeszne życie uczyniły 

się niegodnymi miana chrześcijan. 

Aby zadośćuczynić za popełnione przez nie grzechy, ofiaruję Ci całą cześć, jaką przez swe słowa i 

czyny oddał Twemu Imieniu Twój umiłowany Syn, w czasie całego swego ziemskiego życia. Amen. 

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, przebacz duszom czyśćcowym, że nie 

zawsze dość żarliwie szukały, pragnęły i wprowadzały w życie Twe Królestwo, które jest jedynym 

miejscem, gdzie panuje prawdziwy odpoczynek i wieczny pokój. 

Aby zadośćuczynić, za ich brak gorliwości w czynieniu dobra, ofiaruję Ci najświętsze życzenie Twego 

Boskiego Syna, który żarliwie pragnął, aby stały się one- one także- dziedzicami Jego Królestwa. Amen. 

BĄDŹ WOLA TWOJA, JAKO W NIEBIE, TAK I NA ZIEMI. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, przebacz 

duszom czyśćcowym, że nie zawsze poddawały swoją wolę Twojej, nie szukały we wszystkim 

wypełnienia Twojej woli, a często żyły i postępowały jedynie według swej własnej woli. 

Aby zadośćuczynić za ich nieposłuszeństwo, ofiaruję Ci doskonałe poddanie Twej woli pełnego miłości 

Serca Twego Boskiego Syna. Poddanie najgłębsze, o którym zaświadczył wobec Ciebie, będąc Ci 

posłusznym aż do śmierci na krzyżu. Amen. 

CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO DAJ NAM DZISIAJ. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, przebacz 

duszom czyśćcowym, że nie zawsze przyjmowały sakrament Eucharystii z dostatecznym pragnieniem, a 

często przyjmowały go bez miłości lub niegodnie, albo nawet zaniedbywały przyjmowanie. 
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Aby zadośćuczynić za wszystkie popełnione przez nie grzechy, ofiaruję Ci niezwykłą świętość i głęboką 

kontemplację naszego Pana, Twego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa, jak również żarliwą miłość, z 

jaką złożył nam ten niezrównany dar. Amen. 

ODPUŚĆ NAM NASZE WINY, JAKO I MY ODPUSZCZAMY NASZYM WINOWAJCOM. Proszę Cię, 

najlepszy Ojcze, wybacz duszom czyśćcowym wszystkie grzechy, które popełniły, ulegając siedmiu 

grzechom głównym, a także nie chcąc kochać ani wybaczać swoim wrogom. 

Aby zadośćuczynić za wszystkie te grzechy, ofiaruję Ci pełną miłości modlitwę, którą skierował do 

Ciebie za swych wrogów Twój Boski Syn, kiedy był na krzyżu. Amen. 

I NIE WÓDŹ NAS NA POKUSZENIE. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, przebacz duszom czyśćcowym, że 

nazbyt często nie opierały się pokusom i namiętnościom, ale podążały za wrogiem wszelkiego dobra i 

oddawały się żądzom cielesnym. 

Aby zadośćuczynić za te wszystkie tak różne grzechy, którymi zawiniły, ofiaruję Ci chwalebne 

zwycięstwo, które nasz Pan Jezus Chrystus odniósł nad światem, jak również Jego najświętsze życie, 

Jego pracę i trudy, Jego cierpienie i okrutną śmierć. Amen. 

ALE NAS ZBAW ODE ZŁEGO. I od wszystkich kar, przez zasługi Twego umiłowanego Syna, i prowadź 

nas, jak również dusze czyśćcowe, do wiecznej chwały Twego królestwa, które oznacza Ciebie. Amen. 

ODPUSTY w Kościele Katolickim 

W historii narosło wiele opinii na temat odpustów Były czasy, w których poprzez niewłaściwe ich 

traktowanie dochodziło do bardzo poważnych nadużyć. Dzisiaj, a już właściwie podczas trwania Soboru 

Watykańskiego II, zorientowano się, że odpusty są zbyt ważną sprawą, by przejść obok nich obojętnie. Z 

tej racji Paweł VI ogłosił w Konstytucji Apostolskiej Indulgentiarum doctrina, z 1 stycznia 1967 r., 

poprawioną naukę w zakresie praktyki odpustów. Podaje ją w sposób skondensowany w kanonach 992-

997 kodeks prawa kanonicznego Jana Pawła II z 1983 r. 

Objawienie Boże poucza nas, że grzechy pociągają za sobą kary, a gładzone są przez cierpienie, 

trudy życia czy też przez śmierć (por. Rdz 3,16-19; Rz 2,9). Chrześcijanin popełniający grzech 

otrzymuje w sakramencie pokuty odpuszczenie winy, natomiast pozostaje jeszcze tzw. kara doczesna. 

Darowanie kary doczesnej określa się terminem "odpust", którego uzyskanie zakłada szczerą 

wewnętrzną przemianę oraz wypełnienie przepisanych uczynków. Odpust jest cząstkowy lub zupełny, 

w zależności od tego, czy uwalnia od kary doczesnej w części lub całości. Paweł VI zniósł odpusty 

określane konkretnym czasem (np. ilością dni lub lat), ponieważ w wieczności nie ma czasu. Wierny 

może uzyskiwać odpust cząstkowy lub zupełny tylko za siebie lub ofiarować go za zmarłego, ale za 

nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i 

wypełnić wymagane do otrzymania odpustu warunki. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz 

w ciągu dnia, poza pozostającymi w obliczu śmierci, natomiast odpusty cząstkowe można uzyskiwać 

w ciągu jednego dnia wielokrotnie. 
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Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są trzy warunki: 

1) spowiedź sakramentalna; 

2) komunia św.;  

3) modlitwa w intencji Papieża. 

Chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Św. wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby Papieża. 

Wystarczy odmówić "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo". 

Oto wykaz odpustów zupełnych i cząstkowych, podanych przez Penitencjarię Apostolską 29 czerwca 

1969 roku:  

1. Odmówienie modlitwy: Czynności nasze... (Mszał Rzymski: kolekta z czwartku po Popielcu) - odpust 

cząstkowy.  

2. Odmówienie aktów cnót teologalnych i żalu za grzechy - odpust cząstkowy.  

3. Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu - odpust cząstkowy; adoracja Najświętszego 

Sakramentu: przynajmniej pół godziny - odpust zupełny.  

4. Odmówienie hymnu: Uwielbiam Cię nabożnie (Adoro Te, devote) - odpust cząstkowy.  

5. Odmówienie przed zebraniami modlitwy: Stajemy wobec Ciebie, Panie - odpust cząstkowy.  

6. Odmówienie modlitwy: Do Ciebie, Święty Józefie - odpust cząstkowy.  

7. Odmówienie modlitwy: Dzięki Ci składamy, Wszechmogący Boże, za wszystkie dobrodziejstwa 

Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. - odpust cząstkowy.  

8. Odmówienie modlitwy: Aniele Boży - odpust cząstkowy.  

9. Odmówienie modlitwy Anioł Pański, w okresie wielkanocnym Królowo nieba - odpust cząstkowy.  

10. Odmówienie hymnu Duszo Chrystusowa - odpust cząstkowy.  

11. Nawiedzenie jednej z czterech patriarchalnych bazylik rzymskich (św. Piotra, św. Pawła za Murami, 

Matki Boskiej Większej, św. Jana na Lateranie) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę 

- w święto tytułu;  

- w jakiekolwiek święto nakazane;  

- raz w roku w innym dniu wybranym przez wiernego - odpust zupełny. 

12. Błogosławieństwo Papieskie Urbi et Orbi choćby tylko przez radio lub telewizję - odpust zupełny.  

13. Nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada i modlitwa za zmarłych - odpust zupełny; w 

pozostałe dni roku - odpust cząstkowy  

14. Nawiedzenie cmentarza starochrześcijańskiego, czyli katakumb - odpust cząstkowy.  

15. Odmówienie Składu Apostolskiego (pacierzowe wyznanie wiary) lub Symbolu Nicejsko-

Konstantynopolitańskiego (mszalne wyznanie wiary) - odpust cząstkowy.  

16. Akt komunii duchowej, wzbudzony przy pomocy jakiejkolwiek pobożnej formuły - odpust 

cząstkowy.  

17. Pobożne uczestnictwo w adoracji krzyża podczas liturgii w Wielki Piątek - odpust zupełny.  

18. Odmówienie Jutrzni lub Nieszporów żałobnych - odpust cząstkowy.  

19. Udział w nauczaniu lub uczeniu się nauki chrześcijańskiej - odpust cząstkowy.  

20. Odmówienie Psalmu 130(729): Z głębokości - odpust cząstkowy.  
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21. Odmówienie modlitwy: Panie, Boże wszechmogący... (Liturgia Godzin: poniedziałek, II tydzień, 

Jutrznia) - odpust cząstkowy.  

22. Odmówienie modlitwy: Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu - po komunii św. przed obrazem Jezusa 

Chrystusa w każdy piątek Wielkiego Postu i w Wielki Piątek - odpust zupełny; w pozostałe dni roku - 

odpust cząstkowy.  

23. Uczestnictwo w uroczystym obrzędzie eucharystycznym na zakończenie kongresu 

eucharystycznego - odpust zupełny.  

24. Odmówienie modlitwy: Wysłuchaj nas, Panie Święty, Ojcze wszechmogący, wieczny Panie, i 

racz zesłać z nieba świętego Anioła Swego, aby strzegł, osłaniał, nawiedzał i bronił wszystkich 

mieszkańców tego domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. - odpust cząstkowy.  

25. Uczestnictwo w rekolekcjach trwających przynajmniej trzy dni - odpust zupełny.  

26. Odmówienie aktu: O Jezu Najsłodszy (akt wynagrodzenia) - odpust cząstkowy, natomiast w 

uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - za odmówienie publiczne - odpust zupełny.  

27. Odmówienie aktu: O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu (akt poświęcenia rodzaju ludzkiego 

Chrystusowi Królowi) - odpust cząstkowy, natomiast w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla 

Wszechświata za odmówienie publiczne - odpust zupełny.  

28. W godzinę śmierci, o ile nie ma kapłana, który udzieliłby sakramentów i błogosławieństwa 

papieskiego, można odmówić jakąkolwiek modlitwę, o ile chrześcijanin za życia miał zwyczaj 

odmawiania jakichkolwiek modlitw. Do tego odpustu należy posłużyć się krucyfiksem lub krzyżem - 

odpust zupełny:  

29. Odmówienie litanii: do Najświętszego Imienia Jezus, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do 

Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, Loretańska do Najświętszej Maryi Panny, do świętego Józefa, 

do Wszystkich Świętych - odpust cząstkowy.  

30 Odmówienie kantyku: Magnificat - odpust cząstkowy.  

31. Odmówienie modlitwy: Maryjo, Matko łaski, Matko miłosierdzia. Broń mnie od wroga i przyjmij 

w godzinę śmierci - odpust cząstkowy.  

32. Odmówienie modlitwy: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo (modlitwa św. Bernarda) - odpust 

cząstkowy.  

33. Odmówienie Psalmu 51(50): Zmiłuj się... - odpust cząstkowy.  

34. Uczestnictwo w publicznie odprawianej nowennie przed Bożym Narodzeniem, Zesłaniem Ducha 

Świętego i Niepokalanym Poczęciem - odpust cząstkowy.  

35. Posługiwanie się przedmiotami pobożności (krucyfiksem, krzyżem, różańcem, szkaplerzem, 

medalikiem), jeśli są pobłogosławione przez Papieża, ewentualnie przez biskupa - odpust zupełny, jeśli 

w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, odmówimy wyznanie wiary (jakąkolwiek formułę); 

natomiast posługując się tymi przedmiotami pobłogosławionymi przez kapłana lub diakona - odpust 

cząstkowy.  

36. Odmawianie Małych oficjów: O męce Pańskiej, o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, o Matce Bożej, 

o Niepokalanym Poczęciu, o św. Józefie - odpust cząstkowy.  

37. Odmówienie zatwierdzonej przez władzę kościelną modlitwy o powołania kapłańskie i 

zakonne - odpust cząstkowy.  
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38. Odprawienie modlitwy myślnej (rozmyślania) - odpust cząstkowy.  

39 Odmówienie modlitwy za Papieża: Wezwanie: Módlmy się za Papieża naszego... Odpowiedź: 

Niech go Pan strzeże, zachowa przy życiu, darzy szczęściem na ziemi, i broni przed 

nieprzyjaciółmi - odpust cząstkowy.  

40. Odmówienie modlitwy: O święta uczto... - odpust cząstkowy.  

41. Słuchanie przepowiadanego Słowa Bożego (kazania) - odpust cząstkowy; wysłuchanie kilku nauk w 

czasie misji oraz uczestnictwo w uroczystym zakończeniu - odpust zupełny  

42. Pierwsza komunia św. - odpust zupełny zyskują ci, którzy po raz pierwszy przystępują do komunii 

św. lub pobożnie uczestniczą w tej uroczystości.  

43. Sprawowanie i uczestnictwo we Mszy św. prymicyjnej - odpust zupełny.  

44. Odmówienie: Modlitwy o jedność Kościoła - odpust cząstkowy.  

45. Uczestnictwo w miesięcznym dniu skupienia - odpust cząstkowy.  

46. Odmówienie modlitwy: Wieczny odpoczynek - odpust cząstkowy.  

47. Odmówienie modlitwy: Racz, Panie nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze 

czynią dla imienia Twego - odpust cząstkowy.  

48. Odmówienie różańca w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w 

pobożnym stowarzyszeniu (wystarczy odmówić tylko jedną część różańca) - odpust zupełny; 

natomiast odmówienie poza tymi miejscami lub wspólnotami - odpust cząstkowy:  

49. Sprawowanie i uczestnictwo we Mszy św. jubileuszowej z okazji 25-, 50-, 60-lecia kapłaństwa - 

odpust zupełny.  

50. Czytanie Pisma Świętego przez pół godziny - odpust zupełny; natomiast w krótszym czasie - 

odpust cząstkowy.  

51. Odmówienie: Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia... - odpust cząstkowy.  

52. Odmówienie: Święta Maryjo, przybądź z pomocą biednym - odpust cząstkowy.  

53. Odmówienie modlitwy: "Święci Apostołowie Piotrze i Pawle..." - odpust cząstkowy.  

54. W dniu liturgicznego obchodu świętego odmówienie modlitwy mszalnej (kolekty) lub innej, 

zatwierdzonej ku czci danego świętego - odpust cząstkowy.  

55. Pobożne przeżegnanie się i wypowiedzenie słów: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. - 

odpust cząstkowy.  

56. Nawiedzenie kościołów stacyjnych w Rzymie - odpust cząstkowy; natomiast uczestniczenie w tych 

kościołach w świętych czynnościach - odpust zupełny.  

57. Odmówienie modlitwy: Pod Twoją obronę - odpust cząstkowy.  

58. Nawiedzenie kościoła (jednorazowo), w którym trwa Synod diecezjalny i odmówienie tam Ojcze 

nasz i Wierzę - odpust zupełny.  

59. Odmówienie: Przed tak wielkim Sakramentem... podczas liturgii Wieczerzy Pańskiej po Mszy św. 

(w Wielki Czwartek) i w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) - odpust zupełny; 

w innym czasie - odpust cząstkowy.  

60. Publiczne odmówienie hymnu: Ciebie Boga... (Te Deum) w ostatnim dniu roku - odpust zupełny; w 

innym czasie (nawet prywatnie odmawiając) - odpust cząstkowy.  
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61. Publiczne odmówienie hymnu: Przyjdź Duchu Święty (Veni Creator) w Nowy Rok i w uroczystość 

zesłania Ducha Świętego - odpust zupełny; w pozostałe dni (nawet prywatnie odmawiając) odpust 

cząstkowy.  

62. Odmówienie modlitwy: Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca wiernych Twoich i ogień miłości w 

nich zapal - odpust cząstkowy.  

63. Odprawienie Drogi Krzyżowej - warunki: 

- odprawić przed stacjami Drogi Krzyżowej;  

- musi być 14 krzyżyków;  

- rozważanie Męki i śmierci Chrystusa (nie jest konieczne rozmyślanie o poszczególnych 

tajemnicach każdej stacji);  

- wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej (przy publicznym odprawianiu 

wystarczy, aby prowadzący przechodził, jeśli wszyscy wierni nie mogą tego czynić); 

"przeszkodzeni" mogą przez pół godziny pobożnie czytać i rozważać o Męce i Śmierci 

Chrystusa - odpust zupełny 

64. Odmówienie modlitwy: Nawiedź ten dom (Liturgia Godzin: Kompleta po Nieszporach uroczystości) - 

odpust cząstkowy.  

65. Nawiedzenie kościoła parafialnego: w święto tytułu lub 2 sierpnia, kiedy to przypada odpust 

"Porcjunkuli"; należy wtedy odmówić Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny.  

66. Nawiedzenie kościoła i ołtarza w dniu poświęcenia (dawnej konsekracji) i odmówienie tam Ojcze 

nasz i Wierzę - odpust zupełny.  

67. Nawiedzenie kościoła lub kaplicy we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 

listopada) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny.  

68. Nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonników w święto ich założyciela i odmówienie tam Ojcze nasz 

i Wierzę - odpust zupełny.  

69. Nawiedzenie kościoła lub kaplicy w czasie trwania wizytacji pasterskiej - odpust cząstkowy; 

natomiast uczestniczenie tam w świętych czynnościach, którym przewodniczy wizytator - odpust 

zupełny.  

70. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas liturgii Wigilii Paschalnej lub w rocznicę swego 

chrztu - odpust zupełny; natomiast odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przy pomocy jakiejkolwiek 

formuły w innym czasie - odpust cząstkowy.  

Odpusty zatwierdzone dla Polski: 

1. Uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich żalów jeden raz w okresie Wielkiego Postu w jakimkolwiek 

kościele na terenie Polski - odpust zupełny.  

2. Nawiedzenie bazyliki mniejszej w następujące dni: 

- w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca). 

- w święto tytułu; 

- w święto "Porcjumkuli" (2 sierpnia); - jeden raz w ciągu roku w dniu określonym według 

uznania - odpust zupełny. 

ks. Jacek Nowak SAC 
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Od 26 maja 2001 roku wierni w Archidiecezji Krakowskiej mogli zyskać odpust zupełny za odmówienie 

Koronki do Miłosierdzia Bożego. Taki dekret wydała Penitencjaria Apostolska na prośbę metropolity 

krakowskiego Franciszka kard. Macharskiego.  

Od 12 stycznia 2002 roku za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego można już w 

całej Polsce uzyskać odpust zupełny. Zezwolenie to jest odpowiedzią Stolicy Apostolskiej na prośbę 

kard. Józefa Glempa, prymasa Polski i przewodniczącego Konferencji Episkopatu. 

* * * 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA 

Dekret 

o związaniu odpustów z Koronką do Miłosierdzia Bożego 

12 stycznia 2002 

Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień specjalnie udzielonych jej przez Papieża chętnie przyjmuje 

przedstawioną prośbę i postanawia, co następuje: 

Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia 

eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z 

duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie 

wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum. 

Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale 

odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz 

gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny, z 

zachowaniem przepisów co do `mających przeszkodę`, zawartych w normach 24 i 25 .Wykazu 

odpustów. (.Enchiridii Indulgentiarum.). 

W innych zaś okolicznościach odpust będzie cząstkowy. Niniejsze zezwolenie zachowa wieczystą 

ważność, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia. 

+ Alojzy de Magostris 

Arcybiskup tyt. Novenris 

Pro-Penitencjarz Większy 

Źródło: https://www.archidiecezja.lodz.pl/czytelni/odpusty.html 
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