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GRAFIK OGÓLNOPOLSKICH i LOKALNYCH ZJAZDÓW, REKOLEKCJI DNI 
SKUPIENIA i INNYCH SPOTKAŃ LEGIONU MRMSJ w 2019/2020 

►19-22.09.2019 – II Rekolekcje w diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. 

Prowadzenia głoszenia rekolekcji podjął się marianin ks. Tomasz Pirszel. 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. 

►5 października 2019 – dzień skupienia małych rycerzy w Szczecinie, I sobota, od 9:00, jest to 
liturgiczne wspomnienie św. Faustyny, głosi ks. Dariusz Skibicki,. Kontakt: Ania, kom.790 500 257  

►7 października 2019 – dzień skupienia dla rycerzy z Kraśnika i okolic; zaproszony ks. L. Krzyżak. 

►16.11.2019 – planowany jest VII Zjazd Miłosierdzia Legionu MRMSJ w Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach z kolejnym trzecim ODNOWIENIEM W LEGIONIE 

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 ok. 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. 

►Informujemy, że w tym roku uroczyste 3-cie odnowienie Aktu Jubileuszowego Intronizacji 
Chrystusa Króla Miłosierdzia i Polski będzie 24.11.2019 (tydzień po VII Zjeździe Miłosierdzia – zob. 
wyżej). Dlatego udział dowolny a ewentualna organizacja uczestnictwa w tych uroczystościach według 
możliwości osobistej i animatorów lokalnych grup modlitewnych. Zarząd w sympozjum reprezentuje 
rycerka Halina. (Robocza wersja programu ogólnopolskiego SYMPOZJUM na str. 36 tego Głosu MR) 

TERMINY planowanych SPOTKAŃ modlitewno-formacyjnych organizowanych w 2020r. 
dla Małych Rycerzy, kandydatów i wszystkich sympatyzujących z tą wspólnotą  

w celu rezerwacji dni wolnych z przeznaczeniem na osobiste uczestnictwo w tych ucztach duchowych. 

►22 marca 2020 – XV Pielgrzymka Zawierzenia Legionu Matce Bożej, Jasna Góra, ks. Lesław 
Krzyżak. 

►20-22 marca 2020 – VII rekolekcje w Częstochowie, poprowadzenia podjął się: ks. Zbigniew 
Lesiczko (TChr) ze współbratem z zakonu  ks. Zbigniewem, misjonarzem 

►Druga połowa maja 2020 – planowane pierwsze rekolekcje ogólnopolskie dla LEGIONU MRMSJ w 
LICHENIU. Ostateczny termin tej uczty duchowej zostanie rozstrzygnięty pod koniec września przez 
kustosza licheńskiego sanktuarium. Pod uwagę brane są 3 terminy: 15-17 maja, 22-24 maja i 29-31 
maja. Datę tych rekolekcji podamy w następnym numerze Głosu MR nr 36, także na stronie internetowej 
oraz na posiadane adresy mailowe.  

►19-20 czerwiec 2020 – rekolekcje lokalne w Bochni.  

►31 lipca – 2 sierpnia 2020 – XXII TRIDUUM ku czci Boga Ojca w Niepokalanowie, w tym V 
rekolekcje, XI posiedzenie Zarządu i XIII obrady Zgromadzenia Animatorów i XXII czuwanie ku czci 
Boga Ojca (noc z soboty na niedzielę, 1/2.08.2020) otwarte dla wszystkich czcicieli Boga Ojca.  
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DIECEZJA SIEDLECKA, jako czwarta w Polsce ZATWIERDZA  

Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 
Po diecezji pelplińskiej, archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i diecezji tarnowskiej, Biskup diecezji 

siedleckiej podpisał DEKRET zatwierdzający Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Poinformowała nas o tym rycerka Zofia Czerska, animatorka ośrodka siedleckiego. 

„Z wielką radością przesyłam na ręce br. Wiesława kopię DEKRETU Biskupa Siedleckiego 

Kazimierza Gurdy zatwierdzającego Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego na 

terenie Diecezji Siedleckiej. Dołączam także kopię STATUTU Legionu Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego, na podstawie, którego zostaliśmy zatwierdzeni dnia 

16.05.2019r. 

Dziękuję Bogu, że wysłuchał naszych modlitw i sprawił, że zostaliśmy zatwierdzeni.  

Jemu cześć i chwała.    mr Zofia Czerska, animator ośrodka siedleckiego” 

INFORMACJA O DZIAŁANIACH I OBECNYM STANIE 
PRAWNYM w ZAKRESIE ERYGOWANIA w KOŚCIELE 
Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 

DEKRET w DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ 

Oficjalnie Legion Małych Rycerzy MSJ, jako wspólnota ogólnopolska działa na podstawie aprobaty 

Statutu w diecezji pelplińskiej, którego zatwierdzenia dokonał ówczesny Bp Jan Bernard Szlaga, 28 

kwietnia 1998. Statut ten potwierdzonym dokumentem z dnia 27 lipca 2011 r podpisał biskup pelpliński 

w obecności przedstawicieli koła Legionu w Pelplinie. Statut został przyjęty i uchwalony przez 

Zgromadzenie Animatorów w Kaliszu w 3.08.2011, jako obowiązujący dla wszystkich członków 

Legionu.  

Od ponad czterech lat stan ten nieco uległ zmianie. 

DEKRET w ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ 

21.11.2015 Biskup Szczecińsko-Kamieński Ks. Abp. Andrzej Dzięga podpisał DEKRET dla LEGIONU 

MRMSJ w ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ.  

5 marca 2019 Biskup Szczecińsko-Kamieński podpisał kolejny DEKRET zatwierdzając Legion MRMSJ 

na dalsze 3 lata w Kościele lokalnym.  

DEKRET w DIECEZJI TARNOWSKIEJ 

30.10.2018 Biskup Tarnowski, ks. bp Andrzej Jeż zatwierdził na okres 3 lat Legion MRMSJ w diecezji 

tarnowskiej. Nawiązując do DEKRETU należy uwzględnić trwające działania i modlitwy w tym 
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odpowiedź Nieba na intencję, jaką zanosił dokładnie rok temu ks. Marek właśnie na mszy św. o północy 

w ramach V Zjazdu Miłosierdzia: „O pomoc i błogosławieństwo Boże w działaniach o aprobatę 

Legionu w Kościele Tarnowskim i we wszystkich innych Kościołach lokalnych.” 

DEKRET dla LEGIONU MRMSJ w DIECEZJI SIEDLECKIEJ 

23.05.2019 Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda podpisał DEKRET na czas określony - 3 lat 

zatwierdzając tym samym STATUT, który na ostatnim Zgromadzeniu Animatorów został uchwalony, jako 

obowiązujący w całym Legionie.    

PODZIĘKOWANIA 

Biskupom wyżej wymienionych Kościołów lokalnych wyrażamy podziękowanie za zaufanie, pomoc i 

uzyskany skutek prawny w zatwierdzeniu w/w diecezjach.  

Bóg zapłać duchowieństwu (proboszczom, opiekunom, rekolekcjonistom i asystentom Legionu 

MRMSJ) oraz animatorom i wszystkim przedstawicielom lokalnych grup modlitewnych wyrażamy 

podziękowanie za cierpliwą modlitwę, zdeterminowane działania i świadectwo służenia Bogu, Kościołowi 

i wszystkim bliźnim w misji Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 

PISMO to ze wzorem PROŚBY (do biskupa tarnowskiego) z DEKRETEM i STATUTEM 

(diecezji siedleckiej) zostało przekazane przedstawicielom Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego na XII Zgromadzeniu Animatorów, jako pomoc w działaniach erygowania Legionu MRMSJ 

w swoich Kościołach lokalnych.  

Koszalin, 1.08.2019r.     Wiesław Kaźmierczak 

Prezes Zarządu Legionu MRMSJ 

Mali Rycerze z Łąkty i Bochni na parafialnej, 
pierwszej uczcie duchowej z ks. Januszem, proboszczem  

i ks. Markiem, opiekunem Małych Rycerzy MSJ w Bochni 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król Miłosierdzia! 

Drodzy Rycerze, pragnę się z Wami podzielić radością, jaka miała miejsce w naszej Parafii MBNP w 

Łąkcie 15 maja, we wspomnienie św. Zofii. Zebraliśmy się - Rycerze Bochni (i okolic) Łąkty (i okolic) na 

Mszy Świętej, którą sprawowali ks. Doktor Marek Mierzyński, nasz opiekun w intencji MRMSJ oraz w 
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intencji dziękczynnej za nawiedzenie rodzin obrazu Jezusa Króla Miłosierdzia. Natomiast ks. Proboszcz 

Janusz Czajka odprawiał Mszę Świętą w intencji rodziny z parafii. Po Mszy Świętej odśpiewaliśmy 

Litanię Loretańską z ks. Proboszczem przed Najświętszym Sakramentem z dziękczynieniem MPNP za 

to spotkanie. Opiekun grupy podczas kazania wspomniał to dzieło, które Pan Jezus zlecił s. Zofii 

Grochowskiej, którą dziś wspominamy, w dniu jej imienin. 

       Osobiście radowałam się z tego powodu, ponieważ s. Zofia bywała u mnie za życia, a spotkaliśmy 

się z nią na Mszy Świętej na tym spotkaniu. Wierzę w to, że s. Zofia miała w tym zorganizowaniu i 

spotkaniu udział. Po Mszy Świętej i Adoracji spotkaliśmy się z kapłanami na plebani na agapie.  

Szczęść Boże,     wierna rycerka Anna Stawarz 

P.S. RELACJA 

W kościele parafialnym w Łąkcie w środę, 15 maja odbyło się rejonowe spotkanie Legionu Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego (ośrodek bocheński, diecezja tarnowska). 

Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w swojej duchowości łączy kult Najświętszego 

Serca Pana Jezusa i Miłosierdzia Bożego. Jako tradycyjna wspólnota modlitewna poprzez modlitwę i 

ofiarę pragnie wynagradzać Panu Bogu za wyrządzone zniewagi i grzechy oraz wypraszać łaski 

miłosierdzia, zwłaszcza dla zatwardziałych grzeszników oraz osób, które znieważają Najświętszy 

Sakrament. 

Legion Małych Rycerzy powstał w 1993 roku w Bochni przy parafii Św. Mikołaja, liczy obecnie około 50 

osób a swoją modlitwą i nabożeństwami członkowie omadlają trudne sprawy kościoła katolickiego. 

Grupa ta cyklicznie spotyka się i uczestniczy w pielgrzymkach na Jasną Górę oraz do Sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Oprócz pielgrzymek najważniejszą formą jest wspólna modlitwa i 

podjęcie rozważań. 
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Opiekunem Małych Rycerzy jest Ks. dr Marek Mierzyński - duszpasterz w Bocheńskiej Bazylice. On 

również przybył do Łąkty gdzie sprawował wraz z Ks. Januszem Czajką proboszczem Łąkieckim Mszę 

Świętą intencji tejże grupy. 

Miejsce spotkania nie było przypadkowe, ponieważ to właśnie z parafii Łąkta na czele z Panią Anną 

Stawarz do tej grupy należy spora liczba osób, którzy aktywnie z pełnym zaangażowaniem i czcią modlą 

się w intencjach parafii, kapłanów i wszystkich osób, które zagubiły drogę do Boga. 

Po zakończonej Eucharystii członkowie zgromadzili się w sali spotkań na plebanii gdzie była dalsze 

część modlitewna oraz agapa a także czas na wspólne rozmowy. 

Relacje spisał Tomasz z Łąkty 

 

Echo z rekolekcji w Bochni, 14-16 czerwca 2019 

Od wielu lat koło Legionu Małych Rycerzy w Bochni ( wcześniej jeszcze z udziałem śp. s. Zofii 

Grochowskiej, założycielki Legionu MRMSJ) organizuje lokalne rekolekcje. W tym roku odbyły się w 

terminie 14-16.06.2019 a prowadził je zaproszony jezuita z Nowego Sącza o. Wiesław Krupiński, 

znany z ostatniego listopadowego czuwania w Krakowie-Łagiewnikach. Ks. Krupiński jest także autorem 

poczytnej książki m.in. szeroko polecana pt. „Najważniejsza jest MIŁOŚĆ”. Główna treść to POKORA, 

bez której nie ma prawdziwej miłości do Boga i ludzi. 

Temat wiodący rekolekcji to „Miłość Boga do Człowieka”. Omawiana była relacja Anioła Stróża do 

człowieka, w miłości Boga przez dary i talenty, przez wiedzę, wiarę, jałmużnę… Przypomniany był hymn 

o Miłości z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1Kor 13) i przymioty miłości: cierpliwość, 

łaskawość, nie zazdroszczenie, nie szukanie poklasku, bez pychy. Gdzie tkwi źródło pychy i jej 
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przejawy. Jak szatan przez pychę ma najłatwiejszy dostęp do nas. Ostatni dzień rekolekcji to „Miłość a 

dusze czyśćcowe”. Niebo to kraina wiecznej MIŁOŚCI.  

Na zakończenie została nam zaprezentowana nowa pozycja książkowa naszego rekolekcjonisty: 

„Miłość bliźniego w praktyce”. 

Potrzebna jest taka formacja przez rekolekcje, a książka pozwoli nam na utrwalenie głoszonych nauk 

rekolekcyjnych. Może też książka ta stać się sprawdzonym prezentem dla bliskich lub podać ją dalej 

tym, których Pan Bóg stawia na naszej drodze życia, traktując to, jako czynne apostolstwo w misji 

małych rycerzy. 

Dziękujemy Ojcu za przyjęcie zaproszenia i trud poprowadzenia tych rekolekcji. Dziękujemy także 

naszemu opiekunowi ks. Markowi czuwającemu na przebiegiem tej duchowej uczty oraz wszystkim 

uczestnikom w tym małym rycerzom z Bochni i okolic. „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…” 

mr Halina Borowiec 

RELACJA z REKOLEKCJI i ZJAZDU LEGIONU  
w ramach XXI TRIDUUM ku czci BOGA OJCA 
w Niepokalanowie, 2 – 4 SIERPNIA 2018 

W RAMACH XXI TRIDUUM KU CZCI BOGA OJCA 

LEGIONU MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA 

JEZUSOWEGO w tym X Zabranie Zarządu Legionu 

MRMSJ i XII Zgromadzenie Animatorów Legionu 

MRMSJ 

Rozpoczęcie Zjazdu (dla zakwaterowanych uczestników TRIDUUM) 

nastąpiło w piątek, 2 sierpnia 2018 o godz. 15:00 w kaplicy św. 

Maksymiliana. Dalej program według corocznego planu: 

PIĄTEK, 2. 08. 2019 

15:00 – Koronka (Lokalna Grupa modlitewna) Zawierzenie rekolekcji 

w ramach XXI TRIDUUM ku czci Boga Ojca Bożemu Miłosierdziu i 

Duchowi Świętemu a także Świętym Aniołom i Patronom Legionu 

MRMSJ. 

16:00 – Msza św. z pierwszą konferencją zaproszonego 

rekolekcjonisty ks. Tadeusza Bachorza z diecezji kaliskiej (znany 

wielu uczestnikom z rekolekcji w Skrzatuszu we wrześniu 2018 r.)  

Msza św. koncelebrowana: ks. Tadeusz: Intencja wynagradzająca 

Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Przebłaganie Boga Ojca za 
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grzechy nasze i świata całego mocą wstawienniczą Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana:  

ks. Lesław: O błogosławione owoce TRIDUUM ku czci Boga Ojca i wszelkich działań w ustanowieniu 

Święta Boga Ojca całej ludzkości. 

18:00 – Konferencja (2) – ks. Tadeusz Bachorz  

Po niej była BLOK MODLITEWNY GOSPODARZY z Niepokalanowa, lokalnej grupy modlitewnej przed 

I-szą SOBOTĄ (o. Mirosław Kopczewski OFMConv) 

BLOK MODLITEWNY GOSPODARZY  
( UCZESTNICZYMY w tym programie modlitewnym oprócz ADORACJI 22:00 – 6:00 w kaplicy adoracji Światowe 
Centrum Modlitwy o Pokój w Bazylice. Oczywiście nie zabraniamy, ale Adoracja dla uczestników XXI Triduum ku 
czci Boga Ojca będzie następnej nocy z 3/4 sierpnia, dlatego roztropnie będzie udać się na spoczynek, aby móc 

uczestniczyć w tej planowanej uczcie duchowej w nocy z soboty na niedzielę w kaplicy św. Maksymiliana ) 

19.00 - Czuwanie przed pierwszą sobotą grupy modlitewnej o. Mirosława Kopczewskiego, OFM: 

- wystawienie Najświętszego Sakramentu, 

- Słowo wprowadzające w modlitwę adoracji, 

- dwie części różańca św. z rozważaniami 

Zakończenie adoracji, błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem – około 21:00 

21:00 – Apel i Msza św. dla grupy modlitewnej o. Mirosława Kopczewskiego 

22:00 – 6:00 Adoracja w ciszy w kaplicy adoracji Światowe Centrum Modlitwy o Pokój w Bazylice  

6:00 godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i trzecia część różańca w kaplicy św. Maksymiliana.  

7:00 Msza św. transmitowana przez telewizję internetową EVTN Polska. (mogliśmy w niej uczestniczyć 
lub skorzystać z możliwości adoracji osobistej w ciszy w kaplicy adoracji Światowe Centrum Modlitwy o 
Pokój w Bazylice) 

SOBOTA, 4.08. 2018 

9:00 – Konferencja (3) (ks. Tadeusz) 

10:00 – X SPOTKANIE Zarządu Legionu (relacja osobna) 

11:00 – Konferencja (4) (ks. Tadeusz) 

15:00 – Koronka i nowenna do św. Maksymiliana ( lokalna 

Grupa modlitewna )   

16:00 – Msza św. koncelebrowana z czwartą konferencją 

ks. Tadeusza: W intencjach Małych Rycerzy i intencjach 
złożonych w koszyczku przed ołtarzem,  

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

Po Mszy św. było był dokonany osobisty Akt Oddania Niepokalanemu Sercu Maryi wg 

zredagowanych i nabytych formularzy dla wszystkich zdecydowanych (we mszy św. brali udział nie tylko 

rycerze, kandydaci na rycerzy Legionu, ale też pielgrzymi, którzy skorzystali z tej możliwości. W roku 

ubiegłym uczestnicy mieli możliwość przyjęcia cudownego medalika i wstąpienia w szeregi Rycerstwa 

Niepokalanej.) 
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18:00-20:00 Mali rycerze w tym czasie mogli nawiedzić kaplicę adoracji wieczystej w Bazylice 

Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask, skorzystać z sakramentu pokuty, a także była możliwość 

nabycia publikacji książkowych w gościńcu: znaczków, śpiewniczków a także pasyjnych Krzyży Serca 

Jezusowego Końca Czasu.  

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

według lokalnego porządku w kaplicy św. Maksymiliana. A po mszy św. o 18:40-19:20 odbyło się 

nabożeństwo dla wszystkich niepokalanowskich zakonników.  

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

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

20:00 – Konferencja (5) (ks. Tadeusz) 

21:00 Apel Jasnogórski i Akt Oddania Rodziny 

Niepokalanemu Sercu Maryi, (prowadzenie ks. 

Tadeusz),  

Wystawienie 

Najświętszego 

Sakramentu z 

nabożeństwem 

uwielbienia (ks. Lesław i 

rycerka Maria Rybińska-

Górka)  

Dalsze modlitwy w ramach adoracji Boga Ojca poprowadzili: 

Kraśnik, Rybnik, Warszawa, Siedlce. 

24:00 – Msza św. koncelebrowana z szóstą konferencją 

 (INTENCJE: ks. Lesław: Uwielbienie Boga Ojca i ustanowienie święta Boga Ojca całej ludzkości oraz 

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

ks. Tadeusz: O dary i moc Ducha Świętego dla całego 

duchowieństwa szczególnie dla biskupów i proboszczów na 

terenie, których diecezji i parafii są i działają Mali Rycerze 

Miłosiernego Serca Jezusowego oraz dla wszystkich księży 

asystentów-opiekunów.   

W ramach „daru ołtarza” (poza pieniężną ofiarą) odbyło się 

uroczyste złożenie zgłoszeń kandydatów (5)  i deklaracji (6) na 

członka rzeczywistego Legionu; 4 osoby uroczyście oddały się w 

tzw. NIEWOLNICTWO MARYI. 

Dokonano odnowienia ZAWIERZENIA1 Bogu Ojcu Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i czcicieli Bożego 

Miłosierdzia oraz NAMASZCZENIE obecnych olejkiem egzorcyzmowanym, nardowym i św. Charbela.  
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1 AKT ZAWIERZENIA BOGU OJCU MAŁYCH RYCERZY 

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

zawierzyć Twemu Ojcowskiemu Sercu. 

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

Stwórco nasz i Panie, Twój Syn zdobył nas własną krwią dla Ciebie. 

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

Ciebie, lecz przy Tobie trwać. 

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

nasze serca zapłoną miłością Bożą. 

Ojcze, kieruj naszym życiem, abyśmy mogli wypełnić Twoją wolę. Oto Ojcze składamy Ci nasze serca w 

ofierze miłości, weź je i kształtuj, gdyż są słabe.  

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

sercach, aby mogły promieniować tam, gdzie jest ciemność. 

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

Bożą moc. 

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

Twoi Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusa i czciciele Miłosierdzia Bożego. 

Powyższy Akt Zawierzenia Bogu Ojcu po raz pierwszy dokonano uroczyście  podczas Mszy św. o północy w Sanktuarium Serca 

Jezusa Miłosiernego w Kaliszu, 6/7.08.2005 

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

odnawiać ten akt 7 dnia każdego miesiąca w świetle życzenia Boga Ojca lub przy okazji miejscowego spotkania modlitewnego. 

Podczas uczty duchowej towarzyszyły nam peregrynujące w Legionie figury i obraz:  

 Jezus Chrystus Król Miłosierdzi i Polski (z Bochni do Koszalina),  

 figura Chrystusa Króla (na oślepienie szatana; z Kielc do Koszalina),  

 figura Matka Boża z Guadelupe (z Wrocławia do Pelplina),  

 figura św. Józefa (Patron Kościoła; z Poznania do Kielc),  

 a także towarzysząca Małym Rycerzom z Włocławka podczas modlitw i pielgrzymek figura Matki 

Bożej Skępskiej, (M.B. Brzemienna, Królowa Ziemi 

Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw). 

Ciąg dalszy czuwania do ok 6:00 

2:00 – Czuwanie modlitewne (Kalisz – Pleszew) 

3:00 – Czuwanie modlitewne (Poznań – Koszalin) 

4:00 – Czuwanie modlitewne (Włocławek – Bochnia) 

5:00 – Czuwanie modlitewne (Ostrołęka – Kielce) 
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6:00 – Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem (ks. Tadeusz Bachorz) 

NIEDZIELA, 5.08. 2018 

Po adoracji czas na odpoczynek a także na modlitwę osobistą i 

nawiedzenie Bazyliki Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask dla 

przybyłych na noc czuwania i adoracji Boga Ojca..  

11:00 – Konferencja (7) (ks. Tadeusz) 

12:00 – Obiad  i WYJAZD DO DOMU 

W TRIDDUM uczestniczyło 251 osoby w tym 94 zakwaterowanych:  

Białystok (6) Bełchatów (3), Calgary-Kanada (1) Chełm 2, Gdynia (8), 

Głuchołazy (1), Gniezno (3), Grudziądz (1), Jastrzębie Zdrój (1), Kielce (7), Koszalin (4), Kraków (4), 

Kraśnik (2),Legnica (1), Łódź  

(3), Opole (1), Ostrołęka (5), Poddębice (2), Poznań (7), Radom (3), Rybnik (5) Siedlce (3), Szczecin (4), 

Tarnowskie Góry (2), Wrocław (1), Warszawa (12), Żyrardów (2),  oraz 157 przyjezdnych:  

Bochnia (37), Czechy (1), Gdańsk (6), 

Gniezno (4), Kraśnik (28), Kalisz (2), Kraków 

(3) Ostrów Wlkp. (3), Pleszew (17), Płońsk 

(3), Pelplin-Rypin (8), Siedlce (7), Ukraina (1), 

Wałków (5), Włocławek (23), Wojciechów (1), 

Wrocław (2), Zdziłowice (1), Żyrardów (5), 

Na uwagę zasługuje obecność rycerzy i 

sympatyków: z Czech, Kanady i Ukrainy 

oraz rycerza Krzysztofa (na wózku 

inwalidzkim) z opiekunem rycerzem Danielem 

ze Szczecina. Bóg zapłać za Wasze świadectwo wiary i ofiary mówiące więcej niż słowa. 

NOTATKI REKOLEKCYJNE RYCERKI z KRAŚNIKA  
z UCZTY DUCHOWEJ w Niepokalanowie, 2-4.08.2019 

W dniach 2 i 3 sierpnia br. uczestniczyłam w Niepokalanowie w rekolekcjach w ramach XXI Zjazdu 

Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego ku czci Boga Ojca. Rekolekcje prowadził ks. 

Tadeusz Bachorz. Bardzo mocno przeżyłam ten czas. Nie jestem w stanie opisać wszystkiego, tego co 

usłyszałam i przeżyłam. Ograniczę się tylko do kilku zagadnień, które mocno utkwiły mi w pamięci i w 

sercu. 

Ksiądz Tadeusz uświadomił nam wielkie znaczenie KRZYŻA. Wyjaśnił, że na krzyżu jest Pan Jezus ze 

swoimi Ranami, ale kiedy odwrócimy KRZYŻ to my jesteśmy na nim. Kto podnosi rękę na KRZYŻ od 

niego ginie. Między innymi ksiądz przytoczył historię Niemki Berty Bauer, która strzelała do Krzyża [w 

Licheniu, przestrzelony w 1944 roku, która podczas wojny w kościele św. Doroty prowadziła ośrodek 
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szkoleniowy młodzieży Hitlerjugend szkolonej do działań szturmowych, jako przybudówka Oddziałów 

SA] znieważając Go na oczach [niemieckiej] młodzieży, a po 4-ch godzinach zginęła od 18 kul, tylu ile 

ona oddała do KRZYŻA Pana Jezusa. KRZYŻ jest największym znakiem miłości. Przed narodzeniem 

Pana Jezusa KRZYŻ był znakiem hańby, a po przyjściu Pana Jezusa jest znakiem zbawienia. Nie ma 

innej drogi do zbawienia tylko przez KRZYŻ. Ksiądz oparł się też na Dzienniczku Świętej Faustyny (82) 

gdzie Pan Jezus powiedział. „ (…) Nim przyjdę, jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę najpierw, 

jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie 

taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże 

się znak Krzyża na niebie, a z otworów gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą 

wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas 

przed dniem ostatecznym.” A więc Miłosierdzie Boże nie będzie zawsze, kiedy się skończy - Pan Bóg 

okaże swoją sprawiedliwość. Ważny jest tu sakrament pokuty i czyny miłosierdzia. 

W orędziach między innymi do Adama Człowieka, Matka Boża mówi, abyśmy przyzywali i naśladowali 

świętych patronów. Ksiądz przedstawił życiorysy świętych patronów Polski m.in.. świętego Wojciecha, 

świętego Stanisława, świętego Andrzeja Boboli i świętego Maksymiliana Kolbe [oraz nieco o 

męczennikach franciszkańskich). Dowiedzieliśmy się o różnych sytuacjach z ich życia, o których nie 

wiedzieliśmy. Nie wiedziałam np. że święty Wojciech i św. Stanisław byli ludźmi dość młodymi w wieku 

ok. 40 lat, że św. Wojciech wrócił po raz drugi do Pragi, że Czesi w ten sposób otrzymali drugą szansę 

nawrócenia, której nie wykorzystali. Nie wiedziałam o czterech piastowskich orłach, które pilnowały ciała 

świętego Stanisława i o jego palcu połkniętym przez rybę, która świeciła, a po jej złowieniu znaleziono 

odcięty palec, którego brakowało przy zrośniętym po śmierci ciele świętego.  

Po ludzku ci wszyscy święci przegrali życie, gdyż oddali swoje młode życie w męczeństwie, ale u Boga 

wygrali wieczność. Tak samo święty Jan Chrzciciel, który upominał Heroda. Jego wielkość polega na 

prawości Prawda zawsze kosztuje, jeśli chcemy iść do Nieba nie możemy iść na żadne kompromisy ze 

światem. Grzech jest gorszy niż rak, bo rak zabija ciało, a grzech zabija dusze na wieczność.  

Nie należy potępiać grzesznika, a tylko grzech. Nie rzucać kamieniami, jak w Białymstoku, ale 

zdrowaśkami i koronkami. Gdzie pójdzie grzeszna dusza, jeśli nikt za nią nie będzie się modlił? To 

my mamy modlić się za grzeszników, szczególnie my rycerze. Mamy pomagać Matce Bożej ratować 

świat. Mamy poświęcić się Niepokalanemu Sercu Maryi, a Ona będzie nas, co dzień szukała i 

doprowadzi nas do Jezusa, bo my sami giniemy, upadamy w nawale obowiązków, zajęć, zaślepieni 

przez egoizm, zło.  

Ważna jest modlitwa rodzin. Świętości uczymy się na kolanach. Dzisiejsze rodziny się nie modlą. 

Większość jest tych, którzy nie myślą o Panu Bogu. Mamy modlić się za rodziny, być katolikami nie tylko 

od święta. Siostra Łucja wskazała, że ostatnia walka będzie toczyć się o rodzinę. 

Matka Boża prosiła o 15 minut rozważań przy odmawianiu różańca w pierwsze soboty miesiąca, ksiądz 

podkreślił, że nie należy tych minut dzielić na każdy dziesiątek, tak jak nie dzieli się całej tabletki 

przypisanej przez lekarza. Te 15 minut medytacji należy poświęcić tylko Matce Bożej.  

Matka Boża powiedziała przez wizjonerów, dokąd dążysz Europo bez Ewangelii? Teraz widzimy jak 

Matka Boża jest znieważana w swoich wizerunkach w Polsce, a zło przyszło z zachodu Europy. 
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Pan Bóg daje nam doświadczenia, aby nas obudzić. Często wracamy do swoich grzechów, powtarzamy 

je na spowiedzi, trudno nam wybaczyć sobie. Kiedy szatan wypomina twoją przeszłość, ty mu wskaż 

jego przyszłość pod stopami Matki Bożej. Szatan będzie miał wrażenie, że wszystko zdobył, ale zostanie 

zmiażdżony przez Matkę Bożą, a piętą jesteśmy my. Matka Boża posłuży się ludźmi, którzy się 

modlą, głównie na różańcu i koronką. 

Przez 700 lat hymnem narodowym Polski była Bogurodzica licząca 16 zwrotek, a kościoły, jakie 

powstawały były Mariackie poświęcone Matce Bożej. Czy płonąca katedra w Paryżu nie jest dla nas 

znakiem? 

Jeśli mówi się o prawdziwej intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski, czego domagał się Pan Jezus 

przez Rozalię Celakównę to ważne są tu dwa miejsca tj. Matka Boża Królowa na Jasnej Górze i ołtarz 

Pana Jezusa Króla w katedrze na Wawelu. Papież Pius XII mówił, aby Polska była przedmurzem 

Chrześcijaństwa. Chrześcijanin nie odpłaca złem za zło, ale ma prawo upomnieć się, jak Pan Jezus 

powiedział, czego mnie bijesz.   

Ojciec święty Jan Paweł II w październiku 1982r. przed kanonizacją świętego Maksymiliana modlił się 

głośno słowami „miej miłosierdzie nad Polską” i płakał, co zauważył ówczesny sekretarz ksiądz 

Stanisław Dziwisz, a Ojciec święty nie miał zwyczaju modlić się głośno. Wtedy na pytanie księdza 

odpowiedział: gdybyś ty widział to, co ja, co nas czeka, to 

też byś płakał. 

Nasze rekolekcje odbyły się w tak cudownym miejscu, gdzie 

ojciec święty Franciszek ustanowił miejsce nieustannej 

adoracji, jako ósme światowe miejsce modlitwy o pokój na 

świecie; także miejsce gdzie można codziennie przez 7 lat 

otrzymać odpust zupełny. W łonie Matki Bożej znajduje się 

Pan Jezus w Przenajświętszym Sakramencie. Modliliśmy się 

tam grupkami jednej i drugiej nocy. 

Dziękujemy Panu Bogu w Trójcy Jedynej za ten czas 

rekolekcji i czas zawierzenia Matce Bożej Niepokalanej nas i 

naszych rodzin, dziękujemy kapłanom księdzu Tadeuszowi Bachorzowi i ks. Lesławowi Krzyżakowi za 

katechezy, odprawione Msze Święte, posługę w konfesjonale i poświęcony nam czas zarówno w dzień 

jak i w nocy. Dziękujemy im i obejmujemy modlitwą.  mr Barbara 

SŁOWA DO MAŁYCH RYCERZY NA ZAKOŃCZENIE 
UCZTY DUCHOWEJ W NIEPOKALANOWIE, 4.08.`19 

"Tak kochanie, gorliwa modlitwa Małych Rycerzy zawsze nas raduje i pomaga w zbawieniu świata. Ich 

odwiedziny Niepokalanowa szczególnie nas radują. Wyjeżdżają z wielkimi Łaskami od nas i 

Błogosławieństwem. Ważny jest też dla Niepokalanowa ich przykład ofiarnej modlitwy. Dla braci 

franciszkanów, którzy mało mają takich przykładów ludzkiej lojalności wobec Boga, posłuszeństwa, 

miłości ofiarnej. Zasilają oni Skarbiec Boży sprawiając nam wielką radość." 
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"Niedobrze się dzieje w Ojczyźnie waszej. Garstka moich wybrańców, na których mogliśmy się oprzeć – 

kurczy się coraz bardziej – zanika. Cieszą, więc Nas bardzo prace Małych Rycerzy, błogosławimy ich 

inicjatywy, które mają od Ducha Świętego i liczymy na to, że będą poszerzać swoje szeregi. Są naszą 

radością, pociechą, naszą chwałą - wielką pociechą, która jest w tych dniach nam szczególnie 

potrzebna.'' 

"Wielu pójdzie za tobą i założy chóry w Polsce. Przez ten fakt robicie wiele dla siebie, swych rodzin i dla 

waszej Ojczyzny. Pokrzepiacie też Nas i całe Niebo zasmucone i zszokowane postępem złego na 

świecie a też w umiłowanej waszej Ojczyźnie.'' 

Kaplica Adoracji w Niepokalanowie 04.08.2019r. [Święto Boga Ojca] 

INSTRUKCJA DO ZAKŁADANIA CHÓRÓW CHWAŁY 

Nasza rycerka Maria z Warszawy, która jest autorką broszurki 

"Modlitwa Uniżenia" (wydanej swego czasu dla Legionu MRMSJ i 

wszystkich zainteresowanych) dzieli się odkrytą przez siebie 

praktyka duchową, jaką są tzw. CHÓRY CHWAŁY. 

Namiastkę tego zaprezentowała podczas uczty duchowej Legionu 

MRMSJ w ramach tzw. XXI Triduum ku czci Boga Ojca w 

Niepokalanowie a dokładnie na początku adoracji nocnej Króla 

Miłosierdzia w Kaplicy - Sanktuarium św. Maksymiliana w sobotę wieczorem, 3.08.2019. 

Poniżej jej, wymodlona INSTRUKCJA DO ZAKŁADANIA CHÓRÓW CHWAŁY: 

1 Miejsca - parafie, kapliczki, domy modlitwy, w których trwa nieustanna modlitwa, kaplice szpitalne, 

zakonne. Jeśli możemy być w kościołach tylko w porach ich zamknięcia zakładamy za kratami (z miejsc 

udostępnionych do modlitwy) patrząc na Tabernakulum. Chóry zakładamy w ciszy. Ludzie się krępują, 

jak chcą mogą głośno wielbić, dziękować i przepraszać te 3 elementy muszą być zachowane. Cicho też 

możemy poruszając tylko ustami z żarem serca, „głośno” śpiewać. 

2. Zapraszamy do naszej modlitwy: Cały Dwór Niebieski z wszystkimi Aniołami, Duchami niebieskimi i 

Świętymi; także Dusze Czyśćcowe, dusze dzieci nienarodzonych oraz wszelkie stworzenie, jakie Bóg 

stworzył w swojej łaskawości: cały świat zwierzęcy i roślinny; zwierzęta wszelkich gatunków ( jak jest 

czas można wymienić żyjące na ziemi ssaki, ptaki, świat roślinny drzewa, krzewy, trawy, kwiaty rośliny 

rosnące na ziemi i znajdujące się we wszystkich wodach). 

3. Zaczynamy wielbić Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego, Maryję - Matkę Boga. 

4. Na zakończenie prosimy dla siebie o błogosławieństwo: Boga Ojca + Boga Syna + Boga Ducha 

Świętego + Maryję Pannę + 

5. Prosimy o błogosławieństwo Całego Dworu Niebieskiego +, 

Żegnamy się + i prosimy Boga Ojca, aby te chóry, z którymi chwaliłam Boga pozostały w tym miejscu na 

zawsze wielbiąc Boga i Maryję. 

mr Maria z Warszawy 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności  
Legionu MRMSJ w okresie 4.08.2018 – 3.08.2019 
na XII ZGROMADZENIE ANIMATORÓW (CZĘS C  1) 

Poniższe sprawozdanie ma na celu podsumowanie wydarzeń, podjętych inicjatyw i działań w istotnych 

kwestiach dotyczących Legionu, jakie miały miejsce w minionym okresie tj. od 04.08.2018 – 3.08.2019 r. 

Większość wydarzeń i spraw były zamieszczane w Głosie Małego Rycerza oraz na stronie internetowej 

Małych Rycerzy. Poniżej zostały wypunktowane ważniejsze osiągnięcia, inicjatywy, działania jak również 

nasze radości czy niepowodzenia, z którymi dzielimy się dla zobrazowania faktycznego stanu Legionu 

Małych Rycerzy MSJ. Poszczególne punkty są przedstawiane chronologicznie od ostatniego naszego 

ubiegłorocznego spotkania. 

1. REKOLEKCJE, ZJAZDY, SPOTKANIA MODLITEWNE. 

 XX Triduum ku czci Boga Ojca 3-5 sierpnia 2018 w Niepokalanowie pod opieka duchową ks. dr 

Lesława Krzyżaka i ks. dr Sebastiana Kępy. W czasie TRIDUUM IX Spotkanie Zarządu i XI 

Zgromadzenie Animatorów 

 Rekolekcje w Koszalinie, 20-23 września 2018, ks. Maciej Bagdziński, ks. Tadeusz Bachorz, ks. 

Dariusz Skibicki 

 Dzień Skupienia MRMSJ w Kraśniku, 4 października 2018, ks. dr Lesław Krzyżak 

 VI Zjazd-Pielgrzymka Miłosierdzia Legionu MRMSJ w Krakowie,17-18.11.2018 w ramach 

odnowienia Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. 

 Dzień Skupienia MRMSJ w Szczecinie, 16 lutego 2019, ks. Dariusz Skibicki 

 VI Rekolekcje w Częstochowie, 15-17 marca 2019 – ks. dr Sebastian Kępa  

 XIV Pielgrzymka Zawierzenia LMRMSJ na Jasnej Górze, 17 marca 2019 pod opieką duchową ks. 

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

 Rekolekcje w Bochni, 14-16 czerwca 2019, o. Wiesław Krupiński SJ ( jezuita z Nowego Sącza ) 

 XXI Triduum ku czci Boga Ojca 2 – 4 sierpnia 2019 w NIEPOKALANOWIE pod opieka duchową 

ks. Lesława Krzyżaka, głoszenie konferencji ks. Tadeusz Bachorz. W czasie TRIDUUM X 

Spotkanie Zarządu i XII Zgromadzenie Animatorów. 

2. MSZE ŚW. 

 Od nowego roku 2019 są zamawiane Msze św. w każdą niedzielę „o ustanowienie święta Boga 

Ojca” u księży pallotynów na Białorusi.  

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

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

w int. poskromienia mocy zła i ochrony Ojczyzny. Szczegółowe intencje były załączane w ostatnim 
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roku, co kwartał, jako wkładka do Głosu Małego Rycerza. Przykładowe intencje zamawiane i 

ofiarowane ostatnim okresie w załączniku nr 1. 

 Na uwagę zasługują znaczne ilości zamawianych Mszy św. przez zarząd w imieniu rycerzy-

ofiarodawców oraz ofiarowanych przez inne grupy modlitewne msze św. w intencjach pilnych, 

ważnych i adekwatnych do sytuacji i wyzwań duchowych i życiowych m.in. z Berlina (Niemcy), 

Bochni, Białegostoku, Gdyni, Gniezna, Calgary (Kanada), Jastrzębia Zdroju, Kalisza, Kielc, 

Koszalina, Kraśnika, Krakowa, Łodzi i okolic, Opola, Ostrołęki, Pelplina, Piotrkowa Tryb., Pleszewa, 

Poznania, Rybnika, Siedlec, Sydney (Australia), Szczecina, Tarnowskich Gór, Włocławka, 

Wrocławia, Warszawy, Zabrza, Żyrardowa i wiele innych. 

 Także z ofiar Małych Rycerzy ofiarowane były Msze św. zbiorowe u księży Marianów w Licheniu 

oraz Msze św. wieczyste za zmarłych rycerzy w ostatnim czasie u księży werbistów. 

 Msze św. wynagradzające za wszelkie grzechy, zniewagi i świętokradztwa popełnione wobec P. 

Jezusa w Najśw. Sakramencie (pierwsze czwartki m-ca zamawia Berlin) i inne) oraz „Do 

Miłosierdzia Bożego o przebłaganie za grzechy świata, aby złagodzić i uśmierzyć gniew Boży za 

przyczyną Wszystkich Świętych.” 

 Nie sposób wymienić wszystkich zamawianych intencji Mszy św. i ich ofiarodawców w lokalnych 

grupach modlitewnych i przez rycerzy indywidualnych, którzy w miarę możliwości finansowych 

zamawiają i ofiarują Msze św. w intencjach podawanych w Głosie MR, okolicznościowych, 

lokalnych i tych, jakie z natchnienia Bożego sami uznają za ważne. 

3. REZERWACJA REKOLEKCJI, ZJAZDÓW, SPOTKAŃ, w okresie 2019/20 

.►19-22 września 2019 – rekolekcje z marianinem, ks. Tomaszem Pirszelem w Sanktuarium Matki 

Bożej Bolesnej w Skrzatuszu (diecezja koszalińsko-kołobrzeska). 

►16 listopad 2019 – planowany VII Zjazd Legionu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – 

Łagiewnikach w ramach kolejnego odnowienia Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za 

Króla i Pana. W uroczystościach odnowienie Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, 18 

listopada 2018. Opiekun duchowy - Ks. Lesław Krzyżak w asyście zaproszonego gościa. 

►22 marca 2020 – Jubileuszowa XV Pielgrzymka Zawierzenia Legionu Matce Bożej, Jasna Góra, 

ks. Lesław Krzyżak. 

►20-22 marca 2020 – VII rekolekcje w Częstochowie, prowadzą chrystusowcy: ks. Zbigniew 

Lesiczko i ks. Zbigniew, misjonarz 

►18-20 czerwiec 2020 – rekolekcje lokalne w Bochni, (w terminie zbliżonym do uroczystości Najśw. 

Serca Jezusa, 19.06.2020 ) 

►1-3 sierpnia 2020 – XXII Triduum ku czci Boga Ojca w Niepokalanowie, XI Zarządu i XIII 

Zgromadzenie Animatorów.  
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►2020 – inne lokalne rekolekcje, dni skupienia oraz spotkania modlitewne według lokalnych inicjatyw i 

planu pracy. (Prośba do przedstawicieli ośrodków o szczegółowe informacje związane z tymi wydarzeniami, aby 

poinformować zainteresowanych rycerzy z bliższych ośrodków.)  

W tradycje lokalnych większych ośrodków weszły DNI SKUPIENIA:  

w Kraśniku 7.10.2019 i w Szczecinie 5.05.2019 oraz w styczniu lub lutym 2020 r. to istotne lokalne formacje 

duchowe, do których Zarząd wyraża uznanie dla działań w trosce o duchową formacje także dla ośrodka 

ostrołęckiego  ośrodka bocheńskiego (gdzie, co roku organizują miejscowe rekolekcje w czerwcu). 

Dziękujemy także tym wszystkim rycerzom, którzy korzystają z ogólnopolskich zjazdów i rekolekcji. 

4. PAMIĘĆ O ZAŁOŻYCIELCE.  

Od ponad 3 lat nie ma organizowanych uczt duchowych Legionu w Tolkmicku, miejscu życia i 

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

Legionu MRMSJ został przez modlitwę i ofiarowane msze św. w kolejną dziesiątą rocznicę odejścia do 

Pana, 2.03.2019 r, oraz w 88-ą rocznicę urodzin, 10.04.2019, Ponadto w Licheniu zostały ofiarowane 

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

bliskich. W hołdzie naszej Założycielce mr Zdzisław Kurcz z ośrodka kaliskiego realizuje biograficzny 

film dokumentalny o s. Zofii Grochowskiej. Zainteresowani nagraniami płyt DVD z różnych innych 

uczt duchowych Legionu polecamy bezpośredni kontakt z rycerzem Zdzisławem: 788 688 148  

5. WITRYNA MAŁYCH RYCERZY.  

W listopadzie 2019 w uroczystość Chrystusa Króla minie 10 lat, istnienia i działania strony internetowej 

Małych Rycerzy. Ruszyły prace uaktualnienia i modyfikacji witryny wynikających z potrzeb dostosowania 

się do aktualnych form publikacji artykułów, stąd czasowe problemy w obsłudze i użytkowaniu 

WITRYNY internetowej Legionu: mali-rycerze.pl służącej do celów informacyjno – formacyjnych razem: 

 z kwartalnikiem „Głos Małego Rycerza”  oraz inne wydane i zaplanowane publikacje 

duchowe 

 informacje pilotażowe zamieszczane są na blogu portalu społecznościowego facebook: 

https://www.facebook.com/Rycerz1960/  

 Informacje drogą e-mail. (do animatorów i osób odpowiedzialnych jest prośba o 

aktualizację kontaktów-adresów elektronicznych). 

6. GŁOS MAŁEGO RYCERZA i INNE PUBLIKACJE.  

a) Wydanych zostało dotychczas 35 numery kwartalnika Głos Małego Rycerza.  

b) Wznowiono (wyczerpany nakład do użytku wewnętrznego MR) dzieła włoskiej mistyczki Luizy 

Piccaretty: „MĘKA…” i „Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej” (format A5) oraz uaktualniony 

Śpiewniczek Małego Rycerza. 

https://www.facebook.com/Rycerz1960/
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c) Nadal trwają prace przy wydaniu książkowym tzw. „DYKTAND” s. Medardy. Byłaby to książka 

zawierająca wszystkie dostępne treści wydawane swego czasu w formie zeszytów. Obiektywne 

trudności nie zniechęcają do działań w tym kierunku. Niepublikowane zeszyty są jeszcze wydawane w 

tym roku (2019). Dla dobra duchowego rycerzy i czytelników, do kolejnego Głosu MR nr 35 załączony 

będzie zeszyt pt. „Jam Jest, Który Jest” – Orędzia Trójcy Świętej (36 stron). 

d) Dużą popularnością cieszą się dwa medaliony: ZBAWIENIA i Matki Bożej Strażniczki Wiary, oraz 

OZNAKA Małego Rycerza, które według zapotrzebowania wewnętrznego Legionu są wybijane. 

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

dostępnych dokumentów oraz od kilku lat zapowiadany modlitewnik Małego Rycerza potrzebuje 

jeszcze większego wsparcia modlitewnego i Bożej pomocy w zredagowaniu. 

7. INICJATYWY i DZIAŁANIA RYCERZY.  

Informacje z działań i roli Małych Rycerzy w poniższych inicjatywach według relacji 

Haliny Szustak, z-cy prezesa Zarządu Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego:                                                                      

1. Działania dot. ustanowienia święta ŚWIĘTO BOGA OJCA CAŁEJ LUDZKOŚCI 

w całym Kościele 

Od czasu XVIII TRIDUM BOGA OJCA Mali Rycerze zbierali przez okres 2 lat podpisy 

pod petycją do Papieża Franciszka, aby ustanowiono ŚWIĘTO BOGA OJCA CAŁEJ 

LUDZKOŚCI w całym Kościele i dla wszystkich dzieci Bożych. Po roku zbierania 

podpisów (13 tys.) przekazano przez ręce Jałmużnika Papieskiego list oraz prośbę o 

pomoc w zorganizowaniu spotkania z Papieżem Franciszkiem. Odpowiedzi do chwili 

obecnej nie ma.  Po drugim roku zbierania podpisów, z listem do Papieża pojechał 

kapłan, który od wielu lat odprawia comiesięczną nowennę mszy św. w intencji o 

ustanowienie Święta BOGA OJCA w Kościele - osobiście dostarczył drugi list do 

Watykanu. Niestety też nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Następnie rozpoczęliśmy 

indywidualne wysyłanie listów do papieża Franciszka również w języku polskim i 

włoskim i też nikt nie otrzymał do tej pory żadnej odpowiedzi. (Tekst listu-wzór do papieża 

Franciszka w 2019 r. Głos Małego Rycerza nr 33 s. 19-20) 

2. DZIAŁANIA dot. zatwierdzenia Św. Andrzeja Boboli GŁÓWNYM PATRONEM 

POLSKI. 
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Grupa Inicjatywna dla nadania Świętemu Andrzejowi Boboli tytułu Głównego Patrona 

Polski (obok NMP Królowej Polski, św. Wojciecha i św. Stanisława męczenników; św. 

Andrzej obok św. Stanisława Kostki jest Patronem Polski). W tej sprawie wysłano listy 

do:  

A) Konferencji Episkopatu Polski  

B) Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  

C) Instytutu Pamięci Narodowej  

Konferencja Episkopatu Polski poinformowała, że nadanie Św. Andrzejowi Boboli 

Głównego Patrona Polski nie jest zgodna z "normami dotyczącymi ustanawiania 

patronów" po roku 1973 w/g opinii Komisji ds. Kultu Bożego. (Jest prośba do Małych 

Rycerzy i wszystkich zatroskanych o los naszej Ojczyzny o zamawiane Mszy św., 

modlitwę „o odblokowanie i przyspieszenie działań w sprawie nadanie Św. Andrzejowi 

Boboli Głównego Patrona Polski”.) 

Na list odpowiedział także Instytut Pamięci Narodowej, iż nie posiada kompetencji do 

wsparcia lub zaopiniowania wniosku, mimo, że kierownictwu i pracownikom jest znana 

postać Św. Andrzeja Boboli. 

Natomiast kancelaria Prezydenta RP w ogóle nie odpowiedziała na skierowaną 

prośbę, aby Prezydent p. Andrzej Duda patronował tej inicjatywie dla dobra Polski.  

8. DZIAŁANIA dot. uznania JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI. 

Jestem bezpośrednio zaangażowana w Zespole ds. Ruchów Intronizacyjnych pod przewodnictwem 

Episkopatu Polski. Na spotkaniach z przedstawicielami wypracowano JUBILEUSZOWY AKT Uznania 

Jezusa CHRYSTUSA KRÓLEM i Panem w 2016 r. następnie w 2017 i 2018 roku dokonano odnowienia 

Jubileuszowego Aktu uznania Jezusa Chrystusa Królem i Panem. 

W obecnym roku kolejne odnowienie Jubileuszowego Aktu odbędzie się  

w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w niedzielę, 24 listopada 2019r. 

Zespół powołał tzw. "Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla" do współpracy z 

innymi zrzeszeniami intronizacyjnymi, które jeszcze nie jest zatwierdzone przez Konferencje Episkopatu 

Polski. Jedną z nowych wspólnot jest Apostolska Grupa Miłosierdzia Bożego działająca od blisko ćwierć 

wieku na Skałce w Krakowie, która przez modlitwę i działania dąży do ogłoszenia Pana Jezusa Króla 

Miłosierdzia - Królem Polski. (Przedstawicieli tej wspólnoty poznali uczestnicy VI Pielgrzymki 

Miłosierdzia Legionu MRMSJ w Krakowie Łagiewnikach, gdzie uroczyście został przekazany kopia 
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obrazu Pana Jezusa Króla Miłosierdzia - Króla Polski, pobłogosławionego przez św. Jana Pawła II w 

Watykanie w święto Miłosierdzia Bożego, dnia 19 kwietnia 1998 r. Obraz ten otrzymał także imprimatur 

Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, 21.08.1998 r. Więcej informacji na ten temat w Głosie Małego 

Rycerza nr 33 s. 5-15 i Głos Małego Rycerza nr 34 s. 21-31) 

W październiku 2019 odbędzie się w Domu Maryi w Gdowie spotkanie w sprawie Sympozjum 

Jezusa Chrystusa Króla w 2019 r. (robocza wersja programu na str. 49 tego Głosu MR) oraz 

Kongresu w 2020r. 

W krótko przedstawionej sytuacji z w/w działań, w których zaangażowali się Mali Rycerze, na podstawie 

zaistniałych piętrzących się przeszkód w każdym z tematów, można wywnioskować, że coraz trudniej 

jest uzyskać pomoc i wsparcie, akceptacje i zrozumienie w Kościele w Polsce i we władzach RP, a 

nawet w parafii, wśród najbliższych, wierzących ludzi, także i w rodzinie. Nastał faktycznie czas zamętu, 

ucisku, zmagań… Jest to czas, w którym my Mali Rycerze, musimy stawiać czoła tym wyzwaniom przez, 

ofiarę, modlitwę, posty, Eucharystię – jak mówiła nam nasza założycielka, Zofia Grochowska i korzystać 

z zapisanych orędzi (m.in. w posiadanych książkach, prezentowanych fragmentami w Głosie Małego 

Rycerza, a także na stronie internetowej Legionu - przyp. W.K.,) mr Halina Szustak. 

8. Trwamy w INICJATYWACH podjętych przez Małych Rycerzy w dotychczasowej 

działalności:   

a) KRUCJATY –  

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

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

w podręczniku: ADORACJA NOCNA W RODZINIE  

 KRUCJATA WIECZYSTEJ ADORACJI WYNAGRADZAJĄCEJ NAJŚWIĘTSZYM SERCOM 

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

OJCZYZNĘ - zrodzona, jako owoc adoracji, modlitw, ofiar, pokuty, wynagrodzenia i złożony, 

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

Miłosierdzia, 15 kwietnia 2012r.; 

 KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ to ogólnopolska oddolna inicjatywa, którą 

podejmujemy świadomi niesienia pomocy naszej Ojczyźnie i nam samym (podjęcie 

przynajmniej codziennie jednej dziesiątki różańca św.) 

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

i zaszczytnym wyróżnieniem Króla Miłosierdzia. Rycerze (osoby) chcące włączyć się w powyższe 

inicjatywy kierujemy do Marii kom. 664 035 180 i Ani kom. 790 500 257  

c) Czytanie Pisma św. przez pół godziny codziennie w int. Ojczyzny  

d) KORONKA NA ULICACH MIAST ŚWIATA 28.09.2018 była to już XI edycja akcji modlitwy koronką 

do Bożego Miłosierdzia. 28 września to data beatyfikacji bł. Ks. Michała Sopoćki. Udział w tej corocznej 

akcji organizują i zgłaszają m.in. rycerze z Koszalina i Kraśnika. Na stronie http://iskra.jezuici.pl/koronka-

http://iskra.jezuici.pl/koronka-2018/
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2018/ można dokonać internetowego zgłoszenia swojej miejscowości już na 28.09.2019. Niewielki 

wysiłek organizacyjny i czas potrzebny na odmówienie w tym dniu w jedności z innymi miastami 

KORONKI – modlitwy przebłagalnej za grzechy nasze i świata całego. Zachęcamy do udziału w tej akcji 

wraz z osobami duchownymi. 

e) URATUJ ŚWIĘTEGO to Nowenna w intencji dzieci nienarodzonych zagrożonych aborcją. Dotychczas 

odbyło się XI edycji tej akcji internetowej od 17-25 marca 2019 (X edycja wyjątkowo odbyła się 

10.06.2018 wg strony: 

 https://www.facebook.com/Akcja.Uratuj.Swietego), jako nowenny z koronki do Bożego Miłosierdzia 

przed Zwiastowaniem Pańskim za dzieci poczęte, nienarodzone. Mali Rycerze temat Dzieci 

Nienarodzonych traktują bardzo poważnie. Od września 2012 bardzo wielu rycerzy podjęło modlitwę 

różańcową na specjalnym Różańcu Dzieci Nienarodzonych. Nasza nowenna to 9 dni modlitwy za 

dzieci, które są zagrożone zabiciem - aborcją. Akcja trwa przez 9 dni, co roku od 2009 roku. Nowenna w 

intencji życia swój początek wzięła w diecezji łomżyńskiej w 2009 roku. Grupa diakonów wraz z ojcem 

duchownym seminarium duchownego wpadła na pomysł, aby przez Internet zaprosić swoich znajomych 

do wspólnej modlitwy w intencji życia. Utworzyli oni stronę internetową, skontaktowali się z mediami i 

przygotowali rozważania na każdy dzień. Włącz się do tego dzieła! 

 https://www.facebook.com/Akcja.Uratuj.Swietego. Nie ma konieczności rejestracji na stronie 

internetowej. Ważna jest modlitwa wytrwała przez 9 dni. 

f) Nowenna Pompejańska – to potężna modlitwa za Ojczyznę, Kościół, duchowieństwo, rodziny oraz w 

wielu intencjach. Rycerka Ania z Pucka daje świadectwo zorganizowania i mobilizowania modlących się 

tą praktyką duchową:  

„Dziękujemy wszystkim za podjęcie nowenny pompejańskiej za kapłanów. Zaczęliśmy we wspomnienie 

Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, 24 maja 2019. Zakończyliśmy we wspomnienie Matki Bożej 

Szkaplerznej, 16 lipca 2019. Na poniższą informacje zamieszczoną w internecie i ogłoszoną przez 

SMS-y powstało 40 nowenn pompejańskich: 14 Tarnowskie Góry i okolice, 17 wybrzeże, 9 różne 

parafie w Polsce. Dziękujemy wszystkim za podjęcie trudu podjęcia i odmawiania tych nowenn, które 

zakończone zostały 16 lipca mszą św. w intencji kapłanów i w podziękowaniu za owoce modlitwy 

różańcowej: 

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

24 maja w święto NMP Wspomożenia Wiernych, z Bożego natchnienia grupa Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego i zatroskanych o Kościół Chrystusowy z wybrzeża gdańskiego i Polski 

rozpoczyna odmawianie Nowenny Pompejańskiej: „za Kapłanów: o Boże błogosławieństwo, światło 

Ducha Św., opiekę Matki Najświętszej, Dworu Niebieskiego, umocnienie i wytrwałość w 

powołaniu.” Wszystkich, którym leży na sercu dobro Kościoła i świętość naszego duchowieństwa, 

błagamy o włączenie się w tę inicjatywę modlitewną według możliwości i kondycji duchowej - tyle ile, kto 

może (1 dziesiątkę, część lub cały różaniec). Część błagalna od 24 maja do 19 czerwca; część 

dziękczynna od 20 czerwca (Boże Ciało), kończymy16 lipca w święto MB Szkaplerznej Mszą Św.  

http://iskra.jezuici.pl/koronka-2018/
https://www.facebook.com/Akcja.Uratuj.Swietego
https://www.facebook.com/Akcja.Uratuj.Swietego
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Kolejna (2) Nowenna Pompejańska (za Polskę) z inicjatywy rycerki Ani z Pucka 

 „Witam bardzo serdecznie. Jeżeli leży Wam na sercu dobro NASZEJ UKOCHANEJ OJCZYZNY 

bardzo proszę o włączenie się do kolejnej WIELKIEJ NARODOWEJ NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ, 

ZA OJCZYZNĘ, WYPRASZAJĄC DARY DUCHA ŚW. I MĄDROŚĆ DLA RZĄDZĄCYCH Polską. 

Nowenna rozpoczyna się, 15 sierpnia 2019r. - w Święto Wniebowzięcia NMP, a kończy 7 

października - Święto Matki Bożej Różańcowej. Część błagalna do 10 września, a od 11 września 

część dziękczynna. Na dzień rozpoczęcia jest 10 pełnych NOWENNN. Bóg zapłać!  mr ANIA 

g) Przypominamy INICJATYWY podane przez rycerkę Anię ze Szczecina, z-ca prezesa Zarządu 

Legionu MRMSJ: 

 Wspólnoty Nieustającego Różańca - wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi - 

wspólnoty tworzone od 2009r.; 

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

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

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

grupa powstała w 2010r.; 

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

ostatnim głosie; 

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

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

 Ostatnio rodząca się inicjatywa – Tworzenie grup różańcowych modlących się  

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

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

zmęczeni ilością przyjętych na siebie modlitw i zobowiązań. 

 Powstawanie Róż Różańcowych rodziców modlących się za dzieci  

(KONIEC CZĘŚCI PIERWSZEJ SPRAWOZDANIA.  

CZĘŚĆ DRUGA W NASTĘPNYM NUMERZE GŁOSU mr NR 36) 

Wiesław Kaźmierczak, Prezes Zarządu Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego…………….. 

Anna Antosik-Stemplowska, Z-ca Prezesa Zarządu Legionu MRMSJ……………………………………………… 

Halina Szustak, Z-ca Prezesa Zarządu Legionu MRMSJ……………………………………………………………….. 

Maria Mrózek, sekretarz Zarządu Legionu MRMSJ……………………………………………………………………… 

Zofia Bręk, skarbnik Zarządu Legionu MRMSJ……………………………………………………………………..……... 

Joanna Pokraśniewicz, członek Zarząd Legionu MRMSJ…………………………………………………...…………. 

Barbara Neufeld, członek Zarządu Legionu MRMSJ……………………………………………………………..……… 

Danuta Buczyńska,  członek Zarządu Legionu MRMSJ………………………………………………………………… 

Sławomir Sołkiewicz, członek Zarządu Legionu MRMSJ……………………………………………..………………… 

Ks. dr Lesław Krzyżak – asystent duchowy zebrania…………………………………………………………………… 

Niepokalanów, 3.08.2019 
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AKT WYBACZENIA SAMEMU SOBIE (PRZYKŁAD) 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty! 

Dziękuję, że mi wybaczasz i odpuszczasz winy mego życia w sakramencie pokuty. 

Dziękuję Ci za Twoje Miłosierdzie. Jednak, często nie zauważam, że nie potrafię wybaczyć 

samej (-mu) sobie. Poruszona Twoją Boską miłością staję teraz wobec Ciebie z całym mym 

życiem. Wiele uczuć i emocji tkwiących w mym sercu nie pomagają mi w całkowitym 

wybaczeniu sobie samej (-mu). Jednak AKTEM MOJEJ WOLNEJ WOLI, wspomagana Twą 

łaską i miłością WYBACZAM z całego serca sobie samej (-mu) za wszystkie popełnione 

grzechy, zaniedbania, niewierności:  

- względem Ciebie 

- względem ludzi 

- względem siebie samej (-go) 

Czynię ten AKT WYBACZENIA w jedności z mężem i dziećmi. Proszę Cię przez 

wstawiennictwo Świętych Aniołów i Wszystkich Świętych, jak również przez wstawiennictwo 

dusz czyśćcowych, aby Twa miłość dotknęła i wypełniła w nas i w naszym życiu wszystkie 

miejsca zranione przez grzech.  

Niech Twoja łaska – dzięki temu AKTOWI WYBACZENIA – rozlewa się obficie zarówno w 

moim sercu jak i w sercu mojego męża, które połączyłeś sakramentem małżeństwa, abyśmy 

stali się jednym ciałem.  

Niech ta łaska wypełni również serca naszych dzieci – owoce naszej miłości i jedności oraz 

Twojej łaski.  

Pokornie proszę Cię Boże, w Trójcy Świętej Jedyny: Ojcze, Synu i Duchu Święty, niech ten 

AKT PRZEBACZENIA otworzy mnie jeszcze bardziej na Ciebie, na Twoją miłość i Twoje łaski.  

Niech przyniesie obfite owoce w życiu moim i mojej rodziny tak, abyśmy mogli być Twoim 

błogosławieństwem dla innych. Amen. 

Twoja służebnica 

PRZEPROSZENIE, WYBACZENIE 
z miłości do Boga i bliźniego 

Od redakcji: Potrzeba jest nieustannej czujności, pracy nad sobą, rodziną, bliźnimi. Potrzeba 

codziennego rachunku sumienia i nieustannego przepraszania: Boga i skrzywdzonych 
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myślą, słowem i uczynkiem bliźnich (przykładowa modlitwa zamieszczona w Głosie MR nr 34 

str. 1 - „MODLITWA KRZYWDZICIELA, KTÓRYM JESTEM); przepraszania przed każdą 

modlitwą, mszą św. i przed snem) oraz wybaczania: żywym i zmarłym z prośbą do dobrego 

Boga o odpuszczenie grzechów nam i im; przebaczenie bliźnim krzywdzicielom i zmarłym 

przodkom winowajcom w świetle modlitwy Jezusowej na drzewie Krzyża: „Ojcze przebacz im, 

bo nie wiedzą, co czynią”. My też tacy mamy być!!! Tacy Jezusowi, mamy obowiązek 

wstawiać się za tymi, którzy nam zawinili tak, jak uczy nas Jezus w modlitwie Ojcze nasz…: 

„…i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Jeśli nie 

odpuścimy i nam nie zostanie odpuszczone!!! (x3) 

Razem z przebłaganiem Boga Ojca za grzechy nasze i świata całego (pomocna i skuteczna 

poza modlitwą serca jest: ofiarowana Msza św. (zredagowany wzór takich intencji mszalnych 

poniżej tego artykułu), różaniec – szczególnie cz. BOLESNA, Droga Krzyżowa,  KORONKA do 

Bożego Miłosierdzia oraz inne modlitwy i praktyki duchowe) oraz czynionym 

wynagrodzeniem, pokutą za grzechy swoje, bliźnich i za przewiny swoich przodków; to 

fundament naszej duchowości z miłości, aby nasza modlitwa, ofiara, pokuta, wynagrodzenie 

było przyjęte w łączności z Najświętszą Ofiarą Jezusa Chrystusa przez Maryję, Bożą i naszą 

Matką. 

Dlatego też pamiętajmy, aby uczestnicząc we mszy św. składać duchowo na patenie przez 

naszego św. Anioła Stróża i Niepokalane Serce Maryi naszą nędzę, (Pan Jezus do św. 

Faustyny powiedział, że to co nasze to tylko nędza - reszta jest darem Bożym, łaską) nasze 

grzechy: (powiedział też w Piśmie św.: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i 

obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”), a wówczas Pan to zło, tą naszą nędzę, tę naszą 

niemoc, to obciążenie (przekleństwo) przemieni mocą Swojej OFIARY z miłości do nas – na 

BOŻY DAR, ŁASKĘ, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO; pokrzepi i umocni na dalsze życie doczesne i 

duchowe – nas i naszych bliźnich, za których się wstawiamy. o których się martwimy, troskamy 

się o ich zbawienie (bo to jest najważniejsze – nie zdrowie, które i tak razem z ciałem kiedyś 

zostanie pogrzebane).  

Sami mamy się uświęcać, aby dostąpić łaski nieba i mieszkać w Królestwie Bożym, gdzie 

mieszkań jest wiele – zgodnie z zamysłem Boga Ojca:  „Bądźcie świętymi, jako Ja Jestem 

święty”. Mamy być mężnymi i odważnymi świadkami Boga i Ewangelii Chrystusowej; ufać i 

pomnażać cnoty Boskie: wiarę, nadzieję i miłość, z nic zaś najważniejsza jest MIŁOŚĆ.  

Amen.  

Amen. 

Amen. 
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2 INTENCJE JAKO POMOC DLA SZUKAJĄCYCH RATUNKU 

1. O przebłaganie Boga Ojca za przewinienia ziemskiej pielgrzymki i o Boże Miłosierdzie dla dusz 

przodków z rodzin Panu Bogu wiadomych i aby skutki popełnionych grzechów nie miały wpływu na 

potomstwo mocą wstawienniczą Dworu Niebiskiego.  

2. O usunięcie, zniszczenie i wypalenie MOCĄ Ducha Świętego wszelkiego zła obecnego w zakładzie 

pracy, w domu i rodzinie Panu Bogu wiadomej mocą wstawienniczą Dworu Niebiskiego. 

DWIE MODLITWY O UZDROWIENIE  
ułożone przez stygmatyczkę Myrnę Nazzour 

Stygmatyczka Myrna Nazzour ułożyła dwie modlitwy o uzdrowienie. Dzięki jej wstawiennictwu i 

modlitwie wielu ludziom ustąpiły najcięższe choroby. 

Myrna Nazzour pochodzi z Syrii i uważana za jedną z najważniejszych żyjących mistyczek w Kościele 

katolickim. Jest stygmatyczką, której przypadek jest najlepiej udokumentowanym z medycznego punktu 

widzenia i uznawany przez Watykan. Dzięki jej wstawiennictwu i modlitwie wielu ludziom ustąpiły 

najcięższe choroby.  

Modlitwy Myrny Nazzour o UZDROWIENIE 

1. Panie Jezu, pozwól abym odpoczął w Tobie. 

Ty jesteś ponad wszystko, 

Ty jesteś ponad wszystkie stworzenia, 

Ty jesteś ponad wszystkie byty niebieskie, 

Ty jesteś ponad wszystko, co można wychwalać w życiu, 

ponad całe szczęście i radość, 

Ty jesteś ponad chwałę zwycięstwa, 

Ty jesteś ponad wojska niebieskie. 

Ponieważ Ty jeden jesteś Najwyższy, Wszechmogący, 

jesteś Dobrocią, która nie ma równych sobie. 

Przyjdź do mnie, spójrz na mnie 

i rozwiąż wszystko, co mnie pęta 

i daj mi tę łaskę proszę, 

ponieważ bez Ciebie nie ma prawdziwej radości. 

Bez Ciebie życie jest puste. 

Bóg jest moim jedynym Zbawicielem, 

dlatego nie boję się o życie. Amen 

2. Oto ja, Twoje dziecko, 
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poddaję się całkowicie Twojej świętej woli, 

proszę Cię, Odkupicielu mój, 

Uzdrów łaską Ducha Świętego, 

rany i słabości mojej duszy, 

odpuść mi grzechy, 

wzmocnij mnie. 

W cierpieniach moich, oddal je ode mnie, jeśli 

jest taka Twoja wola. 

Przywróć mi pełne zdrowie, 

o ile to będzie z pożytkiem dla mojej duszy, 

i o ile jest zgodne z Twoją wolą, 

której całkowicie chcę być uległym/ą. 

Wejrzyj, proszę Cię, miłosierny Panie, 

na swoje dziecko, osłabione przez chorobę, 

i pokrzep duszę, którą stworzyłeś, 

abym mogła Ciebie doskonalej miłować 

i chwalić przez wszystkie dni mojego życia. Amen. 

Ks. Adam Skwarczyn ski:  
Poczwórna wizja Tomasza z 23 grudnia 2018 r. – 
RÓŻANIEC TO OSTATNIA DESKA RATUNKU (CZ.3) 

Różaniec, jako „ostatnia deska ratunku” występuje także w wizji z 19.08.2018. (…) 

Niech mężczyźni, różańcowi „rycerze i wojownicy” Maryi, czerpią z tych wizji umocnienie! 

   

POCZWÓRNA WIZJA TOMASZA 23 GRUDNIA 2018 

Komentuje na prośbę Tomasza ks. Adam Skwarczyński 

   

WIZJA TRZECIA 

„3. Gdy zakończył się tamten obraz, zaczął się następny. Stałem przed jakimś placem 

lub dziedzińcem, który był wielki, po prawej stronie była jakby bazylika lub potężna 

katedra. Wszystko to jednak było o zmroku – była to ta sama ciemność, która 

nadciągnęła w widzeniu pierwszym. Z boku stali niby dobrzy, odebrałem ich jako 
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kapłanów, ale nie wiem do końca, bo byli poza moim polem widzenia. Z lewej 

zobaczyłem niezwykłą rzecz: jacyś ludzie pchali coś w kierunku tej katedry czy bazyliki. 

Kiedy podepchnęli to bliżej, spostrzegłem, że jest to tron, wielki kamienny tron. Ci, co 

go pchali, składali się z istot dwóch typów: jedni to byli ludzie, ale drudzy nie byli 

ludźmi, lecz wyraźnie pomagali pchać ten tron ludziom. Kiedy ten tron był już na 

wysokości moich oczu, zapytałem ich: co to za tron? Odpowiedzieli, że to tron dla Pana 

Boga, dla Pana Jezusa. Wtedy usłyszałem: „Spójrz!” i zobaczyłem, że ten tron jest 

kamienny. Wyglądał raczej jak jakiś tron azteckich bogów zła, miał wyryte na samym 

szczycie oparcia „oko Horusa”. Ci, co go pchali bardzo się namęczyli, chcąc go 

dopchać tak blisko tej katedry. Zdziwiło mnie, że niektórzy z nich są jakby pokraczni, 

jacyś diaboliczni, i śmieją się dziwnie szyderczo. 

       Pomyślałem: kto może tak się zachowywać, przygotowując tron dla Boga? I 

usłyszałem głos: „Spójrz na znaki!”. Zrozumiałem, że to wcale nie jest tron dla Boga, 

tylko dla kogoś innego, ale nie wiem dla kogo. Poprosiłem o pomoc tych „dobrych”, ale 

oni nic nie odpowiedzieli, machnęli jakby rękami i zaczęli iść w kierunku tej katedry. 

Wtedy zacząłem krzyczeć: czy nie widzicie, że to nie jest tron dla Boga?! Czy nie 

widzicie?! Pomóżcie mi, gdzie idziecie?! Oni jednak nie odpowiadali. Wtedy usłyszałem 

głos z Nieba, odpowiedział on zamiast tych niby-kapłanów: „To nie jest tron dla Boga. 

Ten nie będzie z kamienia. Będzie potężny i świetlisty, będzie on chwałą!”. Gdy to 

usłyszałem, zrozumiałem, że to jakiś podstęp. Wtedy też zobaczyłem, że ci, którzy 

podepchnęli ten kamienny tron, zaczęli uciekać. Krzyczałem, że tron jest podstępem, że 

tak blisko został dopchany, żeby mi pomogli! Nikt jednak mnie nie słuchał. 

Komentarz. My, Polacy, możemy kojarzyć sobie tę wizję z „Narodową Intronizacją”, która do dzisiaj 

budzi u wielu i pytania, i kontrowersje. 12 września 2018 roku Tomasz usłyszał od samego Pana Jezusa 

komentarz do niej, którego fragmenty tu przytoczę. «Jakiż to król, w którego królestwie nikt nie 

przestrzega jego prawa ani nie słucha słowa? Daliście Mi berło, jako symbol władzy, ale nie daliście Mi 

zapanować w waszych sercach. Na Moją głowę założyliście ozdobną koronę, lecz czym jest korona na 

głowie króla w królestwie, którego nie ma? […] Wprowadźcie Moje prawo do waszych rodzin i do 

waszego państwa, a Ja was uchronię przed tym, co nadchodzi». 

A tron kamienny…? Na pewno w sercu człowieka na takim Bóg nie zasiądzie! Wprost przeciwnie, 

można go potraktować, jako symbol buntu przeciwko Bogu, Jego władzy i miłości, a więc jako obiekt 

godny unicestwienia. Prorok Ezechiel (36,26) pisze w imieniu Boga, wzywającego Żydów do 

nawrócenia: „Zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała”. Także dzisiaj takie nawrócenie 

jest warunkiem królowania Boga i w sercach, i w świecie. 

Wizja Tomasza dotyczy dzisiejszego świata, który sterowany jest przez masonerię (wyraźnym jej 

symbolem okultystycznym jest „oko Horusa” na oparciu tronu, przygotowanego dla jej Antychrysta). 
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Możliwe, że w tle widnieje olbrzymia Bazylika Hagia Sofia (Świętej Mądrości Bożej), będąca swego 

rodzaju wizytówką Konstantynopola, dawnej stolicy wschodniego chrześcijaństwa, a dzisiejszego 

Stambułu. Pod drzwi tego już tylko muzeum, przez wieki rozbrzmiewającego głosem modlitw, demony z 

wyraźną kpiną i zadowoleniem pomagają pchać tron przedstawicielom tych narodów (z Polską 

włącznie), które podpisały tzw. „Konwencję Stambulską”. Jest ona kpiną i ze Stwórcy, i z Jego stworzeń, 

które już nie potrafią uszanować nikogo ani niczego, z własną naturą włącznie. Na przykład zgodnie z 

artykułem 12 ust. 1 „strony podejmą działania niezbędne do promowania zmian wzorców społecznych i 

kulturowych, dotyczących zachowania kobiet i mężczyzn, w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, 

tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowym modelu roli kobiet i 

mężczyzn”. Konwencja ta to jakby dekalog genderystów, w oparciu, o który zaleca się sygnatariuszom 

rozmontowywanie tego, co przez wieki było dobre, mądre, naturalne i święte. Bazują na nim np. 

dewianci, wchodzący coraz natarczywiej do polskich szkół i podpierający się nim w razie odmowy ich 

wpuszczenia. Opierać się na nim mogą wszyscy, którzy chcą rozprawić się z Kościołem i z głoszonymi 

przezeń zasadami moralności. Także aborcjoniści wraz z ogromnym przemysłem, czerpiącym zyski z 

ich krwawego procederu – wszak wg statystyk (nikt nie liczy skutków używania pigułek 

wczesnoporonnych!) rocznie świat morduje 42 miliony nienarodzonych dzieci, dwoje na sekundę! 

       Jaki może być powód nagłej ucieczki ludzi, a nawet demonów? Znany włoski egzorcysta, ks. 

Giuseppe Tomaselli, opublikował swój dialog z Melidem, „oficerem” duchów nieczystości, p.t. „Twarzą w 

twarz z demonem”. Melid stwierdza, że wprawdzie do grzechów nieczystych sprzecznych z naturą 

szatani kuszą ludzi z zadowoleniem, gdy jednak już do takiego grzechu dochodzi, uciekają w popłochu! 

Nawet one, nawykłe do piekielnego smrodu, nie mogą znieść ohydnego fetoru grzechu sodomitów… 

Czy ten fetor, już teraz zwielokrotniony, nie rozszedł się po Stambule? Demony wykonały tam swoje 

zadanie, ale nie są w stanie czekać na „wybuch swojej bomby”!   (c.d.n.) 

DOBRE RADY I PRAKTYKI RYCERKI W UKRYCIU  
dot. świadectwa MODLITWY do św. Michała 
Archanioła i MODLITW zanoszonych w Boże Ciało. 

Na skutek zaniechania modlitwy obronnej i ochronnej do św. Michała Archanioła w mojej parafii 

otrzymałam polecenie od Pana, aby tą modlitwę (egzorcyzm prosty) do św. Michała Archanioła 

odmawiać zapraszając Aniołów Stróżów wszystkich parafian. 

W następstwie tej praktyki duchowej Pan podsunął myśl, aby podobnie czynić modląc się za Ojczyznę, 

zapraszając Aniołów Stróżów wszystkich Polaków w modlitwie do św. Michała Archanioła w intencji 

obrony i ochrony Polski. 

Dlatego dzieląc się tym, co wyżej, weźmy udział w tej modlitewnej krucjacie obrony i ochrony naszej 

Ojczyzny, naszych rodzin od dynamicznie narastającego zła na wszystkich płaszczyznach życia. 

"Święty Michale Archaniele, broń nas w walce; a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha 

bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a ty, Wodzu niebieskich 
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zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą 

Bożą strąć do piekła.  Amen." 

P.S. Swego czasu miałam duchowe przeżycie jadąc miejską komunikacją. Modląc się otrzymałam w 

natchnieniu od Pana, aby pozdrowić Aniołów Stróżów jadących pasażerów. Pokazany został mi obraz 

obecności Anioła Stróża przy każdej osobie jadącej. 

Jadąc dalej odmawiałam różaniec św. Ponownie Pan powiedział: „A czemu nie zaprosisz do tej modlitwy 

Aniołów Stróżów wszystkich ludzi świata?” Przeprosiłam i uczyniłam jak Pan sobie życzył. W pokazanym 

duchowym obrazie zobaczyłam całą ziemie pokrytą na biało Duchami Czystymi. Podziękowałam i 

staram się to czynić często zapraszając do modlitwy naszych duchowych Przyjaciół, czego życzę 

każdemu, aby nasze modlitwy były potęgowane wsparciem tych Boskich Stworzeń. 

Jeszcze jedna uwaga – prośba. 

Wykorzystajmy dobrze Uroczystość Bożego Ciała (obecnie Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej) w 

kierowanej do Nieba modlitwie w istotnych i ważnych intencjach m.in. za Kościół, Ojczyznę, rodziny, 

grzeszników itd. Modlitwa w ten dzień jest szczególnie wysłuchiwana a polecane osoby: uwalniane, 

uzdrawiane umacniane, uświęcane. 

Pozdrawiam wszystkich w Jezusie Chrystusie - Boga z nami obecnym i chwalonym w Najświętszym 

Sakramencie.       Służebnica Jezusa i MATKI Bożej 

Bł. ks. Józef Kowalski ZGINĄŁ w Auschwitz,  
bo NIE CHCIAŁ PODEPTAĆ RÓŻAŃCA 

Bł. ks. Józef Kowalski SDB zginał śmiercią męczeńską w 

niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. 

Charyzmatyczny salezjanin trafił do obozowej kompanii 

karnej za odmowę podeptania różańca. Duchownego, 

wychowanka salezjańskiej szkoły w Oświęcimiu, 76 lat 

temu, utopiono w beczce z fekaliami. 

Wśród licznych wstrząsających relacji, które oddają 

gehennę duchownych w niemieckim obozie Auschwitz, 

jedna dotyczy śmierci salezjanina, ks. Józefa Kowalskiego, który w 1941 r. odprawił potajemnie kilka 

Mszy św. w obozowych blokach. Podczas przeszukania przed transportem grupy duchownych do obozu 

w Dachau znaleziono u niego różaniec. Mimo polecenia, kapłan nie podeptał różańca, za co trafił 

ponownie do karnej kompanii pracującej w Birkenau. 

„Kopali tam rów odwadniający zwany Königsgraben (rów królewski). 10 czerwca 1942 r. część z nich 

podjęła ucieczkę z miejsca pracy. W odwecie kilkudziesięciu pozostałych zostało zastrzelonych, a ponad 

300 skierowano do komory gazowej. Jednak z nieznanych powodów kilku więźniów z tej grupy 

wycofano, wśród nich ks. Kowalskiego. Zaczął się dla nich okres straszliwych tortur: zrzucanie z nasypu, 
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topienie w gnojówce, kopanie w błocie. Któregoś dnia kapo wezwali ks. Kowalskiego, kazali mu wejść i 

wygłosić kazanie. Ksiądz odmówił modlitwy Pod Twoją obronę, Ojcze nasz, Zdrowaś Mario. Po 

zakończeniu kapo Karol Langenhagen zepchnął go z beczki i zaczął kopać. Kilka dni później, w nocy z 3 

na 4 lipca, ks. Kowalski ponownie został wezwany, tym razem przez kapo Józefa Mitasa. Następnego 

dnia ten sam kapo pokazał jednemu z więźniów ciało księdza zabrudzone fekaliami. 

Najprawdopodobniej został on utopiony w beczce z nieczystościami” – relacjonuje Wontor-Cichy, 

pracownik Centrum Naukowego Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w pracy 

poświęconej salezjanom więzionym w Auschwitz. 

Józef Kowalski SDB urodził się 13 marca 1911 w Siedliskach. W 1922 rozpoczął naukę w Zakładzie 

Salezjańskim im. św. Jana Bosko w Oświęcimiu. Wstąpił do nowicjatu salezjanów i po jego ukończeniu 

24 lipca 1928, w Czerwińsku złożył śluby zakonne na ręce ks. Augusta Hlonda. Studiował filozofię i 

teologię w Krakowie. 

Śluby wieczyste złożył 29 czerwca 1934, a 29 maja 1938 przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa 

Stanisława Rosponda i podjął pracę jako sekretarz inspektorialny ks. inspektora Adama Cieślara. 

Prowadził działalność katechizacyjną wśród dzieci i młodzieży przebywających w pogotowiu 

opiekuńczym. 

23 maja 1941 został aresztowany przez gestapo i przewieziony do więzienia na ul. Montelupich, a 

następnie 26 czerwca 1941 do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz i zarejestrowany, 

jako numer 17350. 

Został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 w grupie 108 polskich 

męczenników. 

OSTRZEŻENIE PRZED ZWODZICIELAMI  

– PRZESTROGA RYCERKI Z WYBRZEŻA 

Przed paru laty, w 2013r. poznałam "pseudo księdza” Arkadiusza B. Zamawiałam dużo Mszy św. i 

szukałam księży, którzy by mogli odprawić te Msze św., więc dostałam namiary na tego księdza od 

znajomej rycerki, chwaląc go, jaki to cudowny kapłan. Ucieszyłam się, skontaktowałam się z nim i tak 

rozpoczęłam zamawiać u niego bardzo dużo Mszy św. Był zawsze do dyspozycji, zawsze miał czas i 

rozmowy toczyły się bardzo serdecznie. Postanowiłam go poznać osobiście i zaprosić na wypoczynek. 

Skorzystał z zaproszenia i przyjechał na tydzień. Byłam zauroczona jego pokorą i grzecznością. Bardzo 

cieszyłam się z poznania tak świętego, młodego kapłana. Gawędziliśmy późnymi wieczorami do nocy. 

Opowiadał o swoim seminarium, jak i gdzie wyjeżdżali razem z innymi seminarzystami. Do głowy nie 

przychodziło mi by go o coś podejrzewać.  

Musze zaznaczyć, że przed jego przyjazdem cała rodzina dwie córki i dwóch synów bardzo 

chorowaliśmy na bardzo ciężką grypę. Dzieci były na zwolnieniach lekarskich, ale dzieci lżej przechodzili 

tę grypę niż ja. Ja byłam jeszcze na antybiotyku i nie wychodziłam z domu. Skorzystał z tej okazji 

"ksiądz" A.B., odprawiał Msze św. w domu. Sprawował dwie Msze sam, a wieczorem trzecią w naszych 
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intencjach rodzinnych. Trochę mnie to dziwiło, że aż trzy Msze św., ale z drugiej strony cieszyłam się, bo 

miałam Mszę św. w domu i nie musiałam z niego wychodzić. Dziwiło mnie, że nie pytał, pod jakim 

wezwaniem jest nasz kościół, ani nie wyraził ochoty nawet go zobaczyć.  

Po tygodniu pobytu córka odwiozła go na dworzec i odjechał do Łodzi. Jeszce tego samego dnia, w 

porze popołudniowej syn chciał zobaczyć, co inni piszą na temat tego cudownego kapłana – i tutaj 

następuje przerażenie - ksiądz starokatolik, jego zdjęcie w szatach kapłańskich. 

(Wspomnę, iż wcześniej miałam już doświadczenie z księdzem starokatolikiem J. D. K., który wkręcił się 

w naszą wspólnotę. Jeździł z nami na pielgrzymki, zawsze przeszkadzał w modlitwie, „uzdrawiał” i 

„kasował”. Trwało to kilka lat, ponieważ osoba prowadząca pielgrzymki (dzisiaj śp. mała rycerka) była w 

niego zapatrzona i nie dała sobie nic powiedzieć. Później okazało się, że to był oszust. Przyczynił się do 

rozproszenia wspólnoty i rozbicia jej duchowości.) 

Wracają do "ks. Arkadiusza B..", po odkryciu prawdy w internecie na jego temat, przeprowadziliśmy 

własne "śledztwo", i otrzymaliśmy potwierdzenie, iż A.B. rozpoczął naukę w seminarium, (uczył się na 

brata), ale został z niego wydalony, wyrzucony z powodów (nie będę ich tu podawać, bo nie o to chodzi). 

Informacje, jakie uzyskaliśmy od osób, które pamiętały go z czasów nauki w seminarium.  

Napisałam to na prośbę prezesa Zarządu Legionu MRMSJ, jako ostrzeżenie i przestrogę w duchu 

troski o rycerzy i o tych, którzy utrzymują kontakt z tym człowiekiem lub innymi zwodzicielami i 

nie mają świadomości, jakie negatywne skutki duchowe (spustoszenie dla zwiedzionych) przynosi 

taka posługa "pseudo księdza” niemająca posłuszeństwa i jedności z Kościołem Katolickim. 

(Wszyscy, którzy brali udział w posługach takich zwodzicieli i otrzymali łaskę opamiętania – winni się z tego jak 

najszybciej wyspowiadać dla dobra swojego i swoich bliskich – przp. Red.) 

(Imię i nazwisko autorki OSTRZEŻENIA… znane Zarządowi Legionu MRMSJ). 

P.S. Red. „Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy czy są z 

Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie.”; ( 1J 4,1 )  

„I Nic dziwnego. Sam, bowiem szatan podaje się za anioła światłości. (2 Kor 11,14);  

„Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze, siebie samych doświadczajcie. (2 Kor 13,5); 

„Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma 

choćby pozór zła. (1Tes 5,21-22) 

PRZEKLEŃSTWO I JEGO SKUTKI –  
rozmowa z egzorcystą ks. Edmundem Szaniawskim 

Co to jest rzucanie klątwy? Czy spotkał się Ksiądz z czymś takim? 

Wielokrotnie spotykałem osoby, które były ofiarami przekleństw albo rytuału czarnej magii. Przeklinanie 

to nie tylko rzucanie wulgaryzmów. Wypowiedziane z nienawiścią słowo nieczyste staje się 

przekleństwem. Klątwa związana jest ze złym życzeniem, które ma zaszkodzić drugiemu człowiekowi. 
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Klątwa i złorzeczenie to jest to samo. Złorzeczyć znaczy źle 

życzyć, np. żeby ktoś nie dojechał do pracy, żeby komuś nie 

udała się inwestycja, żeby spalił się budynek. Tak jak słowo 

Boga ma moc stwórczą - Bóg poprzez słowo stworzył niebiosa, 

świat człowieka, Jezus słowem uzdrawiał - tak samo słowo 

człowieka może mieć moc budowania dobra, ukojenia. Słowo 

może być nośnikiem dobra płynącego z głębi serca. Słowo 

ludzkie może być też nośnikiem zła, kiedy w sercu jest gniew, nienawiść, zazdrość, może drugiemu 

człowiekowi szkodzić. 

Jak to się dzieje, że „działanie" przez słowo jest tak skuteczne? 

Jeżeli ten człowiek, który źle życzy, rzuca klątwę, jest w stanie grzechu, nie ma więzi z Bogiem, ma w 

sercu zło, nienawiść, zazdrość, to wtedy otwiera się na moc demonów. Wówczas to słowo jest 

spotęgowane silami demonicznymi. Szatan podpowiada, żeby coś złego uczynić, zaszkodzić drugiemu. 

Wyraźnie to widać w czarnej magii. Jeżeli człowiek, na którego została rzucona klątwa, nie jest w stanie 

łaski uświęcającej, nie ma ochrony od Pana Boga, to uderzenie może być druzgocące. 

Włoski egzorcysta, ks. Rauł Salvucci, porównał stan wewnętrzny człowieka odnośnie do ochrony przed 

przekleństwami do trzech przedmiotów: płyty metalowej, drewnianej deski i gąbki. Jeśli wodę wyleje się 

na metalową płytę, ona nie wsiąknie, na deskę - wsiąknie częściowo, na gąbkę - bardzo mocno. Serce 

człowieka zjednoczone z Panem Bogiem to płyta metalowa, zaś gąbka to serce człowieka, w które 

bardzo szybko wsiąka zło płynące od wróżki, uzdrowiciela czy maga. Dlatego tak ważne jest życie wiarą, 

w przyjaźni z Bogiem; prośba o ochronę przez Boga, Matkę Bożą i aniołów. Taką rolę ochronną mają też 

przedmioty - medaliki, szkaplerze, różańce. 

W czarnej magii stosowane są specjalne podręczniki, księgi z rytuałami szkodzenia. Pewna kobieta 

pokazała mi taki tekst, który znalazła po śmierci babci. Babcia chciała jej przekazać swoją moc, ale ona 

się nie zgodziła. Były tam opisane procedury: tu splunąć, tam postawić znak krzyża itp., ale nie mówić 

„Chwała Ojcu...". Ta mieszanka magii z religią wiąże się z przywoływaniem złych duchów. 

Rodzina mieszkająca na wsi miała ciągłe problemy ze zdrowiem, niepowodzenia w gospodarstwie, 

dotykały ją konflikty rodzinne. Okazało się, że po sąsiedzku mieszka wdowa, która zajmuje się czarną 

magią i znana jest z zawiści i złośliwości. Po pewnym czasie rodzina ta zorientowała się, że 

niepowodzenia prawdopodobnie „płyną/' od niej. Syn tej kobiety, będąc kiedyś pod wpływem alkoholu, 

wyznał swym kolegom, że jego matka przywołuje złe duchy i wysyła je w konkretne miejsca, by czyniły 

to, co im poleca. To jest straszne, bo musiała ona zawrzeć jakiś pakt z diabłem, by móc wzywać 

demony! 

W Polsce jest to rzadziej spotykane, ale np. we Włoszech istnieje wiele punktów usługowych 

czarnej magii gdzie na życzenie zamawia się upadek przedsiębiorstwa, rozbicie małżeństwa itp. 

 

Czarna magia jest związana z rytuałem zaklinania przedmiotów, pokarmów, które mają stać się 

nośnikami zaklętego zła. Ktoś, kto zetknie się z takim przedmiotem, będzie źle się czuł, mogą go 
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spotykać niepowodzenia. Widziałem takie sytuacje. Tak się dzieje, kiedy człowiek nie jest w stanie łaski 

uświęcającej. Jest po prostu na to podatny. Trzeba rozróżnić klątwę, przekleństwo od uroku, który ma na 

celu wprowadzić kogoś w stan odrealniony, „założyć mu różowe okulary", by nie miał pełnej 

świadomości tego, co robi, z kim się żeni, jaki samochód kupuje itp. 

Popularne znaczenie słowa „przeklinać" to „mówić wuIgarne wyrazy". Ktoś się zdenerwował i 

poprzeklinał. Czy to ma coś wspólnego z klątwami? 

Zwykłe przekleństwa, brudne słowa nie mają nic wspólnego z przekleństwem jako klątwą. Wulgaryzmy 

bez nienawiści tak nie szkodzą. Są oczywiście nieczyste i mogą wzbudzić niepokój, natomiast 

prawdziwe przekleństwo związane jest ze złym życzeniem. W potocznym języku są takie przekleństwa, 

jak: „Idź do diabląt", „Niech to diabli wezmą!", „Czort z nim!". Te słowa są nośnikiem zła, nie wolno ich 

wypowiadać, szczególnie odnośnie do diabła. Albo np. „Cholera!" - kiedyś to była epidemia; „Idź do 

cholery!" znaczyło: idź i choruj na taką chorobę zakaźną Takich słów nie wolno wypowiadać, bo słowo 

ma moc. 

Mimo że większość ludzi prawdopodobnie mówi to bezmyślnie... 

Bezmyślnie, czyli nie ma świadomości. Są takie przypadki, że ludzie ogarnięci złem przeklinają swoich 

najbliższych, matka przeklina swoje dzieci, wnuki męża, sąsiadkę. Wpada w obsesję, trans i przeklina. 

Potem nawet tego nie pamięta... 

Rodzic doprowadzony do furii powiedział coś, czego w normalnym, w pełni przytomnym stanie 

nigdy by nie zrobił... 

Są takie przypadki. Dlaczego najbardziej rażące przekleństwo to przekleństwo ojca, matki i księdza? 

Dlatego, że jest silna więź duchowa. Jeśli ojciec lub matka przeklina swoje dzieci, jest to duża siła 

rażenia, bo czyni to w złości, nienawiści. Znam przypadek kobiety, lat ok. 40, która nie mogła wyjść za 

mąż. 

Wszystkie próby kończyły się fiaskiem, mężczyźni odchodzili. Nie wiedziała, dlaczego. W rozmowie ze 

mną przypomniała sobie, że miała jakiś konflikt z ojcem, który w strasznej nienawiści wykrzyknął: Obyś 

ty nigdy za mąż nie wyszła! Ojciec umarł i tego nie odwołał. 

Jeden rodzic w zdenerwowaniu rzucił coś, co można by nazwać klątwą na swoje dzieci, ale drugi 

tego nie akceptuje. Przecież ma taką samą władzę duchową nad dziećmi. Czy może, więc swoją 

niezgodą zablokować ten wpływ? 

Jeżeli jest to możliwe, trzeba prosić, żeby ta osoba, która rzuciła klątwę, przekleństwo, odwołała to, 

przebaczyła i naprawiła szkody. A jeśli nie jest to możliwe, to trzeba prosić Pana Boga o pomoc, by nie 

było skutku tego przekleństwa. Jeśli ktoś jest ofiarą przekleństwa, ma niepowodzenia finansowe, 

szkolne, relacji międzyludzkich, małżeńskie, wszystko wymyka mu się z rąk, wtedy powinien przyjść do 

księdza, który przez modlitwę błogosławieństwa wyprosi u Boga zniweczenie skutków klątwy - w to 

miejsce udzieli zaś błogosławieństwa. Modlitwa taka przynosi dobry skutek. 

Pewna kobieta w średnim wieku, rozwiedziona, miała niespokojne sny, czuła się skrępowana, ciągle coś 

ją bolało, była niespokojna, nerwowa. Trwało to kilka lat, a ona nie wiedziała, co jej jest. Modliłem się 

nad nią, nie mogliśmy znaleźć przyczyny. Zapytałem, od kiedy ma te złe stany. Wtedy przypomniała 



Głos Małego Rycerza Nr 35 (3/2019)        LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2019 

  

33 
 

 
 

sobie, że gdy po rozprawie rozwodowej wyszła z sądu, teść bardzo źle jej życzył. I właśnie od tego 

czasu zaczęła się źle czuć. W momencie, kiedy ją błogosławiłem, jej ręce tak opadły, jakby spadły z nich 

łańcuchy. 

Cała osunęła się w klęczniku. To był znak, że fizycznie odczuwała tę modlitwę, która była 

przezwyciężeniem zła, przekleństwa. Łaska Boża i modlitwa Kościoła mają większą moc. 

Czy taka osoba może pójść do księdza w swojej parafii i poprosić o tę modlitwę i 

błogosławieństwo? 

W zwykłych przypadkach potrzebne jest przebaczenie winowajcom. Należy prosić Boga o ich 

nawrócenie i Jemu zostawić sąd. Potem dopiero poprosić kapłana o błogosławieństwo. Każdy ksiądz 

mógłby to uczynić, gdyby była odpowiednia dyspozycja serca człowieka. Natomiast w przypadkach 

poważnych - ofiar rytuałów magii - lepiej udać się do księdza egzorcysty. 

Pewnemu gospodarzowi w Wielkopolsce krowy zaczęły dawać coraz mniej mleka. Zauważył, że ich 

wymiona są pokaleczone. Pilnował, zakładał kłódki i kamery, ale przyczyny nie znalazł. Jego córka 

otrzymała ode mnie sól i wodę święconą, dała ojcu, który ich użył. Dużo się też modlili. I krowy zaczęły 

zdrowieć. Okazało się, że w tej wiosce jest bardzo dużo zazdrosnych ludzi, którzy potrafią robić czary w 

rytualny sposób. Dawne powiedzenie, że ktoś w nocy przyszedł do krowy i rzucił na nią urok, to nie jest 

bajka. Świat stworzeń również może być dotknięty ziem. 

Biblia także mówi o przekleństwie i błogosławieństwie: dobro lub zło, błogosławieństwo lub 

przekleństwo. Bóg posługuje się błogosławieństwem, a nie przekleństwem - nie wzywa złych mocy nie 

życzy źle człowiekowi. Po prostu cofa swoje błogosławieństwo. Mówi: Jeśli nie będziecie słuchali Mego 

głosu, nie będziecie posłuszni Mojemu słowu, Moim przykazaniom to brak tego błogosławieństwa stanie 

się przekleństwem dla ludu wybranego. To człowiek odcina się od Boga, nie przyjmując Jego 

błogosławieństwa. Pan Bóg nikogo nie przeklina. 

Kiedyś były stosowane w Kościele klątwy... Dziś chyba tego się nie praktykuje? 

Wiązało się to z wyłączeniem ze społeczności Kościoła. Chodziło o brak błogosławieństwa Kościoła. 

Papież czy biskup rzucił klątwę na jakiegoś księcia lub króla. Kościół mówi: ponieważ uczyniłeś zło, 

skrzywdziłeś maluczkich, mordowałeś, to nie spotka cię błogosławieństwo. Odszedłeś od wspólnoty, 

Kościół się ciebie wyrzeka. Każda kara nakładana przez Kościół ma charakter leczniczy, moralny, by 

dokonało się nawrócenie i naprawienie zła. Także dzisiaj Kościół nakłada kary na wiernych, którzy w 

określonych przypadkach dopuścili się zła. 

Czy klątwa może zaszkodzić komuś, kto ją rzuca? 

Zawodowi magowie są świadomi tego, że jeśli osoba, na którą rzucają klątwę, jest silna duchowo, to zło 

nie ma dostępu do niej, klątwa może się „odbić" i w nich uderzyć. Niezależnie jednak od stanu ofiary 

uprawianie magii wcześniej czy później przyniesie samozniszczenie. Ci magowie, wróżbici, 

bioenergoterapeuci po latach swojej pracy są wrakami duchowymi, psychicznymi i fizycznymi, to ich 

eksploatuje. Oni ostatecznie przegrywają, bo diabeł coś daje, ale nie za darmo. Pozwala osiągnąć jakiś 

sukces, a potem tego człowieka niszczy, niosąc mu w finale życiową klęskę. 

Zna Ksiądz przypadki nawróceń takich ludzi? 
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Spotkałem osoby, które parały się bioenergoterapią, nawróciły się, ale skutki pozostały. 60-letni 

mężczyzna, który się tym zajmował, może nawet w dobrej wierze, nie wiedział, ze sam się 

wyeksploatował. Ściągnął na siebie zło, stał się niespokojny, zaczęły go nękać różne choroby przez 

lekarzy nierozpoznawane - mimo ze się nawrócił. Pewna wróżka, która przeżyła nawrócenie, 

opowiadała, jak do tego doszło. Na początku wróżyła z kart tak trochę dla żartu, nie na serio. Ale potem 

doświadczyła, że to, co mówi sprawdza się; poczuła siłę, która nią kieruje i weszła w to. Dopiero po 

nawróceniu zrozumiała, że to nie była ani jej siła, ani jej inteligencja czy intuicja, tylko siła diabelska, 

która nią kierowała. Potrzebne jej było dogłębne nawrócenie, wyrzeczenie się zła, generalna spowiedź, 

dobre rekolekcje, naprawienie szkód, przebłaganie Pana Boga, bo dużo zła uczyniła sobie i innym. 

Niektórzy zauważają tendencję do traktowania egzorcyzmów czy innych modlitw uwalniających, 

jako pewnego rodzaju zabieg albo tabletkę. Wezmę i będę uwolniony... 

Są osoby, które zgłaszając się do egzorcystów, oczekują natychmiastowej pomocy na zasadzie 

czarodziejskiej różdżki, bez własnego wysiłku. Tymczasem pomoc może przyjść wtedy, kiedy człowiek 

sam się otworzy, kiedy wejdzie na drogę wiary, pojedna się z Bogiem, uporządkuje swoje życie 

wewnętrzne, sumienie, odbędzie dobrą spowiedź. Dopiero wtedy pomoc kapłana może być skuteczna. 

Dlatego ważna jest współpraca. 

Jeśli człowiek poddawany jest modlitwie egzorcyzmu, to musi współpracować z kapłanem, przede 

wszystkim wyrzec się Szatana i zła, wyznać wiarę, odejść od środowiska, które go zniewoliło, np. 

zerwać z sektą, nie posługiwać się przedmiotami magicznymi i zniszczyć je. Należy odrzucić różne 

bożki, maski, talizmany, niewłaściwą literaturę, muzykę, gry komputerowe. Droga do wolności wiąże się 

z wysiłkiem człowieka, uporządkowaniem swojego domu, relacji międzyludzkich. Konieczne jest 

zerwanie ze złym środowiskiem - czy to narkotycznym, przestępczym, czy satanistycznym. Musi 

dokonać się nawrócenie człowieka, by żył wiarą i modlitwą. Dopiero wtedy pomoc Kościoła staje się 

skuteczna. Źródło gloria.tv 

 „MÓDLCIE SIĘ, ABY BÓG POSŁAŁ WAM PROROKA 
NA MIARĘ TEGO TRUDNEGO CZASU” 

W pierwsza sobotę czerwca, 1.06.2019, w ramach co miesięcznej modlitwy 

rodzinnej w Domu Modlitwy pw. św. Charbela  otworzyłem książkę z 

orędziami „Anioła Stróża Polski” Adama Człowieka i przeczytałem fragment 

na str. 58-59 z dnia 12 lutego 2011: 

„Módlcie się, aby Bóg posłał wam PROROKA na miarę tego trudnego 

czasu, aby mądrość i światło umacniały was w prawie i w duchu nauki 

Chrystusowej.  

Możecie zapytać, dlaczego Bóg chce posłać wam takiego proroka? 

Ponieważ w każdej sferze życia, politycznego, społecznego czy 

chrześcijańskiego, czy nawet w samym Kościele w Polsce, mało, kto 

dzisiaj odważa się mówić wprost: mówi niewyraźnie a czyny są dwuznaczne.  
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Wina jednostek przechodzi na całe społeczeństwo i dlatego naród cierpi i stąd powstaje rozkład 

życia gospodarczego i rodzinnego. Waszemu Narodowi jest potrzebny Boży człowiek, który 

ukaże prawdę i poprowadzi wasz Naród pod koroną i berłem Króla królów do zwycięstwa prawdy.  

Jego czas jeszcze nie nadszedł, ponieważ nie dokonało się w pełni oczyszczenie narodu. Teraz musi 

pozostać w ukryciu, aby wrogowie nie zadali mu przedwczesnych cierpień i prześladowań.  

Trwajcie na modlitwie i wierzcie, że Bóg pragnie ocalić waszą Ojczyznę od wszelkiego zła, dlatego 

dopuszcza na was jego działanie, abyście mieli świadomość jego niszczącej siły i mogli stać się silni, 

gdy świat jeszcze bardziej będzie cierpiał prześladowanie.  

Przyjmijcie błogosławieństwo Boga, które wam przynoszę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.” 

Jestem przekonany, że cały ten wytłuszczony fragment orędzi Anioła stróża Polski z 12 lutego 2011 jest 

dzisiaj jak najbardziej aktualny a pierwsze zdanie tego fragmentu bardzo mocno mnie poruszyło, bo była 

to odpowiedź na intensywną modlitwę zanoszoną we wspólnotach i osobiście przez wiele lat za Polskę – 

Ojczyznę moją, naszą. Ostatnio modlę się codziennie w poniższej intencji: 

„O zniweczenie zamierzeń i dzieł diabła oraz zdemaskowanie szatana w planach i działaniach 

masonerii, polityków i mediów opozycji, bezbożników i szkodzących Kościołowi, Polsce i 

wszystkim ludziom stworzonym na obraz i podobieństwo Boże w tym o opamiętanie i pokorę dla 

wrogów Boga, Kościoła i Ojczyzny, aby ich złe zamierzenia, plany i dzieła nie realizowały się w 

atakach na Kościół i próbę demontażu państwa polskiego mocą wstawienniczą miłosiernej Matki 

Bożej Bolesnej Królowej Aniołów, wszystkich Świętych i Polski.” 

Jak również:   

„O pomoc Bożą dla rodaków w rozpoznaniu zamierzeń szatana w planach i działaniach masonerii 

i powiązanych środowisk i mediów, bezbożników i wszelkiej maści szkodników w uwolnieniu, 

umocnieniu, przejrzeniu i obudzeniu Polaków i Katolików w świetle i mocy Ducha Świętego za 

przyczyną NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego i całego Dworu Niebieskiego.” 

Stąd po kilku dniach od przeczytania powyższych treści, w środę, 4 czerwca (wymowna data z kilku 

powodów) z natchnienia Bożego zredagowany został tekst intencji, którą polecamy małym rycerzom i 

wszystkim, którym droga jest Polska i są zatroskani o jej losy w obliczu dynamicznie potęgującego się 

zła na wszystkich szczeblach życia, nienormalnego podziału, konfrontacji, kłótni, ataku na życie poczęte, 

na dzieci, młodzież, rodzinę, Kościół, na dekalog i wszelkie wartości moralne, na demokratycznie 

wybraną władzę oraz próby destabilizacji i demontażu państwa polskiego a nawet wywołania wojny 

domowej.  

Dlatego zgodnie ze słowami Anioła Stróża Polski módlmy się pilnie w poniższej intencji o przyspieszenie 

planów Bożych w pomocy dla naszej Ojczyzny:  

„Błaganie do dobrego Boga o posłanie Polsce proroka na miarę tego trudnego czasu, aby 

mądrość i światło Ducha Świętego umacniały Naród Polski w prawie i w duchu nauki 

Chrystusowej mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego, modlitw i ofiar zatroskanych o Ojczyznę 

i Kościół.” 
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SYMPOZJUM nt. „KRÓLUJ NAM, CHRYSTE!”  
w Krakowie-Łagiewnikach, 23-24.11. 2019 

Rycerka Halina z Legnicy, dzieli się z wszystkimi zainteresowanymi roboczą wersją programu 

ogólnopolskiego sympozjum nt. „Króluj nam Chryste!”. 

   

Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ruchów Intronizacyjnych 

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Dr Stanisław JAMROZEK  

oraz Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla 

zaprasza wszystkich czcicieli Chrystusa Króla na ogólnopolskie obchody 3 rocznicy  

Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana,  

które odbędą się w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach  

w dniach 23-24 listopada 2019 roku 

Sobota, 23 XI 2019 

Ogólnopolskie sympozjum nt. „KRÓLUJ NAM, CHRYSTE!” 

(Aula Jana Pawła II przy Bazylice Miłosierdzia Bożego) 

9.00 – Otwarcie – bp dr Stanisław JAMROZEK (Przemyśl), delegat KEP do spraw Ruchów Intronizacyjnych; 

9.15 – Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla (wprowadzenie) – prof. dr hab. inż. Andrzej 
FLAGA. 

I sesja 

9.30 – „Króluj nam, Chryste – w naszych sercach”. Co to znaczy przyjąć Jezusa Chrystusa za Króla i Pana? ‒ Bp dr 
Stanisław JAMROZEK. 

9.45 – „Króluj nam, Chryste – w naszych rodzinach” – Jezus Chrystus w centrum życia małżeństwa i rodziny ‒ Piotr 
PIKUŁA. 

10.00 – „Króluj nam, Chryste – w naszych parafiach” – Parafia, jako wspólnota ożywiana Eucharystią, Słowem 
Bożym i miłosierdziem ‒ ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI (KUL) 

10.15 – „Króluj nam, Chryste – w naszych szkołach i uczelniach” – Edukacja i wychowanie przestrzenią świadectwa 
o Chrystusie ‒ s. dr hab. Loyola M. OPIELA SBDNP (KUL)  

II sesja 

11.00 – „Króluj nam, Chryste – w środkach społecznej komunikacji” – Media w służbie ewangelizacji ‒ Małgorzata 
PABIS (lub ktoś inny).  

11.15 – „Króluj nam, Chryste – w naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku” – „Potrzeba pracy nad 
pracą” (św. Jan Paweł II) ‒ dr Anna KROGULSKA. 

11.30 – „Króluj nam, Chryste – w naszych miastach i wioskach” – Królestwo Chrystusa a „cywilizacja miłości” ‒ abp 
prof. dr hab. Andrzej DZIĘGA lub bp prof. dr hab. Andrzej SIEMIENIEWSKI.  

11.45 – „Króluj nam, Chryste – w całym Narodzie i Państwie Polskim” – Intronizacja to nie teokracja ‒ Jan 
ŁOPUSZAŃSKI.  

12.00 – Ogłoszenie wyników II Ogólnopolskiego Konkursu: „Jezus Chrystus naszym Królem” – Piotr PIKUŁA, 
Prezes Stowarzyszenia „Róża”. 

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia  

15.20 – EUCHARYSTIA (Bazylika Miłosierdzia Bożego) – przewodniczy: bp prof. dr hab. Andrzej SIEMIENIEWSKI 
(Wrocław).  
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III sesja 

16.30 – 18.00 – Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli zrzeszeń chrześcijańskich współpracujących z 
Ogólnopolskim Dziełem Intronizacji Chrystusa Króla 

19.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (kościół klasztorny Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia),  

20.00 – Zakończenie Adoracji. Spoczynek. 
Niedziela, Uroczystość Chrystusa króla Wszechświata, 24 XI 2019 

10.00 – Nabożeństwo do Ducha Świętego – przewodniczy bp Stanisław JAMROZEK. 

10.30 – Pokutna Droga krzyżowa do Bazyliki Miłosierdzia Bożego. Rozważania przygotowała dr Anna 
KROGULSKA;  

12.00 – EUCHARYSTIA i odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana – 
przewodniczy bp Andrzej CZAJA (Bazylika Miłosierdzia Bożego). 

   

Zainteresowanych udziałem w tych spotkaniach mogą zasięgnąć informacji u naszej rycerki Haliny tel. 

507015737.  

APEL REDAKCJI: Wszyscy zatroskani dziełem INTRONIZACJI niech nie szemrają a bardziej modlitwą 

wspierają tych, którzy reprezentują ich we wszelkich działaniach POWSZECHNEGO KRÓLOWANIA 

Jezusa Chrystusa w NARODZIE I PAŃSTWIE POLSKIM, aby uczestnikom tego sympozjum i wszystkim 

działaniom towarzyszył DUCH ŚWIĘTY w jedności, porozumieniu, rozeznaniu i przyjęciu woli Bożej dla 

dobra naszej Ojczyzny-Królestwa NMP Królowej Polski. 

30 MSZY ŚW. w JEDNEJ INTENCJI: „By Maryja…”  
30 i 20 MSZY ŚW. w INTENCJI INTRONIZACJI   

Z inicjatywy i wsparciem finansowym rycerzy z Pelplina i Pleszewa oraz Zarządu 

Legionu zostało ofiarowanych 30 Mszy przez cały miesiąc czerwiec 30 Mszy św. w 

ramach Krucjaty Jednej Intencji przyjętych przez Ks. Andrzeja Kuletę w intencji jak 

niżej: 

"By Maryja była bardziej znana i miłowana: by jej Wezwanie z Fatimy poznał i 

wypełnił świat mocą wstawienniczą św. Dzieci z Fatimy i całego Dworu 

Niebieskiego oraz wszystkich zatroskanych dziełem Krucjaty Jednej Intencji". Termin odprawiania: 

od 1.06.2019 – 30.06.2019 

Z inicjatywy Grupy Bożego Miłosierdzia na Skałce w Krakowie oraz 

częściowym wsparciem finansowym rycerzy z Pelplina i Pleszewa oraz 

Zarządu Legionu zostało ofiarowanych 30 Mszy św. w Bazylice 

Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kopernika w Krakowie w intencji 

jak niżej:  

„Aby Pan Jezus Król Miłosierdzia był ogłoszony Królem Polski i o 

zjednoczenie grup i środowisk intronizacyjnych w Miłosierdziu Bożym.” 

Termin odprawiania: od 1.06.2019 – 30.06.2019 
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20 mszy św. w int. INTRONIZACJI 

Prośba do Trójcy Przenajświętszej o dokonanie w Polsce pełnej (wg Woli Bożej) intronizacji (uznania) 

Pana Jezusa (Króla Miłosierdzia) Królem Polski z całym Episkopatem, p. Prezydentem RP, Premierem 

RP i całym Rządem RP ze skutkiem natychmiastowym mocą wstawienniczą Królowej Polski, św. 

Michała Archanioła, Anioła Stróża Polski i Aniołów Stróżów Polaków, Patronów Polski: św. Wojciecha, 

św. Stanisława Bp m., św. Andrzeja Bobolę, św. Stanisława Kostkę, św. Jana Pawła II, św. Faustyny, bł. 

Ks. Jerzego Popiełuszki, sł. B. Rozalii Celakówny oraz Wszystkich Świętych z całym Dworem 

Niebieskim, duszami zbawionymi i wszystkimi zatroskanymi o Ojczyznę. (2x10 mszy św. w VIII i IX ) 

20 MSZY ŚW W INT. KRÓLA MIŁOSIERDZIA  
i MATKI BOŻEJ od 13.08.-1.09.2019 

2 nowenny (18 Mszy św.) We wszystkich pilnych intencjach Króla Miłosierdzia i Matki Bożej, w 

intencjach (szczególnie Polski, Kościoła i pokoju na świecie) ofiarowanych przez Legion Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego oraz o wysłuchanie modlitw zanoszonych przez Małych Rycerzy i 

wszystkich zatroskanych o Kościół i Polskę – Ojczyznę naszą mocą wstawienniczą Patronów Legionu i 

całego Dworu Niebieskiego. 

2 Msze św. Uwielbienie Boga w Trójcy Świętej Jedynego i podziękowanie za Boże interwencje w 

zanoszonych intencjach i wysłuchanych modlitwach przez Matkę Bożą, Dwór Niebieski, Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego i wszystkich zatroskanych o Kościół i Polskę – Ojczyznę naszą.  

(Msze św. odprawiane były w rycie trydenckim) 

3 MSZE ŚW. ODPRAWIONE PRZEZ KS. MARKA z ŁODZI  
i włączone do MSZY ZBIOROWYCH w Licheniu 

1. "O wiarę, chrześcijańską odwagę, apostolską gorliwość dla członków Kościoła Chrystusowego oraz o 

mężne wyznawanie wiary w prawdzie dla duchowieństwa i wiernych katolików mocą wstawienniczą 

Dworu Niebieskiego". 

2. O zniweczenie dzieł diabła i opamiętanie dla środowisk antykatolickich, antypolskich i antyrządowych 

w zamierzeniach i działaniach opozycji totalnej, wrogów wewnętrznych i zewnętrznych Kościoła i Polski, 

oraz o odtrucie, (od czadzenie) i otrzeźwienie wszelkiej maści świadomych i nieświadomych 

szkodników-wyborców środowisk opozycji totalnej strajku mocą wstawienniczą Królowej Polski, św. 

Michała Archanioła i św. Aniołów Stróżów, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego i całego Dworu 

Niebieskiego, a także mocą wstawienniczą Świętych Przodków. 

3. O Bożą interwencje w zakończeniu strajku nauczycieli oraz zniweczenie dzieł szatana-diabła w 

zamierzeniach i działaniach protestacyjnych władz Związkowych Nauczycielstwa Polskiego i 

politycznych środowisk opozycyjnych zmierzających do usunięcia demokratycznie wybranej władzy i 

wywołania wojny domowej mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego. 

Bóg zapłać za teksty intencji. Msze św. - Intencje ojczyźniane proponowane odprawiłem.  
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Bóg zapłać za czuwanie, orientację i reakcję. Trzeba wiele mocy Bożej, aby zatrzymać zło i obronić 

Ojczyznę. Ja również mam myślenie Tradycji, prawicowe w klasycznym znaczeniu i szukam wspólników 

wiary i rozumu.  

Bóg zapłać za prowadzone dzieło, za wydawany biuletyn. (…)  

Bóg zapłać za współpracę na rekolekcjach w Koszalinie.  

Niech Bóg Pana błogosławi, rodzinę i dzieło Rycerstwa.   Ks. Marek  

5 INTENCJI MSZY ŚW. OD 9 MAJA 2019  
zostały włączone do Mszy św. zbiorowych, 
codziennych o godz. 7:30 i 12:00 w Licheniu 

1. O Boże miłosierdzie, pokój, zgodę, opamiętanie (dla wrogów, zdrajców i szkodników), o wiarę, 

chrześcijańską odwagę i gorliwość apostolską i potrzebne łaski dla Kościoła, Narodu i Państwa 

Polskiego szczególnie o stłamszenie, zniweczenie mocy zła we wrogach i szkodnikach, o otworzenie się 

rodaków na łaski Bożego Miłosierdzia i dary Ducha Świętego oraz o Bożą obronę i ochronę mocą 

wstawienniczą Królowej Polski, św. Michała Archanioła i św. Aniołów Stróżów, świętych i 

błogosławionych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego, a także mocą wstawienniczą Świętych 

Przodków.  

(Ponadto 3 msze św. w tej intencji zostały odprawione w maju przez ks. Dariusza Skibickiego 

proboszcza z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej) 

2. W intencjach Króla Miłosierdzia i Polski oraz Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski mocą 

wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego, a także mocą wstawienniczą św. Aniołów Stróżów, świętych 

i błogosławionych Narodu Polskiego oraz Świętych Przodków.  

(Ponadto 9 mszy św. w tej intencji zostały odprawione w maju przez ks. Dariusza Skibickiego 

proboszcza z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej) 

3. O zjednoczenie się w Miłosierdziu Bożym ruchów i środowisk intronizacyjnych oraz przyjęcie i 

pełnienie Woli Bożej w działaniu dla uznania i ogłoszenia Króla Miłosierdzia – Królem Polski przez 

władze kościelne i świeckie w łączności z ludem Bożym mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego.”  

4. O zniweczenie dzieł diabła i opamiętanie dla środowisk antykatolickich, antypolskich i antyrządowych 

w zamierzeniach i działaniach opozycji totalnej, wrogów wewnętrznych i zewnętrznych Kościoła i Polski, 

oraz otrzeźwienie wszelkiej maści świadomych i nieświadomych szkodników-wyborców środowisk 

opozycji totalnej strajku mocą wstawienniczą Królowej Polski, św. Michała Archanioła i św. Aniołów 

Stróżów, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego, a także mocą 

wstawienniczą Świętych Przodków. 

5. O miłosierdzie Boże i potrzebne łaski dla dzieci i młodzieży opuszczonej, demoralizowanej,  

zgorszonej i zaniedbanej duchowo mocą wstawienniczą Królowej Polski, św. Michała Archanioła i św. 

Aniołów Stróżów, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego, a także 

mocą wstawienniczą Świętych Przodków.     mr Wiesław 
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Kolejna Nowenna Pompejańska (za Polskę)  
z inicjatywy rycerki Ani z Pucka, 15.08.-7.10.2019r. 

„Witam bardzo serdecznie. Jeżeli leży Wam na sercu dobro NASZEJ UKOCHANEJ  OJCZYZNY bardzo 

proszę o włączenie się do kolejnej WIELKIEJ NARODOWEJ NOWENNY POMPEJANSKIEJ, ZA 

OJCZYZNĘ,  WYPRASZAJĄC DARY DUCHA ŚW. I MĄDROŚĆ DLA RZĄDZĄCYCH Polską.  Nowenna 

rozpoczyna się, 15 sierpnia 2019r. - w Święto Wniebowzięcia NMP, a kończy 7 października - Święto 

Matki Bożej Różańcowej. Część błagalna do 10 września, a od 11 września część dziękczynna.  

Proszę Was, o włączenie się do tej nowenny (cały różaniec, dziesiątka) wg możliwości, chęci i czasu. 

wiem, że mogę zawsze na was liczyć i dlatego czekam na kontakt”  mr ANIA - tel. 504 588 045  

Podziękowanie za Nowennę Pompejańską (za 
kapłano w, 24.05.-16.07.2019) rycerki Ani z Pucka 

Niech Dobry Bóg wszystkim błogosławi, szczególnie tym, którzy modlili się w ramach Nowenny 

Pompejańskiej za Kapłanów od 24 maja do 16 lipca. Było ich aż 40. Brali w niej udział również Kapłani. 

Na zakończenie, w czasie Mszy Św. w Pucku, w Parafii św. Piotra i Pawła proboszcz aż się wzruszył i 

dziękował wszystkim za ofiarę modlitwy. Oznajmił, że odczuwano siły tej modlitwy i wszystkim 

błogosławił. Bóg zapłać.” 

Od Księdza biskupa Krzysztofa Włodarczyka*: 

Alleluja! Chwała WSZYSTKIM modlącym się za kapłanów! Wielkie Bóg zapłać! 

*Ks. Bp. Krzysztof Włodarczyk, jest biskupem pomocniczym w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 

„15 KORONEK DO ŁEZ MARYI” za KAPŁANÓW 
to odpowiedź rycerzy m.in. z ośrodka bocheńskiego  
na „AKCJE ks. Jacka Skowrońskiego„ (Głos MR nr 33 s. 28) 

Grupa modlitewna bocheńsko-łagiewnicka odmówiła po 15 koronek do Krwawych łez Maryi za 120 

kapłanów (w tym 7 biskupów). Osoby, które maja w swoich rodzinach osoby duchowne nie były 

włączone, ale omadlały swoich. Modliliśmy się za księży z podległych dekanatów. 

Skserowaliśmy strony z Głosu MR z tą myślą, aby cała „AKCJA” była zrozumiała. Włączyła się do nas 

nowo utworzona grupa przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, a 

stworzona z osób z różnych parafii krakowskich.  

Grupa ta ma już swojego lidera i raz w miesiącu spotyka się formacji w pierwszą sobotę miesiąca. 

Po omodleniu kapłanów rozpoczęliśmy koronkę za naszych najbliższych; modlimy się także za naszych 

nieprzyjaciół.  

Nadmieniam, ze Matka Boża Różańcowa z Bochni płakała dwa razy krwawymi łzami i wystąpił krwawy 

pot na czole (jest to wszystko udokumentowane w naszej kronice). Ks. Bp Józef Zawitkowski po procesji 
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Eucharystycznej powiedział przed obrazem: „Ileż Ty Matko się upłakałaś, że masz takie worki pod 

oczami”. 

Raz w miesiącu parafia odmawia KORONKĘ DO KRWAWYCH ŁEZ przed obrazem. Piękna ta modlitwa 

zachwyca w treści, zachęca, wciąga i jest dla nas bardzo aktualna, zwłaszcza w osobistej potrzebie; 

szatan szaleje w swoich pomysłach i nie spoczywa. 

W zakończeniu koronki: „Twoje Krwawe łzy o Matko Bolesna, kruszą moc szatana. O Jezu zakuty 

w kajdany, przez Twoją Boską Łagodność uchroń świat przed zagładą. Amen.” 

Tę koronkę rozszerza nowo powstała grupa Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego na 

Ukrainie. Prowadzi ją Alina Wierbicka z Chyrowa koło Sambora. Ona już przywiozła 9 deklaracji, 

systematycznie odbiera nasz kwartalniki, skserowane pieśni i nasze polskie modlitwy. Bywa w naszej 

grupie na formacjach, adoracjach a nawet na rekolekcjach. (A może by tak Cieszyn z Czechami i 

Słowacją, a potem wschodnie miejscowości z Białorusią, Litwą itd.) 

Załączam pismo Ks. Bp Andrzeja Jeża. Również obrazek Matki Bożej Różańcowej z Bochni. 

mr Halina z Bochni 

BENEDYKT XVI 
LIST DO BISKUPÓW O «MOTU PROPRIO» 

W związku z pojawiającymi się skrajnymi postawami niektórych osób 

podważającymi a nawet negującymi liturgię posoborową a w związku z 

tym zamieszanie i podział wśród wiernych Kościoła Rzymkatol. odsyłamy 

do tekstu listu papieża Benedykta XVI wyjaśniającego „te dwie formy 

posługiwania się obrządkiem rzymskim, [które] mogą wzajemnie się 

ubogacać”. Niech lektura tego listu pomoże wszystkim we właściwym 

zrozumieniu podejściu do przyjęcia PRAWDY w duchu JEDNOŚCI 

uczestniczenia i przeżywania „Tajemnic Najświętszej Eucharystii „. Bo 

przecież „Chodzi o osiągnięcie wewnętrznego pojednania w łonie Kościoła” jak zaznacza sam Ojciec święty 

Benedykt XVI w niżej publikowanym liście do biskupów.  

(Podkreślenia i pogrubienia pochodzą od redakcji) 

TEKST LISTU DO BISKUPÓW O «MOTU PROPRIO» 

Drodzy Bracia w biskupstwie! 

Z wielką ufnością i nadzieją składam w Wasze ręce, jako Pasterzy, nowy List apostolski motu 

proprio odnośnie do stosowania liturgii rzymskiej sprzed reformy przeprowadzonej w 1970 roku. 

Dokument ten jest owocem długich rozważań, licznych konsultacji i modlitwy. 

Informacje i sądy, nieoparte na dostatecznej znajomości problemu, spowodowały niemałe zamieszanie. 

Projekt dokumentu, którego treść w rzeczywistości była nieznana, wywołał bardzo zróżnicowane 

reakcje, od entuzjastycznego przyjęcia do ostrego sprzeciwu. 

Sprzeciw wobec dokumentu spowodowany był bezpośrednio przez dwie obawy, które chciałbym bliżej 

przedstawić w tym liście. 
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Po pierwsze obawa, że zostanie podważony autorytet Soboru Watykańskiego II i że jedna z jego 

istotnych decyzji — reforma liturgiczna — zostanie podana w wątpliwość. Tego rodzaju obawa jest 

nieuzasadniona. Odnośnie do tego trzeba przede wszystkim podkreślić, że Mszał, opublikowany przez 

Pawła VI, a następnie wydany w dwóch kolejnych edycjach przez Jana Pawła II, oczywiście jest i 

pozostaje zwykłą formą — forma ordinaria — Liturgii Eucharystycznej. Natomiast ostatnia 

wersja Missale Romanum wydana przed Soborem, która została opublikowana na polecenie papieża 

Jana XXIII w 1962 roku i którą posługiwano się podczas Soboru, będzie mogła służyć, jako forma 

extraordinaria celebracji liturgicznej. Mówienie o tych dwóch wydaniach Mszału Rzymskiego jakby to 

były «dwa obrządki» nie jest, więc właściwe. Jest to raczej dwojakie posługiwanie się jednym i tym 

samym obrządkiem. 

Gdy chodzi o posługiwanie się Mszałem z 1962 roku, jako forma extraordinaria Liturgii Mszy świętej, 

chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że ten Mszał nie został nigdy prawnie unieważniony, i w konsekwencji 

posługiwanie się nim pozostawało w zasadzie zawsze dozwolone. W momencie wprowadzenia nowego 

Mszału nie wydawało się koniecznym ustanawianie osobnych norm odnośnie do możliwości 

posługiwania się poprzednim Mszałem. Prawdopodobnie zakładano, że będzie to dotyczyło nielicznych, 

pojedynczych przypadków, które będą rozwiązane indywidualnie i na miejscu. Potem jednak szybko się 

okazało, że niemało wiernych jest mocno przywiązanych do tej formy obrządku rzymskiego, do której od 

dzieciństwa byli przyzwyczajeni. Tak było przede wszystkim w krajach, w których dzięki ruchowi 

liturgicznemu wiele osób zdobyło znaczną formację liturgiczną i głęboko zżyło się z poprzednią formą 

celebracji liturgicznej. Wszyscy wiemy, że dla ruchu, na którego czele stał Arcybiskup Lefebvre, 

wierność dawnemu Mszałowi stała się zewnętrznym znakiem rozpoznawczym; przyczyny rozłamu, który 

to zrodziło, były jednak głębsze. Wiele osób, które oczywiście akceptowały obowiązujący charakter 

Soboru Watykańskiego II i które były wierne Papieżowi i biskupom, pragnęło jednak wrócić do 

drogiej im formy świętej liturgii; stało się tak głównie, dlatego, że w wielu miejscach celebracje 

nie przebiegały w sposób zgodny z przepisami zawartymi w nowym Mszale, a posługiwanie się nim 

pojmowano, jako upoważnienie, a nawet, jako zobowiązanie do twórczości, która często prowadziła do 

deformacji liturgii trudnych do zniesienia. Mówię to na podstawie doświadczenia, ponieważ ja także 

żyłem w tym okresie oczekiwań i zamieszania. I widziałem, jak samowolne deformacje liturgii bardzo 

głęboko zraniły osoby, które były w pełni zakorzenione w wierze Kościoła. 

Dlatego Papież Jan Paweł II poczuł się zobowiązany sformułować normy odnośnie do posługiwania się 

Mszałem z 1962 roku, które zawarł w motu proprio «Ecclesia Dei» z 2 lipca 1988 roku, niepodającym 

jednak szczegółowych przepisów, lecz w sposób ogólny apelującym do biskupów o wielkoduszność 

wobec «słusznych pragnień» tych wiernych, którzy dopraszali się owej formy obrządku rzymskiego. W 

tamtym momencie Papież chciał w taki sposób pomóc przede wszystkim Bractwu Świętego Piusa X w 

odnalezieniu pełnej jedności z Następcą Piotra, starając się uleczyć ranę, odczuwaną coraz boleśniej. 

Niestety, do tego pojednania dotąd nie doszło; jednakże szereg wspólnot z wdzięcznością skorzystało z 

możliwości, którą dawało to motu proprio. Pozostała natomiast trudna kwestia posługiwania się Mszałem 

z 1962 roku poza tymi grupami, odnośnie, do której zabrakło precyzyjnych norm prawnych, przede 

wszystkim, dlatego, że biskupi często w tych przypadkach obawiali się, iż autorytet Soboru zostanie 
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podany w wątpliwość. Zaraz po Soborze Watykańskim II można było przypuszczać, że prośba o 

posługiwanie się Mszałem z 1962 roku ograniczy się do starszego pokolenia, które z nim wzrastało, lecz 

w międzyczasie okazało się wyraźnie, że także osoby młode odkrywają tę formę liturgiczną, są przez nią 

pociągane i znajdują w niej szczególnie odpowiadającą im formę spotkania z Tajemnicą Najświętszej 

Eucharystii. Tak zrodziła się potrzeba jaśniejszej regulacji prawnej, której, gdy ukazało się w 1988 

roku motu proprio, nie można było przewidzieć; aktualne normy mają na celu zwolnić biskupów z 

obowiązku każdorazowej oceny, jak postępować w różnych sytuacjach. 

Po drugie, w dyskusji nad oczekiwanym motu proprio wyrażono obawę, że rozszerzenie możliwości 

posługiwania się Mszałem z 1962 roku spowoduje zamieszanie lub wręcz rozłamy we wspólnotach 

parafialnych. Również ta obawa nie wydaje mi się całkiem uzasadniona. Posługiwanie się dawnym 

Mszałem zakłada pewien poziom formacji liturgicznej oraz znajomość języka łacińskiego; zarówno 

jedno, jak i drugie nie są częstym zjawiskiem. Z tych konkretnych założeń jasno wynika, że nowy Mszał 

pozostanie na pewno zwyczajną formą obrządku rzymskiego, nie tylko ze względu na normy prawne, 

lecz również na realną sytuację, w jakiej znajdują się wspólnoty wiernych. 

Prawdą jest, że nie brak przejaskrawień oraz czasem postaw społecznych, które niesłusznie wiązane są 

ze stanowiskiem wiernych, którzy są przywiązani do dawnej łacińskiej tradycji liturgicznej. Miłość i 

duszpasterska roztropność będą was pobudzały i prowadziły do poszukiwania coraz lepszych 

rozwiązań. Zresztą te dwie formy posługiwania się obrządkiem rzymskim mogą wzajemnie się 

ubogacać: do dawnego Mszału można i należy włączyć nowych świętych i niektóre nowe prefacje. 

Komisja «Ecclesia Dei» w kontakcie z poszczególnymi instytucjami stosującymi usus antiquior zbada 

praktyczne możliwości. W sprawowaniu Mszy świętej według Mszału Pawła VI będzie mogła wyrazić się 

w sposób jaśniejszy, niż to często jest dotychczas, owa sakralność skłaniająca wielu do preferowania 

dawnego sposobu odprawiania. Najpewniejszą gwarancją tego, że Mszał Pawła VI może zjednoczyć 

wspólnoty parafialne i będzie przez niemiłowany, jest sprawowanie liturgii z wielką czcią, zgodnie z 

przepisami; uwidacznia to duchowe bogactwo i teologiczną głębię tego Mszału. 

W ten sposób doszedłem do pozytywnych racji, które skłoniły mnie, aby niniejszym zaktualizować motu 

proprio wydane w 1988 roku. Chodzi o osiągnięcie wewnętrznego pojednania w łonie Kościoła. 

Patrząc wstecz na rozłamy, które na przestrzeni wieków raniły Ciało Chrystusa, ciągle ma się 

wrażenie, że w krytycznych momentach rodzenia się podziałów odpowiedzialni za Kościół nie 

zrobili wystarczająco wiele, aby zachować lub osiągnąć pojednanie i jedność; odnosi się wrażenie, 

że zaniedbania w Kościele po części winne są temu, że te podziały mogły się utrwalić. Takie spojrzenie 

na przeszłość nakłada dziś na nas obowiązek, aby uczynić wszystko, co możliwe, żeby wszystkim tym, 

którzy rzeczywiście pragną jedności, była dana możliwość pozostania w niej lub odnalezienia jej na 

nowo. Przychodzi mi na myśl zdanie z Drugiego Listu do Koryntian, w którym św. Paweł napisał: «Usta 

nasze otwarły się do was, Koryntianie, rozszerzyło się nasze serce. Nie brak wam miejsca w moim 

sercu, lecz w waszych sercach jest ciasno. Odpłacając się nam w ten sam sposób, otwórzcie się i wy!» 

(6, 11-13). Św. Paweł mówił to z pewnością w innym kontekście, ale jego zachęta może i powinna 

dotyczyć także nas, właśnie w tej sprawie. Otwórzmy, więc wielkodusznie nasze serce i pozwólmy wejść 

temu wszystkiemu, czemu sama wiara stwarza przestrzeń. 
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Nie ma żadnej sprzeczności między jednym i drugim wydaniem Missale Romanum. W historii 

liturgii jest rozwój i postęp, ale bez żadnego rozłamu. To, co dla poprzednich pokoleń było 

święte, również dla nas pozostaje święte i wielkie, i nie może być nagle całkowicie zabronione 

albo uznane za szkodliwe. Nam wszystkim przynosi korzyść zachowywanie wartości, jakie wyrosły z 

wiary i z modlitwy Kościoła, oraz przyznanie im słusznego miejsca. Oczywiście, aby żyć w pełnej 

komunii, również kapłani wspólnot przywiązanych do dawnej formy nie mogą z zasady wykluczać 

celebracji według nowych ksiąg. Uznanie wartości i świętości nowego obrządku oraz jednoczesne 

całkowite jego odrzucenie byłoby niekonsekwencją. 

Na koniec, drodzy Bracia, pragnę podkreślić, iż te nowe normy nie umniejszają w żaden sposób 

waszego autorytetu i odpowiedzialności, ani odnośnie do liturgii, ani co do form duszpasterstwa waszych 

wiernych. Każdy biskup jest, bowiem odpowiedzialny za liturgię w swojej diecezji 

(por. Sacrosanctum Concilium, n. 22: «Sacrae Liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet 

quae quidem est apud Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, apud Episcopum»). 

Niczego zatem się nie ujmuje autorytetowi biskupa, którego zadaniem nadal pozostaje czuwanie, by 

wszystko przebiegało w pokoju i harmonii. Gdyby powstał jakiś problem, którego proboszcz nie potrafi 

rozwiązać, ordynariusz miejsca będzie mógł zawsze interweniować, jednakże w pełnej zgodności z tym, 

co zostało postanowione w nowych normach tego motu proprio. 

Ponadto proszę Was, drodzy Bracia, abyście przysłali do Stolicy Apostolskiej sprawozdanie dotyczące 

Waszych doświadczeń po trzech latach od wejścia w życie tego motu proprio. Gdyby naprawdę wyłoniły 

się poważne trudności, będzie można szukać sposobów, żeby im zaradzić. 

Drodzy Bracia, z wdzięcznością i ufnością polecam Waszym sercom, jako Pasterzy, te stronice oraz 

normy motu proprio. Pamiętajmy zawsze słowa świętego Pawła Apostoła skierowane do prezbiterów 

Efezu: «Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, 

abyście kierowali kościołem Boga, który On nabył własną krwią» (Dz 20, 28). 

Te nowe normy zawierzam przemożnemu wstawiennictwu Maryi Matki Kościoła i z serca udzielam mego 

Apostolskiego Błogosławieństwa Wam, drodzy Bracia, proboszczom oraz wszystkim kapłanom w 

Waszych diecezjach, Waszym współpracownikom, jak również wszystkim Waszym wiernym. 

U Świętego Piotra, dnia 7 lipca 2007 roku 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/listy/list_summorum_07072007.html 

EUCHARYSTYCZNY CUD W PARAGWAJU 

Wczoraj (12.08.2019) ze smutkiem przyjęliśmy informację jednego z biskupów pomocniczych w Stanach 

Zjednoczonych, który z wielkim bólem ogłosił wyniki sondażu – 70 proc. ludzi wierzących, katolików nie 

wierzy w realną obecność Chrystusa w białej Hostii. Cierpieniem napawa fakt, że pomimo wielu cudów 

eucharystycznych przybywa osób negujących Eucharystię.  

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/listy/list_summorum_07072007.html
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Dlatego dzisiaj (wtorek, 13.08.2019) chcemy opisać wydarzenie, do którego doszło 8 sierpnia w 

Paragwaju (w miejscowości Aregua, koło stolicy kraju) Będzie ono badane przez specjalną komisję, 

która ustali, czy można w tym przypadku użyć słowa cud. Jeden z kapłanów – ks. Gustavo Palazios 

przyniósł do domu chorego Przenajświętszy Sakrament w specjalnym naczyniu. W pewnym momencie 

Hostia zaczęła emanować zapachem róż i przemieniła się w Ciało i Krew. Oto fotografie, które zostały 

nadesłane jeszcze przed rozpoczęciem badań. 

Jeżeli badania potwierdzą wydarzenie, będzie to kolejny cud świadczący o obecności żywego Chrystusa 
w Eucharystii. 

Źródło: https://padrejarek.pl/cud-w-paragwaju-13-08-2019/ 

21 lutego 1948 Matka Boża Objawień (Rzym): 
TO MÓWIĘ MOIM SYNOM KAPŁANOM  

Jezus cierpi chłód, ponieważ jest przez was zapomniany i porzucony w swym ukryciu miłości. 

Modlitwy i odwiedziny bardzo Go ogrzewają, ale teraz wszyscy są chłodni i Jezus cierpi chłód. Ogrzejcie 

Go! To Matka prosi was o to: kochajcie Go i nic pozbawiajcie świętości, ale sprawiajcie, by wszyscy Go 

kochali, dając przykład miłowania Jezusa. Jest zapomniany! (Tutaj Najświętsza Panna płacze, płacz 

wraz z uśmiechem.) Jezus, słodycz i pokora serca, dzieci drogie, umiłowani moi, to źródło czystej wody, 

choć wciąż jest spragniony.  

Wy zaczynacie należeć do świata, pozbawiając się świętości, by pozbawić boskości i porzucić 

kapłaństwo dane wam przez mojego Syna. Powinniście robić wszystko, żeby świat stał się taki, jak wy 

Świat pragnie prawdy, ale wy nie dajecie mu już wody, która nasyca. Wasze współdziałanie słabnie i 

staje nie niczym. Wielu z was daje zły przykład. Zapominacie o poleceniu Chrystusa: Idźcie i głoście 

Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! [… ] Po waszych owocach rozpoznają, że jesteście moimi". Dzieci, 

sprawiajcie, by Jezus był poznawany. Zupełnie zapomnieliście o Ewangelii. Powróćcie do źródła 

żywego, źródła życia! Prowadźcie dusze do Chrystusa! Waszym pragnieniem powinno być pragnienie 

Jezusa. Dusze, dawajcie Mu do picia dusze, tylko dusze. Tylko w ten sposób dacie dowód światu, że 

naprawdę jesteście godni posłania od mojego Syna, mojego stwórcy. Dajcie Mu pić! Biada wam, jeśli nie 

wypełnicie polecenia.  

Bądźcie pasterzami, prowadźcie trzodę do świętej Owczarni, Kościoła. (Nie płacze już, jest spokojna 

i słyszę jej słodki glos, który brzmi w moich uszach jak śpiew anielski.) Jezus szuka pokarmu waszego 

życia, jak mały ptaszek (tutaj wydaje długie westchnienie), nie dla siebie, ale by dać go tym, którzy są 

głodni. Jezus jest bardzo głodny, głodny waszej miłości, jego pokarmem są wasze uczynki, wasza wiara, 

wasza miłość. Jezus bierze od was siebie samego, by zbawiać i uświęcać dusze! Działajcie zgodnie z 

wolą Chrystusa kapłana, powinniście całkowicie oddawać się kultowi ołtarza i prowadzeniu dusz do 

chwały Ojca, ze skuteczną pomocą Ducha Świętego. Dzieci moje, wielu przyjdzie w Moje imię, uczynią 

oszukane cuda. Uważajcie, byście nie odwodzili dusz od prawdziwego kultu na chwałę Trójcy.  

Miejcie wiarę w to, co Jezus, mój Syn, powiedział wam na początku, że zawsze będzie pośród was i 

z wami, aż do chwili, gdy znów będzie pić z kielicha: to znaczy, że będziecie prześladowani, i 

https://padrejarek.pl/cud-w-paragwaju-13-08-2019/
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prześladując was, będą prześladować mojego Syna. Będą starali się was przekonać, byście żyli tak, jak 

żyje świat: nie słuchajcie go, praktykujcie prawdziwą miłość względem bliźniego i żyjcie nią, nie 

wprowadzajcie różnic klasowych, wszyscy mają duszę, która powinna być zbawiona, traktujcie się 

jednakowo, jak jedna rodzina, żyjcie jak wielka rodzina, starajcie się, by coraz bardziej poznawano pełne 

miłości serce Jezusa. Sakrament ołtarza, więzień miłości zapomniany przez wielu, to samotnik, który 

oddaje siebie. Ja Go wam dałam, wy dawajcie Go innym z szacunkiem i prawdziwą miłością.  

Nazywajcie mnie Matką i sprawiajcie, by tak mnie nazywano. Ja jestem Matką duchowieństwa czystego, 

Matką duchowieństwa świętego, Matką duchowieństwa wiernego, Matką duchowieństwa 

zjednoczonego, Matką duchowieństwa żywego. Nie zapominajcie, że świat na was patrzy i chce, i 

spodziewa się od was przykładu życia świętego, przeżywanego heroicznie (znów płyną łzy). Oddalcie 

się od świata, dawajcie przykład, że należycie do Chrystusa, dawajcie dowód miłości, przepraszając się 

wzajemnie, i bądźcie daleko od niezgody i nienawiści. To Matka pro-si was o to, miłujcie się!  

(Saverio Gaeta, „WIDZĄCY – Tajemnice nieznanych objawień w TRE FONTANE” s.96-97) 

KSIĄŻKA: „WIDZĄCY - TEJEMNICE NIEZNANYCH 
OBJAWIEŃ W TRE FONTANE” (RZYM, WŁOCHY) 

Dla zainteresowanych nieznanymi orędziami Matki Bożej Objawienia polecamy książkę Sawerio Gaeta 

pt. WIDZĄCY – TAJEMNICE NIEZNANYCH OBJAWIEŃ W TRE FONTANE (w Rzymie). Wydawnictwo 

AA s.c. w Krakowie tel. 12 292 04 42. 

1947 r w Rzymie, nieopodal opactwa Tre Fontane (Trzy Źródła, miejsce męczeńskiej śmierci św. Pawła 

Apostoła), Maryja ukazała się człowiekowi, który … chciał zabić papieża. Bruno Cornacchila kupił już 

nawet sztylet, na którym wygrawerował napis: „śmierć papieżowi”… Cornacchila, zadeklarowany i 

walczący komunista, a później także członek Kościoła adwentystów dnia siódmego, przeżył coś, co 

radykalnie zmieniło jego życie. „Jestem Matką Bożą Objawienia. Prześladowałeś mnie, lecz teraz 

jest dość. Wróć do owczarni. Uznaj autorytet Ojca świętego” 

– usłyszał od Maryi. Od tego czasu poświęcił się szerzeniu 

przesłania Matki Bożej, od której otrzymywał orędzia i 

przepowiednie do końca swego życia. Już 5 października w grocie 

ustawiono figurę Matki Bożej Objawienia, poświęconą przez 

papieża, który 9 grudnia 1949 r. przyjął widzącego na prywatnej 

audiencji. Bruno ofiarował mu sztylet, którym zamierzał go zabić i 

przeprosił za wszystko… W grocie objawień do dziś mają miejsce 

cuda, uzdrowienia z najcięższych chorób i głębokie duchowe 

nawrócenia. 

Szczerze mówiąc, sadziłem, ze z archiwum Bruno Cornacchioli 

wydobędę, co najwyżej kilka dodatkowych informacji, które 

odświeżą opowieść o tych już dość odległych w czasie 
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objawieniach, i że zaproponuję nowe odczytanie kilku publicznie ogłoszonych fragmentów długiego 

przesłania z 12 kwietnia 1947 r. Nawet przez myśl mi nie przyszło, że natrafię na nigdy niepublikowane 

objawienia o piorunującej treści, które w niniejszej książce prezentowane są w całości.   

     Saverio Gaeta 

Najświętsza Panna zapowiedziała kryzys, jaki dotknie duchowieństwo: sutanna rzucona na ziemię i 

połamany krzyż u jej stóp to obraz, który w roku 1947 nie mógł być dobrze zrozumiany, ale w ciągu 

następnych dziesięcioleci ukazał się z całą swoją dramatycznością. I zasygnalizował wiele innych 

zagrożeń i niebezpieczeństw, jakie stoją przed Kościołem dzisiaj i w najbliższej przyszłości. 

Kardynał Jose Saraiva Martins 

Prefekt emeritus Kongregacji Spraw Świętych 

Słowa Maryi skierowane do Bruno Cornacchioli: 

[…] fałszywi prorocy, którzy przy pomocy wszystkich środków starają się zatruwać dusze, zmieniając 

naukę Chrystusa, mojego umiłowanego Syna, w nauki szatańskie; i usuwa ofiarę krzyża, która powtarza 

się na ołtarzach świata! Ci truciciele usuną środki zbawienia; już wniknęli w światło Kościoła, które jest 

Boże, które opiera się na moim Synu, kamieniu węgielnym, i ten kamień położyłam na barkach Piotra i 

apostołów […] 

Nauka Kościoła to Chrystus, Słowo, mój Syn, a ja jestem Matką Kościoła. Nie zmieniajcie nauki, ale 

zmieniajcie wasze serca, aby żyć tą nauką dla zbawienia waszego i bliźniego, który niecierpliwie czeka 

na wasz powrót do czystego źródła Ewangelii. 

[…] wielu jest przeciwnych Mnie i przeciwnych miejscu, w którym się objawiłam: sprzeciwiając się ze 

wszystkich sił, sprytnie nie zaniedbują żadnego działania wobec zwierzchników, abym nie została 

przedstawiona światu, tak jak w innych miejscach, gdzie zjawiłam się wcześniej, nim przybyłam do Tre 

Fontane, żeby wskazać drogę zbawienia i pokoju! To właśnie stąd wyjdzie pokój, to właśnie tutaj 

rozpocznie się krucjata miłości. […] 

1. Gdzie jest miłość? Jakie są owoce miłości? Twarde owoce, o twardej skórze, we wszystkich 

stuleciach; przede wszystkim pasterze trzody, którzy nie wypełniają swoich obowiązków. Zbyt 

dużo świata wniknęło do ich dusz, by dać zgorszenie trzodzie i odwieść ją od Drogi Prawdy i 

Życia. 

2. Cały Kościół będzie poddany straszliwej próbie, żeby usunąć zgniliznę, która dostała się 

pomiędzy duchownych, zwłaszcza spośród zakonów ubogich: próba moralna, próba duchowa, 

przez czas wskazany w księgach niebiańskich. 

3. Kapłani i wierni będą obracać się w niebezpieczeństwie w świecie zatraconych, który będzie 

ich atakować wszelkimi środkami: fałszywe ideologie i teologie! 

4. Przyjdą na was dni cierpienia i żałoby. Lud silny, ale daleki od Boga, od strony wschodu 

wyprowadzi potężny atak, i zniszczy rzeczy najświętsze i najgodniejsze, gdy będzie mu dane, 

by mógł to uczynić. 
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5. Świat wejdzie w kolejną wojnę, bardziej okrutna od poprzednich; bardzo silnie uderzona 

zostanie Skała odwieczna w wiekach, która ma być schronieniem świętych wybranych przez 

Boga, żyjących na jego tronie miłości. Dzieci moje, znów wam to powtarzam, załóżcie 

sutannę i habit, które wyróżniają was w waszym uświęceniu i akceptacji życia 

całkowicie oddanemu mojemu Synowi. […] 

[…] Ja wasza Matka, dla odrodzenia Łaski, mówię wam: wierzcie Kościołowi, kochajcie go i żyjcie 

nim! Pamiętajcie, ze Kościół nie ma wad, Kościół nie ma błędów, Kościół nie grzeszy i Kościół się nie 

myli, ponieważ jest Boży. To ludzie, w ludzkiej części, popełniają błędy. […] 

[…] Moje dzieci, to czas pokuty, czas postu, czas modlitwy. Módlcie się i nie sądźcie, że modlitwa to 

dzieło jałowe, jak wielu wam mówi: modlitwa to akt miłości, poddanie swej woli – woli Boga. […] 

[…] Przyjdą na was dni cierpienia i żałoby. Lud silny, ale daleki od Boga, od strony wschodu wyprowadzi 

potężny atak, i zniszczy rzeczy najświętsze i najgodniejsze, gdy będzie mu dane, by mógł to uczynić. 

[…] Módlcie się wiele, a lżejszym uczynione będą prześladowania i cierpienia. Powtarzam, bądźcie silni 

w Skale, czyńcie pokutę z czystą miłością, posłuszeństwem wobec prawdziwego strażnika Pałacu 

Bożego na Ziemi (Papieża – uw. Aut.), aby wasze ciało grzechu przekształciło się z grzechu w świętość! 

[…] Nie zapominajcie o różańcu, który wiele czyni dla waszego uświęcenia; Zdrowaś Maryjo, które 

odmawiacie z Wiarą i miłością, to liczne złote strzały, które trafiają do Serca Jezusa! Przysięga Boga jest 

i pozostaje na wieki, jest jedna i stała. Ocaliło cię dziewięć pierwszych piątków Najświętszego Serca 

Jezusa, Boża Obietnica, którą złożyłeś, zanim wszedłeś w kłamstwo i stałeś się nieprzyjacielem 

Boga.[…] 

[…] Nazywajcie mnie Matką, jak czynicie zawsze: jestem Matką, w Tajemnicy, która zostanie objawiona 

przed końcem. 

MODLITWA DO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  

dana widzącemu Bruno12.04.1947r. 

Wysławiam Ciebie, o Boże, niebiański i jedyny, niebiańska świętości Ojca, ponieważ 

stworzyłeś mnie tego dnia, gdy zechciałeś mnie stworzyć. Błogosławię Ciebie, o Synu 

Ojca, w doskonałości Bożego człowieczeństwa, ponieważ mnie zbawiłeś, wylewając na 

drodze cierpienia błogosławioną Krew, Bożą i ludzką. Jestem Ci posłuszny, o Duchu 

Święty, w obowiązkach dla mego uświęcenia, abyś rozpalił miłością, wiara i nadzieją, 

przez Ojca. Wywyższam Cię i kładę w moim sercu, o Trójco Boża, w jedynym Bogu, w 

doskonałej jedności miłości i sprawiedliwości, ponieważ dajesz mi Maryję, Córkę, 

Oblubienicę i Matkę, w Ojcu, w Synu i w Duchu Świętym, drodze, prawdzie i życiu każdej 

istoty, aby skierować mnie na drogę, która prowadzi do Ciebie, w prawdzie, która 

pozwala poznawać Ciebie, w życiu, które wypływa tylko z Ciebie, aby Ciebie kochać, 

wysławiać i błogosławić na wieczność, w chwale aniołów śpiewających hosanna Tobie, 

doskonałemu i świętemu, jedynemu i troistemu, w Maryi, przez Ciebie naszej Matce 
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MODLITWA DO MATKI BOŻEJ  

podyktowana widzącemu Bruno, 12.04.1947r. 

Matko Święta, Panno Objawienia, spraw, żeby rzeka miłosierdzia Boga Ojca, 

strumienie najcenniejszej Krwi Jezusa, ogniste płomienie Ducha Świętego, mogły 

mi towarzyszyć, dzięki Tobie, na tej drodze świata grzechu, która tylko przemierzam 

w czasie naszego krótkiego życia cielesnego, aby dzięki trosce Bożego Miłosierdzia, 

przekształcić się na podobieństwo Jezusa, naszego Zbawiciela i Brata w planach 

miłości, tak jak Ty, która żyjesz w Niebie z Ojcem, w 

chwale niebiańskiej. Amen. 

Czego chce od nas Matka Boża Objawienia: 

1. Maryja prosi nas o pokutę. 

2. Maryja prosi nas o modlitwę. 

3. Maryja chce, byśmy byli posłuszni. 

4. Maryja przypomina nam prawdę zbawienia. 

5. Maryja, Matka Boża, doradza nam.  

6. Maryja, Matka Boża, wskazuje nam drogę zbawienia.  

Poniżej EPILOG s.239-241 z książki „WIDZĄCY – Tajemnice 
nieznanych objawień w TRE FONTANE” 

TEN, KTO SIĘ MODLI, NIE BOI SIĘ PRZYSZŁOŚCI 

„JAK WIELE CUDÓW? JAK WIELE OBJAWIEŃ? 

NIC, ZAWSZE DALECY OD ISTOTY ŻYCIA W PRAWDZIE OJCA, KTÓRY KOCHA” 

Te smutne słowa Matki Bożej Objawienia, wypowiedziane w pierwszym przesłaniu z 12 kwietnia 

1947 r., z dystansu siedemdziesięciu lat okazują się niezwykle aktualne i ukazują krajobraz 

zobojętnienia, a może nawet prawdziwego i rzeczywistego braku wiary, jaki nas otacza.  

„A może celem życia jest żyć?", słusznie zapytywał poeta Paul Claudel w Zwiastowaniu Maryi. To 

prowokacja, która stale nas pobudza, ale zwłaszcza wtedy, kiedy proroctwo jednym błyskiem światła 

oświetla nasz ludzki mrok, odpowiadając — chociaż w sposób ukryty — na nasze pytania 

eschatologiczne. Z tych powodów ta książka, która tutaj się kończy, ma swoje szczególne znaczenie 

przede wszystkim dla tych, którzy wierzą w życie wieczne i dla tych, którzy dopuszczają myśl, że Niebo 

nadal może zjawić się na Ziemi, za pośrednictwem nadprzyrodzonych objawień Najświętszej Maryi 

Panny, które ukazują ciągłość zbawczego aktu, dokonanego dwa tysiące lat temu przez Jezusa 

Chrystusa. Bowiem każde objawienie maryjne bez wątpienia wpisuje się w dynamikę czasu ziemskiego, 

sprawia jednak, że spojrzenie skierowane jest w wymiar niebiańskiej wieczności. Zaś apele Matki 

Jezusa to pełne miłości wezwania, by patrzeć poza materialny wymiar rzeczy, aby sięgać do żywego 

źródła Ewangelii i by angażować się w Boży plan zbawienia. 
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Tylko w tej perspektywie nabierają zrozumiałego znaczenia napomnienia i zapowiedzi Matki Bożej, które 

zresztą niosą echo słów Chrystusa sprzed dwóch tysięcy lat: „«I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o 

wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec». Wtedy mówił do 

nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia 

ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed 

tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do 

więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla 

was sposobność do składania świadectwa»" (Łk 21,9-13). W każdym razie zawsze są to proroctwa 

„warunkowe", a mianowicie takie, które można złagodzić albo zażegnać poprzez modlitwę. Dokumentują 

to również zapiski Bruno Cornacchioli. Pierwszy, z 26 kwietnia 1971 r., przedstawia stwierdzenie Naj-

świętszej Panny,. „Czas na spełnienie się tego, o czym ci powiedziałam w 1947 r., kończy się. Nie 

chcieli ci uwierzyć, niech się spełnią plany Boże, ludzkość jest pozostawiona sama sobie, nie ma już 

ducha, który powstrzymuje. Módl się i pokutuj". Kilka lat później, 1 stycznia 1975 r., widzący notuje: 

„Droga Najświętsza Panno, tak jak została oddalona ta kara, o której wiesz, oddal również te inne, i 

przyjdź, pomóż się nam nawrócić". Bezpośrednie świadectwo zawsze możliwej „prolongaty 

miłosierdzia". Wiem dobrze, że to, co napisano na tych stronach, może budzić sprzeciw i polemikę, 

oskarżenia o poszukiwanie taniej sensacji i zarzuty o „prekoncyliaryzm". Ale jeśli przesłania kierowane 

do Cornacchioli naprawdę pochodziły z Nieba, o czym osobiście jestem przekonany, jest bez wątpienia 

pożyteczne, by ich treść została przedstawiona szerokiej publiczności, a nie spoczywała w mrokach 

jakiegoś zakurzonego archiwum Stolicy Apostolskiej. 

W każdym razie, temu, kto przebiegając te strony, pozostanie pod wrażeniem zagrożeń, jakie wiszą nad 

Watykanem, zwierzę się z małego sekretu. Z tarasu mojego domu widać kopułę bazyliki świętego Piotra, 

stojącej w odległości kilkuset metrów w linii prostej. I czuję się bardzo dobrze, bez żadnej pokusy prze-

niesienia się do odległej wioski. Wystarczy mi, że pamiętam, a przypomnę to także czytelnikowi, słowa, 

które Najświętsza Panna powtarzała przy wielu okazjach: „Ten, kto się modli, nie boi się 

przyszłości". 

(Saverio Gaeta, „WIDZĄCY – Tajemnice nieznanych objawień w TRE FONTANE” – EPILOG s.239-241) 

s. Zofia Grochowska: Módlcie się za ten grzeszny 
świat… Zbliżają się wielkie żniwa 

Sobota, 8.08.1992 r. Córko Moja. Czas wypełnia się. Grzesznicy nie zastanawiają się, gdzie podążają i 
komu służą... Dzieci Moje, módlcie się za ten grzeszny świat. Ratujcie te zlodowaciałe serca. 

O, serca kamienie! Czy nic już was nie wzruszy: ani Moja Męka, ani Krwawe Łzy Mojej i waszej Matki... 

O, świecie nierozumny! Przyjmujecie wszystko do swego serca, tylko nie Boga. Przez Miłość i 
Miłosierdzie dla waszego zbawienia usunę wszystko zło z tej Świętej Ziemi. 

Ja tę Świętą Ziemię stworzyłem, i Ja ją usunę spod waszych stóp.  
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Poznasz, biedny człowiecze, całą Moją Wszechmoc nad całym światem. Patrzyłem z wielkim 
przerażeniem na wasze odstępstwa od Bożych przykazań. Nie potraficie się opamiętać. Zbliżają się 
wielkie żniwa, ale pracowników mało. Ci, co stanęli do pracy w Winnicy Pana, otrzymają wielką 
nagrodę zwycięstwa. Ci pracownicy zaufali Mojemu Miłosierdziu. Ja, Jezus Chrystus, o nich się 
troszczę. Powiadam wam grzesznicy: czas nawrócenia się kończy, a przyjdzie czas 
sprawiedliwości...  

Matka Boża: "Kochanie, pytasz czemu się smucę?  

Sama widzisz wiele, ale pomyśl, co Ja widzę. Cały świat tonie w brudzie, grzechu, wszelkiej 

nieprawości. 

Ile łez, ile krzywd, płaczu, zabójstw i samobójstw, ile nieprzytomnych ludzi z powodu narkotyków, 

alkoholu, nieczystości stacza się coraz niżej wprost biegnie w czeluści piekła. Bramy piekielne stoją 

otworem, czekają by zagrabić moje utracone dzieci. Jak dziś nie płakać jak nastąpił upadek kapłaństwa, 

zakonów a nawet takie dzieci jak ty już wołają do Nas dość ! Nie mają siły dłużej dla nas cierpieć, 

przyzywają Nas tak głośno, rozpaczają, że ich krzyż jest za ciężki. Jeśli wy nas nie wesprzecie, kto to 

zrobi? Ojciec już ledwo może znaleźć jakieś dusze, która chce Jezusowi i Mi jeszcze pomóc, zechce 

nieś swój krzyż. Dzieci opanujcie się… Pomóżcie!... Jeszcze nie rezygnujcie, każdy wasz najmniejszy 

krzyżyk, choroba, drobne wyrzeczenie, modlitwa kogoś uratuje. 

Nie traćcie wiary, nie buntujcie się! Nie obwiniajcie Boga za wasze problemy. Tylko wy, moje ukochane 

dzieci zostaliście swojej Matce na pociechę. Czas się zbliża, ale jeszcze pragnę go odciągnąć, aby 

zdołały moje ukochane dzieci jeszcze powrócić do Boga, jeszcze przed Jego przyjściem w chwale, 

przed triumfem mojego Niepokalanego Serca… 

Jeszcze raz wołam: - Pomóżcie!!! Bo Ja siły tracę bez waszego wsparcia.  

Kochanie ty nie poddawaj się rozpaczy. Niedługo zdejmiemy ci te krzyże rodzinne. Oba naprawdę są 

ciężkie, ale wielu ratują. Przyjeżdżaj często (do kaplicy wieczystej  adoracji w Niepokalanowie – przyp. 

admin.)  byśmy mogli wzmocnić cię na duchu, ciele i umyśle, otrzeć twoje łzy. Czas się skraca a ty boisz 

się, że ona nie zdąży…  Zaprawdę mówi Pan powiadam ci Mario moja, że nim się obejrzysz będziesz z 

córką skruszoną, dziećmi, ale wtedy już nie będzie czasu na nic innego tylko przygotowanie domu na 

czasy najtrudniejsze, takie, jakich jeszcze nie było."      mr Maria 

Niepokalanów, 31.05.2019, Nawiedzenia NMP 

WIELKI APEL DO WSZYSTKICH, o PRZYSTĄPIENIE  
do JEJ Wielkiej Akcji RATOWANIA ŚWIATA  
od UPADKU, KATASTROFY i WOJNY ! ! ! 

Droga Siostro, drogi Bracie w Chrystusie! 
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Ufając, że przeczytałaś/przeczytałeś lub jeszcze przeczytasz prelekcję pt. "Na ratunek światu!", 

zwracamy się do Ciebie z gorącym APELEM o przystąpienie do JEJ Wielkiej Akcji Ratowania Świata od 

upadku, katastrofy i wojny, dla bardzo szeroko pojętego dobra Twego, Twych bliskich, naszej ukochanej 

Ojczyzny i świata całego. 

Informacje, które każdego dnia do nas docierają, za pośrednictwem tzw. mass mediów, nie napawają 

optymizmem i są coraz to bardziej tragiczne. Nawet, jeśli tu i ówdzie zaprzestaną strzelać, to mordują 

ciała i „dusze” na tysiące innych sposobów. Gdybyśmy, choć przez ułamek sekundy mogli zobaczyć 

skomasowane zło tego tonącego w czerni szatańskiego świata (określenie użyte przez Panią 

Wszystkich Narodów) i odczuć niewypowiedziane cierpienie żyjącego w nim 

człowieka – zgotowane przez człowieka (Nasz PAN go doświadczał, dlatego 

pocił się krwawym potem), to rozpadlibyśmy się z bólu na atomy[1]. A 

przecież tego wszystkiego można było i nadal można uniknąć – dając JEJ i 

JEMU posłuch. Któż to ma uczynić, jeśli nie my, KATOLICY! Przecież to w 

pierwszym rzędzie do nas – katolików skierowane są ICH słowa. Nie 

wystarczy je tylko czytać, zaspakajać ciekawość, kontemplować w zaciszu 

swoich czterech ścian; nimi trzeba żyć i głosić je na dachach! To jest nasz 

święty obowiązek, z którego nikt nigdy nas nie zwolni – nasza wielka 

odpowiedzialność za obraz tego świata! […] Dlatego kończąc ten nasz APEL 

Jeszcze raz Cię błagamy, także w świętym Imieniu JEJ i JEGO, w imieniu Aniołów i Świętych, każdej 

ludzkiej istoty i każdego ziemskiego i niebieskiego stworzenia: IDŹ i ROZPOWSZECHNIAJ!  

Więcej na http://www.avemater.pl/ 

„Ja, wasza Matka, przychodzę i nawiedzam was, 

jako MATKA i PANI WSZYSTKICH NARODÓW” 

– W WIELKIM SKRÓCIE 

TYTUŁ „PANI, MATKA WSZYSTKICH NARODÓW” 

W latach 1945-1959 objawiała się Maryja w Amsterdamie pewnej prostej kobiecie – Idzie Peerdeman i 

przekazała jej 56 Orędzi. 11 lutego 1951 r. przedstawiła się jej pod swoim nowym tytułem: „Jestem 

Panią, Maryją, Matką Wszystkich Narodów. (...) Przychodzę właśnie dzisiaj, aby powiedzieć ci, że 

taką chcę być. Ludzie wszystkich krajów powinni być przecież jednością” (11.02.1951). 

Tytuł ten wyraża Jej uniwersalne posłanie, dotyczące wszystkich narodów świata: „Pani Wszystkich 

Narodów chce być zaniesiona do wszystkich, kimkolwiek by oni nie byli. Dlatego otrzymała ten 

tytuł – od Swojego Pana i Mistrza” (31.12.1951). Ze względu na ten tytuł Pani daje obietnicę: „Ona, 

pod tym tytułem, uratuje świat” (20.03.1953). 

31 maja 1996 r. biskupi holenderscy wydali oficjalne oświadczenie, w którym zezwolili na publiczne 

oddawanie czci Maryi pod Jej nowym tytułem: "Pani Wszystkich Narodów", a 31 maja 2002 r. 

ordynariusz miejsca JE biskup J.M. Punt uznał Objawienia Amsterdamskie za nadprzyrodzone. 

http://avemater.pl/prelekcja-.html
http://www.avemater.pl/
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MODLITWA O ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 

11 lutego 1951 r., w dniu upamiętniającym pierwsze orędzie z Lourdes, Pani przekazuje Modlitwę: 

Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, 

ześlij teraz Ducha Twego na ziemię. 

Spraw, aby Duch Święty zamieszkał  

w sercach wszystkich narodów 

i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. 

Niechaj Pani Wszystkich Narodów, 

Święta Dziewica Maryja, 

stanie się naszą Orędowniczką. Amen. 

Ta krótka i prosta Modlitwa skierowana jest do Pana Jezusa Chrystusa i pozwala nam prosić o zesłanie 

Ducha Świętego. „Ta Modlitwa jest dana dla zbawienia świata. Ta Modlitwa służy nawróceniu 

świata. Podczas wszystkich waszych zajęć odmawiajcie tę Modlitwę. (...) Ludzie tego świata mają 

się uczyć prosić Panią Wszystkich Narodów, która kiedyś była Maryją, jako Orędowniczkę, o 

uwolnienie świata od upadku, katastrofy i wojny” (31.12.1951). Matka Boża podkreśla: „Nie 

zdajecie sobie sprawy z tego, jak wielką moc i znaczenie ma ta Modlitwa u Boga” (31.05.1955). I 

obiecuje: „Przez tę Modlitwę Pani uratuje świat” (10.05.1953). 

Słowa Modlitwy „która kiedyś była Maryją” tłumaczy Maryja sama: „Wielu znało mnie, jako Maryję. 

Teraz jednakże, w tym nowym czasie, który nadchodzi, chcę być Panią Wszystkich Narodów. To 

zrozumie każdy” (02.07.1951). 

Wiadomość, która w 2005 obiegła świat 

 i która definiuje MODLITWĘ Matki i Pani Wszystkich Narodów. 

„Otóż jak wynika z oficjalnego oświadczenia, przesłanego 20 maja 2005 r. przez watykańską 

Kongregację Doktryny Wiary do Filipińskiej Konferencji Biskupów, odrzuca się użyte w Modlitwie 

Amsterdamskiej sformułowanie "która kiedyś była Maryją" i stwierdza, że katolicka wspólnota tegoż 

sformułowania używać nie może /ewent. że jej go używać nie wolno/. Oświadczenie to wystosowano z 

racji skierowanego do watykańskiej Kongregacji zapytania filipińskiej Konferencji Biskupów. We 

wspomnianym oświadczeniu Sekretarz Kongregacji bp Angelo Amato zwraca uwagę na fakt, że Maryjne 

Objawienia Amsterdamskie zostały uznane przez bpa J.M. Punt 31 maja 2002 r. i jednocześnie 

podkreśla, że watykańska Kongregacja Doktryny Wiary była i jest zaniepokojona faktem wyrażania czci 

dla Matki Bożej, jako "Pani Wszystkich Narodów, która kiedyś była Maryją".* 

W związku z powyższym biskup Haarlemu-Amsterdamu J.M. Punt wydał 8 sierpnia 2005 r. 

oświadczenie, w którym ustosunkowuje się do zaistniałej sytuacji. Tłumaczenie tego oświadczenia, 

dostępnego w wersjach obcojęzycznych na stronie www.laudate.org. zamieścimy wkrótce na łamach 

niniejszej witryny. http://avemater.pl/calosc-materialu-.html „ 

OBRAZ – OBJAŚNIENIE 

http://avemater.pl/calosc-materialu-.html
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Po tym, jak Pani przekazała Modlitwę, kieruje Ona uwagę widzącej na Jej specjalny sposób objawiania 

się i prosi o namalowanie Obrazu. Pani stoi na kuli ziemskiej, ponieważ przychodzi do całego świata. Jej 

twarz, Jej dłonie i stopy są jak u człowieka, ciało jakby Ducha, którym jest przeniknięta. Stoi przed 

Krzyżem, ponieważ zespoliła się ze swoim Synem w Ofierze Krzyża. Z Jej dłoni wypływają trzy 

promienie – Łaski, Zbawienia i Pokoju, które wolno Jej, jako Pani Wszystkich Narodów, rozdzielać. 

Promienie padają na narody tego świata, które przedstawione są, jako owce. One tak długo nie zaznają 

spokoju, dopóki nie zaczną patrzeć na Krzyż. Pani mówi: „Ten Obraz będzie użyty, jako środek, 

poprzedzający Pokój i Zbawienie (29.04.1951). Zanieś ten Obraz światu! (...) Ten świat jest w 

upadku. Świat doznaje katastrofy za katastrofą. Świat ginie ekonomicznie i materialnie. Wojny 

będą trwały tak długo, jak długo nie nadejdzie pomoc od prawdziwego Ducha (15.11.1951). 

Jednocześnie Matka Boża zaznacza: „Ten Obraz będzie pielgrzymować od narodu do narodu, od 

miasta do miasta” (31.05.1951). 

DOGMAT, KTÓRY PRZYNIESIE ŚWIATU TRWAŁY POKÓJ 

Obraz Pani Wszystkich Narodów jest przedstawieniem nowego dogmatu – piątego, ostatniego i 

największego dogmatu maryjnego – o Maryi, jako Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce. 

Modlitwa i Obraz są przygotowaniem do jego ogłoszenia. Pani mówi: „Moje Stopy postawiłam mocno 

na kuli ziemskiej, ponieważ Ojciec i Syn chcą mnie w tym czasie posłać światu, jako 

Współodkupicielkę, Pośredniczkę i Orędowniczkę. To będzie nowym i ostatnim maryjnym 

dogmatem” (31.05.1951). „Gdy dogmat, ostatni dogmat w maryjnej historii, zostanie ogłoszony, 

wtedy Pani Wszystkich Narodów ofiaruje światu pokój, PRAWDZIWY POKÓJ” (31.05.1954). 

Dlatego też Matka Boża błaga nas: „Pracujcie i proście o ten dogmat! Błagajcie Ojca Świętego o 

ten dogmat!” (31.05.1954). 

ŚWIATOWA AKCJA 

OBRAZ I MODLITWA DOPROWADZĄ DO OGŁOSZENIA DOGMATU 

Pani prosi z największym naciskiem o danie posłuchu Jej Orędziom, ponieważ: „Pan Jezus Chrystus 

chce jeszcze okazać światu wielką łaskę, a jest nią Słowo, Głos ich Matki, Pani Wszystkich 

Narodów”  (31.05.1954). Ona ostrzega przed wielkimi zdarzeniami, w przededniu, których stoi ludzkość 

i mówi: „Królestwo Boże jest bliżej aniżeli kiedykolwiek” (31.05.1955). Obiecuje, że po tym, jak zostanie 

ogłoszony ostatni dogmat maryjny, nadejdzie nowy czas, nowa epoka – obiecuje przyjście Ducha 

Świętego w obecnym czasie, gdyż: „Obecny czas jest Naszym czasem” (11.02.1951 i Orędzia 

późniejsze). 

W Pierwszym Międzynarodowym Dniu Modlitwy Pani Wszystkich Narodów w Amsterdamie – w 1997 r., 

wielu jego uczestników usłyszało po raz pierwszy Amsterdamską Modlitwę i zrozumiało sercem 

polecenie Matki Bożej, skierowane poprzez widzącą do każdego z nas, aby rozpowszechniać tę pełną 

mocy Modlitwę i Cudowny Obraz: „Chcę, aby to było rozpowszechniane w wielu językach. (...) 

Rozpowszechniaj to! W przeciwnym razie świat upadnie! W przeciwnym razie świat zniszczy się 

sam! W przeciwnym razie będą wciąż nadchodziły wojny i nie będzie ustawał zniszczenie!” 

(28.03.1951). 
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To rozpowszechnianie Jej Modlitwy, przetłumaczonej już na dziesiątki języków świata, oraz Obrazu, 

nazywa Matka Boża wyraźnie zbawczą i pokojową AKCJĄ, w której powinni wziąć udział wszyscy 

ludzie: „Musi nastąpić wielka Akcja, dla Syna i Krzyża, i dla Orędowniczki, Zwiastunki Pokoju, 

Pani Wszystkich Narodów” (01.04.1951). „Ta Akcja nie jest dla jednego kraju, ta Akcja jest dla 

wszystkich narodów” (11.10.1953). Maryja daje przy tym wspaniałą obietnicę: „Przystąpcie z 

płomiennym zapałem do tego Dzieła Zbawienia i Pokoju, a zobaczycie cuda!”  (01.04.1951). W 

obrazie padającego śniegu dane było Idzie już przed 46 laty widzieć cudowny wynik Akcji: „Tak jak 

płatki śniegu unoszą się ponad światem i opadają, tworząc grubą warstwę na ziemi, tak Modlitwa 

i Obraz rozpowszechnią się po całym świecie i zapadną w sercach wszystkich narodów” 

(01.04.1951). I tak też się dzieje. Począwszy od lat 50-tych, Modlitwa, Obraz i Orędzia znajdują drogę, 

prawie, że niezauważalnie i często w szczególny sposób, aż po krańce ziemi. Modlitwa została już 

przetłumaczona na więcej niż 60 języków, zaopatrzona w imprimatur Kościoła i razem z Obrazem 

rozpowszechniona w świecie, w milionach egzemplarzy. Wielka Maryjna Akcja Ratowania Świata od 

upadku, katastrofy i wojny trwa. 

CO MY SAMI MOŻEMY UCZYNIĆ  

DLA PANI WSZYSTKICH NARODÓW 

Czas nagli! Bóg chce, aby przynoszący światu pokój dogmat był jak najszybciej ogłoszony. Dlatego 

musimy wszyscy z NIM współdziałać. Jest to proste i możliwe dla każdego do przeprowadzenia. 

Pierwszy i najprostszy krok, to podpisanie Petycji o nowy dogmat – jako nasza pokorna odpowiedź na 

prośbę Matki Bożej: „Błagajcie Ojca Świętego o ten dogmat!” (31.05.1954). Krokiem kolejnym będzie 

przekazywanie z miłością, znajomym i nieznajomym, Cudownego Obrazka oraz Modlitwy Pani 

Wszystkich Narodów. Jeśli ktoś jest przy tym gotów, przez jeden rok przyjąć odpowiedzialność za tzw. 

„Wędrowny Obraz Pani Wszystkich Narodów”, może zgłosić się po niego pod adres, podany w 

rozdziale pt.: „Współpraca”. Tym samym podejmie się on pięknego zadania dbania o to, aby Cudowny 

Obraz wraz z Modlitwą przekazywany był tydzień po tygodniu rodzinom, przyjaciołom, osobom 

samotnym, więźniom, grupom modlitewnym, parafiom i klasztorom, szkołom, domom opieki społecznej i 

szpitalom, gdyż właśnie tam cierpią ci mali i słabi, których modlitwa ma największą moc. 

W celu odszukania rodzin, gotowych przyjąć do siebie Cudowny Obraz, można, oprócz podawania 

informacji ustnej, zamieścić komunikat w gazetce parafialnej. 

Podczas tygodnia, w którym Cudowny Obraz znajduje się w danej rodzinie, gospodarze zapraszają do 

siebie wszystkich chętnych do odmówienia Różańca i Amsterdamskiej Modlitwy. W każdą sobotę Obraz 

przekazywany jest kolejnej rodzinie. Również to przekazanie Obrazu może stać się - poprzez wspólną 

modlitwę, śpiew i prośbę o szczególne matczyne błogosławieństwo - okazją do skromnej uroczystości. 

„W taki sposób przyjdzie Pani Wszystkich Narodów do całego świata, od miasta do miasta, od kraju do 

kraju, a prosta Modlitwa utworzy Wspólnotę” (17.02.1952). 

REASUMUJĄC: 

Aby na świecie zapanował PRAWDZIWY POKÓJ., rzeczywistość, której przy naszym dzisiejszym stanie 

serc nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić, należy dać posłuch Matce Bożej – poprzez 
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przystąpienie do JEJ Wielkiej Akcji Ratowania Świata od upadku, katastrofy i wojny. Polega ona na 

rozpowszechnianiu Jej Orędzi, Modlitwy i Obrazu, a także na podpisaniu skierowanej do naszego 

ukochanego Ojca Świętego Petycji o nowy dogmat. Wynikiem tej Akcji będzie ogłoszenie nowego, 

największego i już ostatniego DOGMATU w maryjnej historii – o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce 

i Orędowniczce. Kiedy dogmat zostanie ogłoszony, wówczas zostanie wylany na świat –  na nowo 

DUCH ŚWIĘTY i „znikną fałszywi prorocy, wojna, niezgoda, brak jedności. Ten czas teraz nadchodzi. To 

mówi wam Pani Wszystkich Narodów” (31.05.1955). 

NA RATUNEK ŚWIATU! 
Czas, w którym przyszło nam żyć, jest bardzo szczególny i trudny.  

W Amsterdamie Matka Boża mówi: „Dziecko, to jest taki sam czas jak wtedy, zanim przyszedł Syn... 

Popatrz na te wszystkie kraje. Nigdzie nie ma jedności, nigdzie nie ma pokoju, nigdzie nie ma 

spokoju wśród narodów. Jedynie napięcie, jedynie strach... Świat żyje w upadku... Narody żyją w 

nieustannej wojnie... Świat doznaje katastrofy za katastrofą... ginie ekonomicznie i materialnie”. 

Czy jest to jednak powód do rozpaczy i rezygnacji? Żadną miarą, albowiem, jeśli damy posłuch 

Jutrzence Nadziei – Matce i Pani Wszystkich Narodów, świat nie zginie! 

 „Pomogę im i doprowadzę do celu, ale... muszą słuchać!". 

Ona przychodzi, aby nam pomóc. Jest ostatnią daną nam szansą ocalenia. Ratuj nas Matko! 

Zarząd Fundacji "Ave Mater" (łac. „Witaj Matko”) 

 www.avemater.pl 

MODLITWA małych rycerzy w OBRONIE  
Ks. Abpa Marka Jędraszewskiego 

W sobotę 10 sierpnia 2019r w godzinie Miłosierdzia Bożego Mali Rycerze Miłosiernego Serca 

Jezusowego z Bochni i okolic zebrali się przed Kurią Krakowską przy ul. Franciszkańskiej 3 na modlitwie 

w intencji J. E. Ks. Abpa Marka Jędraszewskiego. 

Przybyliśmy pod okno papieskie stanąć w obronie naszego czcigodnego pasterza. Przez tak wyrażoną 

naszą postawę, daliśmy wyraz poparcia dla Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który 

odważnie stanął w obronie Krzyża i Ewangelii, naszych świętości i prawdy niszczonej przez środowiska 

LGBT. Dlatego my, którzy jesteśmy świadomi i wierni Panu Bogu i Kościołowi doskonale wiemy, że ta 

zbrodnicza ideologia neomarksistowska chce w swoim zamierzeniu zniszczyć Kościół, Naród, państwo i 

w rezultacie człowieka, jako koronę Bożego stworzenia. 

Dla mnie ks. Abp Marek Jędraszewski jest autorytetem. W naszym królewskim Krakowie jest on godnym 

następcą kardynała Karola Wojtyły, który został Papieżem. Ks. Abp Marek Jędraszewski to kapłan wg 

Serca Jezusowego. Gdy głosi Słowo Boże jego wypowiedź jest jasna i zrozumiała, bo oparta jest o 

Ewangelię i tradycję Kościoła. Wierny ma jasność głoszonego Słowa Bożego i potrafi odróżnić dobro od 

zła.  

http://www.avemater.pl/
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Dlatego tego dnia w Krakowie przed Pałacem Biskupim byliśmy obecni, jako wierni, a przede wszystkim, 

jako MRMSJ i stoimy murem za Ks. Abp Markiem Jędraszewskim.  

To jest nasza odpowiedź na falę nienawiści, jaka spotyka naszego Arcybiskupa, na ogromne 

bluźnierstwa, na obrażanie naszej Matki – Maryi Królowej Polski, polskiej rodziny i deprawacji 

dzieci i młodzieży.  

Myślę, że każdy z nas widzi, że na całym świecie jest prowadzona walka na śmierć i życie, tylko z 

Kościołem Katolickim, bo w Kościele jest żywy Chrystus, który jest znakiem sprzeciwu wobec grzechu, 

ale i obrońcą człowieka, który pragnie się nawrócić. To, co widzimy i czego jesteśmy świadkami, to 

znieważenie żywej obecności Boga, który jest wartością obiektywną.  

Stańmy w obronie naszej świętej 

wiary, brońmy Kościoła, Ojczyzny i 

naszej cywilizacji. 

„Prosimy Cię o Boże napełnij 

nas mocą Ducha Swojego, 

uspokój serca, daj ufność w 

Twoją miłość, oświeć zaćmione 

umysły naszych braci.”  

mr Andrzej z Bochni 

Księdza Arcybiskupa można 

wesprzeć nie tylko modlitwą, ale 

także podpisując List Poparcia m. 

in. na stronie Wydawnictwa Biały 

Kruk (link poniżej): 

https://bialykruk.pl/wydarzenia/list-poparcia-dla-abpa-marka-jedraszewskiego-zloz-podpis-i-przyjdz-na-wiec-modlitewny 

Duchowa adopcja osoby LGBT 

Modlitwa codzienna.  

Jezu miłosierny, proszę Cię za te osobę, którą duchowo adoptowałem, a która przez 

wewnętrzne nie uporządkowanie znajduje się w niebezpieczeństwie utraty życia 

wiecznego (potępienia). Daj jej łaski potrzebne by odnaleźć Ciebie. Spraw by odnalazła 

piękno czystej miłości, weszła na drogę nawrócenia i uzdrowienia. Amen.     

+ Koronka Miłosierdzia Bożego.  

Jest to prośba ks. abp. Marka Jędraszewskiego. To przednia myśl i warto przyczynić się do moralnej 

odnowy naszego narodu. Tylko BÓG może przemienić naszą trudną rzeczywistość i pomóc "zło dobrem 

zwyciężyć".  

Koniec modlitwy to 13.05.2020 r. (data zakończenia będzie inna w zależności od rozpoczęcia omadlania 

- analogicznie jak w przypadku duchowej adopcji dziecka poczętego)  

https://bialykruk.pl/wydarzenia/list-poparcia-dla-abpa-marka-jedraszewskiego-zloz-podpis-i-przyjdz-na-wiec-modlitewny
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Poproś swoich bliskich, by podjęli tę piękną dającą nadzieję ocalenia NARODU POLSKIEGO inicjatywę. 

Jola z K., Maria z W. 

ŚWIATŁO NA OŚWIECENIE...  
Zapalajmy poświęcone świece.  

„Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz 

będzie miał światło życia” (J 8,12). 

Nawiązują do Słów naszego Pana i Boga zachęcamy do praktyki zapalania poświęconych 

świec, lampek oliwnych, nagrobnych itp. (z intencją, jako Boże Światło) na zewnątrz domów, 

mieszkań - w miejscach szczególnych takich jak krzyże misyjne, kapliczki przydrożne, pomniki 

pamięci, cmentarze i wszędzie tam gdzie zostaniemy natchnieni Bożym Duchem. 

Temat światłości przewija się przez całe Objawienie Boże. W pierwszej księdze Pisma 

Świętego czytamy: "Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość" 

(Rdz 1,3). Z kolei w ostatniej księdze Biblii św. Jan Apostoł zapisał, że zbawionym "nie 

potrzeba światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi" (Ap 22,5). 

Światło jest, więc klamrą spinającą historię świata i człowieka. 

Bóg, Stwórca świateł, jest światłem okryty jak płaszczem (por. Ps 104,2), objawia się z 

towarzyszeniem ognia i światła (por. Wj 3,2), jest samym światłem (por. 1 J 1,5) i Ojcem 

świateł (por. Jk 1,17), mieszka w niedostępnej światłości (por. 1 Tm 6,16). 

Wiemy, że „Cały zaś świat leży w mocy Złego” (1 J 5,19). Święty Paweł mówi o naszej walce 

duchowej z mocami ciemności (por. Ef 6,10-17).  

Oprócz modlitwy, ofiary, pokuty są różne praktyki ograniczające działania złego ducha w 

przestrzeni naszego życia m.in. święcenie wodą święconą – egzorcyzmowaną miejsc 

szczególnego działania mocy zła, sypanie solą egzorcyzmowaną, znaczenie olejem 

egzorcyzmowanym w połączenie z modlitwą i intencją tych praktyk.  

Do tych praktyk należy włączyć palenie poświęconych świec, lampek oliwnych, 

nagrobnych itp.  

Z Pisma Świętego wiemy, że Jezus jest Światłem. W okolicach Bożego Narodzenia jest 

praktyka przekazywania światła betlejemskiego („Światło na oświecenie pogan i chwałę 

ludu Twego, Izraela” (por. Łk 2, 29-32).  

W Wigilię Paschalną od poświęconego ognia zapalany jest Paschał (symbol Chrystusa 

Zmartwychwstałego), który jest wprowadzany do świątyni z trzykrotnym wezwaniem „Światło 

Chrystusa”, od którego zapalane są świece przez wiernych obecnych na tej liturgii. W tym 
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dniu od tego Paschału zapalane są świece ołtarzowe,  a w czasie obrzędu chrztu św. świece 

chrzcielne. W czasie Zesłania Ducha Świętego i bierzmowania praktykowane jest zapalnie 

siedem świec symbolizujących 7 darów Ducha Świętego, jakie w wieczerniku otrzymali 

Apostołowie na modlitwie z Matką Bożą. Na Ofiarowanie Pańskie (Matki Bożej Gromnicznej) 

zapalamy świece zwane w Polsce gromnicami, które w tradycji ludzi wierzących zapalane są 

podczas burz i innych wydarzeń. Paschał i świece towarzyszą także w czasie innych ważnych 

wydarzeń liturgicznych m.in. przy konających, w czasie mszy pogrzebowej w kościele. Na 

cmentarzu są poświęcane lampki nagrobne przynoszone przez żałobników. Poświęcone 

świece używane są podczas wieczerników organizowanych w domach.  

Dlatego chciejmy rozpraszać ciemności duchowe, które są skutkiem popełnianych grzechów i 

przewin ludzkich a tym samym wynikiem potęgującego się zła w całej przestrzeni naszego 

życia. Czyńmy te praktyki z wiarą i przekonaniem, że Jezus Chrystus będzie obecny z tymi, 

którzy mu ufają i zapewniając: 

„Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 

8,12). oraz:  

(…) Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie 

zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło 

wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli 

wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. (Mt 5,13-16) mr Wiesław 

ŚWIADECTWO dot. KONAJĄCYCH  
RYCERKI WERONIKI z KIELC 

Kochani pragnę podzielić się świadectwem towarzyszenia w agonii mojej siostry Mili i koleżanki Wandzi. 

1) 5 lat temu z rozeznania duchowego zostałam przynaglona odwiedzić Milę w szpitalu. W jej domu 

opiekowałam się nią na zmianę z drugą siostrą. Mila była bez kontaktu. Stało się to nagle w nocy z 

soboty na niedzielę. Po Mszy św. w niedzielę razem z bratem i bratową pojechaliśmy do szpitala w 

|Sandomierzu. Rzeczywiście była bez kontaktu. Ujęłam siostrę za rękę a Kaziu za drugą i pomodliliśmy 

się koronką do B.M. Powiedziałam do niej: Milu wierzę, że mnie słyszysz… i tak się pomodliłam: 

„Boże, Ojcze Miłosierdzia przez bolesne i Niepokalane Serce Matki Bożej Miłosierdzia i Współczucia, 

Współodkupicielki i Pośredniczki Wszelkich Łask Bożych przepraszam w imieniu Mili Trójcę 

Przenajświętszą za wszystkie jej grzechy i gorąco proszę o przebaczenie. Proszę o wybaczenie tym 

wszystkim, którzy ją skrzywdzili i aby ona wybaczyła. Ja w jej imieniu wybaczam i proszę o wybaczenie.” 

Pozostaliśmy z nią do późnego popołudnia i jeszcze kilka koronek odmówiliśmy. Dołączali się (do 

modlitwy ci), którzy ją odwiedzali. Zmarła w poniedziałek w południe. 
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2) W ubiegłym roku spotkałam się z koleżanką i opowiedziałam jej to wszystko. Ona chorowała na 

nowotwór złośliwy jelita grubego z przerzutami na wątrobę. Wymusiła na mnie, abym jej zrobiła to samo. 

Broniłam się, ze przecież nie będę wiedziała (mieszkała 20 km od Kielc). Nie przyjmowała odmowy. 

Kilka razy spotkaliśmy się (chyba 3). Za jakiś czas dowiedziałam się, ze jest w hospicjum w Kielcach. 

Poszłam ją odwiedzić, była na chodzie radosna i świadoma odchodzenia [z tego świata]. Odwiedziłam ją 

3 razy – była coraz słabsza. W parafii Bożego Miłosierdzia, do której przylega hospicjum były msze św. i 

ja w nich uczestniczyłam. 

W trzecim dniu Misji św. byłam przed i po mszy św. Wandzia była bez kontaktu, nie reagowała na 

pozdrowienie. Ujęłam jej rękę i zrobiłam dokładnie to, co Mili. Po skończonej koronce do B.M. zrobiłam 

krzyżyk na jej czole i ucałowałam ją a ona nie wydając żadnego głosu powiedziała: Bóg zapłać. 

Wieczorem zadzwonił syn Kamil, że około 20:00 odeszła do Pana.   mr Weronika 

P.S. Dodam tylko, że byłam z Wandzią w Kontakcie telefonicznym i zawsze prosiła o modlitwę. 

W OSTATNIM CZASIE  

DO WIECZNOŚCI ODESZŁO 6 RYCERK 

Kochani, polecam Waszej modlitwie śp. rycerkę Marię Kowalczyk, która zmarła 19 maja 2019 

wieczorem. Pogrzeb śp. Marii - 21.05. o godzinie 14:00 w Borzysławcu. Wielkie Bóg zapłać za każdą 

modlitwę. 

W święto św. Andrzeja Boboli, 16.05.2019 rycerkę Danielę Jaszkowską. Pogrzeb śp. Danieli odbył się 

dnia 21.05.2019 w kościele Bożego Ciała w Szczecinie o godz. 9:30. Niech Kochający Ojciec przyjmie ją 

do Królestwa Niebieskiego. Wielkie Bóg zapłać za każdą modlitwę. mr Ania ze Szczecina. 

W czwartek, 30.05.2019 odeszła do wieczności w 89 roku życia rycerka z Jarocina śp. Teresa Krawiec, 

do 2016 r. animatorka grupy Małych Rycerzy MSJ, parafianka św. Antoniego w Jarocinie, diecezja 

kaliska. Pogrzeb 3.06.2019 o 9:00. 

W uroczystość Królowej Polski, 3 maja 2019 do wieczności odeszła śp. Wanda ZAKRZEWSKA z 

Warszawy.  

W 81 roku życia, we wtorek, 2 lipca 2019 do domu Ojca odeszła rycerka śp. Wiesława Kosk z Kornelina 

k/Sochaczewa. Wielokrotnie uczestniczyła w ogólnopolskich zjazdach i rekolekcjach Legionu. Pragnęła 

uczestniczyć również w XXI Triduum ku czci Boga Ojca w Niepokalanowie (była zapisana). Dzisiaj 

wiemy, że będzie nas wspierać z domu Ojca. Zapamiętana, jako osoba skromna, pokorna, rozmodlona i 

zawsze uśmiechnięta pomimo życiowych doświadczeń i cierpienia. Pochowana została w pierwszy 

piątek lipca, 5.07.2017r. mr Maria z Ząbek. 

Kochani, 9.08.2019 nad ranem odeszła do Domu Ojca rycerka Teresa Kalafarska. Niech Dobry Bóg da 

jej Wieczną radość w Niebie. Polecam ją Waszej modlitwie. Wielkie Bóg zapłać za każdą modlitwę. Ania 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. 
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ZAMKNĘŁY SIĘ OCZY KOCHANEGO ZBIGNIEWA 

Spoczęły pracowite dłonie. Przestało bić kochane serce, 

Ale nie umiera ten, kto trwa w pamięci i sercach naszych. 

Kochana s. Mario, Śp. Zbigniew był w Twoim życiu obecny i bardzo ważny, poza Bogiem i dziećmi. 

W bolesnej chwili, słowa pocieszenia – nie jesteś sama, masz wspaniałe dzieci i wnuki. 

Jesteś im potrzebna. Opatrzność Boża jest z Tobą – Droga Mario, 

A śp. Zbigniew w Domu Pana – czuwa i pomaga, jest blisko Ciebie, 

W samochodzie układa Dzieła Boże. 

Tam wysoko tez potrzebni dobrzy, zdolni i szlachetni. Twoje zasługi i Zbigniewa zapisane u góry złotymi 
literami. Łączymy się w modlitwie. 

Bożena, Teresa, Anna i Maria MRMSJ z Poddębic 

ŚWIĘTYCH OBCOWANIE  

"Świętych obcowanie to znaczy, że ciało kościoła jest tak złączone, iż dobro jednego członka służy 

wszystkim członkom (rzym. xii). tak, iż ilekolwiek jest krajów i narodów, bliskich i dalekich, znanych i 

nieznanych, ich msze, modlitwy i dobre uczynki, są nam pomocą. ta wspólność, to obcowanie świętych, 

nie tylko jest tu na ziemi; lecz nadto, nasze msze, modlitwy i dobre uczynki, są pomocą duszom w 

czyśćcu zostającym; a zaś modlitwy dusz w niebie będących, są pomocą i nam, i duszom czyśćcowym." 

(Św. Robert kardynał Bellarmin SI, Wykład Nauki Chrześcijańskiej, ułożony z rozkazu Klemensa VIII 

Papieża). 

Matka Boża do ks. Stefano Gobbi: 

«Katechizm Kościoła Katolickiego jest szczególnym darem Mojego Niepokalanego Serca na 

czasy, w których żyjecie. Mój Papież zechciał go ogłosić niemal jako swój testament, pełen 

blasku i ostateczny.» (486) (1 stycznia 1993) 

STARE PRZYSŁOWIA,  
KTÓRE MAMA CZĘSTO POWTARZAŁA. 

1. Na nic się przyda wstawać o północy – jeżeli Pańskiej nie ma pomocy. 

2. Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa tak mawiali starzy – że kto z Bogiem tylko zacznie 
wszystko mu się darzy. 

3. Bez Boga – ani do proga. 

4. Żyj tak, abyś umierał z uśmiechem na twarzy – a ludzie o ciebie (za tobą) płakali. 

5. Idź za Chrystusem, dźwigaj krzyż Jego – bądź dzielną Polką, unikaj złego.  

6. Życie to miecz, na którym pełno szczerb – na którym Bóg wypisał: kochaj, zwyciężaj i cierp. 
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7. Jak promienista gwiazda świeci na niebieskim tle – tak dusza moja tęskni do Ciebie, a serce 
woła ego amo te ( ja kocham Cię ).  

8. Jak struna gitary zadźwięczy w oddali a potem umilknie choć drga – tak serce zranione z 
początkiem się żali, a potem umilknie choć łka. 

9. Ucz się dziecino ucz, byś nie zginęła w tłumie – nauka to potęgi klucz, w tym moc, kto więcej 
umie. 

10. Kto się oddał Chrystusowi może zginąć – ale nie może być zwyciężony. 

11. Posiałeś w młodości – będzie zbierał w starości. 

12. Kto za młodu hula, skacze – ten na starość płacze. 

13. Nic sobie nie weźmie człowiek z tego świata – tylko cztery deski z siedmiu łokci – szata to 
cała zasługa z mizernego świata. 

14. Już idę do grobu smutnego, ciemnego – tam będę spoczywał aż do dnia sądnego, gdzie 
możni królowie kości swe składają – książęta panowie w proch się obracają. 

15. Pan Jezus powiedział do Apostołów, aby słońce nie zachodziło na zagniewanie wasze – 
można się pokłócić, ale przed zachodem słońca trzeba się pojednać. 

16. Szczęśliwy i nie dozna kaźnie – kto w Pańskiej żyje bojaźni. 

17. Jasną nam drogą do końca żyć – i cierpieć pomóż mi Boże. 

18. Te zasady na jakich oparte moje wychowanie: prawości, uczciwości i wiary, żeby nikt nie 
powiedział, że to bzdury. 

19. Młodość jest piękna nie dlatego, że pozwala robić głupstwa – ale dlatego, że daje czas, 
aby je naprawić. 

20 Tego zwać człowiek wielki – kto wycierpiał wiele. 

21. Dziś może twój ostatni dzień – więc żywot ku lepszemu zmień. 

22. Kto chla bez miary – prędko stary. 

23. Postępuj tak, żeby ludzie patrząc na ciebie – chwalili Boga, który jest w niebie. 

24. Gdzie jest drzewo rosłe i dumne – na moją trumnę. 

25. Kiedy się rodziłeś, wszyscy się cieszyli – ty jeden płakałeś. Kiedy umierałeś wszyscy 
płakali – ty jeden się cieszyłeś pewny swej nagrody. 

26. Jak ci się wydaje, że Ci jest bardzo źle, to idź tam, gdzie jest gorzej i wrócisz do domu 
bardzo zadowolony.       mr Anna z Łąkty. 

KTO PRZYKŁADA RĘKĘ DO PŁUGA... 
Nawiązanie ks. Edwarda Stanka do Ewangelii Łk.10, 1-12,17- 20 

Pługów wiele, ale życie krótkie, trzeba więc wybrać tylko jeden. 

Po wyborze należy przyłożyć rękę i do serca i do wybranego pługa i nie wolno oglądać się wstecz. 
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Przychodzi wielka pokusa. Wydaje się nam, że przy innym pługu jest łatwiej, piękniej, że tam można 

więcej zrobić. 

A tu przestroga Chrystusa: „Człowiek, który przyłożył rękę do pługa, a ogląda się wstecz, nie nadaje się 

do Królestwa Bożego”. 

Zapomniało o tym nasze pokolenie. Zawarli małżeństwo, wybrali pług, a po trzech latach myślą o tym, 

czy nie należy go zmienić... 

Spotykamy kapłanów, którzy porzucają pług kapłaństwa i zawierają małżeństwo... 

Spotykamy takich zakonników, siostry zakonne... 

Ojciec, matka poczęli dziecko i nie chcąc podejmować trudu wychowania porzucają je, albo w gabinecie 

ginekologa, albo w domach dziecka... 

To do nich odnoszą się słowa Jezusa o pługu. 

Każda ucieczka od odpowiedzialności jest znakiem niedojrzałości człowieka. 

Sąd ostateczny będzie czasem objawienia porzuconych pługów.. 

Przy nich staną ci, którzy oglądali się wstecz. 

Odkąd wybraliśmy pług i zdecydowaliśmy o swoim życiu, prośmy o łaskę wytrwania, jest to jedna z 

największych łask, jakie możemy otrzymać od Pana Boga. 

A dziś proszę was: „nie oglądajcie się wstecz” 

Zostańcie przy tym pługu, który wybraliście.   Nadesłała mr Danuta z Berlina 

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.). 

R E D A K C J A – K O N T A K T Y 

Asystent REDAKCJI: ks. dr Lesław Krzyżak 

Redakcja: Wiesław Kaźmierczak, Urząd Pocztowy Koszalin 9,  

Skrytka pocztowa 82, 75-350 Koszalin, kom. 668 093 700   

Zamówienia…Maria Mrózek, Tel. 22/781-67-81; kom. 664 035 180 

Nasza witryna:  

mali-rycerze.pl 
 e-mail: 

malirycerze@gmail.com 
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