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3 Msze św. o  unicestwienie miejsc kultu szatana w Rosji i Niemczech oraz w Polsce, 18-20.02.2017 

Ku czci Trójcy Świętej: O zwycięstwo Niepokalanie Poczętej w zniszczeniu wszelkich planów i działań 
szatana, masonerii i innych złych duchów i ludzi oraz  unicestwienie miejsc kultu szatana w Rosji, w 
Niemczech  a także w  Polsce mocą Ofiary i Krwi Chrystusa za przyczyną św. Michała Archanioła i 
Aniołów, męczenników, świętych i błogosławionych oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i 
mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych. 

9 MSZY ŚW. ZA POLSKĘ I KOŚCIÓŁ OD 15-23.03.2017 

1x/ Mocą królewskiej władzy Jezusa Chrystusa – Króla Polski, o zwycięstwo Niepokalanie Poczętej Maryi Królowej 
w zburzeniu i unicestwieniu wszelkich planów, sideł i dzieła szatana działającego poprzez wrogów wewnętrznych i 
zewnętrznych Polski i Kościoła, o zniweczenie i nierealizowanie skutków popełnionych grzechów, dokonanych paktów, 
nałożonych klątw i szatańskiej i ludzkiej nienawiści, nieżyczliwości szczególnie wobec prezydenta, rządu, parlamentu 
oraz państwa i Narodu Polskiego okazywane teraz i w całej historii Polski a także o opiekę i ochronę  mocą 
wstawienniczą Dworu Niebieskiego, św. Michała Archanioła, Anioła Stróża Polski i Aniołów Stróżów Wszystkich Polaków 
oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego oraz mocą modlitw, ofiar i pokuty zatroskanych rodaków o losy 
Ojczyzny i Kościoła a także mocą wstawienniczą dusz przodków w całej historii Narodu Polskiego.   

3x/ Mocą królewskiej władzy Jezusa Chrystusa – Króla Polski o zwycięstwo Niepokalanie Poczętej Maryi Królowej 
Polski w pokonaniu szatana w Narodzie i państwie Polskim na wszystkich płaszczyznach życia duchowego i doczesnego 
Polaków oraz o tryumf Niepokalanego Serca Maryi przez królowanie Króla Miłosierdzia i Polski w sercu każdego Polaka 
a także o miłosierdzie dla dusz potrzebujących mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego, św. Michała Archanioła, Anioła 
Stróża Polski i Aniołów Stróżów Polaków oraz mocą modlitw, ofiar i pokuty zatroskanych rodaków o losy Ojczyzny a 
także mocą wstawienniczą świętych dusz przodków w całej historii Narodu Polskiego.   

1x Mocą królewskiej władzy Jezusa Chrystusa – Króla Polski o zwycięstwo Niepokalanie Poczętej, Królowej Polski 
i Aniołów w zniszczeniu wszelkich planów i działań szatana, masonerii i innych złych duchów i ludzi szczególnie 
wśród ruchów feministycznych, aborcyjnych, homoseksualnych i innych bezbożnych stowarzyszeń i 
środowisk oraz o opamiętanie i pokorę dla nich a także unicestwienie działań szatana i wszelkiego rodzaju mocy zła we 
wszelkich formach protestów i buntów i działaniach tych środowisk w Polsce, Europie i na świecie mocą 
wstawienniczą Dworu Niebieskiego, św. Michała Archanioła i Aniołów, męczenników, świętych i błogosławionych oraz 
mocą wstawienniczą świętych dusz czyśćcowych. 

3x/ Mocą królewskiej władzy Jezusa Chrystusa – Króla Polski o zwycięstwo Niepokalanie Poczętej, Królowej 
Aniołów, Apostołów, Matki Kościoła i Kapłanów w zniszczeniu wszelkich planów i działań szatana, masonerii i innych 
złych duchów i ludzi wymierzonych w Kościół Katolicki i całe duchowieństwo poprzez media, stowarzyszenia oraz 
środowiska antykościelne i antyklerykalne oraz o opamiętanie, nawrócenie i pokorę dla tych środowisk a także 
dla wrogów wewnętrznych i zewnętrznych Kościoła, mocą Ofiary i Krwi Chrystusa, mocą wstawienniczą całego 
Dworu Niebieskiego św. Michała Archanioła i Aniołów, męczenników, świętych i błogosławionych oraz mocą modlitw, 
ofiar i pokuty zatroskanych wiernych o losy Kościoła a także mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych. 

1x/ Mocą królewskiej władzy Jezusa Chrystusa – Króla Polski o zwycięstwo Niepokalanie Poczętej, Królowej 
Polski i Aniołów w zniszczeniu wszelkich planów i działań szatana, masonerii i innych złych duchów i ludzi wymierzonych 
w Kościół Katolicki i obecny obóz rządzący poprzez media oraz o opamiętanie, nawrócenie i pokorę dla mediów 
a także dla wrogów wewnętrznych i zewnętrznych Kościoła, Polski i obozu rządzącego mocą Ofiary i Krwi 
Chrystusa, mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego, św. Michała Archanioła i Aniołów, męczenników, świętych i 
błogosławionych oraz mocą modlitw, ofiar i pokuty zatroskanych rodaków o losy Ojczyzny i Kościoła a także mocą 
wstawienniczą świętych dusz czyśćcowych. 

Poniżej 12 edycja nowenny z Mszy św. opartej na intencjach Nowenny podyktowanej św. Faustynie przez Króla 
Miłosierdzia, od Wielkiego Piąteku, zaczyna się zawsze w Wielka Sobotę, natomiast intencja z pierwszego dnia 
Nowenny do Bożego Miłosierdzia (z Wielkiego Piątku) jest przesunięta na Niedzielę Miłosierdzia.    

Podobna nowenna odbyła się przed 86 rocznicą objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego, 22 lutego (1931-
2017). 

2 NOWENNY Z MSZY ŚW. OD 13-22.02.2017 I OD 15-23.04.2017 

14.02. i 15.04.2017  O pokój i Boże miłosierdzie dla Polski i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich 
ludzi w otwarciu się na działanie Boże, szczególnie w duszach kapłanów i zakonników. (int. Małych Rycerzy 
Miłosiernego Serca Jezusowego) 

14.02. i 16.04.2017 O pokój i Boże miłosierdzie dla Polski i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi 
w otwarciu się na działanie Boże, szczególnie w duszach ofiarnych, pobożnych i wiernych Chrystusowi. (int. Małych 
Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego) 

16.02. i17.04.2017 O pokój i Boże miłosierdzie dla Polski i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi 
w otwarciu się na działanie Boże, szczególnie w duszach pogan i nie znających Chrystusa.  (int. Małych Rycerzy 
Miłosiernego Serca Jezusowego) 

17.02. i 18.04.2017 O pokój i Boże miłosierdzie dla Polski i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi 
w otwarciu się na działanie Boże, szczególnie  w duszach schizmatyków, heretyków i odszczepieńców. (int. Małych 
Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego) 

18.02. i 19.04.2017 O pokój i Boże miłosierdzie dla Polski i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi 
w otwarciu się na działanie Boże, szczególnie w duszach cichych, pokornych i duszach małych dzieci. (int. Małych 
Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego) 

19.02. i 20.04.2017 O pokój i Boże miłosierdzie dla Polski i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi 
w otwarciu się na działanie Boże, szczególnie w duszach, które czczą i wysławiają miłosierdzie Boże w tym Małych 
Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego) 

20.02 i 21.04.2017 O pokój i Boże miłosierdzie dla Polski i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi 
w otwarciu się na działanie Boże a szczególnie o miłosierdzie Boże i wieczny pokój dla dusz, które są w więzieniu 
czyśćcowym. (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego) 

21.02 i 22.04.2017 O pokój i Boże miłosierdzie dla Polski i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi 
w otwarciu się na działanie Boże, szczególnie w duszach oziębłych. (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 
Jezusowego) 

13.02. i  23.04.2017 O pokój i Boże miłosierdzie dla Polski i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich 
ludzi w otwarciu się na działanie Boże, szczególnie w duszach grzeszników. (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 
Jezusowego) 

WAŻNE 9 MSZY ŚW. W INTENCJI JAK NIŻEJ: 

Pierwsza intencja Mszy św. 27.02.2017 Mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego: Przebłaganie Boga Ojca i 
wynagrodzenie za bluźnierstwa, zniewagę i obrazę uczuć religijnych przez pseudoartystów z prośbą o opamiętanie, 
nawrócenie i pokorę szczególnie dla aktorów i sponsorów teatrów w Warszawie i we Wrocławiu oraz innych przez 
wstawiennictwo świętych dusz czyśćcowych. 

Druga intencja Mszy św. 28.02.2017 Mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego: O miłosierdzie Boże dla dusz 
zmarłych aktorów i wszystkich artystów z kręgu szeroko pojętej kultury i sztuki, o odpuszczenie win i kar mocą ofiary 
Chrystusowej i odpustów czerpanych ze skarbca Kościoła za wstawiennictwem św. Michała i św. Aniołów Stróżów. 

Trzecia intencja Mszy św. 01.03.2017 O zwycięstwo Niepokalanie Poczętej, Królowej Polski i Aniołów w zniszczeniu 
wszelkich planów i działań szatana, masonerii i innych złych duchów i ludzi szczególnie w sferze kultury i sztuki oraz o 
opamiętanie i pokorę dla nich a także unicestwienie działań szatana i wszelkiego rodzaju zła we wszelkich formach 

nowoczesnej sztuki pseudoartystycznej w Polsce mocą Ofiary i Krwi Chrystusa za przyczyną św. Michała Archanioła i 
Aniołów, męczenników, świętych i błogosławionych oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą 
modlitw świętych dusz czyśćcowych. 

Czwarta intencja Mszy św. 2.03.2017 O pomoc Bożą i błogosławieństwo w organizacji i przebiegu rekolekcji w 
Częstochowie: dla rekolekcjonisty, uczestników i gospodarzy obiektu a także wszystkich planowanych w 2017 R.P. 
uczt duchowych Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, o królowanie Trójcy Świętej w sercu 
każdego rycerza, ochronę tych serc oraz o dary i owoce Ducha Świętego, jedność, gorliwość, wytrwanie w powołaniu, 
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opiekę i wierność rycerskiemu powołaniu dla całego Legionu mocą Ofiary i Krwi Chrystusowej za przyczyną świętych i 
błogosławionych Legionu MRMSJ oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw i cierpień 
świętych dusz czyśćcowych wszystkich zmarłych Małych Rycerzy MSJ, śp. s. Zofii i dusz przodków wszystkich rycerzy. 

Piąta intencja Mszy św. 03.03.2017 O zwycięstwo Niepokalanie Poczętej, Królowej Polski i Aniołów w zniszczeniu 
wszelkich planów i działań szatana, masonerii i innych złych duchów i ludzi szczególnie wśród sędziów i wszelkich 
korporacji prawniczych oraz o opamiętanie i pokorę dla nich a także unicestwienie działań szatana i wszelkiego 

rodzaju zła we wszelkich formach protestów i buntów tych środowisk w Polsce mocą Ofiary i Krwi Chrystusa za 
przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, męczenników, świętych i błogosławionych oraz mocą wstawienniczą całego 
Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych. 

Szósta intencja Mszy św. 04.03.2017 O zwycięstwo Niepokalanie Poczętej, Królowej Polski i Aniołów w zniszczeniu 
wszelkich planów i działań szatana, masonerii i innych złych duchów i ludzi szczególnie wśród urzędników unijnych 
oraz o opamiętanie i pokorę dla nich a także unicestwienie działań szatana i wszelkiego rodzaju zła we wszelkich 

działaniach wymierzonych przeciw PAŃSTWU POLSKIEMU i obecnej WŁADZY w Polsce mocą Ofiary i Krwi Chrystusa 
za przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, męczenników, świętych i błogosławionych oraz mocą wstawienniczą 
całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych. 

Siódma intencja Mszy św. 05.03.2017 O zwycięstwo Niepokalanie Poczętej, Królowej Polski i Aniołów w zniszczeniu 
wszelkich planów i działań szatana, masonerii i innych złych duchów i ludzi szczególnie wśród ruchów 
feministycznych, aborcyjnych, homoseksualnych i innych bezbożnych stowarzyszeń oraz o opamiętanie i pokorę 
dla nich a także unicestwienie działań szatana i wszelkiego rodzaju zła we wszelkich formach protestów i buntów w 

Polsce mocą Ofiary i Krwi Chrystusa za przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, męczenników, świętych i 
błogosławionych oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych. 

Ósma intencja Mszy św. 06.03.2017 O zwycięstwo Niepokalanie Poczętej, Królowej Polski i Aniołów w zniszczeniu 
wszelkich planów i działań szatana, masonerii i innych złych duchów i ludzi szczególnie w środowiskach edukacji 
narodowej oraz unicestwienie działań szatana i wszelkiego rodzaju zła we wszelkich formach protestów i buntów tych 

środowisk w Polsce mocą Ofiary i Krwi Chrystusa za przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, męczenników, 
świętych i błogosławionych oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz 
czyśćcowych. 

Dziewiąta intencja Mszy św. 07.03.2017 O zwycięstwo Niepokalanie Poczętej, Królowej Polski i Aniołów w 
zniszczeniu wszelkich planów i działań szatana, masonerii i innych złych duchów i ludzi wymierzonych w Kościół 
Katolicki i obecny obóz rządzący poprzez media oraz o opamiętanie, nawrócenie i pokorę dla mediów a także dla 

wrogów wewnętrznych i zewnętrznych Kościoła, Polski i obozu rządzącego mocą Ofiary i Krwi Chrystusa za 
przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, męczenników, świętych i błogosławionych oraz mocą wstawienniczą całego 
Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych. 

7 Mszy św. od 20-26.04.2017 

1. Mocą Chrystusa Zmartwychwstałego i Króla Miłosierdzia w intencjach Matki Bożej Fatimskiej i Królowej Polski 
szczególnie o poskromienie i nierealizowanie się mocy zła we wszystkich strukturach narodu i państwa polskiego, o 
pokój, zgodę i jedność Polaków we wspólnych działaniach dla dobra narodu, o Boży ład i porządek w Ojczyźnie, o 
natychmiastowe uwolnienie z mocy zła, o opamiętanie i nawrócenie dla wrogów wewnętrznych i zewnętrznych, o 
pokorę i pomoc Bożą dla rządzących i rządzonych, oraz o królowanie Ducha Świętego w sercu każdego Polaka i 
ochronę tych serc i opiekę dla całej Ojczyzny mocą Ofiary i Krwi Chrystusa za przyczyną św. Michała Archanioła i 
Aniołów, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą 
modlitw świętych dusz czyśćcowych wszystkich przodków Polek i Polaków. 

2. Mocą Chrystusa Zmartwychwstałego i Króla Miłosierdzia, o miłosierdzie i zwycięstwo Niepokalanie Poczętej Matki 
Bożej Fatimskiej i Królowej Polski w zniszczeniu wszelkich planów i działań szatana, masonerii i innych złych 
duchów i ludzi oraz  unicestwienie miejsc kultu szatana na świecie szczególnie w Rosji, w Niemczech  a także w  
Polsce mocą Najświętszej Ofiary i Krwi Chrystusa za przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, męczenników, 
świętych i błogosławionych oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz 
czyśćcowych oraz  mocą modlitw dusz zatroskanych – oddanych dzieci Bożych. 

3. Mocą Chrystusa Zmartwychwstałego i Króla Miłosierdzia o miłosierdzie i zwycięstwo Matki Bożej Fatimskiej i 
Królowej Polski i Aniołów w zniszczeniu wszelkich planów i działań szatana, masonerii i innych złych duchów i ludzi 
wymierzonych w Kościół Katolicki i obecny obóz rządzący poprzez media oraz o opamiętanie, nawrócenie i 
pokorę dla mediów a także dla wrogów wewnętrznych i zewnętrznych Kościoła, Polski i obozu rządzącego mocą 
Ducha Świętego za przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, męczenników, świętych i błogosławionych oraz mocą 
wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych oraz  mocą modlitw dusz 
zatroskanych – oddanych dzieci Bożych. 

4. Mocą Chrystusa Zmartwychwstałego i Króla Miłosierdzia o miłosierdzie, pomoc Bożą i błogosławieństwo w 
organizacji i przebiegu rekolekcji w Częstochowie: dla rekolekcjonisty, uczestników i gospodarzy obiektu a także 
wszystkich planowanych w 2017 R.P. uczt duchowych Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, o 
królowanie Trójcy Świętej w sercu każdego rycerza, ochronę tych serc oraz o dary i owoce Ducha Świętego, jedność, 
gorliwość, wytrwanie w powołaniu, opiekę i wierność rycerskiemu powołaniu dla całego Legionu mocą Ducha Świętego 
za przyczyną świętych i błogosławionych Legionu MRMSJ oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą 
modlitw i cierpień świętych dusz czyśćcowych wszystkich zmarłych Małych Rycerzy MSJ, śp. s. Zofii i dusz przodków 
wszystkich rycerzy. 

5. Mocą Chrystusa Zmartwychwstałego i Króla Miłosierdzia o miłosierdzie i zwycięstwo Matki Bożej Fatimskiej i 
Królowej Polski i Aniołów w zniszczeniu wszelkich planów i działań szatana, masonerii i innych złych duchów i ludzi 
szczególnie wśród sędziów i wszelkich korporacji prawniczych oraz o opamiętanie i pokorę dla nich a także 
unicestwienie działań szatana i wszelkiego rodzaju zła we wszelkich formach protestów i buntów tych środowisk w 
Polsce mocą Ducha Świętego za przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, męczenników, świętych i błogosławionych 
oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych oraz  mocą modlitw 
dusz zatroskanych – oddanych dzieci Bożych.. 

6. Mocą Chrystusa Zmartwychwstałego i Króla Miłosierdzia o miłosierdzie i zwycięstwo Matki Bożej Fatimskiej i 
Królowej Polski i Aniołów w zniszczeniu wszelkich planów i działań szatana, masonerii i innych złych duchów i ludzi 
szczególnie wśród urzędników unijnych oraz o opamiętanie i pokorę dla nich a także unicestwienie działań szatana i 
wszelkiego rodzaju zła we wszelkich działaniach wymierzonych przeciw PAŃSTWU POLSKIEMU i obecnej WŁADZY w 
Polsce mocą Ducha Świętego za przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, męczenników, świętych i błogosławionych 
oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych oraz  mocą modlitw 
dusz zatroskanych – oddanych dzieci Bożych. 

7. Mocą Chrystusa Zmartwychwstałego i Króla Miłosierdzia, podziękowanie dobremu Bogu za Boże interwencje i 
udzielone łaski w intencjach Matki Bożej Fatimskiej i Królowej Polski, szczególnie za poskromienie i nierealizowanie 
się mocy zła we wszystkich strukturach narodu i państwa polskiego, za zgodę i jedność Polaków we wspólnych 
działaniach dla dobra narodu, za Boży ład i porządek w Ojczyźnie, za natychmiastowe uwolnienie z mocy zła, za 
opamiętanie i nawrócenie dla wrogów wewnętrznych i zewnętrznych, za pokorę i pomoc Bożą dla rządzących i 
rządzonych, oraz za łaskę królowania Ducha Świętego w sercu każdego Polaka i ochronę tych serc i opiekę dla całej 
Ojczyzny mocą Ofiary i Krwi Chrystusa za przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, świętych i błogosławionych 
Narodu Polskiego oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych 
wszystkich przodków Polek i Polaków. 

 Msze św. WIECZYSTE na Jasnej Górze 

1. Do Boga Ojca o zniweczenie planów i zniszczenie dzieł i wszelkich działań szatana i innych złych duchów i ludzi, 
szczególnie masonerii w Polsce, Europie, Kościele i całym świecie mocą Chrystusa Króla Miłosierdzia i Polski za 
wstawiennictwem Królowej Polski, św. Michała Archanioła, Anioła Stróża Polski i wszystkich Aniołów Stróżów Polaków, 
św. Maksymiliana i całego Dworu Niebieskiego. (codziennie od 23 lutego 2017) 

2. O zwycięstwo naszej Pani, Królowej Polski nad szatanem szczególnie nad masonerią mocą wstawienniczą św. 
Maksymiliana i całego Dworu Niebieskiego. (codziennie od 23 lutego 2017) 

3. Wintencjach zanoszonych przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego mocą wstawienniczą 
Patronów Legionu MRMSJ (codziennie od 23 lutego 2017) 

4. O zwycięstwo NMP Królowej w pokonaniu szatana w tryumfie Niepokalanego Serca Maryi (codzien. od 23 lutego 2017) 

5. O pomoc Bożą i Boże Miłosierdzie dla dusz zmarłych potrzebujących (pokutujących) (codziennie od 23 lutego 2017) 


