CHRYSTUSOWY KRZYŻ - NAJWIĘKSZĄ POTĘGĄ ZBAWIENIA
„Tylko pod Krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską a Polak Polakiem”
Adam Mickiewicz

Obraz Jana Matejki przedstawia zaprowadzenie Chrześcijaństwa w roku
Pańskim 966. Na tym obrazie widać jak książę Mieszko I – ówczesny władca Polan

podpiera drewniany Krzyż który stanął w miejscu obalonego pogańskiego bożka, w tle
biskup Jordan chrzci ludność. Polska - naród pogański przyjęła wtedy Chrzest – została
wszczepiona w Krzew winny jakim jest Jezus Chrystus – Bóg nasz i Pan.

Mija 1000 lat i w 1966 Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński
podsumowuje okres 1000 – letniego Kościoła polskiego czyniąc Śluby
wierności Polaków – Jasnogórskiej Królowej Polski.

Krwawiący Krzyż
przy parafii Różańca
Świętego w Słupsku.
Krzyż krwawił od
1982 r. – 1992 r.
Wyraźny to znak
dany nam od Pana
Boga wzywający do
nawrócenia i pokuty
za nasze grzechy

Dzisiaj coraz bardziej oddala się Polska i inne narody od krzyża. Promuje się
zmartwychwstanie, lecz omija się Krzyż a co za tym idzie ofiarę. Coraz więcej
czci się obcych bożków – różnego rodzaju wróżby , amulety, kolczyki –
nawet w pępkach!!!, nawet ser jest nazwany Światowidem. To jest grzech
przeciwko I przykazaniu !!! – „Nie będziesz miał bogów cudzych przede
Mną”.
Kobiety robią się „na bóstwo”. Nadaje się często ducha rzeczom martwym,
Polska wiara i Polski
to wszystko jest to jedne wielkie pogaństwo, na to wygląda że powracamy
Kościół
– Krzyż i klęcznik
do czasów z przed Chrztu Polski i zdradzamy Boga naszego. Za takie
przy Krzyżu – aby każdy
odstępstwo od Praw Bożych narażamy się na Boży Gniew i Karę Bożą.
mógł oddać hołd
Drodzy rodacy Polacy trzeba nam sobie przypomnieć korzenie z których
Ukrzyżowanemu na
wyrastamy , a wyrastamy z Krzyża na którym Pan nasz Jezus Chrystus nas
kolanach.
odkupił.
Powróćmy do pokuty, modlitwy , ofiary , umartwienia, módlmy się za
naszych prześladowców, całujmy i uwielbiajmy Krzyż Chrystusa. Uczmy tego nasze dzieci . Wtedy Bóg
rozpozna w nas swoje dzieci i zwyciężymy zło które jest już na całym świecie.

Nie zawiedźmy też naszej Matki Najświętszej z którą zawarliśmy śluby – Ona do końca
wytrwała przy Krzyżu swego syna.

Idźmy w ślady Św. Wojciecha i innych Świętych Pańskich którzy wiedzieli jak wzmocnić Kościół
i walczyli z szatanem trzymając mocno Krzyż w ręku.

Św. Wojciech z Krzyżem w ręku

pogański bożek Neptun z widłami w ręku [ „ wszystkie bożki będą
potłuczone” - Księga Micheasza 1, 2-7]

Wybierajmy za którym chcemy iść
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Orędzie Matki Bożej „ Pani Wszystkich Narodów ” [17.02.1952 r.]:
Krzyż w ręku
Pani czeka znowu długi czas i wtedy mówi:
"Kościół, Rzym zajmie się narodami tego świata. Owce muszą być zebrane do
Jednej Owczarni.
Wy, chrześcijanie, weźcie Krzyż do ręki, każdy z osobna!
Gdy Pani to mówi, Jest tak, jakby Ona przyjmowała ten Krzyż i go pokazywała.
"Z Krzyżem w ręku posiądziecie Królestwo Boże. Z Krzyżem w ręku spotkacie swoich
bliźnich. Z Krzyżem w ręku pokonacie swojego wroga. W taki oto sposób chrześcijanie
tego świata czuć się będą w jedności z Kościołem i Krzyżem. Pamięć o Jezusie Chrystusie
musi być zanoszona narodom z większą gorliwością. Biskupi, wy możecie o to zadbać. Wy
możecie składać Ofiarę bardziej wspólnie. Zrozumcie dobrze te słowa! ”.
[więcej orędzi Pani Wszystkich Narodów na stronie internetowej www.p-w-n.de]

Święci Pańscy mówią również : Powróćcie do Krzyża

Św. Benedykt – patron
Europy i Krzyż na
medaliku Świętego który
ma potężną moc przeciw
szatanowi
Św. Wincenty a Paulo –
Apostoł Miłosierdzia Bożego
który siłę do dobrych uczynków
czerpał z Krzyża

Św. Jadwiga Królowa Polski
„Lilia Wawelu”- która przed
ważnymi decyzjami
o losie Ojczyzny radziła się
Chrystusa Ukrzyżowanego

Św. Wojciech – męczennik
za wiarę chrześcijańską,
był do końca wierny

Bojownik Chrystusowy
który wytrwał przy Krzyżu

Krzyżowi i Ewangelii

Papież Jan Paweł II – apostoł narodów
który mocno trzymał się Krzyża

Naród Polski który jasno
wyraził swój związek z Krzyżem
biorąc Go w swoje ręce.

Świadectwo Małego Rycerza Miłosierdzia Bożego o Mocy Krzyża.
Jechałem od kolegi do domu pociągiem , trzeba było wysiąść w Gdyni ponieważ pociąg dalej nie jechał, kiedy wysiadałem
zaczepiło mnie kilku młodych ludzi którzy zainteresowali się moim bagażem – chcieli mi go wziąść , jeden z nich podszedł do
mnie mówiąc „daj mi ten bagaż” , zapytałem się go patrząc mu głęboko w oczy dlaczego to robi, widziałem jak zaczął się
denerwować i tracić nad sobą kontrolę, ja zachowałem spokój, i w duszy prosiłem Pana Boga o pomoc wzywając Św.
Michała Archanioła, wtedy powiedział „zobaczymy co masz jeszcze” , i zaczął mnie obszukiwać po kieszeniach, kiedy zajrzał
mi do kieszeni po stronie serca w mojej koszuli, znalazł tam moje dokumenty i mój drewniany Krzyż który zawsze noszę przy
sobie , kiedy wyjął ten Krzyż , spojrzał na Niego i włożył mi go z powrotem do koszuli mówiąc „ włożę ci go z powrotem
tylko nie do góry nogami”, jego kolega który stał koło niego i był tego wszystkiego świadkiem powiedział „ zostaw go”.
Oddali mi moją własność i zaczęli mnie się pytać kim ja jestem , jak ja żyję i czy nie robię tego co oni w ciemnościach żyjący ( nie chcę tego
wymieniać o co mnie pytali bo nie jeden człowiek by się zgorszył ) , odpowiedziałem że kocham Pana Boga, jestem
zakonnikiem , poszczę , pokutuję i żyję w czystości. Zaraz potem obaj przysiedli się do swoich rówieśników , i zaczęli głośno
mówić na temat Boga , zrozumiałem że ich sumienia się poruszyły. Ludzie którzy stali na peronie jakby oniemieli z wrażenia, a
ja dziękowałem w duszy Bogu za ocalenie.
Przekonałem się jak wielką moc posiada drewniany Krzyż , jest on silniejszy niż wszystkie miecze razem wzięte, teraz
rozumiem tajemnicę wiary że w każdej świątyni nad ołtarzem , w każdym domu nad drzwiami, na każdej piersi człowieka musi
być drewniany Krzyż z Ukrzyżowanym , bo na drzewie Krzyża został szatan pokonany, i my go zwyciężymy jeżeli
będziemy tak czynić. Niech Będzie Bóg Uwielbiony i Jego Święty Krzyż. Amen.
„Dzieci moje weźcie do ręki Mój Krzyż i przez miłość do Krzyża składajcie ofiary przed tronem Trójcy Przenajświętszej” –
fragment orędzia dla Małych Rycerzy z dn. 04.11.1992r., z książki Zofii Grochowskiej „U źródeł Bożego Miłosierdzia ”– orędzia
Pana Jezusa 1988 – 1999 r. ( okładka tej książki z prawej) .
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Wydruk na stronie internetowej: prorocykatolik.pl

