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   RÓŻANIEC ŚW. – BRONIĄ NIE DO POKONANIA 
 

Papież św. Pius X powiedział: "Dajcie mi milion rodzin odmawiających Różaniec, 
a świat będzie uratowany".  

 

„ Jako modlitwa o pokój, Różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę ”. 

- słowa Papieża św. Jana Pawła II z Listu apostolskiego „ Rosarium Virginis Mariae ” 

 

<<<  fot. Cudowny obraz Matki Bożej Różańcowej  z Pompei. 

 

„ O błogosławiony Różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który 

łączysz nas z Bogiem! Więzi miłości, która nas jednoczysz z 

Aniołami!  

Wieżo ocalenia od napaści piekła; bezpieczny porcie w 

morskiej katastrofie! Nigdy cię nie porzucimy!  

Będziesz nam pociechą w godzinie konania.  

Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. A ostatnim 

akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie Imię,  o 

Królowo Różańca z Pompei, o Matko nasza droga, o  

Ucieczko grzeszników, o Władczyni, Pocieszycielko 

strapionych!  

Bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w 

Niebie! ”  - Słowa bł. Bartłomieja Longo 

 

 

Psałterz Anielski 
 

     Żaden tekst ani obraz nie wyraża lepiej prawdy o tym, jak ważny jest Różaniec w życiu wierzących. 

Dlatego też Niebiosa od wieków wzywają dusze do zrozumienia i wprowadzenia w życie tej tajemnicy 

zbawienia. 

    Uważa się, że modlitwa różańcowa miała swój początek w 1214 roku, kiedy to Matka Boża ukazała się 

św. Dominikowi i dała mu Różaniec jako najlepsze lekarstwo na herezję albigensów oraz wszelki grzech. 

Herezja ta w straszliwy sposób wstrząsnęła trzynastowiecznym Kościołem. Maryja miała ukazać się św. 

Dominikowi w lesie na obrzeżach Tuluzy, gdzie święty modlił się przez trzy dni i noce, aż wreszcie, w 

wyniku tak ciężkiej pokuty, którą sam sobie zadał, zapadł w sen. 

Wtedy to, Matka Boża ukazała mu się i powiedziała: 

„Drogi Dominiku, czy wiesz, jakiej broni Trójca Przenajświętsza chce użyć do poprawy świata?" 

„O Pani ”, odpowiedział św. Dominik, „Ty wiesz o wiele lepiej ode mnie, ponieważ obok Twojego 

Syna, Jezusa Chrystusa zawsze byłaś głównym narzędziem naszego zbawienia ”. Na te słowa Maryja 

dała św. Dominikowi Różaniec, wyjaśniając, że jest to „ kamień węgielny Nowego Testamentu ”. 

Wielki święty od razu wrócił do Tuluzy, gdzie z zapałem zaczął głosić kazania o Różańcu, ukazując wartość 

tej nowej modlitwy.  

Umacnianemu i wspomaganemu  przez Anioły nauczaniu towarzyszył ryk niebiańskich grzmotów, gdyż 

podobno niebo zrobiło się ciemne, a ziemia trzęsła się, podczas gdy światło błyskawic przeszywało niebiosa. 

Gdy strach ogarnął zebrany tłum, ukazała się postać Maryi, która wznosiła ręce do niebios i opuszczała je, 

jakby chciała sprowadzić karę Bożą na tych, którzy się nie nawrócą. Po tym wydarzeniu większość 

mieszkańców miasta nawróciła się, a modlitwa różańcowa zaczęła się rozpowszechniać. 
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 Św. Dominik propagował Różaniec przez resztę swojego życia, ale dwa stulecia później modlitwa ta niemal 

zanikła.  

Jednakże w 1460 roku błogosławiony Alan de la Roche, po otrzymaniu ostrzeżenia od samego Pana, miał 

doprowadzić do jej odrodzenia. 

    Błogosławionemu Alanowi została dana wizja, dzięki której zrozumiał on, w jaki sposób Jezus i Maryja 

wielokrotnie przychodzili do św. Dominika, oraz jak wielka jest moc Różańca i jak bardzo Niebiosa pragną, 

aby ta modlitwa została w pełni przyjęta przez wierzących za ich najskuteczniejsze oręże w walce z 

szatanem. 

Jemu także ukazywali się Jezus i Maryja, a nawet św. Dominik. Błogosławiony Alan de la Roche odnowił i 

na nowo rozpowszechnił modlitwę różańcową w całej Europie. 

    W ten sposób Różaniec, obok Sakramentów Świętych, stał się przewodnikiem dla wierzących, aby ich 

dusze mogły przetrwać w świecie coraz silniej atakowanym przez szatana i jego zwolenników. Podczas 

objawień Maryja zaczęła mówić o tym, że walka duchowa przybiera na sile i że Różaniec jest w niej 

najskuteczniejszym orężem. 

    Po tym, jak w 1460 roku bł. Alan de la Roche przywrócił do życia ten rodzaj modlitwy, Różaniec zaczęto 

nazywać Psałterzem Jezusa i Maryi. Zawiera on bowiem tyle Pozdrowień Anielskich, ile jest psalmów w 

Księdze Psalmów. 

    W książce Tajemnica Różańca, św. Ludwik de Montfort wyjaśnia, dlaczego modlitwa różańcowa ma tak 

wielką moc: „Ponieważ prości i niewykształceni ludzie nie są w stanie odmawiać Psalmów Dawidowych, 

otrzymali oni Różaniec, aby był dla nich modlitwą tak owocną, jak Psalmy Dawida dla innych. 

Jednak Różaniec może być uważany za modlitwę nawet cenniejszą od tych ostatnich z trzech powodów: 

1. Po pierwsze, dlatego że Psałterz Anielski niesie wspanialszy owoc, którym jest Słowo Wcielone, podczas 

gdy Psałterz Dawida jedynie zapowiada Jego czyli Chrystusa nadejście. 

2. Po drugie, tak jak coś prawdziwie istniejącego jest czymś więcej niż „figura" tego czegoś i jak ciało jest 

czymś więcej niż jego cień, tak samo Psałterz Maryi przewyższa Psałterz Dawida, który był jedynie jego 

zapowiedzią. 

3. Po trzecie, ponieważ Psałterz Maryi (czyli Różaniec składający się z Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo) jest 

bezpośrednio dziełem Trójcy Przenajświętszej i powstał z pominięciem czynnika ludzkiego.  

Psałterz Najświętszej Maryi Panny czy też inaczej Różaniec, dzieli się na trzy części ( po ustanowieniu przez 

papieża Jana Pawła II doszła czwarta część „Światła” – przyp. red)  po pięć tajemnic każda, aby : 

1. oddać cześć trzem Osobom Trójcy Przenajświętszej; 

2. upamiętnić życie, śmierć i chwałę Jezusa Chrystusa; 

3. naśladować Kościół Tryumfujący, aby pomóc członkom Kościoła Wojującego i ulżyć w bólu Kościołowi 

Cierpiącemu; 

4. odzwierciedlić trzy grupy, na które dzielą się psalmy:  

a) pierwsza - dotycząca oczyszczenia duszy i pokuty; 

b) druga - mówiąca o poznaniu Boga; 

c) trzecia - mówiąca o zjednoczeniu z Nim. 

5.  I wreszcie, aby zapewnić nam obfitość Łask za życia, pokój w chwili śmierci i chwałę w wieczności. 

Słowo różaniec oznacza „korona z róż",  dlatego też, ilekroć ktoś z całkowitym oddaniem odmawia 

Różaniec, na Głowach Jezusa i Maryi pojawia się korona ze stu pięćdziesięciu czerwonych i szesnastu 

białych róż. Błogosławiony Alan nauczał o tajemnicach Różańca i danych wraz z nim obietnicach. Zaczął on 

też tworzyć organizację na wzór armii. Jej członkowie mieli zobowiązywać się do odmawiania Różańca i 

szerzenia tej modlitwy na świecie. 

Znamienny wydaje się fakt, że do dnia śmierci błogosławionego Alana de la Roche, 8 września 1475 roku (w 

Kościele obchodzone jest wtedy Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny), do Bractwa Różańcowego 

wstąpiło ponad tysiąc osób.  

- Fragmenty z książki „ Ostatnia Krucjata ”- Thomasa W. Petrisco 
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<<< fot. Zofia Nosko „CENTURIA” .   
 

Fragmenty z książki Centurii „ ORĘDZIA ZBAWIENIA ” TOM III .  

Książkę można zamówić : tel. ( 091) 4334265 

 

 

 

 

[111] . 10.XI.1983. 

Pilne, zapisz, co chcę tobie przekazać. 

    Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, to jest bardzo wierne i prawdziwe. Choćbyście jęczeli i utyskiwali, 

że nie ma ratunku dla was, że tak musi być - mylicie się i to bardzo mylicie. Nieraz występuje taka sytuacja 

tylko dlatego, by jeszcze bardziej umocnić wiarę w działanie mocy Bożej, a nie w moc ludzką. 

    Proszę was, niech każdy z was przepasze się pasem pokoju, cierpliwości, miłości braterskiej.  

Idą dni barbarzyńskie. Nie szukajcie ani walki, ani oręża. Waszym orężem niech będzie wiara w moc Bożą, 

modlitwa. Jak wicher spada, nie wiedzieć skąd, tak spadnie siła i moc Boża na zło czyniących i łączących się 

ze złymi. Zetrze wszystko i strąci do piekieł na wieki. 

    A wam przykazuję: W tych dniach ciemności pomagajcie sercom zatwardziałym w grzechu i umysłom 

zasnutym ciemnością złego ducha. Pomagajcie modlitwą, polecając swoje udręczenie za nich i za ich 

nawrócenie. Obiecuję wam: Oni się nawrócą przed dniem ognia i trąby, ciemności i wichru. Jeszcze 

przybędzie święty Anioł na ziemię, by wam dać pouczenie, siłę, moc wiary i miłości dla każdej duszy 

ludzkiej. Pamiętajcie, nie łączcie się ze złymi duchami. Czuwajcie i módlcie się. Kościół święty obecnie cały 

włączył się w modlitwę Różańca świętego. 

    Czyńcie pokutę wszyscy ochoczo. Serce Moje cieszy się i raduje, że jest dużo synów sprawiedliwych, w 

świętości żyjących, związanych z Imieniem Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanej Dziewicy Matki. Im 

dana jest wielka łaska, ta łaska przejdzie przez cały świat jak potężny grzmot, przebije też całe niebo i ziemię 

ich modlitwa z wiernym ludem.  

    Zapamiętajcie, Różaniec ze wszystkimi tajemnicami które uweselają Serce Syna Mojego i Moje, jest 

wielce świętą modlitwą. Różaniec jest pozdrowieniem Matki Syna Bożego przez wysłańca Boga, Archanioła 

Gabriela, który w pokłonie głębokim przed Matką Syna Bożego zwiastuje: Znalazłaś łaskę u Pana Boga 

Stworzyciela. To, co poczniesz i porodzisz, Synem Bożym nazwane będzie. Duch Święty zstąpi na Ciebie i 

moc Najwyższego osłoni Cię. Dlaczego ta modlitwa jest tak piękna? Bo w Różańcu wypełnia się Wola 

Boża. Bóg, Stwórca świata schodzi na ziemię, żyje wśród swego ludu, i Sam zapragnął obmyć ten lud z 

grzechów we własnej Krwi.  

    W Różańcu woła do Boga cały lud: Ojcze nasz, daj nam chleb, który nasyci ciała i dusze nasze. Bo Jezus 

Chrystus zstąpił na ziemię jako Chleb Najświętszy z Nieba aby łaknących nasycić. 

Ale jeszcze w Różańcu jest uwielbienie Trójcy Przenajświętszej. Ta modlitwa podana przez Dziewicę 

Niepokalaną jest skarbem nad skarbami Nieba i mieszkańców ziemi. Przez tę modlitwę jest i będzie zawsze 

pognębiony i strącony zły duch. Wszyscy kapłani są synami umiłowanymi Chrystusa i Maryi Najświętszej.  

    Nade wszystko jednak ukochanymi i wybranymi są synowie Maryi Panny. Kapłani Niepokalanej 

Dziewicy przyczynią się do zbawienia wielu dusz, do zbawienia świata w tych ostatnich dniach, pełnych 

grzechu i zła, które rozsiewa szatan. Oni wzięli modlitwę Różańca jako tarczę obronną przeciw złym 

mocom. Oni tą modlitwą i czuwaniem nocnym wraz z ludem zwiążą działanie złych mocy. W dziele 

kapłanów Maryjnych współuczestniczą Aniołowie Boży. 

    Przybliży się chwila zwycięstwa nad złym duchem, nad jego hordą. Wszystko to zostanie strącone do 

piekieł, wieczna ciemność pochłonie złe moce, szatanów, idee komunizmu i ateizmu. Błogosławieni, którzy 

ufają Miłosiernemu Sercu Jezusa, Dziewicy Najświętszej i Trójcy Przenajświętszej. Amen. 
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[108]. 21.VII.1983 

    Zapisz, co chcę tobie przekazać: Jak często, duszo ludzka, zastanawiałaś się nad tym, że jesteś stworzona 

na obraz i podobieństwo Boże, że to ty właśnie, duszo ludzka masz prawo dziedziczenia Królestwa Bożego, 

które dla ciebie nabył Jezus Chrystus, pieczętując Krwią i Męką Swoją. 

W tej walce o duszę twoją i synostwo twoje, brała też udział Matka Najświętsza, najpokorniejsza i 

najposłuszniejsza Oblubienica Trójcy Przenajświętszej. W tym zmaganiu dobra ze złem i grzechem twoim, 

Jezus Chrystus, nie żałując Krwi Swojej, wylewa obfite zdroje na ciebie, duszo uparta i grzeszna. Zezwala 

kaleczyć się i udręczać, by nabyć dla ciebie wieczny paszport, wieczną wizę do Królestwa Bożego. 

    W Ranach Ciała Mego Najświętszego wpisuję ciebie, duszo ludzka, w wieczne dziedzictwo Boże, bo 

jakże może być inaczej. Każdy twój grzech jest wpisany w Najświętszym Ciele Chrystusa Pana, i każdy twój 

grzech przez ogrom miłości i miłosierdzia obmyty jest Najświętszą Krwią i Męką Zbawiciela Świata. Ale nie 

tylko to cierpienie ale i męka Maryi Najświętszej, stojącej pod Krzyżem, Jej męczeństwo. Są to miecze 

grzechów twoich, duszo ludzka, które ranią i przebijają to Serce pełne miłości i boleści Niepokalanej Matki. 

Jezus rozpięty na Krzyżu, Matka stojąca pod krzyżem, oboje w cierpieniu, wpatrują się w twoją twarz i 

twoje serce, duszo ludzka. Ich jedynym pragnieniem jest zbawić i usynowić cię, zdobyć dla ciebie Królestwo 

Boże na zawsze. Oto Ich cel, Ich bezgraniczna miłość do ciebie, zrodzona w Ich sercach, wypełnionych 

miłosierdziem, łaską Trójcy Przenajświętszej.  Gdybyś pojęła, duszo ludzka głębię miłości odkupienia ciebie 

i zmazania win twoich, nadania ci legatu synostwa Bożego, to byś zapragnęła odstąpić od drogi grzechu.  

Ale wiedz i zapamiętaj, nigdy nie jest za późno do szczerej poprawy, nigdy nie jest za późno do żalu  

doskonałego za grzechy swoje. 

W Sercu Jezusa Chrystusa i Niepokalanej Maryi Panny znajdziesz pomoc, radę, naukę, mądrość, moc, tylko 

chciej się zwrócić. 

Pamiętaj na słowa Chrystusa: Gdyby twoje grzechy były Jak szkarłat czerwone, nad śnieg wybieleją, gdy 

będziesz żałowała za popełnione grzechy, gdy będziesz pragnęła poprawy, odstąpisz od wszystkich swoich 

grzechów. Obiecuję ci, bronić cię będzie przed zakusami złego ducha Mój Święty Różaniec, który jak 

wonny powój oplecie twoją duszę, aby cię bronić przed złymi duchami. Zapamiętaj, że po Świętych 

Suplikacjach, Modlitwie Pańskiej – Różaniec jest mocą, kluczem, który otwiera każdą bramę, łączącą drogi 

do Królestwa Bożego.  

    W Różańcu spotykasz się z Moim Synem i ze Mną. Wybiegasz razem ze Mną na drogę Kalwarii, by 

pomóc nieść Krzyż zmęczonemu, zbitemu, skrwawionemu Najświętszemu Synowi Mojemu, Jezusowi 

Chrystusowi. Jesteś ze Mną w Betlejem, w stajence zimnej i ubożuchnej, ogrzewasz i przyodziewasz sianem 

Syna Mojego, Syna Bożego, zrodzonego w Noc najwyższego błogosławieństwa ziemi. Zasiadasz ze Mną w 

Wieczerniku przy modlitwie świętej. Obdarza cię Duch Święty obfitością łask Bożych. Syn Mój, Jezus 

Chrystus przez wszystkie tajemnice Różańca świętego ofiaruje Rany Swoje w największej modlitwie Trójcy 

Przenajświętszej.  

    Zapamiętaj, że po świętym Podniesieniu ta modlitwa jest bardzo ważna. Ona ma zbawić cały świat, ciebie, 

duszo ludzka. Ta modlitwa jest wielką potęgą. Obiecuję ci, poprzez odmawianie Różańca świętego 

zwycięstwo nad złymi mocami. Ale jeszcze raz zapraszam cię, duszo ludzka, zastanów się nad sobą. Pomnij, 

że Bóg Ojciec, Trójca Przenajświętsza, tworząc ciebie, daje tobie Swój obraz. Czy to ciebie nie zobowiązuje 

do rewizji swojej drogi życia? Zastanów się, pomyśl choć przez chwilę o słowach Jezusa Chrystusa, który ci 

obiecuje: Bóg i człowiek — to jedno zawsze na wieki. Bóg usynowił cię i cząstkę Swoją dał do twego serca 

— duszę nieśmiertelną. Między tobą a Bogiem Najświętszym w Trójcy, spoidłem, scementowaniem jest 

najświętsze Słowo Boże, wiecznie trwające przy Bogu i wiecznie ofiarujące Siebie w Ofierze 

Eucharystycznej. Pragnij pojąć, duszo ludzka, te święte, wielkie tajemnice w pokucie, umartwieniu, 

modlitwie gorącej, płynącej z serca skruszonego. Obiecuję ci poznanie tajemnicy Mocy świętej, 

przebaczenie, każdemu, kto wierzy i ufa Miłosierdziu Bożemu, wierzy w Trójcę Przenajświętszą, 

Odkupienie Chrystusa, miłość Niepokalanego Serca Maryi Panny i Chrystusa. Amen. 
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[105]. 1981r. 

    W czasie odmawiania Różańca świętego , Matka Najświętsza przekazała mi, jak wielką moc ma ta 

modlitwa.  

Każde wypowiedziane „Zdrowaś Maryjo” uderza w szatanów, tak, jak tajfun. Na każde „Ojcze nasz”, padają 

jak w konwulsji z pianą w pysku, rozrzucani po całym piekle, siłą Różańca Świętego. - To powiedziała mi 

Najświętsza Panienka.  

    Następnie widziałam, jak zły kusił człowieka do popełnienia zbrodni, a przez odmawianie Różańca za 

grzeszników i kuszonych do grzechu, szatan został odrzucony od tego człowieka, a człowiek zaniechał 

zbrodni, tak, jak gdyby się ze snu przebudził. Matka Najświętsza powiedziała, że dlatego jest tyle zbrodni 

przerażających i zbrodniarzy, bo nikt nie modli się za kuszonych grzeszników i o ich opamiętanie się. 
 

[106]. 21.VI.1982r.  

    W czasie modlitwy, widziałam oczami ducha Matkę Najświętszą w postaci Niepokalanego Poczęcia. Stała 

na  zaoranej ziemi, w blasku słońca, opasana białym, dużym prześcieradłem lnianym, tworzącym zapaskę. 

Płótno to było wypełnione złocistymi ziarnami pszenicy. Matka Najświętsza idąc przez zaoraną glebę, siała 

złotą pszenicę. Powiedziała mi: To, co teraz widzisz, to praca na chwałę Bożą i w rychłym czasie wzrost 

wolnej, twojej Ojczyzny. Zasiana w tę glebę pszenica Boża, jest to modlitwa pokornych i wiernych Mi serc 

umęczonych przez złego ducha, który teraz mści się nad dziećmi Moimi. Te ziarna, to modlitwa Świętego 

Różańca, która wzrasta i owocuje już na całym świecie.  

    Syn Mój najmilszy przywiązuje do Różańca Świętego wielką łaskę dla dusz, które z rozwagą odmawiają 

tę modlitwę. Jako modlitwa miła Trójcy Przenajświętszej wszelkie sprawy pomyślnie rozwiązuje. 

    Zapamiętajcie sobie, że Trójca Przenajświętsza żąda pokornych serc sprawiedliwych i rozmiłowanych w 

modlitwie Różańca Świętego. Dzieci Moje, „Zdrowaśki”, jak wy to mówicie , przyczyniają się do 

wyproszenia łaski silnej wiary serc, kruszą potęgę szatana - diabła, niszczą jego złe zamiary. W modlitwie tej 

jest wielka siła. Sam Bóg Ojciec dał ten wielki święty przywilej, bo w tej modlitwie na wieki wieków 

błogosławiony jest i wychwalany owoc żywota Mojego  — Najświętszy Syn Boga Wiecznie Żyjącego. 

Boleję nad tym, że dużo osób nie może zrozumieć  

tej pięknej, błogosławionej modlitwy.  

    Ale dziś przez całą ziemię Polską, krainę, którą szczególnie upodobała sobie Trójca Przenajświętsza, Syn 

Mój Najświętszy i Moje Serce Matczyne — zasiewa tę modlitwę zwycięstwa nad szatanem - diabłem, nad 

jego pracami, nad jego siedzibą, nad jego nauką. Ta modlitwa zniweczy jego moc na wieki.  

    Wam dzieci Moje, daję błogosławieństwo, owoce z zasiewu tej modlitwy będziecie spożywali w wolnej 

Ojczyźnie bez udziału szatańskich spraw i jego panoszenia się w waszej ziemi. Jego władza ginie na wieki. 

Amen. 

 

 
 

<<< fot. s. Zofia Grochowska – założycielka 

Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego. 
 
Fragmenty z książki siostry Zofii  „ U źródeł Bożego 

Miłosierdzia” TOM II  

Książkę można zamówić pod nr. tel.(018) 4415424  

 
Orędzie z dnia 24.02.2003. Częstochowa.  

   Siostra Zofia prosi Matkę Bożą : Matuchno Przenajświętsza daj nam poznać, jak ratować świat zagrożony 

wojną.  

Mówi Matka Boża: Dzieci Moje Ja, Matka wasza, dałam wam Różaniec. Jest to broń, która ma moc 

większą niż atomy i ma moc pokonania zła, które będzie chciało zapanować nad światem.  
 

>>> 
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Na zagrożenia w obecnym czasie daję wam Różaniec Święty. Przez Różaniec przyjdzie zwycięstwo.  

 Zwracam się do was dzieci Moje stańcie przy Mnie i módlcie się, bo każda Zdrowaśka będzie uderzać w złe 

moce, które pragną zniszczyć świat. Oto idzie dzień, kiedy Ojciec Przedwieczny wyda wyrok zagłady zła.  

 

Orędzie z dnia 06.09.2006. Jasna Góra.  

    Siostra Zofia modli się do Matki Bożej : Matko Boża Królowo Polski wstawiaj się za ludem Bożym. 

Mówi Matka Boża Częstochowska: Córko Moja, myślisz że Ja nie widzę co się dzieje w Kościele i 

świecie. Szatan szaleje, zniewala tak wiele słabych dusz. Dzieci Narodu Polskiego, chwyćcie za Mój 

Różaniec Św., to jest wasza broń przeciwko złu. Dzieci nie zapominajcie o Moim Niepokalanym Sercu, bo 

Ono zwycięży wszelkie zło. Stanie się to za przyczyną waszych modlitw, wasze modlitwy mają moc 

przezwyciężania wszelkiego ataku zła. O Polsko tak pragnę waszej wolności, ale nie takiej jaka jest obecna. 

Ludzie sami dążą do zniszczenia swojego jestestwa. Posypią się pioruny i grad, aby człowiek odczuł gniew 

Boży. W obecnym czasie ujawni się mądrość wasza której tak zaufaliście. Stanie się ona głupotą, bo nie 

korzystaliście z mądrości Bożej i nie braliście przykładu ze Świętych, którzy trwali w Bogu i strzegli Jego 

prawd wiary. Dziś nadszedł dzień, aby człowiek ujrzał dzieła swoje bo zapomniał o dziełach Bożych. Drogie 

dzieci jeszcze raz proszę was odmawiajcie Różaniec i wiążcie nim moce piekielne. Tego łańcucha 

różańcowego nie zerwie żadna siła zła. Niech was Bóg błogosławi i udziela wam wielu łask. 

 

 

Do przemyślenia : Rozważajmy święte tajemnice Różańca, a po słowach „owoc żywota twojego Jezus” 

dodawajmy tak jak w Świętej Tradycji było, odpowiednie wezwania dotyczące tych tajemnic np. „ któregoś 

ty, o Panno, z Ducha Świętego poczęła”. Oprócz wielkich wartości duchowych jest to bardzo pomocne 

wiernym którzy w trakcie odmawiania Różańca włączają się do modlitwy ponieważ nie mogli uczynić tego 

wcześniej , wiedzą oni wtedy jaka część Różańca jest w danej chwili odmawiana. Odmawiajmy też wg. 

Świętej Tradycji , po Różańcu - Litanię Loretańską , modlitwę do św. Bernarda i modlitwę do Św. Józefa, w 

ten sposób Różaniec będzie głębiej rozważany , pełniejszy i będzie miał wielką moc.  

 

Ps. Proponujemy jeszcze na koniec Różańca odmówić modlitwę którą podał Święty Michał Archanioł. 

Orędzie Jego podajemy niżej.  

 

ŚWIĘTY MICHAŁ  
 
    Niech będzie Bóg uwielbiony, niech będzie uwielbione przez wszystkich ludzi na całym świecie Serce 

Matki Bożej Niepokalanej!  

    Witam się z wami, bracia i siostry, w ostatnim przekazie tej książeczki. Tym większa jest Moja radość, że 

została spełniona Boża Wola i że Bóg właśnie Mnie postawił na straży tego zadania. Dobra wola waszej 

siostry jest Bogu bardzo miła. Miłe Bogu jest to, że poświęciła swój czas na pisanie tego dzieła tak 

bezinteresownie. Bóg wszystko widzi i wszystko wie, a więc, drodzy bracia i siostry, niech wszystkie te 

przekazy - Boże i Matki Bożej oraz świętych i dusz z czyśćca - wyryją na was znamię wiary w sprawy 

nadprzyrodzone. Nieważne jest, co daje świat - ważne jest to, co daje Bóg swemu dziecku, które kocha 

ponad wszystko, co stworzył. To wy jesteście wybrani przez Boga do czytania i rozsławiania dzieł Bożych. 

To wam Bóg udzieli w wieczności wiele radości związanych z rozszerzaniem dzieł Bożego Miłosierdzia. 

Teraz chcę wam, bracia i siostry, przekazać, że to, co się obecnie dzieje na świecie, to straszliwa złość 

szatańska. 

    Bóg i Matka Najświętsza chcą złączyć wszystkie dzieci w jedną całość, w jedną gromadkę, i dlatego tak 

wiele upomnień płynie z Nieba. Bóg pragnie zjednoczyć tak wiele swoich dzieci, że trudno to pojąć, jak 

bardzo musi się On napracować, aby zgromadzić te owieczki w swej owczarni.  

    Bóg szuka właśnie ludzi wiernych, oddanych i kochających bardzo Boga, a nie świat, żeby mogła 

wypełnić się Boża Wola na ziemi.  

>>> 
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Któregoś dnia przyjdę tutaj i zgromadzę was wszystkich, abyście odczuli moją moc, a przede wszystkim 

Moc Boga, ale więcej wam już nic na ten temat nie przekażę. Sami wszystko odczujecie - i to będzie 

znakiem dla was. Świat jest tak pięknie przez Boga stworzony, i ten świat Nieba, i świat ziemi.  

    Lecz gdy przyjdę rozprawić się ze złem, ludzkość zostanie dotknięta dużym cierpieniem. Proszę was jako 

wasz obrońca, módlcie się o to, aby szatan został pokonany w inny sposób, a tym sposobem jest Różaniec 

Święty. To Różańcem Świętym dobrze odmawianym zwiążę go sam osobiście, ale wy mi w tym musicie 

pomóc. Proszę was o modlitwę różańcową; można, a nawet trzeba podać intencję, lecz po zakończeniu 

Różańca dopowiedzieć:  

Święty Michale, proszę Cię, aby ten Różaniec święty, który właśnie odmówiłem (odmówiłam), 

przyczynił się do związania zła (szatana), który krąży po całym świecie. Oby Bóg był tak łaskawy i 

wysłuchał mnie grzesznego i tego, o co w tym Różańcu proszę.  

    Bracia, nie bójcie się niczego, gdyż taka modlitwa ofiarowana dodatkowo mnie, przyniesie wam 

podwójne korzyści. Nie trapcie się o nic. Ja o wszystko zadbam, jeżeli będziecie Różaniec tak właśnie 

ofiarować.  

Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy przyczyniali się lub będą się przyczyniać do rozpowszechniania 

tych Bożych dzieł. Rozpowszechniajcie Różaniec Święty i tę modlitwę, którą teraz podałem.  

    Niech waszych serc nie ogarnia trwoga ani żaden lęk, lecz uwierzcie w słowa Boże. Niech nikt się nie 

zniechęca, jeżeli mu coś danego dnia nie wyszło w tej sprawie. Spróbujcie z daną osobą innego dnia.  

    Często wzywajcie Mnie do pomocy, a Ja wam postaram się pomóc. Używajcie dużo wody święconej i nie 

zapominajcie, że zło nie śpi, tylko czyha, aby was wszystkich sprowadzić na złą drogę.  

    Ja jestem pogromcą szatana i to ja stoczyłem z nim bitwę w Niebie, i to Ja z nim stoczę bitwę na ziemi, 

która będzie straszną bitwą, jeżeli mi nie pomożecie. Modlitwa to wielka broń, przeciwko temu, który 

zbuntował się wobec Boga.  

    Na zakończenie tego przekazu i na zakończenie całej książki błogosławię was wszystkich i udzielam wam 

mego braterskiego błogosławieństwa.  

Niech Bóg was błogosławi i strzeże od napaści szatańskich. Zostańcie na zawsze z Bogiem.  
                                                                                                                              

                                                                                                                                   Święty Michał Archanioł  

 
  

Orędzie z książki Michaliny Zając „ Bóg w duszy człowieka - Świętych Obcowanie ”.  

Książkę można zamówid: adres Michalina Zając ul. Czereśniowa 6. kod 34-321 

Łękowice, lub pod numerem tel. (33) 862 - 33 - 07.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Więcej o Różańcu Św. i sprawach Bożych oraz wydruk na stronie internetowej: prorocykatolik.pl 


