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Wstęp
W

duchowym

życiu

człowieka

występuje

niejedno-

krotnie szczególny czas, którym są: godzina miłosierdzia,
godzina łaski, moment przyjęcie Komunii Świętej, składania
ślubów itp. Są również szczególne miejsca. To Maryjne sanktuaria, a w Nich Maryja udziela łaski tym, którzy w Nią wierzą
i Ją kochają. Można powiedzieć, że są one ziemią Maryi.
Takim wyjątkowym miejscem w Polsce i na świecie jest
Nowa Osuchowa. Tu Matka Boża przyszła, aby przekazać swoje
orędzie. Maryja w objawieniach sama powiedziała, że błogosławi tym, którzy tu przybędą, i zapewnia im swą obronę. Jest
to ziemia Jej łaski.
Książka ta składa się z teologicznych refleksji autora
na temat objawień Matki Bożej w Nowej Osuchowej. Umiejscawia je w odniesieniu do innych orędzi Matki Bożej w Polsce
i na świecie. Można łatwo zobaczyć spójność między nimi
i odkryć tę samą myśl Matki Bożej. Można powiedzieć, że objawienia w Nowej Osuchowej były kontynuacją objawień
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we Francji: w La Salette i Pellevoisin, w Gietrzwałdzie
na Warmii, lecz również zapowiedzią Fatimy, objawień Maryi
w Warszawie na Siekierkach, w Montichiari we Włoszech
oraz w Akicie w Japonii. Te objawienia łączy wspólna, logiczna
treść orędzi oraz podobieństwo cech wizji Maryi. We wszystkich tych objawieniach Matka Boża wzywa do szczerego i trwałego nawrócenia do Stwórcy, do modlitwy, nade wszystko
do odmawiania Różańca świętego, zapowiada kary Boże oraz
zwycięstwo Boga i triumf Jej Niepokalanego Serca.
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Rozdział pierwszy

Objawienia

W Nowej Osuchowej był szereg prywatnych objawień Maryi.
Miały je różne osoby. Można odnieść wrażenie, że to miejsce
było szczególnym połączeniem ze światem nadprzyrodzonym.
Główne objawienia poprzedzone były wizją Doroty Szydlik.
Pasąc w lesie owce, ujrzała ona na niebie śliczny obraz Matki
Bożej Częstochowskiej otoczony blaskiem niebieskim1 (fot. 1).
Szczególne wizje miała też Apolonia Grądzka. W 1909 r.
widziała wielki blask światła nad Osuchową, a drugim razem
olbrzymi słup światła spadający z wielkim szumem na ziemię,
powodując jej drżenie2.
Najbardziej znane objawienia dokonały się w dniu

2 czerwca 1910 r. Wtedy to trzy dziewczynki: Józefa Chrostowska,
1

   Kurowski R., Kult Matki Bożej w parafii Osuchowa Nowa (praca magisterska pisana pod kierunkiem ks. dra J. Decyka na Wydziale Teologicznym
ATK w Warszawie), Warszawa 1995, s. 23.
2
   Por. tamże, s. 24.
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Ziemia Maryi

Rozalia Kolesza i Zofia Lewandowska z Osuchowej wracały
z nauki katechizmu z parafii w Porębie. Nagle Józefa i Rozalia
zobaczyły złote promienie spływające z nieba. Były też promienie w kolorach tęczy. Z nich wyłoniła się postać niewiasty. Była
ubrana w białą suknię, przepasaną błękitną szarfą. Jej ramiona
okrywał biały płaszcz, spięty na szyi złotą klamrą. Z każdego
palca, spuszczonych ku dołowi dłoni, wychodził złoty promień.
Nad głową postaci było piętnaście kwiatów białej róży (fot. 2).
Zlęknione dziewczynki uklękły i zaczęły odmawiać Anioł
Pański. Były przekonane, że widzą Maryję. Następnego dnia
widzenie się powtórzyło. Dziewczynki zachęcone i pouczone
przez matki odmawiały wtedy cząstkę Różańca świętego. W następne dni towarzyszyło im już sporo ludzi, również odmawiających Różaniec święty. Moment objawień ludzie rozpoznawali
po szczególnej jasności nad tym miejscem.
Kolejne objawienia miała 5 czerwca 1910 r. Marianna Andryszczyk. Jej Maryja przekazała swoje orędzie. Wtedy Matka
Boża powiedziała swoje imię i ukazała znaczenie tego miejsca
oraz wezwała do szczerego nawrócenia i modlitwy różańcowej.
Kolejne objawienia Marianna miała pod koniec lipca 1914 r.,
tuż przed pierwszą wojną światową. Dziewczynka podczas
wizji miała stan ekstazy, co skutkowało zawieszeniem działania
zmysłów cielesnych. Ludzie sprawdzali, czy nie udaje i np. kłuli
ją, lecz ona była nieporuszona. Widziała wtedy Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą trzymającą miecz w prawej dłoni. Wówczas
Matka Boża wypowiedziała słowa: Zagniewany jest Syn Mój
na cały świat, wymierzona już kara na ludzkość. Następnie
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podniosła miecz do góry, zwracając się w cztery strony świata.
Marianna zobaczyła wtedy obraz bitwy i wielkiego rozlewu
krwi oraz leżących trupów. Maryja mówiła dalej: Powiedz
wszystkim to, co ci mówię. Ci wszyscy, co na to miejsce
przyjdą i polecać się będą Mojej opiece – nie zginą (…) W tej
wiosce nie spłonie ani jeden dom – nie będzie uszkodzony (…)
a gdyby nawet kogo kula przeszyła, szkodzić mu nie będzie
i nikt od wypadku nie zginie. Ja jestem z wami i po wszystkie
wieki tu pozostanę3 (fot. 3).
Matka Boża przekazywała zachętę, by ludzie tu przybywający korzystali z wody, która wypływa ze strumienia (fot. 4), oraz
z płótna, które błogosławi (fot. 5).
Objawienia zostały zaakceptowane przed drugą wojną światową przez biskupa diecezji. Przyszedł czas, aby to orędzie oświeciło nas swoim blaskiem i każdy z nas zobaczył Chrystusa Króla
Polski, który według objawień Marianny Andryszczyk będzie miał
w tej miejscowości swoją stolicę (fot. 22). W miejscu objawień jest
obecnie krzyż (fot.6 – 13), a nieopodal w lesie drewniana kapliczka
(fot. 14 – 20). W samej miejscowości Nowa Osuchowa stoi murowany kościół – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski (fot. 21).
Orędzie Matki Bożej Osuchowskiej przekazane Mariannie
Andryszczyk:
• Jam jest Służebnica Pańska, Matka Boża Częstochowska.
• Miejsce, na którym klęczysz, przed wiekami zostało
przez Boga przeznaczone i dla Mnie wybrane.
3

   Kurowski R., Kult Matki Bożej w parafii Osuchowa Nowa, dz. cyt., s. 27.
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• Ja sobie to miejsce ulubiłam i przybyłam do was
z Częstochowy.
• Jezus, mój Syn ukochany, jest srodze zagniewany
na cały świat, wymierzona jest kara dla ludzkości.
Miecz sprawiedliwości dosięgnie grzeszący świat,
bo miara Bożej sprawiedliwości już się przebrała.
Kara Boża dosięgnie ludzkość. Ludzie z głodu lizać
będą kamienie, a ludzkie trupy porozrzucane będą jak
snopy w żniwa.
W jednej z wizji Matka Boża błagała Jezusa słowami:
Synu mój, daruj im jeszcze tym razem, przepuść tę karę.
• Cały świat sponiewierał prawa Boże i poprzekręcano
kościelne ustawy. Pycha tak dalece owładnęła ludzkością, że chwałę, jaka należy się Bogu, ludzie przywłaszczają sobie, a wszelka umiejętność i wynalazki nowoczesnej techniki są przyznawane ludziom.
• Pobożność jest rzadko spotykaną cnotą, a ci, którzy ją
praktykują, są wyśmiewani i wyszydzani.
• Czyńcie pokutę i nawróćcie się szczerze do Stwórcy
i Pana, bo inaczej zginiecie.
• Trwajcie silnie przy świętej wierze katolickiej, bo tylko
ona jest święta i prawdziwa.
• Codziennie pozdrawiajcie Mnie świętym Różańcem,
który jest Mi bardzo miłą modlitwą.
• Jeżeli czci należnej nie będziecie Mi oddawać, biada
wam! Kara Boża was dosięgnie, a bez mej opieki zginiecie. Wszyscy, którzy na to miejsce przyjdą i będą polecać
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się mojej opiece, nie zginą. Wy, którzy na to miejsce
przychodzicie, znajdziecie łaskę u mojego Syna. Przychodźcie tu licznie. Wielkich łask Bożych doznawać
będzie każdy, ktokolwiek tu przybędzie z wiarą i miłością i pozdrowi Mnie modlitwą różańcową.
• Miejsce to od wieków jest wybrane na chwałę moją
i Syna mojego. Tu stanie nie tylko świątynia, tu będzie
również stolica Króla Polski. Oczy całego świata będą
zwrócone na to miejsce, gdyż jak ogonek w jabłku pośrodku się znajduje, tak to miejsce na kuli ziemskiej.
Tu będzie Sąd Boski – Dolina Jozafata.
• Z miłości ku wam, dzieci moje, dam wam źródło wody,
a ktokolwiek z wiarą napije się jej lub dotknie – chociaż
rąk, nóg lub oczu nie ma – otrzyma zaraz nowe członki
i wszelkie choroby znikną bez śladu Nawet zmarły skropiony tą wodą, z woli mojego Syna, powróci do życia.
A każdy, kto będzie prosił o łaski, odbierać je będzie
w obfitości.
Po jednej z wizji Marianna Andryszczyk złożyła następujące świadectwo: „Widziałam źródło cudowne, z którego
płynęła czysta woda. Przy nim stała Matka Boża, a wokół
źródła mnóstwo przeróżnych kalek i chorych. Matka
Boża wzięła w rękę wody z tego źródła i pokropiła nią
złożonych niemocą i kaleki. Boże, co za widok!
Wszyscy wstali zdrowi i weseli, pełni szczęścia i wdzięczności. Tym, co rąk i nóg nie mieli, odrosły im momentalnie. Ci, co byli złożeni paraliżem, odrzucili kule,
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aby chodzić o własnych siłach. Innym, ranami i wrzodami okrytym, pod działaniem tej cudownej wody zagoiły
się te bolesne rany, i tak wszyscy zostali uzdrowieni.
Ci zaś, których diabeł trzymał w swej władzy, a nawet
ci, którzy byli opętani, zostali w jednej chwili uwolnieni. Grzesznicy bili się w piersi, a wszyscy razem chwalili
Boga, że tak wielkie rzeczy uczynił przez Maryję”.
• Błogosławię ten strumień wody, który w pobliżu
przepływa.
• Pragnę, aby lniane płótno słano pod moje stopy, a Ja
będę je błogosławiła. Płótno i woda mają moc leczniczą,
by wszyscy, którzy będą ich używać, otrzymali pomoc
dla duszy i ciała. Na całej kuli ziemskiej nie ma i nie
będzie takiego miejsca jak to, na którym klęczycie. Bóg
Ojciec od wieków upodobał sobie to miejsce dla chwały
mojej i swojego Syna Jednorodzonego. Ja jestem z wami
i po wszystkie wieki tu pozostanę. Oczekuję was z utęsknieniem, dzieci moje.
Orędzie to było przekazywane przez Mariannę Andryszczyk
(ur. 1877 r. – zm. 1935 r.) w Nowej Osuchowej od 1910 roku.
Spisał je na podstawie relacji naocznych świadków ks. Edmund
Szuba (ur. 1913 r. – zm. 1959 r.)4.

4
   http://www.duchprawdy.com/nowa_osuchowa_marianna_andryszczyk.htm, dnia 29.11.2019 r.
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Rodział drugi

Symbolika objawień
Matki Bożej Osuchowskiej

Piętnaście Białych Róż nad głową Maryi
Jeśli chodzi o ikonografię obrazu Matki Bożej Osuchowskiej,
to można go umieścić wśród takich objawień jak Pellevoisin
we Francji. Matka Boża ukazywana jest w owalu ukwieconym
Różami. Maryja w Osuchowej, kiedy się objawiła, miała wieniec
z piętnastu Róż. Liczbę piętnaście można odnieść do ukrytych
ran, które Jezus Chrystus przecierpiał w więzieniu jeszcze przed
Męką Krzyżową. Wiemy o nich dzięki objawieniom kapucynki
bł. Marii Magdaleny Martinengo (1687–1737) (Włochy). Nabożeństwo do piętnastu ukrytych ran Chrystusa zaakceptował
papież Klemens XII w XVIII wieku. Prawdę ukazaną w tym nabożeństwie Jezus Chrystus objawił też s. Leonii Nastał z Polski.
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15 ukrytych Mąk-Tortur Pana Jezusa:
1. Powiązali liną nogi i ciągnęli Mnie po kamiennych schodach do lochu. Wrzucili Mnie do cuchnącej ciemnicy
pełnej nieczystości.
2. Zdarli ze Mnie szaty i kłuli Mnie żelaznymi szpikulcami.
3. Związanego sznurami ciągnęli po ziemi, rzucając
od ściany do ściany.
4. Zawiesili Mnie na belce, na luźnym węźle, który się rozwiązał, i spadłem na ziemię. Tą torturą rozbity płakałem
krwawymi łzami.
5. Przywiązali Mnie do słupa i ranili Moje Ciało na różne
sposoby. Rzucali we Mnie kamienie i przypalali rozżarzonymi węglami i pochodniami.
6. Przebijali mnie szydłami, szpikulcami, włóczniami, rozrywali mi skórę i ciało.
7. Przywiązanemu do słupa podsuwali pod bose nogi
kawałki rozżarzonego żelaza.
8. Na głowę wgnietli Mi żelazną obręcz i oczy zawiązali Mi
brudną szmatą.
9. Posadzili Mnie na siedzenie pokryte gwoździami, które
wyryły na Moim Ciele głębokie dziury.
10. Na Moje Ciało wylali rozpalony ołów i żywicę, potem
gnietli Mnie na stołku pełnym gwoździ, które coraz
głębiej wbijały się w Moje Ciało.
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11. Na Moje poniżenie i udrękę, na miejsce wyrwanej brody
powtykali druty.
12. Rzucili Mnie na belkę i przywiązali Mnie do niej tak
ciasno, że zupełnie nie mogłem oddychać.
13. Gdy tak leżałem na ziemi, deptali po Mnie, a jeden
z nich, stawiając nogę na Mojej piersi, przebił Mi cierniem język.
14. Do ust wlali mi najohydniejsze wydzieliny i obsypali najohydniejszymi zniewagami.
15. Związawszy Mi na plecach ręce, rózgami wypędzili Mnie
z więzienia5.
Róża jest symbolem wynagrodzenia i wdzięczności.
Szczególnym ich przykładem jest Maryja. Ona w sposób
doskonały

czci

Jezusa

Chrystusa,

niosąc

Jemu

ulgę

w cierpieniach.
5

   http://www.duchprawdy.com/ukryte_meki_pana_jezusa_w_ciemnicy.htm, dnia 28.11.2019 r.
Do tych ukrytych ran jest dołączona modlitwa, do której jest dołączona
obietnica Jezusa szczególnej łaski w dniu sądu Bożego. „Tyleż razy żałuję
za moje grzechy. Przepraszam Ciebie, o mój Jezu, Panie i Boże mój, i proszę
o przebaczenie i miłosierdzie nad nami. Twoje nieskończone zasługi ofiaruję
Ojcu Przedwiecznemu na wynagrodzenie za moje grzechy i za kary zasłużone
przeze mnie. Mocno postanawiam zmienić moje życie i proszę, o Panie, aby
ostatnia godzina mojego życia, moich najbliższych oraz wszystkich grzeszników całego świata była pełna szczęśliwego pokoju. Proszę także o uwolnienie dusz czyśćcowych, tych mi najbliższych, jak i wszystkich w czyśćcu cierpiących. To miłosne uwielbienie i wynagrodzenie ponawiać pragnę każdej
godziny dnia i nocy, aż do ostatniej chwili mojego życia. Proszę Cię, mój
Najukochańszy Jezu, byś to moje szczere pragnienie w Niebie zatwierdził
i nie pozwól, aby ani ludzie, ani szatan w tym mi nie przeszkodził. Amen”.
Przepuść nam, Panie; Wysłuchaj nas, Panie; Zmiłuj się nad nami!
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Złote Promienie
W Księdze Habakuka, w wersetach zatytułowanych w brewiarzu: Bóg przychodzi na sąd, mamy ciekawy opis promieni, które wychodzą z rąk Pana: Wspaniałość Jego podobna
do światła, promienie z rąk Jego tryskają, w nich to ukryta
moc Jego (Ha 3, 4). Maryja, jak wiemy, otrzymała władzę
od Boga podczas swojej koronacji na Królową Nieba i Ziemi.
Objawienia, jakie miały dziewczynki z Osuchowej i św. Katarzyna Labouré z Francji, ukazują dłonie, z których wychodzą
promienie. Możemy te wizje odnieść do opisu z Księgi Habakuka i uświadomić sobie, że mają one odniesienie do czasów
zapowiadających powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Maryja
z promieniami w dłoniach jest niewiastą czasów ostatecznych.
Kolejny werset proroka ze Starego Testamentu opisuje plagi
zwiastujące oczyszczenie świata: Przed Nim idzie zaraza,
w ślad za nim gorączka śmiertelna (Ha 3, 5). Maryja jest
znakiem miłosierdzia i ratunku dla tych, którzy rozumieją Jej
wstawiennictwo u Boga.
W Osuchowej były to złote promienie. Ten kolor jest atrybutem królewskości. Św. Katarzyna Labouré też widziała
olśniewające promienie, które wychodziły z dłoni Maryi. Jak
wyjaśniła jej Matka Boża, oznaczały one liczne łaski. Nawet
widziała dłonie Maryi, jakby obciążone obfitością tych duchowych darów, których nawet ludzie nie chcieli od Niej przyjąć.
Maryja dłonie swe odkryła na zewnątrz i wtedy Katarzyna
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zobaczyła ich wielki blask6. Łatwo więc dostrzec podobieństwo
między objawieniami Matki Bożej z Nowej Osuchowej, Pellevoisin oraz Paryża. Zastanawiamy się, co one symbolizują. Prorok
Habakuk twierdzi, że w promieniach ukryta jest moc. Estella,
widząca z Francji, pisze: Najświętsza Dziewica otwarła dłonie
i spłynęły z nich łaski w postaci deszczu, a na każdej kropli pojawiły się słowa: „zdrowie”, „zaufanie”, „szacunek”, „miłość”,
„świętość” oraz słowa oznaczające inne łaski7. Maryja wyjaśniła potem, że te łaski czerpie z Serca Jezusa. Możemy się tylko
domyślać, jakie łaski Maryja chce rozdawać w Nowej Osuchowej, bo o tym nie mówi. Na pewno są one środkami zaradczymi na nędzę duchową człowieka. Sądzę, że łaską szczególną
w tym miejscu jest cnota czystości, o której mówiła Matka Boża
w Montichiari: Dzieci, miłujcie czystość, doceniajcie tę piękną
cnotę… jest tak droga naszemu Sercu, a wraz z modlitwą
rozprasza zawsze mroczne działanie złego ducha8! Cnotę też
należy rozumieć szerzej, jako przeciwstawienie się wszystkim
uzależnieniom, które pętają człowieka. Łaska wolności (czystości) jest dla ciebie w rękach Maryi. Trzeba tylko po nią przyjść
i z wiarą, nadzieją i miłością prosić, a wtedy ją otrzymasz.
Pamiętam jak jednego dnia, 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w parafii Chrystusa Króla
na Targówku sprofanowano dwie figury Matki Bożej. Jedną
6

   Apostolat.pl/Objawienia Cudownego Medalika, dnia 28.11.2019 r.
   Cruz J. C., Zobaczcie, jak Ona nas kocha. 50 objawień Matki Bożej potwierdzonych przez Kościół, Kraków 2014, s. 166-167.
8
   ks. Sobiech M., Objawienia Róży Duchownej. Montichiari i Fatima,
Łomża 2019, s. 94.
7
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na terenie parafii, a drugą na cmentarzu Brudnowskim. W tych
dwóch wizerunkach Maryi odłupano dłonie. Zastanawiałem
się kiedyś, dlaczego właśnie one wraz z twarzą Matki Bożej były
przedmiotem ataku. Myślałem, że dlatego, ponieważ wystawały
i łatwo było je utrącić. Z powyższych rozważań wiemy jednak,
że dłonie Maryi są święte i przez nie Bóg udziela szczególnych
łask, o jakich czasem w ogóle nie myślimy i nie zdajemy sobie
z nich sprawy. Warto więc modlić się przy świętych obrazach
i rzeźbach do Maryi, prosząc: Wyciągnij nade mną swe ręce
Maryjo, obdarz mnie łaską, jakiej chcesz mi udzielić. Przyjmuję ją i za nią dziękuję (…). Matko Boża, kocham Ciebie!

Łzy Matki Bożej
Na obrazie Matki Bożej Osuchowskiej widzimy łzy Maryi
i Jezusa. Są one wyrazem wielkiego bólu z powodu licznych
grzechów, jakimi ludzie znieważają Boga. To chyba najmocniejsza forma przekazu, który ma nas nawrócić, przebudzić
i uświadomić nam, że nasza Matka płacze. Co ja zrobiłem,
co inni czynią, że ona płacze. Matka płacze, gdy jej dzieci wybierają złą drogę życia. W naturalny sposób powstaje odruch,
aby być przy Maryi i ją pocieszać, i jak najszybciej się wyspowiadać, by mieć czystą duszę, być wolnym i na nowo całkowicie
stać się jej dzieckiem. Przypominają się łzy Maryi z La Salette,
które w 1846 r. wylała nad grzesznym światem. Z XIX wieku
znamy jeszcze sześć miejsc, w których Matka Boża płakała
ze swoich figur, natomiast w XX w. dokonała się niezliczona
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ilość cudów, które łączyły się ze łzami Maryi. Odnotowano
około 200 miejsc, gdzie Maryja płakała w swych wizerunkach.
Słynne są Syrakuzy z 1953 r., kiedy to z obrazu Matki Bożej
popłynęły łzy. W ostatnim czasie, 15 marca 1995 r. słynne też
było czternaście łzawień z Civitavecchia. Tam figurka płakała
krwią, co uświadamia nam intensywność cierpień Matki
Bożej9. My Polacy nie możemy też zapomnieć o cudownym
obrazie Matki Bożej Królowej Polski. 3 lipca 1949 r. w Archikatedrze w Lublinie z obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
popłynęły krwawe łzy. Oto relacja ks. Tadeusza Malca: Około
godz. 16:00 do zakrystii wbiegł zakrystianin i oświadczył,
że coś niezwykłego dzieje się z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Udałem się natychmiast i zauważyłem tłum
ludzi wpatrzonych w obraz. Spojrzałem i zauważyłem czarne
krople z prawego oka, spływające po policzku ku bliznom.
Uniesienie ludzi, jęk, płacz były tak potężne, że i ja również
rzuciłem się na kolana i razem z ludźmi dałem się unieść wielkiemu wzruszeniu aż do łez…10. Ludzie w Lublinie masowo
się nawracali, przed obrazem kładli legitymacje partyjne i szli
do spowiedzi. Łzy Matki Bożej okazały się silniejsze niż sowieckie wojsko, system zastraszenia bezpieki oraz systemowa
indoktrynacja. Łzy Matki Bożej uwolniły ludzkie serca. Jej łzy
pozostawione na całym świecie w miejscach ucisku człowieka

9
   Por. Lorenzi A., Łzy. Tajemnica Płaczącej Madonny z Syrakuz, Kraków
2014, s. 149.
10
https://www.https://fakty.interia.pl/podkarpackie/news-fenomen
-lez-maryi,nId,1182941.
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przynoszą duchowe powstanie i łamią stalowe łańcuchy, jakimi
diabeł przez grzech skuwa nieostrożne serca ludzkie. Maryja
w Lublinie uczyniła cud, gdy były to czasy prześladowań wierzących i umacniania totalitarnego systemu komunistycznego,
a jednak w tym trudnym okresie zwyciężała łaska Boża udzielona przez Maryję11.

Woda
Woda w Piśmie Świętym jest symbolem łaski Bożej oraz
oczyszczenia. Wszędzie, gdzie Maryja się objawia, daje ludziom
znak obfitości łask, jakich tam udziela, a jest nim źródło wody.
Ono samo jest kolejną łaską dla chorych, zniewolonych przez
złego ducha, by mogli odzyskać zdrowie i wolność życia w łasce
uświęcającej. W Lourdes, La Salette, Gietrzwałdzie, również
i w Nowej Osuchowej Maryja wskazuje nam na źródło wody,
które jest kolejnym dowodem Jej troski o nas.

Płótno
W Gietrzwałdzie Matka Boża prosiła, by podczas objawień
rozkładano płótno, które Ona błogosławi. Płótno odnosi się też
do szkaplerza świętego. Maryja już w XIII wieku mówiła, aby
szyć szkaplerze, poświęcać je i nosić. Poleciła to szczególnie zakonowi Karmelitów. Szkaplerz – kawałek płótna z wizerunkami
11
   Por. https://www.fronda.pl/a/cudowne-lzy-matki-bozej-w-lublinie
-znak-dla-polski,67751.html, dnia 28.11.2019 r.

Symbolika Objawień Matki Bożej Osuchowskiej

25

Maryi i Jezusa – jest to znak przymierza z Nią. Każdy, kto nosi
szkaplerz, doświadcza Jej szczególnej opieki. Jest to pamiątka, która przypomina też o Niej, ale i odstrasza złego ducha.
Również i w Osuchowej Maryja wskazuje na ten środek, zaliczany do sakramentaliów, i poleca go nam.
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Rozważania orędzia
Matki Bożej Osuchowskiej

Jam jest Służebnica Pańska,
Matka Boża Częstochowska
Maryja, która ukazała się dziewczynkom w Nowej Osuchowej, podaje swoje imię, wyraża swoją tożsamość. W Lourdes
św. Bernadecie powiedziała, że jest Niepokalane Poczęcie.
Pierinie Gilli powiedziała, że jest również Rosa Mystica.
Tu w Osuchowej Maryja objawia swój królewski atrybut.
Określa siebie jako służebnicę. Te same Słowa słyszymy w Ewangelii św. Łukasza: Oto ja służebnica Pańska (Łk 1, 38). Komentarzem do tych słów może być zdanie św. Jana Pawła II na temat
istoty władzy: Służba (…) stanowi istotę wszelkiej władzy właściwie sprawowanej: królować znaczy służyć. Papież Polak
ujawnia nam duchowe znaczenie służby jako atrybutu władzy
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Chrystusa. On w Wieczerniku umył nogi uczniom, aby ich
powołać do królewskiej misji władzy nad ludźmi przez służbę12.
Odpowiedź Maryi, że jest służebnicą, łączy się z objawieniem
woli Ojca Niebieskiego względem Niej, jest u początku tajemnicy wcielenia, przez którą realizuje się plan zbawienia człowieka i świata. Słowa Maryi w Nowej Osuchowej mają tajemniczy
plan objawienia chwały Bożej przez wielkie dzieła, jakie przez
Maryję chce na nowo uczynić Wszechmocny w miejscu objawień. Stają się proroctwem, które nie tylko przypomina wydarzenie zbawcze, ale je aktualizuje w naszych czasach, dając nam
nadzieję na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Z dalszego
tekstu objawień wynika, że Maryja rozradowuje nas planem
Bożym, że tu ma być stolica Króla Polski. Znów mamy odniesienie do Ewangelii Łukasza i opisu zwiastowania, który wyraża
królewskość Jezusa. Są to wyrażenia: Pan Bóg da Mu tron
Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba
na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca (Łk 1, 32-33).
Słowa Matki Bożej: Jam jest Służebnica Pańska zapowiadają przyjście Jezusa Chrystusa jako Króla Polski, co łączy się też
z powtórnym przyjściem Odkupiciela w majestacie i potędze.
Objawi się On wtedy jako Prawodawca i Sędzia. Jezus, będąc
Bogiem w jedności z Ojcem Niebieskim, dał początek wszystkim ludom i również je odkupił na krzyżu. Nie można dlatego
Chrystusa ograniczyć tylko do jednej grupy etnicznej. Jako człowiek urodził się w narodzie Izraela, lecz jako Bóg jest władcą
12
   https://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/
wieczerza_09041998.html, dnia 28.11.2019 r.

28

Ziemia Maryi

wszystkich narodów i wszystkich państw, w tym również
Polski13. Co ważniejsze, wszyscy powinni podporządkować się
Jego panowaniu! Natomiast słowa: dom Jakuba należy zrozumieć obecnie jako Kościół Rzymskokatolicki. To Jezus zbudował nowy dom poprzez nowe przymierze i w jego wnętrzu
są ludzie, którzy uwierzyli w Syna Bożego i Go czczą.
Drugie określenie: Matka Boża Częstochowska jest
na wskroś Polskie. Przenosi nas do stolicy duchowej Polski,
gdzie jest tron Maryi. Matka Boża Częstochowska to zarazem
Królowa Polski. Najpierw słowo Matka. Jest ono nam bliskie
i wyraża opiekę kobiety nad swym dzieckiem. Maryja, kiedy
do niej pielgrzymujemy, obdarza nas łaskami, które nas
ratują i wzmacniają. Przybywając do sanktuarium Maryjnego
i miejsca Jej objawień, przybywamy jak w Jej święto, jak z uroczystą wizytą imieninową, czy urodzinową. Można powiedzieć,
że pielgrzym, który przybywa do Maryjnego sanktuarium, odwiedza Maryję w dzień Matki. Słowa: Matka Boża przypominają nam, że Maryja jest przede wszystkim Matką Syna Bożego
– Świętą Bożą Rodzicielką, której Bóg przekazał atrybuty swej
władzy, jakimi są wszechpośredniczenie oraz panowanie.

Miejsce, na którym klęczysz,
przed wiekami zostało przez Boga przeznaczone
i dla Mnie wybrane

13
   Por. Pius XI, Quas Primas, o ustanowieniu święta Naszego Pana
Jezusa Chrystusa Króla, Watykan 1925, 13.

Rozważania orędzia Matki Bożej Osuchowskiej

29

W miejscu, gdzie Bóg się objawia, ludzie padają na twarz,
zdejmują sandały, klękają, odczytując to jako wewnętrzny nakaz. To jest naturalny odruch doświadczenia sacrum
(por. Wj 3, 5). Dziś postawa klęcząca w życiu katolików niestety
jest coraz rzadziej stosowana, a szkoda. W kolędzie śpiewamy,
że bydlęta klękają przed Bogiem, który objawia się w osobie
Jezusa Chrystusa. Cóż dopiero my, grzesznicy, powinniśmy
uczynić, gdy Jezus przychodzi do ubogiego wnętrza duszy człowieka. Objawienie uczy nas o mędrcach padających na twarz
(Mt 2, 11), a niezliczone obrazki Bożonarodzeniowe pokazują
osoby i zwierzęta klęczące przed Dzieciątkiem Jezus.
Na miejscu objawień w Nowej Osuchowej przy krzyżu
same powinny się zgiąć kolana, aby z wiarą, nadzieją i miłością prosić Maryję o szczególne łaski. Ziemia ta jest święta, Bóg
ją wybrał, aby odmienić los Polski, słowiańskiego ludu, który
zamieszkuje tę ziemię. Bóg wybrał to miejsce, by przywrócić
Polakom własność, którą stracili przez grzechy, tak jak Izraelici stracili ziemię obiecaną, gdy zaczęli czcić Baala. Bóg wybrał
przed wiekami to miejsce na swoje panowanie przez Maryję.
Tak jak człowiek był w planie Boga jeszcze przed stworzeniem
świata, tak to miejsce jest i będzie miejscem Jej zwycięstwa.
Ona tu chce przywracać utraconą godność, utracone mienie
naszych Ojców, utraconą Polskę do roli, jaką ma odegrać w dziejach zbawienia ludzkości. Nowa Osuchowa to ziemia Maryi.
Ona tu pragnie władać w duszach ludzkich, chce na nowo przygarnąć te dzieci, które w tym miejscu do Niej powrócą. Chce
je wyrwać ze szponów satanistycznej cywilizacji, która w imię
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demokracji posługuje się terrorem i wyrywa Boga z serc młodzieży przez współczesne, fałszywe ideologie.

Ja sobie to miejsce ulubiłam
Możemy się zastanowić, dlaczego Matka Boża ulubiła
to miejsce. Znajduje się ono na terenie Puszczy Białej zwanej
inaczej Białymi Kurpiami. Od Wyszkowa, wzdłuż Bugu,
aż do Ostrowi Mazowieckiej znajdują się lasy z sosnami wysokimi jak maszty, białymi brzozami i licznymi dębami. Pośrodku nich znajduje się miejscowość Nowa Osuchowa, otoczona ze wszystkich stron puszczą. Na mapie widnieje jako jasny
punkt na zielonej plamie. Ciekawe, że znajduje się w połowie
drogi z Jasnej Góry do Ostrej Bramy. Pobliskie tereny są mało
zaludnione z powodu słabej, piaszczystej gleby. Nie ma
w pobliżu dużych miast, lecz małe, ubogie wioski. Może właśnie
ludzie, którzy tu mieszkają, są upodobaniem dla Matki Bożej.
Ich proste życie jest tą właściwą glebą dla działania łaski Bożej.
Maryja mówi, że to miejsce sobie ulubiła. Jest ono też
piękne dzięki bujnej, dzikiej, niedającej się całkowicie podporządkować człowiekowi przyrodzie. Ziemia i powietrze
są czyste, niezniszczone przez chemię. Można tu głęboko oddychać lekko wilgotnym powietrzem, bez smogu. Latem
w lasach jest pełno jagód, a na jesieni w młodych zagajnikach można znaleźć wiele grzybów. Chociaż nie jestem grzybiarzem, to na swojej działce znalazłem prawdziwka, który
miał kapelusz o średnicy 25 cm. Sporo tu też maślaków.

Przyroda Nowej Osuchowej
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Przy miejscu objawień są też stawy. Teren jest podmokły
i obecnie gęsto zarośnięty trzciną i inną roślinnością. Człowiek może sobie pomyśleć, że Matka Boża przyszła po wodzie
do dziewczynek, które tędy przechodziły. Płynie tu rzeczka pod
nazwą Tuchełka. Słowo Chełka jest zdrobnieniem imienia żeńskiego Helena, które z greckiego oznacza blask księżyca. Faktycznie, bywają tu dość często noce z bezchmurnym niebem przy
pełni księżyca. Blask tego światła okrywa ziemię. W teologii
symbolem Maryi jest właśnie księżyc, gdyż Ona odbija w sobie
światło Chrystusa, który jest słońcem. W Ewangelii mamy samo
określenie Jezusa, który mówi o sobie, że jest światłem świata
(por. J 8, 12). Monstrancje przecież wykonuje się w kształcie
słońca, by podkreślić charakter osoby Jezusa Chrystusa, który
jest źródłem łaski. Słowa Tu Chełka mogą oznaczać w duchowym przekazie: Tu jest blask łaski, jaką Maryja świeci. Na myśl
przychodzi też św. Helena cesarzowa, która odkryła krzyż Jezusa
Chrystusa w Jerozolimie. Ten zakątek jest pozbawiony zgiełku
świata. Panuje tu naturalna cisza, którą przerywają przelatujące ptaki. Na początku października można zaobserwować
na niebie klucze ptaków, które mają tu swoją powietrzną drogę
do ciepłych krajów. Bywają momenty w tym miejscu objawień,
jakby wszystko zamarło, wstrzymało oddech – nie ma wiatru,
nic się nie porusza. Dopiero po chwili przychodzi wiatr, trącając liście oraz wprawiając w ruch gałęzie drzew, jak wiatr Ducha
Świętego, który inspiruje człowieka i daje mu natchnienie przyspieszające dynamizm jego życia (patrz fotografie: Przyroda
Nowej Osuchowej).
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Przejmującą ciszę wzmacnia obecność Maryi. Sam przyjazd tutaj daje ulgę i poczucie wewnętrznego pokoju, o ile człowiek jest w stanie na chwilę oderwać się od spraw doczesnych.
Można to miejsce pokochać, chociaż wydaje się tak zwyczajne
i po ludzku człowiek nie znajduje w tym miejscu niczego wyjątkowego. Jednak drzemie tu jakaś wielka duchowa siła, którą
ludzie coraz liczniej odkrywają.

(…) i przybyłam z Częstochowy
W 1910 r. w Częstochowie miało miejsce tragiczne wydarzenie. Pewien zakonnik paulin z chęci zysku materialnego ukradł
korony papieskie Matce Bożej na Jasnej Górze. Słowa Matki
Bożej: Przybyłam z Częstochowy mogą oznaczać, że Matka
Boża przychodzi, by prosić o ekspiację. Wzywa małe dziewczynki, którym się objawia, do modlitwy, pokuty i szczerego
nawrócenia. Jaki jest plan Boży względem tego miejsca? Może
tu Maryja chce uczynić nową, duchową stolicę Polski, gdzie podobnie jak na Jasnej Górze tysiące pątników będą przybywać
i prosić o szczególne łaski. Nie wiemy tego, ale możemy zastanawiać się, dlaczego Maryja mówi, że przychodzi tu z Częstochowy. Nawet końcówka nazw tych dwóch miejscowości jest
podobna. Częstochowa w znaczeniu miejscowości, która się
chowa za wzniesieniami. Osuchowa chowa się przed deszczem.
W tych dwóch nazwach jest określenie: chowania, ukrycia.
Czy to oznacza, że Maryja się tu ukrywa? Czy jest Ona tu jak
niewiasta z Apokalipsy, która zbiegła na pustynię, by ukryć
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syna i siebie przed smokiem i wężem (por. Ap 12, 13-14)?
Odkryć Ją na pewno mogą ci, którzy wierzą, kochają oraz pokładają w Niej nadzieję i zrozumieją, że tu są bezpieczni i mniej
narażeni na działanie złego.

Jezus mój Syn ukochany
jest srodze zagniewany
na cały świat (…)
Jezus Chrystus jest ukochanym Synem Maryi. Obrażenie
Go jest zniewagą wymierzoną również w Maryję, ponieważ
są Oni jednością. Również istnieje ta prawidłowość w drugą
stronę: znieważenie Maryi jest atakiem na osobę Jezusa Chrystusa. W ludzkich relacjach jest tak samo. Jeśli nas ktoś obrazi,
to możemy jeszcze to znieść. Znieważenie natomiast naszej
matki powoduje natychmiastową reakcję i chęć wymierzenia
kary przeciwnikowi.
Maryja mówi, że zagniewanie Chrystusa jest wielce srogie.
Słowo srogi w języku polskim oznacza osobę, która jest pozbawiona wyrozumiałości oraz litości. Łączy się to z pojęciem
osoby karzącej. W Starym Testamencie mamy przykład słusznego gniewu Matatiasza (por. 1 Mch 2, 24). W Ewangelii mamy
jeden przykład, kiedy Jezus uniósł się gniewem i był to święty
gniew – powyganiał wtedy przekupniów ze świątyni. Dziś należałoby usunąć z niektórych kościołów symbolikę oraz przedmioty, które nie są chrześcijańskie, lecz, o zgrozo, masońskie
lub zapożyczone z innych religii, np. pogańskich!
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Na Siekierkach w Warszawie Matka Boża mówi też o srogim
gniewie Boga, który wynika między innymi z niedocenienia
Jego dobroci (27 X i 22 XI 1943 r.): Syn Mój jest na was
srodze zagniewany. Gdy spojrzycie na pola, łąki i ogrody,
objawia wam dobroć Bożą. A wy się nie nawracacie. Padnijcie na kolana i proście Mnie i Syna Mojego, żeby się
nad wami zmiłował (…) Nawracajcie się, dziateczki, to Syn
Mój nie będzie was karał, a jak się nie nawrócicie, to was
ukarze. Módlcie się i przyprowadzajcie do Mnie owieczki,
tak jak wy przychodzicie, to po śmierci będziecie w Królestwie Niebieskim…14
Zastanówmy się, za jakie grzechy uniesiony jest świętym
gniewem Jezus Chrystus wobec świata, czyli ludzkości:
1. Detronizacja Boga przez wyrzucenie z konstytucji narodowych autorytetu Boga w Trójcy Jedynego oraz
Jego woli zawartej w Dekalogu i przykazaniu miłości
Boga i bliźniego (w obecnej konstytucji Polski nie ma odniesienia do Trójcy Świętej). Jest też konstruowany świat
bez wpływu Kościoła na sprawy społeczne i państwowe. Łączy się to z odrzuceniem objawienia zawartego
w Piśmie Świętymi i jest przyczyną chaosu duchowego
i moralnego. Ta postawa ludzkości łączy się z grzechem
pychy i otwiera ludzkość na działanie szatana.
2. Zestawienie w prawie państwowym innych religii, np. satanizmu na równi z katolicyzmem.
14
   htt p://w w w.swzygmunt.k nc.pl/ MARYapparitionsPOLAND/
HTMs/1943_MARYappPOLAND_SIEKIERKI_01.htm, dnia 16.12.2019 r.
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3. Deprawacja dzieci przez genderowy terroryzm. Ta ideologia
łączy się z grzechem rozwiązłości i jest grzechem sodomskim.
4. Postawa cyniczna oraz wroga względem wierzących.
5. Postawienie wartości wolności na pierwszym miejscu
z pominięciem prawdy i miłości.
6. Brak życia duchowego w życiu rodzin. To zaniedbanie
łączy się z grzechem lenistwa i gloryfikacją wartości
materialnych.
7. Letniość chrześcijan, którzy nie prowadzą życia sakramentalnego, nie rozwijają cnót, a działalność Kościoła
traktują jako działalność instytucji administracyjnej.
8. Mieszanie wiary katolickiej z innymi religiami.
9. Brak wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
10. Obrażanie Matki Bożej i pomijanie jej roli w dziele
zbawienia.
Trzeba zauważyć, że zagniewanie Jezusa Chrystusa może
dotyczyć szczególnie ludów Europy, które przyjęły niegdyś
chrześcijaństwo. Wydały wspaniałych misjonarzy, którzy
nieśli Ewangelię na cały świat. Niestety dziś ogłupione, zmanipulowane narody europejskie obróciły się przeciwko własnej
tradycji i kulturze, depcząc to, co święte, i ucinając korzenie
własnej, chrześcijańskiej tożsamości. Niestety, jak zauważył
kard. R. Sarah – Afrykańczyk, Europejczycy wolą wybrać nic
zamiast Boga Żywego, wolą przepaść i zagładę niż stabilność
oraz życie.
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(…) wymierzona jest kara dla ludzkości.
Miecz sprawiedliwości dosięgnie grzeszący świat,
bo miara Bożej sprawiedliwości już się przebrała
Warto się zastanowić, o jakiej karze mówi Matka Boża.
Czy Bóg dopuści kolejną wojnę światową, czy ludzie sami
w swojej nierozumności zgotują sobie piekło na ziemi, czy
będzie to katastrofa ekologiczna, czy jakaś szczególna kara
Boża? Prawdopodobnie Bóg przerwie proces satanizacji życia
człowieka. Gdyby tego nie zrobił, człowiek człowieka zagryzłby
ze złości i niechęci. Ludzie według proroctwa św. Pawła obecnie
stają się bez serca, obojętni, zimni, nieczuli na krzywdę ludzką
(por. 2 Tm 1-5). Dziś niektórzy stają się nawet bardziej pogańscy i dzicy niż w czasach pierwotnych ludów, przed narodzeniem Chrystusa, gdyż tamci ludzie mieli jeszcze jakąś intuicję
wiary i pokory wobec Stwórcy.
Co ciekawe, w swoich wizjach miecz sprawiedliwości
widzą wszyscy, którzy doświadczyli spektakularnych objawień
w XX wieku. Jest on symbolem kary dla ludzkości. Widzącym
ukazuje się anioł z mieczem, z którego wychodzą płomienie.
Te wizje mają dzieci z Fatimy oraz św. Faustyna. Na tym tle
czymś wyjątkowym jest wizja Marianny, która widzi Maryję
trzymającą miecz, a potem wznoszącą go do góry.
Jako ocalenie przed karą Bożą dla przedłużenia czasu miłosierdzia Bóg dzieciom z Fatimy przekazuje modlitwę wynagradzającą, a św. Faustynie przebłagalną (Koronka do Bożego
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Miłosierdzia). Te dwie modlitwy są w swej istocie zaskakująco
do siebie podobne i mają taki sam przekaz. Przenajświętsza
Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty! W najgłębszej pokorze
cześć Ci oddaję i ofiarowuję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na ołtarzach całego
świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa
i obojętność, którymi On jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca
Maryi, proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników (słowa
Anioła do pastuszków z Fatimy z 1916 r.)15.
Jak mówi Matka Boża, miara Bożej sprawiedliwości już
się wyczerpała, kielich goryczy został przepełniony. Warto
dodać, że Matka Boża w Osuchowej objawiła się przed drugą
wojną światową. Niektórzy twierdzą, że kara już była, lecz
są w błędzie. Maryja precyzuje karę, że ona dotyczy przyszłości, a będzie nią między innymi głód.

Ludzie z głodu będą lizać kamienie,
a ludzkie trupy porozrzucane będą
jak snopy w żniwa

Uświadamiając sobie monopolizację produkcji żywności,
która została ograniczona do kilku firm, a jeśli chodzi o ziarna
modyfikowane, to jest to jeden ogólnoświatowy koncern,
15
   http://www.fiatmariae.pl/modlitwa/fatima-modlitwa-wynagradzajaca/,
dnia 24.11.2019 r.
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dodatkowo dowiadujemy się, że rusza produkcja sztucznego mięsa. Nadmiar konserwantów, składników chemicznych
jest tak wielki, że ludzie zaczynają chorować na nowotwory,
białaczkę itp. Dodatkowo leki, które zamiast leczyć, szkodzą.
Dziś tylko z powodu zatrutego pożywienia i leków umiera
porównywalna liczba osób jak podczas II wojny światowej.
Nie jest to przypadkowe, tu nie chodzi tylko o pieniądze, które
zarabia się na ofiarach, lecz jest to planowe działanie zmierzające do depopulacji narodów, w szczególności narodu Polskiego. Bez wystrzałów, bez bombardowania, po cichu i przebiegle. Można jednak wybierać, czy jeść w sieciowych punktach
kanapkę z mięsem lub parówką, która zawiera 1300 azotanów,
czy jeść polskie jedzenie. Czy pić wodę zatrutą, czy dobrą.
Czy jeść warzywa sztuczne czy ekologiczne. Czy brać chemię,
czy leczyć się ziołami i naturalnymi metodami. Można jeszcze
dodać zjawisko przekroczonych wielokrotnie norm fal elektromagnetycznych. Chociaż oświeceni i postępowi reklamują z radością natężenie fal 5G, nie odnoszą już tej technologii
do zdrowia człowieka. Wszystko to jednak ma znaczenie i kumuluje się w naszym organizmie. Zjawisko zgonów na wielką
skalę, o którym mówi Matka Boża, już się zaczęło. W 2018 r.
zmarło 414 tysięcy Polaków. Wyobraźcie sobie tę liczbę – jak ci
ludzie stoją, jak wyglądają, ile zajmują miejsca. Pomyślmy, ich
już nie ma! To, o zgrozo, są małe dzieci, młodzi ojcowie i matki,
niekoniecznie starsze osoby.
Eksperymenty genetyczne mogą doprowadzić do klęski
głodu, w końcu zboża nie wydadzą ziarna lub inne rośliny nie
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dadzą owocu – jak mówiła Matka Boża w La Salette. Maryja
we Francji daje proroctwo o głodzie, podobne do tego z Nowej
Osuchowej: Jeżeli macie zboże, nie trzeba go siać. Wszystko, co posiejecie, zje robactwo, a to, co wzejdzie, rozsypie się
przy młóceniu. Nastanie wielki głód. Zanim głód nadejdzie,
dzieci w wieku poniżej siedmiu lat dostaną dreszczy i będą
umierać na rękach trzymających je osób. Inni będą pokutować z powodu głodu. Orzechy zrobaczywieją, a winogrona zgniją16. Natura zniszczona i przekreślona przez masową
produkcję odmówi posłuszeństwa. Tyle się mówi o ekologii,
a jednocześnie jak nigdy dotąd niszczy się Boże dzieło stworzenia, które nas żywi. Głód się już rozpoczął – tak naprawdę
nie ma co jeść. Jeszcze na wsi ludzie ubodzy nie stosują chemii,
bo ich na to nie stać. Jeszcze heroiczni rolnicy ekologiczni produkują dobrą żywność. Lecz jak osoba mieszkająca w mieście
może do nich dotrzeć? Już teraz małe dzieci umierają w wieku
do siedmiu lat. Jest to zapowiedź wielkiego głodu na ziemi,
który ma zmusić ludzi do pokuty i nawrócenia.

Synu mój,
daruj im jeszcze tym razem,
przepuść karę
Patrząc na to, co się dzieje, i doświadczając na własnej
skórze tego, jak Bóg jest odrzucony, człowiek wierzący pragnie
16

   Por. http://www.sanktuarium.saletyni.pl, dnia 24.11.2019 r.
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kary dla świata, tak jak Jan i Jakub, którzy chcieli ukarać
miasta samarytańskie, które nie chciały przyjąć Jezusa
(por. Łk 9, 51-56). Ludzie błagający Boga przez dzień i noc
pragną, aby zło, które dokonuje się dzisiaj, było przerwane.
Maryja jest Matką Miłosierdzia i myśli o tych wiernych, ale
i o tych, którzy są zagubieni.
Święty

Maksymilian

Kolbe

określił

Maryję

jako

Wszechmoc Błagającą, lecz po tym, co widzimy i słyszymy,
możemy sądzić, że miara Bożych upustów już się wypełniła,
i że nawet na wstawiennictwo tak wielkiej Królowej w dziejach
świata może być już za późno. Warto się zastanowić nad celem
kar, jakie Bóg chce dopuścić względem ludzkości. Możemy
się domyślać, że są one lekarstwem i ratunkiem. Sam Jezus
to wyjaśnia w objawieniach w Heede (Niemcy) w 1937 r.: Wielu
Mnie teraz przeklina, lecz to właśnie cierpienia, które spadną
na ludzkość, ocalą ją (…). Wielu odpokutuje wszystko za tych,
którzy mnie teraz przeklinają.

Cały świat sponiewierał prawa Boże (…)
W Polsce jest zwyczaj, że przed egzaminem maturalnym
młodzież jedzie na Jasną Górę, by zawierzyć się Matce Bożej
i poprosić o błogosławieństwo. Sam chodząc po kolędzie, spotkałem młodą kobietę, która to po latach z wielkim sentymentem wspominała taką pielgrzymkę. Powiedziała, że prosiła
wtedy również o dobrego męża i jej prośby zostały spełnione.
Niedawno dowiedziałem się, że katecheta w pewnym liceum
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nie znalazł żadnej osoby, która chciałaby z nim pojechać
do Częstochowy. Osoba, która się nie modli i nie pielgrzymuje
– nie zachowa Bożych przykazań. Jaka będzie jej przyszłość?
Pomyślmy o rodzicach, dziadkach tych dzieci, które nie mają
pragnienia, aby spotkać się z Matką Bożą i Panem Bogiem.
W środowiskach obojętnych religijnie wzrasta nowe pokolenie Polaków. Dokąd ono zmierza, jakie będzie miało poglądy?
To skutek bezprawia, jakie opanowało Polskę. Nikt z czasów
okupacji komunistycznej i deptania niepodległych, wierzących
Polaków nie został ukarany. Nie uczy się prawdziwej historii
naszej Ojczyzny, nie przekazuje się dumy narodowej. Nadal
jednak wykorzystuje się obywateli przez podwyższone podatki
i brak możliwości konkurowania z hegemonią korporacyjnych,
zagranicznych firm. Prawa Boże zostały zastąpione prawem
ludzkim. Chce się obecnie wmówić, że chrześcijaństwo jest synonimem zacofania. Stąd osoby wierzące nie mają autorytetu.
Odrzuca się mądrość Bożą, której strzegą chrześcijanie, szczególnie w odniesieniu do rodziny, a wybiera mdłe i bezwartościowe porady.
Nastąpiło rozbrojenie wierzących. Przekonuje się, że chrześcijanin nie może być radykalny, bo to nie jest właściwa postawa
człowieka żyjącego Bogiem, że wszelka walka jest niewłaściwą
terminologią, gdyż kojarzy się z dominacją i walką o władzę
– jest to niewłaściwe rozumienie. Mówi się, że według słów
Jezusa człowiek powinien się podporządkować, nie stawiać
oporu złemu. Nic bardziej błędnego. Od chwili walki Archanioła z szatanem w niebie do dziś i do końca świata będzie się toczył
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zażarty bój z naszym potrójnym przeciwnikiem: upadłymi aniołami, grzeszną naturą i duchem tego świata. Święta Faustyna
pisze w Dzienniczku, że zaczyna dzień walką i kończy go walką
(Dz. 606). Walka jest wpisana w nasze życie. Myśląc o kryzysie
dzisiejszych chrześcijan, trzeba powiedzieć, że jedną z podstawowych przyczyn jest to, że dla świętego spokoju błogosławi
się coś, co jest byle jakie i tandetne, akceptuje się minimalizm.
Natomiast Jezus Chrystus był bardzo radykalny i stawiał wymagania, o czym dzisiaj czasem się zapomina (kwestia dopuszczenia do Bierzmowania i innych sakramentów). Tragiczne
w skutkach jest również uleganie przez niektórych duchownych
politycznej poprawności. Wierni obecnie są zdezorientowani
i sami nie wiedzą, jakie jest stanowisko Kościoła w pewnych
kwestiach. Chociaż jasne i klarowne odpowiedzi znajdują się
w Katechizmie Kościoła Katolickiego, to jednak potrzeba zdecydowanego stanowiska pasterzy w kwestiach spornych. Najbardziej istotne jest to, że przepowiadając Ewangelię, należy
kierować się prawdą i dobrem wiecznym słuchaczy, wzywać
ich do nawrócenia, a przenigdy do akceptacji grzechu. Istotne
jest też w głoszeniu słowa Bożego, by kierować się miłością
do swojej ojczyzny, jej wspólnym dobrem, bronić dobra obywateli i wspierać ich w ucisku.

(…) i poprzekręcano kościelne ustawy
Na przykład zmiany w prawie kościelnym (Kodeks Prawa Kanonicznego) dotyczą kar. Widać, że są one mniejsze. Kanon 2335
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mówił (Codex Iuris Canonici ogłoszony przez Benedykta XV
27 maja 1917 r.), iż katolicy wstępujący do sekty masońskiej
względnie do jej podobnych stowarzyszeń, walczących z Kościołem i z legalnymi władzami cywilnymi, popadają tym
samym w ekskomunikę, zarezerwowaną Stolicy Apostolskiej
simpliciter. Kanon 1374 mówi zaś teraz: Kto zapisuje się do stowarzyszenia działającego w jakikolwiek sposób przeciw Kościołowi, powinien być ukarany sprawiedliwą karą; kto zaś
popiera tego rodzaju stowarzyszenie lub nim kieruje, powinien
być ukarany interdyktem. Różnica między tymi dwoma kanonami polega na tym, że pierwszy całkowicie wyłącza ze wspólnoty Kościoła, drugi już nie. Różnica jest między karą ekskomuniki
a interdyktem. Jest to zdecydowane złagodzenie kary dla tych,
którzy należą do organizacji niszczących Kościół katolicki.
Przekręcanie kościelnych ustaw wprowadza nas w kontekst
historyczny. Objawienia Matki Bożej w Nowej Osuchowej dokonały się w niecałe trzy lata po napisaniu przez świętego papieża
Piusa X encykliki Pascendi Dominici Gregis (8 września 1907 r.).
Można też połączyć słowa Matki Bożej z obroną wiary katolickiej
przez wspomnianego papieża. Otóż św. Pius X stanął do walki
z modernizmem (prądem myślowym, który niestety przeniknął
do teologii). Był on jak niebezpieczny wirus zaszczepiany w Mistyczne Ciało Chrystusa, który w tamtych czasach był jeszcze
do uleczenia przez dyscyplinę kościelną. Dziś niestety wypełzł
z wielką siłą i zaraża umysły znaczących duchownych, którzy
w imię modernistycznych idei odchodzą od objawienia i ciągłości nauczania Kościoła.
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We wstępie do encykliki święty papież pisze, że celem działalności modernistów, których nazywa ukrytymi nieprzyjaciółmi Kościoła, jest zrujnowanie królestwa Jezusa Chrystusa, którym jest święty Kościół. Papież zauważa bolesną
prawdę, że do grona modernistów należą też duchowni.
Pisze, że brak im właściwej wiedzy teologicznej i filozoficznej,
a jednak zdobywają uznanie i akceptację dla swoich poglądów.
Nazywają siebie odnowicielami Kościoła, a niszczą wiarę w jej
najgłębszych korzeniach. Pisze też o konieczności zdemaskowania tych kapłanów. Pius X idee modernistów nazwał zbiorem
wszystkich herezji.
Podaję kilka błędnych twierdzeń modernistów zauważonych przez papieża:
1. Wiara jest owocem przyrody, to natura wszczepiła
w człowieka ideę Boga.
2. Rozum nie poznaje Boga, ale pozwala go doświadczyć.
Dla modernistów akt wiary to tylko uczucie, nie decyzja.
3. Dogmaty są tylko symbolami, wyobrażeniami prawdy,
w którą wierzymy. Dogmat powinien się rozwijać i zmieniać. Kościół nie może trzymać się dogmatów, bo to skostniałe formułki.
4. Wszystkie religie są prawdziwe, ponieważ są autentycznymi wyrazami różnych doświadczeń religijnych. W tej
koncepcji pogańskie wierzenia są również prawdziwe.
5. Sakramentów nie ustalił Jezus, lecz życie religijne.
6. Kościół to wytwór życiowej, kolektywnej świadomości.
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7. Kościół należy oddzielić od państwa.
8. Kościół ma być podległy państwu.
9. Autorytet kościelny powinien dostosować się do autorytetu cywilnego.
10. Zmniejszyć liczbę pobożnych praktyk.
11. Znieść celibat.
Modernizm jest bardzo niebezpieczny, zwłaszcza w przypadku praktykowania go przez duchownych, którzy powinni
być autorytetem dla innych. Poza tym jak powiedział papież,
nie niszczą oni Kościoła w sposób otwarty, lecz ukryty. Modernista nie mówi, że Kościół katolicki jest zły, nie neguje wprost
jego działalności. Sam nawet nazywa się członkiem tej wspólnoty. Najbardziej przewrotne jest to, że modernista kwestionuje istotę zbawienia, niezastąpioną rolę Kościoła w dziele odkupienia oraz prowadzi innych na manowce. Można powiedzieć,
ze modernista kradnie serce wierzącego, depozyt wiary, którego
powinien strzec. Odziera go z całej rzeczywistości nadprzyrodzonej, pomijając działanie w nim łaski Bożej. Sprowadza go
tylko do rzeczywistości stworzonej, materialnej. Modernizm
jest platformą, po której szatan wchodzi do Kościoła ze wszystkimi swoimi obrzydliwościami. Ta ideologia prowadzi do kultu
osobowego zła.
Widać to jasno w kwestii podporządkowania się Kościoła
państwu. Modernizm to ideologia, która jest narzędziem dla
państwa totalitarnego. Używa się w niej określeń: pluralizmu,
wolności religijnej, szacunku wobec innych. W swej istocie
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jednak ta ideologia jest instrumentem posłuszeństwa ludzi
względem władzy. Pomocą w tym ma być religijność człowieka. Środowiska masońskie zorientowały się, że siłowa walka
z Kościołem nie przynosi rezultatów, jak np. we Francji, Polsce,
czy Meksyku. Podjęto zatem decyzję przeniknięcia w struktury Kościoła i wykorzystania go do głoszenia ateistycznych
idei, które przyspieszą całkowitą władzę nieprzyjaciół Chrystusa nad ludzkością. W ten sposób Kościół przestanie pełnić
misję zbawczą. Proces ten był zaplanowany i nabiera cały czas
rozmachu z powodu braku czujności.
U

modernistów

następuje

pomieszanie

hierarchii

bytowej. W myśleniu człowieka, który jest podatny na wpływ
herezji modernistycznej, na pierwszym miejscu jest on sam,
potem praca, rodzina. Ma to na celu zburzenie porządku
Bożego. Tradycyjny, właściwy ład to na pierwszym miejscu
Bóg, a potem człowiek, przyroda, wartości materialne itd.
Miarą postępowania moralnego według objawienia powinien być Bóg, o czym mówią słowa Jezusa: Bądźcie więc
wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”
(por. Mt 5, 43-48). Moderniści jako miarę doskonałości religijnej ustanowili człowieka, co ma charakter bałwochwalczy, bo przecież to człowiek ma się dostosować do Boga,
a nie odwrotnie. Otóż dziś Bóg według modernistów ma się
dostosować do człowieka. A do kogo ma się dostosować człowiek? Do zwierząt i matki ziemi, a tak naprawdę do interesów
korporacji. Na czele prawdziwej modernistycznej hierarchii
bytowej jest korporacja, a potem złoża naturalne, pieniądze,
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zwierzęta, człowiek, Bóg. Ten porządek jest diabelski! Jeśli
korporacja jest najważniejsza, to zauważmy, że w niej też jest
pewien porządek ważności osób. Na ich czele czasem stoją
bezwzględni ludzie, którzy ani Boga, ani ludzi się nie boją,
a dość często też są ukrytymi wyznawcami szatana. Tak oto
doszliśmy do prawdy. Na czele hierarchii modernistów jest
upadły anioł, twórca zamętu.
To, co za czasów św. Piusa X było w zalążku, dziś już promieniuje trendem, w którym ubóstwia się matkę ziemię, zapominając często o nawróceniu do Boga. Jest to ideologia,
która może odciągać od spraw ostatecznych (śmierć, sąd
Boży, niebo, piekło) i prowadzić donikąd. Gdy przyjrzymy się
bliżej, to zobaczymy, że zazwyczaj nie popełniają w tej kwestii
nadużyć zwykli śmiertelnicy, lecz wielkie koncerny zajmujące
się produkcją.
Wcześniej zwracano uwagę na grzech, który był przestępstwem wobec Boga, w czasach humanizmu na grzech względem człowieka-bliźniego, dziś już względem natury. Za jakiś
czas może to być grzech względem robotów, grzech wobec
rządzących, co ostatecznie jest grzechem wobec korporacji.
W tym układzie państwa narodowe przestają mieć znaczenie. Ostatecznie liczy się dobro korporacji międzynarodowej
i jego zysk.
Jak wykorzystać modernistyczne umiłowanie ekologii?
O co tu chodzi? To proste. Obecnie powstał fanatyczny szał
w temacie produkcji dwutlenku węgla. Chce się zmniejszyć
produkcję bydła w Holandii i innych krajach Europy, bo one
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produkują dwutlenek węgla, co powoduje zmiany klimatyczne.
Tak naprawdę chodzi o produkcję sztucznego mięsa, o wprowadzanie nowych technologii pozyskiwania energii, co w prostej
linii łączy się z biznesem korporacji, które chcą się pozbyć
konkurencji w imię szlachetnych idei. Tak więc wielcy modernistyczni ideolodzy ekologii, którzy nawołują do ubóstwa,
reprezentują najbogatszych ludzi na świecie i otrzymują
od nich pieniądze.
Modernista chcący dobra człowieka, zapomina o nim
samym. Bo jeśli człowiek będzie jadł sztuczne mięso, to jak
długo będzie żył? Gdzie są ci wszyscy ekolodzy, gdy chodzi
o jakość pożywienia wprowadzanego na rynek. I tu ideologiczny bełkot daje swoją odpowiedź: Człowiek jest nowotworem ziemi, ponieważ ją wykorzystuje i niszczy. Pomyślmy,
co z nowotworem się czyni. Wycina. Czyli w imię pseudoreligii katolickiej, dobra świata, lepszej przyszłości będzie się
dopuszczać regulację poczęć przez środki chemiczne, zabijać
ludzi przez aborcję, eutanazję oraz pochwalać samobójstwa.
By ludzie mogli to kupić, moderniści wprowadzili ideę ewolucji dogmatów — to teoria Darwina w zastosowaniu do teologii. To największy wyłom w Kościele. Powoduje on otwarcie
się Kościoła na akceptację tego, co jest grzechem, a nawet wywyższenie go, postawienie jako przykładu do naśladowania.
Według idei modernistycznych dogmat musi się dostosować
do życia człowieka. Tak więc modernistyczni księża biskupi
będą popierać środowiska LGBT, robić sobie zdjęcia na tle tęczowych flag. Święty Paweł mówi: Ale gdybyśmy nawet my
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lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą
wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! (Ga 1, 8-9). Modernizm jest herezją, co potwierdziło kilku papieży Kościoła
Świętego. Jeśli ktoś głosi lub popiera takie poglądy, wyklucza
się ze wspólnoty Kościoła Świętego przez przyjęcie fałszywej nauki. Ta osoba też nie jest reprezentatywna dla wspólnoty wierzących, ponieważ współpracuje z jej wrogami. Jest
po prostu kolaborantem. Ewangelia ostrzega, że nie można
dać się poprowadzić ślepemu, gdyż jak powiedział Jezus:
obaj w dół wpadną (Mt 15, 14). Linia podziału między fałszywym Kościołem, a prawdziwym polega na tym, że ten
właściwy strzeże objawienia i przekazuje naukę, która jest
zgodna z wcześniejszymi dokumentami magisterium Kościoła. W nauczaniu dotyczącym wiary i moralności nie może być
sprzeczności, żadnego błędu. Na przestrzeni wieków istnieje
logiczna kontynuacja tych samych myśli, nie w celu zmieniania dogmatów, lecz ich pogłębienia. Duch Święty czuwa nad
tym i przez naukę apostołów, ojców Kościoła, sobory i inne
dokumenty nauczycielskiego urzędu Kościoła wciąż nas prowadzi i umacnia.
Jeśli wierzący ma niepokój sumienia i chce wiedzieć, z kim
ma do czynienia, niech na to, co słyszy i widzi, nałoży słowa
z Pisma Świętego i Katechizmu. Jeśli to się zgadza, to może być
spokojny w odniesieniu do słów danego księdza czy wierzącego.
Poza tym niech patrzy na owoce nauczania, czy one prowadzą
do świętości, czy od niej odciągają. Jest to prosta weryfikacja
tego, co jest prawdziwe, a co fałszywe, czy przede mną jest
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przedstawiciel Boga, czy fałszywy prorok, który reprezentuje
ojca kłamstwa.
Rewolucyjni moderniści nie oszczędzili też liturgii, prowadząc innych do czystej, protestanckiej wiary, która jest okrojona
z nabożeństw Chrystologicznych, Maryjnych i kultu świętych.
Główna destrukcja poszła w kierunku desakralizacji i umniejszenia czci względem Najświętszego Sakramentu. Moderniści
nie zostawili też w spokoju rodziny, robiąc bałagan w kwestii
roli mężczyzny, kobiety oraz dzieci w rodzinie.
Skutki działania modernistów można odnieść do objawień
Matki Bożej z Akita: Działanie szatana przeniknie nawet
Kościół do tego stopnia, że będzie można zobaczyć kardynałów sprzeciwiających się innym kardynałom i biskupów
występujących przeciwko innym biskupom. Kapłani, którzy
mnie czczą, będą wyszydzani i prześladowani przez współbraci… świątynie i ołtarze będą plądrowane. Kościół będzie
pełny tych, którzy pójdą na kompromis, a szatan będzie
kusił wielu kapłanów i osoby konsekrowane, aby opuścili
służbę Panu17.
Skutkiem działań modernistów będą podziały rozrywające
Mistyczne Ciało Chrystusa. Przyczyną będą zmiany nauczania Kościoła, niedopuszczalne i nie do przyjęcia, stanowiące
prawdziwą wewnętrzną wojnę. Co najsmutniejsze, według słów
Matki Bożej, spora część księży pójdzie na układ z wrogami Kościoła i podejmie kolaborację.
17

   http://www.duchprawdy.com/akita.htm, dnia 11.11.2019 r.
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Pycha tak dalece zawładnęła ludzkością,
że chwałę, jaka należy się Bogu,
ludzie przywłaszczają sobie,
a wszelka umiejętność i wynalazki
nowoczesnej techniki
są przyznawane ludziom
Maryja przypomina, że przyczyną oślepienia ludzkości jest
pycha. To matka wszelkich innych grzechów. Matka Boża Róża
Duchowna podaje dwa przykłady pychy. Pierwszym jest stawianie siebie ponad Boga: Obecnie nadszedł czas, kiedy człowiek nawet ponad samego Boga chce być wywyższony i żyje
w bezbożności i pogaństwie18. Drugi przykład dotyczy pomijania Matki Bożej: (…) ludzka pycha doprowadziła do tego,
że wprowadziła zamęt nawet na szczytach Kościoła. Usiłuje
się Mnie, Matkę, usunąć z Kościoła i wyrwać z serc dzieci19.
Współczesny człowiek zapomniał, że ma służyć Bogu i współpracować z Jego łaską. Przecież wszyscy dla Niego żyjemy
(por. Łk 20, 38)! To, że potrafimy coś wymyślić czy zrobić, jest
owocem współdziałania z łaską Bożą. Jeśli coś nam się uda, to powinniśmy być wdzięczni Bogu, że nam w tym dopomógł. Nowoczesna technika dawno już przestała służyć wielkim wartościom,
lecz służy w dużej mierze profitom materialnym, a nawet stała się
18

   ks. Sobiech M., Objawienia Róży Duchownej. Montichiari i Fatima,
dz. cyt., s. 81.
19
   Tamże, s. 88.
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kolejnym bożkiem sama dla siebie. Młody człowiek nie słucha rodziców, autorytetem jest to, co przeczyta w internecie. Pycha, jak
wiemy, jest murem, który izoluje człowieka od Boga i ludzi. Dana
osoba zostaje sama i staje się już łatwym łupem dla złego, który
jest ojcem kłamstwa. Nowoczesna technika w rękach ludzi zadufanych w sobie staje się też dla nich niebezpieczna. Dochodzą do nas
informacje na temat mind control – kontroli umysłu. Przecież już
teraz powstają urządzenia kierowane myślami człowieka. Istnieje
też możliwość, by urządzenie wysyłało myśli do danej osoby. Powstają konkretne urządzenia, które przez fale elektromagnetyczne wysyłają do umysłów ludzkich zaprogramowane imperatywy.
Wykorzystują one do tego urządzenia związane z elektroniką,
jak np. komputery czy telefony. W ten sposób nie tylko przez
media, lecz i przez nowoczesną technikę można stymulować
niechęć do czegoś, agresję, myśli samobójcze itp. Technika poszła
tak daleko do przodu, że obecnie istnieją już drony „Szarańcze”,
które mają parę centymetrów i mogą wykonywać cele bojowe.
Matka Boża w La Salette daje zapewnienie, że wszystkie dzieła
pychy ludzkiej zostaną zniszczone przez wodę i ogień, czyli
żywioły natury20.

Pobożność jest rzadko spotykaną cnotą,
a ci, którzy ją praktykują,
są wyśmiewani i wyszydzani

20
   Cruz J. C., Zobaczcie, jak Ona nas kocha. 50 objawień Matki Bożej
potwierdzonych przez Kościół, dz. cyt., s. 132.
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Matka Boża zauważa, że dziś zostało mało osób pobożnych.
Oni są śmiertelnymi wrogami modernistów, którzy tak naprawdę są ateistami. Moderniści chcą ich zniszczyć, ośmieszyć, by swą
postawą nie burzyli tego, co modernizm chce osiągnąć. Cnota
pobożności podkreśla sakralność życia, jego nadprzyrodzoność.
Osoba pobożna jest posłuszna natchnieniom Ducha Świętego
i z żarliwością chce oddawać cześć Bogu. Czyni to przez praktykowanie nabożeństw, które powstały z woli Bożej pod wpływem
prywatnych objawień. Święty Paweł pisze, że pobożność daje
wierzącym moc (por. 2 Tm 3, 5). Te osoby nie są chwiejne,
ale zdecydowane w swoich poglądach. Mocno wierzą i praktykują wiarę przez wewnętrzne i zewnętrzne akty czci. Można powiedzieć, że ludzie pobożni są synami i córkami obietnic Bożych.
Wierzą głęboko, że przez praktykowanie różnych nabożeństw
uczestniczą w przymierzu z Bogiem, który obiecuje im opiekę.
Są to ludzie prostego serca. Oni nie poddają w wątpliwość
słów Boga. Mówiąc krótko, są przeciwieństwem modernistów,
ich wyrzutem sumienia. Moderniści zgrzytają zębami na ich
widok. Aby im dokuczyć, czynią to przez modernistycznych
księży, którzy nie znają lub pogardzają nabożeństwami. Czasami
to może wynikać z niewiedzy. Jednak nie zmniejsza to ogromu
goryczy, jakiej czasem doświadczają w Kościele ludzie pobożni.
Jest to temat wstydliwy, ponieważ ujawnia braki w tradycyjnej
edukacji księży. Pochodzą oni czasami ze wspólnot o cechach
modernistycznych, i przez to stają się co najmniej obojętni
wobec tych kwestii. Jednak nie można zapominać o tym, że jest
też grupa wspaniałych, pobożnych księży.
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Popularne nabożeństwa Chrystologiczne:
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Pierwsze piątki miesiąca
Droga Krzyżowa
Gorzkie Żale

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego:
Święto Miłosierdzia Bożego
Obraz Miłosierdzia Bożego
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Godzina Miłosierdzia Bożego
Apostolstwo Miłosierdzia Bożego

Nabożeństwa Maryjne:
Różaniec
Litania
Pierwsze soboty miesiąca
Noszenie szkaplerza lub medalika
Akty ofiarowania

Nabożeństwa do świętych:
Litanie
Modlitwy okazyjne
Modlitwy o uproszenie łask
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Nabożeństwa łączą się też z kultem obrazów, co doprowadza
niektórych do gorączki, ponieważ nie rozumieją oni, że obraz
pomaga spotkać się z osobą, którą przedstawia. Człowiek jest
istotą duchowo-materialną i potrzebuje takiego ułatwienia.
Modlitwa przed obrazem nie jest bałwochwalczym kultem, lecz
sposobem oddawania czci Bogu, jak On sam sobie tego życzy
w licznych objawieniach.

Czyńcie pokutę
i nawróćcie się szczerze do Stwórcy i Pana,
bo inaczej zginiecie
Matka Boża na obrazie w Osuchowej płacze tak samo jak
Dzieciątko Jezus. Warto nadmienić, że w czasach reformacji
Matka Boża płacząca objawiła się na Górze Kalwaryjskiej niedaleko miejscowości Bardo. Tam przybiegli do niej ludzie i ujrzeli
ją szlochającą. Kiedy pobiegli, aby się jej dotknąć, uniosła się
w górę do nieba. Uzmysławia nam to powagę sytuacji – Boża
Rodzicielka płacze. To oznacza, że Bóg płacze nad sytuacją
człowieka, który odwrócił się do niego plecami, który go nie potrzebuje, który zamiast się wyrzec szatana, wyrzeka się Boga.
Te łzy to ponowny krzyk serca, który usłyszał świat w La Salette,
kiedy Matka Boża ukazała się Maksymowi i Melanii jako postać
płacząca. Są to wielkie łzy i stanowią przeciwwagę dla grzechów
ludzkości. Dlatego Maryja prosi: Czyńcie pokutę. Te słowa jak
refren powtarzają się we wszystkich miejscach, gdzie Maryja
się objawia. Maryja chce nam powiedzieć, że sama modlitwa
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nie wystarczy. Nastawienie pokutne uchroni nas od dalszych
grzechów. Podjęta pokuta jest drogą nawrócenia i trwania
w tym, co dobre, co Boże. Jeśli chcesz wyzwolić się z jarzma
złego, np. z nałogów – pokutuj. Wtedy zmieni się twoje myślenie
i zahartuje się twoja wola. Czynienie pokuty za grzechy, rezygnacja z przyjemności tego świata, umartwianie się są treningiem duchowym, środkiem do świętości, do którego zachęcano przez konferencje ascetyczne. Nigdy nie pójdziesz w życiu
duchowym do przodu, jeśli będziesz wybierał tylko to, co łatwiejsze, jeśli nie będzie w tobie samozaparcia i nie przekreślisz
pożądliwości ciała. Człowiek, który czyni pokutę, widzi Boga,
Jego miłosierdzie i sprawiedliwość. Lgnie do niego, bo wie,
że tylko On jest ratunkiem. Inaczej zginie w odmętach grzechu,
bo z niego sam wydostać się nie potrafi.

Trwajcie silnie
przy świętej wierze katolickiej,
bo tylko ona jest święta i prawdziwa
Maryja wypowiada dogmat wiary, że tylko w Kościele jest
pełnia zbawienia i prawdy. Mówi, że wiara katolicka jest święta,
to znaczy, że pochodzi od Boga i jest najważniejszym światłem dla człowieka, które zaświeciło całemu światu w osobie
Chrystusa. Jest również prawdziwa, nie zawiera żadnego
fałszu, posiada wymiar Boski, zawiera doskonałość Boga.
Bóg w Jezusie sam wypowiada słowa: Ja jestem drogą,
prawdą, i życiem (J 14, 6). I tę naukę o Bogu w Trójcy
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Świętej Jedynym przez wieki przekazuje nam święty i apostolski Kościół.
Nie istnieje inna wiara, ani pogańska, ani wymyślona przez
jakiegoś guru, w której można otrzymać zbawienie, ponieważ
jest ono dane przez ręce Maryi, przez Jej Syna na krzyżu. W dokumentach Deklaracji o wolności religijnej Sobór Watykański II napisał: Wierzymy, że ta jedyna prawdziwa religia istnieje w Kościele katolickim i apostolskim, któremu Pan Jezus
powierzył zadanie, aby niósł ją do wszystkich ludzi (…).
Jak pisałem, moderniści zrównali wszystkie religie
do jednego mianownika, stwarzając iluzję, że można być zbawionym poza Kościołem, że zbawienie jest łatwe i nie wymaga
z naszej strony wysiłku oraz przyjmowania sakramentów.
Jest to jedna z największych pułapek dla człowieka, który przestaje się troszczyć o własną duszę, a kiedy się budzi po śmierci
już jest za późno. Maryja przecina te dyskusje słowami:
Tylko wiara katolicka jest prawdziwa. Można dopowiedzieć
tylko Amen.

Codziennie pozdrawiajcie mnie
świętym Różańcem,
który jest Mi bardzo miłą modlitwą.
Słowa Różańca to słowa Boga Ojca, którymi wysławia
Maryję. Czy mogą być słowa droższe Jej sercu? Przez słowa modlitwy różańcowej powracamy do początku dzieła zbawienia,
które rozpoczyna się przez wcielenie Syna Bożego. Czy może
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Maryja coś jeszcze bardziej miłować niż moment poczęcia się
w niej Jezusa Chrystusa za sprawą Ducha Świętego? Maryja
prosi: Odmawiajcie codziennie Różaniec. Niestety w praktyce
wiernych odmawiają oni Różaniec zazwyczaj tylko w październiku. Tu zaś nie może być przerwy, zapomnienia. Od tego zależy
twoje zbawienie. W Różańcu nie powinno być miary. Jeśli ktoś
się nie modlił, to warto zacząć od jednej dziesiątki, potem
jednej części, a następnie trzy części itd. Na pewno odmawianie
tej modlitwy i umiłowanie jej, tak jak Maryja, jest szczególną
łaską, ale wszystko przyjdzie z czasem. Nie może to być zwykła
recytacja słów, lecz powinno to być połączone z rozważaniem
najważniejszych wydarzeń zbawczych prawd wiary. W Kościele wschodnim okupowanym przez Sowietów był to podstawowy katechizm. Przez modlitwę różańcową uczono wiary.
Wy też możecie uczyć swoje dzieci i wnuki, mówiąc o Chrystusie, o Jego życiu, o tym, co dla nas uczynił. Ukochajmy Różaniec, który często jest wyśmiewany przez modernistów. Trzymajmy go mocno, bo z drugiej strony trzyma go Maryja i przy
jego pomocy prowadzi do nieba.
Odmawianie Różańca jest uobecnianiem Matki Bożej, tak
jak to czyni kapłan względem Jezusa Chrystusa podczas wypowiadania słów konsekracji w czasie liturgii Mszy Świętej.
Maryja powiedziała dzieciom w Fatimie: Zawsze gdy odmawiacie Różaniec, przychodzę do was. Kiedy odmawiamy Różaniec, zapraszamy Maryję w nasze życie codzienne, w nasze
zmartwienia, a Ona woła nas, byśmy nie zapomnieli o Bogu i Jej
wstawiennictwie. Maryja w tylu objawieniach na świecie wciąż
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niestrudzenie mówi do nas jak do upartych dzieci jedno zdanie:
Odmawiajcie Różaniec. Prosiła o to w Gietrzwałdzie, Nowej
Osuchowej, Fatimie, Akita. Różaniec, jak powiedziała, jest miłą
jej modlitwą. Dlaczego? Ponieważ pozdrawiamy Ją słowami
Boga Ojca przekazanymi Jej przez św. Archanioła Gabriela. Poza tym cieszy się Ona, że prosimy Ją o pomoc: módl się
za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Wskazówką dla nas, by odmawiać Różaniec, mogą byś słowa
Maryi, jakie w sercu usłyszał krzewiciel Różańca świętego,
bł. Bartolo Longo: Jeżeli pragniesz spokoju duszy i kiedyś jej
zbawienia, rozszerzaj nabożeństwo Różańca świętego, bo ten,
kto to czyni, nie zginie21. Warto postanowić, tak jak powiedziała Maryja, aby odmawiać Różaniec ku Jej czci i naszemu zbawieniu codziennie. Lecz jeszcze ważniejsze jest, by odmawiać
go wspólnie w rodzinie. Jeśli tak będzie, wasz dom i rodzina
stanie się mieszkaniem Maryi. Warto zapoznać się ze świadectwem z Hiroszimy i Nagasaki, jaka jest moc wspólnego Różańca.
Orędzie Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi z Węgier
zawiera pierwszą i najpilniejszą prośbę Matki Bożej. Dotyczy
ona systematycznej modlitwy w rodzinach w czwartki i piątki.
Ma to być pokutne czuwanie przez godzinę. W jego trakcie
należy odmówić Różaniec, Drogę Krzyżową, koronki, litanie
oraz przeczytać wskazaną lekturę duchową, np. Dzienniczek
św. Faustyny22.
21   Pabis M., Kich G., Nowenna Pompejańska, Kraków 2017, s. 13.
22
   Por. Olczyk P. (opr.), Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi,
Wrocław 2017, s. 40-41.
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Jeżeli czci należnej nie będziecie
Mi oddawać, biada wam!
Kara Boża was dosięgnie,
a bez mej opieki zginiecie
Cześć dla Maryi powinna wynikać z faktu, że jest Matką
Bożą i Matką naszą. Przecież czwarte przykazanie mówi:
Czcij ojca swego i matkę swoją. Okazujemy szacunek rodzicom, kiedy ich słuchamy. Kiedy spełniamy zbawienne polecenia, które Maryja przekazała w objawieniach, to właśnie ją
czcimy. Cześć wobec Matki Bożej powinna wynikać ze sprawiedliwości. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele Ona dla nas
czyni, jak bardzo wstawia się za nami u Boga, o czym sama
wspomina. Nasza cześć dla Maryi nie może być powierzchowna, chwilowa lub dla świętego spokoju. Powinna być żywa,
głęboka, prawdziwa i trwała. Chodzi o to, aby każdy z nas
miał żywą relację z Maryją, wszystko do niej kierował, wszystko jej oddawał i do niej powracał. Można powiedzieć, że dziś
bez Jej wstawiennictwa zginiemy. Ktoś powie, że przesadzam. Jednak będę się upierał przy swoim. Obecnie jest tak
wielkie napromieniowanie zła, że naprawdę, bez szczególnej
łaski wierności Bogu, jaką wyprasza nam Maryja, zginiemy
z kretesem. To zagadnienie wstawiennictwa Matki Bożej wyjaśnia Ona sama w Montichiari, mówiąc: Dzieci potrzebują
tej matczynej miłości, ponieważ przy ich słabościach łatwo
oddalają się od Pana naszego, Boga Ojca Wszechmogącego.
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Oto dlaczego przychodzą23! Przecież to Maryja depcze głowę
węża. Ona nas wyzwala. Gdzie jest Maryja, tam jest zwycięstwo.
Przypominają o tym też objawienia z Wigratzbad. Objawiła się
tam Matka Boża Zwycięska i powiedziała: Zbuduj tu dla mnie
kaplicę. Zdepczę stopami głowę węża24. Ojcowie soborowi natchnieni przez Ducha Świętego pisali o tzw. pokoju śmierci.
Zaznaczają, nie może nas zwodzić fałszywa nadzieja, że wszystko jest w porządku, jeśli nie będzie trwałych, uczciwych umów
między społeczeństwami. Przestrzegają przed zbrodniczą ręką
ludzi bezwzględnych i nieliczących się z Bogiem i człowiekiem.
Możemy się doczekać przerażającego pokoju śmierci. Człowiek
fizycznie będzie bezpieczny, lecz znajdzie się w upodleniu systemowym. Ludzie będą ginąć masowo w wymiarze moralnym
i duchowym25.
Powinniśmy ze wszystkich sił zabiegać o patronat Maryi.
Służą też temu liczne pielgrzymki. Maryja delikatnie zwraca
uwagę: Przybywajcie tu do Osuchowej, chcę was ocalić, umiłować, obudzić, powołać, natchnąć. Maryja zwraca uwagę, że będą
jednak osoby, które dzięki jej opiece przetrwają czas spotęgowania nieprawości na świecie i nie ulegną złemu. Stań pod obrazem
w kościele osuchowskim ze słowami: Maryjo, broń nas. Te słowa
są odniesieniem do starożytnej modlitwy Pod Twoją Obronę.
23
   ks. Sobiech M., Objawienia Róży Duchownej. Montichiari i Fatima,
dz. cyt., s. 92.
24
   Cruz J. C., Zobaczcie, jak Ona nas kocha. 50 objawień Matki Bożej
potwierdzonych przez Kościół, dz. cyt., s. 196.
25
   „Gaudium et spes” - Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie
współczesnym Soboru Watykańskiego II, nr. 82-83.
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Matka Boża także na Siekierkach mówiła o tym, że bez Jej
opieki ludzie ginąć będą w walce duchowej, 27 X 1943 r.: Na Moje
słowa mogą gwiazdy spadać i słońce się zaćmi. Na Moje
słowa ziemia się rozstąpi i będą przepaście. Idź z Krzyżem i
z Różańcem, a Ja cię osłonię Swoim płaszczem. Choć będziesz
cierpiała, nie bój się, bo jesteś pod Moim płaszczem (…)26.
W Nowej Osuchowej wypowiada podobne słowa:

Wszyscy, którzy na to miejsce przyjdą
i będą polecać się mojej opiece, nie zginą
Maryja daje przyrzeczenie, a wiemy, że ona zawsze dotrzymuje słowa. Nowa Osuchowa to miejsce szczególne – zawarcia z Maryją przymierza gorliwej modlitwy w czasach walki
duchowej, jaka obecnie się rozgrywa. Wielkie rzesze ludzi
powinny tutaj, do miejsca objawień, przybywać z żywą, prostą
wiarą w słowa Maryi, że kto się poleci jej opiece w tym miejscu,
nie zginie. Modlimy się w antyfonie do pieśni Maryi w święta
Matki Bożej Ostrobramskiej: Do Ciebie wołaliśmy Matko Miłosierdzia i przez Ciebie otrzymaliśmy pomoc od Pana. Taka jest
wiara Kościoła w opiekę Matki Bożej. Zachęcaj drogi czytelniku
swoich przyjaciół i przybywaj tu, do Maryi. Ona jest i czeka,
bo to miejsce jest od wieków wybrane na miejsce jej panowania. Nasze rozważania trzeba poszerzyć w tym miejscu jeszcze
o inny tekst objawień.
26
   ht t p://w w w.sw z yg munt.k nc.pl/M A RYappa r it ionsPOL A N D/
HTMs/1943_MARYappPOLAND_SIEKIERKI_01.htm, dnia 16.12.2019 r.
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W tej wiosce nie spłonie ani jeden dom
– nie będzie uszkodzony (…)
a gdyby nawet kogo kula przeszyła,
szkodzić mu nie będzie
i nikt od wypadku nie zginie.
Ja jestem z wami
i po wszystkie wieki tu pozostanę
Maryja daje wyraźną wskazówkę, że to miejsce jest chronione nie
tylko w wymiarze duchowym, ale i materialnym. Ocalenie mieszkańców oraz ich domów w Nowej Osuchowej będzie wielkim znakiem
opieki Maryi. Słowa Matki Bożej bardzo przypominają ostatnie słowa
Jezusa z Ewangelii Mateusza: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie
dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 20). Mają one wymiar eschatologiczny i odnoszą nas do powtórnego przyjścia Jezusa jako Króla,
który dokona sądu nad światem. Słowa Maryi: Ja jestem z wami
przez wszystkie wieki i tu pozostanę to swego rodzaju latarnia
morska, która świeci w ciemnościach. To balsam radości, że nie jesteśmy sami w boju z grzechem. To ponowne słowa zachęty, aby przybyć
na to miejsce i oddać się pod opiekę tak wielkiej Matce.
W Heede (Niemcy) sam Jezus objawiał się Grecie Ganseforth
i wyrzucał ludziom, że nie słuchają Matki Bożej: Ludzie nie słuchali
mojej Najświętszej Matki, kiedy ukazywała się im w Fatimie i nawoływała ich do pokuty. Teraz Ja sam przychodzę w ostatniej godzinie,
aby ostrzec i upomnieć ludzkość27!
27
   Cruz J. C., Zobaczcie, jak Ona nas kocha. 50 objawień Matki Bożej
potwierdzonych przez Kościół, dz. cyt., s. 221.

Ziemia Maryi

64

Wy, którzy na to miejsce przychodzicie,
znajdziecie łaskę u mojego Syna.
Przychodźcie tu licznie
Oddawanie czci Maryi jest miłe Jezusowi. Również
On błogosławi tym, którzy pielgrzymują do tego miejsca.
Maryja zachęca, aby jak najwięcej osób tu przyprowadzić.
Należy wciąż umacniać naszą wiarę we wstawiennictwo Matki
Bożej do Jezusa Chrystusa za nami.

Wielkich łask Bożych doznawać będzie każdy,
ktokolwiek tu przybędzie z wiarą i miłością
i pozdrowi Mnie modlitwą różańcową
Maryja mówi o szczególnych, wielkich łaskach, jakie ludzie
tu otrzymują przez modlitwę różańcową. Przypomina o dwóch
cnotach Boskich, które pozwalają przyjąć bogactwo duchowe,
jakie ma dla nas do przekazania Maryja od Boga. Może to być
łaska świętości za życia, obrony wiary itp. Na pewno miejsce
to jest szczególnym połączeniem nieba z ziemią przez Jej serce,
miejscem miłosiernego wejrzenia Boga na tych, którzy klęczą
pod krzyżem.
Zastanawiające jest, że Matka Boża również na Siekierkach
łączy cnoty Boskie z modlitwą różańcową. Na początku Różańca
świętego mówimy trzy Zdrowaś Maryjo w intencji wzmocnienia trzech sprawności duchowych. 9 X 1943 r. na Siekierkach:
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Przyjdą ciężkie czasy, ale kto będzie miał iskrę wiary, nadziei
i miłości, ten nie zginie… A następnego dnia wyraziła pragnienie, by ludzie nie wstydzili się Różańca, tylko by Różaniec był
ich godłem i ochroną (…)28.

Miejsce to od wieków jest wybrane
na chwałę moją i Syna mojego.
Tu stanie nie tylko świątynia,
tu będzie również stolica Króla Polski
Stolica Króla Polski może dotyczyć zgromadzenia wielu
szlachetnych Polaków: mężczyzn i kobiet, świeckich i zakonnych osób, które będą przejęte ideą intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski i do niej doprowadzą. Łączy się to z uszanowaniem prawa Bożego w prawodawstwie i życiu społecznym.
Stolica Króla Polski oznacza również, że to będzie duchowa
stolica nowej, odkupionej Polski po oczyszczeniu świata z tego,
co jest fałszem i buntem względem Boga. Te zdania Maryi
dają nadzieję i motywują do działania. Kiedy zawodzą nas
politycy, reprezentujący często obce interesy, my chcemy zagłosować na Chrystusa, chcemy Jego królestwa przez poszanowanie Bożych przykazań. To przypomina czasy Izraela,
kiedy sam Bóg był ich królem, gdy nie mieli jeszcze Saula, czy
Dawida. To był czas wyjątkowy, kiedy sam Bóg przez sędziów,
proroków, ludzi natchnionych rządził w Izraelu. Słowa Maryi
28
   ht t p://w w w.sw z yg munt.k nc.pl/M A RYappa r it ionsPOL A N D/
HTMs/1943_MARYappPOLAND_SIEKIERKI_01.htm, dnia 16.12.2019 r.
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w Nowej Osuchowej o Królu Polski przenoszą nas do objawień,
jakie miała służebnica Boża Rozalia Celakówna. Miała ona
wizje związane z przyszłością i miała przekazywane orędzia.
1938 r. „Moje dziecko! Za grzechy i zbrodnie popełnione
przez ludzkość na całym świecie ześle Pan Bóg straszną karę.
Sprawiedliwość Boża nie może znieść dłużej tych występków.
Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeśli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić intronizację (…) we wszystkich państwach i narodach na całym
świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej
nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości
Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy
nie powstaną. Zapamiętaj to sobie, dziecko moje, zginą i już
nigdy nie powstaną!!! (…) Pamiętaj, dziecko, by sprawa tak
bardzo ważna nie była przeoczona i nie poszła w zapomnienie.
(…) Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona. Trzeba
wszystko czynić, by intronizacja była przeprowadzona. Jest
to ostatni wysiłek miłości Jezusowej na te ostatnie czasy!
Pytam z bojaźnią tę osobę, czy Polska się ostoi? Odpowiada mi:
Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym
tego słowa znaczeniu, jeśli się podporządkuje pod Prawo Boże,
pod prawo Jego miłości. Inaczej, moje dziecko, nie ostoi się.
I jeszcze na ostatek mówi do mnie przekonywująco: Oświadczam ci to, moje dziecko, jeszcze raz, że tylko te państwa nie
zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem. Przyjdzie
straszna katastrofa na świat – mówił – jak zaraz zobaczysz.
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W tej chwili powstał straszliwy huk. Owa kula pękła. Z jej
wnętrza wybuchnął ogromny ogień, za nim polała się obrzydliwa lawa jak z wulkanu, niszcząc doszczętnie wszystkie państwa,
które nie uznały Chrystusa. Widziałam zniszczone Niemcy
i inne zachodnie państwa Europy. Z przerażeniem zwróciłam
się o ratunek do tego Pana, a on mi mówił: Nie bój się, dziecko,
i trzymał mnie za ramiona. Pytam go: Czy to jest koniec świata,
a ten ogień i lawa, czy to jest piekło? Otrzymuję odpowiedź:
Nie jest to koniec świata ani piekło, tylko straszna wojna,
która ma dopełnić dzieła zniszczenia.”
1939 r. „Moje dziecko, będzie wojna straszna, która spowoduje takie zniszczenie (…). Wielkie i straszne grzechy i zbrodnie są Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten Naród
za grzechy, zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa
i nienawiść. Jest jednak ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna
za swego Króla i Pana w zupełności poprzez intronizację, nie
tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie
z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga (…). Tylko we
Mnie jest ratunek dla Polski29.
Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski nie jest
związana tylko z jednorazowym aktem uznania Jego za jedynego władcę naszej Ojczyzny. Polega ona na doprowadzeniu
do rzeczywistego Jego panowania w Polsce. Oznacza uwzględnienie prawa Bożego w prawodawstwie i egzekwowanie tego
29
   https://www.fronda.pl/a/objawienia-rozalii-celakowny-nie-splyna
-krwia-panstwa-co-maja-mnie-za-krola,82125.html, dnia 29.11.2019 r.
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przez władze wykonawcze. Jezusa Chrystusa według objawień
służebnicy Bożej Rozalii Celakówny powinien uznać cały rząd
i nie powinien on służyć interesom partyjnym, lecz Jezusowi
Królowi Polski (fot. 22).

Oczy całego świata będą zwrócone na to miejsce,
gdyż jak ogonek w jabłku pośrodku się znajduje,
tak to miejsce na kuli ziemskiej.
Tu będzie Sąd Boski – Dolina Jozafata
Maryja przekazuje proroctwo związane z przyszłością
Nowej Osuchowej. Tu będzie Sąd Boży, to znaczy jakieś decydujące zdarzenie w historii całego świata, nie tylko Polski.
Wyjaśnia dalej Matka Boża, co oznacza Dolina Jozafata.
Warto zerknąć do 20 Rozdz. 2 Księgi Kronik. Tu możemy
odnaleźć wydarzenia ze Starego Testamentu, które mogą
być zapowiedzią wydarzeń przyszłych w Nowej Osuchowej.
Otóż Jozafat był królem judzkim, który został napadnięty przez
trzy królestwa: Moabitów, Ammonitów i Meunitów. Wielkie
wojsko nadciągało przeciwko niemu i jego poddanym. Najpierw
Jozafat przeraził się, a następnie zarządził w całym królestwie
post, aby prosić Pana o pomoc. Gorliwą modlitwę zanosił
do Boga i został wysłuchany. Przez Jachazjela został pocieszony.
Bóg powiedział, że sam będzie walczył za nich. Z ufnością wyruszyli, by stanąć naprzeciwko wrogiej armii. Na przodzie szli
śpiewacy, którzy uwielbiali Boga. Gdy tam przybyli, Bóg zesłał
na wrogów ducha niezgody i lęku, na skutek czego, jeszcze przed
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atakiem, sami się pozabijali. Polska jest tak łakomym kąskiem
dla jej wrogów, że oni sami między sobą mogą się pobić i wykrwawić, co w historii już miało miejsce. Polska po pierwszej
wojnie światowej odzyskała niepodległość, kiedy jej zaborcy
się osłabili.
Maryja przekazuje nam wielkie proroctwo triumfu Boga
w czasach goryczy i dezorientacji. Budzi ono nadzieję i napawa
optymizmem. Powinniśmy za przykładem króla Jozafata
pościć, modlić się, ufać, uwielbiać Boga. To recepta na zwycięstwo Polski w naszych czasach! Przypominają się słowa sługi
Bożego Augusta Hlonda, że Polska nie zwycięży żadną inną
bronią, tylko Różańcem.
Można zauważyć prawidłowość, że większość orędzi Matki
Bożej zwieńczona jest nadzieją. Również tak jest w bardzo
drastycznych opisach oczyszczenia świata przez Maryję
w La Salette. Na koniec orędzia Matki Bożej Melania odnotowuje: (…) wszystko będzie odnowione: Bogu będzie się służyć
i oddawać chwałę30.
Warto wspomnieć na koniec proroctwo papieża Benedykta
XI na temat Kościoła w latach przyszłych: W totalnie zaplanowanym świecie ludzie będą strasznie samotni. Jeśli całkowicie stracą z oczu Boga, odczują całą grozę swojej nędzy. Następnie odkryją małą trzódkę wyznawców jako coś całkowicie
nowego. Odkryją ją jako nadzieję, która jest im przeznaczona,

30
   Cruz J. C., Zobaczcie, jak Ona nas kocha. 50 objawień Matki Bożej
potwierdzonych przez Kościół, dz. cyt., s. 132.
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odpowiedź, której zawsze potajemnie szukali31. Mimo stwierdzenia kryzysu Kościoła i faktu powszechnej ateizacji przez
usunięcie z życia Boga, papież kończy swą zadumę nad przyszłością pragnieniem i nadzieją spotkania Boga. Bo tylko
On jest odpowiedzią na nasze najgłębsze pragnienie miłości.
Nie mogą tego pragnienia całkowicie zniszczyć żadne ideologie
ani postęp cywilizacyjny.

Z miłości ku wam dzieci moje dam wam źródło wody,
a ktokolwiek z wiarą się jej napije lub dotknie
– chociaż rąk, nóg lub oczu nie ma –
otrzyma zaraz nowe członki
i wszystkie choroby znikną bez śladu.
Nawet zmarły skropiony tą wodą,
z woli mojego Syna powróci do życia.
A każdy, kto będzie prosił o łaski,
odbierać je będzie w obfitości
To źródło przez złych ludzi zostało zasypane. Trzeba je
znów odkryć. Obecnie jednak jest ujęcie wody przy kapliczce.
Sądzę, że Maryja mówi o uzdrowieniach duchowych – jesteśmy istotami duchowo-fizycznymi. Jeśli chorujemy fizycznie,
to również doświadczamy cierpień duchowych i na zmianę. Zły
duch ma wpływ na nasze ciało. Kiedy zostanie ono pokropione
wodą z Osuchowej, zostanie uwolnione spod wpływu różnego
31

   https://www.gloria.tv/post/aWQpYcfbRLG42848ez9pxL8av,dnia 28.11.2019 r.
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rodzaju chorób i dręczeń. Cudowna woda, która uzdrawia,
to rzeczywistość Maryjnych objawień, tak jest w Gietrzwałdzie
i Lourdes. To pieczęć miłości Maryi, która chce nam pomagać
i ulżyć w cierpieniach.
Nie lekceważmy tak ważnych objawień ukrytych w głębi
sosnowych lasów. Przyszedł czas, aby uwierzyć w nie z nową
mocą i z radością spełnić prośby Maryi, które dla nas są zbawienne i niosą życie Boże!
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Rozdział czwarty

Cuda Matki Bożej Osuchowskiej

Cuda w naszym życiu dokonują się przede wszystkim
dzięki wierze. W praktyce pobożności osób, które przybywają
do Nowej Osuchowej szczególne znaczenie ma przyłożenie płócienka32 (fot. 5) do części ciała, która jest chora lub noszenie
go na sobie, co staje się dla wiernych pancerzem duchowym.
Wierni również często piją wodę, którą można zaczerpnąć koło
kapliczki w lesie, lub kropią się nią. Połączone jest to z głębokim wejrzeniem w oczy Matce Bożej, modlitwą różańcową,
a czasem zamówioną Mszą Świętą w intencji uzdrowienia.
Jednak trzeba też w pokorze przyjąć czasem trud niewysłuchanej modlitwy, gdyż cierpienie, które nas spotyka, jest częścią
tajemniczego planu zbawczego, który poznamy po śmierci
na sądzie Bożym. W miejscu objawień i w kapliczce człowiek
doświadcza niesamowitego pokoju wewnętrznego oraz ciszy,
32

   Płótno lniane, które było potarte o cudowny obraz Matki Bożej.
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która staje się przestrzenią do spotkania z Bogiem. Ten stan
wewnętrzny jest początkiem cudu przemiany duszy, a czasem
nawet uzdrowienia ciała.
Ryszard Kurowski w pracy magisterskiej z 1995 roku opisuje
szereg uzdrowień, jakie dokonały się w tym miejscu. Wśród nich
przypadek najbardziej spektakularny to uzdrowienie Franciszka Sienickiego z 26 czerwca 1961 r. Podczas budowy szkoły
na jego głowę z dużej odległości spadła ważąca kilka kilogramów część silnika spalinowego. Miał pęknięcie czaszki i rozległe rany na twarzy, stracił przytomność. Po chwili przybiegła jego żona. Gdy go ujrzała, zaczęła się modlić tymi słowami:
O Matko Boża Osuchowska, przybądź na ratunek mojego męża
i nie zostawiaj nas sierotami. Chory w tym momencie odzyskał
przytomność, nie zdając sobie sprawy, co się stało, nie odczuwał także żadnego bólu. Został zawieziony karetką do szpitala.
Po ośmiu dniach od operacji mężczyzna wrócił do domu33.
Były tu też liczne uzdrowienia z opętań i zniewoleń.
Są relacje, że pewna kobieta była siłą wniesiona do kapliczki
przy kościele. Kiedy z niej wyszła, przytomnym głosem powiedziała: Jestem uzdrowiona.
Pewna kobieta z Nowej Osuchowej przeżywała depresję
po śmierci swojej matki. Mówiła, że może tylko usiąść i płakać.
Zaczęła jednak modlić się na Różańcu i powtarzać słowa:
Jezu, ufam Tobie. Dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Osuchowskiej wyszła z załamania.
33
   Por. Kurowski R., Kult Matki Bożej w parafii Osuchowa Nowa,
dz. cyt., s. 90.
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W miejscowości koło Nowej Osuchowej w 1992 r. Zdzisław
zachorował na nowotwór złośliwy jelita grubego. Lekarze prognozowali, że przeżyje najwyżej pół roku, a rok to już będzie
bardzo dużo. Lekarka powiedziała żonie tego mężczyzny w szpitalu, żeby pogodziła się ze śmiercią męża. Ona jednak modliła
się i poprosiła o odprawienie Mszy Świętej w Nowej Osuchowej
w intencji jego uzdrowienia. Tuż przed operacją, w Wielkanoc
Zdzisław jako strażak trzymał sztandar podczas Mszy Świętej.
Był to dla niego wielki wysiłek, bo przecież poważnie chorował.
W pewnym momencie spojrzał w kierunku obrazu Matki Bożej,
znajdującego się nad tabernakulum, i dostrzegł, że namalowana postać Maryi życzliwie się do niego uśmiecha. Operacja się
odbyła, ma założoną stomię. Mija 28 lat, a on żyje, choć nie
miał na to szans!
Dziewczynka Iza, chodząca do szkoły podstawowej, miała
narośl w okolicy ust. Lekarze zastanawiali się, co zrobić,
bo jeśliby ją ucięli, to zostałaby blizna. Jej babcia Teresa zawiozła ją do Nowej Osuchowej. W małej kapliczce, w lesie
babcia zanurzyła płócienko w wodzie święconej i przyłożyła
trzy razy do narośli dziewczynki. Modliła się też do Matki Bożej
i odmawiała Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Potem dziewczynka pojechała do domu. Za jakiś czas babcia zadzwoniła
i zapytała córkę, jak wygląda znamię Izy. Matka odpowiedziała, że nie wiadomo, kiedy to wszystko, co ją szpeciło, zniknęło.
W 2018 r. Andrzej hydraulik, który miał mnóstwo pracy
i realizował umowę z deweloperem, zobowiązał się też do pracy
bezpłatnej. Miał pomóc pewnej osobie w Nowej Osuchowej

Cuda Matki Bożej Osuchowskiej

75

według swoich umiejętności zawodowych. Miał nowotwór,
o którym nie chciał mówić żonie, aby jej nie martwić. Przez
wstawiennictwo Matki Bożej zawarł umowę z Panem Bogiem,
że on pomoże tej osobie, a Pan Bóg, jeśli będzie chciał,
uzdrowi go. Po zakończeniu pracy, którą mimo choroby bezinteresownie wykonał, miał badania lekarskie. Okazało się,
że guzy nowotworowe zniknęły.
Teresa z Grójca dostała od koleżanki wodę z Nowej Osuchowej. Pewnego dnia rozbolała ją głowa tak mocno, że nie
mogła już tego przykrego stanu dłużej wytrzymać. Pomodliła
się do Matki Bożej z prośbą o ulgę w cierpieniu i obmyła czoło
wodą. Ból natychmiast ustąpił.

16 listopada 2019 r.
Wspomnienie Matki Bożej Miłosierdzia
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NOWENNA DO MATKI BOŻEJ OSUCHOWSKIEJ
Królowo Polski, Osuchowska Pani!
Jak prosiłaś przed laty,/ przychodzę dzisiaj do miejsca,/
które od wieków Bóg wybrał dla Ciebie./ Dziękuję,
Maryjo,/ że z utęsknieniem oczekujesz na nas, swoje dzieci./
Klękam przed Twoim wizerunkiem/ i z ufnością powierzam Ci/
losy świata, naszej Ojczyzny i nas samych./ Ty widzisz,
o Matko,/ że świat odrzuca Boże przykazania,/ serca ludzkie przepełnia pycha,/ a ci, którzy kochają Boga i chcą być
Mu wierni/ są wyszydzani i wyśmiewani./ Twój Syn a nasz
Pan Jezus Chrystus,/ ze smutkiem i bólem spogląda na świat,/
w którym dzieje się tyle krzywdy i niesprawiedliwości./
O Maryjo,/ wpatrując się w Twoje matczyne oblicze,/
zapłakane i zatroskane,/ chcę prosić Boga przez Twoje wstawiennictwo,/ abyś uprosiła dar miłości i pokoju/ dla mnie,
naszej Ojczyzny i całego świata./ Przyrzekam pokutę i poprawę
mojego życia./ Obiecuję trwać w świętej wierze katolickiej/ i tak,
jak prosiłaś,/ codziennie łączyć się z Tobą w modlitwie różańcowej./ Ufam najgoręcej,/ że doznam także szczególnej łaski,/
o którą teraz z pokorą proszę… (chwila ciszy).
Maryjo, Matko nasza,/ jak broniłaś Jasnej Góry w Częstochowie,/ wierzę, że obronisz również mnie/ przed grzechem, który oddala od Boga i od Ciebie./ Matko Boża
Osuchowska broń nas!/ Broń naszych rodzin,/ wspieraj młodzież,
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ochraniaj dzieci!/ Wejrzyj z miłością na chorych i starszych,/
cierpiących i umierających./ Pociesz samotnych i smutnych./
Dopomóż mi, aby moje życie/ po powrocie z tego szczególnego miejsca/ było świadectwem miłości Boga i służby bliźniemu./ Spraw Maryjo,/ bym wrócił jeszcze na to święte miejsce,/
wychwalał Boga za udzieloną mi łaskę/ i Tobie nadal zawierzał
moje życie. Amen.

WEZWANIA DZIĘKCZYNNE
Maryjo, Królowo Polski, Osuchowska Pani, pełni wdzięczności za niezliczone łaski, jakie otrzymaliśmy od Boga za Twoim
wstawiennictwem, zwracamy się do Ciebie i wspólnie wołamy:
Dziękujemy Ci Maryjo, Osuchowska Pani!
za to , że trwasz z nami na modlitwie
za to, że ochraniasz płaszczem swojej opieki naszą Ojczyznę
za to, że jesteś nam prawdziwie Matką
za to, że należymy do Kościoła Katolickiego
za to, że utwierdzasz naszą wiarę, nadzieję i miłość
za to, że nie opuszczasz nas nigdy w naszych potrzebach
za to, że pomagasz nam stawać się lepszymi
za to, że uczysz nas słuchać Słowa Bożego
za to, że wypraszasz dla nas potrzebne łaski
za to, że zawsze oczekujesz na nas w tym sanktuarium
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WEZWANIA BŁAGALNE
Maryjo, Osuchowska Pani, Twój Syn, a nasz Pan powiedział:
„Proście a będzie wam dane”, dlatego pełni wiary w Jego słowa
zwracamy się przez Twoje wstawiennictwo i wołamy:
Prosimy Cię Maryjo, Osuchowska Pani!
aby na świecie panował pokój
aby nasza Ojczyzna cieszyła się prawdziwą wolnością i sprawiedliwością
abyśmy strzegli i pogłębiali dar wiary
abyśmy jak najwierniej wypełniali obowiązki swego powołania
abyśmy żałowali za swoje grzechy
abyśmy szczerze się nawracali i czynili pokutę
abyśmy codziennie rozważali tajemnice różańcowe
aby w naszych rodzinach panowała zgoda i miłość
aby młodzież i dzieci były wychowywane w miłości Bożej
abyśmy umieli pomagać ludziom potrzebującym
aby Duch Święty napełnił nasze serca swoim światłem

Rozważając z Maryją jedną tajemnicę Różańca, przyzywamy
Jej wstawiennictwa.
(Ojcze nasz..., 10 x Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...)
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Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Najświętszą Maryję Pannę,
chwalebną Rodzicielkę swojego Syna, dałeś jako obronę wszystkim, którzy Ją wzywają; + spraw za Jej wstawiennictwem, * abyśmy byli mocni w wierze, stali w nadziei i wytrwali w miłości.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez
wszystkie wieki wieków. Amen.34

34

   http://www.osuchowa.pl/text/nowenna_do_mbo.doc
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