MSZE ŚW. OFIAROWANE PRZEZ KOŁO LEGIONU MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO – W SZCZECINIE

MSZE ŚW. CO MIESIĘCZNE OD WRZEŚNIA 2017 DO SIERPNIA 2018
OFIAROWANE PRZEZ MAŁYCH RYCERZR MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO

W SZCZECINIE

Intencje mszy św. MRMSJ - na wrzesień 2017r.

05.09.17r. - o wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii dla wszystkich Kapłanów, o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne
12.09.17r. - aby ofiara Krzyża Jezusa Chrystusa była bardziej poznawana i zgłębiana wśród Polaków na wzór Bolesnego
Niepokalanego Serca Maryi
19.09.17r. - o ochronę Bożą i dar pokoju dla świata i naszej Ojczyzny
26.09.17r. – o wierność Bogu, Krzyżowi i Ojczyźnie dla wszystkich MR i ich rodzin.
Intencja mszy św. na adoracji nocnej:
08.09.2017r. – o wierność Bogu, Krzyżowi i Ojczyźnie dla wszystkich Polaków przez wstawiennictwo Polskich Świętych i Anioła
Stróża Polski

Intencje mszy św. MRMSJ - na październik 2017r.
03.10.17r. - o głębokie przyjęcie do serca wezwania Matki Bożej Fatimskiej oraz pokochanie i odmawianie modlitwy różańcowej,
jako potwierdzenia jego realizacji dla wszystkich ludzi.
10.10.17r. – w intencji realizacji wszystkich planów Matki Bożej, a zwłaszcza wezwania fatimskiego.
17.10.17r. - o dar pokoju dla świata i naszej Ojczyzny.
24.10.17r. – o Łaskę Miłosierdzia i nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników.
31.10.17r. – o powrót do głębi Wiary zwłaszcza w Tajemnicę Świętych Obcowania dla wszystkich Polaków,
a szczególnie dzieci i młodzieży.
Intencja mszy św. na adoracji nocnej:
13.10.2017r. – w intencji realizacji wszystkich planów Matki Bożej, a zwłaszcza wezwania fatimskiego

Intencje mszy św. MRMSJ - na listopad 2017r.
07.11.17r. - o Łaskę przebaczenia win i kar oraz dar pokoju wiecznego dla dusz czyśćcowych, szczególnie tych, które najbardziej
potrzebują Bożego Miłosierdzia.
14.11.17r. – wynagradzająco-przebłagalna za grzechy Narodu Polskiego przez wstawiennictwem Świętych
i Aniołów Stróżów naszej Ojczyzny.
21.11.17r. - o dar pokoju wiecznego dla dusz czyśćcowych kapłanów i wszystkich osób konsekrowanych.
28.11.17r. – o radość wieczną dla wszystkich zmarłych Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.
Intencja mszy św. na adoracji nocnej:
10.11.2017r. – o Łaskę przebaczenia win i kar oraz dar pokoju wiecznego dla dusz czyśćcowych, szczególnie tych, które
najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia

Intencje Małych Rycerzy na grudzień 2017r.
05.12.17 - o dary Ducha Św. a zwłaszcza miłosierdzie i wrażliwość ludzkich serc na potrzeby bliźnich na wzór św. Mikołaja
12.12.17 - o dar pokoju dla świata I Polski przez Tajemnicę Niepokalanego Poczęcia NMP
19.12.17 – o prawdziwe narodzenie i królowanie Jezusa Chrystusa w polskich sercach
27.12.17 - o ochronę Bożą, dary Ducha Świętego, a zwłaszcza wierności Ewangelii i Tradycji Kościoła - dla polskich rodzin na wzór
Najśw. Rodziny z Nazaretu
08.12.2017r. – int. mszy na Adorację nocną
O ochronę Bożą, dary Ducha Świętego, a zwłaszcza wierności Ewangelii i Tradycji Kościoła – Narodu Polskiego na wzór Najśw.
Rodziny z Nazaretu

Intencje mszy św. MRMSJ - na styczeń 2018r.
02.01.2018 – o łaskę nawrócenia i uświęcenia parafian Bazyliki św. Jana Chrzciciela i o gorliwość
w wypełnianiu Woli Bożej
09.01.2018 – o wytrwanie w Wierze oraz wierność powołaniu kapłańskiemu dla Duchowieństwa, zwłaszcza w naszej parafii
16.01.2018 – o dar pokoju dla świata oraz jedność i zgodę w naszej Ojczyźnie, o dary i moc Ducha Świętego dla całego Rządu,
Parlamentu i wszystkich polityków i urzędników w Polsce
23.01.2018 – o nawrócenie zatwardziałych grzeszników – na wzór św. Pawła Apostoła
30.01.2018 – o umocnienie w Wierze oraz siłę do przyjmowania codziennego Krzyża dla Małych Rycerzy MSJ i ich rodzin
Intencja mszy św. na adoracji nocnej:
12.01.2018r. - o wytrwanie w Wierze oraz wierność powołaniu kapłańskiemu dla Duchowieństwa, zwłaszcza w naszej Ojczyźnie

Intencje mszy św. MRMSJ - na lutym 2018r.
06.02.2018 – o świętą pokorę i ufne poddanie się Woli Bożej dla wszystkich kapłanów wzór
Ofiarowanego Jezusa poddającego się Woli Bożej i prawu kościoła
13.02.2018 – o świętość rodzin, wytrwanie w Wierze oraz wierność powołaniu do życia w rodzinie dla wszystkich żyjących w
rodzinach oraz planujących zawrzeć związek małżeński zwłaszcza w naszej Ojczyźnie
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20.02.2018 – o dar pokoju, jedności i zgody w naszej Ojczyźnie oraz o ochronę Dworu Niebieskiego dla Polski i Polaków przed
wrogami wewnętrznymi i zewnętrznymi
27.02.2018 – o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i Aniołów oraz światło Ducha Świętego na każdy dzień posługi kapłańskiej
dla ks. Aleksandra Ziejewskiego z okazji imienin i urodzin
Intencja mszy św. na adoracji nocnej:
09.02.2018r. - o dar pokoju, jedności i zgody w naszej Ojczyźnie oraz o ochronę Dworu Niebieskiego dla Polski i Polaków przed
wrogami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Intencje mszy św. MRMSJ - na marzec 2018r.
06.03.2018 – o radość wieczną dla śp. Zofii Grochowskiej z okazji 9 rocznicy śmierci
13.03.2018 – aby okres Wielkiego Postu był owocnym czasem nawrócenia i porzucenia zgubnych nałogów dla zatwardziałych
grzeszników za przyczyną św. Józefa Opiekuna Rodzin
20.03.2018 – o poszanowanie praw do wolności i godności życia ludzkiego w każdym jego wymiarze (od poczęcia do naturalnej
śmierci) w naszej Ojczyźnie i na świecie
27.03.2018 – o wszelkie potrzebne Łaski i siłę do przyjmowania codziennego Krzyża dla Małych Rycerzy MSJ i ich rodzin
Intencja mszy św. na adoracji nocnej:
09.03.2018r. - o Łaskę miłosierdzia i nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników w polskich rodzinach za przyczyną św. Józefa Opiekuna Rodzin

Intencje mszy św. Małych Rycerzy MSJ na miesiąc kwiecień:
03.04.18 – o Łaskę Miłosierdzia Bożego dla wszystkich Polaków, wierność Wierze Przodków naszych i Tradycji Kościoła świętego.
10.04.18 – za śp. Zofie Grochowską z okazji urodzin
17.04.18 – o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne Łaski i opiekę Matki Bożej dla Wiesława Kaźmierczaka (z okazji urodzin)
oraz dla wszystkich Małych Rycerzy MSJ.
24.04.18 – o dary Ducha Świętego i umocnienie w Wierze dla całego Duchowieństwa, a zwłaszcza
dla kapłanów posługujących w naszej Parafii
Nocka – 13.04.2018 godz. 21:00
o światło Ducha Św. dla rządzących, o łaskę Miłosierdzia dla Polski oraz o dar pokoju dla świata

Intencje mszy św. MRMSJ - na maj 2018r.
01.05.2018 – o wierność Bogu, Krzyżowi i Ojczyźnie dla wszystkich Polaków
08.05.2018 – o światło Ducha Świętego , Łaskę pokoju dla świata i naszej Ojczyzny przez wstawiennictwo MB Fatimskiej i
Świętych Patronów Polski: bpa Stanisława i A. Boboli
15.05.2018 – o radość wieczną dla śp. Zofii Grochowskiej z okazji imienin
22.05.2018 – o Łaskę miłosierdzia i nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników
29.05.2018 – o siłę i moc Ducha Św. w przyjęciu Woli Bożej i dźwiganiu codziennego Krzyża dla Małych Rycerzy MSJ i ich rodzin
Intencja mszy św. na adoracji nocnej:
11.05.2018r. - o wypełnienie próśb Matki Bożej Fatimskiej i dar pokoju dla świata

Intencje mszy św. MRMSJ - na czerwiec 2018r.
05.06.2018 – aby zjednoczenie z Boskim Sercem Pana Jezusa przyniosło światu dar pokoju
i umocnienie w Wierze - zwłaszcza dla Polaków – przez Niepokalane Serce Maryi
12.06.2018 – o Łaskę miłosierdzia i nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników przez
Niepokalane Serce Maryi
19.06.2018 – o Łaskę miłosierdzia i dar świętości dla kapłanów na wzór św. Jana Chrzciciela
26.06.2018 – o światło Ducha Św., umocnienie w Wierze oraz siłę do wypełnienia Woli Bożej
w życiu Małych Rycerzy MSJ i ich rodzin
Intencja mszy św. na adoracji nocnej:
08.06.2018r. – o Tryumf Dwóch Najświętszych Serc: Jezusa i Maryi w naszej Ojczyźnie

Intencje mszy św. MRMSJ - na lipiec 2018r.
03.07.18 – aby Najśw. Krew Chrystusa obmyła dusze zatwardziałych grzeszników i uzdolniła do wejścia na drogę pokuty i
nawrócenia – za przyczyną św. Tomasza Apostoła
10.07.18 – o dar pokoju dla świata, Europy i naszej Ojczyzny za przyczyną św. Benedykta - patrona Europy
17.07.18 – o Łaskę umocnienia w Wierze i siłę do podejmowania codziennego krzyża dla Małych Rycerzy MSJ i ich rodzin
24.07.18 – aby codzienne przyjmowanie Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa w czasie każdej Eucharystii, owocowało coraz
mocniejszym rozbudzaniem żywej, gorącej i ufnej Wiary w nieskończoną dobroć Boga Ojca do Swoich umiłowanych
ziemskich dzieci (za przyczyną św. Jakuba Apostoła)
31.07.18 - o wszelkie dary Ducha Św. i Łaskę uświęcenia w Prawdzie dla kapłanów na wzór św. Ignacego Loyoli
Intencja mszy św. na adoracji nocnej:
13.07.2018r. – o dar pokoju dla świata, Europy i naszej Ojczyzny za przyczyną św. Benedykta - patrona Europy
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Intencje mszy św. MRMSJ - na sierpień 2018r.
07.08.18r. - O Polskę wolną, wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich ślubów Narodu
14.08.18r. - O dar pokoju dla świata i naszej Ojczyzny,
21.08.17r. - O pokój i wieczną radość dla dusz w czyśćcu cierpiących, a zwłaszcza osób piastujących wyższe stanowiska i
odpowiedzialnych za wiele spraw.
28.08.18r. – za Małych Rycerzy MSJ, o dar pokoju i umocnienia serc w codziennych doświadczeniach życiowych.
Intencja mszy św. na adoracji nocnej:
10.08.2018r. – O Łaskę Miłosierdzia oraz przemiany serc i dusz dla zatwardziałych grzeszników, szczególnie Polaków

Intencje mszy św. za Małych Rycerzy MSJ odprawiane każdego miesiąca od lutego 2015r.:
1. Wynagradzająca za grzechy świata, a szczególnie za grzechy Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego zwłaszcza
archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

2. O Królowanie Trójcy Świętej w Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w archidiecezji szczecińskokamieńskiej, o powołania nowych, młodych rycerzy, o zgodę i jedność Legionu, o gorliwość apostolską, posłuszeństwo woli
Bożej i moc Ducha Świętego dla Legionu oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo
Patronów Wspólnoty.

3. O wyrwanie z mocy zła Małych Rycerzy MSJ w Szczecinie, łaskę zdrowia ciała i ducha oraz wypełnienie Woli Bożej dla nich i
ich rodzin przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i św. Patronów miasta.

Msze święte zamówione u ks. Darka,
które były odprawione w terminie 30, 31 styczeń i 1 luty 2018r.:
1. O wzmożone działanie i moc Ducha Świętego dla wszystkich wrogów wewnętrznych i zewnętrznych Polski w szczególności
będących pod władzą szatana i działaniem złych duchów, aby zostali pozbawieni tej mocy i nie realizowali złych zamierzeń i
działań wobec Polski mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego i modlitw świętych dusz czyśćcowych oraz mocą modlitw i ofiar
zatroskanych o dobro NARODU i PAŃSTWA POLSKIEGO.
2. O wzmożone Boże działanie mocą Ducha Świętego dla wszystkich państw członkowskich i urzędników UE, rządów
nieżyczliwych Polsce szczególnie rządu Izraela, Ukrainy, Francji, Niemiec i Rosji a także mediów, polityków, wrogów
wewnętrznych i zewnętrznych w szczególności będących pod władzą szatana i działaniem złych duchów, aby zostali pozbawieni
tej mocy i nie realizowali złych zamierzeń i działań mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego i modlitw świętych dusz
czyśćcowych oraz mocą modlitw i ofiar zatroskanych o dobro NARODU i PAŃSTWA POLSKIEGO.
3. O wzmożone działanie i moc Ducha Świętego dla wszystkich wrogów wewnętrznych i zewnętrznych Polski w szczególności
będących pod władzą szatana i działaniem złych duchów, aby zostali pozbawieni tej mocy i nie realizowali złych zamierzeń i
działań wobec Polski mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego i modlitw świętych dusz czyśćcowych oraz mocą modlitw i ofiar
zatroskanych o dobro NARODU i PAŃSTWA POLSKIEGO.

5 MSZY ŚW. czerwiec 2018
w intencjach reprezentacji Polski mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego…
Msza św. O zwycięstwo Niepokalanie Poczętej, Królowej Aniołów i Polski w zniszczeniu i udaremnieniu wszelkich zamiarów i
działań szatana, szamanów i czarowników i innych złych duchów i ludzi w celowych złych działaniach skierowanych przeciwko
reprezentacji Polski w piłce nożnej oraz strącenie złych duchów do piekła i zaporę przeciw wszelkiemu złu mocą Ducha
Świętego za przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, męczenników, świętych i błogosławionych oraz mocą wstawienniczą
całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych.
Msza św. O moc Ducha Świętego i pomoc Bożą dla reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w piłce nożnej w Rosji, o
chęci, umiejętności, zgranie i wszelkie dary Ducha Świętego w odniesieniu spektakularnego sukcesu dla dobra Polski i Polaków za
przyczyną Królowej Polski, św. Michała Archanioła i Aniołów, męczenników, świętych i błogosławionych oraz mocą
wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych.
3 Msze św. O zwycięstwo Niepokalanie Poczętej, Królowej Aniołów i Polski w zniszczeniu i udaremnieniu wszelkich zamiarów i
działań szatana, szamanów i czarowników i innych złych duchów i ludzi w celowych złych działaniach skierowanych przeciwko
Polsce i Polakom w kraju i na świecie oraz strącenie szatana i innych złych duchów do piekła i zaporę przeciw wszelkiemu złu
mocą Ducha Świętego za przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, męczenników, świętych i błogosławionych oraz mocą
wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych oraz zatroskanych o dobro
Rzeczpospolitej.
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PILNE 3 INTENCJE MSZY ŚW. za Ojczyznę 13-15.12.2017
1. O dary i moc Ducha Świętego dla Prezydenta RP p. Andrzeja Dudy i jego otoczenia, Premiera Mateusza Morawieckiego i
całego Rządu, Parlamentu i wszystkich polityków i urzędników w Polsce i Unii Europejskiej a także dla sędziów i prawników oraz
poskromienie eskalowanej agresji organizatorów i uczestników opozycji totalnej z przestrzeni publicznej, pojednanie
zwaśnionych stron, uspokojenia negatywnych nastrojów oraz przywróceniu ładu i porządku publicznego, zgodę i jedność
Polaków mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych oraz mocą modlitw i ofiar
zatroskanych o dobro NARODU i PAŃSTWA POLSKIEGO.
2. O zwycięstwo Niepokalanie Poczętej Królowej Polski w zniszczeniu wszelkich zamierzeń i działań szatana, masonerii i innych
złych duchów i ludzi szczególnie w środowisku organizatorów i uczestników protestów opozycji totalnej, poskromienie
eskalowanej agresji niebezpiecznych organizatorów i uczestników opozycji totalnej z przestrzeni publicznej, oraz pozbawienie ich
złej mocy i nierealizowanie złych zamierzeń i działań wywołania wojny domowej w Polsce mocą Ducha Świętego mocą
wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych oraz mocą modlitw i ofiar zatroskanych o
dobro NARODU i PAŃSTWA POLSKIEGO.
3. Mocą królewskiej władzy Króla Miłosierdzia i Polski prośba o pomoc i moc Ducha Świętego dla wszelkich zdecydowanych i
konsekwentnych działań rządzących i funkcjonariuszy zmierzających do uspokojenia eskalowanej agresji z przestrzeni publicznej,
pokorę i wyciagnięcia konsekwencji wobec niebezpiecznych organizatorów i uczestników opozycji totalnej przekraczających
prawo Boże i stanowione mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych oraz mocą
modlitw i ofiar zatroskanych o dobro NARODU i PAŃSTWA POLSKIEGO.

PILNE 9 INTENCJI MSZY ŚW. za Ojczyznę 16-24.12.2017
Mocą wstawienniczą Dzieciątka Jezus u Boga Ojca o zgodę i jedność Polaków, o miłosierdzie i potrzebne łaski dla Polski –
Ojczyzny naszej szczególnie w tych intencjach jakie zanosi Królowa Polski.
Msze św. Zredagowane 27.07.2018
1. O MOC Ducha Świętego w powstrzymaniu fali zła: agresji, prowokacji, buntów, protestów w celu wywołania destabilizacji i
wojny w Narodzie i państwie Polskim; o opamiętanie dla szkodników Narodu i państwa Polskiego, dla wszelkiej maści
prowokatorów i liderów opozycji totalnej, bezbożników, zdrajców, buntowników, agresorów i wszelkiej maści szkodników
działających w środowiskach opozycji totalnej a także o zniweczenie ich wszelkich złych planów i działań mocą Ducha Świętego a
także o ochronę rządzących i całej Ojczyzny mocą wstawienniczą Królowej Aniołów, Pokoju, Polski, wsparciem św. Michała
Archanioła i jego Legionów, a także za przyczyną Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz Czyśćcowych.
2. O MOC i światło Ducha Świętego, o wyciszenie emocji, o zgodę, jedność i pokój dla wszystkich Polaków; o mądrość, dar rady,
umiejętności, męstwa w zdecydowanych działaniach i reakcjach wobec organizatorów buntów i protestów, prowokatorów i
uczestników-szkodników wzniecających bunty, protesty, prowokacje, bezprawie, agresje wobec władz polskich i wszelkich służb
państwa polskiego mocą wstawienniczą Królowej Aniołów, Pokoju, Polski, wsparciem św. Michała Archanioła i jego Legionów, a
także za przyczyną Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz Czyśćcowych.
3. O MOC Ducha Świętego, zgodę, jedność i pokój dla wszystkich Polaków; o poskromienie i zatrzymanie fali eskalacji, bezprawia,
agresji, prowokacji w celu wywołania anarchii, zamieszek mających doprowadzić do wojny domowej; o odwagę i zdecydowane
mądre działania i reakcje wobec organizatorów buntów i protestów, prowokatorów i uczestników-szkodników wzniecających
bunty, protesty, prowokacje, bezprawie, agresje pragnących wciągnąć do swojej gry społeczeństwo polskie mocą wstawienniczą
Królowej Aniołów, Pokoju, Polski, wsparciem św. Michała Archanioła i jego Legionów, a także za przyczyną Dworu Niebieskiego
oraz Świętych Dusz Czyśćcowych.
4. O MOC Ducha Świętego dla władzy i wszelkich służb porządkowych w zdecydowanych działaniach w demaskowaniu i
poskramianiu mocy zła w środowisku opozycji totalnej; o zdecydowaną narodową dezaprobatę, potępienie eskalowanych
protestów oraz wyciągnięcie stosownych konsekwencji wobec niebezpiecznych prowokatorów, agresorów i wszelkiej maści
szkodników Narodu i państwa Polskiego a także o pokorę i opamiętanie dla wszelkich złych działań grupy totalnej opozycji,
zdrajców, bezbożników i szkodników mocą wstawienniczą Królowej Aniołów, Pokoju, Polski, wsparciem św. Michała Archanioła i
jego Legionów, a także za przyczyną Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz Czyśćcowych.
5. Uwielbienie dobrego Boga i podziękowanie za Boże wszelkie interwencje i pomoc w poskromieniu i zatrzymaniu fali eskalacji,
bezprawia, agresji, prowokacji w celu wywołania anarchii, zamieszek mających doprowadzić do wojny domowej; o odwagę i
zdecydowane mądre działania i reakcje władz i służb porządkowych wobec organizatorów buntów i protestów, prowokatorów i
uczestników-szkodników wzniecających bunty, protesty, prowokacje, bezprawie, agresje pragnących wciągnąć do swojej gry
społeczeństwo polskie mocą wstawienniczą Królowej Aniołów, Pokoju, Polski, wsparciem św. Michała Archanioła i jego
Legionów, a także za przyczyną Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz Czyśćcowych.

Msze święte wieczyste za Ojczyznę zamówione przez Małych Rycerzy - 9 lutego 2018r.

4

MSZE ŚW. OFIAROWANE PRZEZ KOŁO LEGIONU MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO – W SZCZECINIE
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Mszy św. o poskromienie wzmożonej i eskalowanej agresji, kłamstwa oraz mowy nienawiści wobec Polski a także
wsparcie dla polskich władz i polityków.
O poskromienie Mocą Bożą - diabelskiej arogancji, buty i pychy oraz wszelkich złych zamierzeń i działań urzędników
unijnych i związanych z nimi masonów oraz wrogów wewnętrznych i zewnętrznych a także poskromienie eskalowanej
agresji zagranicy i opozycji totalnej w przestrzeni publicznej Polski i Europy; o pokorę i nawrócenie dla wpływowych
urzędników UE i przedstawicieli butnych rządów państw europejskich mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego.
O zwycięstwo Niepokalanie Poczętej Królowej Polski w zniszczeniu wszelkich zamierzeń i działań szatana, masonerii i
innych złych duchów i ludzi szczególnie w środowisku polityków i wrogów Polski, w sprzyjających im mediach oraz
pozbawienie ich złej mocy i nierealizowanie złych zamierzeń i działań wywołania podziałów, agresji i wojny domowej w
Polsce mocą Ducha Świętego za przyczyną Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych oraz mocą
modlitw i ofiar zatroskanych o dobro NARODU i PAŃSTWA POLSKIEGO.
O pomoc Bożą dla zdecydowanych i mądrych działań władz i funkcjonariuszy Rzeczpospolitej Polskiej w poskromieniu
mocy zła w przestrzeni politycznej i publicznej eskalujących agresywne działania wobec demokratycznie wybranych władz
i funkcjonariuszy państwowych; o pokorę i nawrócenie dla wpływowych przedstawicieli rządów państw wrogo
nastawionych oraz opozycji totalnej mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego.
O wzmożone działanie i moc Ducha Świętego dla wszystkich wrogów wewnętrznych i zewnętrznych Polski i Kościoła w
szczególności będących pod władzą szatana i działaniem złych duchów, aby zostali pozbawieni tej mocy i nie realizowali
złych zamierzeń i działań wobec Polski i Kościoła mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego i modlitw świętych dusz
czyśćcowych oraz mocą modlitw i ofiar zatroskanych o dobro NARODU i PAŃSTWA POLSKIEGO.
O wzmożone Boże działanie mocą Ducha Świętego dla wszystkich państw członkowskich i urzędników UE, rządów
nieżyczliwych Polsce i Kościołowi szczególnie rządu Izraela, Ukrainy, Francji, Niemiec i Rosji i innych państw, a także
mediów, polityków, wrogów wewnętrznych i zewnętrznych Polski i Kościoła w szczególności będących pod władzą szatana
i działaniem złych duchów, aby zostali pozbawieni tej mocy i nie realizowali złych zamierzeń i działań mocą wstawienniczą
Dworu Niebieskiego i modlitw świętych dusz czyśćcowych oraz mocą modlitw i ofiar zatroskanych o dobro NARODU i
PAŃSTWA POLSKIEGO.
O wzmożone działanie i moc Ducha Świętego dla wszystkich wrogów wewnętrznych i zewnętrznych Polski i Kościoła w
szczególności będących pod władzą szatana i działaniem złych duchów, aby zostali pozbawieni tej mocy i nie realizowali
złych zamierzeń i działań wobec Polski i Kościoła mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego i modlitw świętych dusz
czyśćcowych oraz mocą modlitw i ofiar zatroskanych o dobro NARODU i PAŃSTWA POLSKIEGO.

3 MSZE ŚW. WIECZYSTE za Polskę ( zamówione w dniu 02.05.2018r.)
1. W intencji podziękowania Trójcy Świętej oraz Maryi Królowej Polski za setną rocznicę powrotu Polski
na mapy świata, za możliwość obchodzenia 100 lat Niepodległości, za wszystkie Łaski zlewane na Polskę i za czas jej
oczyszczenia.
2. W intencji wynagrodzenia Trójcy Świętej za grzechy Narodu Polskiego, szczególnie za grzechy aborcji, profanacji, pijaństwa,
lenistwa, za egoizm i pychę, za brak wiary, za marnowanie Łaski i niewdzięczność, za łamanie przykazań dekalogu – za
wstawiennictwem Maryi, Królowej Polski i naszej Matki.
3. Błagalna – o ożywienie Ducha Bożego w Narodzie Polskim, o wierność wierze Przodków naszych i tradycji Kościoła, o
trzeźwość i odpowiedzialność dla Polaków, o przemianę serc i umysłów o pracę dla dobra wspólnego i o przyjęcie królowania
Jezusa i Maryi przez każdego Polaka.

MSZA ŚW. WIECZYSTA za Polskę (zamówiona w dniu 25.06.2018r.)
"O zwycięstwo Niepokalanie Poczętej, Królowej Aniołów i Polski w zniszczeniu i udaremnieniu wszelkich zamiarów i działań
szatana, szamanów i czarowników i innych złych duchów i ludzi w celowych złych działaniach skierowanych przeciwko Polsce i
Polakom w kraju i na świecie oraz strącenie szatana i innych złych duchów do piekła i zaporę przeciw wszelkiemu złu mocą
Ducha Świętego za przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, męczenników, świętych i błogosławionych oraz mocą
wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych oraz zatroskanych o dobro
Rzeczpospolitej."

7 MSZY ŚW. WIECZYSTYCH za Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
(zamówionych w dniu 23.08.2017r.)
1. Mocą Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, mocą Bożego Miłosierdzia i mocą wstawienniczą Matki Bożej Fatimskiej
prośba do Boga Ojca o Boże zmiłowanie dla: Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego zwłaszcza archidiecezji szczecińsko-
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kamieńskiej, a także ich wszystkich bliskich i przodków: o odpuszczenie win i kar za grzechy i przewiny ziemskiej pielgrzymki, o
zniweczenie i nierealizowanie skutków popełnionych błędów, zdrad, grzechów, szczególnie za dokonanych aborcji, paktów,
klątw i wszelkiego rodzaju OBCIĄŻENIA, ZNIEWOLENIA, UDRĘCZENIA, brak PRZEBACZENIA i tego co nie Boże przeniesione i
skutkujące na ich dzieci i pokolenia przyszłe; o miłosierdzie dla ich dusz, o łaskę zbawienia i uświęcenia za przyczyną Dworu
Niebieskiego, św. Aniołów Stróżów i Świętych Patronów oraz modlitwy wstawienniczej wszystkich świętych przodków i modlitwy
wstawienniczej bliskich żyjących.
2. Mocą Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, mocą Bożego Miłosierdzia i mocą wstawienniczą Matki Bożej Fatimskiej
przeproszenie za grzechy świata, a szczególnie za grzechy Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego zwłaszcza
archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.
3. Mocą Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, mocą Bożego Miłosierdzia i mocą wstawienniczą Matki Bożej Fatimskiej
prośba do Boga Ojca O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w
archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, o liczne i święte powołania nowych, młodych rycerzy, o zgodę i jedność Legionu, o
gorliwość apostolską, Mądrość Bożą, posłuszeństwo Woli Bożej i moc Ducha Świętego dla Legionu oraz wierność Królowi
Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty.
4. Mocą Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, mocą Bożego Miłosierdzia i mocą wstawienniczą Matki Bożej Fatimskiej
prośba do Boga Ojca o wyrwanie z mocy zła Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Szczecinie, łaskę zdrowia ciała i
ducha o Mądrość Bożą oraz wypełnienie Woli Bożej dla nich i ich rodzin przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i św.
Patronów miasta.
5. Mocą Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, mocą Bożego Miłosierdzia i mocą wstawienniczą Matki Bożej Fatimskiej
prośba do Boga Ojca o Boże błogosławieństwo i pomoc w zatwierdzeniu Legionowi Małych Rycerzy Miłosiernego Serca
Jezusowego w kościele w kraju, o usunięcie wszelkich przeszkód blokujących zatwierdzenie Legionu za przyczyną Dworu
Niebieskiego, św. Aniołów Stróżów i Świętych Patronów oraz modlitwy wstawienniczej wszystkich świętych przodków i modlitwy
wstawienniczej Patronów Legionu.
6. Mocą Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, mocą Bożego Miłosierdzia i mocą wstawienniczą Matki Bożej Fatimskiej
prośba do Boga Ojca o Boże zmiłowanie, o odpuszczenie win i kar za grzechy i przewiny ziemskiej pielgrzymki dla Legionowi
Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego na świecie, o świętych kapłanów prowadzących Legion, za łaskę zbawienia,
uświęcenia i wytrwania w dobrym, o Mądrość Bożą oraz wypełnienie Woli Bożej dla księży: Aleksandra Ziejewskiego, Darka
Skibickiego, Krzysztofa Maja, Jacka Skowrońskiego i Macieja Bardzińskiego za przyczyną Dworu Niebieskiego św. Aniołów
Stróżów i Świętych Patronów oraz modlitwy wstawienniczej wszystkich świętych przodków i modlitwy wstawienniczej bliskich
żyjących.
7. Mocą Ducha Świętego i mocą wstawienniczą Matki Bożej Fatimskiej uwielbienie i podziękowanie Bogu w Trójcy Świętej
Jedynemu za okazane miłosierdzie, za rozwiązanie WĘZŁÓW, zerwanie i usunięcie wszelkiego rodzaju OBCIĄŻEŃ ZNIEWOLEŃ,
UDRĘCZEŃ, braku PRZEBACZENIA, spaleniu w ogniu Bożej Miłości i Miłosierdzia tego co nie Boże i ICH skutków z Małych
Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego a także z ich rodziców, dziadków i wszystkich przodków; uwielbienie i podziękowanie za
łaskę wiary i nawrócenia, przebaczenia i przeproszenia dobrego Boga, przebłagania Go i wynagrodzenia Mu za grzechy i
przewiny ziemskiej pielgrzymki ich dzieci, rodziców, dziadków i śp. wszystkich przodków; uwielbienie podziękowanie za
udzielone stosowne łaski i dary Bożego Miłosierdzia całemu Legionowi Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i ich
bliźnim w tym dzieciom i pokoleniom przyszłym za zdjęcie zniewoleń, paktów, klątw i tego co nie Boże, przebaczenie i
anulowanie długów wobec Bożej Sprawiedliwości, za łaskę zbawienia, uświęcenia i wytrwania w dobrym za przyczyną Dworu
Niebieskiego św. Aniołów Stróżów i Świętych Patronów oraz modlitwy wstawienniczej wszystkich świętych przodków i modlitwy
wstawienniczej bliskich żyjących.

2 MSZE ŚW. WIECZYSTE za Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
(zamówione w dniu 19.02.2018r.)
1. O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w archidiecezji
szczecińsko-kamieńskiej, o powołania nowych Rycerzy, o zgodę i jedność Wspólnoty, o gorliwość apostolską oraz wierność
Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu – przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty.
2. Za Biskupów i Kapłanów, kapelana krajowego Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego serca Jezusowego, moderatorów
diecezjalnych, wszystkich księży opiekunów kół (grup modlitewnych) oraz wszystkich ks. Biskupów, ks. Proboszczów diecezji i
parafii, w których są Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego.
Szczecin, 16.08.2018
mr Anna A-S.
ANIMATORKA KOŁA Legionu MRMSJ w SZCZECINIE
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