
Do Kapłanów

Częstochowska Odnowa w Duchu Świętym prosi o włączenie się wszystkich parafii na terenie 
całej Polski do akcji modlitewno-pokutnej na rzecz obrony dzieci i młodzieży przed szeroką 
falą demoralizacji jaką niesie ze sobą ideologia gender.

I  etap –  w najbliższą niedzielę ogłosić  i  rozdać parafianom ulotki o  ideologii  gender,  aby 
przygotować ich do składania podpisów poprzez poinformowanie o istniejącym zagrożeniu; 
należy również wspomnieć, że w następną niedzielę będzie możliwość składania podpisów na 
„Wniosku  o  niewprowadzaniu  do  placówek  oświatowych  i  wychowawczych  edukacji 
seksualnej typu B”    

II etap – w następną niedzielę,  po każdej Mszy Św. (jeśli to możliwe),  odmówić Koronkę do 
Bożego  Miłosierdzia  przed  wystawionym  Najświętszym  Sakramentem,  z  krótkim 
wprowadzeniem, że św. s. Faustynie zostało objawione, aby ratować dzieci przed złem (więcej 

na  stronie http://www.zaufaj.com/dzienniczek-swietej/538-dzienniczek-siostry-faustyny-drugi-zeszyt-rekopisu-

522-000.html  <765>);  intencją  koronki  niech  będzie  prośba,  aby  Jezus  Miłosierny  przez 
wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi uratował nasz kraj przed zgubną ideologią; niech 
Proboszcz  bądź  Wikariusz  ogłosi  również  możliwość  składania  podpisów na  „Wniosku  o 
niewprowadzaniu do placówek oświatowych i wychowawczych edukacji seksualnej typu B” 
(najlepiej, aby podpisy zbierane były po każdej Mszy Św.)    

III etap – w następną, trzecią już, niedzielę ogłosić parafianom możliwość zapisywania się do 
odmawiania koronki w intencji uratowania Polski przed zgubną ideologią gender w dowolnie 
wybranym  przez  siebie  dniu  bądź  dniach  tygodnia  do  końca  trwania  Wielkiego  Postu; 
wspomnieć też o możliwości ofiarowania 1 dnia postu bądź umartwienia na pozostały czas 
Wielkiego Postu

Przy powiadamianiu parafian o możliwości składania podpisów na wniosku bądź zapisywania 
się do odmawiania koronki, warto powołać się na treści umieszczone na ulotce o gender.

Kochani Proboszczowie i Księża Wikariusze, nie dajmy uśpić naszych sumień i nie dajmy się 
zwieźć  szatańskiemu  „świętemu  spokojowi”!  Wy,  jako  Ci,  którzy  budzą  ludzkie  sumienia, 
dajcie przykład wiernym, pokażcie, że sprawa ta stała się dla Was szczególnie ważna.
Jezus mówi: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili”.    
Matka Boża, Królowa z Jasnej Góry, pomoże nam w walce. Ona tylko czeka aż zrobimy ten 
pierwszy krok. Chce abyśmy dali Jej nasze modlitwy, posty i wyrzeczenia, a wtedy Ona sama 
rozprawi się z diabłem.

Szczęść Boże!
siostry i bracia w Chrystusie Panu z 
Odnowy w Duchu Świętym w 
Częstochowie 
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