
„Nie każdy, który Mi mówi „Panie! Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, 

kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”. 

Ewangelia wg św. Mateusza 7,21 

 

ARMIA KRWI CHRYSTUSA - REWELACJA CZY MANIPULACJA? 

 

Rudolf Szaffer, Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa. Modlitwy i nabożeństwa z 

obietnicami, Katolicki ośrodek wydawniczy Instytutu Miłosierdzia Bożego w Kanadzie 

1994. P.O. Box 81, Station`K` Toronto, Ont. M4p. 2G1 (Canada). Opracowanie redakcyjne 

Waldemara Kozłowskiego, techniczne Jaremy Wojtkiewicz. ISBN 83-85647-00-7. 

Wydanie drugie rozszerzone. Brak Imprimatur. Opatrzone „za zezwoleniem władz 

duchownych”
1
. (Nie wiadomo jednak które władze dały takie zezwolenie gdzie i kiedy?) 

Książeczka zaczyna się plikiem tekstów przedrukowanych
2
 z modlitewników 

Wspólnoty Krwi Chrystusa
3
. A więc tekst „Dlaczego modlitwa do Krwi Chrystusa” 

zaczynający się od słów: „Tajemnica Krwi Chrystusa - Słowo Boga Wcielonego...” jest 

przedrukiem fragmentów ze Statutów WKC. W tekście zostały zamienione słowa 

„Wspólnota Krwi Chrystusa” na „Czciciele Przenajdroższej Krwi Chrystusa”. Jest to 

poważna manipulacja, bo tekst cytuje statuty WKC, a redakcja zmieniając w/w słowa 

sugeruje, jakoby tymi słowami kierowali się członkowie Armii.  

Dużo mówi o założeniach autorów „Armii” to, co nie podobało im się w Statutach 

WKC i zostało wycięte z tekstu: brakuje punktu, który mówi o słuchaniu i życiu Słowem 

Bożym, które jest szczytem Objawienia Bożego (!); nie ma punktu mówiącego o częstym 

uczestnictwie w Eucharystii; brak punktu o sakramencie Pojednania i nawróceniu; brak 

punktu mówiącego o życiu w jedności z odpowiedzialnymi Kościoła oraz o zobowiązaniu 

do działania na korzyść życia i godności człowieka. Z punktu o życiu w duchu ubóstwa 

została wyrzucona zachęta do dawania świadectwa życiem oraz do dzielenia się tym, co 

posiadamy z tymi, którzy są w potrzebie.  

Zostały więc jedynie przedrukowane i przeredagowane punkty ze Statutów 

Generalnych WKC: Natura Wspólnoty Krwi Chrystusa, Ideał życia, Modlitwa i Tajemnica 

Paschalna. Punkt o modlitwie został mocno pocięty przez redaktora. Nie podobało się 

zdanie o celebracji Liturgii Godzin oraz o tym, że członkowie WKC mają w pamięci „te 

pobożne ćwiczenia ku czci Krwi Chrystusa które są w harmonii ze Świętą Liturgią (por. 
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Sacrosanctum concilium 12-13)”. Mamy więc tutaj do czynienia ze świadomym odcięciem 

się od ducha ostatniego Soboru! 

Przedrukowane są z modlitewnika WKC następujące teksty: „Na rozpoczęcie i 

zakończenie spotkań lub nabożeństw”; „Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej”; 

„Hymn do Krwi Chrystusa”. Dalej następuje „Naglące wezwanie Maryi” - Nie wiadomo, co 

to za objawienia, wizje, kiedy, gdzie i komu Matka Boża objawiła te słowa. Pod 

nagłówkiem znajduje się obraz misyjny Misjonarzy Krwi Chrystusa, co sugeruje związek 

tekstu zamieszczonego pod tym obrazem z samym obrazem - co jest manipulacją 

redakcyjną.  

Tekst „widzącej” „Pani L.” jest niezgodny z duchem Soboru Watykańskiego II, np. z 

consecratio mundi - ideą posłannictwa ludzi świeckich, którzy mają być zaczynem w 

świecie, a nie odcinać się od niego i uciekać w modlitwę (choć sama modlitwa jest do tego 

potrzebna). Następnie mamy „Założenia Armii Najdroższej Krwi” oparte znów na 

niewiadomego pochodzenia widzeniach Matki Bożej. Jest tam też zachęta do tworzenia 5-

cio osobowych grup Armii oraz zachęta do „ślepego” posłuszeństwa objawieniom. Po tym 

jest cytat z „1 P  18-19” brak numeru rozdziału - niedokładnie przedrukowany z 

modlitewników WKC.  

Następny tekst pt. „Obietnice i przyrzeczenia kochanej Matki Bożej” jest niezgodny z 

Ewangelią i duchem Pisma Świętego, ponieważ w tych objawieniach jakoby Matka Boża 

obiecuje za odmawianie „wszystkich” modlitw, adorację Najświętszego Sakramentu (co 

dzień 15 minut, a raz w tygodniu godzinę lub dwie) i ofiary oraz poważne traktowanie jej 

„poleceń” (objawień), itp., że dusze będą przebywać blisko tronu Jej i Jej Syna, nie będą 

chorowali ciężko, ominą czyściec, „nie będą mogli więcej popaść w grzechy ciężkie”
4
 oraz 

umrą w ramionach Maryi.  

Na dalszych stronach w „Obietnicach dla czcicieli Najdroższej Krwi” obiecuje się 

m.in. odczuwanie w wieczności podwójnej szczęśliwości, pewność że „nigdy nie przyjmą 

Komunii świętej niegodnie i przez to dostąpią chwalebnego Zmartwychwstania”
5
.  

Interesujący na tej stronie jest punkt 4. obietnic: „Dusze, które po spowiedzi ALBO 

PRZEDTEM ofiarują moją Najdroższą Krew i Moje rany, jako Pokutę za wszystkie grzechy 

ich życia i jako dobrowolną pokutę odmówią Koronkę do Ran, są tak czyste i piękne, jak po 

chrzcie i dlatego mogą po każdej takiej spowiedzi uprosić łaskę nawrócenia dla jednego 

wielkiego grzesznika”. Jest to dwuznaczne sformułowanie, które można też zrozumieć w ten 

sposób, że to odmawianie modlitw powoduje czystość duszy a nie Jezus Chrystus, który 

działa w sakramencie spowiedzi i że to dopiero te specjalne modlitwy mogą nawrócić 

grzesznika. Jest to, jak mi się wydaje, podejście nieco MAGICZNE do modlitwy. Modlitwę 

odmawia się jak jakieś zaklęcie, które ma moc oczyszczenia duszy, albo nawrócenia kogoś.  

Ciekawy jest również punkt 8, w którym obiecuje się za pewne praktyki w ciężkiej 

chorobie, że „będą zaraz wysłuchani, ich boleści złagodnieją i natychmiast przyjdzie 

poprawa. Jeśli są nieuleczalnie chorzy, niech jakiś czas wytrwają, a nadejdzie jeszcze dla 

nich pomoc.”
6
 Jest to zwodzenie ludzi! Bóg nie jest automatem do pepsi - coli. Wrzuca się 

monetę modlitwy i zdrowie gwarantowane. Bóg jest Osobą, Panem człowieka, Panem życia 
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i śmierci, jest wolny w swoim działaniu i nie możemy Go do niczego zmusić. Możemy Go 

natomiast zawsze z pokorą prosić. (Oczywiście w tekście nie ma mowy o tak skutecznym 

środku jakim jest sakrament namaszczenia chorych).  

Dalej następuje cytat św. Marii de Mattias z materiałów WKC po czym znów 

następują obietnice, tym razem „Zbawiciela dla czcicieli Najświętszego sakramentu 

Ołtarza”. Zwrócona jest w nich uwaga m.in. na to, że ważne jest przebywanie „zupełnie z 

przodu, blisko tabernakulum”, „wysłuchanie codziennie z głębokim nabożeństwem Mszy 

Świętej” (gdy tymczasem w innym miejscu tej książki proponuje się na poszczególne 

fragmenty Mszy świętej - odmawianie poszczególnych modlitw - a więc jest sprzeczność 

pomiędzy różnymi tekstami obietnic). Takie teksty nie są zgodne z duchem Soboru Wat. II i 

są z czasów, gdy prości wierni ze względu na niezrozumiały dla nich łaciński język używany 

w liturgii, w jej trakcie modlili się różańcem lub rozmaitymi koronkami. Tymczasem 

Wspólnota Krwi Chrystusa proponuje dzisiaj bardzo pogłębioną duchowość eucharystyczną 

w duchu ostatniego Soboru oraz współczesnej nauki Kościoła
7
.   

Następnie są jeszcze inne obietnice „dane przez Pana Jezusa za uczczenie Krzyża” 

oraz „Upominające widzenie które jest zachętą do ofiarowania Przenajdroższej Krwi”, w 

stylu prymitywnej apokaliptyki, gdzie w sposób sugestywny przedstawione jest, że niektóre 

„dusze” „są na wieki stracone” przez to, że niektórzy (w tym również kapłani i dusze 

zakonne) nie modlą się do Krwi Najdroższej - odrzucają tę myśl jako pomysły „starych 

pobożnych ludzi”. W „Planie dnia zalecanym przez Matkę Bożą” (nie wiadomo jednak, 

gdzie, komu i kiedy) zachęca się do 7 godzin snu oraz praktycznie się poleca, jakie 

modlitwy należy odmawiać w nocy lub z rana.  

Kolejno następują wspomniane wyżej „Modlitwy do odmawiania w czasie Mszy 

Świętej podyktowane przez Zbawiciela”. Nawet w czasie „Ojcze nasz” należy odmawiać 

jedną z wskazanych modlitw. Czyżby była ‘lepsza’ od modlitwy, której nauczył nas 

Chrystus w Ewangelii? Kolejno następuje znów cytat biblijny, przedrukowany z 

modlitewników WKC.  

Zamiast litanii do Krwi Chrystusa, zatwierdzonej przez Kościół, znajdujemy „litanię 

do Przenajświętszej Krwi, podyktowaną przez Najświętszą Maryję Pannę i przez nią 

szczególnie polecaną do odmawiania”. Kolejno następuje modlitwa ofiarowania Krwi 

Chrystusa (inna niż ta, którą proponujemy do odmawiania we WKC), którą zaleca się 

odmawiać przynajmniej co godzinę.  

Następnie przedrukowany jest z modlitewników WKC cytat św. Kaspra del Bufalo, 

założyciela Misjonarzy Krwi Chrystusa: „...to wspaniałe nabożeństwo (do Krwi Chrystusa) 

chciałbym rozszerzyć własną Krwią”. Św. Kasper był wrogiem niezdrowej pobożności i 

jego nabożeństwo przeniknięte było duchem biblijnym
8
. Ze źródła Słowa Bożego i nauki 

Ojców Kościoła oraz Magisterium czerpał inspirację do tworzenia duchowości i 

nabożeństwa Krwi Chrystusa. Grupy Arcybractwa Krwi Chrystusa, które były zatwierdzone, 

obdarzone wieloma odpustami i popierane przez Stolicę Apostolską, miały charakter 

modlitewno - formacyjno - charytatywny. Takie nabożeństwo chciał rozszerzać św. Kasper! 

Wprawdzie św. Kasper nie miał takiej wizji, jaką daje nam dzisiejszy Kościół po soborze - z 

pewnością jednak nie chciał grup skoncentrowanych wyłącznie na modlitwie i niepewnych 
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objawieniach, w oderwaniu od otwarcia się na potrzeby bliźnich i formację w duchu 

wierności Ojcu Świętemu i Kościołowi. Dlatego te słowa św. Kaspra w takim kontekście w 

jakim pojawiają się w książeczce „Armia Krwi Chrystusa” są, w moim odczuciu, rażącym 

nieporozumieniem: nie takie nabożeństwo chciał św. Kasper rozszerzać własną Krwią!  

Dalej wplecione są różne modlitwy (m.in. Koronka do Miłosierdzia Bożego) 

przedrukowane, jak się wydaje, z różnych modlitewników i nowenn. Kolejne cytaty z 

modlitewników WKC wieńczy Różaniec do Przenajświętszej Krwi. Cenna modlitwa 

pochodząca od ojca duchownego św. Kaspra del Bufalo - kanonika a potem biskupa - 

Franciszka Albertiniego. Autorem rozważań jest ks. Winfried Wermter, doktor teologii 

dogmatycznej. Przedruk różańca nastąpił bez jego pozwolenia, a w kolejnych wydaniach 

nawet wbrew autorowi rozważań. 

Po różańcu jest jeszcze przedrukowana inna modlitwa. „Boskie obietnice dla 

odmawiających modlitwę” znów nie wiadomo komu, gdzie i kiedy dane - następujące po 

w/w. przedrukowanych tekstach - są powrotem do ducha niezdrowych i niepotwierdzonych 

przez Kościół objawień. Obiecuje się znów niebo bez czyśćca, itp. oraz zawarta jest dziwna 

obietnica, że za odmawianie wymienionej modlitwy „dusze waszych krewnych aż do 

czwartego pokolenia nie pójdą do piekła” oraz „będą powiadomieni przed swą śmiercią”
9
.  

Po kolejnych modlitwach następuje „Modlitwa i akt ofiarowania o uproszenie łaski 

dobrej śmierci” prawdopodobnie przedrukowana z modlitewnika jakiegoś Stowarzyszenia, 

gdyż w tekście nagle jest mowa o „Członkach Stowarzyszenia”. Książkę wieńczy 

„Nabożeństwo do Najświętszej Głowy Jezusa Chrystusa - Przybytku Bożej Mądrości” oraz 

informacje o Teresie Helenie Higginson i jej posłannictwie - utrzymane w duchu cudownych 

objawień prywatnych. Nie ma tam mowy o Krwi Chrystusa, ale widocznie autorom zbioru 

bardzo się spodobała, więc dodali ją „na okrasę”.  

 Jak zorientowałem się, modlitewnik ten sprzedawany jest w wielu parafialnych 

punktach sprzedaży, katolickich księgarniach itp. w całej Polsce. Dlaczego? Myślę, że po 

pierwsze duszpasterze są nieświadomi jego treści, a po drugie po prostu dobrze się 

sprzedaje, przynosi zysk materialny. I może o to chodziło tym, którzy go przygotowali, 

wybierając „atrakcyjne” modlitwy i objawienia. Któż nie chciałby kupić „ładnych” modlitw, 

które sprawią, że jego krewni do czwartego pokolenia unikną piekła, któż nie chciałby 

ominąć czyśćca, nie chorować ciężko, być powiadomionym przed śmiercią - po prostu być 

zbawionym razem ze swoimi bliskimi...  

Jezus Chrystus jednak ostrzega: „Nie każdy, który Mi mówi „Panie! Panie!”, wejdzie 

do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 

7,21)... Wola Boża natomiast zawarta jest w Objawieniu: Piśmie świętym i Tradycji 

Kościoła których strzeże i prawidłowo interpretuje Kościół poprzez swoich pasterzy. 

Wyrazem tego jest np. nadanie Imprimatur przez kompetentne władze Kościoła na 

publikację mającą służyć wiernym. 

Podsumowując, modlitewnik „Armia NKJCh” jest świadomą kompilacją 

różnych modlitw i tekstów przedrukowanych i zredagowanych bez pozwolenia m.in. z 

modlitewników Wspólnoty Krwi Chrystusa oraz z innych modlitewników. Znajdują się 

tam również teksty różnych autorów, przemieszane z objawieniami prywatnymi, czy 
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obietnicami niewiadomego pochodzenia, które często są sprzeczne z Objawieniem, 

zawartym w Piśmie św. i nauce Kościoła katolickiego.  

Książka jest manipulacją, poprzez wykorzystanie i zmieszanie modlitw i tekstów 

dobrych z niezdrowymi dla rozwoju życia duchowego chrześcijanina oraz podpieranie 

błędnych treści cytatami biblijnymi i świętych Kościoła Katolickiego, a także użycie 

obrazu Matki Bożej charakterystycznego dla Wspólnoty Krwi Chrystusa, ruchu 

zatwierdzonego przez Stolicę Apostolską. Modlitewnik wprowadza zamieszanie, i w 

pewnym sensie podszywa się pod Wspólnotę Krwi Chrystusa, której modlitw używa i 

stąd może być błędnie uznawany za jeden z modlitewników tego Stowarzyszenia 

Wiernych.  

Misjonarze Krwi Chrystusa odpowiedzialni za WKC - pragną formować 

członków ruchu w zdrowej duchowości biblijnej i eklezjalnej, gdzie modlitwa jest 

inspiracją i światłem do jak najlepszego wypełniania obowiązków stanu, gdzie 

modlitwa - formuje - przez swoją treść opartą na Słowie Bożym, pomaga odnaleźć wolę 

Boga oraz wspomaga ducha wspólnotowego i misyjnego. Osobom, które pociąga 

modlitwa do Jezusa Chrystusa, w Tajemnicy Jego Krwi polecamy liczne modlitewniki i 

publikacje wydane przez Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa POMOC
10

 w 

Częstochowie i opatrzone „Imprimatur” przez polskie kompetentne władze kościelne. 

Ks. Ksawery M. Kujawa, CPPS Misjonarz Krwi Chrystusa 
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