
 

Vox populi, vox Dei  
Czasopismo do użytku wewnętrznego   

Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca  Jezusowego 

Nr 42    KWIECIEŃ–MAJ–CZERWIEC 2021 

 

Przez Najświętszy Sakrament 

 
Polska będzie uratowana 

papież Pius IX   

 

„Chcę, aby ten obraz był 

rozpowszechniony. Wszędzie, 

gdzie będzie on czczony, 

objawiać się będzie moje 

miłosierdzie i miłość, a widok 

Mojego serca zranionego tą 

samą raną co Serce Mojej 

Matki, będzie wzruszał dusze 

oziębłe i słabe, które będą się 

nawracały.”  

(P. Jezus do Berty Petit) 

 

Ja was wybrałem  
i was powołałem, 

 potrzebuję was  
i wzywam 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSKAZÓWKI, ZADANIA, OBIETNICE, UPOMNIENIA  
DLA MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO (11) 

Modlitwa s. Zofii 

13.06.1998 – Słowa s. Zofii: - myśl moja kierowana jest do Miłosiernego Serca 

Jezusowego. Co chwila wyrywają się z mego serca akty strzeliste. Wzmaga się 

pragnienie do zbliżenia się jak najbardziej do Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Wiem, słodki Jezu, że w dniu 21 czerwca muszę pozostać w cieniu.  

W Twoje serce składam swoją wolę, aby tylko Twoja Wola wypełniła się. Choć nie będę 

mogła mówić, dziś wołam z głębi mego serca: 

– O, Miłosierne Serce Jezusa, jestem Twoją własnością, Twoim małym dzieckiem, prowadź mnie po 

Twoich ścieżkach. Celem moim jest zdobyć Twoje, Jezu, Serce choć tak zranione przez obojętność ludzi 

i choć jestem nicością ale pragnienie moje jest czyste. Pragnę spłacać dług moich win. Daj mi możność 

skorzystania ze wszystkich łask dla siebie i bliźniego. 

– O, Miłosierne Serce Jezusa, spójrz na tych maluczkich, Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego, oto jesteśmy, aby złożyć Ci hołd jako Królowi naszych serc. One są Twoją własnością. 

Niech te małe serca, zranione grzechem, niech spalą się w ogniu twojej miłości i staną się czystym 

sercem dla Twojej chwały. 

– O,  Miłosierne Serce Jezusa,  uczyń nas zdolnymi do wypełniania Twojej woli - niech skarbiec Małych 

Rycerzy będzie wypełniony ofiarą, modlitwą i pokutą, a moc tych modlitw przez Twoje Miłosierne Serce 

niech ogarnie cały świat. 

– O, Miłosierne Serce Jezusa, Tyś zapragnął, aby sanktuarium było w tym starym grodzie Kaliszu, aby 

Twoje Miłosierne Serce było tu najbardziej czczone i kochane. 

– My, Mali Rycerze dochowamy Ci wierności, tylko błogosław nam w tym dniu. Aby Twój Duch, o, 

Miłosierne Serce Jezu, spoczął na nas i abyśmy byli jedno - jako Twoje Ciało Twego Kościoła. Proszę, 

otwórz nam bramy Kościoła, jak pozwoliłeś otworzyć Swoje Serce dla wszystkich ludzi i wskazałeś źródło 

swej Miłości i Miłosierdzie, tak to sanktuarium niech będzie dla całej ludzkości źródłem wszelkich łask 

potrzebnych Kościołowi i całemu światu. 

– Dziękuję Ci, Miłosierne Serce Jezusa, za kapłana. Prowadź go i błogosław mu. 

– O, Miłosierne Serce Jezusa, przytul nas w tym dniu do swego Miłosiernego Serca i nie pozwól nikomu 

się oddalić. 

– O, Miłosierne Serce Jezusa, zanurz, w swoim sercu zbolałą ludzkość. 

– O, Miłosierne Serce Jezusa, bądź naszą obroną.  

Jesteś jedyną naszą nadzieją i ufnością. 

– O, Miłosierne Serce Jezusa, pełne Miłości i Miłosierdzia,  

w Twoich ramionach pragniemy spocząć jako kochającego Ojca. [ AMEN. ] 

 

 

 

 

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA, 2020–8.XII–2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tłumaczenie listu  

o. Gabriela na str. 30 

  

 

 

 
  

 

  
  

 
   

 

List przy figurze MB  

odczytała mr Agnieszka 

z Amsterdamu (Holandia) 

Domacyno, 1.05.2021 

 

Domacyno, 1.05.2021 

Ks. Ludwik Musiał – emeryt 

Ks. Tomasz Kmiecik – 

opiekun koła Legionu Małych 

Rycerzy MSJ przy parafii 

Ducha Świętego 

w Koszalinie. 

 

XVI Pielg. Zawierz. Matce Bożej Legionu 

MRMSJ na Jasnej Górze, 23-24.05.2021r. 


