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Ja was wybrałem  
i was powołałem, 

 potrzebuję was  
i wzywam 

 

 

 

 

 

 

WSKAZÓWKI, ZADANIA, OBIETNICE  
DLA MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO (4) 

13.10.1990 Córko moja. Czas nagli, zbliża się katastrofa w waszej Ojczyźnie. Módl się 

córko i zachęcaj innych. Codziennie ofiaruj Mi w swoich modlitwach swoją Ojczyznę, 

aby ład i porządek zapanował w waszym kraju i pokój Boży. Wiele łask przygotowałem 

dla Polski. Dzieci moje zauważcie, że to szatan chce was skłócić i odebrać to, co 

najpiękniejsze - wiarę w Miłosierdzie Boże. Boleje moje Serce, że tak mało mi ufacie, 

szukacie podstępu i złośliwości, aby być lepszymi od innych, a tego drugiego zniszczyć.  

Módlcie się za rządzących, aby Duch Święty kierował ich sercami i umysłami, i żeby rozpoznali 

dobro i zło, a błogosławieństwo Boże na nich spłynie. A Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego niech się 

modlą tą modlitwą, którą podałem. Przez tę modlitwę możecie wyprosić wiele łask potrzebnych dla 

całego świata.  

19.10.1990 r. Córko moja. Wasza współpraca w Dziele Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego musi być 

jednością. (…) Dzieci moje: nie bójcie się, Ja jestem z wami. Ten ogień Bożej Miłości, który zapaliłem 

w waszych sercach, będzie trwał wiecznie. Dzieci moje: będziecie mieli wiele trudności, ale planom Bożym 

żaden człowiek nie jest w stanie przeszkodzić; planom, które stawiam na twej drodze, aby ciebie 

umocnić, abyś był doskonalszy, abyś bardziej był mój. Ja, Jezus, nie daję nic od razu, wszystko trzeba 

zdobyć w utrudzeniu i umartwieniu, aby owoc był dojrzalszy i piękniejszy. Starajcie się moje dzieci być 

dziećmi miłosiernymi. Tego od was wymagam. Naśladujcie Mnie, bo nagroda jest dla was 

przygotowana tu na ziemi i w wieczności. Błogosławię waszą trójkę, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Amen. 

24.10.1990 r. Córko moja. Nie bój się niczego, wszystko czyń, co jest w twojej mocy, resztę zostaw Mnie. 

Ważne jest twoje pragnienie i intencja, czego ty nie możesz Ja uzupełniam i stawiam wszystko na twojej 

drodze, aby dzieło, które jest z woli Bożej powstało i powstanie. 

Mały Rycerzu Miłosierdzia Bożego hartuj się, ujarzmiaj swoje ciało, a swoje problemy ziemskie odsuń 

od siebie, abyś został sam ze Mną. Rycerz musi służyć jednemu Panu, któremu z miłości oddał wszystko, 

bo Ja dla ciebie też oddałem wszystko. Kochaj swego Pana. On pragnie twej miłości, bo przez miłość i 

wypełnianie woli Bożej zbawisz siebie i innych. Mały Rycerz Miłosierdzia Bożego powinien być 

całkowicie otwarty na przyjęcie wszystkich łask Bożych, które spłyną na niego, musi być czujny, aby 

żadnej nie zmarnować.  

Dzieci moje, wszystko, co czynicie i czynić będziecie, dla chwały Bożej czyńcie to z miłością.  

Choć jest was mało, a przed wami jest wiele innych zadań, z których już nie możecie zrezygnować, to 

jesteście moją własnością, należycie do Mnie i w tym jest moja radość.  

O gdybyście znali, jakie ma znaczenie, to coście uczynili dla swego Boga...  

Mały Rycerz jest tym narzędziem, którym sam Jezus Miłosierny się posługuje.  

Żyj jedną chwilą, bo każda chwila jest Bożą chwilą i wiedz, że wszystko dzieje się tak, 

jak Bóg chce. Zawsze się zgadzaj ze wszystkim, bo w każdej twej chwili jestem twoim 

Panem, bo ofiarowałeś Mi się z miłości na zawsze.  

[Z książki „U źródeł Bożego Miłosierdzia”, s. Zofia Grochowska, założycielka Legionu Małych Rycerzy MSJ] 

 

 

„Jezu Królu Miłosierdzia, 
„Królu Narodów” a więc 
naszego Narodu Polski. 

Zawierzamy Tobie Polskę, 
wszystkie Ludy i Narody, 
całą ludzkość. Ufamy, że 

Twe zwycięstwo nad 
światem dokona się przez 
Miłosierdzie Boże, które 
przewyższa grzech tego 

świata. Jezu Królu 
Miłosierdzia przyjdź 

Królestwo Twoje. Jezu Królu 
Polski, ufamy Tobie. Amen.” 

( Impr. Bp J. Wątroba Wik. Gen. 
Częstochowa 21.06.2000r. 

L.dz.513 ) 

  

OJCZE PRZEDWIECZNY, DLA BOLESNEJ MĘKI TWEGO SYNA,  
PRZEZ TWOJĄ UMIŁOWANĄ CÓRKĘ MARYJĘ, MATKĘ BOŻĄ  
I NASZĄ, – MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS I ŚWIATA CAŁEGO! 



 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

FOTORELACJA Z VI PIELGRZYMKI MIŁOSIERDZIA  

LEGIONU MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO 

KRAKÓW-ŁAGIEWNIKI, 17-18.11.2018 R.P. 

FOTORELACJA Z ODNOWIENIA  

AKTU PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA  

KRAKÓW-ŁAGIEWNIKI, 17-18.11.2018 R.P. 


