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Ja was wybrałem  
i was powołałem, 

 potrzebuję was  
i wzywam 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Jezu Chryste, Królu Miłosierdzia 

Błogosław naszej Ojczyźnie 

 

Przez Najświętszy 

Sakrament 

 
Polska będzie 

uratowana – 

papież Pius IX  

 

Kolejny numer 

„Głosu Małego 

Rycerza” dedyku-

jemy kochanemu 

Zbawicielowi 

Jezusowi Chry-

stusowi, Królowi 

Miłosierdzia, 

Odkupicielowi 

całej ludzkości, 

Bogu obecnemu 

w Eucharystii. 

 

MODLITWA DO PANA JEZUSA 
O Najsłodszy Panie Jezu, oddaję się Tobie dnia dzisiejszego i na zawsze, a osobiście w godzi-

nie śmierci mojej. * Odwołuję się do nieskończonej dobroci Twojej. Ra-

ny Twoje Najświętsze niechaj będą mi spoczynkiem. *Krew i Woda, 

która wypłynęła z Najświętszego Serca Twego niechaj mnie obroni na 

straszliwym sądzie Twoim. * Najświętsze Ciało i Krew Twoja niechaj 

mnie nakarmi i napoi. * Straszna śmierć Twoja niechaj mnie zachowa 

ku żywotowi wiecznemu. * Krwawe krople Twoje niechaj zmyją grze-

chy moje. * O mój Jezu, Twój gorzki smutek ofiaruję Najświętszemu 

Ojcu Twemu Niebieskiemu za wszystkie grzechy moje. * Twoje wzgar-

dy i zelżywości, o Najmilszy Jezu, które wycierpiałeś niechaj będą za-

płatą  za wszystkie grzechy moje. * Twoje ciężkie urąganie i męki nie-

słychane niechaj mnie ochronią. * Te wszystkie boleści Twoje, o mój 

Jezu oddaję Twemu Ojcu Niebieskiemu za wszystkie moje niedbalstwa 

w służbie Twojej.  

Twoja wielka Miłość niechaj mnie obroni od szturmów szatańskich w godzinie śmierci mojej. *  

O Panie Jezu mój, Twoja Święta Krew niechaj duszę moją grzechami zmazaną - obmyje. * Twoja 

poraniona Głowa, niechaj mnie obroni od wszelkiego złego. * Twoje niewinne na śmierć zasą-

dzenie niechaj mnie będzie na odpuszczenie grzechów moich, długów moich. * Twoje prace nie-

chaj nagrodzą moje popełnione złości. * Twoja nagość niechaj okryje nagość duszy mojej. * Twoja 

gorzkość i ciężkość śmiertelna, zranione Nogi, Ręce i Serce Przenajświętsze, niechaj mnie w 

złej mocy śmierci mojej - oświecą. * W Ranach Twoich Przenajświętszych ukryj mnie. * Krew 

Twoja z Przenajświętszego Serca Twego niechaj mnie obmyje. * Twoja Boska Moc niechaj mnie 

utwierdza i zachowa od wszystkiego złego na duszy i ciele. * O Najsłodszy Panie Jezu Chryste, 

Twoje Rany i boleści niechaj mnie błogosławią. * O gorzka Męka Jezusowa zachowaj mnie od 

zguby wiecznej. * O Najdroższe, o Najsłodsze, Rany Jezusa mojego bądźcie mi pomocą w ostat-

nią godzinę śmierci mojej. * O Najdroższa Krew Jezusa Mojego obmyj grzechy moje przed Bo-

giem Ojcem Twoim. * O Panie Jezu Chryste, Twoja boleść, śmierć, uczynki dobre i nauki Twoje 

niechaj mi pomogą zaprzestać  popełniania grzechów moich, ale i dozwól  mi za nie serdecznie 

żałować.  

Oddaję na koniec, o mój dobry Jezu Najświętszemu Sercu Twemu  i ufam Twemu Miło-

sierdziu, wierzę w zasługi Męki i śmierci Twojej, którym się polecam i oddaję, a osobiście w go-

dzinie śmierci mojej. Amen. 

 

 

 

  
 



 

 

Rycerze w DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ MAJĄ APROBATĘ 

I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO Ks. Bpa Jana Bernarda Szlagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 14.01.1999 r. 

Ja, Król Dawid, (…) jestem jako orędownik do szybkiego zatwierdzenia intronizacji Jezusa, Króla Polski, a 

potem koronacji. Bóg czeka, kiedy lud wybrany dobrowolnie ogłosi Jezusa - Królem Polski i świata. Bóg 

nie narzuca człowiekowi przymusu tylko czeka aż człowiek sam zapragnie. Bóg nigdy nie zniewala, ale prosi 

o dziś, Ja, Król Dawid, proszę ciebie, ludu Boży, nie zwlekaj, ale staraj się wszędzie stukać aż ci otworzą, aby 

wypełniło się to, czego Bóg oczekuje. Jezus będzie tych narodów Królem, które zapragną Królestwa 

Bożego. Gdzie miłość i dobro, tam i jest Królestwo Boże. Staraj się, narodzie polski, bo giniesz - tylko Miło-

sierdzie Boże może was wyprowadzić z tak wielkiego upadku. (…) 

Dnia 09.04.1999 r. 

(...) My święci (mówi król Dawid) widzimy wszystko i to, co was czeka, narodzie wybrany. Z waszego 

kraju ma promieniować Miłosierdzie Boże na cały świat. Nie zdołasz narodzie dźwignąć Polski z kryzy-

su, jeśli nie zwrócisz się do źródła Miłosierdzia Bożego. To jest ratunek dla Polski i świata. O ile nie 

zwrócicie się o łaski do Miłosierdzia Bożego i pozostaniecie głusi i niemi, nastanie wielki niedostatek. 

Jeśli znajdą się tacy, którzy wyjdą pod sztandarem dwóch Serc, Jezusa i Maryi, odniosą zwycięstwo 

duchowe. Po odrodzeniu się wiary w Boga, Bóg okaże Polsce Miłosierdzie swoje, ale cała Polska 

ma odrodzić się w Duchu Świętym, gdzie ma zapanować miłość, dobro i zgoda. Niech was Bóg 

błogosławi. 

Dnia 22.07.1999 r. 

Ja, Król Dawid, przekazuję poprzez ciebie, Zofio, ostrzeżenie dla Polski. Wzywałem was, narodzie, 

aby Jezus Chrystus został wybrany i ogłoszony Królem Miłosierdzia Bożego, a wy nadal trwacie w 

swym uporze. 

Tyle dzieci Bożych zabiega o Królestwo Jezusa Chrystusa... Gdzie są władze kościelne? Czyż wy Go 

nie potrzebujecie? Królestwo Jezusa Chrystusa jest przeznaczeniem dla narodu wybranego. To 

Królestwo obejmie cały świat. 

Mieć Króla w narodzie polskim - Boga Wszechmogącego, to jest wielka łaska. Spójrzcie w przeszłość 

Polski - z braku Jego Królestwa zawsze byliście w niewoli, narodem poniżanym. Jezus Chrystus pra-

gnie wam, narodzie Polski, wynagrodzić waszą niemoc, niewolę i poniżenie. Jezus pragnie was wywyż-

szyć w świętości, a tym zaczynem jest umiłowany Wikariusz - on dzierży klucze do otwarcia Królestwa 

Bożego - nie zamykajcie drzwi Królestwu Bożemu, otwórzcie najpierw swoje serca Jezu-sowi, aby mógł 

oczyścić je i przemienić – Jezus najbardziej pragnie Królestwa w sercach ludzkich. 

Stolicą Królestwa Jezusowego ma być Kraków, gdzie się objawił s. Faustynie jako Jezus Miłosierny i 

pragnie, aby obraz Miłosierdzia Bożego był koronowany koroną złotą a Miłosierdzie Boże wytryśnie z 

Jego Królewskiego Serca na cały grzeszny świat i ludzkość odczuje miłość Boga Człowieka, jak umiło-

wał swoje stworzenie. Reszta jest tajemnicą Bożą. 

Ja, Król Dawid, przekazałem ostatnie orędzie do narodu polskiego. Jezus czeka na waszą odpowiedź w 

czynie i zawierzeniu - w jaki sposób postąpicie z Jezusem, tak on postąpi z wami. Jego Królestwo 

nie ma granic, ale zapragnął być Królem narodu wybranego. Polskę Jezus tak bardzo umiłował i 

Jego oczy są zwrócone na was. 

Niech was Bóg błogosławi, aby Miłość i Miłosierdzie Boże zakrólowało wśród narodów. 

 Z osobistych zapisków założycielki MR MSJ – śp. s. Zofii Grochowskiej 

27 lipca 2011 delegacja Małych Rycerzy z diecezji pelplińskiej, otrzymała z rąk Bi-

skupa Pelplińskiego ks. bpa Jana Bernarda Szlagi potwierdzoną aprobatę i pasterskie 

błogosławieństwo na oficjalną opiekę grup modlitewnych duchową Kościoła lokal-

nego i działalność w KOŚCIELE PELPLIŃSKIM. 

Trwają działania i prace w kierunku aprobaty ogólnopolskiej. 


