
 

 
 

 

 
 

 
 

 



AKT ZAWIERZENIA BOGU OJCU 

Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 

Przedwieczny Boże Ojcze, pragniemy powierzyć się Tobie, z 

całą ufnością zawierzyć Twemu Ojcowskiemu Sercu. Przyjmij 

nas, Ojcze, jako Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusa. O Stwórco nasz i Panie, Twój Syn zdobył nas własną 

krwią dla Ciebie. 

Ojcze, ogarnij nas swym Ojcowskim Sercem i nie pozwól nam 

oddalić się od Ciebie, lecz przy Tobie trwać. 

Ojcze, na zawsze jesteśmy Twymi dziećmi. Naucz nas miłości do 

Ciebie. Niech nasze serca zapłoną miłością Bożą.  

Ojcze, kieruj naszym życiem, abyśmy mogli wypełnić Twoją wolę.  

Oto Ojcze składamy Ci nasze serca w ofierze miłości, weź je i 

kształtuj, gdyż są słabe.  

Tylko Twoja miłość może je umocnić i ożywić dla Twej chwały. 

Niech Twoja miłość rozleje się w naszych sercach, aby mogły 

promieniować tam, gdzie jest ciemność.  

Ojcze, Ty wiesz o wszystkim, czego nam potrzeba. Przyjmij 

naszą słabość. Niech ona przemieni się w Bożą moc.  

Daj światło kapłanom, aby strzegli depozytu naszej wiary w 

Ciebie, Boże Ojcze. Amen.  

Twoi Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego 

i czciciele Miłosierdzia Bożego. 



MODLITWA O ZWYCIĘSTWO NAD SZATANEM 

Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny, 

Stwórco Nieba i Ziemi, Ty, Który w cudowny i nieomylny sposób 

władasz całym Wszechświatem spraw, aby każdy człowiek 

wypełniał Twoją Najświętszą Wolę i według niej żył. 

Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu. 

Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który doprowadzić 

chce do zniszczenia całej ludzkości i świata; który usilnie stara się 

zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój 

obraz i podobieństwo. Obroń nas, Ojcze Niebieski przed 

wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami, uchroń świat przed 

zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami. Wejrzyj na Jezusa 

Chrystusa, Syna Twego, który niewinnie życie za nas oddał na 

Krzyżu, aby nas odkupić Krwią swoją. Prosimy Cię o to za 

przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi, Świętego Michała 

Archanioła, Aniołów i Świętych. 

Błagamy Cię przeto Ojcze Niebieski o ratunek i uwolnienie nas z 

sideł szatana, które ten bezustannie na nas zastawia. Wejrzyj, 

Ojcze Niebieski, na naszą słabość i nieudolność. Dlatego 

pokornie błagamy: Przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi 

swemu, połóż kres panowaniu szatana. Święty Michale 

Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego Niebieskiego Wojska 

i z Twym okrzykiem "Któż jak Bóg" - przyjdź nam z pomocą w tej 

nierównej walce dobra ze złem, aby pokój znów zapanował nad 

światem. Amen.  
(Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akt ofiarowania się  

Chrystusowi Miłosiernemu 

O dobry Jezu, ofiaruję się Tobie jako hostia 

żywa dla wypełnienia miłosiernych zamiarów Boga 

nad biednym światem. Pragnę z całego serca i ze 

wszystkich sił uświęcić i poświecić siebie samego w 

tym celu, żeby Twoje Rycerstwo Miłosierdzia wydało 

takie owoce, jakich Ty sam tak bardzo pragniesz. 

Królowo Miłosierdzia składam moją biedną, ale 

całkowitą ofiarę w Twoje Święte Matczyne Ręce. 

Amen. 

   

PRZYRZECZENIE 

Panie Jezu, przyrzekam całym moim sercem 

służyć Tobie, jako Mały Rycerz Twojego 

Miłosierdzia. Dobrowolnie i z miłości do Ciebie, 

wyrzekam się swej woli, abyś mógł królować w 

moim sercu.  Z całym poświęceniem i miłością 

pragnę wypełniać Twoją Świętą Wolę. Udziel mi 

błogosławieństwa Jezu i Ty, Dziewico pełna łaski, 

aby moje przyrzeczenie urzeczywistniło Królestwo 

Waszych dwóch Najświętszych i Niepokalanych Serc 

na Ziemi. Amen. 


