
 

AKT PRZYRZECZENIA 

CODZIENNY  

 ( wg legitymacji – DYPLOMIKA MR ) 

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. 

Miłosierne Serce Jezusa   – przyjdź Królestwo Twoje! 

Niepokalane Serce Maryi   – zachowaj nas i módl się za nami! 

Św. Michale Archaniele    – strzeż i broń nas! 

Św. Janie Chrzcicielu    – wspomagaj i umacniaj nas! 

Św. Józefie     – módl się i opiekuj się nami! 

Św. Małgorzato Mario Alacoque (czyt. Alakok) – módl się i wstawiaj się za nami! 

Św. Tereso od Dzieciątka Jezus  – módl się i wstawiaj się za nami! 

Św. Ignacy z Loyoli (czyt. z Lojoli)   – módl się i wstawiaj się za nami! 

Św. Andrzeju Bobolo    – módl się i wstawiaj się za nami! 

Św. o. Pio     – módl się i wstawiaj się za nami! 

Św. Faustyno     – módl się i wstawiaj się za nami! 

Św. Janie Pawle II    – módl się i wstawiaj się za nami! 

Bł. Michale Sopoćko   – módl się i wstawiaj się za nami! 

Bł. Jerzy Popiełuszko    – módl się i wstawiaj się za nami! 

Śp. s. Zofio – założycielko Legionu MR – módl się i wstawiaj się za nami! 

 

AKT OFIAROWANIA SIĘ 
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. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIST s. ZOFII  

do „LETNICH” Małych Rycerzy 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Drodzy Siostry i Bracia. 

Płyną dni, miesiące i lata…Tworząc wspólnotę Małych Rycerzy Miłosiernego 

Serca Jezusowego, zastanówmy się jaką miłością darzymy Tego, który nas 

wezwał po imieniu na ratunek świata. Jezus patrzy na nas z wielką miłością, bo 

stworzył nas dla siebie na czasy ostateczne. Czy jesteś tym Rycerzem, który 

potrafi kochać i wynagradzać, czy jesteś bez uczynku? Mały Rycerzu wejdź w 

miłość Jezusa Miłosiernego, a odnajdziesz cel swojego życia. 

Obudź się Mały Rycerzu do prawdziwej miłości i walki przeciw złym 

mocom. Nie lękajcie się niczego, bo Jezus jest z wami. Czy możecie pojąć, że 

Jezus nas kocha miłością bez końca. Uczyńcie wszystko, co możecie dla tej Miłości, 

która pragnie miłości swych Dzieci. Bądź gorący, kochaj swego Stwórcę, 

wynagradzaj i myśl co byś mógł uczynić, aby sprawić radość Jezusowi.  

Rozważcie i ofiarujcie się Sercu Jezusowemu, aby miłość Chrystusa 

zatryumfowała w waszych sercach. Oddaj wszystko Jezusowi, a otrzymasz 

stokrotnie więcej, a jak mało dasz mało otrzymasz – to jest znak. 

Drodzy moi przyjaciele, moim pragnieniem [jest], abyście byli mocni 

wiarą i miłością do Boga i bliźniego. Niech wam Bóg błogosławi. Módlcie się wiele 

za ten świat pełen zła. Ufajcie, bo zbliża się dzień Pana i dla Pana!   

Dnia 22.10.2002 r.      Zofia 

 

Dnia, 27.11.2008 r. S. Zofia pisze  

S Ł O W A   U P O M N I E N I A  

DO „RYCERZY NA PAPIERKU” 

 

Dziś kieruję do was mali rycerze te słowa, ponieważ czuje ten ciężar, że nie 

wszyscy starają się być dobrymi rycerzami. Przeraża mnie taka słabość. Nie 

hartujecie swego ducha, aby godnie wypełniać Wolę Bożą.  

Brak jest odpowiedzialności wobec wspólnoty. Rycerz powinien ten 

jeden dzień w miesiącu ofiarować Bogu i być na spotkaniu ze wspólnotą. Z tym 

dość jest najwięcej obowiązków.  Wielu niby należy, ale na spotkaniu z grupą ich nie 

ma  – ( a każda modlitwa [we wspólnocie-red.] zanoszona do Boga jest łaską ) – i tu 

jesteś rycerzem na papierku – albo idziesz do innych grup i tam [masz] czas.   

Wszyscy budujemy razem silną wspólnotę, aby Bóg nam błogosławił, a ci 

którzy są tylko na papierku, niech się wypiszą.  

Gdy będziecie godnie wypełniać obowiązki rycerza to i mnie będzie lżej. 

Zależy od was – wasze postanowienia dadzą mi radość i zdrowie.  

Niech was Bóg błogosławi.  

/s. Zofia zapisała te słowa  

na 3 miesiące przed pożegnaniem się z tym światem/ 

  


