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DOTYCHCZASOWE WYDANIA KSIĄŻKOWE  

s. Zofii Grochowskiej 

 

 

►Pierwsza książka „ORĘDZIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO” z obrazem 

Bożego Miłosierdzia na okładce / obraz z siedziby Apostolstwa Bożego 

Miłosierdzia  w Warszawie ul. Nowogrodzka 44/5 / z tekstami od 11.12.1988 

r. do 30.12.1993 r. 

 

►Druga książka „Czas ostatniej szansy” wyd. Apostolstwo Bożego 

Miłosierdzia Warszawa, grudzień 1994 r. z obrazem Jezusa Miłosiernego z 
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klęczącymi Janem Pawłem II i s. Faustyną / Obraz Miłosierdzia Bożego w 

Kościele parafialnym oś. Rycerskie – Przemyśl. Ojciec św. Jan Paweł II 

dziękuje Panu Jezusowi za dar Miłosierdzia Bożego objawiony przez siostrę 

Faustynę Kowalską – błogosławioną, wyniesioną na ołtarze 18 kwietnia 1993 

roku. Obraz dopuszczony do kultu Bożego przez ich Ekscelencje 

Arcybiskupów Metropolitów Przemyskich: ks. Abp dr Ignacego Tokarczuka i 

ks. Abp dr Józefa Michalika. Obraz projektu i fundacji Teresy i Tadeusza 

Radochońskich. Konsultacja: Ks. prof. dr Zbigniew Bielmowicz, Malowali: 

Alicja Czarnecka-Mikrut i Marek Mikrut, Przemyśl 1993. / z tekstami od. 

11.12.1988 r. do 30.10. 1994 r./ 

 

 

 

►Trzecia książka „Czas ostatniej szansy” II wyd. Apostolstwo Bożego 

Miłosierdzia Warszawa, październik 1995 r. z obrazem Jezusa Miłosiernego z 

klęczącymi Janem Pawłem II i s. Faustyną / z tekstami jak wyżej: od. 

11.12.1988 r. do 30.10. 1994 r./  
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► Następnie było wydawanych 7 kwartalników – w formie zeszytów / 

kontynuacja książki „Czas ostatniej szansy” z bieżącymi orędziami, 

wydarzeniami i świadectwami doznanymi ze spotkań z s. Zofia Grochowską. 

 

 

►Czwarta książka „U źródeł Bożego Miłosierdzia” Orędzia 

przekazywane siostrze Zofii Grochowskiej 1988-1999 r. Projekt okładki 

prof. Ksawery Piwocki © copyright by Zofia Grochowska, Tolkmicko 1999 

Druk i oprawa: Zakłady Graficzne „MOMAG” w Tomaszowie Mazowieckim. 
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► Piąta książka to I tom „U źródeł Bożego Miłosierdzia” Orędzia 

przekazywane siostrze Zofii Grochowskiej 1988-1999 r. Wznowienie tego 

wydania dokonano na prośbę autorki Orędzi, aby udostępnić powstałym w 

miedzy czasie członkom Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 

nabycia tej książki.  Wyd. Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego, 

Nowy Sącz, I kw. 2008  

 

►Szósta książka to II tom „U źródeł Bożego Miłosierdzia” Orędzia 

przekazywane siostrze Zofii Grochowskiej 1999-2008 r. Wyd. Mali Rycerze 

Miłosiernego Serca Jezusowego, Nowy Sącz, II kw. 2008 r. 

►Siódma książka to planowane przez Zarząd Legionu wydanie 

jednotomowej publikacji / z tekstami, które nie były dotychczas zamieszczone 

w wyżej wymienionych książkach / do użytku wewnętrznego Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Planowany czas – jeśli Pan Bóg pozwoli – jeszcze w tym roku. Chcielibyśmy 

uczci we ten sposób rok  jej urodzin (1931) a więc 90 rocznicę (10.04.1931r.)    

 

►Rycerz Zdzisław Kurcz – archiwizujący wszelkie zjazdy Małych Rycerzy 

zrealizował film biograficzny o naszej założycielce, s. Zofii Grochowskiej. 

Film został ukończony w 90 rocznicę urodzin naszej Założycielki. Wszystkich 

zainteresowanych tym filmem jak i innymi dokumentami filmowymi z życia 

Legionu podajemy kontakt do br. Zdzisława nr kom. 788 688 148.  
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RECENZJE-OPINIE DOT. TEKSTÓW  

W WYDANIACH KSIĄŻKOWYCH  

s. ZOFII GROCHOWSKIEJ 

 

 

Przeczytałem Dzienniczek s. Zofii i nie znalazłem niczego co może budzić 

jakieś zastrzeżenia teologiczne. Wiem, że s. Zofii zależy tylko na chwale 

Bożej i sądzę, że Bóg Nią i Małymi Rycerzami posługuje się w pozyskiwaniu 

dusz zagubionych. 

Ks. Prob. Lucjan Dąbrowski 

Tolkmicko 1994.01.11. 

WPROWADZENIE 

/ do wydań książek Zofii Grochowskiej: „ORĘDZIA MIŁOSIERDZIA 

BOŻEGO”, Tolkmicko, 11.01.1994 i „CZAS OSTATNIEJ SZANSY” wyd. 

Apostolstwo Miłosierdzia Bożego, Warszawa, grudzień 1994  i październik 

1995 (zapisy autorki w obu wydaniach od 11.12.1988–30.10.1994) 

Bogu objawionemu należy okazać posłuszeństwo wiary. Chrześcijanie 

czytający objawienia, wprowadzający je w życie i żyjący tymi objawieniami, 

są przez swoich współbraci bezpodstawnie piętnowani, uważani za 

obłąkanych i odstępujących od wiary Kościoła Rzymskokatolickiego. 

Dzieje się to dlatego, że nie znają nauki Kościoła i treści objawień, a tym 

samym prawdy oczywistej, a co gorzej odrzucając Słowo Boże, osądzają tych 

maluczkich, którym Bóg objawia Siebie i tajemnice wiary. 

Jakże słuszne i trafne są tu słowa Jezusa cichego i pokornego Sercem: 

"Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed 

mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak Ojcze gdyż takie 

było Twoje upodobanie." (Mt.11). 

Wolą Boga było takie upodobanie, aby Siebie i tajemnice wiary objawiać 

prostaczkom. Stąd też przekazane Słowo Boże nienaruszające prawdy wiary 

nie jest sprzeczne z nauką kościoła. 

DIECEZJA ELBLĄSKA 
Parafia Rzymsko-katolicka 
Św. Jakuba Apostoła 
82-340 Tolkmicko 
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Opierając się na katechezach Ojca Świętego Jana Pawła II cz. l "Wierzę w 

Boga Ojca Wszechmogącego", treści Soboru Watykańskiego II i Konstytucji 

Duszpasterskiej o Kościele w Świecie Współczesnym, stwierdza się 

podstawowe prawdy wiary: 

1)  o Bogu Ojcu Stworzycielu, Jezusie Chrystusie Odkupicielu i Duchu 

Świętym, Panu i Ożywicielu, 

2)  właściwe interpretacje wiary i jej zrozumienie i niezrozumienie rozumem 

ludzkim, odkryte i zakryte przez Boga jako objawienie Samego Siebie, a 

oto niektóre z nich: 

a) wierzyć to znaczy przyjmować i uznawać za prawdziwe i 

i odpowiadające rzeczywistości to, co jest treścią wypowiedzi, czyli słów 

drugiej osoby ze względu na ich wiarygodność, jako autorytet prawdy np. 

do Boga, osoby, rzeczy, 

b) wiara jest poręką dóbr, których się spodziewamy, a nie widzimy. 

Przeżywam prawdziwą radość, ile razy mogę dobrze mówić, czy pisać o 

moich duchowych dzieciach, którym z woli Bożej przewodzę jako proboszcz 

w drodze do nieba.  

Pani Zofia Grochowska jest jedną z tych moich parafian, którzy są bardzo 

zatroskani o sprawy Boże w życiu osobistym, rodzinnym i całej parafii. Panią 

Zofię znam od czterech lat, od 1989 r. to jest od przybycia do Tolkmicka w 

charakterze proboszcza. Jej osoba szybko zwróciła na siebie moją uwagę 

swoim rozmodleniem, codzienną Komunią św. oraz prowadzeniem grupy 

Miłosierdzia Bożego. Jest wzorową matką i żoną, ma 62 lata życia 

/ur.1931.04.10./, jej pasją życiową jest pomagać ludziom i szerzyć chwałę 

Bożą. Umie pogodnie i z poddaniem się woli Bożej znosić wszelkie 

cierpienia.  

Osobiście modlę się aby łaska Boża nie była w niej daremna.  

Ks. prob. Lucjan Dąbrowski SDB  

Tolkmicko 1993.02.08. 
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List kapucyna o. Albina Sroki do s. Zofii 

Droga Zofio,  

Dzięki ! Twój postęp Rycerzy, to nie ludzki wymysł, bądź spokojna. Niech 

tylko modlą się. Będą rycerzami naprawdę.  

Idą dla Kościoła straszne dni / dla kapłanów /, potrzeba będzie tych 

autentycznych, którzy ocaleją, nie uciekną i odbudują Kościół. Lęk 

ogarnia nawet najmocniejszych. Mów to i przygotuj ich. Kościół wycierpi, 

ale odrodzi się: albo - albo. Dlatego Twoi Rycerze są, potrzebni.  

Modlitwy, modlitwy, pokuty i dobrego życia - tego potrzeba.  

Przełom wieków niesie zgrozę dla świata. Trzeba już jawnie przeciwstawić 

się złu.  

Ja nie przyjadę do Was. Troszeczkę chodzę, ale to nie to, co było. A może da 

Bóg jeszcze siły. Będą Was wspierać modlitwą. Książeczkę odbiję na, ksero i 

odeślę. Trochę zaczekaj, bo jestem zajęty i zagoniony. Obrazek św. Michała 

jest dobry, można go rozpowszechniać.  

Twoje przemyślenia pisz krótko, treściwie, nie powtarzaj tego, co było 

wcześniej. Raczej mało, a treściwie. Zobacz, jak robi to Matka Boża w 

Medjugorie, kilka zdań a zawsze coś nowego i mającego ciężar /To tak na 

marginesie/.  

Ocenę pozostaw czasowi, nie spiesz się. Uważać na to co wychodzi drukiem. 

O imprimatur jednak próbuj się starać. Gdy będzie to krótkie, treściwe wtedy 

znajdzie zwolenników. No i pokora i milczenie i modlitwa.  

Bogu wszystko polecaj i Jemu zawdzięczaj.  

Pozdrawiam. Błogosławię. 

O. Albin (OFMCap) 

Jarosław, 26.V.1996 
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Recenzja ks. Kazimierza Pierzchały  

dotycząca książki Zofii Grochowskiej  

– „U źródeł Bożego miłosierdzia” 

Książka zawiera orędzia, które według Autorki skierowane są do świata przez 

naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa w licznych przeżyciach 

mistycznych. Dotyczą one głównie kultu Bożego miłosierdzia, powrocie do 

źródeł ewangelicznych; nawołują do częstego uczestnictwa w liturgii 

Kościoła, przyjmowania Eucharystii, zerwania z grzechem, do postów i 

częstej spowiedzi, modlitwy za Kościół, dusze w czyśćcu cierpiące, kapłanów 

i cały lud Boży. Zapowiadają tez nieszczęścia i kataklizmy, jeśli ludzkość się 

nie nawróci do Boga i nadal będzie tkwić w grzechach i nieprawości.  

Orędzia te są jakby kontynuacją kultu Bożego Miłosierdzia 

zapoczątkowanego przez bł. S. Faustynę.  

Orędzia nie zawierają błędów natury teologicznej lub dogmatycznej. Napisane 

są prostym, komunikatywnym językiem. Teksty wskazują na typ mistyki 

przeżyciowej. Z uwagi na ortodoksyjność orędzi i ich pobożny charakter nie 

widzę przeciwskazań przed ich publicznym rozpowszechnianiem. 

Propagowanie tego typu literatury jest w świetle prawa kościelnego 

dozwolone na mocy dekretu Kongregacji Doktryny Wiary z 15 listopada 1966 

r. podpisanego przez papieża Pawła VI, który zniósł kanony 1399 i 2318, tym 

samym zezwalając na drukowanie nowych objawień, orędzi, przepowiedni, 

wizji, ekstaz, cudów oraz innych zjawisk mistycznych bez imprimatur władz 

kościelnych. 

 

Warszawa, dn. 12-VIII-1999 r. 

Ks. mgr Kazimierz Pierzchała 

Doktorant Katolickiego  

Uniwersytetu Lubelskiego 

 

 

 

 

Rzymskokatolicka parafia  

Św. Andrzeja Apostoła 

00-891 Warszawa ul. Chłodna 9 

Tel 620-37-47 
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Słowo Tadeusza Krajewskiego  

WYDAWCY KSIĄŻKI „CZAS OSTATNIEJ SZANSY” 

Błogosławiona Siostra Faustyna — przenosząc na kartki zeszytów szkolnych 

słowa Chrystusa Pana jej objawione dla świata — zdawała sobie sprawę z 

ogromu znaczenia treści orędzi, które czytamy dziś w jej Dzienniku. 

Zapewne też dlatego widziała potrzebę (o czym mówił jej Zbawiciel) 

powstania Zgromadzenia, które poświęci się tej sprawie. 

Po śmierci Siostry Faustyny (5.X.1938 r.) jej spowiednik, Sługa Boży 

ksiądz Michał Sopoćko rozpoczyna wraz z gronem ludzi świeckich 

popularyzację tej SPRAWY. Zaraz po nim podejmuje tę misję w USA i 

Anglii ksiądz Józef Jarzębowski, Marianin. 

Gdy następuje notyfikacja (zakaz publicznego wyznawania kultu), lud 

Boży w Polsce modli się gorąco i ubolewa, dając na poparcie prawdy 

ogromną ilość otrzymanych łask. Wsłuchując się w te głosy i modlitwy 

Ksiądz Kardynał Karol Wojtyła podejmuje decyzję. Prosi Stolicę Apostolską 

o zgodę na wznowienie procesu beatyfikacyjnego i wycofanie notyfikacji. 

Następuje odwołanie tego zakazu (kwiecień 1978 r.). W pół roku później 

Kardynał Karol Wojtyła zostaje wybrany Papieżem. 

Mając radość zaliczać się od lat dwudziestu do działających Czcicieli 

Bożego Miłosierdzia dla rozwoju tej idei i będąc w kontakcie z jej 

entuzjastami — pozwalam sobie wyrazić naszą wspólną opinię. Dotyczy ona 

tych faktów, które dla popularyzacji Kultu Bożego Miłosierdzia są 

najistotniejsze: 

1) odwołanie notyfikacji, 

2) beatyfikacja Siostry Faustyny, 

3) powstanie Zgromadzenia poświęconego, temu posłannictwu, 

4) ustanowienie przez Stolicę Apostolską święta Bożego Miłosierdzia. 

Inicjatyw powołania Zgromadzenia było wiele. Podejmowali je 

duchowni i świeccy. Mijały lata. Popularyzacja kultu miała miejsce i to trwa. 

Jednak bez Zgromadzenia siły nasze są rozproszone. Żyjąc dla tej łaski mamy 

swoje radości i niepokoje. Radości między innymi odnoszą się do tych słów 
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Zbawiciela: „Czciciela Miłosierdzia Bożego otoczę większą troską, aniżeli 

matka niemowlę swoje, bo jego sprawy Moimi są". 

Niepokoją słowa następujące: „Na ukaranie mam wieczność, a 

teraz przedłużam im czas Miłosierdzia, ale biada im, jeżeli nie poznają 

czasu nawiedzenia Mojego". I oto przychodzi czas wielkiej radości. 

Zbawiciel wybiera człowieka, który ma powołać także Zgromadzenie. I 

nie specjalistę od organizacji, wybitnego teologa, czy intelektualistę. 

Osobę — podobnie jak Helena Kowalska (Siostra Faustyna) bez 

wykształcenia, doświadczenia, o słabym zdrowiu, przygniecioną przez los 

trudnościami życia codziennego. W rozumieniu tego świata ostatnią, po 

której można by się realizacji tego dzieła spodziewać. Nikomu z nas w 

najśmielszych marzeniach nie przyszło by do głowy, że Jezus Chrystus 

w tak konkretny i bezpośredni sposób sprawę tę weźmie w Swoje ręce . 

Maluczkiej Zofii w nadbałtyckim Tolkmicku daje do ręki klucz i 

zamek i te drzwi do otwarcia.  

Układa Regulamin  

i ustala nazwę Zgromadzenia,  

uzasadnia potrzebę  [powołania] ,   

deklaruje pomoc,  

opiekę i ochronę. 

Wobec tego z wdzięcznością wołamy: 

 

„Jezu Chryste, Królu Miłosierdzia! 

Padamy na kolana z oczyma pełnymi łez,  

wzruszenia i radości! 

Jesteś z nami!  

Mówisz do jednego z nas! 

Do nas i do tych, co przyjmą, pokochają Twe Słowa! 

Prowadź nas! 

A my obiecujemy służyć —  
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Tobie i bliźnim naszym. 

Razem pracować.  

Razem z Tobą odnajdywać 

i sprowadzać zbłądzonych na Boże Drogi. 

Przypominać Twe wołanie, gdy nauczałeś na ziemi:  

„Prostujcie drogi Pańskie,  

bo oto siekiera jest przyłożona do pnia. 

Żałujcie i odmieniajcie wasze życie — 

abyście mogli cieszyć się Moją Miłością. 

Nie pragnę śmierci grzesznika,  

lecz jego nawrócenia”. 

W imieniu Czcicieli Miłosierdzia Bożego  

a teraz już Legionu Małych Rycerzy  

Twojego Miłosierdzia  

Tadeusz Krajewski 

OD WYDAWCY 

/ kwartalników z orędziami s. Zofii Grochowskiej –  zeszyt nr 2 / 

p. Tadeusza Krajewskiego 

z Apostolstwa Miłosierdzia Bożego w Warszawie 

 

W najtragiczniejszym z dotychczasowych kończącym się XX wieku 

ludzkość doznała takich cierpień i na taką skalę jakich historia nie znała 

dotąd. Rozwój cywilizacyjny zamiast ulepszyć życie uczynił go 

tragicznym, bo człowiek poczuł się panem świata i usunął Boga ze swego 

życia. Tym samym dał szatanowi pole do działania na zgubę człowieka. 

Ale Bóg nie pozostawił nas w tej nierównej walce z szatanem. Dał nam 

moce potrzebne do pokonania zła. Wiąże to się z obowiązkami z naszej 

strony tu na ziemi. Bóg chce abyśmy odpowiedzieli na te wezwania naszą 

pracą i dobrą wolą. Przypomnijmy sobie laski z początku tego wieku: -- 
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orędzia — nauki Matki Bożej w Fatimie. Musiało minąć wiele lat od 

1917 r_ do 1987 r. Dopiero Papież Jan Paweł II zgodnie z życzeniem 

Matki Bożej wraz ze wszystkimi Biskupami świata uczynili akt żądany o 

wiele lat wcześniej (w 1929 r.), akt poświęcenie świata, a szczególnie  

Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, Wystarczyło tylko kilka lat i cała 

potęga komunizmu rozleciała się niespodziewanie. Ale szatan działa 

nadal i nadal są aktualne łaski Opatrzności Bożej. Cieszymy się my 

Polacy, że tak jak Matka Boża w Portugalii Zbawiciel nam zostawił 

swoje orędzia Miłosierdzia w Polsce w latach 1931 –1938. Po 

beatyfikacji Siostry Faustyny, (1993 r.) mamy zatwierdzone dla Polski 

Święto Bożego Miłosierdzia (1995 r.). 

My czciciele Miłosierdzia Bożego od wielu lat pracujący dla 

popularyzacji tej idei mieliśmy i mamy trudności i powody do 

ubolewania, naturalnie oprócz wielkiej radości z faktów nawróceń za 

przyczyną Miłosierdzia Bożego wielu, wielu ludzi. Był czas notyfikacji. 

Nie wolno było publicznie wyznawać tego kultu, Ale wśród 

duchowieństwa znajdowało się wielu kapłanów, którzy zgadzali się na 

modlitwy, adoracje, msze święte i triduum ku czci Bożego Miłosierdzia 

mimo notyfikacji — zgodnie z wolą ludu Bożego. Oddani tej sprawie 

przez cały czas byli księża Pallotyni w Polsce i Księża Marianie w 

różnych krajach świata. Mamy obecnie błogosławioną Siostrę Faustynę 

— orędowniczkę sprawy i zgodnie z życzeniem Zbawiciela Świę to 

Miłosierdzia. 

Nic więc dziwnego, że Zbawiciel wybrał  sobie wśród czcicieli 

Miłosierdzia Bożego człowieka, którego uznał za godnego do współpracy 

dla ożywienia tej laski. Siostra Zofia Grochowska z Tolkmicka od 

kilku lat otrzymuje orędzia. Na ich podstawie wzywa do organizacji 

Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Na wstępie do tych 

orędzi proboszcz Siostry Zofii (Tolkmicko) dał o Niej i objawieniach 

swoje świadectwo. Siostra Zofia udała się również do Kurii Biskupiej w 

Elblągu. Tam otrzymała ustną informację, że nie musi zabiegać o 

imprimatur, skoro jest opinia proboszcza Orędzia zostały wydrukowane 

jako książka pt.: „Czas ostatniej szansy" i dalszy ciąg jako kwartalnik. 
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Warszawa, 15.VII.1995 r.  

Redakcja „VOX DOMINI"  

43-190 MIKOŁÓW,  

skr. pocztowa 72 

LIST OTWARTY  

Będąc wydawcą książki „CZAS OSTATNIEJ SZANSY" czuję się w 

obowiązku — zajęcia stanowiska w związku z publikacją Redakcji 

zamieszczoną w nr 5, strona 12, tytuł „Po owocach ich poznacie"  

podtytuł „Pycha owocem działania szatana" (bez podpisu autora).  

Tytuł książki jest wymieniony w pisemku, a dotyczy jej treści. Wyjęcie z 

przekazów poszczególnych zdań i dodanie do nich komentarza w sensie 

negatywnym jest bardzo ryzykowne. W tym znaczeniu że rozstrzyga się 

publicznie o sprawie, w której albo się mówi pozytywnie albo zachowuje 

rezerwę dla czasu, który to wyjaśni. Tak postępują władze Kościoła. Tak 

jednak (co piszę z przykrością) nie postąpiła Redakcja - która w 

podtytule przedstawia się jako Pismo Katolickie. Niestety nie ma w tym 

piśmie informacji o asystencie z ramienia Kościoła. Można było 

skontaktować się z nami lub Panią Zofią Grochowską. Poprosić o 

wyjaśnienia. I potem dopiero zająć stanowisko. Jest to żelazna zasada w 

publicystyce, która obowiązuje bez względu na kierunki ideowe. 

Moglibyśmy dać np. adresy osób radykalnie uzdrowionych z bardzo 

ciężkich chorób -- za sprawą BOŻĄ — której Zofia Grochowska jest 

tylko „niegodnym sługą" - lecz odbyło się to poprzez Jej osobę.  

Tytuł „Pycha owocem działania szatana" nadawałby się raczej do 

określenia Tygodnika „NIE". Natomiast w naszej książce można 

przeczytać „W sercu rycerza będzie tak wiele łask, że sam rycerz ich nie 

pojmie". W dzienniczku Siostry Faustyny (str. 319/1146) czytamy: 

„Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia".  

Na stronie 137/367/jest napisane: „A więc zwracam się do was, wy -- 

dusze wybrane, czy i wy nie zrozumiecie miłości serca mojego? I tu 

zawiodło się serce moje: nie znajduję całkowitego oddania się mojej 

miłości. Tyle za-strzeżeń, tyle niedowierzań, tyle ostrożności. Na 
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pociechę twoją powiem ci, że są dusze w świecie żyjące, które mnie 

szczerze kochają, w ich sercach przebywam z rozkoszą ... i dlatego 

Ojciec Niebieski spogląda na nie ze szczególnym upodobaniem, one będą 

dziwowiskiem aniołów i ludzi, liczba ich jest bardzo mała, one są na 

obronę przed sprawiedliwością Ojca Niebieskiego i na wypraszanie 

miłosierdzia dla świata. Miłość tych dusz i ofiara podtrzymują istnienie 

świata." Pod datą 27 czerwca 1938 roku (1155). „Tak więc to nowe 

zgromadzenie" ma jakby „trzy odcienie". Trzeci „odcień" tworzyć mają 

osoby żyjące poza klasztorami. Do tej grupy „mogą należeć wszyscy 

ludzie żyjący na świecie", którzy będą się modlić i spełniać uczynki 

miłosierdzia, przynajmniej jeden w ciągu dnia. Chociaż nie będą 

związani „żadnym ślubem", to jednak „będą mieli udział we wszystkich 

zasługach i przywilejach całości".  

Z wyrazami szacunku 

Tadeusz Krajewski wraz ze współpracownikami  

Apostolstwo Miłosierdzia Bożego 

00-695 WARSZAWA 

ul. NOWOGRODZKA 44/5 

Od red.  

Śp. Tadeusz KRAJEWSKI +30.08.2006, jeden z pierwszych czcicieli i 

czynnych głosicieli Miłosierdzia Bożego w Polsce. 

Założyciel Apostolstwa Miłosierdzia Bożego w Warszawie. Wydawca 

wielu publikacji w tym pierwszych kwartalników i książek (m.in. "Czas 

ostatniej szansy") z zapisanymi notatkami śp. Zofii Grochowskiej. Przez 

wiele lat czynnie wspomagał swoim doświadczeniem i kontaktami z 

duchownymi m. in. o. Zdzisławem Pałubickim - śp. Zofię Grochowską oraz 

Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. organizował pierwsze 

Ogólnopolskie Spotkania Małych Rycerzy i czcicieli Miłosierdzia Bożego 

na Jasnej Górze i w Licheniu. Był świeckim apostołem Bożego 

Miłosierdzia i Całunu Turyńskiego /fundatorem kopii całunu/. Miał 

pisemne biskupie pozwolenie i błogosławieństwo na głoszenie o Bożym 

Miłosierdziu wg Dzienniczka s. Faustyny Kowalskiej. Pochowany w 

Warszawie na Cmentarzu Powązkowskim Starym kwatera 200-6-14. 
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SŁOWO o. Józefa Kaźmierczaka (OFMConv.) 

po przeczytaniu pism Zofii Grochowskiej 

(teksty zamieszczone w dwóch tomach wydanych książek) 

 

O Zofii Grochowskiej (1931-2009) nie mogę wypowiadać się z własnego 

doświadczenia, bo jej nie znałem. Mogę jedynie powiedzieć co mnie uderza w 

świadectwach innych, oraz w jej pismach. 

Skończyła ona tylko trzy klasy szkoły podstawowej. Po przeczytaniu Starego 

Testamentu i Dzienniczka S. Faustyny oddała się Miłosierdziu Bożemu i 

szerzyła tę tajemnicę wśród innych. Od 1986 roku miała przekazy z nieba, 

którymi służyła między innymi wspólnocie Małych Rycerzy Miłosiernego 

Serca Jezusowego, które powstało dla ratowania grzeszników zwłaszcza przez 

modlitwę, umartwienie i post. Zofia złożyła także ślub posłuszeństwa na ręce 

Ojców Jezuitów, co świadczy o pragnieniu podporządkowania się Kościołowi, 

szukaniu woli Bożej i o pokorze. 

Przekazy ukazują Zofię jako osobę zatroskaną o zbawienie ludzi, ufającą 

bezgranicznie miłosierdziu Bożemu, zaangażowaną w rozwój wspólnoty 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, a także zatroskaną o 

poprawny kult Eucharystii.  

W tekście są także piękne słowa o Matce Bożej. Tekst zachęca do nawrócenia, 

czyli walki z grzechem, modlitwy, przyjmowania z szacunkiem Komunii 

świętej i apostolstwa. 

W tekście spisanych przekazów zawiera się także sposób myślenia Zofii. Nie 

jest wykluczone, że słowa Boże w tekście mieszają się z ludzkim sposobem 

ich rozumienia. Myślę, że Pan Bóg nie dyktował Zofii słów, ale dał jej 

wewnętrzne poznanie, które ona według swojego rozumienia spisywała. Np. z 

koniecznością odrzucenia grzechów i z jej pragnieniem zbawienia innych jest 

związane podkreślanie dość częste kar Bożych. Oczywiście w Fatimie też były 

podkreślane kary Boże, ale tutaj pewna częstotliwość jest, tak rozumianym 
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przez Zofię, sposobem przynaglania do nawrócenia. Zresztą żyjemy w czasach 

szczególnych i dlatego Pan Bóg może częściej podkreślać grożące kary. 

Podobnie w kulcie Najświętszego Sakramentu - Zofia rozumie ten poprawny 

kult w przyjmowaniu Pana Jezusa na klęcząco i nie na rękę. Być może 

przekaz był taki, że Pan Jezus jest obrażany przez przyjmowanie w pośpiechu, 

bezmyślnie, bez dziękczynienia, może nawet w stanie grzechu, a Zofia 

przekaz do większego szacunku dla Jezusa Eucharystycznego wyraziła w ten 

sposób, że nie na stojąco i nie na rękę, co jest zgodne z duchowością Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa. Zresztą to jest prawdą, że jeśli to jest 

możliwe to powinniśmy przyjmować Jezusa na klęcząco. 

Gdy chodzi o Matkę Najświętszą to dzisiaj w teologii są różne nurty, 

zwłaszcza dążenie do ekumenizmu sprawiło, że pewne prawdy maryjne 

zostały pozostawione na uboczu, co nie oznacza, że zostały odrzucone.  

Bardzo mi się podoba, że u Zofii są maryjne prawdy np. o Współodkupicielce, 

Pośredniczce, o tym, że Ona jest z nami wraz z Jezusem. Te prawdy są 

podkreślane i to bez zrobienia jakiegoś błędu. To jest w moim rozumieniu 

bardzo pozytywny znak mówiący dobrze o tych przekazach. 

Zofia, mimo braku wykształcenia, w całości przekazów nie zrobiła błędów 

teologicznych, co jest moim zdaniem takim podstawowym znakiem, że te 

przekazy mogą pochodzić od Boga. 

 

P.S. od redakcji: 

Trwają zabiegi do poprawnej redakcji i wydania zapisków s. Zofii w 

jednotomowej książce z tekstami, które jeszcze nie były publikowane. 

 O. Józef wydał tylko swoją prywatną opinię o tekstach w wydanych w dwóch 

tomach książek U ŹRÓDEŁ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.   

Zespół redakcyjny prosi wszystkich rycerzy o dołączenie intencji w Waszych 

modlitwach zanoszonych do tronu Bożego, aby to zamierzenie mogło uzyskać 

Boże błogosławieństwo.  

/ Głos Małego Rycerza nr 43 s.27 / 
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Rycerka Maria z Poznania:  

MOJE SPOTKANIA  

ze Śp.  S. Zofią Grochowską 

W roku 1995 kupiłam w księgarni Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu 

książkę pt. „CZAS OSTATNIEJ SZANSY”, w której znalazłam informację na 

temat organizowania się Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. 

Podany był adres Zofii Grochowskiej oraz adres i telefon Apostolstwa 

Miłosierdzia Bożego w Warszawie, którym kierował p. Tadeusz Krajewski 

(wydawca książki). 

Zgłosiłam się telefonicznie – pan Tadeusz Krajewski poinformował mnie, że 

jestem czwartą osobą na liście zainteresowanych. 

Książka zawierała życiorys Zofii Grochowskiej napisany przez nią w 1994 r. 

oraz „przekazy” spisane od 1988 do 1994 r. wraz z opinią ówczesnego 

proboszcza parafii w Tolkmicku ks. Lucjana Dąbrowskiego SDB. 

Od 1994 r. przekazy „NIEBA” do s. Zofii były wydawane w małych 

broszurkach [zeszytach – kwartalnikach – uwaga red.]. 

W roku 1999 wydana została książka pt. U ŹRÓDEŁ BOŻEGO 

MIŁOSIERDZIA autorstwa śp. Zofii Grochowskiej. Książka posiada recenzje 

z dnia 12.07.1999 r. opracowaną przez doktoranta KUL-u ks. mgra 

Kazimierza Pierzchałę.  

Pierwszy Zjazd [ Legionu ] Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego odbył się 

przed KLASZTOREM JASNOGÓRSKIM w lipcu 1996 r. 

Opis wydarzeń oraz przekazy śp. Zofii i przeżycia uczestników zostały 

zawarte w broszurze wydanej przez Apostolstwo Miłosierdzia Bożego w 

Warszawie pt. „CZAS OSTATNIEJ ŁASKI I SZANSY” – słowa Jezusa 

Chrystusa objawione s. Zofii Grochowskiej w okresie od 26.05.1996 do 

22.09.1996. 

W dniu 21.06.2020 odeszła do wieczności śp. Maria Bręk, rycerka z Poznania, 

zasłużona dla Legionu Małych Rycerzy MSJ. Śp. Maria razem z s. Zofią brała 

aktywny udział w początkowym okresie tworzenia wspólnoty MRMSJ, czego 

skutkiem był utworzony sekretariat Legionu MRMB w Poznaniu w roku 
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1991r., a następnie przekazanie go Księżom Jezuitom w Kaliszu z dniem 

19.06.1998r. 

W Poznaniu s. Zofia Bywała bardzo często /co drugi miesiąc/ w domu s. 

Marii. Gromadziliśmy się na spotkaniach z s. Zofią, korzystając z jej posługi 

uzdrawiania, błogosławienia oraz referowania jej przekazów z Nieba. Było 

nas wówczas 6000 osób – w Polsce i 12 krajach świata. 

Z polecenia s. Zofii „grupa poznańska małych rycerzy”  gromadzi się na 

modlitwie w każdy trzeci piątek miesiąca w kościele oo. Jezuitów 

rozpoczynając uczestnictwem we Mszy św. o godz. 15:00 w intencji 

wynagrodzenia Bogu Ojcu wyrządzonych zniewag oraz w drugi piątek 

każdego miesiąca na nocnym czuwaniu modlitewnym od godz. 21:00 – 4:30. 

Uczestniczyłam też w pielgrzymce do Medjugorie z udziałem s. Zofii pod 

duchowym przewodnictwem śp. o. Zdzisława Pałubickiego.  

Mało znanym faktem jest wyjazd do Rzymu – w gronie tylko kilku osób – od 

8 do 11 grudnia 1999 r. Celem s. Zofii było wręczenie Ojcu św. Janowi 

Pawłowi II przekazów zawartych w książce „U ŹRÓDEŁ BOŻEGO 

MIŁOSIERDZIA”. Uczestniczyłam w jej pielgrzymce wspólnie z s. Marią 

Bręk. Mimo niezwykłych przeszkód, s. Zofia spotkała się z Ojcem św. i 

złożyła w Jego ręce przywiezione „INFORMACJE”. 

Fakt ten s. Zofia opisała w rozmowie z Panem Jezusem w dniu 11.12.1999 r. – 

zawarty w drugim tomie orędzi  „U ŹRÓDEŁ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA”. 

/Treść wspomnianej rozmowy s. Zofii z P. Jezusem, 11.12.1999r. – poniżej/ 

Wielokrotnie uczestniczyłam od 2000 r. w rekolekcjach z udziałem s. Zofii 

pod opieką oo. Jezuitów z Kalisza, często z udziałem o. Zdzisława 

Pałubickiego. / Głos Małego Rycerza nr 43 s.26 / 

mr Maria z Poznania 

Dnia 11.12.1999 r. 

O Mój Jezu dlaczego dopuściłeś żebyśmy nie mogli spotkać się z papieżem, 

Twoim wikariuszem. Nie wiemy do kogo pójść, kto zrozumiałby ból naszego 

serca. Wiem, że nie zostawisz nas Jezu i pokierujesz nami. Wielu jest dobrych i 

oddanych Tobie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Dlaczego 

zostaliśmy odrzuceni, nikomu nie potrzebni, tylko Ty Jezu zabiegasz, abyśmy 

byli Twymi dziećmi. Przytul nas mocno do Swego Serca i napełnij nas Swoją 
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miłością. Znam Twoją drogę Jezu w części, a nie znam, co wycierpiałeś w 

pełni. O ile dopuściłeś do tak wielkiego smutku, daj nam moc pokonania go. 

Ofiarujemy Ci słodki Jezu nasz trud i smutek, bądź tak dobry i przyjmij i 

pobłogosław nas zawsze wiernych Ci Małych Rycerzy Twego Miłosiernego 

Serca. 

– Córko moja bądź spokojna, wszystko będzie dobrze. Bądź cierpliwa, ofiara 

wasza nie jest daremna. Wrogowie tego dzieła zapragnęli zaszkodzić wam a 

nie wiedzieli, że jestem Stwórcą tego dzieła. Wspięli się wysoko ponad Moje 

Bóstwo,  

Ja, Jezus dopuściłem do tego aby mogli spaść na najniższe niziny i to z tak 

wysoka. Drogie dzieci, jestem waszym Bogiem i Panem, miejcie w Bogu 

ufność a resztę zostawcie Mnie.  

Ja, Bóg wszystko mogę, doświadczę was ale i pocieszę, módlcie się za swych 

nieprzyjaciół. Oni potrzebują modlitwy. To, że nie doszło do spotkania z 

Moim wikariuszem to uczynili źli ludzie. Owoc waszej pokory więcej wam 

przyniesie korzyści niż byście byli na tym spotkaniu. Czuwam nad całością. 

W wasze serca złożyłem wiele łask, uczyniliście co mogliście, resztę 

zostawcie Mnie – Bogu, wszystko dokona się według Mej woli.  

Błogosławię waszą pielgrzymkę, wasz trud i zapewniam, że będę z wami, aby 

was pocieszyć w waszym smutku i wynagrodzić miłością i obecnością. 

ŁASKI BOŻE OTRZYMANE Z NIEBA  

przez s. Zofię wykazane przez rycerkę Marię z Poznania 

na podstawie książki „U źródeł Bożego Miłosierdzia”. 

Śp. Zofia Grochowska została powołana do zorganizowania nowego 

zgromadzenia będąc obficie obdarowana Bożymi Łaskami – m.in. : 

– w dniu 7.08.1989 Pan Jezus mówi: „Córko , daję ci dar proroctwa”. 

– w dniu 25.12.1988 r. Pan Jezus powiedział: „Córko moja… Na ziemi wezwę 

wszystkie moje dzieci, które są Mi wierne i kochają Mnie. Z nich stworzę 

Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego.” 
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– W dniu 12.03.1990 r. Pan Jezus powiedział: „Córko moja, pragnę 

przekazać orędzie przez ciebie dla świata. To orędzie przekaż innym.” 

– w dniu 13.05.1990 Pan Jezus powiedział: „Dziś zapisz co będziesz czynić i 

do czego ciebie Bóg powołał” – wyszczególnionych jest 9 punktów m.in. w 

pkt 7: „Masz w pełni siłę uzdrawiania”. 

– w dniu 10.07.1990 Matka Boża powiedziała do s. Zofii… „przez ciebie 

ludzie będą otrzymywać przekazy z Nieba o Miłosierdziu Bożym. Wszystkie 

przekazy będą prawdziwe.” 

– dnia 7.08.1991 r. Pan Jezus podyktował „modlitwę na ostatnie czasy”: 

Królu i Panie Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego. Z ufnością padamy 

do Twoich stóp i błagamy za grzesznikami całego świata - ratuj ich i 

uwalniaj od sideł szatańskich. 

Jezu Miłosierny, niech promień Twojej Miłości i Miłosierdzia, ogarnie 

ich,  aby nie zginęli w grzechu, nie pojednawszy się i nie wezwawszy Imienia 

Twego, Jezu. Ty wszystko możesz, błagamy Ciebie, ratuj nas i cały świat 

przez Miłosierdzie Twoje. 

Któż na ziemi więcej kocha nas, jak nie Ty, Jezu! Więc błagamy za 

grzesznikami całego świata, przyjdź im z pomocą! Okazywałeś Miłosierdzie 

Swoje przez tyle wieków, okaż i teraz w te ostatnie czasy. Jezu, niech ta 

wylana Krew ich obmyje. 

Ta Krew, która wytrysnęła z Serca Twego dla nich. Dlatego błagamy 

Ciebie o słodki Jezu, i wołamy po tysiąckrotnie - ratuj ich. Wiemy, że Twoje 

Ojcowskie Serce boleje nad tymi upadłymi duszami. Nie pozwól, aby szatan 

się cieszył z tak wielkiej liczby dusz. Ty jesteś Królem i Panem Nieba  i 

Ziemi, okaż Swoją wszechmoc przez Miłosierdzie Boże dla świata 

grzesznego.  Jezu, ufamy ci i ufać nie przestaniemy. 

Ofiary składamy z siebie u Twych stóp, jako Mali Rycerze Miłosierdzia 

Bożego zjednoczeni z Twym Miłosierdziem, aby ci pomagać w zbawieniu 

świata. Amen. 

Ta modlitwa powinna być odmawiana za wszystkich grzeszników całego 

świata.  
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I dodał: W tej modlitwie jest błogosławieństwo Moje i Moc Modlitwy na 

ostatnie czasy. 

– Dnia 1.10.1991 r. s. Zofia otrzymała od Pana Jezusa „Regulamin dla Małych 

Rycerzy Miłosierdzia Bożego”. Regulamin zawierał : 

1. Założenia ogólne  

2. Obowiązki i powinności Małego Rycerza Miłosierdzia Bożego. 

– Dnia 28.04.1994 r. Pan Jezus powiedział: …”Daję ci córko dar uzdrowień 

duszy i ciała. Niech wszyscy grzesznicy zobaczą jaką nędzą posłużyłem się w 

Dziele Zbawienia. Daję wam światło, że to dzieło – Mali Rycerze 

Miłosierdzia Bożego  – stworzyłem dla was.” 

Pan Jezus polecił ofiarować Msze św. i modlitwy w intencji: Ojca św., 

biskupów, kapłanów, zakonów, za nawrócenie grzeszników a także za dusze 

w czyśćcu cierpiące. 

Stąd przypuszczam, że s. Zofia zredagowała modlitwę 7 koronek do 

Miłosierdzia Bożego, w siedmiu intencjach, które MRMB odmawiają 

regularnie w Poznaniu od 20 lat w każdy pierwszy piątek miesiąca w kościele 

oo. Franciszkanów, podczas całodobowej adoracji o godz. 15-tej i 3-ciej w 

nocy. Intencje SIEDMIU KORONEK DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

opracowane przez s. Zofię zostały zatwierdzone przez Księży Jezuitów w 

Kaliszu i nie należy ich zmieniać. / 

– w dniu 16.06.1994 r. św. Michał Archanioł skierował do s. Zofii słowa: 

„Otrzymacie moc niszczenia zła poprzez ofiarę Mszy św., Różaniec, i inne 

modlitwy, które dało wam Niebo. 

Szczególną opieką nad Małymi Rycerzami Miłosierdzia Bożego PAN 

powierzył Mnie – Świętemu Michałowi Archaniołowi ponieważ zbliża się 

wielkie starcie dobra ze złem”… 

Przyznaję, ze wyżej wymienione spostrzeżenia, to niewielki fragment moich 

kontaktów z s. Zofią Grochowską. 

mr Maria z Poznania 
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INTENCJE 7 KORONEK do Bożego Miłosierdzia 

praktykowanych przez Małych Rycerzy MSJ 

Drodzy Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego oraz wszyscy 

czciciele Miłosierdzia Bożego – zebraliśmy się dzisiaj, aby czcić, wielbić, i 

zawierzać Miłosierdziu Bożemu, oraz prosić Boga o wszelkie łaski potrzebne 

nam i całemu światu. 

Wszystkie nasze prośby będziemy zanurzać przez Najświętsze Rany Pana 

Jezusa w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym, aby uprosić potrzebne łaski dla 

całego świata a szczególnie dla naszej Ojczyzny. Przy każdej koronce 

będziemy wymieniać, o co się modlimy i powierzać Bogu nas samych, aby 

nasza modlitwa była miła Bogu. 

Intencja I koronki / Rana Serca/  

W pierwszej koronce do Miłosierdzia Bożego zwracamy się do Najświętszego 

Serca Pana Jezusa i zanurzmy w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym i w 

Najświętszym Sercu Pana Jezusa pełnym miłości i miłosierdzia - Kościół 

Święty., Ojca Świętego, biskupów, kapłanów oraz zakonników, aby moc 

Miłosierdzia Bożego broniła ich przed wszelkimi atakami zła. Prośmy 

również o ich zdrowie i o to, aby godnie wypełniali Wolę Bożą w 

posługiwaniu kapłańskim i zakonnym 

Intencja II koronki / Rana lewej nogi/ 

W drugiej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać 

w niezgłębionym miłosierdziu Bożym wszystkich chorych i cierpiących na 

duszy i ciele, a także strapionych, prześladowanych i opuszczonych - abyśmy 

poprzez niezgłębione Miłosierdzie Boże mogli uprosić potrzebne łaski dla 

wszystkich chorych na całym świecie a szczególnie dla nas samych i naszych 

rodzin. 

Intencja III koronki /Rana prawej nogi/  

W trzeciej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać 

w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym młodzież i dzieci całego świata a 

szczególnie młodzież i dzieci polskie - aby moc Miłosierdzia· Bożego broniła 

ich przed atakami zła oraz przed tak bardzo obecnie zepsutym światem. 
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Intencja IV koronki /Rana lewej ręki/ 

W czwartej koronce do Miłosierdzia Bożego poprzez Najświętsze Rany Pana 

Jezusa będziemy prosić o pokój na świecie a szczególnie o pokój w naszej 

Ojczyźnie - aby Boży pokój ogarnął wszystkie ludzkie serca i aby one mogły 

stać się narzędziami, którymi będzie się posługiwał Jezus Miłosierny. 

Intencja V koronki / Rana prawej ręki/  

W piątej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać 

w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym ginących śmiercią tragiczną, 

wszystkie dusze konające oraz dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie z 

naszych' rodzin - aby moc Miłosierdzia Bożego otworzyła im bramy niebios.  

Intencja VI koronki / Rana ramienia - najbardziej 

bolesna/  

W szóstej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa powierzamy 

wszystkich zatwardziałych grzeszników całego świata, wszystkich, którzy 

odeszli od Boga - dusze, które Pan Jezus kocha najbardziej, a które stoją nad 

przepaścią potępienia oraz tych, którzy zbłądzili, szczególnie ludzi 

uzależnionych i ludzi niewierzących. Zanurzamy ich w niezgłębionym 

Miłosierdziu Bożym, aby zaczerpnęli siły i mocy uzdrawiającej w poznaniu i 

nawróceniu się do Boga.  

Intencja VII koronki / Rana głowy/  

W siódmej koronce do Miłosierdzia' Bożego poprzez Najświętsze Rany Pana 

Jezusa będziemy zanurzać w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym całą 

wspólnotę Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, naszych 

opiekunów oraz wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego i będziemy prosić 

o potrzebne nam łaski do dobrego wypełniania woli Bożej.  
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Oświadczenie s. Zofii Grochowskiej (1995) 

opublikowane w kwartalniku CZAS OSTATNIEJ SZANSY / zeszyt nr 2 / 

dot. zamieszczonych tekstów  

w książeczce „Armii Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa” 

„W związku z zamieszczeniem informacji i tekstu niektórych orędzi 

przekazanych mi przez Pana Jezusa w książce pt.: „Armia Najdroższej Krwi 

Jezusa Chrystusa" (wyd. IV poszerzone), autor Rudolf Szaffer (brak 

wydawcy) oświadczam, że wyraziłam tylko zgodę na umieszczenie w tej 

książce modlitwy* przekazanej mi przez Pana Jezusa. Pozostałe informacje w 

tej książce zostały tam umieszczone bez mojej wiedzy i zgody. 

 Równocześnie proszę o nieskładanie do mnie zamówień na to wydawnictwo. 

Natomiast po wszelkie inne dodatkowe informacje o orędziach i teksty 

samych orędzi proszę zgłaszać się tylko i wyłącznie do Apostolstwa 

Miłosierdzia Bożego 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 44 m. 5, tel. 628-

95-24; 622-29-50. Ośrodek czynny poniedziałek — piątek w godz. 10:00— 

18:00.  

Zofia Grochowska 

Zgoda s. Zofii na umieszczenie w/w  książce  dot. tej modlitwy 

DO NIEZGŁĘBIONEGO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

*Królu i Panie Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego. Z ufnością padamy do 

Twoich stóp i błagamy za grzesznikami całego świata - ratuj ich i uwalniaj od sideł 

szatańskich. 

Jezu Miłosierny, niech promień Twojej Miłości i Miłosierdzia, ogarnie ich,  aby 

nie zginęli w grzechu, nie pojednawszy się i nie wezwawszy Imienia Twego, Jezu. Ty 

wszystko możesz, błagamy Ciebie, ratuj nas i cały świat przez Miłosierdzie Twoje. 

Któż na ziemi więcej kocha nas, jak nie Ty, Jezu! Więc błagamy za grzesznikami 

całego świata, przyjdź im z pomocą! Okazywałeś Miłosierdzie Swoje przez tyle 

wieków, okaż i teraz w te ostatnie czasy. Jezu, niech ta wylana Krew ich obmyje. 

Ta Krew, która wytrysnęła z Serca Twego dla nich. Dlatego błagamy Ciebie o 

słodki Jezu, i wołamy po tysiąckrotnie - ratuj ich. Wiemy, że Twoje Ojcowskie Serce 

boleje nad tymi upadłymi duszami. Nie pozwól, aby szatan się cieszył z tak wielkiej 

liczby dusz. Ty jesteś Królem i Panem Nieba  i Ziemi, okaż Swoją wszechmoc przez 

Miłosierdzie Boże dla świata grzesznego.  Jezu, ufamy ci i ufać nie przestaniemy. 

Ofiary składamy z siebie u Twych stóp, jako Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego 

zjednoczeni z Twym Miłosierdziem, aby ci pomagać w zbawieniu świata. Amen. 


