
 

Vox populi, vox Dei  
Czasopismo do użytku wewnętrznego   

Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca  Jezusowego 
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Przez Najświętszy Sakrament 

 
Polska będzie uratowana 

papież Pius IX   

 

Boże mój Miłosierny. 

Niech święci Twoi 

Aniołowie każdym 

słowem naszej modlitwy 

uderzają i niszczą 

wszelkie zło na tej świętej 

ziemi, aby zatriumfowało 

Najmiłosierniejsze Serce 

Jezusa i Niepokalane 

Serce Maryi.  Amen. 
s. Zofia, 03.09.1993 r. 

 

Ja was wybrałem  
i was powołałem, 

 potrzebuję was  
i wzywam 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITANIA WYNAGRADZAJĄCA 
za zniewagi przeciwko Najświętszemu Sakramentowi  

Kyrie eleison, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas!  
Chryste wysłuchaj nas! 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie za nieskończona miłość  

ku nam odbierający obojętność i lekceważenie, zmiłuj się nad nami. 
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez nas znieważany, 
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przeznaczony na znak, któremu sprzeciwiać się będą, 
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie wydawany na pastwę nienawiści Twoich nieprzyjaciół, 
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie wyszydzany i bluźnierstwami obrażany, 
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie niegodnie przyjmowany, 
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez świętokradców sponiewierany i wzgardzony, 
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez wielu wybranych sług Twoich nie czczony, 
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie w wielu kościołach opuszczony i zapomniany, 
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie. 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie. 
Za znieważenie tak wielkiego Sakramentu Miłości, wynagradzamy Ci, Panie. 
Za nienawiść bezbożnych, wynagradzamy Ci, Panie. 
Za rzucane przeciw Tobie bluźnierstwa, wynagradzamy Ci, Panie. 
Za oziębłość wielu Twoich dzieci, wynagradzamy Ci, Panie. 
Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie w Najświętszym Sakramencie, wynagradzamy Ci, P. 
Za profanację Twoich świątyń, wynagradzamy Ci, Panie. 
My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 
Abyś wszystkich wiernych głęboką i gorącym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu łaski szczerego 
nawrócenia udzielić raczył, wysłuchaj nas, Panie. 
Abyś braciom odłączonym dostatecznego poznania tej tajemnicy miłości udzielić raczył, w. nas, P. 
Abyś nas do częstego i godnego przyjmowania Komunii św. zachęcić raczył, wysłuchaj nas, Panie. 
Abyś nas w godzinie śmierci tym niebieskim pokarmem posilić raczył, wysłuchaj nas, Panie. 
Abyś wynagrodzenie nasze łaskawie przyjąć raczył, wysłuchaj nas, Panie. 
Panie Jezu w najświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad nami! 
Panie Jezu w najświętszym Sakramencie, zlituj się nad nami! 
Jezu Chryste Królu,, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. 
Jezu Chryste Królu,, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. 
Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

K. Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie, 
W. na wieczne czasy niech nie ustanie. 

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty z nieskończonej miłości Twego Serca dzień i noc pozostajesz z nami w 
Najświętszym Sakramencie, a za miłość odbierasz obojętność, szyderstwa, świętokradztwa i wzgardę, 
którymi ludzie Cię obrażają. Daj nam tę łaskę, błagamy Cię, Panie, abyśmy Ciebie za tak liczne zniewagi 
szczerze przepraszali i wynagradzali za nie jak najgorętszą miłością i uwielbieniem Dopomóż nam, Panie 
Jezu, abyśmy Cię zawsze jak najgodniej w Komunii św. przyjmowali. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen. 

Źródło: Modlitewnik „Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu z bł. Ks. Ignacym Kłopotowskim” 

Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2010 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

Ujęcia fotograficzne – z KORONKI NA ULICACH MIAST ŚWIATA:  

z KOSZALINA (na dole) 
II ZJAZD KU CZCI ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W WARSZAWIE, 2021-11-08 

SANKTUARIUM ŚW. ANADRZEJA BOBOLI W WARSZAWIE 

 
 

 

Ujęcia fotograficzne – z KORONKI NA ULICACH MIAST ŚWIATA, 28.09.2021:  

z BOCHNI (u góry) i KRAŚNIKA (na dole)  


