
 

Vox populi, vox Dei  
Czasopismo do użytku wewnętrznego   

Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca  Jezusowego 

Nr 46  KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2022 

 

Przez Najświętszy Sakrament 

 
Polska będzie uratowana 

papież Pius IX   

 

Ratuj nas Święta Matuchno 

kochana, błagam cię i 

proszę – użyj potężnej mocy 

Bożej – światła Chrystusa 

naszego Króla i Pana „na 

oślepienie szatana – 3x 

 

Ja was wybrałem  
i was powołałem, 

 potrzebuję was  
i wzywam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEJ GŁOWY JEZUSA CHRYSTUSA 
Kyrie , elejson, Chryste ,elejson, Kyrie , elejson, Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z Nieba, 
Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, Święta trójco, Jedyny Boże,  
Najświętsza Głowo Jezusa - utworzona przez Ducha Świętego w łonie Najświętszej Maryi Panny, z.s.n.n. 
Najświętsza Głowo Jezusa - istotowo zjednoczona ze Słowem Bożym,  zmiłuj się nad nami, 
Najświętsza Głowo Jezusa - Świątynio Mądrości Bożej, zmiłuj się nad nami, 
- Ognisko Przedwiecznej Jasności, zmiłuj się nad nami, 
- Sanktuarium Nieskończonej inteligencji, zmiłuj się nad nami, 
- zabezpieczeniem przeciw błędom, zmiłuj się nad nami, 
- Słońce Nieba i Ziemi, zmiłuj się nad nami, 
- Skarbnico wiedzy i rękojmio wiary, zmiłuj się nad nami, 
- promieniująca pięknością, sprawiedliwością i miłością, zmiłuj się nad nami, 
- pełna łaski i prawdy, zmiłuj się nad nami, 
- żywa lekcjo pokory, zmiłuj się nad nami, 
- odbicie Nieskończonego Majestatu Bożego, zmiłuj się nad nami, 
- przedmiocie zachwytu Ojca Niebieskiego, zmiłuj się nad nami, 
- która doznałaś pieszczot Najświętszej Maryi Panny, 
- na której Duch Święty spoczął, zmiłuj się nad nami, 
- która zezwoliłaś na odbicie Twojej Chwały, by zajaśniała na Taborze, 
- która nie miałaś miejsca na ziemi, gdzie byś mogła spocząć, 
- której podobał się pachnący olejek Magdaleny, 
- która raczyłaś powiedzieć Szymonowi, że nie namaścił Twojej Głowy, kiedy wszedłeś do jego domu,  
- krwawym potem zlana w Getsemanii, zmiłuj się nad nami, 
- która płakałaś nad naszymi grzechami, zmiłuj się nad nami, 
- cierniem uwieńczona, zmiłuj się nad nami, 
- haniebnie znieważana w czasie Męki, zmiłuj się nad nami, 
- pocieszona serdecznym gestem Weroniki, zmiłuj się nad nami, 
- która pochyliłaś się ku ziemi w momencie, kiedy dokonywałaś naszego odkupienia na krzyżu, z. s. n. nami, 
- przez oddzielenie się Twojej Duszy od Twojego Ciała, zmiłuj się nad nami, 
- Światłości każdego człowieka na ten świat przychodzącego, zmiłuj się nad nami, 
- Przewodniczko nasza i Nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami, 
- która znasz wszystkie nasze potrzeby, zmiłuj się nad nami, 
- która udzielasz wszelkich łask, zmiłuj się nad nami, 
- która kierujesz poruszeniami Najświętszego Serca, zmiłuj się nad nami, 
- która rządzisz światem, zmiłuj się nad nami, 
- która będziesz osądzać wszystkie nasze czyny, zmiłuj się nad nami, 
- która znasz wszystkie tajemnice naszych serc, zmiłuj się nad nami, 
- którą oby cały świat poznał i czcił, zmiłuj się nad nami, 
- która zachwycasz Aniołów i Świętych, zmiłuj się nad nami, 
- którą mamy nadzieję oglądać pewnego dnia bez zasłony, 

Adorujemy Twoją Najświętszą Głowę, o Jezu, 
I poddajemy się wszystkim wyrokom Twojej Nieskończonej Mądrości. 
MÓDLMY SIĘ: 

O Jezu, który raczyłeś objawić służebnicy Twojej, Teresie Higginson, jak bardzo pragniesz, by adorowano 
Twoją Najświętszą Głowę, udziel mi radości przy doprowadzeniu ludzi do poznania i adorowania Twej 
Najświętszej Głowy. Niech spłynie na nasze dusze promień Twojego Światła, byśmy postępowali od 
jasności, prowadzenia przez Twoją godną podziwu Mądrość do nagrody przyobiecanej Twoim wybranym. 
Amen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Św. Katerii Tekakwitha:  

„Rozsławcie mnie  

w waszym kraju,  

w Polsce” 

 

„Jestem Tekakwitha i chcę,  

żeby Polska mnie poznała,  

ponieważ chcę pomóc  

waszemu krajowi...”. 

 

Więcej o św. Kateri, str. 32-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKRET Abp Andrzeja Dzięgi, dot. MAŁYCH RYCERZY 
Z radością informujemy o otrzymanym dekrecie zatwierdzającym stabilnie działalność Legionu Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, która obejmuje ziemię 
zachodniopomorską a na niej prężnie działający ośrodek Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przy 
Bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie pod kierunkiem Ks. Proboszcza Aleksandra Ziejewskiego. W dekrecie jest 
mała nieścisłość w nazwie. Wiemy jednak, że chodzi o tych samych rycerzy działających i modlących się w jedności ze 
wszystkimi rycerzami w kraju i za granicą. 7.03.1997 roku Pan Jezus mówi o tym, że dla Pana Boga nie jest ważna 
nazwa, ale to, co mali rycerze będą robili i jacy będą. Przekaz mówi nawet, że nie będzie w ogóle potrzebna nazwa. ”Po 
moim przyjściu odmieni się wszystko, nie będzie potrzebna nazwa, będzie tylko miłość i pokój. Będziecie 
wielbić swego Boga za wszystkie cuda, za wszelkie łaski, za dary, które otrzymaliście i za to, że was przytuliłem 
do mego zranionego Serca i nie wypuszczam was z Niego. Bądźcie dzielni, Moje córki i synowie, na was patrzą 
moje święte oczy – w was mam upodobanie.” (cyt. z książki: „Wzywam was do miłości Boga i bliźniego”) 

 

Dnia 25.10.1999 r. – Przekaz przez s. Zofię – Szwecja 

Córko Moja, podyktuję ci modlitwę związaną z tym wymalowanym obrazem /na 

okładce – red./. Ja jestem tym, który przychodzi, aby uzdrowić zbolałą ludzkość i 

przynieść jej radość Moich oczu. To spojrzenie przeniknie każde serce, choćby był 

największym grzesznikiem, przeniknie go radość płynąca z tego spojrzenia i odnajdzie 

Swego Zbawcę. Kto zwróci się do Mnie z wielkim żalem za grzechy, będzie 

zbawiony.  

Spójrz dziecię na oblicze Moje, z jaką radością patrzę na ciebie. Dlaczego 

uciekasz? - Boisz się spojrzeć, bo grzechów masz wiele.  

Ja ci przebaczę, idź do zastępcy Mego i otwórz swe serce dla niego, oczyść 

swe serce dla Boga swego, abym Ja, Jezus, był Panem jego.  

Nie czekaj, aż dusza twoja skona, zwróć swe serce do Stwórcy swego, a 

otrzymasz moc zbawienia swego.  

Spójrz na oczy Moje, jak wypatrują dzieci Moich i radują się, jak 

powracają do Ojca swego.  

Wracaj synu i córko, abyś radość przyniosła Mym oczom.  

Czekam Ja, Jezus Chrystus, bo kocham ciebie zagubiony człowiecze. Amen. 

Komentarz do obrazu z okładki rycerki Marii Mrózek: 

„Będąc w Szwecji s. Zofia dostała natchnienie, aby namalować obraz Pana Jezusa. 

Problem polegał na tym, że osoba, która miała ten obraz namalować miała złamane 

obydwie ręce. Na prośbę s. Zofii zaczęła z wielkim trudem malować, a kiedy skończyła 

okazało się, że jej obydwie ręce są zdrowe. Obraz przedstawia radosnego Pana 

Jezusa, który przyjdzie w Swojej Wielkiej chwale w czasie paruzji. 


