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Kiedy przechodzi się  

przed obrazem  

Matki Bożej,  

trzeba mówić:  

"Pozdrawiam Cię,  

o Maryjo!  

Pozdrów ode mnie 

 Pana Jezusa" - 

Święty o. Pio 

 

 

Ja was wybrałem  
i was powołałem, 

 potrzebuję was  
i wzywam 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSKAZÓWKI, ZADANIA, OBIETNICE, UPOMNIENIA  
DLA MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO (8) 

Dnia 14.02.1991 r. Córko moja. (…)Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego są moimi Rycerzami. 

Przeznaczyłem ich na ostatnie czasy. Stworzeni zostali z Bożej Miłości do człowieka. 

Pragnę, aby moją Miłość do człowieka ludzie odkrywali poprzez ludzi, których stawiam im, 

na ich drodze życia. Miłosierdzie Boże pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Nie lękaj się 

grzeszny człowiecze przyjść do Mnie.  

Ja czekam na ciebie pełen miłości i Miłosierdzia. Otwórz zatwardziałe serce i dozwól Mi zamieszkać w nim. 

Zrzuć ciężar grzechów. Jak długo będziesz je dźwigał skoro czas nagli? Zaczerpnij ze Mnie, a otrzymasz siłę 

odnalezienia Prawdy.. 

Dnia 24.02.1991 r. Córko moja. (…) Dzieci Moje upadłe w grzechu na czasy ostateczne przygotowuję 

wam - Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Ci Rycerze będą wyposażeni w wielką moc Mojego 

Miłosierdzia. Oni, jako błyskawice będą zwalczać zło. Przez te kanały wychodzące z Mego Serca będą 

przepływać promienie Miłosierdzia Bożego, przez ich serca, aby ratować to, co zniknęło sprzed Oblicza 

Bożego, aby wszystkie dusze wróciły do Ojca swego. Jeszcze raz proszę - nawracajcie się przez 

sakramenty święte, przez modlitwy i ofiary, aby odzyskać łaski utracone. 

Dnia 28.02.1991 r. Córko moja. Zbliża się dzień, w którym poznasz wiele tajemnic Bożych i poznasz regułę 

dla Małych Rycerzy. Wiem córko, że lękasz się, bo znasz swoją słabość. Tą słabością Ja będę się 

posługiwał. Popatrz córko ile dzieci moich wybranych postawiłem na twej drodze, a jeszcze ile ich poznasz. 

Teraz córko wraz z tymi, co znasz, zacznij prace. Wprowadzaj ich w te orędzia, aby już częściowo 

zapoznawali się z tym Dziełem. Dzieci Moje nie zwlekajcie, bo w tym dziele będzie bardzo dużo pracy i wiele 

przeszkód, ale trwajcie niezachwiani przy tym dziele. Ja, Jezus Miłosierny, będę z wami. Abym mógł w pełni 

okazać swoje Miłosierdzie Boże - potrzebuję was, Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego.  

Dnia 8.03.1991 r. Córko moja. (…) Jest was mało, ale wy umiłowane Moje dzieci, zaufajcie Mi. W 

Miłosierdziu Bożym złóżcie całą swoją nędzę i stańcie przy Mnie, jako Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego 

ostatnich czasów. Błogosławię was dzieci Moje i te upadłe też, abyście powstali i odnaleźli Tego, który na 

was czeka w wielkim cierpieniu: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 27.03.1991 r. Córko moja. Piętnasty grudnia to dzień, w którym Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego 

złożą przyrzeczenie pełnej przynależności do Pana. W tym dniu zstąpi na was Moje szczególne 

błogosławieństwo. W dalszych przekazach otrzymacie pouczenia, jak ukształtować Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego, czym mają się stać dla Jezusa Miłosiernego, jakie obowiązki zostaną na nich nałożone. 

Zapraszam Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, Moje narzędzia, do winnicy Pańskiej, gdyż żniwo jest 

ogromne. Staniecie się apostołami Miłosierdzia Bożego w czasach ostatecznych. Trwajcie w Panu, ufajcie 

Mu. Kto nie potrafi rozeznać, do czego powołałem Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, niech nie 

przystępuje do nich, gdyż nieprzemyślana decyzja przyniesie wiele szkody. Pragnę serc całkowicie 

oddanych temu Dziełu, bowiem Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego ukształtowani wielką miłością do Boga i 

bliźniego - koronką, Różańcem, postem i ofiarą będą zwyciężać zło.  

Staną się niezwyciężalni służąc Trójjedynemu Bogu. Stworzenie Moje, zbliż się z pełną 

ufnością do Mojego Serca. Ono jest przepełnione gorejącą Miłością. Czekam na 

wasze serduszka. Módlcie się za grzeszników, za dusze upadłe i za zbawienie świata. 

.       [ „U źródeł Bożego Miłosierdzia”, s. Zofia Grochowska, założycielka Legionu Małych Rycerzy MSJ] 

 

 

 



 

 

 

KRZYŻ OCHRONNY  

z modlitwą na czas epidemii 

W czasie Soboru Trydenckiego, w 1546 roku, wybuchła 

straszliwa zaraza. Ojcowie soborowi umieszczali wtedy z 

pobożnych pobudek na swoich szatach pewne litery, które 

ułożone w znak krzyża stanowiły ochronę przeciwko 

zakażeniu. Epidemia została wtedy opanowana. Litery te 

ułożone zostały pierwotnie przez św. Zacharego, biskupa 

Jerozolimy (ok. 620 r.). Oznaczają one początki wersów bar-

dzo starych modlitw, cieszących się sławą jako skuteczne 

prośby do Boga o ocalenie w czasach epidemii. Warto modlić 

się tymi słowami, pochodzącymi głównie z Pisma Świętego, w 

każdych czasach próby. 

/ modlitwa na tej (2) i na przedostatniej (3) stronie okładki / 

 Krzyżu Chrystusa, ocal mnie. 

C. Cześć dla domu Twojego niech mnie wyzwoli. 

 Krzyż zwycięża, Krzyż króluje, Krzyż panuje. Przez znak Krzyża zachowaj mnie, Panie, od tej 

zarazy. 

B. Boże, Boże mój, oddal zarazę ode mnie i od tego miejsca i ocal mnie. 

W. W Twoje ręce, Panie, powierzam ducha mojego, moje serce i ciało.  

P. Przed niebiosami i ziemią był Bóg, który ma moc wyzwolenia mnie od tej zarazy. 

 Krzyż Chrystusa ma moc wypędzenia zarazy z tego miejsca i z mojego ciała.  

D. Dobrze jest oczekiwać pomocy Bożej w milczeniu, aby Pan oddalił ode mnie zarazę.  

N. Nakłonię swe serce do zachowywania Twoich napomnień i nie zbłądzę, bo Ciebie wezwałem. 

Z. Zazdrościłem niegodziwym i widziałem pomyślność grzeszników, lecz w Tobie miałem nadzieję. 

 Krzyż Chrystusa niech przepędzi demony, niech oddali morowe powietrze i zarazę. 

J. Ja jestem twoim zbawieniem, mówi Pan, wzywaj Mnie, a Ja cię wysłucham i uwolnię cię od tej 

zarazy. 

G. Głębia przyzywa głębię, Ty słowem swoim wypędziłeś demony. Ocal i mnie od tej zarazy.  

B. Błogosławiony mąż, który ufa w Panu i nie zważa na marności i na złudne szaleństwa. 

 Krzyż Chrystusa, który wcześniej był hańbą i obrazą, teraz w chwale i wysokości niech mi 

będzie zbawieniem i niech wypędzi stąd diabła i morowe powietrze, a z mego ciała chorobę.  

 

 

B. Cześć dla chwały Bożej niech mnie nawróci, nim umrę, i niech w imię Twoje zbawi mnie od tej 

zarazy. 

 Znak Krzyża niech wyzwoli Lud Boży i ocali od zarazy tych, którzy mu ufają. 

C. Czy wrócisz do Pana, ludu głupi i szalony? Wypełnij swoje śluby, składając Mu ofiarę chwały i 

wiary, ponieważ jest w Jego mocy wyzwolić to miejsce i mnie od zarazy. Nie zawiodą się ci, co w 

Nim pokładają ufność. 

G. Gdybym Ci nie błogosławił, niech mi raczej język utknie w gardle i krtani. Ocal mających nadzieję 

w Tobie. Tobie zawierzam, Boże. Ocal mnie od tej zarazy i ocal to miejsce, w którym wzywamy 

Twojego imienia. 

W. W chwili Twojej śmierci, Panie, Bożej mój, ciemności zasłoniły całą ziemię. Uczyń zatem moc 

diabła słabą i stłumioną. Przybyłeś tu, Synu Boga Żywego, by zniweczyć dzieła Szatana. Oczyść 

mocą Twoją to miejsce z zarazy i sługę Twojego zachowaj od choroby. Niech skażone powietrze 

odejdzie ode mnie w zewnętrzne ciemności. 

 Krzyżu Chrystusa, broń nas, odpędź z tego miejsca zarazę i wyzwól sługę Twojego z tej 

choroby, ponieważ jesteś łaskawy i litościwy, pełen miłosierdzia i prawdy. 

B. Błogosławiony ten, kto nie podąża za marnościami i złudnymi głupstwami. W trudnej chwili Pan 

go ocali. Panie, Tobie zaufałem, wyzwól mnie od tej zarazy. 

B. Bóg dal mi schronienie. Ponieważ Ci zaufałem, uchroń mnie od zarazy.  

S. Spójrz na mnie, Panie Boże mój, Adonai, ze świętego miejsca majestatu Twego, zlituj się nade 

mną i przez wzgląd na Twoje miłosierdzie wyzwól mnie z tej zarazy.  

T. Ty jesteś moim zbawieniem. Ulecz mnie, a będę uzdrowiony, zbaw mnie, a będę ocalony. 

 

 

 

 

Krzyż z literami 

w wersji łacińskiej 

 


