Pan Jezus do s. Zofii [i dzisiaj także do każdego rycerza]:
„ZŁÓŻ OFIARĘ ZE SWEGO ŻYCIA
w MOJE, ŚWIĘTE DŁONIE.
ŁASKA POTRZEBUJE OFIARY I CIERPIENIA.”

Ja was wybrałem
i was powołałem,
potrzebuję was
i wzywam

Słowa Pana. Jezusa do siostry Zofii [i do mnie…]:
1. Złóż ofiarę ze swego życia w Moje, Święte Dłonie.
2. Łaska potrzebuje ofiary i cierpienia.
3. Opuszczę ciebie córko, z braku Mojej obecności, aby doświadczyła tęsknoty,
którą z niczym nie można porównać w cierpieniu.
4. Ja Jezus pragnę twej ofiary całopalnej.
5. Czy pragniesz córko Zofio miłować Boga do całkowitego wyniszczenia się?
6. Czy będziesz przyjmować wszystkie upokorzenia z pokorą, nie broniąc się?
7. Czy będziesz wierna Matce Bożej do końca swego życia?
8. Czy pragniesz oczyszczenia ludzkich serc?
9. Otaczaj modlitwą kapłanów.
10. Łaski, które otrzymasz są dla was wszystkich moich dzieci.
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papież Pius IX

Odpowiedzi siostry Zofii [i każdego małego rycerza…]:
1. Składam ofiarę mego życia w Twoje Jezu Święte Dłonie, uczyń z nią co zechcesz, choć jest tak mała.
2. Za łaski, którymi mnie Jezu darzysz, weź wszystko co Ci jest najmilsze, niech tylko spełnia się Twoja,
Święta Wola.
3. Jezu uczyń co chcesz abym w opuszczeniu Twoim mnie, umocniona tęsknotą i pragnieniem jeszcze
bardziej Twoją była, pomóż mi przetrwać w tej walce opuszczenia.
4. Składam Jezu całopalną ofiarę, z miłości ku Tobie Jezu.
5. Boże mój i Panie nie potrafię wyrazić jak pragnę Ciebie Boże miłować.
6. Drogi i słodki Jezu od dziś 2 września 97 r. będę walczyć o pokorę, aby ją zdobyć dla, Ciebie mój
Jezu i złożyć ją u Twych stóp.
7. O ile udzielisz mi Mój Boże błogosławieństwa, zanurzę się cała w macierzyństwie Matki Bożej i do
końca mego życia pragnę być Jej dzieckiem.
8. O mój Boże jedynym pragnieniem moim jest oczyszczenie i przemiana ludzkich serc, tego bardzo
pragnę.
9. O mój Jezu, modlitwa za kapłanów będzie trwać, bo to są nasi pasterze i trzeba się za nich modlić.
10. łaski otrzymane oddam wszystkie dla tych, co będą potrzebowali dla zbawienia swej duszy.
Oto ofiara złożona w Twoim zranionym sercu. Niech się wypełni Twoja Wola, Jezu. Przyjmij mnie Zofię
do Swego Ojcowskiego Łona, abym Ciebie nigdy nie zasmuciła. Pomóż mi i pobłogosław, abym
wytrwała w tym dziele zbawienia – Zofia. [ i ja, ……………………………………. czytający te słowa.]
(…) „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.” ( 27.03.1991)

Panie Jezu Chryste, Synu
Ojca, Ześlij teraz Ducha
Twego na ziemię. Spraw,
aby Duch Święty zamieszkał
w sercach wszystkich
narodów, i chronił je od
upadku, katastrofy i wojny.
Niechaj Pani Wszystkich
Narodów, Święta Dziewica
Maryja, stanie się naszą
Orędowniczką. Amen.
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Oto bowiem błogosławić Mnie będą odtąd wszystkie pokolenia ( Łk 1,48)
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