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WSKAZÓW KI, ZADANIA, OBIETNICE, UPOMNIENIA  
DLA MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO (9) 

14.12.1997 – […] Dam wam wskazówki do kształtowania Małego Rycerza Miłosiernego 

Serca Jezusowego.\ 1. Często się spowiadajcie. Proście swego Anioła, aby pomógł 

przygotować się do szczerej spowiedzi.\ 2. Uczęszczajcie często na Mszę Świętą.\ 3. 

Ciało Jezusa Chrystusa - swego Boga, przyjmujcie godnie, abym z radością wchodził 

do waszych serc i przebywał w was.\ 4. Nie grzeszcie moje dzieci, nie rańcie mnie, wy 

moi mali wojownicy, bo z miłości was zrodziłem w swoim Sercu i patrzę na was jak na 

perły, które się odradzają i oczyszczają.  

5. Wynagradzajcie Moją zranioną miłość. Bądźcie wierni Mojej miłości.\ 6. Kto z was Mnie kocha 

wypełnia Moje przykazania i nie rani mnie.\ 7. Złóżcie ofiary ze swojego życia w moim zranionym 

Sercu. Tam macie schronienie i łaski dla was przygotowane. Korzystajcie z nich - daję je przez was dla 

zagubionej ludzkości. Bądźcie Moimi szafarzami.\ 8. Jednak łaska potrzebuje ofiary . Nie lękajcie się 

składać ofiar, każda wasza ofiara jest miła memu Sercu.\ 9. Módlcie się często do Trójcy 

Przenajświętszej, aby Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty wam błogosławił.\ 10. Różaniec zaś składajcie 

w ręce Niepokalanej, niech  to Matka Najświętsza przekazuje  wasze różańce tam, gdzie najbardziej 

potrzeba. Tylko zaufajcie jej jako Matce waszej i jej macierzyństwu 

15.12.1997 - Te wartości, które ci przekazuję mają służyć do kształtowania osobowości Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego -  niech czerpią z tych orędzi.  Wskazówki przekazuję dla was Małych 

Rycerzy mojego Miłosiernego Serca.\ - Nie obawiajcie się prześladowań  tego świata. Nie brońcie się 

choćbyście byli niewinni.\ - Ja wszystko widzę i Ja, Jezus, będę was bronił - tylko zaufajcie całkowicie 

swemu Bogu .\ - Módlcie się za swych nieprzyjaciół. Nie odpłacajcie złem za zło, ale dobrem  - tym 

będziecie zwyciężać swoich nieprzyjaciół i zdobywać ich dusze dla Boga.\ - Upokorzeni i odrzuceni; tym 

będziecie świadczyć o waszej żywej wierze w Boga.\ - Złóżcie swoją nędzę, swoją nicość  we Mnie, a Ja 

was wskrzeszę do większych dzieł Boga. 

17.12.1997 - Głoście moje miłosierdzie, miłość i prawdę. Prawdą trzeba żyć, aby w was nie było 

kłamstwa. Dbajcie o czyste słowo , abyście je nie kalały grzechem; pragnę Ja, Jezus Chrystus, waszych 

czystych serc, bo czyste serce jest Moim spoczynkiem. W takie serca wlewam wiele łask. Przygotujcie 

się, Moje dzieci, na Moje przyjście - czas jest krótki, a spójrzcie ile jest ludzi zniewolonych przez szatana.  

To nic, że tacy ludzie was nienawidzą, ale wy ich kochajcie jacy są. Miłość wasza powinna być do nich, 

bo dzieci Boże potrafią kochać swych nieprzyjaciół i zwyciężać miłością nienawiść. Powstrzymujcie 

swoje języki, aby nie szemrały, a z pokorą znosiły wszystkie przeciwności. Milsza mi jest pokora niż 

wielomówstwo. Daję wam moc zwalczania nieprawości cichą modlitwą.\ Niech wasze usta zamilkną, a 

serce pełne miłości do Boga wyprasza potrzebne łaski dla Kościoła i ludu zagubionego w nieprawości.  To 

mówi do was wasz Bóg, Jezus Chrystus - pragnę was mieć cichych i pokornych , a zło nie będzie miało 

do was dostępu. 

28.12.1997 W tym zgromadzeniu działam Ja, Jezus. […] Ja powołałem i Ja 

prowadzę to zgromadzenie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Droga 

dla was jest przygotowana, choć znana tylko Bogu. Bądźcie wierni, żyjcie w pokorze 

serca. Nie bądźcie chwiejnymi jak wiatr. Jesteście moimi małymi wojownikami, 

żołnierzami Jezusa Miłosiernego. Jak nie uwierzycie w moje Słowa, to uwierzycie 

złym prorokom. Prorok Boży ma na myśli tylko chwałę Bożą i zbawienie dusz. Prorok 

fałszywy czyni niepokój i jest zwodzicielem. Strzeżcie się takich proroków. Amen. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dwa ujęcia fotograficzne – z KORONKI NA ULICACH MIAST ŚWIATA:  

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

 
Króluj nam Chryste. W załączeniu przesyłam zdjęcia odznaczenia, które otrzymała  grupa adoracyjna  

z Bochni  w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach. Szczęść Boże. Andrzej Wilk 

ZJAZDU KU CZCI ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W WARSZAWIE, 2020-11-09/10 

SANKTUARIUM ŚW. ANADRZEJA BOBOLI W WARSZAWIE 


