
27 lipca 2011 delegacja Małych Rycerzy z DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ, otrzymała z rąk 

Biskupa Pelplińskiego ks. bp Jana Bernarda Szlagi potwierdzoną aprobatę i paster-

skie błogosławieństwo na oficjalną opiekę duchową KOŚCIOŁA LOKALNEGO i dzia-

łalność grup modlitewnych w DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ.  
 

 

 

Odpowiedź Biskupa Pelplińskiego na prośbę o. Zdzisława Pałubickiego (SJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycerze w DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ mają aprobatę 

i błogosławieństwo ks. bpa Jana Bernarda Szlagi 
SŁOWA s. Zofii do Małych Rycerzy i kandydatów na MR MSJ 

Zwracam się do was, Siostry i Bracia, o wniknięcie w to dzieło z wielką rozwagą. Bóg wam daje łaskę zbawienia 

a u ludzi tyle wątpliwości, tyle zastrzeżeń w to dzieło Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Rozważcie to w 

Duchu Bożym, jakie wartości, jakie łaski daje wam dobry Bóg: 

-    czy ten REGULAMIN nie jest dość jasny, 

-    na jakiej wartości jest oparty, 

-   czego się boisz, człowiecze, od czego uciekasz: od Mszy Świętej, od częstej spowiedzi i Komunii Świętej 

godnie przyjętej, od różańca świętego, od koronek, postów i dawania świadectwa na co dzień, że jesteście 

dziećmi Bożymi, 

-    i wiele innych modlitw nie objętych regulaminem, a zanoszonych z miłości do Boga jako wynagrodzenie za 

wszystkie grzechy i zniewagi całego świata. 

Najmilsza Bogu jest modlitwa za nawrócenie grzeszników, za kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące oraz Msza 

Święta w godzinie Miłosierdzia Bożego i Konania Pana Jezusa, którą sam Jezus Miłosierny nam podaje. Zasta-

nówmy się, jaką drogą pójdziemy bez tych wartości Bożych, weźmy swój krzyż codziennego naszego życia, 

idźmy z nim za Chrystusem tak, jak nam powiedział i prośmy o Macierzyństwo Matki Bożej. Ona nam wskaże 

najprawdziwszą drogę do Boga. Zaufajmy w to, co prowadzi do zbawienia i stańmy się dziećmi Bożymi. Wypeł-

niajmy Wolę Bożą, aby się dokonało zbawienie świata i przemiana ludzkich serc. 

Choć będzie atak na to dzieło zbawienia, nikt go nie zniszczy, tylko ludzie słabej wiary ulegną zwątpieniu. Nasza 

wiara musi być mocna i stała. Co by się stało, niech Jezus i Maryja pozostaną w naszych sercach, niech na-

sza miłość zatrzyma Ich w naszych sercach, a zostaniemy napełnieni Miłością Bożą, bo Miłość przezwycięży 

wszystkie trudności. (Dnia 12.11.1995 r). 

REGULAMIN  
Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego 

I. Założenia ogólne 
1. Rycerz musi być całkowicie oddany Bogu przez posłuszeństwo i pokorę oraz przez pełnię wiary w Miłosierdzie Boże. 
2. Rycerz jest prawdomówny i ma wzgląd na dobro ogólne. 
3. Cnota miłości musi panować wśród wszystkich Małych Rycerzy. 
4. Rycerza cechuje miłość do nieprzyjaciół. 
5. Rycerz musi poświęcać się dla Boga i bliźniego. 

II. Obowiązki i powinności Małego Rycerza  
1. Rycerz przez dobre uczynki, słowo, modlitwę okazuje miłosierdzie bliźniemu. Rycerz Miłosiernego Serca 
Jezusowego jest zobowiązany jest do: 
2. Codziennego odmawiania Różańca Św. i Koronki do Miłosierdzia Bożego. 
3. Częstego uczestnictwa we Mszy Św. oraz częstego przyjmowania Sakramentów Św. i ofiarowania ich Miło-
sierdziu Bożemu przez Niepokalane Serce Maryi za grzeszny świat i dusze w czyśćcu cierpiące. 
4. Ofiarowanie Bogu jednego dnia w tygodniu, wybranego przez siebie, czyniąc post i pokutę. 
5. Odmawiania raz w tygodniu w godzinach nocnych koronki do Miłosierdzia Bożego w wybranym przez siebie 
czasie: miedzy 21:00 a 5:00. 
6. Wynagradzania Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie zniewagi świata w każdy 
trzynasty dzień miesiąca. 

III. Uwagi końcowe: Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego: 
1. W miarę możliwości powinni organizować się w grupy modlitewne, w Kościele Katolickim 
2. Raz w roku spotykać się na spotkaniu ogólnym. 
3. W miarę możliwości brać udział we Mszy św. w intencji Małych Rycerzy, odprawianej o godz. 15:00 raz w 
miesiącu. 

 



   

PPPRRRZZZEEEZZZ   KKKRRRZZZYYYŻŻŻ   III   MMMĘĘĘKKKĘĘĘ   SSSWWWOOOJJJĄĄĄ,,,      

ZZZBBBAAAWWW   OOO   JJJEEEZZZUUU   DDDUUUSSSZZZĘĘĘ   MMMOOOJJJĄĄĄ   

www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl 
Czasopismo  Małych Rycerzy Miłosiernego Serca  Jezusowego 

nr 5/20112    STYCZEŃ-LUTY-MARZEC 2012 

 

PPPrrrzzzeeezzz   NNNaaa jjjśśśwwwiiięęę ttt ssszzzyyy    

SSSaaakkkrrraaammmeeennnttt 

 

PPPooo lll ssskkkaaa   bbbęęędddzzz iiieee    

uuurrraaatttooowwwaaannnaaa   –––    

papież Pius IX   

 

Potem mówił 

do wszystkich: 

Jeśli kto chce iść 

za Mną, niech 

się zaprze sa-

mego siebie, 

niech co dnia 

bierze krzyż 

swój i niech 

Mnie naśladu-

je!"(Łk 9,23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJJaaa   wwwaaasss   wwwyyybbbrrraaa łłłeeemmm      

iii    wwwaaasss   pppooowwwooo łłłaaa łłłeeemmm,,,   

   pppoootttrrrzzzeeebbbuuujjjęęę    wwwaaasss      

iii    wwwzzzyyywwwaaammm   

LITANIA DO KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
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, 
Jezu, świata Zbawicielu, zmiłuj się nad nami 
Jezu, na śmierć krzyżową skazany, 
Jezu, krzyż na swoich ramionach niosący, 
Jezu, pod krzyżem upadający, 
Jezu, krzyżem przygnieciony, 
Jezu, na drzewie krzyża rozciągniony, 
Jezu, do drzewa krzyża przybity, 
Jezu, na krzyżu podwyższony, 
Jezu, na krzyżu krew swoją przelewający, 
Jezu, z krzyża modlący się za nieprzyjaciół, 
Jezu, z krzyża przebaczający, 
Jezu, z krzyża Matkę swoją żegnający, 
Jezu, na krzyżu umierający, 
Jezu, na krzyżu włócznią przebity, 
Jezu, z krzyża złożony i pogrzebany, 
Jezu, na krzyżu uwielbiony, 
Krzyżu Święty, drzewo życia, ochraniaj nas 
Krzyżu Święty, mocy i mądrości Boża, 
Krzyżu Święty, zwycięski sztandarze chwały Chrystusa,  
Krzyżu Święty, powszechny znaku zbawienia, 
Krzyżu Święty, zadośćuczynienie za nasze grzechy, 
Krzyżu Święty, narzędzie pojednania Boga z ludźmi, 
Krzyżu Święty, źródło wszelkich łask, 
Krzyżu Święty, drogowskazie chrześcijańskiego życia, 
Krzyżu Święty, znaku wyznawanej wiary, 
Krzyżu Święty, nauczycielu miłości i przebaczenia, 
Krzyżu Święty, pociecho smutnych i cierpiących 
Krzyżu Święty, ucieczko skrzywdzonych i zrozpaczonych, 
Krzyżu Święty, pomocy na drodze nawrócenia, 
Krzyżu Święty, umocnienie pokutujących 
Krzyżu Święty, wolności przed zniewoleniem zła, 
Krzyżu Święty, nadziejo umierających, 
Krzyżu Święty, zwiastunie zmartwychwstania, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie, 
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

 

Módlmy się: 
Boże, który w drzewie krzyża zostawiłeś nam pamiątkę męki i śmierci Twojego 
syna, dozwól prosimy taką czcią otaczać ten znak zbawienia, abyśmy nieustannie 
doznawali w sobie owoców Twego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen. 

Źródło: www.lublin.dominikanie.pl  

 

  
 

 


