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

Biskupa Pelplińskiego śp. ks. bp Jana Bernarda Szlagi potwierdzoną aprobatę i 

pasterskie błogosławieństwo na oficjalną opiekę duchową KOŚCIOŁA LOKALNEGO 

i działalność 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.(5 dziesiątek) 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 (o chlebie i wodzie) 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. 

 

 



www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl 

Czasopismo do użytku wewnętrznego   

Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca  Jezusowego 
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Przez Najświętszy 

Sakrament 

 
Polska  

będzie uratowana       

papież Pius IX   

 
„Kiedy odmówisz tę 

modlitwę za jakie-

goś grzesznika z 

sercem skruszonym 

i wiarą, dam mu 

łaskę nawrócenia.  

Modlitwa ta jest 

następująca: O 

Krwi i Wodo, któ-

raś wytrysnęła z 

Serca Jezusowe-

go, jako zdrój 

miłosierdzia dla 

nas - ufam Tobie” 

(Dz. 187). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAADDDOOORRRUUUJJJEEEMMMYYY      

TTTWWWOOOJJJĄĄĄ   KKKRRREEEWWW   

JJJaaa   wwwaaasss   wwwyyybbbrrraaa łłłeeemmm      

iii    wwwaaasss   pppooowwwooo łłłaaa łłłeeemmm,,,   

   pppoootttrrrzzzeeebbbuuujjjęęę    wwwaaasss      

iii    wwwzzzyyywwwaaammm   

MODLITWA ZANURZENIA WE KRWI CHRYSTUSA 
NA ROZPOCZYNAJACY SIĘ DZIEŃ 

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem 

Twojej nieskończonej miłości. 

Zanurzam w Twojej Krwi siebie samą. Wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy 

w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. 

Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie. 

Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które 

będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. 

Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. 

Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, 

oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej 

moc. 

Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako 

zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. 

Oddaję siebie samą do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i 

teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen. 

KRÓTKA LITANIA – WEZWANIA DO KRWI CHRYSTUSA 

– Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za grzechy nieczy-

ste, zablokuj kanały tych grzechów w naszym domu. 

– Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za grzechy 

pychy i detronizacji Boga, zablokuj kanały tego zła w naszej rodzinie. 

– Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, ceno naszego odkupienia, przetnij wszelkie kanały zła w 

naszym domu. 

– Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, odbierz im środki przekazu, a otocz nas opieką swoich 

Aniołów. 

– Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, zdobądź umysły i serca całej naszej rodziny, wyrwij je spod 

władzy duchów działających przez media: duchów pornografii i zboczeń, rozwodów i zdrad małżeń-

skich, zabójstwa najsłabszych i przemocy, wojen i nienawiści, żądzy posiadania i nieograniczonego 

używania, alkoholizmu i narkomanii, satanistycznej muzyki, gier komputerowych i hazardu, kłam-

stwa i oszustwa, lenistwa i duchowej oziębłości. 

– Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, przerwij i odrzuć daleko od naszego domu demoniczne 

sieci, którymi oplątani byli członkowie naszej rodziny, drwiący z naszych łez i bólu. 

– Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, nakłoń do szczerej pokuty i przemiany życia tych, którzy 

dotychczas byli zniewoleni przez środki masowego ogłupiania. 

– Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, przywróć pokój, zgodę i miłość w naszym do-

mu, zrywając między nami i w nas wszelkie diabelskie więzy. Amen. 

 

  
 

Krew Chrystusa objawia, jak wielka jest miłość Ojca, a zarazem 
ukazuje, jak cenny jest człowiek w oczach Boga i jak ogromna 

jest wartość jego życia… 

Krew Chrystusa objawia, jak wielka jest miłość Ojca, a zarazem 
ukazuje, jak cenny jest człowiek w oczach Boga i jak ogromna 

jest wartość jego życia. Jan Paweł II, z encykliki Evangelium Vitae 

 


