
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.  
 

Poniżej wzór DYPLOMIKU dla każdego rzeczywistego Małego Rycerza. Ktokolwiek z 

członków Legionu nie jest jeszcze posiadaczem pamiątki swojej deklaracji wstąpienia w 

szeregi MRMSJ, proszony jest o kontakt telefoniczny: 94 343 47 59 kom. 668 093 700. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycerze w DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ mają aprobatę 

i błogosławieństwo ks. bpa Jana Bernarda Szlagi 



www.mali-rycerze.pl 

Czasopismo do użytku wewnętrznego   

Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca  Jezusowego 

nr 14                             KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2014 

 

Przez Najświętszy 

Sakrament 

 
Polska  

będzie uratowana       

papież Pius IX   

 

 

Św. Jan Paweł II  

i Św. Jan XIII 

kanonizowani  

papieże  

w Niedziele-

Święto  

Miłosierdzia, 

27.IV.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJJaaa   wwwaaasss   wwwyyybbbrrraaa łłłeeemmm      

iii    wwwaaasss   pppooowwwooo łłłaaa łłłeeemmm,,,   

   pppoootttrrrzzzeeebbbuuujjjęęę    wwwaaasss      

iii    wwwzzzyyywwwaaammm   

MODLITWA 

NA UPROSZENIE ŁASK, OBIECANYCH PRZEZ CHRYSTUSA 

Serce Jezusa, oto my upadamy przed Tobą, aby Cię uwielbiać, chwalić,  

dziękować Ci i wynagrodzić przeszłe błędy, oraz poświęcić się Twojej miłości. 

Wspominając Twoje obietnice, ośmielamy się prosić Cię: 

1. Serce Jezusa, udziel nam potrzebnej pomocy do spełnienia obowiązków naszego stanu. 

Panie, Ty nam to obiecałeś. 

2. Serce Jezusa, rozlej pokój i zgodę w naszych rodzinach –  

Panie, Ty nam to obiecałeś. 

3. Serce Jezusa, błogosław domy, w których obraz Twój jest wystawiony i czczony.  

Panie, Ty nam to obiecałeś. 

4. Serce Jezusa, pociesz nas we wszystkich troskach.  

Panie, Ty nam to obiecałeś. 

5. Serce Jezusa, bądź naszą ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.  

Panie, Ty nam to obiecałeś. 

6. Serce Jezusa, wylej obfite błogosławieństwo . na nasze przedsięwzięcia i zamiary. 

Panie, Ty nam to obiecałeś. 

7. Serce Jezusa, bądź dla grzeszników oceanem miłosierdzia. Panie, Ty nam to obiecałeś. 

Panie, Ty nam to obiecałeś. 

8. Serce Jezusa, uczyń gorliwymi dusze oziębłe.  

Panie, Ty nam to obiecałeś. 

9. Serce Jezusa, niech dusze gorliwe dojdą do wielkiej doskonałości.  

Panie, Ty nam to obiecałeś. 

10. Serce Jezusa, udziel kapłanom łaski poruszania serc najzatwardzialszych.  

Panie, Ty nam to obiecałeś. 

11. Serce Jezusa, udziel tym, którzy komunikować będą bez przerwy przez 9 pierwszych 

piątków miesiąca, łaski, pokuty ostatecznej, i że nie umrą bez Sakramentów św. Bądź 

ich ucieczką zapewnioną na ostatnią godzinę ich życia.  

Panie, Ty nam to obiecałeś. 

Módlmy się: 

Serce Jezusa, bądź jedynym przedmiotem naszej miłości, obroną w życiu, podporą w sła-

bości, lekarstwem w niemocy, naprawicielem naszych błędów, zapewnieniem naszego zba-

wienia i ucieczką w godzinę śmierci. Amen. 
(50 dni odpustu). 

Źródło: O. Mateo „Intronizacja NSPJ”, Poznań, 1948 

 

 

  
 

 

 

„Przyjąć Jezusa jako Króla i Przyjaciela, umieścić obraz Jego Serca na 

najzaszczytniejszym miejscu domu, jako naoczny dowód, że Mu się 

oddajemy — to pierwszy krok na drodze czynnej miłości, jaką żywi 

rodzina ku ukochanemu Mistrzowi. (…) Ten, który w nędzne progi przy-

bywa, to Król królów, to Władca i Pan” (…) 
O. Mateo „Intronizacja NSPJ”, Poznań, 1948 (więcej na str. 9) 

 


