
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. 

 

 



mali-rycerze.pl 

Czasopismo do użytku wewnętrznego   

Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca  Jezusowego 

nr 15                        LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ-2014 

 

Przez Najświętszy 

Sakrament 

 
Polska  

będzie uratowana       

papież Pius IX   

 

Świat mógłby istnieć 

bez słońca ale nie 

może istnieć bez 

Mszy św. Św. o. Pio 

*** 

Jaka twoja Msza 

Święta, takie twoje 

chrześcijaństwo, taki 

jesteś ty! 

*** 

Msza Święta to 

rzeczywiste, acz 

niewidoczne, przele-

wanie Krwi z Ran 

Chrystusowych.  

Ks. Robert Mader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJJaaa   wwwaaasss   wwwyyybbbrrraaa łłłeeemmm      

iii    wwwaaasss   pppooowwwooo łłłaaa łłłeeemmm,,,   

   pppoootttrrrzzzeeebbbuuujjjęęę    wwwaaasss      

iii    wwwzzzyyywwwaaammm   

 

Ks. Robert Mader 

Musimy wrócić do Mszy Świętej 

Powiedz mi, jak się zachowujesz na Mszy św., a ja ci powiem, kim jesteś. / Jeżeli twoja 

Msza Święta ma być prawdziwa, to zacznij ją w usposobieniu wielkiej skruchy, wyznaj przed 

Bogiem twoje winy. / Jeżeli twoja Msza Święta ma być prawdziwa, to złóż wraz z kapłanem 

coś na patenie. / Jeżeli twoja Msza Święta jest prawdziwa, jeżeli nie jest jawną obłudą, żyj z 

twoim bliźnim jak z bratem i siostrą. Znoś i przebaczaj! / Msza Święta jest cechą wyróżnia-

jącą gorącego, letniego i zimnego katolika. 

Powiedz mi, co myślisz o Mszy Świętej, a ja ci powiem, jaki jest twój stosunek do Boga. 

Musimy to ustawicznie powtarzać, że ktokolwiek stałby przed ołtarzem, czy prosty kapłan, 

czy Ojciec Święty, / Mszę Świętą odprawia zawsze  Pan Jezus. / Każda Msza Święta jest 

dla nas najpierw Jezusowym kazaniem, radosną nowiną Jezusa dla ludu. / Nie ma dnia, nie 

ma Mszy Świętej, w której Jezus nie miałby nam nic do powiedzenia. / Ewangelia mszalna 

to minimum dziennego czytania Biblii! 

Powiedz mi, jak obchodzisz Ofiarowanie, Przeistoczenie i Komunię Świętą, a ja ci po-

wiem, jak należysz do Kościoła. / Komunia Święta to szczyt liturgicznego i ascetycznego 

zjednoczenia się z Chrystusem! / Iść na Mszę Świętą a nie chcieć przystąpić do Komunii 

Świętej, byłoby wewnętrzną sprzecznością. / Msza Święta jest przeistoczeniem. Msza 

Święta istnieje dla przeistoczenia. Dla dokonywania Przeistoczenia, dla Konsekracji, 

otrzymują święcenia kapłani. / Dla Przeistoczenia buduje się kościoły! / Msza Święta jest 

wielką ofiarą przebłagalną wiernych za błędy naszych czasów, za laicyzm, za ześwieccze-

nie. / Nie można uczęszczać na Mszę Świętą i być zarazem poplecznikiem laicyzmu. / 

Czymże jest Msza Święta? Współczesną Golgotą. / Najważniejszy dzień w historii świata, 

to Wielki Piątek. Najważniejsza godzina w historii świata, to godzina konania Chrystusa. / 

Kto podczas Mszy Świętej nie czuje się duchem obecny na Kalwarii, na górze ukrzyżowa-

nia, ten nie ma najmniejszego pojęcia o katolickiej Mszy Świętej. / Msza Święta to rzeczy-

wiste, acz niewidoczne, przelewanie Krwi z Ran Chrystusowych. / Nie można iść na Mszę 

Świętą i wracać do domu człowiekiem starym, pysznym, samolubnym, zagniewanym i zmy-

słowym jak dawniej. / Idziemy wprawdzie na Mszę Świętą, ale najczęściej takimi jakimi we-

szliśmy wracamy do domu: nieznośni, dokuczliwi, samolubni, nieumiarkowani, niedbali, 

zmysłowi. 

Jaka twoja Msza Święta, takie twoje chrześcijaństwo, taki jesteś ty! / Niedziela ma za mało 

ducha przeistoczenia. / Bardzo często staje się tylko zwykłym przyzwyczajeniem i czymś 

czysto zewnętrznym. / Msza Święta musi być znowu duszą niedzieli! / Gdybyśmy wiedzieli, 

czym jest Msza Święta, nawrócilibyśmy cały świat. / W ostatecznej rozgrywce całego świa-

ta, na jaką został ostatnio Kościół wystawiony, okazało się, że jedyny ratunek dla katolickie-

go ludu pozostał we Mszy Świętej. 

 

 

  
 

 


