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Ja was wybrałem  
i was powołałem, 

 potrzebuję was  
i wzywam 

 

 

 

 

 

WSKAZÓWKI, ZADANIA, OBIETNICE  
DLA MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO (3) 

28.08.1990 (…) Daję wam dzieci jeszcze jedną pomoc Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego 

na ziemi, jako ofiarę za grzechy wasze, oni Mnie bardzo kochają i są gotowi na 

wszystko.(…) Pragnę mieć wielu Rycerzy na czasy ostateczne. Ujarzmiaj swoje ciało. Gdy 

ciebie zawołam, bądź gotowy zostać Małym Rycerzem Miłosierdzia Bożego. Zwycięstwo 

nad złem dokonuje się przez czyn z miłości do Jezusa Miłosiernego, a resztę zostaw Mnie. 

6.09.1990 Córko moja. Czas nagli, Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego jest ponad wszystkie dzieła, 

musi powstać dla wszystkich grzeszników całego świata i na uratowanie świata od zagłady. Powiadam 

wam, moje dzieci, że okażę swoje Miłosierdzie dla upadłego świata. Przez tych Rycerzy Miłosierdzia 

Bożego użyję swojej broni przeciwko złu. W nich złożę siłę i moc Bożą. Oni pod wpływem zła nie zachwieją 

się. (...) Dzieci moje: nie zwlekajcie, bo katastrofy i kataklizmy coraz częściej będą występować i wiele ludzi 

będzie ginąć, a przez tych Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego i kary za grzechy będą mniejsze. Nie chcę 

waszej zagłady. (...) 

8.09.1990 Córko moja. Błogosławię cię i tych kapłanów, którzy ci będą pomagać, aby dzieło Mego Syna, 
polecone tobie, wypełniło się. By wypełniło się to, co Mój Syn, w swoim Miłosierdziu przez Małych Rycerzy 
Miłosierdzia Bożego przygotował dla grzesznego świata. I Ja błagam Mego Syna o Miłosierdzie dla nich.  

Córko moja: nie lękaj się niczego - co jest z Woli Bożej, dopełni się. Ty jesteś tym narzędziem, którym się 
posługuję. Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego musi powstać, bo Miłosierdzie Boże jest KORONĄ 
wszystkich dzieł Boga. Tyle jest zakonów. Syn Mój powołał Rycerzy na ostatnie czasy.  Przez ich serca 
będzie płonąć Miłosierdzie Boże na cały świat. (…) Dzieci, które są powołane do tego Dzieła, gdy usłyszą 
wezwanie Boga i złożą ofiarę u Jego Stóp, oni już niczyjego głosu nie usłyszą, nie usłuchają głosu świata, 
tylko Boga. 

11.09.1990 Córko moja. Nadszedł czas, abyś zaczęła wprowadzać w czyn walki ze złem tych Małych 
Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Ponaglam was wszystkich, którzy się zapoznacie z tym Dziełem, abyście z 
wielką miłością zechcieli oddać Mi swoją wolę i całego siebie.  

Zbliża się dzień walki. Moje promienie będą przenikać przez czyste serca z taką siłą, aby dusza upadła 
mogła powstać. (…) Dzieci Moje. Gdybyście znali jak wielką łaską jest być czystym na duszy Rycerzem 
Miłosierdzia Bożego.  Gdy czujesz, że masz w sobie wiele zła i złych nawyków - walcz Moje dziecię. Ja ci 
pomogę, tylko pragnij być czystym i godnym Rycerzem Miłosierdzia Bożego. Gdy przyjdzie czas, ujrzysz, 
do czego ciebie Bóg powołał. Ja twój wysiłek, twoje poświecenie widzę i nic nie ujdzie z przed Moich oczu. 
Błogosławię was Moje dzieci i czekam na was. 

25.09.1990 (…) Córko Moja. Boleję nad tym, że odrzucają to, co Bóg w swym miłosierdziu chce dać dla 
świata. Miłosierdzie musi przepłynąć przez ludzkie serca. Ci Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego będą tymi 
sercami, przez które będzie przepływać Miłosierdzie Boże na cały świat. Wy, Mali Rycerze Miłosierdzia 
Bożego, organizujcie się, składajcie Mi swoją wolę, wasze serca, umysły a resztę zostawcie Mnie. 
Miłosierdzie Boże jest Koroną wszystkich dzieł Boga. Ja was powołuję i was już wybrałem.  

Gdy usłyszysz Głos Boży i ludzki, obudź się i z całą ufnością oddaj się temu Dziełu, 
które Jezus Miłosierny uczynił, dla grzesznego świata. Bądźcie tym Legionem Małych 
Rycerzy Miłosierdzia Bożego na ziemi, gdzie stoczycie bój ze złem. Matka Boża, 
Miłosierdzie Boże i św. Michał Archanioł, będzie wami przewodził, aby niebo 
połączyło się z ziemią. Reszta jest Tajemnicą Bożą.  

Nie bójcie się Moje dzieci i Ja Matka wasza będę nad wami czuwać. Gdy zło was 
będzie atakować, św. Michał przyjdzie z pomocą. (…) 

(Z książki „U źródeł Bożego Miłosierdzia”, s. Zofia Grochowska, założycielka Legionu Małych Rycerzy MSJ) 

 

 

Maryjo,  

ukryj nas  

w swoim łonie,  

w Sercu Jezusa,  

pod osłoną  

Ducha Świętego,  

w ręku Boga Ojca.  

Amen. 

  

KRÓLOWA  

I MATKA  

CZASÓW  

OSTATECZNYCH 

OPIS OBRAZU  

NA STRONIE 25 

 



 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

SKRZATUSZ – SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ 

BOLESNEJ – REKOLEKCJE DLA MAŁYCH 

RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA 

JEZUSOWEGO, 20-23.09.2018 

 

 

Fot. Maria Rybińska-Górka 

1.09.2018 Kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w 

Niepokalanowie stała się częścią Światowego Centrum Modlitwy o 

Pokój, jako ósma gwiazda z dwunastu w koronie Matki Bożej.   

Jedno z 12 takich miejsc na świecie jest w Polsce. 

Spełnienie marzeń św. Maksymiliana. 

Tu Jezus przez Niepokalaną czyni wielkie rzeczy! 


