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Ja was wybrałem
i was powołałem,
potrzebuję was
i wzywam

DLA MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO (6)
05.11.1990 (…) Szafarzami moich łask dla dusz upadłych są mali Rycerze Miłosierdzia Bożego.
Nie lękaj się zostać Małym Rycerzem Miłosierdzia Bożego, nie martw się, że jesteś grzesznym.
Gdy zostaniesz moją własnością oczyszczę ciebie, dam ci siłę i moc zwyciężać wszelkie zło. W
tej walce będziesz się udoskonalał, aby być dobrym Rycerzem Miłosierdzia Bożego. Błogosławię
dzieci moje: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
27.11.1990 Moi Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, jak wielu was potrzebuję na te ostatnie czasy. Starajcie
się o szybkie zatwierdzenie przez Kościół, a potem otrzymasz dalsze orędzia, bo Jezus Miłosierny czeka na
swych Rycerzy, aby mógł ich zaprowadzić z całym przeznaczeniem, bo czasu jest mało, a grzechów coraz
więcej. Plan Boży przez Miłosierdzie Boże będzie wielki, bo miłość do człowieka jest nieskończona i w tej
nieskończonej miłości, okaże Jezus swoje Miłosierdzie. Biada tym, co nie skorzystają z tak wielkiej łaski, aby
się upokorzyć i zetrzeć w proch u stóp Jezusa i prosić o przebaczenie. Tyle czekałem na ciebie, bo pragnę
twego zbawienia, bo ciebie kocham synu i córko. Usłysz moje wołanie i wróć na drogę prawdy i miłości Bożej. Po
to jesteś na świecie, abyś żył prawdą i miłością do Boga, resztę zostaw Mnie i zgadzaj się ze wszystkim, co
masz. A teraz błogosławię was kochane dzieci. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
29.11.1990 r. W obecnych czasach mało ludzi myśli o Bogu i dlatego zapominają o Nim. Mój Syn nie
zapomina o nikim, módlcie się, moje dzieci, za te zlodowaciałe serca, bo czasu jest mało, niech się
opamiętają, bo bardzo dużo pójdzie na potępienie. Syn mój powiedział: o ile się nie nawrócą, będzie wiele
kar za grzechy i zniewagi. Ty córko trwaj w modlitwie i czekaj na polecenia mego Syna, bo dzieło Rycerzy
Miłosierdzia Bożego jest bardzo potrzebne dla grzesznego świata. Jezus pragnie was mieć dla siebie i
przez was okazać dla ludzi Miłosierdzie Boże, reszta jest tajemnicą Bożą. Błogosławię was kochane dzieci.
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
04.12.1990 r. Córko Moja. Czas nadszedł dla twej Ojczyzny. Proroctwo dla Polski zacznie się wypełniać, będę
patrzeć i podziwiać z jaką szybkością w tym kraju będą zmiany na lepsze. O ile będzie bunt, doświadczę was
nieszczęściem, abyście się opamiętali. Macie wolną Polskę, ale dusze wasze są w niewoli szatana. On was
prowadzi tylko do zguby tego kraju. Patrz, jaka wokoło jest wrogość i nienawiść, pomyśl, czyje to dzieło. Jestem
Bogiem Miłosiernym i pragnę waszego zbawienia i chcę dać wam dobro, ale co wy uczyniliście dla swego Boga,
aby pamiętać o Nim. Zapomnieliście....
21.12.1990 r. Córko Moja.(…) Boleję nad młodym pokoleniem. Jest czas oczekiwania przeznaczony na ich
nawrócenie się do Boga. Dziś Mnie traktują jak powiew wiatru. Ja pragnę być w każdej rodzinie podporą w ich
życiu, abym był włączony w ich rodzinę i wszystkie przedsięwzięcia uzgadniali ze Mną, bo to, czego będą
pragnąć może być dla nich zgubą, a to, co będzie z Woli Bożej wypełni się wszystko.
28.12.1990 r. Córko Moja. Dziś będziesz pisać o tym, co się będzie dziać w świecie. W przyszłym roku wypełnią
się kary Boże za grzechy świata. Ludzki umysł będzie tak przyćmiony przez szatana, bo użyje on do swego
dzieła spustoszenia świata ludzi słabej wiary i tych, którzy odeszli od Boga i tych
którzy nie wierzą, że istnieje Bóg. Z wielkim bólem będą patrzeć na zło. W różnych
krajach będą występować bunty, będą się nawzajem zabijać, wiele będzie katastrof na
ziemi, morzu i powietrzu. Nie zazna kraj spokoju, który burzy kościoły i są puste. Dla
Mnie zbudowali je, bo Ja tam jestem i biada tym krajom, które pozostawiły Mnie
samego w tabernakulum.
[Z książki „U źródeł Bożego Miłosierdzia”, s. Zofia Grochowska, założycielka Legionu Małych Rycerzy MSJ]
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„Jezus płacze wraz ze mną
z powodu wielkiej
obojętności ludzi. On widzi
każdą duszę i każde serce,
lecz serca i dusze są daleko
od niego: zostań ty blisko
Niego! Mój głos nie jest
wystarczająco mocnym
wezwaniem; Jego łzy
nasączą tą jałową ludzkość.
Och, będzie płakała, będzie
płakała ta pyszna generacja
o zatwardziałych sercach.
Słuchajcie mnie moje
dzieci.” (Matka Boża w SchioSan Martino, 1.01.1988 r.)

Ja jestem Królowa Miłości.
Jeżeli będziecie się kochali, będziecie blisko Ojca.
Miłość i miłosierdzie. Modlitwa bez końca.
Idźcie na drogi świata i bez ustanku zwiastujcie Królestwo
Ojca. Kto ocali swojego brata ocali sam siebie.
Kochajcie a będziecie kochani. Ja was nie opuszczę.
Błogosławię was”.
(Matka Boża do Renato Baron,28.10.1985)
Figura Matki Bożej Różańcowej, od ożywienia której
zaczęły się objawienia w San Martino, (25.03.1985 - Włochy)

KRUSZYN k/ WŁOCŁAWKA
Rycerze z Kraśnika

SKRZATUSZ
FOTORELACJA Z REKOLEKCJI

SKRZATUSZ, 20.09.2019
ZAKOŃCZENIE DROGI
KRZYŻOWEJ PRZY KRZYŻU

BOCHNIA, 28.09.2019 – XII EDYCJA KORONKA NA ULICACH MIAST ŚWIATA

KOSZALIN

SKRZATUSZ –
ŻRÓDEŁKO

KRAŚNIK - 28.09.2019 – XII EDYCJA
KORONKA NA ULICACH MIAST ŚWIATA

KOSZALIN - 28.09.2019 – XII EDYCJA
KORONKA NA ULICACH MIAST ŚWIATA

KOSZALIN - 28.09.2019 – XII EDYCJA
KORONKA NA ULICACH MIAST ŚWIATA

FOTORELACJA Z II REKOLEKCJI
W SANKTUARIUM MB BOLESNEJ
W SKRZATUSZU, 19-22.09.2019 R.P.

OŁTARZ W KAPLICY DOMU
PIELGRZYMA W SKRZATUSZU,
19.09.2019 A PRZED NIM:
KRZYŻ, OPARTE O OŁTARZ OBRAZY
KRÓLA MIŁOSIERDZIA I FIGURA
CHRYSTUSA KRÓLA NA OŚLEPIENIE
SZATANA – STOI NA PRAWEJ
STRONIE OŁTARZA.

