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Ja was wybrałem
i was powołałem,
potrzebuję was
i wzywam

DLA MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO (7)
R O K 1 9 9 1 Córko moja. (…) Rycerz Miłosierdzia Bożego wspólnie z
duchowieństwem będzie walczyć w obronie Kościoła. Mały Rycerz otrzyma szczególne
błogosławieństwo Jezusa Miłosiernego, aby być rycerzem miłosiernym. Oni będą gotowi na
wszystko. Jak pierwsi apostołowie nie odczują lęku przed niczym. (…) Mały Rycerz wyjdzie
zwycięski ze wszystkich walk ze złem. W sercu rycerza będzie tak wiele łask Bożych, że
sam rycerz ich nie pojmie. (…) Przygotujcie się dzieci moje do tego dzieła, nie pytajcie o nic.
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(…) Stójcie przy Jezusie Chrystusie, jako Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, a zło was nigdy nie zwycięży.
Czekam na was Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego.
Dnia 01.01.1991 r. Córko moja. (…) Ujrzycie zło i w jaki sposób człowiek jest zniewolony przez szatana.
Waszym zadaniem będzie przez mękę Moją i Krew przelaną za te dusze ginące - ratować je. Dzieci Moje,
przez modlitwy i ofiary macie moc wybawiać dusze z czyśćca. Tak i w waszej mocy, jako Mali Rycerze
Miłosierdzia Bożego będziecie wyzwalać dusze grzeszne z sideł szatańskich. Tylko jednego pragnę,
abyście przez miłość do mnie, oddawali mi swoją wolę, abym mógł napełnić was miłością Moją, żeby
wasze życie jak pochodnia gorejąca oświecała dusze upadłe. (…) I dlatego potrzebne mi są te światła
ziemskie, te światła, które powołam na ostatnie czasy z miłości do ludzi. Stworzę ich, by obronić dzieci
błądzące. Postawię ich, ażeby ratować zagubionych, bo droga do piekła jest zbyt zatłoczona. Dziecko Moje!
Czyś pomyślało, że na tej drodze i ty możesz stanąć? Wzywam was do nawrócenia, Ja, Jezus
Chrystus oraz moja i wasza Matka.
Dnia 21.01.1991 r. Córko moja. Dziś masz szczególny przekaz dla świata. Świat stanął u progu zagłady,
ale Bóg Miłosierny jeszcze raz okaże dla świata grzesznego swoje Miłosierdzie, ale wprzód dozna świat
częściowej kary za grzechy. Szatan tak zapanował w ludzkich umysłach, (…) [ i ] myśli, że już opanował cały
świat, ale moja Matka postawi do walki przeciwko złu dzieci, które się Jej ofiarowały, aby ratować dusze
ginące. (…) Dla Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego świat nie będzie istniał. (…) Dzieci Moje,
wzywajcie Miłosierdzia Bożego dla całego świata. Módlcie się, składajcie ofiary, pośćcie i pokutujcie,
to jest wasze zadanie. Miłosierdzie Boże będzie promieniować na cały świat. Z tego Serca przebitego,
kiedy konało, wytrysnęła krew i woda, i w te ostatnie czasy wytryśnie z mego Serca, Miłosierdzie Boże,
ale nie na długo, bo dzieci błądzące go nie zauważą, będą szły drogą nieprawości i zła. Biada tym, co nie
będą wzywać Miłosierdzia Bożego.
Dnia 13.02.1991 r. Córko moja. (…) Działając w pełnej pokorze, będziesz przybliżać kapłanom zakres misji
Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego i dopilnujesz, żeby moje narzędzie - Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego
apostołowali poprzez Kościół, z Kościołem i pośród mojego ludu. Córka Moja, nie wyobrażasz sobie jak
wielu zostało powołanych na Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. (…). Każdy rycerz ofiaruje się Mnie,
Jezusowi poprzez Niepokalane Serce Maryi i pozwoli mi działać w sobie, by zbawić jak najwięcej
grzeszników. Sprawisz to mały rycerzu Miłosierdzia Bożego, że nie ty będziesz kierował swoją wolą, ale JA,
twój Bóg. (…)
Dane ci będzie poznać zniewolenie świata przez szatana, którego zasięg jest
apokaliptyczny. (…) Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego - walka ze złem będzie
ogromna. Nagrodą dla wszystkich utrudzonych wierną służbą jestem Ja, Jezus
Chrystus.
[ „U źródeł Bożego Miłosierdzia”, s. Zofia Grochowska, założycielka Legionu Małych Rycerzy MSJ]

Polska będzie uratowana
papież Pius IX

Siedem mów na krzyżu: 1.
Ojcze, przebacz im, bo nie
wiedzą, co czynią; 2.
Zaprawdę, powiadam ci,
jeszcze dziś będziesz ze Mną w
raju; 3. Niewiasto, oto twój Syn;
oto Twoja matka; 4. Boże mój,
Boże mój, czemuś mnie
opuścił; 5. Pragnę; 6. Dokonało
się; 7. Ojcze, w ręce Twoje
oddaję ducha mego

Fotorelacja z VII Zjazdu Miłosierdzia,
16.11.2019 r. Kraków – Łagiewniki
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Kaplica św. Faustyny

