
WSPÓLNOTA MAŁYCH RYCERZY 
MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO 

 

Odnowienie DEKLARACJI Małego Rycerza 

Dobrowolnie odnawiam złożoną (data zgłoszenia)…………………. deklarację swojej 

przynależność do Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Potwierdzam znajomość Regulaminu Małych Rycerzy i wynikające z tego prawa i 

obowiązki. Świadomie i dobrowolnie, z pełnym zaufaniem w Bożą pomoc zgadzam się 

nadal służyć Panu Jezusowi, Królowi Miłosierdzia i odnawiam: 

- wymagane PRZYRZECZENIE wierności i OFIARUJĘ swoje życie - oddając duszę, 

ciało i wolę. 

Postanawiam przestrzegać postanowień STATUTU i REGULAMINU Małych Rycerzy 

oraz codziennie starać się odnawiać AKT OFIAROWANIA I PRZYRZECZENIA 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………….. …… 

Rok urodzenia…………………… 

Data zgłoszenia do Małych Rycerzy …………………………………………….. 

Adres……………………………………………………………………………………………….. 
                (miejscowość, ulica, nr domu, nr kodu, poczta) 

……………………………………………………………………………………………………… 

Tel. stacjonarny.……………………………………………  

Tel. kom…………………………………………………… 

e-mail: ……………………………………………………. 

Parafia……………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość w której jest moja parafia…………………………………………………………. 

Diecezja…………………………………………………………………………………………….   

Data wypełnienia tej deklaracji………………………………………………………………….. 

Nr deklaracji ………………….. 
wpisuje sekretariat 

Podpis………………………………………………………. 

R E G U L A M I N 

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. i Koronki do Miłosierdzia Bożego. 

3. Częstego uczestnictwa we Mszy Św. oraz częstego przyjmowania Sakramentów Św. i 

ofiarowania ich Miłosierdziu 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 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. 



OSOBISTY AKT  

OFIAROWANIA I PRZYRZECZENIA 
Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego 

 

O dobry Jezu, ofiaruję się Tobie jako hostia żywa dla wypełnienia miłosiernych 

zamiarów Boga nad biednym światem. Pragnę z całego serca i ze wszystkich sił uświęcić i 

poświecić siebie samego w tym celu, żeby Twoje Rycerstwo Miłosierdzia wydało takie owoce, 

jakich Ty sam tak bardzo pragniesz. Królowo Miłosierdzia składam moją biedną, ale całkowitą 

ofiarę w Twoje Święte Matczyne Ręce. Amen. 

Panie Jezu, przyrzekam całym moim sercem służyć Tobie, jako Mały Rycerz Twojego 

Miłosierdzia. Dobrowolnie i z miłości do Ciebie, wyrzekam się swej woli, abyś mógł królować w 

moim sercu. Z całym poświęceniem i miłością pragnę wypełniać Twoją Świętą Wolę. Udziel mi 

błogosławieństwa Jezu i Ty, Dziewico pełna łaski, aby moje przyrzeczenie urzeczywistniło 

Królestwo Waszych dwóch Najświętszych i Niepokalanych Serc na ziemi. Amen. 

Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. 

Miłosierne Serce Jezusa  – przyjdź Królestwo Twoje! 

Niepokalane Serce Maryi  – zachowaj nas i módl się za nami! 

Św. Michale Archaniele   – strzeż i broń nas! 

Św. Janie Chrzcicielu   – wspomagaj i umacniaj nas! 

Św. Józefie    – módl się i opiekuj się nami! 

Św. Małgorzato Mario Alacoque  – módl się i wstawiaj się za nami! 

Św. Tereso od Dzieciątka Jezus  – módl się i wstawiaj się za nami! 

Św. Ignacy z Loyoli   – módl się i wstawiaj się za nami! 

Św. Andrzeju Bobolo   – módl się i wstawiaj się za nami! 

Św. Maksymilianie  – módl się i wstawiaj się za nami! 

Św. o. Pio    – módl się i wstawiaj się za nami! 

Św. Faustyno    – módl się i wstawiaj się za nami! 

bł. Michale Sopoćko   – módl się i wstawiaj się za nami! 

bł. Jerzy Popiełuszko   – módl się i wstawiaj się za nami! 

bł. Janie Pawle II   – módl się i wstawiaj się za nami! 

Wszyscy Aniołowie i Święci nasi Patronowie – módlcie się i wstawiajcie się za nami! 

KRÓTKO: - O ODNOWIENIU DEKLARACJI DOTYCHCZASOWYCH RYCERZY 

- O ZGŁOSZENIU SIĘ W SZEREGI MR MSJ  
- O DEKLARACJI NA RYCERZA RZECZYWISTEGO 
Intencją ODNOWIENIA DEKLARACJI jest uporządkowanie struktury Wspólnoty.  

Celem podstawowym jest przypomnienie i uświadomienie wszystkim rycerzom o ich  

powinnościach wynikających z regulaminu i dokonanego zgłoszenia się w szeregi Małych 

Rycerzy. (Przynależność jest odpowiedzią na głos Jezusa Chrystusa: JA WAS WYBRAŁEM I 

POWOŁAŁEM  - POTRZEBUJĘ WAS I WZYWAM) 

Kolejnym celem tego spisu jest wydanie „DYPLOMIKU” czyli pamiątki naszej pierwszej 

deklaracji wstąpienia w szeregi Legionu – Wspólnoty Małych Rycerzy. Na podstawie 

podpisanych odnowionych deklaracji będą wydawane „DYPLOMIKI” z kolejnym numerem 

według kolejności otrzymanych i wypełnionych druków. Tym samym dokonamy swoisty spis 

Wspólnoty, gdzie pragniemy pozyskać nowe i jednocześnie ważne informacje do 

zmodyfikowania i korekty w strukturach lokalnych, krajowych i całej Wspólnoty. Wiąże się to m.in. 

z utworzeniem ośrodków diecezjalnych w granicach danej diecezji.  

DYPLOMIK to „dowód osobisty” Małego Rycerza - forma integracji i zwornika duchowego, który 

ma wymiar praktyczny czyli jako  pomoc do codziennego odnawiania AKTU OFIAROWANIA I 

PRZYRZECZENIA przez wszystkich Małych Rycerzy.  

Odnowiony AKT OFIAROWANIA I PRZYRZECZENIA z jednoczesnym świadomym 

odnowieniem DEKLARACJI, a potem w miarę możliwości codziennie starać się ów Akt 

odnawiać wzywając orędownictwa Świętych Patronów przyniesie błogosławione owoce tak 

bezpośrednio dla Małego Rycerza jak również Wspólnoty. Brak tych modlitw będzie jedynie 

zubażało ducha Małych Rycerzy - żołnierzy Jezusa, Króla Miłosierdzia.  

Pamiętajmy na posłuszeństwo i pokorę Świętej Rodziny z Nazaretu, która posłuszna 

ówczesnemu prawu dała nam przykład takiego spisu – jest to analogia, który w naszym 

wymiarze jest spisem wewnątrz wspólnotowym.  

P.S. Formularz odnowienia DEKLARACJI wypełniają wszystkie osoby, które wstąpiły w 

szeregi Małych Rycerzy do 2010 r. Znaczna część rycerzy już to uczyniła i otrzymała 

DYPLOMIKI. Obecny formularz ODNOWIENIA DEKLARACJI zamieszczony na łamach Głosu 

jest dla tych, do których ta informacja jeszcze nie dotarła. Wypełniony formularz poprzedzony 

przypomnieniem sobie REGULAMINU i odnowieniem Aktu PRZYRZECZENIA i OFIAROWANIA 

przed Królem Miłosierdzia należy przesłać do SEKRETARIATU. (podany w Głosie MR nr 4 s. 60) 

WSTĘPOWANIE W SZEREGI MAŁYCH RYCERZY od 2011 r. odbywa się DWUSTOPNIOWO:  

I STOPIEŃ - Formularz ZGŁOSZENIA kandydata (zob. Głos MR nr 1 i 3 - jest to okres próby) 

II STOPIEŃ - Formularz DEKLARACJI rycerza rzeczywistego (zob. Głos MR nr 1 i następny nr 5 

gdzie będzie tenże formularz umieszczony) Wszelkie pytania  w tych kwestiach kierować:  

Wiesław Kaźmierczak 94/343-47-59, 668093700. e-mail: mrycerzemsj@koszalin.opoka.org.pl 

mailto:mrycerzemsj@koszalin.opoka.org.pl

