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. Zastanówmy 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. Wypełniajmy 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 nasza miłość zatrzyma Ich w naszych sercach, a zostaniemy napełnieni Miłością Bożą, bo Miłość przezwycięży
wszystkie trudności. (Dnia 12.11.1995 r).

Rycerze w DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ mają aprobatę
i błogosławieństwo ks. bpa Jana Bernarda Szlagi
Odpowiedź Biskupa Pelplińskiego na prośbę o. Zdzisława Pałubickiego (SJ)

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. 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.

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.
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Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze Wszechmogący! Stworzycielu świata Boże! Zmiłuj się nad nami!
Synu Przedwieczny! Odkupicielu świata Boże! Zmiłuj się nad nami!
Duchu Przenajświętszy! Oświecicielu świata Boże! Zmiłuj się nad nami!
Boże Ojcze! Boże Synu! Boże Duchu Święty! Nie trzej jednak, ale jeden Boże! Zmiłuj się nad nami!
Ojcze! Synu! i Duchu Święty! Trzy Najświętsze w jednym Bogu Osoby;
Ojcze! Synu! i Duchu Święty! We trzech osobach jedność Bóstwa, równość chwały wiecznej społeczność
Majestatu mający Boże;
Ojcze Przedwieczny, Synu z Ojca przedwiecznie zrodzony i Duchu Święty od Boga Ojca i Syna pochodzący;
Trójco Przenajświętsza! w której nic pierwszego,
ani pośledniejszego; nic większego, ani mniejszego nie masz;
Trójco Przenajświętsza! której troistość osób w jednym Bóstwie, a jedność Bóstwa w troistości osób wierzymy
i wielbimy;
Trójco Przenajświętsza! w której Imię, to jest: Ojca, Syna i Ducha Świętego jesteśmy ochrzczeni;
Trójco Przenajświętsza! którą znakiem Krzyża Św. wierząc wyznajemy;
Trójco Przenajświętsza! chrześcijańskiej wiary naszej najgłębsza, a nieomylna tajemnico;
Trójco Przenajświętsza! którą poznawać, kochać i wielbić największą jest w niebie szczęśliwością;
Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże! we trzech osobach niepojęty i niewysłowiony;
Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże, z którego, przez którego, i w którym jest wszystko;
Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą;
Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże! który jako Ojciec Opatrzności wszystkim rządzisz;
Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże! który czynisz cuda na ziemi;
Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże! litościwy, cierpliwy i wszelkiego miłosierdzia;
Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże! Królu nad królami i Panie nad wszystkimi panującymi ;
Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże! który nie chcesz zguby grzesznego człowieka;
Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże! który pokutujących do łaski przyjmujesz:
Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże! którego własność jest pokazywać miłosierdzie zawsze;
Bądź nam miłościw! Przepuść nam Panie!
Od wszelkiego złego; Wybaw nas Panie!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny;
Od nagłej i niespodziewanej śmierci;
Przez wszechmoc Twoją, Boże Ojcze, Stworzycielu nasz;
Przez wcielenie, mękę i śmierć Twoją, Synu Boży, Zbawicielu nasz;
Przez oświecenie Twoje, Duchu Święty Pocieszycielu nasz;
Przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Twoich;
Prosimy niegodne stworzenia Twoje, abyśmy Cię Boga naszego, ze wszystkiego serca,
ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych chwalili i miłowali; Wysłuchaj nas Panie!
Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali;
Aby zgodę i pokój między władzą i ludem chrześcijańskim sprawować i pomnażać raczył;
Aby królestwo nasze, miasta i wioski, i obywateli jego, i okoliczne kraje, od wszelkich plag surowej sprawiedliwości Twojej zachować raczył;
Aby nam grzechy odpuścić i do chwały królestwa Twojego przyjąć raczył;
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny! Odpuść nam Panie!
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny! Wysłuchaj nas Panie!
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny! Zmiłuj się nad nami!
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Dzieci Moje
ukochane,
pomóżcie mi
związać moce
szatańskie, które
rozpanoszyły się
w Polsce.
Pragnę waszych
modlitw
i waszych ofiar
jako wasza
Matka.
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