LEGION MAŁYCH RYCERZY
MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO

ZGŁOSZENIE kandydata na Małego Rycerza
Pragnę wstąpić do Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.
W okresie próby zobowiązuję się do zaznajomienia oraz praktykowania obowiązków i
powinności zawartych w Statucie i Regulaminie Legionu Małych Rycerzy.
Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu i Regulaminu na czas
postulatu (okres próby od 3-12 miesięcy – jest to czas podjęcia decyzji na członka rzeczywistego)*.
Jako KANDYDAT pragnący wstąpić w szeregi Małych Rycerzy Miłosiernego Serca
Jezusowego - postanawiam w okresie próby codziennie odmawiać AKT
PRZYRZECZENIA, jako modlitwę formacyjną.
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………….. ……
Rok urodzenia……………………
Data zgłoszenia do Małych Rycerzy MSJ……………………………………………..
Adres………………………………………………………………………………………………...
(miejscowość, ulica, nr domu, nr kodu, poczta)

………………………………………………………………………………………………………
tel. dom.…………………………………………………..
tel. kom……………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………..
Parafia pw. ………………………………………………………………………………………..
Miejscowość w której jest moja parafia………………………………………………………….
Diecezja…………………………………………………………………………………………….
Data wypełnienia ZGŁOSZENIA…………………………………………………………………
Podpis……………………………………………………….
* Po czasie postulatu kandydat na rycerza składa osobisty akt PRZYRZECZENIA i OFIAROWANIA i
wypełnia DEKLARACJĘ otrzymując DYPLOMIK - PAMIĄTKĘ DEKLARACJI oraz OZNAKĘ-TARCZĘ
(znaczek z Logo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego)
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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.
Zadaniem Małych Rycerzy jest całkowite zaangażowanie modlitewne, pokutne i ofiarne, aby wynagradzać
za grzechy świata, ratować grzeszników od potępienia zanurzając ich w Bożym Miłosierdziu oraz
złagodzenie zbliżającego się Bożego GNIEWU nad grzeszną ludzkością. Ponadto wypraszać łaski
Bożego Miłosierdzia dla Kościoła, duchowieństwa, Ojczyzny, rodzin, konających i dusz czyśćcowych wypłacających się Bożej SPRAWIEDLIWOŚCI.

NIE LĘKAJ SIĘ ZOSTAĆ MAŁYM RYCERZEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
To zgromadzenie Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego jest przeznaczone na dni ostateczne. (do śp. s Zofii
20.06.1990) /Już wkrótce będzie was więcej. Potrzebuję was, by uśmierzyć gniew Boży. (22.04.1990) /Każdy
otrzyma jednego anioła, przez którego będzie wspierany w siłę i moc do wypełniania Woli Bożej. (2.07.1990)
/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
udoskonalać, aby być dobrym Rycerzem Miłosierdzia Bożego. Błogosławię dzieci moje: w Imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego.(5.11.1990)
W tej „ostatniej godzinie” Jezus Chrystus, Król Miłosierdzia, Polski i Wszechświata wzywa wszystkie ofiarne
dzieci Boże do pracy w Jego winnicy. Przez założycielkę Legionu śp. s. Zofię Grochowską Pan Jezus
powołuje na swoją służbę Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Mówiąc:
JA WAS WYBRAŁEM I POWOŁAŁEM - POTRZEBUJĘ WAS I WZYWAM
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LEGION MAŁYCH RYCERZY
MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO

DEKLARACJA Małego Rycerza MSJ
Deklaruję swoją przynależność do Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca
Jezusowego.
Potwierdzam znajomość Regulaminu Legionu Małych Rycerzy i wynikające z tego prawa
i obowiązki.
Po odbytym czasie postulatu (próby), świadomie i dobrowolnie, z pełnym zaufaniem w
Bożą pomoc zgadzam się służyć Panu Jezusowi, Królowi Miłosierdzia i składam
wymagane przyrzeczenie wierności i ofiaruję swoje życie - oddając duszę, ciało i wolę.
Postanawiam przestrzegać postanowień Statutu i Regulaminu Legionu Małych Rycerzy
oraz codziennie odmawiać AKT OFIAROWANIA I PRZYRZECZENIA (z DYPLOMIOKU)
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………….. ……
Rok urodzenia……………………
Data zgłoszenia do Małych Rycerzy ……………………………………………..
Adres………………………………………………………………………………………………...
(miejscowość, ulica, nr domu, nr kodu, poczta)

………………………………………………………………………………………………………
tel. dom.……………………………………………
tel. kom……………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………..
Parafia pw. ………………………………………………………………………………………..
Miejscowość w której jest moja parafia………………………………………………………….
Diecezja…………………………………………………………………………………………….
Data wypełnienia tej deklaracji…………………………………………………………………..
Nr deklaracji ………………….. Podpis……………………………………………………….
wpisuje sekretariat

* Po czasie postulatu i wypełnieniu tej DEKLARACJI, kandydat na rycerza składa uroczyście w obecności Króla
Miłosierdzia w Najśw. Sakr. AKT PRZYRZECZENIA i OFIAROWANIA, otrzymując DYPLOMIK - PAMIĄTKĘ
DEKLARACJI oraz OZNAKĘ-TARCZĘ (znaczek-tarczę z Logo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego)
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AKT PRZYRZECZENIA

Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego

O Boże w Trójcy Świętej Jedyny, który w swej nieskończonej Miłości jesteś zawsze dla mnie
łaskawy i swym Miłosierdziem ogarniasz cały świat, oto dzisiaj na Twoje wezwanie wstępowania do
Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, które jest koroną wszystkich dzieł
Twoich, ja ……… proszę Cię pokornie, przyjmij mnie w szeregi Małych Rycerzy Miłosiernego
Serca Jezusowego, abym w tym Katolickim Ruchu Twojego Miłosierdzia brał czynny udział w walce
ze złem przez:
- zwalczanie moich własnych wad,
- dążenie do doskonałości według REGULAMINU,
- spełnianie uczynków miłosiernych względem bliźnich.
O Boże, współczuję zabłąkanym duszom, moim braciom i siostrom, gdyż odeszli od Ciebie. Ponieważ
oni dla swego zbawienia już nic zrobić nie mogą, wiec ofiaruję swoje życie – wolę, codzienną pracę
trudy, cierpienia, śmierć, abyś przez tę moją małą ofiarę był dla nich łaskawy i w Swoim Miłosierdziu,
które nie ma granic, przywrócił im najcenniejszy skarb, jakim jest wiara, a przez nią dał życie wieczne.
Dla nich każdy…………. (dzień tygodnia) będę pościł i czynił pokutę, w nocy tego dnia odmówię
koronkę do Miłosierdzia Bożego. Każdego 13 – tego dnia miesiąca będę wynagradzał
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy świata.
Matko Boża, Matko Kościoła wraz z Aniołami i Świętymi wspomagaj mnie każdego dnia, abym był
wierny temu postanowieniu, a po czasie próby, żeby Twój Syn, a nasz Pan nie odrzucił mnie lecz
przyjął na rzeczywistego Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego.
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!
Św. Janie Pawle II
– 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!
Wszyscy Aniołowie i Święci nasi Patronowie – módlcie się i wstawiajcie się za nami!
/w okresie postulatu – próby trwający od 3-12 miesięcy, AKT ten jest codzienną modlitwą kandydata/
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