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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bł. Jakuba Alberione
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, ofiaruję Ci wraz ze wszystkimi kapłanami

Przez Najświętszy
Sakrament

Jezusa-Hostię i siebie samego:

www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl
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Adorując i dziękując Ci za to, że w Synu Twoim jesteś dawcą kapłaństwa, życia zakonnego i każdego powołania;
Wynagradzając Twojemu Ojcowskiemu Sercu, za powołania zaniedbane, uniemożliwione lub zdradzone;
Aby w Jezusie Chrystusie zadośćuczynić za to, w czym powołani uchybili
wobec Twojej chwały, wobec innych ludzi i samych siebie;
Aby wszyscy zrozumieli wezwanie Jezusa Chrystusa: „Żniwo wprawdzie
wielkie, ale robotników mało; proście aby byli posłani robotnicy na żniwo”;
Aby wszędzie tworzył się klimat rodzinny, religijny, społeczny, sprzyjający rozwojowi powołań i odpowiedzi na nie;
Aby rodzice, kapłani i wychowawcy słowem oraz pomocą materialną i
duchową otwierali drogę powołanym;
Aby naśladowano Jezusa Mistrza, Drogę, Prawdę i Życie w ukierunkowywaniu i w formowaniu powołań;
Aby powołani byli święci, aby byli światłem świata i solą ziemi;
Aby we wszystkich uformowała się głęboka świadomość powołaniowa;

Polska
będzie uratowana
papież Pius IX

Z ufnością dziecka
rzucam się
w objęcia Twoje,
Ojcze Miłosierdzia,
by Ci wynagrodzić
za niedowierzanie
tylu dusz, które
lękają się Tobie
zaufać. O jak mała
liczba dusz prawdziwie Cię zna.

N
Nii..

(Św. Faustyna:
Dz.505)

Aby wszyscy katolicy wszelkimi środkami wspierali wszelkie powołania
i apostolstwa;
Abyśmy wszyscy poznając naszą niewiedzę i nędzę, czuli potrzebę ciągłego i pokornego trwania przed Tabernakulum, błagając o światło, miłosierdzie i łaskę.
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