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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Bardzo drogocenną modlitwą jest odmawianie 100 razy „Wieczne odpoczywanie…” za dusze
czyśćcowe. Nie musi być to od razu i można odmawiać gdziekolwiek się jest. Przez takie odmawianie 100 „Wieczny odpoczynek…” za dusze czyśćcowe, pomaga się duszom, gdyż wchodzą w
światłość, a przez przyczynę tych dusz otrzymuje się łaski, o które się prosi, i to jest niezawodne.
Sama to praktykuję i widzę, ile łask otrzymuję przez przyczynę dusz w czyśćcu za odmawianie tej
modlitwy. Dlatego proszę, aby i inni praktykowali to samo, gdyż bardzo się to podoba Bogu i wielką
ulgę sprawia się duszom w czyśćcu cierpiącym
/Modlitwa zwana we Włoszech „Cento Requiem” 100 razy „Wieczne odpoczywanie” za dusze w
czyśćcu cierpiące. Pan Jezus objawił w roku 560 bł. Taidzie pokutnicy, że kto by przez jakiś
czas odmawiał 100 razy „Wieczne odpoczywanie” otrzyma to, o co będzie prosił.
50 razy: „Wieczne odpoczywanie, racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci,
niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.” „O Rany najświętsze naszego Jezusa, któreście tyle bólu i Krwi Go kosztowały, Rany najczcigodniejsze, będące dowodem Jego nieskończonej ku nam Miłości ulitujcie się nad biednymi duszami w czyśćcu cierpiącymi i nade mną
grzesznikiem!”
Zmówić 50 razy „Wieczne odpoczywanie…” Dusze święte, któreście z tego świata przeszły do
czyśćca i jesteście w niebie oczekiwane, módlcie się za mną i proście o wszelkie potrzebne mi
łaski…, o które żebrzę Majestat Boski.”/

Również bardzo jest miłym Bogu zrzeczenie się dobrowolne na korzyść dusz w czyśćcu
cierpiących wszystkich swoich modlitw, Mszy św., Komunii świętych, odpustów, a nawet
odpustu w godzinę śmierci. Wszystko co odda w ręce Niepokalanej Matki, a nie mieć nic dla
siebie. Przez to zrzeczenie się otrzymuje się wszystko. Jest to jakby drogocenny skarb złożony w
banku, który dobrze się procentuje, gdyż ratujemy dusze – a przez ich przyczynę otrzymujemy
wszystko. – A gdy wejdziemy do Nieba, nie pójdziemy sami, ale z całymi hufcami wybawionych
świętych dusz. Przez akt ten nic się nie traci, gdyż można się równocześnie modlić w różnych intencjach, o wszystko. Akt ten jest tak wartościowym, jest tak heroiczny przez wiarę, że otrzymujemy, o co prosimy przez przyczynę dusz. Proszę również, aby to praktykować i zachęcać innych. Dla
niektórych będzie to może trudne tak się ogołocić ze wszystkiego, ale niech będą dusze spokojne,
bo wcale nie będą te dusze ogołocone, lecz, przeciwnie – wzbogacone.
Kapłani powinni zachęcać do takich aktów dusze swoich pątników i mówić na kazaniach
często o obcowaniu Świętych: że życie pozagrobowe jest, że dusze wszystkich naszych najukochańszych nie odeszły, lecz żyją z nami i pomagają nam. Więc trzeba się oswoić z nimi. Nie lękać
się ich, jak jakichś duchów odstraszających, ale żyć z nimi tak, jak dawniej się żyło po rodzinnemu,
bo dusze chętnie przebywają z nami i cieszą się, jeżeli jesteśmy w ciągłej łączności z nimi. I to nas
powinno zachęcać, że żyjemy wśród świętych. Bo każda dusz w czyśćcu cierpiąca już jest święta,
bo jest w stanie łaski Bożej, pewna, że nigdy już nie zgrzeszy, nie obrazi Boga, pewna, że Bóg ją
kocha i ona jest miłością. Jest tylko ta różnica, że musi – jak już powiedziane – odpokutować kary,
to znaczy pozbawić się tej materii, zewlec się z tej materii, której nie zewlekała żyjąc na ziemi przez
pokutę i zadośćuczynienie za swoje przewinienia. – Siostra Medarda (śp. Zofia Wyskiel)
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Przez Najświętszy
Sakrament
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Polska
będzie uratowana
papież Pius IX

„O Maryjo bez
grzechu poczęta,
módl się za nami, którzy się do
Ciebie uciekamy
i za wszystkimi,
którzy się do
Ciebie nie uciekają a zwłaszcza
za masonami i
poleconymi
Tobie.”
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