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<<<  fot. Zofia Grochowska – założycielka Legionu Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego. Otrzymywała od Pana Jezusa orędzia 

mówiące co mają ludzie i kapłani czynić w tych czasach w których żyjemy.  

Orędzia są zamieszczone w książce siostry Zofii   

„ U źródeł Bożego Miłosierdzia Tom I ”. 

Fragment tych orędzi przekazujemy niżej. 

 

 

 

                                                                   

Fragment orędzia z dnia 6.10.1997 r. :  

 

Mówi Bóg w Trójcy Świętej Jedyny - Pan nasz Jezus Chrystus : 

 

     …Módlcie się, Moje dzieci, do Wszystkich Świętych, szczególnie Litanią do Wszystkich Świętych, bo oni 

czekają, kiedy się będziecie modlić! Wtedy Niebo łączy się z Ziemią i wypraszacie wiele Łask. Pragnę 

bowiem, abyście prosili o wiele Łask dla tych zagubionych dusz, które być może nie powróciłyby do źródła 

Mojego Miłosierdzia, ale dzięki wam wielu powróci. Jednak również wielu zginie! 

Wasze rodziny są rozszarpane, zranione, bo nie wierzą i nie ufają Bogu. Zło ogarnęło prawie wszystkie rodziny 

w Polskim Narodzie i na świecie! Te rozbite rodziny nie są już rodzinami Bożymi, ale w tej rodzinie jest 

zawsze jedna dusza ofiarna, która niesie ten krzyż, aby oni też nie utracili Boga w swoim sercu. Wytrwajcie 

w tym cierpieniu, a Ja obiecuję wam: przyjdę z pomocą w dzień oznaczony przez Boga. Nie sądźcie, że zaraz to 

się stanie. (...) Będzie wielkie zmaganie ze złymi duchami.  

Szatan będzie chciał panować w waszych sercach, ale stańcie jak waleczni żołnierze Mego  

Najświętszego  Serca.  

    Wzywajcie Świętego Michała Archanioła, aby z wami był na czele.  

On przyjdzie, obiecuję, że przyjdzie z wojskami anielskimi i będzie was wspierał!   

Trzeba wykorzenić grzechy, trzeba samemu się upodobnić do Mnie i do Mojej Matki.  

Otwórzcie swoje serca, a Duch Święty oczyści je i uświęci i będę mógł przez was działać!  

Nie zatwardzajcie swoich serc przed Bogiem, bo zginiecie! 

Udzielę wam błogosławieństwa. Uczyńcie potrójny znak Krzyża Świętego.  

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
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          Litania do Wszystkich Świętych (łac. Litaniae Sanctorum ) 
 
 

I. BŁAGANIA DO BOGA 

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

 

I. II.  WEZWANIA DO ŚWIĘTYCH 

II.  

III. Święta Maryjo, módl się za nami. 

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. 

Święta Panno nad pannami, módl się za nami. 

Święty Michale Archaniele, módl się za nami. 

Święty Gabrielu Archaniele, módl się za nami. 

Święty Rafale Archaniele, módl się za nami. 

Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami. 

Wszystkie Święte Duchy Niebieskie, módlcie się za nami. 

 

PATRIARCHOWIE I PROROCY 

 

Święty Abrahamie, módl się za nami. 

Święty Mojżeszu, módl się za nami. 

Święty Eliaszu, módl się za nami. 

Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. 

Święty Józefie, módl się za nami. 

Święta Anno, módl się za nami. 

Święty Joachimie, módl się za nami. 

Wszyscy Święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami. 

 

APOSTOŁOWIE, EWANGELIŚCI I UCZNIOWIE 

 

Święty Piotrze, módl się za nami. 

Święty Pawle, módl się za nami. 

Święty Andrzeju, módl się za nami. 

Święty Jakubie starszy, módl się za nami. 

Święty Janie, módl się za nami. 

Święty Filipie, módl się za nami. 

Święty Bartłomieju, módl się za nami. 

Święty Mateuszu, módl się za nami. 

Święty Tomaszu, módl się za nami. 

Święty Jakubie młodszy, módl się za nami. 

Święty Judo Tadeuszu,  módl się za nami. 

Święty Szymonie, módl się za nami. 

Święty Macieju, módl się za nami. 

Święty Barnabo, módl się za nami. 
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Święty Łukaszu, módl się za nami. 

Święty Marku, módl się za nami. 

Wszyscy Święci Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za nami. 

Wszyscy Święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za nami. 

Wszyscy Święci niewinni Młodziankowie, módlcie się za nami. 

 

MĘCZENNICY 

 

Święty Szczepanie, módl się za nami. 

Święty Wawrzyńcze, módl się za nami. 

Święty Wincenty, módl się za nami. 

Święty Wojciechu, módl się za nami. 

Święty Stanisławie, módl się za nami. 

Święty Wacławie, módl się za nami. 

Święty Florjanie, módl się za nami. 

Święty Sebastianie, módl się za nami. 

Święci Janie i Pawle, módlcie się za nami. 

Święty Polikarpie, módl się za nami.                                                                              

Święty Justynie, módl się za nami. 

Święty Cyprianie, módl się za nami. 

Święty Bonifacy, módl się za nami. 

Święty Tomaszu Becket, módl się za nami. 

Święci Janie i Tomaszu z Anglii, módlcie się za nami. 

Święty Pawle z Japonii, módl się za nami. 

Święci Izaaku i Janie z Ameryki, módlcie się za nami. 

Święty Piotrze z Polinezji, módl się za nami. 

Święty Karolu z Ugandy, módl się za nami. 

Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami. 

Święta Agnieszko, módl się za nami. 

Święta Mario Goretti, módl się za nami. 

Święta Joanno d’Arc, módl się za nami. 

Święta Filomeno, módl się za nami. 

Wszyscy Święci Męczennicy, módlcie się za nami. 

BISKUPI I DOKTORZY KOŚCIOŁA 

Święty Leonie, módl się za nami. 

Święty Grzegorzu, módl się za nami. 

Święty Fabianie, módl się za nami. 

Święty Piusie Dziesiąty, módl się za nami. 

Święty Janie Pawle Drugi, módl się za nami. 

Święty Janie Dwudziesty Trzeci, módl się za nami. 

Święty Ambroży, módl się za nami. 

Święty Hieronimie, módl się za nami. 

Święty Augustynie, módl się za nami. 

Święty Atanazy, módl się za nami. 

Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu, módlcie się za nami. 

Święty Janie Chryzostomie, módl się za nami. 

Święty Marcinie, módl się za nami. 

Święty Mikołaju, módl się za nami. 

 



4 str.  

 

Święty Patryku, módl się za nami. 

Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami. 

Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami. 

Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. 

Wszyscy Święci Biskupi i Wyznawcy, módlcie się za nami. 

KAPŁANI I ZAKONNICY 

Święty Antoni, módl się za nami. 

Święty Benedykcie, módl się za nami. 

Święty Bernardzie, módl się za nami. 

Święty Franciszku z Asyżu, módl się za nami. 

Święty Dominiku, módl się za nami. 

Święty Jacku, módl się za nami. 

Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami. 

Święty Ignacy z Loyoli, módl się za nami. 

Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami. 

Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami. 

Święty Wincenty a Paulo, módl się za nami. 

Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za nami. 

Święty Janie Bosko, módl się za nami. 

Święty Ludwiku de Montfort, módl się za nami. 

Święty Szarbelu, módl się za nami.  

Święty Maksymilianie Maria Kolbe, módl się za nami. 

Święty Ojcze Pio, módl się za nami. 

Święta Brygido Szwedzka, módl się za nami. 

Święta Katarzyno ze Sieny, módl się za nami. 

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami. 

Święta Tereso z Avila, módl się za nami. 

Święta Różo z Limy, módl się za nami. 

Święta Rito, módl się za nami. 

Święta Bernadetto Soubirous, módl się za nami. 

Święta Małgorzato Alacoque, módl się za nami. 

Święta Katarzyno Laboure, módl się za nami. 

Święta Urszulo Ledóchowska, módl się za nami. 

Święta Faustyno, módl się za nami. 

Wszyscy Święci Kapłani i Lewici, módlcie się za nami. 

Wszyscy Święci Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za nami. 

ŚWIECCY 

Święty Kazimierzu, módl się za nami. 

Święta Jadwigo Andegaweńska, módl się za nami. 

Święta Jadwigo Śląska, módl się za nami. 

Święta Mario Magdaleno, módl się za nami. 

Święta Agato, módl się za nami. 

Święta Łucjo, módl się za nami. 

Święta Cecylio, módl się za nami. 

Święta Anastazjo, módl się za nami. 

Święta Agnieszko, módl się za nami. 

Święta Katarzyno Aleksandryjska, módl się za nami. 

Święta Moniko, módl się za nami. 
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Święta Barbaro, módl się za nami.                                                                                                                                                                

Święta Elżbieto Węgierska, módl się za nami. 

Święta Joanno Beretta Molla, módl się za nami. 

Wszystkie Święte Dziewice i Wdowy, módlcie się za nami. 

Wszyscy Święci i Święte Boże, przyczyńcie się za nami. 

 
III. WEZWANIA DO CHRYSTUSA 
 
Bądź nam miłościw , przepuść nam Panie. 

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie. 

                                                      * Powtarza się :  Ciebie prosimy wybaw nas Panie.  

Od wszelkiego złego, * 

Od grzechu każdego, * 

Od gniewu Twego, * 

Od nagłej i niespodziewanej śmierci, * 

Od sideł szatańskich, * 

Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, * 

Od ducha nieczystości, * 

Od piorunów i gwałtownej niepogody, * 

Od klęski trzęsienia  ziemi, * 

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, * 

Od grożących niebezpieczeństw, * 

Od śmierci wiecznej, * 

Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego, * 

Przez narodzenie Twoje, * 

Przez chrzest i święty post Twój, *  

Przez Krzyż i Mękę Twoją, *  

Przez śmierć i pogrzeb Twój, *  

Przez święte zmartwychwstanie Twoje, * 

Przez cudowne wniebowstąpienie Twoje, *  

Przez zesłanie Ducha Świętego Pocieszyciela, * 

Przez Twoje przyjście w chwale, * 

W dzień Sądu Twego, *  

 
BŁAGANIA W RÓŻNYCH POTRZEBACH 
 

                                                        * Powtarza się : Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 

 

My grzeszni, *                                      

Abyś nam grzechy odpuścić raczył, * 

Abyś karanie od nas oddalić raczył, * 

Abyś nas do pokuty prawdziwej doprowadzić raczył, * 

Abyś Kościołem Świętym rządzić i zachować go raczył, * 

Abyś Namiestnika Apostolskiego i wszystkie duchowne stany w świętej pobożności zachować raczył, * 

Abyś nieprzyjaciół Kościoła Świętego upokorzyć raczył, * 

Abyś królom panującym i rządom chrześcijańskim pokój i zgodę prawdziwą dać raczył, * 

Abyś całej społeczności chrześcijańskiej pokój i jedność darować raczył, * 

Abyś wszystkich błądzących do jedności z Kościołem przywrócić i wszystkich niewiernych do światła 

Ewangelii doprowadzić raczył, * 

Abyś nas samych w służbie Twej świętej utwierdzić i zachować raczył, * 

Abyś umysły nasze ku pożądaniu rzeczy niebieskich podnieść raczył, * 
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Abyś wszystkim dobrodziejom naszym uczynność ich wiekuistą zapłatą nagrodzić raczył, * 

Abyś urodzaje ziemskie dać i zachować raczył, * 

Abyś wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek dać raczył, * 

Panie Jezu Chryste, abyś prośby nasze łaskawie przyjąć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. 
 

IV. ZAKOŃCZENIE 
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. 

Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
 
                                                                                                                                                              

MODLITWA 
 

Módlmy się : Boże, który zawsze litujesz się i przebaczasz, przyjmij błaganie nasze, aby ojcowskie Twe 

miłosierdzie łaskawie wyzwoliło nas i wszystkie sługi Twoje z więzów grzechu, które nas krępują. 

  Wysłuchaj korne modły nasze, prosimy Cię, Panie, i odpuść nam grzechy, które przed Tobą wyznajemy, 

abyśmy otrzymawszy przebaczenie, mogli zaznać Twego pokoju. 

  Okaż nam, Panie, niewysłowione miłosierdzie swoje; niech nas ono wyzwoli ze wszystkich grzechów i 

zasłoni przed karami, na które zasługujemy. 

  Boże, którego obraża występek, a przejednywa pokuta, wejrzyj miłościwie na błagania swojego ludu i   

odwróć od nas chłostę Twego gniewu, na którą zasługujemy swoimi grzechami. 

  Wszechmogący, wieczny Boże, zmiłuj się nad sługą swoim, najwyższym Pasterzem naszym papieżem 

………….. i prowadź go w swej łaskawości po drodze zbawienia wiecznego, aby za łaską Twoją pragnął tego, 

co się Tobie podoba, i z całą mocą wypełniał. 

  Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i czyny cnotliwe; użycz swym sługom pokoju, 

jakiego świat dać nie może; niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za 

łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół. 

   Przeniknij, Panie, ogniem Ducha Świętego całą istotę naszą, abyśmy Ci czystym ciałem służyli i niewinnym 

sercem Tobie się podobali. 
 
   Boże, Stwórco i   Odkupicielu   wszystkich wiernych, udziel duszom zmarłych sług i służebnic swoich 

odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modły dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. 

   Prosimy Cię,  Panie, uprzedzaj  czyny nasze swoim natchnieniem i pomocą wspieraj, aby każda nasza 

modlitwa i praca od Ciebie się zaczynała i przez Ciebie się kończyła. 

  Wszechmogący,   wieczny   Boże,   który   swą władzę rozciągasz nad żywymi i umarłymi, który okazujesz 

miłosierdzie wszystkim,  co dzięki swej wierze i dobrym uczynkom mają należeć do Ciebie; najpokorniej Cię 

błagamy, aby ci, za których się modlimy, czy na tym świecie jeszcze żyją, czy też przeszli do wieczności,  za 

przyczyną wszystkich Świętych Twoich dostąpili z Twej łaskawości przebaczenia wszystkich swoich grzechów. 

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg 

przez wszystkie wieki wieków. 

W. Amen. 

 

(Jak tą litanię odmawia kapłan z wiernymi , na koniec dodaje się) :  
 

K. Pan z wami. 

W. I z duchem twoim. 

K. Niech nas wysłucha Pan wszechmogący i miłosierny. 

W. Amen. 

K. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 

W. Amen.  

Więcej na temat Dogmatu Świętych Obcowania, oraz wydruk na stronie internetowej : prorocykatolik.pl 
 


