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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. 

 

 

 

                                                                   

Orędzie 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! Nic 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 

 

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. 

Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. 

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. 

 

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. 

 

II.  WEZWANIA DO ŚWIĘTYCH 

 

Święta Maryjo, módl się za nami. 

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. 

Święta Panno nad pannami, módl się za nami. 

Święci Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami. 

Wszyscy święci Aniołowie, 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. 

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami. 

 

APOSTOŁOWIE I UCZNIOWIE 

 

Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. 

Święty Andrzeju, módl się za nami. 

Święty Janie i Jakubie, módlcie się za nami. 

Święty Tomaszu, módl się za nami. 

Święty Mateuszu, módl się za nami. 

Wszyscy święci Apostołowie, módlcie się za nami. 

Święty Łukaszu, módl się za nami. 

Święty Marku, módl się za nami. 

Święty Barnabo, módl się za nami. 

Święta Mario Magdaleno, módl się za nami. 

Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za nami. 

 

MĘCZENNICY 

 

Święty Szczepanie, módl się za nami. 

Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami. 

Święty Polikarpie, módl się za nami. 
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Święty Justynie, módl się za nami. 

Święty Wawrzyńcze, módl się za nami. 

Święty Cyprianie, módl się za nami. 

Święty Bonifacy, módl się za nami. 

Święty Wojciechu, módl się za nami. 

Święty Stanisławie, 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. 

Wszyscy święci Męczennicy, módlcie się za nami. 

 

BISKUPI I DOKTORZY KOŚCIOŁA 

 

Święci Leonie i Grzegorzu, módlcie 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 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. 

Święty Piusie Dziesiąty, módl się za nami. 

Święty Janie Pawle Drugi, módl się za nami. 

Święty Janie Dwudziesty Trzeci, módl się za nami. 

 

KAPŁANI I ZAKONNICY 

 

Święty Antoni, módl się za nami. 

Święty Benedykcie, módl się za nami. 

Święty Bernardzie, módl się za nami. 

Święci Franciszku i Dominiku, módlcie 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. 

Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami. 

Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami. 

Święta Różo z Limy, módl się za nami. 

Święta Faustyno, módl się za nami 
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ŚWIECCY 

 

Święty Ludwiku, módl się za nami. 

Święty Kazimierzu, módl się za nami. 

Święta Moniko, módl się za nami. 

Święta Jadwigo, módl się za nami. 

Święta Elżbieto Węgierska, módl się za nami. 

Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami. 

 

III. WEZWANIA DO CHRYSTUSA 

 

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie. 

Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie. 

Od każdego grzechu, wybaw nas, Panie. 

Od zasadzek szatana, wybaw nas, Panie. 

Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie. 

Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie. 

Przez Twoje wcielenie, wybaw nas, Panie. 

Przez Twoje narodzenie, wybaw nas, Panie. 

Przez Twój chrzest i post święty, wybaw nas, Panie. 

Przez Twój krzyż i mękę, wybaw nas, Panie. 

Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, wybaw nas, Panie. 

Przez Twoje święte zmartwychwstanie, wybaw nas, Panie. 

Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, wybaw nas, Panie. 

Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie. 

Przez Twoje przyjście w chwale. wybaw nas, Panie. 

 

IV. BŁAGANIA W RÓŻNYCH POTRZEBACH 

 

Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, wysłuchaj nas, Panie. 

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie Nieba, wysłuchaj nas, Panie. 

Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, wysłuchaj 

nas, Panie. 

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, wysłuchaj nas, Panie. 

Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu, i wojny, wysłuchaj nas, Panie. 

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę, wysłuchaj nas, Panie. 

Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi, wysłuchaj nas, Panie. 

Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła Świętego i nim kierował, wysłuchaj nas, Panie. 

Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności, wysłuchaj 

nas, Panie. 

Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa, wysłuchaj nas, Panie. 

Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii, wysłuchaj nas, Panie. 

 

V. ZAKOŃCZENIE 

 

Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. 

Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

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

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

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

 

Boże, ucieczko nasza i mocy, Ty jesteś źródłem pobożności, wysłuchaj pokorne modlitwy swojego 

Kościoła i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. Amen. 

Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy, okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, 

aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

 

 

 

 

 

Więcej na temat dogmatu Świętych Obcowania, oraz wydruk  

                                                                               na stronie internetowej : prorocykatolik.pl 

 

 


