
Zofia Grochowska – śp. założycielka Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego  - 
Orędzia Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego , Matki Bożej i Świętych 

Pańskich  do Kapłanów, Duchowieństwa i każdego człowieka z  książki :  „ U źródeł 
Bożego Miłosierdzia ”  I  Tom i Tom II : 

 
                                                                                          Fragmenty orędzi z Tomu I :   

Dnia 20.10. 1994r. [str. 146]   

Córko Moja. Pisz a wy, drogie dzieci, czytajcie i rozważajcie. Poprzez to dzieło będę do was wszystkich mówił i prosił, abyście zeszli z 

drogi nieprawości. W tym dziele znajdziecie pouczenie, jak macie żyć dla Boga, bo czasu jest mało, lecz Bóg w Swym Miłosierdziu, tak 

grzesznej ludzkości idzie na pomoc - tymi prostymi słowami. W każde słowo wkładam tyle miłości, aby was ratować, dzieci Moje, 

które weszłyście w ten mrok i nie potraficie z niego wyjść.  Ja Jezus Chrystus, daję wam światła ziemskie - Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego, aby was ratować od potępienia w ostatnich czasach. Zło panuje nad światem, ale do czasu przeznaczenia, a on wkrótce się skończy, nie zwlekajcie, 

stańcie do walki o swoje zbawienie, wróćcie do tej Miłości, która was kocha i za tak wielkie zniewagi - nadal cierpi. Czas oczyszczenia się zbliża i możecie nie zdążyć 

pojednać się z Bogiem. Jam jest samą Miłością i Miłosierdziem, nie lękajcie się swego Stworzyciela, lękajcie się zła, abyście nie byli potępieni na wieki. Starajcie się żyć 

przykładnie i dawać świadectwo dzieci Bożych. Gdy nawet utracicie życie dla Mego imienia, będziecie zbawieni. Jeśli mówisz, że życia pozagrobowego nie ma, to już 

jesteś potępiony, bo nie widzisz, że wieczność istnieje i grzeszysz, nie myśląc, co ciebie czeka, biedny człowieku. Poprzez te słowa, pragnę waszego zbawienia i mówię 

wam co macie czynić, aby być zbawionym. Po przeczytaniu tego dzieła rozważ te słowa, człowiecze, i spróbuj wrócić do Boga, który ciebie powołał do życia w Bogu i 

dla Boga, nie zmarnuj chwili, w której wołam każdego z was Moją Miłością. Wzywam ciebie człowiecze, ale masz wolną wolę. Czy wrócisz do Boga, czy Go odrzucisz. 

Dzieci Boże powinny mieć Ojca w Niebie i w całym życiu ziemskim żyć pod Jego opieką. Jego, takie dzieci nie muszą się lękać. A teraz błogosławię tych, co odnaleźli 

drogę do Boga i tych, którzy pragną ją odnaleźć. 

Dnia 29.05.1996 r., Tolkmicko  

      Córko Moja. Głoś słowa Moje do wszystkich ludzi. Ten czas jest ostateczny, chodzi o wytrwanie w wierze w Boga. Dla was. ludu Boży, przeznaczyłem ten czas, 

kiedy grzech zapanował na całym świecie. W waszych sercach składam pieczęć Mojej Miłości. Nie lękajcie się stanąć do walki ze złem tego świata. Mały Rycerzu 

Miłosierdzia Bożego powinieneś dać świadectwo, żeś nim jest. Miłość w was ma płonąć jak żywa pochodnia przez modlitwę, post i składanie ofiar. Wszystko czynić w 

pokorze serca dla swego Boga i bliźniego. Drodzy synowie kapłani, daję wam na ratunek Kościoła tych maluczkich. Kościół i duchowieństwo będą w wielkim 

prześladowaniu, to są ci, którzy staną w obronie Kościoła i dla jego dobra. Kościół się odrodzi, ale przez tych, którzy pozostaną wierni jemu, aż po krzyż. Zwracam się do 

was - synowie - czyż nie widzicie, jak Kościół jest niszczony od wewnątrz a wy nie stajecie w obronie Mego Kościoła. Potrzebujecie takich ofiarnych ludzi z głęboką 

wiarą, którzy będą mieli odwagę dzieci Bożych, stanąć do walki ze złem i złożyć swoją ofiarę za cały grzeszny świat. 

Moi synowie, kapłani, wróćcie na drogę świętości. Jakże oddalacie się od swego Boga, dlaczego? Gdzie pędzicie, czyż zabrakło wam rozeznania dobra  i  zła. 

Jestem Bogiem tym samym i niezmienionym, nie starajcie się Mnie przekazywać po ludzku, ale po Bożemu, tak jak przekazywałem Moim uczniom. Moi synowie, 

należy nauczać dalej, a nie ulegać wypaczeniom, co jest wielką szkodą dla całego Kościoła i ciąży na was odpowiedzialność. Moje przykazania się nie starzeją. 

Czy nie wiecie, jaki ma być Kościół? Rozważajcie, aby w wielkim ucisku Kościoła, ufać tylko w Boże Miłosierdzie i żyć  nim, a resztę zostawić Bogu. 

Dnia 14.10.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja. Pisz i ufaj Mi, że to Ja, Jezus Chrystus, ci dyktuję. Córko Moja. Patrzę na Mój Kościół Święty i na Moich synów, jak wielkie błędy robią w Moim domu. 

Czy nauka i wiedza, którą zdobyliście jest przez was właściwie i godnie wykorzystana dla chwały Mojej? Czyż nie godzien Jestem wielkiej miłości i czci? Opamiętajcie 

się i pomyślcie, co czynicie dla tych biednych stworzeń! Kapłan powinien być wzorem do naśladowania. Rozpędziliście się Moi synowie, czy nie warto zastanowić się 

dokąd zajdziecie i jak wiele przyprowadzicie owieczek do Mego Królestwa? Wzywam was w czasie naglącym: opamiętajcie się - bądźcie świętymi kapłanami jak Ja 

Jestem Święty. Pragnę królestwa świętych kapłanów, czyż i za was nie byłem ukrzyżowany? Uczyniłem was zastępcami Moimi na ziemi. Czy na pewno nimi jesteście? 

Dlaczego nie bronicie Mego Kościoła, kiedy Go rozszarpuje wiele sekt! Czyż utraciliście Moc Moją? Wracajcie do prawdziwego kapłaństwa i bądźcie dobrymi 

sługami. Wasz Bóg - Jezus Chrystus - wzywa was do rachunku swego sumienia. Rozgrzeszacie innych, rozgrzeszajcie i siebie ze swoich błędów, a Ja wam przebaczę. 

Dnia 28.12.1988 r. 
Jezu mój, jaki Ty jesteś dobry. Dajesz mi oglądać takie piękne barwy, choć nie wiem, co one oznaczają, jakie jest ich zadanie w Moim życiu. Dla człowieka jest 

niepojęte, a dla Ciebie, Jezu wszystko jest zrozumiale i możliwe. Dzięki Ci za tę łaskę. 
Córko, wiedz: Moi wybrani mają objawienia, dla nich nie pojęte. One posiadają wielkie znaczenie. Bądź cierpliwa. Czekaj na dzień dla Ciebie wyznaczony. 

Miłosierdzie Boże zacznie mocniej promieniować na całą ludzkość. Wiele dusz zginie, ale wielka liczba uratuje się przez Miłosierdzie Boże. 
  Kapłani zbyt mało głoszą ludziom o Miłosierdziu Bożym. Obojętność ich bardzo Mnie zasmuca. O wiele więcej by było dusz uratowanych, gdyby kapłani czuli się 

zobowiązani głosić o Miłosierdziu Bożym i uczestniczyć w modlitwach. Oni odpowiedzą za wiele dusz straconych... Ty, córko, staraj się zachęcać do wspólnej 
modlitwy do Miłosierdzia Bożego. Tak jest ona potrzebna dla całego świata. Miłosierdzie Boże jest jedynym ratunkiem, aby zbawić świat i całą ludzkość. O ile nie 
zwrócicie się do Miłosierdzia Bożego, ale nie z lęku, lecz z miłości do Mnie, jako dzieci Moje, to oszczędzę was lub doświadczę. 

Jezu przebacz nam wszystkim grzechy już popełnione. Jezu, tak bardzo Ciebie kocham. 
Córko Moja. Tak mało od was pragnę, a tak wiele chcę wam dać. Biada tym, co odrzucili Moją miłość. 

Dnia 04.05.1990 r. 
Dziś córko, masz wiele do pisania. Wszystko spisz, jeśli masz natchnienie. 

Córko, niewiele zostało czasu do nawrócenia. Polska jest narodem wybranym, choć jest wiele zła, ale jest też wiele dzieci Bożych. Za wytrwanie w Bogu czeka naród 
polski nagroda. Wytrwajcie, dzieci Moje, w modlitwie, aby uratować świat. 

W waszym kraju objawiłem się jako Bóg Miłosierny i z waszego kraju musi promieniować Miłosierdzie Boże na cały świat. Dziś potrzeba ofiar, modlitw, 
umartwień i postów, aby codziennie uśmierzać „gniew" Boży. Boże „oczy" są zwrócone na was... Wzrastajcie w wierze i miłości, aby Miłosierdzie Boże was nie 
opuściło, bo inaczej doznacie wielkiej udręki i kary. 

Wiele krajów dotknie wiele nieszczęść, bo Moje Oczy od nich odwracają się. Grzechy, które popełniają są tak wielkie, że może być za nie tylko kara.  Ameryka 
najwięcej otrzyma kataklizmów. Kraj bardzo zubożeje, powstanie panika. Ludzie zaczną emigrować do innych państw. Przed przeznaczoną karą nikt nie ucieknie. Biada 
tym, co nie pragnęli Boga. Oni doznają wielkiej trwogi, ale czas dla nich minął. 

Jeszcze teraz jest ostatni czas do nawrócenia, ale gdy ujrzycie pierwszy znak na niebie, to będzie znak, że czas nawrócenia kończy się już. Wy, dzieci,  jednoczcie się i 
głoście Słowem Bożym, aby wszyscy się nawracali. Wszystkie wasze ofiary o zbawienie dusz ludzkich, będą dowodem, że Mnie miłujecie i jesteście dziećmi 
miłosiernymi. 

Walczcie Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego. Nadszedł dla was czas aby stanąć do walki ze złem, a Miłosierdzie Boże będzie promieniować na cały świat. 
Co macie czynić, otrzymacie w oznaczonym czasie. 



 
Dnia 05.05.1990 r. 

Dzisiejszy dzień jest dla mnie radosny. Dziś w naszym kościele po raz pierwszy odmawiany był Różaniec Fatimski - wynagradzający. Po około 30 osób. Pragnęłam, 
ażeby w tę sobotę majową, uwielbić Boga i Matkę Bożą przez modlitwę różańcową. Dzięki Ci Matuchno za ten Różaniec Fatimski. 

  Córko Moja. Sprawiłaś Mi tyle radości i wszystkie Moje dzieci, przyszły, otrzymały błogosławieństwo od Mojego Syna i ode Mnie. Córko zachęcaj wszystkich 
do odmawiania Różańca. Niech te zlodowaciałe się rozgrzeją się przez modlitwę i błaganie o przebaczenie. Tak wiele jest zła. Świat jest zagrożony. 

Wkrótce będzie wiele katastrof, ale dzięki Różańcowi, odmawianemu codziennie, a szczególnie w pierwsze soboty, kary będą łagodniejsze. Ja, Matka wasza, 
dotrzymam obietnicy, że przez Różaniec możecie uratować świat od zagłady i katastrof. Jak wiele potrzeba Różańców, aby przebłagać Boga

 
Ojca za grzechy całego 

świata. Proszę, nawracajcie się, bo czas krótki jest dla was. 

Dnia 09.05.1990 r. 
Córko Moja. Wiedz, że obietnice Moje się spełnią. Nie po to przyszedłem na świat z wielką miłością do ludzi, żeby tylko karać, ale aby ich zbawić. Pomyśl, z jak 

wielką miłością patrzę na ciebie, człowiecze, ale ty Mnie nie dostrzegasz..., upadasz..., a Ja boleję nad tobą. 
Masz rodzinę, przyjaciół i nikt ci nie pragnie pomóc, tylko Ja Odwieczny, ten sam, pełen miłości i miłosierdzia, twój Bóg, pozostaję w godzinie śmierci twojej i na 

życie wieczne. Jakże czekam na Swe dziecko, kiedy zawoła: JEZU, POMÓŻ MI! 
Czasu tak mało, człowiecze. Czy zdołasz się opamiętać? Już wkrótce przyjdę. Przygotujcie się na przyjście Moje. Na ten dzień sprawiedliwości. 
Jeszcze otrzymacie na niebie i ziemi wiele znaków. Dużo ludzi będzie umierać i nastanie głód, gdyż plony będą słabe, ale daję wam nadzieję, niech wszyscy się 
nawracają. 
Módlcie się na Różańcu i odmawiajcie koronkę do Miłosierdzia Bożego. Tym, co będą odmawiać tę koronkę, udzielę Swego Miłosierdzia. 
Przez tę modlitwę uśmierza się gniew Boży. Walczcie o zbawienie swej duszy, a łaska Moja was wesprze. 

Dnia 16.12.1989 r. 
Córko Moja. Masz tak wiele do pisania. Wiedz, że w waszej ojczyźnie zapanuje niedługo spokój. A teraz mam do ciebie jedno zastrzeżenie. Masz się od ludzi 

oddalić. Spędzać jak najwięcej czasu samotnie. Ludzie do twego serca wprowadzają niepokój. Pragnę, abyś więcej przebywała ze Mną na modlitwie.  
Wypraszaj łaski dla siebie i całego świata. Modlitwy do Miłosierdzia Bożego są wszystkie wysłuchane. Te modlitwy mają wielką moc. 
W obecnym czasie jest zagrożony cały świat. Powiedziałem siostrze Faustynie, że nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się do Miłosierdzia Bożego (a 

ludzkość się nawróci). Czas jest krótki! 
Wszystkie kary za grzechy, które ludzie popełniają, mogą przez nawrócenie być zmienione. Jestem Bogiem Miłosiernym. Czekam bardzo długo na grzesznika, 

ale on o tym nie myśli, a życie ucieka. 

                                                                         PRZEZ NAWRÓCENIE PRZYJDZIE ZWYCIĘSTWO. 

 

Powódź we Wrocławiu i okolicach. Po fali uderzeniowej : 

13.07.1997 r., Tolkmicko 
 Pisz do narodu polskiego! Tyle wezwań do nawrócenia, jakie przekazałem Moim prorokom obecnych czasów, zlekceważyliście. Nie usłuchaliście moich słów i czynicie 
te same błędy.  
O narodzie wybrany, gdzie twoja miłość do Boga?  
Zrodziło się w waszych sercach zło i staliście się zlodowaciałymi głazami , odrzuciliście Boga, który was stworzył i odkupił. 
Ja Jezus Chrystus, upominam was i wzywam, abyście zaczęli żyć po Bożemu. Szydziliście z Moich umiłowanych dzieci, tych, które nie opuszczają Mego krzyża, 
kochają Mnie i czczą jako swego Boga. One dają świadectwo żywej wiary, one pod naporem prześladowań nie ulękną się, zwyciężą wszelkie przeszkody wznosząc się 
na wyżynę Mojej Miłości, bo Ja, Jezus im błogosławię. Za błąd Polaków i nie oddawanie czci Mojemu Majestatowi zostawiłem was samych, abyście się opamiętali i 
zrozumieli, że Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, Jestem Panem Nieba i ziemi. 

W tak trudnej sytuacji powodziowej nie padliście na kolana przed Bożym Majestatem. 
Czekam na was, narodzie wybrany, kiedy zwrócicie swe serca do swego Zbawcy, który wszystko może. Kocham was, Moje dzieci umiłowane, ale dojrzał w was grzech, 
zwątpiłyście w Moją Miłość, a że Jestem wszechmocny doświadczam was. 

O ile nie pojmiecie Mego gniewu, za tak wielką zniewagę i grzech, uderzę w waszą pychę i głupotę waszej mądrości jeszcze mocniej. Wiara w Boga Wszechmocnego 
musi się odrodzić, bo gdy zostanie w swej zawziętości i ciemnocie - zginiecie. 

Dałem wam serce - abyście Mnie, Boga, swego miłowali, dałem wam rozum – abyście rozważali i rozpoznawali dobro i zło. Szatan postawił na jedno - zniszczyć Mój 
Kościół. Moje stworzenia pomagają mu w tym, a sami zatracają swoją duszę. Czas oczyszczenia się zaczął i kataklizmy będą we wszystkich krajach. Nie będzie ludzi 
bogatych ani biednych, tylko lud Boży i jedna owczarnia. 

Moje dzieci - gdybyście się zwróciły do Boga, nawróciły i błagały o przebaczenie, zaczęły żyć po Bożemu i wróciły do świątyń, wielbiąc Boga i modląc się  - 
skorzystałybyście z Miłosierdzia Bożego i powstrzymałybyście największe kataklizmy. 

Narodzie polski, czy modlisz się, żeby nie nadeszło zniszczenie?  
Nic i nikt wam nie pomoże, tylko Bóg, który stworzył ten świat i wszystko może. Gdyby te odrzucone dzieci nie modliły się, byłby jeszcze większy kataklizm. 
Rozgniewał się Bóg na naród wybrany. Czekam więc na ciebie narodzie, kiedy u padniesz na kolana i oddasz Mi należny hołd i uwielbienie. 
 Odnajdę każde stworzenie i dam wam poznać, czym jest bojaźń Boża. 
Moi umiłowani synowie , kapłani, czy i wy zwątpiliście w Moją Miłość i Miłosierdzie? Wzywajcie Moje owieczki do modlitwy i ofiary , a Ja Jezus, będę wysłuchiwał 
waszych błagań i będę wam błogosławił.  
Trzeba wiele modlitwy błagalnej.  
 
Uwagi maluczkich : Kielnią na odbudowę Kościoła są Słowa Pana Boga Wszechmogącego, Matki Bożej, i całego Nieba 
Świętego przepowiedziane przez proroków zapisanych w tym liście. Zbudujmy prawdziwy Dom Bożej 
Chwały czerpiąc z tego skarbca Miłosiernego Boga - Serca Przenajświętszego Pana naszego Jezusa 
Chrystusa które nam otworzył na Krzyżu, to On ze swojego Miłosierdzia daje nam tych proroków na 
ratunek Kościoła. Nie odrzucajmy tego bo to jest dzieło Ducha Świętego a Bóg nam będzie 
błogosławił, i zapewne potwierdzi te słowa aby się wszystko wypełniło. Amen. 
Ps. My Mali Rycerze Jego Boskiego Serca  żyjemy wg. tych Słów  i widzimy ich prawdziwość w 

codziennym naszym życiu. Drodzy bracia kapłani, Duchowieństwo i lud Boży my marne prochy tej 

ziemi dajemy z Woli Bożej wam te lekarstwa na choroby w Kościele. Wspieramy was codziennie naszą 

modlitwą , pokutą i ofiarą i serdecznie was wszystkich pozdrawiamy.  

Niech Was Bóg w Trójcy Świętej Jedyny błogosławi i strzeże. Amen       


