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RAPORT PREZESA ZARZĄDU  

ZARAZ PO OBJĘCIU FUNKCJI 

19.06.1998 – 31.07.2021 

 

INICJATYWY, DZIAŁANIA i OSIĄGNIĘCIA 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 

pod opieką Księży Jezuitów  

 

Legion Małych Rycerzy MSJ jako tradycyjna wspólnota modlitewna w swej duchowości 

łączy kult Najświętszego Serca Pana Jezusa i Miłosierdzia Bożego. Przez modlitwę i ofiarę 

pragnie wynagradzać Panu Bogu za wyrządzone zniewagi i grzechy oraz wypraszać łaskę 

miłosierdzia, zwłaszcza dla zatwardziałych grzeszników i dusz w czyśćcu cierpiących, 

natomiast przez zgłębianie cnoty ufności pragnie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, 

świadcząc miłosierdzie wobec bliźnich.  

Wspólnota została założona przez śp. Zofię Grochowską (jej fotografia: zał. nr 13) 

i początkowo działała pod nazwą Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego od ok. 1989 

roku. 

Ruch ten został powołany oddolnie i rozwijał się w zgodzie z Posynodalną Adhortacją 

papieża Jana Pawła II Christifideles Laici: „Wierni mają prawo swobodnego zakładania 

stowarzyszeń i kierowania nimi dla celów miłości lub pobożności albo dla ożywienia 

chrześcijańskiego powołania w świecie, a także odbywania zebrań dla wspólnego osiągnięcia 

tych celów”. By takie stowarzyszenie mogło istnieć jednak formalnie jako katolickie powinno 

być zatwierdzone przez odpowiednią władzę kościelną.  

21.04.1998 r. staraniem s. Zofii i jezuity o. Zdzisława Pałubickiego SJ, misjonarza 

ludowego, promotora kultu Bożego Miłosierdzia i św. Andrzeja Boboli, został oficjalnie 

zaaprobowany pierwszy dokument przez ks. bp Bernarda Szlagę, ordynariusza Kościoła 

Pelplińskiego. Był to pierwszy Statut Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego. Ks. bp Szlaga podtrzymuje aprobatę, podpisaną 21 kwietnia 1998 r. i udzielił 

pasterskiego błogosławieństwa dla Małych Rycerzy. Rycerze będą mieli stałe comiesięczne 

spotkania w parafii katedralnej  i otrzymają stałego ks. opiekuna. 

Śp. Zofia Grochowska zwróciła się 19.06.1998 do Księży Jezuitów przy Sanktuarium 

Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu z prośbą o przejęcie opieki nad Wspólnotą (zał. s. 7, 21, 

29, 33). Był to wyraz troski śp. Zofii Grochowskiej o oficjalne, zgodne z prawem kościelnym, 

istnienie i działanie Małych Rycerzy w Kościele Chrystusowym. Dlatego w poczuciu 

odpowiedzialności złożyła pisemną deklarację całkowitego posłuszeństwa Kościołowi oraz 

zdecydowaną wolę pokornej współpracy (zał. nr 14). 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/dokumenty/doc_download/221-aprobata


 2 

Starania o zatwierdzenie Wspólnoty prowadzone były od początku sprawowania opieki 

duchowej przez jezuitów z Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu, często 

ponawiane poprzez listy do przedstawicieli hierarchii Kościoła (zał. nr 69, 72, 75,) oraz przez 

próby takich działań  podejmowane przez grupy Małych Rycerzy w Białymstoku, Elblągu, 

Koszalinie, Szczecinie. Niektóre próby zmierzające do zatwierdzenia wspólnoty zostały 

dostrzeżone i zaowocowały np. zaproszeniem do udziału w obchodach II Diecezjalnego 

Dnia Katolików Świeckich oraz do udziału w spotkaniu Diecezjalnej Rady Ruchów i 

Stowarzyszeń Katolickich Kościoła Koszalińsko–Kołobrzeskiego (zał. nr 17, 18, 19). 

Z chwilą otoczenia Małych Rycerzy opieką duchową podjęte zostały prace nad 

nowelizacją Statutu Wspólnoty (zał. nr 3, 7, 9, 20). Uściślono obowiązki członków 

Wspólnoty, dokonano podziału na Ośrodki Rejonowe, opracowano terminarz rekolekcji i 

czuwań modlitewnych, częściowo zmieniono nazwę ruchu z Legionu Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego na Wspólnotę Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Otoczenie Małych Rycerzy opieką ze strony Księży Jezuitów dało możliwość 

skorzystania z rekolekcji zamkniętych. W Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Serca 

Jezusa Miłosiernego w Kaliszu wielu członków Wspólnoty, w pierwszych latach opieki 

uczestniczyło w którymś z czterech turnusów, które corocznie proponowano w powiązaniu: 

ze Świętem Bożego Miłosierdzia, uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

czuwaniem ku czci Boga Ojca oraz liturgicznym wspomnieniem św. Faustyny i Matki 

Bożej Miłosierdzia (zał. nr 6, 7, 8, 9, 25, 27, 29). Przykładowe programy rekolekcji - zał. nr 22, 26. 

W kolejnych latach przyjęły się nowe oddolne inicjatywy Małych Rycerzy organizowania 

rekolekcji w terenie: Bochnia, Kołobrzeg, Pleśna nad Bałtykiem, Czechowice-Dziedzice 

(10-14.05.2005), Tolkmicko, Cieplice k/Jeleniej Góry, Niepokalanów, Koszalin (zał. nr 27, 

28, 33, 35, 36, 37, 38, 54). Oprócz rekolekcji organizowane były ogólnopolskie spotkania 

modlitewne Wspólnoty w Kaliszu i Częstochowie: (25/26. 10. 2006; 8/9. 04.2008; 

18/19.03.2009). W ośrodkach lokalnych były prowadzone wizyty i dni skupienia z udziałem 

Księży Jezuitów i Sióstr Jezusa Miłosiernego współpracujących w początkowym okresie w 

Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu (zał. nr 7 p.5; 9 p.7). 

Dość istotnym punktem w działalności Małych Rycerzy są licznie ofiarowane Msze św. i 

to na szczeblu centralnym (zał. nr 30, 41, 42) z inicjatywy śp. Zofii Grochowskiej - np. w 2006 

ponad 500 zamówionych intencji (zał. nr 42) jak i lokalnym (zał. nr 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47). 

Niektóre koła-ośrodki (Bochnia, Gdynia-Gdańsk, Jelenia Góra, Kalisz, Koszalin, 

Kraśnik, Legnica, Poznań, Opole, Tolkmicko, Szczecin, Wrocław, Warszawa, 

Żyrardów, i inne) zamawiają od 80-100 i więcej Mszy św. rocznie. 

Charakterystyczne dla Małych Rycerzy jest liczne uczestnictwo w organizowanych przez 

poszczególne wspólnoty adoracjach Najświętszego Sakramentu dziennych i nocnych, 

cyklicznych - co miesięcznych (zał. nr 39) i okolicznościowych - np. Różańcowe Jerycha, 40-

dobowa adoracja wynagradzająca Najświętszego Sakramentu (zał. nr 64, 67) oraz wielka 

Nowenna Adoracyjna (zał. nr 63). Na uwagę zasługuje przykład organizacji i przebiegu 7-

dobowej adoracji przy zaangażowaniu innych parafii w Koszalinie (zał. nr 64, s. 2), z 

udzielonym pasterskim błogosławieństwem ks. bpa Edwarda Dajczaka (zał. nr 64, s. 1).  W 

ostatnim czasie podobna inicjatywa, z pasterskim błogosławieństwem abp Andrzeja Dzięgi, 
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została wprowadzona w Szczecinie. Stałe co miesięczne Jerycha kontynuowane są w Gdyni i 

Pelplinie. Spotkania i zobowiązania modlitewne to również istotna cecha Małych Rycerzy, 

szczególnie Godzina Bożego Miłosierdzia, Nowenny, Śpiew Godzinek o Bożym 

Miłosierdziu, Gorzkie Żale, udział w nieszporach, Drodze Krzyżowej, modlitwach 

różańcowych, 7 koronkach do BM, itd. (zał. nr 51, 52, 54, 56, 57) W nielicznych przypadkach z 

konieczności (zimne kościoły i brak alternatywnych miejsc, przeprowadzane remonty, 

skromna liczbowo grupa) spotkania modlitewne odbywają się w domach.   

Znaczącą inicjatywą było codziennie czytanie przez pół godziny Pisma Świętego (zał. nr 

29, 30), połączone z refleksją nad przeczytanym Słowem Bożym. W inicjatywę tę włączyło 

się ponad 500 członków Wspólnoty. W niektórych miejscach organizowano także wspólne 

jego rozważanie (Bochnia, Koszalin, Szczecin). Duchowość członków pogłębiana jest także 

przez lekturę duchową (np. Dzienniczek św. Faustyny) oraz lekturę sprawdzonych od strony 

poprawności teologicznej zapisków założycielki śp. Zofii Grochowskiej. 

Ważnym elementem formacyjnym jest stała opieka duchowa na szczeblu lokalnym – w 

parafiach. Najczęściej opiekunami kół Małych Rycerzy w parafiach są proboszczowie (np. ks. 

Andrzej Targosz w Szczecinku, ks. prał. Aleksander Ziejewski w Szczecinie) lub wyznaczeni ks. wikariusze 

(np. ks. Adam w Bochni, ks. opiekuni w Koszalinie, o. Przemysław we Włocławku,). Wyróżniające się grupy 

lokalne mające opiekunów duchowych to Bochnia, Gdynia, Jelenia Góra, Kraśnik, Kalisz, 

Koszalin, Łomża, Niemodlin, Ostrów Wielkopolski, Odolanów, Piotrków Trybunalski, 

Szczecin, Szczecinek, Warszawa, Włocławek, Zabrze, Żyrardów (zał. nr 49, 50, 54, 56). Niestety 

spora liczba grup nie posiada takiej opieki; są oni w swoich parafiach obserwowani, a bywa 

też – co jest smutne - nie tolerowani z uwagi na brak odgórnej kościelnej aprobaty. Godna 

podkreślenia jest duchowa opieka na szczeblu centralnym, szczególnie dotyczy to osoby 

kapelana krajowego ks. Aleksandra Jacyniaka, co zostało wyrażone w adresowanych listach 

(zał. nr 88, 89 ). 

Pielgrzymki autokarowe i piesze to też istotna forma integracji i formacji duchowej, w 

której uczestniczą Mali Rycerze w zależności od kondycji zdrowotnej i finansowej. Z 

inicjatywy grupy modlitewnej w Koszalinie została zainicjowana i zorganizowana 9-dniowa 

Piesza Pielgrzymka ku czci Bożego Miłosierdzia Koszalin-Myślibórz (zał. nr 83), mająca na 

celu szerzenie Bożego Miłosierdzia na terenach nie mających tradycji pielgrzymkowych, a 

także zaangażowanie ludzi młodych w kult Bożego Miłosierdzia. 

Nie należy zapomnieć o istotnej pomocy finansowej na rzecz Kościoła. Dary ołtarza w 

Kaliszu były składane na renowację świątyni i na inne potrzeby Sanktuarium, ofiarowano też 

szaty i naczynia liturgiczne. Lokalnie też w miarę możliwości były składane ofiary na rzecz 

parafii w postaci bielizny ołtarzowej, sprzętu liturgicznego, obrazów kościelnych, na 

Hospicjum i na inne potrzeby (zał. nr 56 ).   

Elementy zewnętrzne integrujące Wspólnotę na szczeblu krajowym to Znaczek z logo 

MR MSJ, Vademecum (zał. nr 12, 21) opracowane przez o. Zdzisława Pałubickiego SJ oraz 

wspólny śpiewniczek Małego Rycerza, a także chorągiew wspólnoty oraz próba stworzenia 

uniwersalnych plakatów Wspólnoty (zał. nr 1). 
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Wiele informacji o Wspólnocie i jej inicjatywach było kierowanych do Biskupów 

Kościoła Koszalińsko Kołobrzeskiego bpa Czesława Domina, bpa Mariana 

Gołębiewskiego, bpa Kazimierza Nycza, podczas wizytacji duszpasterskich w parafii Ducha 

Świętego w Koszalinie (zał. nr 51, 54). W nielicznych przypadkach stosowne informacje o 

wspólnocie i podjętych inicjatywach (np. intronizacji, wyjaśnieniu treści falsyfikatu listu JP 

II) były kierowane do Kurii Biskupich w Kaliszu, Koszalinie, Warszawie oraz do Stolicy 

Świętej (zał. nr 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81) na ręce: Biskupa Kaliskiego, ks. bp Stanisława 

Napierały, Prymasa Polski ks. kard. Józefa Glempa, bpa Stanisława Dziwisza, osobistego 

sekretarza Ojca świętego a przez niego do Jana Pawła II. Adresaci bardzo poważnie 

potraktowali przedstawione treści w listach i odpowiedzieli stosowną korespondencją (zał. nr 

70, 71, 78, 80, 82). 

W działaniach na rzecz zatwierdzenia Wspólnoty należy podkreślić informacje i 

poparcie jakie były udzielane na piśmie przez Księży Jezuitów (zał. nr 48, 73), czy opinie 

księży proboszczów niektórych parafii z Koszalina i Szczecinka (zał. nr 49, 50). Ponadto 

spontanicznie niektórzy członkowie Wspólnoty kierowali do przedstawicieli hierarchii 

Kościoła listy z prośbą o pomoc w oficjalnej aprobacie Wspólnoty w Kościele (zał. nr 69, 72, 

75). 

Ks. Aleksander Jacyniak, na skierowaną do niego pisemną prośbę (zał. nr 84), 

przewodniczył Zgromadzeniu Animatorów podczas spotkania ku czci Boga Ojca w Kaliszu 

(2-3.08.2008). Zgromadzenie dokonało wyboru Rady Głównej Małych Rycerzy MSJ (zał. nr 

85), która miała swoje pierwsze spotkanie w siedzibie Sekretariatu MR przy Sanktuarium 

św. Andrzeja Boboli w Warszawie 25.10.2008 (zał. nr 85). 

W spotkaniu ku czci Boga Ojca (1/2.08.2009) podczas zebrania Zgromadzenia 

Animatorów podjęto próbę nowelizacji Statutu. Po dyskusji delegaci przyjęli poprzednią 

wersję Statutu (zał. nr 20), a Zgromadzenie przegłosowało w tej sprawie stosowną uchwałę (zał. 

nr 87). W miejsce zmarłej 2 marca 2009 śp. Zofii Grochowskiej, założycielki i pierwszego 

prezesa Rady Głównej Małych Rycerzy MSJ, dokonano wyboru nowego prezesa – 

Wiesława Kaźmierczaka z Koszalina (zał. nr 86). 

Na III Zgromadzeniu Animatorów 31 lipca 2010 uchwalono zmodyfikowany Statut 

stanowiący podstawę prawną działania Wspólnoty. Uchwalając byliśmy świadomi, że nie jest 

to dokument satysfakcjonujący ale niezbędny do dalszych ustaleń, działań i starań w celu 

oficjalnego uznania Małych Rycerzy w Kościele. Aktualna wersja Statutu została uchwalona 

podczas IV Zgromadzenia Animatorów 30 lipca 2011. 

W sierpniu 2010 zredagowany został list do Ojca Świętego Benedykta XVI z prośbą o 

ustanowienie święta Boga Ojca całej ludzkości. List został wysłany do Watykanu na 

początku września z informacją o zbieraniu podpisów, które trwało kilka miesięcy. 

Ostatecznie zbieranie podpisów zakończono pod koniec kwietnia 2011. List z załączonymi 

listami poparcia w ilości ponad 4600 podpisów został złożony 7 czerwca 2011 w Nuncjaturze 

Apostolskiej w Warszawie z jednoczesnym wysłaniem listu adresowanego do Ojca św. 

Benedykta XVI.   

Na swej stronie internetowej Wspólnota MR MSJ pragnie rzetelnie przekazywać zwięzłe 

informacje na podstawie dostarczonych sprawozdań przedstawicieli tego dzieła, które 
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zostało powołane do pomocy Kościołowi. Dzieło to wyrosło z Kościoła, chce działać w 

Kościele i z Kościołem trwać ku Bożej chwale i pożytkowi dusz ludzkich. Wspólnota 

spełnia wszystkie kryteria charakteru kościelnego zrzeszenia laikatu w zgodzie z 

Posynodalną Adhortacją papieża Jana Pawła II Christifideles Laici. 

Aby wszelkie działania nie wynikały wyłącznie z czysto ludzkich inicjatyw, chcemy 

podkreślić szereg aktów i przyrzeczeń, przez które pokładamy ufność w Bożą pomoc i 

opiekę. Aktu zawierzenia Matce Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski (zał. nr 61) 

dokonaliśmy na Jasnej Górze i odnawiamy podczas każdego spotkania. Aktu zawierzenia 

Bogu Ojcu (zał. nr 31) i poświęcenia Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi (zał. nr 74/1), oraz 

aktu intronizacji, czyli uznania Jezusa Królem we Wspólnocie MR MSJ (zał. nr 62). 

dokonaliśmy w kaliskim Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego i także odnawiamy podczas 

dorocznych spotkań, dostrzegając i doznając idącego za tym wyraźnego Bożego 

błogosławieństwa.   

Inne działania to porządkowanie wszelkich zapisanych treści przez założycielkę 

Wspólnoty i współpraca z teologiem ks. dr Wojciechem Wójtowiczem, (diecezja koszalińsko-

kołobrzeska), specjalistą z zakresu teologii fundamentalnej i teologii pastoralnej, 

absolwentem Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, który w miarę jak mu 

pozwala czas, analizuje krytycznie treści zapisów Zofii Grochowskiej. Z ks. dr Wojciechem 

podjęta została propozycja stworzenia Podręcznika Małego Rycerza na bazie zapisanych 

przez założycielkę tych treści, które służyłyby z pożytkiem formacji duchowej Małych 

Rycerzy. 

Kończąc należy podkreślić ofiarę, jaką ze swego życia złożyła śp. Zofia Grochowska 

za dzieło Małych Rycerzy oraz za kapłanów, będących w różnych stanach kryzysowych. 

Odczytujemy to z faktów jakie poprzedziły jej odejście z tego świata. Ten czas pokrywał się z 

decyzją Ojca św. Benedykta XVI, który po jej odejściu ustanowił Rok Kapłański. 

Właściwie zabrzmią tu słowa o. Bronisława Sroki SJ (zał. nr 2), prowadzącego rekolekcje 

dla Małych Rycerzy w Bochni, w Pleśnej nad Bałtykiem i w Czechowicach – Dziedzicach: 

„Coraz bardziej przekonuję się, że dzieło Małych Rycerzy jest dziełem Ducha Świętego, 

dziełem potrzebnym światu na dzisiejsze, trudne czasy! Potrzebna jest wytrwała 

modlitwa za grzeszny świat! Modlę się serdecznie, by dzieło Małych Rycerzy rozwijało 

się nadal pod opieką Ducha Świętego, by jednoczyło coraz więcej ludzi kochających 

Boga i człowieka, ludzi rozumnych i trzeźwych. Niech przeto Bóg błogosławi Małym 

Rycerzom!” 

          

Prezes Zarządu 

Wiesław Kaźmierczak         

 

              Kapelan  

Ks. Aleksander Jacyniak 

Kalisz, 31.07.2011 

 


