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Wstęp 
 

Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, zwany dalej Legionem, jest 

tradycyjną wspólnotą modlitewną działającą w Kościele Katolickim.  

Legion jest ruchem katolickim, skupiającym osoby realizujące naukę Kościoła 

Katolickiego, która w swej duchowości łączy kult Najświętszego Serca Pana Jezusa  

i Miłosierdzia Bożego.  

 

         ROZDZIAŁ I 

Postanowienie Ogólne 

§1. 

Legion Małych Rycerzy skupia osoby pragnące czcić Jezusa Miłosiernego.  

 

§2. 

Legion działa na podstawie Statutu zatwierdzonego przez ks. Arcybiskupa Diecezji 

Szczecińsko – Kamieńskiej, który mianuje opiekuna duchowego Legionu. 

 

§3. 

Siedzibą Legionu w Diecezji Szczecińsko - Kamieńskiej jest miasto Szczecin. 

 

§4. 

Podstawową strukturę Legionu stanowią grupy modlitewne. 

Grupy modlitewne, działające na terenie diecezji, tworzą ośrodek diecezjalny Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego (dalej ośrodek). 

 

§5. 

Każda grupa modlitewna ma swojego przedstawiciela – animatora, który reprezentuje ją  

na zewnątrz. Reprezentantem ośrodka jest koordynator wybierany z pośród animatorów grup 

modlitewnych ośrodka. 

§6. 

Znakiem rozpoznawczym Wspólnoty jest nazwa i znak graficzny Wspólnoty  (załącznik nr 1). 

 

§7. 

Czas działania Legionu jest nieokreślony. 

 

§8. 

Władzy kościelnej przysługuje prawo cofnięcia aprobaty dla działalności Legionu. 
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ROZDZIAŁ II  

Cele, środki działania, duchowość i formacja 

§10. 

Zadaniem Legionu jest zaangażowanie modlitewne, pokutne i ofiarne, w celu wynagradzania 

Panu Bogu za grzechy świata i wypraszania łaski Miłosierdzia zwłaszcza zatwardziałym 

grzesznikom oraz duszom w czyśćcu cierpiącym a poprzez zgłębianie cnoty ufności, 

służenie Panu Bogu i świadczenie miłosierdzia wobec bliźnich. 

 

§11. 

1. Legion realizuje swoje cele poprzez: 

1) pogłębianie życia religijnego w świetle Objawienia Bożego, Tradycji i Nauki Kościoła 

Katolickiego; 

2) podejmowanie dzieł miłosierdzia oraz szerzenie Kultu Bożego Miłosierdzia  

i Najświętszego Serca Pana Jezusa; 

3) modlitwę w intencjach Kościoła partykularnego  i powszechnego; 

4) organizowanie adoracji modlitewnych – nocnych, kilkudniowych; 

5) częste zamawianie intencji Mszy św.; 

6) podejmowanie inicjatyw pokutnych i ofiarnych odpowiadających na potrzeby czasu; 

7) organizowanie katechez, rekolekcji i spotkań w celu kształtowania formacji duchowej 

członków; 

8) publikowanie informatorów dotyczących Wspólnoty. 

2. Pomocą w realizacji celu jest Dzienniczek św. s. Faustyny. 

 

 

ROZDZIAŁ III  

Prawa i obowiązki członków Wspólnoty 

§12. 

Członkami Legionu, zwanymi dalej Rycerzami, są osoby fizyczne (zarówno świeckie 

jak i duchowne), które przyjęły Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej oraz akceptują cele 

Legionu i w miarę swych możliwości aktywnie uczestniczą w jej działalności. 

§13. 

Rycerz ma prawo do:  

1) wpływania na kierunki działalności Legionu; 

2) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Legionu; 

3) udziału we wszystkich formach działalności Legionu; 

4) otrzymywania materiałów informacyjnych na zasadach preferencyjnych; 

5) otrzymywania pomocy duchowej. 
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§14. 

Rycerz  ma obowiązek: 

1) podejmowania ciągłego wysiłku trwania w stanie łaski uświęcającej i przyjaźni  

z Bogiem; 

2) aktywnego uczestnictwa w działalności Legionu; 

3) przestrzegania Statutu i Regulaminu oraz uchwał władz Legionu; 

4) przekazywania – w miarę swoich możliwości – dobrowolnej ofiary na potrzeby 

Legionu. 

ROZDZIAŁ IV 

Przyjęcie do Wspólnoty, ustanie członkowstwa, wykluczenie 

§15. 

Rycerzem może zostać osoba, która spełnia warunki wymienione w Rozdziale III. §12 

Statutu oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Statutu i Regulaminu           

(załącznik nr 2). 

§16. 

Kandydat na Rycerza winien wypełnić formularz ZGŁOSZENIA, w którym potwierdza 

znajomość Statutu Legionu i Regulaminu Rycerza, przekazać go do sekretariatu Legionu  

lub do najbliższego ośrodka. 

§17. 

Okres próbny dla kandydata na Rycerza wynosi 3 – 12 miesięcy. 

W okresie próbnym kandydat powinien czynnie uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych  

i formacyjnych najbliższego ośrodka Małych Rycerzy. 

 

§18. 

Do Legionu nie przyjmuje się z zasady osób, które już należą do innych grup 

modlitewnych, czy wspólnot kościelnych, z praktycznego powodu – braku sił i czasu  

do właściwego wypełniania zobowiązań rycerskich.  

Gdy zgłaszający się kandydat, przynależąc do innej wspólnoty, okazuje jednak dobrą wolę 

do przyjęcia i wykonywania obowiązków rycerza, o jego przynależności decyduje animator. 

Nie przyjmuje się do Legionu osób niezrównoważonych i chorych psychicznie. 

 

§19. 

Po stosownym okresie próbnym (3 – 12 m-cy), kandydat na Rycerza świadomy praw  

i obowiązków wynikających ze Statutu i Regulaminu składa  pisemną  DEKLARACJĘ                 

przynależności do Legionu i osobiste PRZYRZECZENIE. 

 

§20. 

Decyzję o przyjęciu do Legionu podejmuje animator w konsultacji z Zarządem Legionu. 
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§21. 

Uroczyste przyjęcie do Legionu odbywa się raz w roku podczas Ogólnopolskiego 

Spotkania Modlitewnego ku czci Boga Ojca. Podczas uroczystej Mszy św. wszystkie 

deklaracje nowych członków składane są na ołtarzu.  

 

§22. 

Zawieszenie członkowstwa następuje poprzez udzielenie upomnienia połączonego  

z informacja o czasowym (3 miesięcznym) zawieszeniu członkowstwa, które udzielane jest 

przez animatora po konsultacji z zarządem, w przypadkach nagannego zachowania 

Rycerza.  

§23. 

Ustanie członkostwa następuje poprzez: 

1)  dobrowolne wystąpienie z Legionu, co winno zostać zdeklarowane na piśmie  

i doręczone do Zarządu,  

2)  wykluczenie z Legionu decyzją Zarządu, w szczególności ze względu  

na nieprzestrzeganie Statutu i Regulaminu oraz uchwał władz Legionu. 

 

§24. 

Od decyzji o wykluczeniu z Legionu przysługuje prawo wniesienia odwołania  

do Zgromadzenia Animatorów w terminie 30 dni, od dnia jej doręczenia. 

 

§25. 

Do czasu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w  §23  członkostwo osoby odwołującej 

się ulega zawieszeniu. 

 

ROZDZIAŁ V 

Władze Wspólnoty 

§26. 

Naczelnymi władzami Legionu są:  

- Zgromadzenie Animatorów 

- Zarząd. 

§27. 

Najwyższą władzą Legionu jest Zgromadzenie Animatorów. 

Każdą grupę modlitewną na Zgromadzeniu Animatorów reprezentuje jej animator lub jego 

przedstawiciel.  

Dla ważności Zgromadzenia Animatorów w pierwszym jego terminie wymagany jest udział  

przedstawicieli przynajmniej połowy istniejących aktualnie grup modlitewnych. 
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§28. 

Do kompetencji Zgromadzenia Animatorów należy: 

1) przyjmowanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie lub odmowa absolutorium 

ustępującemu Zarządowi; 

2) powoływanie i odwoływanie w głosowaniu tajnym: Prezesa, Zastępców Prezesa, 

Skarbnika i Sekretarza; 

3) uchwalanie zmian Statutu; 

4) podejmowanie uchwał dotyczących kierunków działalności Legionu; 

5) rozpatrywanie odwołań członków Legionu od uchwały Zarządu; 

6) rozwiązanie Legionu. 

 

§29. 

Zwyczajne Zgromadzenie Animatorów jest zwoływane przez Zarząd raz w roku. 

 

§30. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Animatorów jest zwoływane przez Zarząd z własnej 

jego inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków w terminie dwóch miesięcy  

od jego otrzymania i może obradować tylko w sprawach, dla których zostało zwołane.  

O Zgromadzeniu Animatorów i jego planie obrad członkowie powinni być powiadomieni  

nie później niż jeden miesiąc przed terminem jego rozpoczęcia. 

 

§31. 

Uchwały Zgromadzenia Animatorów podejmowane są absolutną większością głosów,  

w pierwszym terminie, a w drugim terminie, również absolutną większością głosów bez 

względu na liczbę obecnych. 

 

§32. 

Organem wykonawczym Legionu jest Zarząd. 

 

§33. 

Zarząd składa się minimum z trzech osób: Prezesa, Zastępcy Prezesa, Skarbnika i 

Sekretarza (funkcje Skarbnika i Sekretarza mogą być połączone), wybieranych przez 

Zgromadzenie Animatorów na okres trzech lat w głosowaniu tajnym. Kadencja Zarządu 

może być powtarzana. 

Wybory do Zarządu odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 

przez animatorów. 
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§34. 

W przypadku ustania członkostwa w Legionie osoby będącej członkiem Zarządu, lub 

zrzeczenia się funkcji, przeprowadza się wybory uzupełniające. 

 

§35. 

Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Legionu, w tym  

w szczególności:  

a) reprezentowanie Legionu na zewnątrz; 

b) podejmowanie decyzji w sprawie wykluczenia Rycerza; 

c) podejmowanie decyzji w sprawie zakresu i sposobów realizacji celów Legionu; 

d) ustanawianie pełnomocników. 

 

§36. 

Zebrania Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb. 

Uchwały zapadają absolutną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jego 

członków, zaś w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa. 

 

ROZDZIAŁ VI 

 Postanowienia końcowe 

§37. 

W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Animatorów uchwały o rozwiązaniu 

Legionu, zostanie przeprowadzona jej likwidacja. 

 

§38. 

Likwidację przeprowadzi Zarząd lub wskazane przez niego osoby. Majątek pozostały 

po likwidacji Legionu zostanie przekazany na rzecz Kościoła. 

 

§39. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy KPK. 
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ZAŁĄCZNIKI: 

 
1. Logo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 

2. Regulamin 

 

 

 
Załącznik nr 1 

 

 

 

 

LOGO MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA 

JEZUSOWEGO 
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Załącznik nr 2 

 
 

REGULAMIN  

Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego (Rycerza) 

 
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 winna panować wśród wszystkich Rycerzy. 

4. Rycerza cechuje miłość do nieprzyjaciół. 

5. Rycerz winien poświęcać się dla Boga i bliźniego. 

 

II. Obowiązki i powinności Małego Rycerza  

1. Rycerz przez dobre uczynki, słowo, modlitwę okazuje miłosierdzie bliźniemu.  

2. Rycerz zobowiązany jest do: 

1) codziennego odmawiania Różańca Św. i Koronki do Miłosierdzia Bożego, 

2) 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, 

3) ofiarowania Bogu jednego dnia w tygodniu, wybranego przez siebie, czyniąc post  

i pokutę, 

4) odmawiania raz w tygodniu w godzinach nocnych koronki do Miłosierdzia Bożego  

w wybranym przez siebie czasie: miedzy 21:00 a 5:00, 

5) wynagradzania Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie 

zniewagi świata w każdy trzynasty dzień miesiąca. 

 

III. Uwagi końcowe  

Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego w miarę możliwości: 

1. powinni organizować się w grupy modlitewne, w Kościele Katolickim 

2. raz w roku spotykać się na spotkaniu ogólnym. 

3. brać udział we Mszy św. w intencji Małych Rycerzy, odprawianej o godz. 15:00 raz  

w miesiącu. 


