
Relacja z XVI Triduum ku czci Boga Ojca 
w ramach którego odbyło się  

V Spotkanie Zarządu Legionu MRMSJ 

VII Zgromadzenia Animatorów 

oraz XVI Czuwanie ku czci Boga Ojca 

Piątek, 1.08.2014 
XVI Triduum nie oficjalnie zostało rozpoczęte koronką do Bożego Miłosierdzia przed 

obrazem Jezusa Miłosiernego w kościele - Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w 

Kaliszu w Godzinie Bożego Miłosierdzia.  

Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło Mszą św. o godz. 19:00 poprzedzone nabożeństwem 

do Bożego Miłosierdzia (18:30). 

Msze św. ofiarowane przez Zarząd Legionu ks. Aleksander Jacyniak sprawował za 

Ojczyznę z uwagi na przypadającą w tym dniu kolejną rocznicę powstania 

warszawskiego. Natomiast ks. Lesław „o pomoc Bożą dla członków rodziny śp. Zofii 

Grochowskiej”. 

Apelem jasnogórskim o 21:00 rozpoczęty został blok modlitewny w kaplicy Domu 

Rekolekcyjnego. Dla 50 osobowej grupy zakwaterowanych Małych Rycerzy w domu 

rekolekcyjnym wystawienie Najświętszego Sakramentu dokonał i modlitwy prowadził 

ks. dr. Lesław Krzyżak, który przybył na Triduum jako uczestnik.  

O północy dwaj asystujący nam księża sprawowali Mszę św. jako „wynagradzającą 

Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy nasze (Legionu, naszych rodzin), 

Polski (szczególnie stojących u steru władzy) i świata całego oraz o pokój na Ukrainie i 

wszystkich miejscach działań zbrojnych” (ks. A. Jacyniak). Natomiast ks. Lesław 

sprawował tę mszę św. „za dusze czyśćcowe i potrzebujące Bożej pomocy”. 



Sobota, 2.08.2014 
Po śniadaniu (9:00) o godz. 10:00 przedstawiciele Małych Rycerzy z Głubczyc 

rozpoczęli czuwanie modlitewne w kościele przed wystawionym Najświętszym 

Sakramentem. W tym czasie odbyło się V spotkanie Zarządu Legionu. W obradach 

uczestniczyli:  

 Ks. dr Aleksander Jacyniak – kapelan Legionu MRMSJ 

 Ks. dr Lesław Krzyżak – opiekun duchowy spotkań ogólnopolskich Legionu 

 Wiesław Kaźmierczak – Prezes Zarządu Legionu MRMSJ 

 Maria Mrózek – Sekretarz Zarządu Legionu MRMSJ 

 Danuta Buczyńska – członek Zarządu Legionu MRMSJ (przedstawiciel 

zagranicy) 

 Anna Antosik-Stemplowska - członek Zarządu Legionu MRMSJ. 

 Jacek Wikierski – zaproszony przedstawiciel Koła Małych Rycerzy MSJ w 

Koszalinie. 

Na wstępie zostało przedstawione przez prezesa sprawozdanie i kwestie  do 

omówienia dotyczącego spotkań i spraw od ostatniego IV Spotkania Zarządu Legionu 

MRMSJ tj. od 16.02.2013 do chwili obecnej, 1.08.2014r.  

Następnie Prezes przedstawił plan działań na pozostały czas 2014 i nowy okres w 

2015. 

Kwestie omawiane: 

1. Najbliższe rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym (CEF) w Koszalinie ul 

Seminaryjna 2: 

 2-6.09.2014 z ks. Jackiem Skowroński, charyzmatycznym spowiednikiem 

ze Szczecina 

 22-25.09.2014 – z ks. Pawłem Kowalskim – opiekunem koła MRMSJ w 

parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie. Rekolekcje dla Małych Rycerzy 



i miłośników liturgii trydenckiej. Głoszenie nauk rekolekcyjnych są 

planowane przez kilku kapłanów. 

2. Została ustalona data XVII Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu, 31.07. – 

2.08.2015 

3. Data kolejnej pielgrzymki zawierzenia na Jasnej Górze może być ustalona z 

kustoszem klasztoru dopiero w październiku. 

4. Na sobotę, 11 października 2014 jest ustalony termin II Zjazdu Miłosierdzia 

Legionu MRMSJ w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Serdecznie 

na to spotkanie zapraszają rycerze z Bochni. Zmiana pierwotnego terminu 

(4.10.2014) dokonana została z uwagi na organizowany Światowy Kongres 

Miłosierdzia. 

5. Ks. Kapelan Legionu poddał do rozważenia zorganizowania rekolekcji w 

Sanktuarium Maryjnym w Świętej Lipce. 

6. Przedstawiona została propozycja Prezesa stworzenia ośrodków w granicach 

diecezjalnych. Po krótkiej analizie ilości rycerzy w diecezjach, Kapelan 

Legionu podał propozycję rejonów w granicach metropolii. (Metropolia 

obejmuje terytorium administracyjne 2-4 diecezji). Celem nowej struktury 

ośrodków regionalnych jest koordynacja lokalna Małych Rycerzy, wybranie 

koordynatora jako osoby wspomagającej Zarząd i koordynującej cele i 

zadania w ośrodku regionalnym. Jest prośba o wskazywanie operatywnych 

kandydatów na koordynatorów. 

7. Prezes wspomniał o prowadzonych rozmowach z ks. dr Grzegorzem Bliźnim, 

założycielem Zgromadzenia Misjonarzy Miłosierdzia Bożego tzw. 

Misericordianie mających na celu otoczenia opieką formacyjną Legionu jako 

III Zakonu Świeckich (zgodnie z zapiskami śp. s. Zofii Grochowskiej tom I s. 

40 dnia 5.07.1990r. „z Tych Rycerzy powstanie Trzeci Zakon”). 

Misericordianie w swej duchowości są bliscy Małym Rycerzom, stąd podjęty 

został nie łatwy dialog z tym Zgromadzeniem. Ks. Aleksander stwierdził przy 

tym temacie, że należy poszukiwać, próbować i podejmować rozmowy w tej 

kwestii. 



8. Danuta z Berlina - członek Zarządu poruszyła sprawę duchowej opieki 

lokalnych grup Małych Rycerzy. Na pytanie ile jest grup bez kapłana – prezes 

stwierdził, że łatwiej jest określić ile kół Małych Rycerzy ma opiekę kapłańską. 

Jacek Wikierski zauważył, że jest potrzeba stworzenia opracowanych 

zwięzłych informacji , które pomogłyby ewentualnym opiekunom, 

proboszczom w przybliżeniu stosownych informacji. 

9. W ramach struktury Legionu poruszony został temat nowych powołań do 

Legionu. Stwierdzono, że jeżeli nie będzie przybywać młodszej generacji 

Wspólnoty, legion będzie „topniał”. Potrzeba jest generalnej modlitwy 

wszystkich rycerzy, aby Król Miłosierdzia wezwał i powołał po imieniu tych, 

którzy są jeszcze nie zagospodarowani w Winnicy Pańskiej. Wskazane jest 

modlitwa „Szturmówka do św. Aniołów” i orędownictwo św. Patronów 

Legionu, szczególnie św. Jana Pawła II, który potrafił zwoływać wielkie 

zgromadzenia ludzi młodych i był ich przyjacielem. 

10. Prezes zauważył potrzebę zmian w Zarządzie Legionu. Sprawa jest do 

przemyślenia i omodlenia.  

11. Podjęto temat Modlitewnika Małego Rycerza. Opracowanie takiego 

modlitewnika jest koniecznością. To wyróżnia wspólnotę zorganizowaną. 

Zarząd zdaje sobie sprawę z różnorodnych programów wypracowanych przez 

lokalne grupy modlitewne. Ks. Lesław zaproponował, aby na stronie 

internetowej zamieszczać propozycje modlitw funkcjonujących w lokalnych 

ośrodkach, kołach, grupach i na bazie nadesłanych propozycji zredagować 

modlitewnik. Ks. Jacyniak zasugerował określenie terminu nadsyłania 

lokalnych opracowań modlitewnych – ustalono czas nadsyłania - 3 miesiące – 

czyli do końca października 2014. 

12. Danuta z Berlina wywołała jeszcze temat inicjatyw podjętych przez Małych 

Rycerzy. Zapytała jak wygląda grafik godzin Krucjaty Wynagradzającej 

Najśw. Sercom Jezusa i Maryi za Ojczyznę. Otrzymała informację, że są 

jeszcze wolne godziny, ale jest ich niewiele. Jest potrzeba przypomnienia 

rycerzom o tej ważnej inicjatywie podjętej 2 lata temu na Jasnej Górze jako 

dar dla Matki Bożej Królowej Polski. 



13. Były jeszcze rozmowy o publikacjach Legionu. Jest prośba do animatorów i 

przedstawicieli grup o doprecyzowanie ilości prenumeraty kwartalnika Głosu 

Małego Rycerza i innych dodatkowych publikacji. Padła propozycja o 

publikowaniu Głosu 2 razy w roku. Na razie trwamy jeszcze przy kwartalnym 

okresie publikacji. Być może po dokonaniu sondażu w Legionie, wydawanie 

Głosu MR w roku 2015 zostanie określone na 3 numery w roku czyli co cztery 

miesiące. Zarządowi i redakcji Głosu potrzebne są informacje o 

prenumeracie.  

Spotkanie blisko 2 godz.  

W tym czasie modlitwy prowadzili rycerze z Głubczyc, Gniezna i Szczecina, a po 

obiedzie rycerze z Głuchołaz, Gdyni, Koszalina. 

O 16:00 doszło do skutku zaplanowane VII Zgromadzenie Animatorów. W 

obradach wzięło udział wg listy obecnych 30 osób ze Szczecina, Koszalina, 

Głubczyc, Siedlec, Niemodlina, Pelplina, Berlina, Piotrkowa Trybunalskiego, 

Bochni, Pleszewa, Galew-Dobrzycy, Jarocina, Grodkowa, Gumienicy-Pogorzeli, 

Wrocławia, Opola, Gniezna, Kalisza, Poznania, Gdyni, Kielc, Tarnowskich Gór, 

Głuchołaz, Cieszyna, Gliwic i Warszawy. 

Spotkanie rozpoczął modlitwą i prowadził na prośbę prezesa Kapelan Legionu ks. 

Aleksander Jacyniak. Pierwszym punktem obrad VII Zgromadzenia Animatorów 

było sprawozdanie z działalności Zarządu Legionu MRMSJ w okresie 3.08.2013-

2.08.2014 przez prezesa Wiesława Kaźmierczaka. Tematy podejmowane głównie 

te poruszane na spotkaniu Zarządu. 

1. Propozycje Nowych struktur ośrodków Legionu MRMSJ w granicach 

diecezji i metropolii w strukturze Kościoła w Polsce.  



 
2. Zmiana Rady Głównej – zastanowienie się nad zmianami i nowymi 

kandydatami podczas kolejnego Zgromadzenia w roku 2015. (zob. pkt 10 

obrad Zarządu). Prezes w swoim uzasadnieniu odniósł się do Statutu, w 

którym kadencja Zarządu jest uregulowana stosownymi przepisami. 

Stwierdził, że funkcja którą pełni nie jest dożywotnia mimo wskazania go 

przez założycielkę Legionu. Kapelan w swoim wystąpieniu potwierdził te 

słowa uznając za słuszne w świetle obowiązującego Statutu dokonanie 

kolejnych wyborów nowego Zarządu na kolejnym Zgromadzeniu 

Animatorów. 

3. Data kolejnego XVII Triduum – 31 lipiec – 2 sierpień 2015 i pod znakiem 

zapytania jest udział Kapelana w tym czasie z uwagi na nowe obowiązki 

kustosza w Sanktuarium Matki Bożej w Świętej Lipce. Tu ks. Jacyniak 

zaproponował zorganizowanie pielgrzymki lub rekolekcji bądź czuwania 

modlitewnego. 

4. Przybliżony został ogólnie temat modlitewnika Małego Rycerza 

poruszony na spotkaniu Zarządu. (zob. pkt 11 obrad Zarządu) 

5. Kapelan podał przyczyny dla których nie ma potrzeby wydłużania 

Triduum do pierwotnej postaci (3 pełne doby, które były związane z 



prowadzonymi rekolekcjami). Obecnie wskutek wielu spotkań 

ogólnopolskich (Jasna Góra – wiosną i Kraków – jesienią) oraz licznych 

rekolekcji lokalnych wydłużenie łączyłoby się z dodatkowymi kosztami. 

Ta przyczyna oraz inne jak kondycja zdrowotna  i dyspozycyjność 

czasowa nie przemawiają za jakimikolwiek zmianami. 

6. W sprawie Krucjaty (zob. pkt 12 obrad Zarządu) – został ogłoszony apel 

do wszystkich animatorów i rycerzy o informowanie i zgłaszanie chętnych 

do Krucjaty Adoracji Wynagradzającej za Ojczyznę. 

7. Ks. Aleksander Jacyniak w pierwszą niedzielę czerwca, 2.06.2015 roku 

będzie obchodził uroczyście 30 rocznicę święceń kapłańskich  w Świętej 

Lipce. Na tę uroczystość są zaproszeni także Mali Rycerze. 

Ten temat zakończył obrady Zgromadzenia Animatorów.  

Msza o 19:00. Nasi kapłani polecali m.in. własne intencje. Mszy św. przewodniczył i 

słowo do nas skierował ks. Kapelan Legionu.  

Po Mszy św. ks. Jacyniak jako długoletni kustosz Sanktuarium zaprezentował to 

miejsce przybyłym na tegoroczne Triduum. Obecni mogli jeszcze zaopatrzyć się w 

publikacje Legionu i dewocjonalia w zakrystii świątyni. 

O 21:00 Apel Jasnogórski, wystawienie Najświętszego Sakramentu i kontynuacja 

czuwania wg grafiku. Zostały wyznaczone godzinne prowadzenie modlitw przez 

przedstawicieli grup modlitewnych. Rozpoczęła Bochnia, potem Szczecin, Kalisz. 

Msza o północy to kulminacyjny punkt XVI czuwania modlitewnego ku czci Boga Ojca. 

Sprawowali ją bliscy naszej wspólnocie duchowni: ks. A. Jacyniak – „O uwielbienie 

Boga Ojca, o ustanowienie święta Boga Ojca w Kościele i jako zawierzenie Bogu Ojcu 

Legionu MRMSJ i wszystkich spraw Wspólnoty”. Natomiast ks. L. Krzyżak – „Za 

wszystkich MRMSJ  nieobecnych na Triduum, polecających się, oczekujących Bożej 

pomocy i tych którzy powinni być polecani dobremu Bogu szczególnie przez Królową 

Aniołów”.  

Kilka słów z homilii ks. Aleksandra…  



Tematem homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej  przez ks. Jacyniaka o północy 

była męczeńska śmierć św. Jana Chrzciciela. 

O. Aleksander nazwał św. Jana prorokiem pogranicza Starego i Nowego Testamentu. 

Święty Jan był człowiekiem prawdy. On tą prawdą żył, odważnie ją głosił i jej bronił. On 

za nią zapłacił swoim życiem. 

My, ludzie dzisiejszych czasów, często rozmawiamy z sobą w sposób wyszukany, 

wygłaszając „słodkie mowy” i posługując się pochlebstwami. 

Robimy to, bo to jest dla nas łatwiejsze od głoszenia prawdy, która najczęściej boli. 

Według o. Aleksandra powinniśmy zacząć dostrzegać skryte cele mowy przesiąkniętej 

pochlebstwami, która szuka swego zysku. 

Każdemu z nas trudno jest przyjąć słowa krytyki na swój temat. Często jest tak, że 

odwracamy się od tych, którzy zauważają  coś negatywnego w naszym zachowaniu.   

Tymczasem takie wypowiedzenie prawdy o nas przez drugiego człowieka jest aktem 

jego odwagi i miłości do nas i ma na celu nasze dobro i taką mowę należy uznać za 

wartościową, bo ona nie szuka swego. 

„Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na 

miejsce pustynne, osobno...”  MT 14,13 

Ks. Aleksander komentując te słowa Ewangelii powiedział, że pustynia jest miejscem 

refleksji, czasem kuszenia i szkołą naszego dorastania duchowego. 

My wszyscy powinniśmy bez obawy wychodzić na pustynię, aby się tam spotkać nie 

tylko z samym sobą, ale przede wszystkim z Bogiem. 

Bóg przemawia do nas w ciszy. Na pustyni jesteśmy skupieni, bo tam nas nic nie 

rozprasza. Na pustyni brakuje wody i kiedy jest się spragnionym, to wtedy zaczyna się 

jej poszukiwać i odnajduje. Pustynia jest dla nas szansą , ona jest dla nas wielką 

szansą odnalezienia najważniejszego źródła Wody Życia - jakim jest Jezus Chrystus, 

nasz Zbawiciel. Amen. 



W czasie Mszy św. jako dar ofiarny zostały złożone 4 zgłoszenia kandydatów (ze 

Szczecina i Złoczewa) i 2 deklaracje na rycerzy rzeczywistych  (Szczecin, Wrocław). 

 

W czasie Mszy św. jako dar ofiarny zostały złożone zgłoszenia kandydatów (2) i 

deklaracje na rycerzy rzeczywistych (5). 

Na zakończenie Mszy św. zostały poświęcone nabyte dewocjonalia. 

Po Mszy św. czas na herbatę, kawę i ciasto przygotowane jak co roku przez lokalną 

grupę Małych Rycerzy z Kalisza.  

W tym czasie odbyło się spotkanie z kilkoma uczestnikami młodszej generacji Legionu 

z prezesem i ks. Lesławem. Na zaproszenie Kapelana przybyło 6 przedstawicieli ze 

Szczecina, z Przekory (miejscowość niedaleko Świnic Warckich, parafii św. Faustyny, 

ośrodek łódzki), Złoczewa – (kandydat z ośrodka kaliskiego), Głuchołaz, Gdyni, i 

Wrocławia. Spotkanie miało na celu wysondowanie kilku informacji ważnych dla 

Zarządu. 

1. Jak długo trwają we wspólnocie i dlaczego? 

2. Co skłoniło do wstąpienia w szeregi Legionu?  

3. Co z ich punktu widzenia należy czynić, aby wspólnota wzrastała liczebnie i 

duchowo. Jakie podjąć działania do zachęcenia wstępowania w szeregi 

Legionu, szczególnie młodszego pokolenia? 

Czuwanie modlitewne zostało wznowione wystawieniem Najświętszego Sakramentu i 

prowadzeniem modlitw wg grafiku w kolejności: Pelplin z Berlinem, Poznań, 

Warszawa, zakończył Włocławek.  

Część obecnych na czuwaniu skorzystała jeszcze z nawiedzenia Sanktuarium św. 

Józefa leżącego kilkaset metrów od Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego. 

Wspólne śniadanie zakwaterowanych rycerzy w domu rekolekcyjnym zakończyło 

oficjalne uczestnictwo reprezentacji Legionu z Polski i zagranicy.   



Szacunkowo w czuwaniu modlitewnym ku czci Boga Ojca w Roku Pańskim 2014 

wzięło udział ok 130 przedstawicieli Legionu. Jest to duży spadek w porównaniu z 

rokiem ubiegły i latami poprzednimi.   

mr Wiesław z Koszalina 

Refleksja rycerki z Koszalina 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.  

Będąc w Kaliszu na spotkaniu XVI Triduum ku czci Boga Ojca było mi przykro, że jest 

nas tak mało w porównaniu z poprzednimi latami. W regulaminie dla Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego jest napisane, aby raz w roku spotkać się na 

spotkaniu ogólnym.  

Jesteśmy Małymi Rycerzami Miłosiernego Serca Jezusowego Bóg zna nasze serca i 

to On nas powołał do tej Wspólnoty nie dla ozdoby ale do służby Bogu i duszom 

ludzkim. Od nas zależy jak wypełniamy nasze zadania i obowiązki, które tak bardzo są 

potrzebne i oczekiwane przez Niebo w czasach w których żyjemy. Pan Bóg z wielką 

radością czekał na nas w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kaliszu. Myślę, że każdy 

Rycerz powinien dać odpowiedź Bogu Ojcu czy odpowiedziałam(em) „tak” na to 

zaproszenie .   

Będąc na pewnych rekolekcjach do domu wróciłam z niepokojem, że za mało 

zapamiętałam, za mało było głębi… taki niedosyt. Ale we wspólnocie, do której Bóg 

mnie powołał byłam razem w jedności modliłam się. Pan Bóg dał Łaski, które 

przygotował dla nas i ja tam byłam i je otrzymałam. Nie wszyscy od razu czują Łaski, 

które Bóg rozdaje nam, a które są nam potrzebne do wzrostu duchowego do 

zgłębiania wiary, dar modlitwy i inne, które każdemu z osobna są nam potrzebne w 

drodze do Nieba.  

Gdy staniemy przed Bogiem, wówczas powie „Ja liczyłem na Ciebie” i nam pokaże 

zmarnowane godziny na próżności, brak chęci do modlitwy i zapyta „dlaczego nie 

byłaś(eś), gdzie twoja wspólnota upraszała i dostawała Łaski. Robimy się letni a Bóg 

powiedział, gdzie dwaj lub trzej gromadzi się w imię moje ja jestem pośród nich i 

napełnia nas swoimi darami. Postarajmy się to zrozumieć a Bóg będzie się nami 

radował.  



Wiele razy jestem zdziwiona, że tyle mam Łask od Pana a mam bardzo dużo, że serce 

pomieścić nie może… Mam tą świadomość, że droga którą idę czyli wypełnianie 

obowiązków modlitwy, rekolekcje, spotkania w tej wspólnocie, do której zostałam 

powołana - Pan otwiera me serce i odbieram Łaski, które mi przeznacza…  

Czuję opiekę całego Nieba i naprawdę nic mi nie brakuje i wiem, że dobry Bóg się mną 

opiekuje. 

Niech Was Bóg napełnia łaskami mądrości, radości i zdrowia.  

Z Panem Bogiem i do zobaczenia na spotkaniach u źródła Miłości Miłosiernej. 

mr Teresa z Koszalina  

 

P.S. Naturalną jest rzeczą, że nie każdy mógł przybyć na tę coroczną ucztę duchową. 

Obowiązki, kondycja zdrowotna i finansowa, dyspozycyjność czasowa często nie 

pozwoliła mimo szczerych chęci i pragnienia. Nie mniej zdajemy sobie sprawę z tego, 

że wielu członków nie ma i nie miało takich przeszkód, by móc wspólnie uczestniczyć 

w tej uczcie duchowej ku czci Boga Ojca. Jeżeli kogoś bardzo kochamy, nie 

szczędzimy trudów i ofiar, aby okazać swoją miłość i oddanie.  

Kiedy żyła wśród nas śp. s. Zofia, czyż nie dla niej między innymi wielu przybywało. A 

czyż Bóg Ojciec nie zasługuje na większy szacunek i miłość niż Jego stworzenie? 

Czyż da się On prześcignąć w hojności? Rozważmy to także w naszym rachunku 

sumienia… 

Redakcja 

 


