
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie 

 PLAN REKOLEKCJI i ZJAZDU LEGIONU 
W RAMACH  

XXIV TRIDUUM KU CZCI BOGA OJCA 
LEGIONU MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO 

Niepokalanów, 5 – 7 SIERPNIA 2022 
Rekolekcje prowadzi ks. Andrzej Gos,  

Asystent XXIV Triduum ku czci Boga Ojca ks. Lesław Krzyżak 

PIĄTEK, 5. 08. 2022 
15:00 – Koronka1 i inne modlitwy w Godzinie Bożego Miłosierdzia (kaplica św. Maksymiliana) 

15:20 – Zawierzenie Duchowi Świętemu rekolekcji Legionu MRMSJ w ramach XXIV Triduum ku czci Boga Ojca  

15:30 – DROGA KRZYŻOWA (kaplica św. Maksymiliana) 

16:30 – Msza św. z homilią (I)  
ks. Andrzej - rekolekcjonista: Intencja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa i przebłaganie Boga Ojca za grzechy nasze i świata całego 

mocą wstawienniczą Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana.  

        ks. Lesław: O błogosławione owoce TRIDUUM ku czci Boga Ojca i wszelkich działań w ustanowieniu Święta Boga Ojca całej ludzkości) 

17:30 – Kolacja (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym) 

19:00  – Nauka rekolekcyjna (1) – Różaniec, – Nauka rekolekcyjna (2)  (sala św. Bonawentury – za Bazyliką) 

BLOK MODLITEWNY GOSPODARZY miejsca2  

19:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, 20:30 – Różaniec, 21:00 – Msza św. 

SOBOTA, 6.08. 2022 
6:00 – Godzinki ku czci NMP i Różaniec św. razem z grupą modlitewną (o. Mirosław OFMconv, kaplica św. Maksymiliana) 

7:00 – Msza św. z homilią (II)  (ks. rekolekcjonista, kaplica św. Maksymiliana dla uczestników rekolekcji) 

8:00 – Śniadanie (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym) 

9:00 – Nauka rekolekcyjna (2)  (ks. rekolekcjonista, kaplica św. Maksymiliana) 

10:00 – Różaniec św. w int. XIV SPOTKANIA Zarządu Legionu MRMSJ (kaplica) 

10:00 – w tym czasie XIV SPOTKANIE Zarządu Legionu MRMSJ (w Sali Konf. Domu Rekol. z ks. Lesławem – asystentem spotkania) 

11:00 – Nauka rekolekcyjna (3) (ks. rekolekcjonista, kaplica św. Maksymiliana) 

13:00 – Obiad (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym) 

13:00 – możliwość nabycia publikacji Legionu… dla uczestników Triduum (gościniec z tyły kaplicy św. Maksymiliana) 

15:00 – Godzina Miłosierdzia (prowadzi lokalna grupa modlitewna, kaplica św. Maksymiliana) 

15:20 – Zawierzenie Duchowi Świętemu Zjazdu Legionu MRMSJ w ramach XXIV Triduum ku czci Boga Ojca  

15:30 – Różaniec do 7 Boleści NMP (Kielce) 

16:00 – Msza św. z homilią (III)  (ks. rekolekcjonista, kaplica św. Maksymiliana dla wszystkich uczestników XXIV Triduum ku czci Boga Ojca) 

int. ks. Andrzej : W intencjach Małych Rycerzy i intencjach złożonych w koszyczku przed ołtarzem,  

int. ks. Lesław: Za dusze czyśćcowe szczególnie dusze zmarłych Małych Rycerzy i dusze z rodzin rycerzy  

17:30 – Kolacja (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym) a po kolacji możliwość nabycia publikacji). 

17:30 – Dalsza możliwości nabycia publikacji Legionu dla przybyłych na nocne czuwanie (gościniec z tyły kaplicy św. Maksymiliana) 

18:00 – Msza św. w kaplicy św. Maksymiliana – rezerwacja gospodarzy miejsca 

18:45 – Różaniec św. w intencji XV Zgromadzenie Animatorów (po Mszy św. w  kaplicą św. Maksymiliana ) 

18:00 – XV Zgromadzenie Animatorów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego dla delegatów lokalnych 

grup modlitewnych  (w Sali Konferencyjnej Domu Rekolekcyjnego z ks. Lesławem - asystentem spotkania ) 

BLOK MODLITEWNY LEGIONU W RAMACH ADORACJI BOGA OJCA 

19:30 Nauka rekolekcyjna (4)  ( ks. Andrzej ), 

20:30 Adoracja Najśw. Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie i modlitwa w ciszy ( ks. Andrzej ) 

21:00 Apel Jasnogórski, ofiarowanie z odnowieniem Aktu Zawierzenia (ks. Lesław Krzyżak), i c.d. czuwania modlit. (kaplica św. 

Maksymiliana):  

                                                           
1
 Prowadzi lokalna grupa modlitewna Miłosierdzia Bożego 

2
 Grupy modlitewnej o. Mirosława OFMconv, kaplica św. Maksymiliana 
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21:30 – Czuwanie modlitewne Legionu MRMSJ w ramach ADORACJI Boga Ojca ( Modlitwy do Ducha Świętego i I intencja Koronki 

do Bożego Miłosierdzia.   (_Kielce_Łódź_Ostrołęka_Warszawa i ci, którzy czczą i wysławiają Ojca całej ludzkości )  

22:30 – Czuwanie modlit. w ramach adoracji Boga Ojca ( Modlitwy do Boga Ojca i II intencja Koronki do Bożego Miłosierdzia. 

(_Gdynia_Grudziądz_Koszalin_Szczecin i ci, którzy chcą wielbić i dziękować Ojcu całej ludzkości) 

24:00 Msza św. uwielbienie Boga Ojca z homilią (IV) ks. rekolekcjonista, (kaplica św. Maksymiliana) 

(int. ks. Andrzej: Uwielbienie Boga Ojca i ustanowienie święta Boga Ojca całej ludzkości oraz potrzebne łaski i moc Ducha Świętego 

w usunięciu wszelkich przeszkód dla tego dzieła;  

Int. ks. Lesław: Zawierzenie Bogu Ojcu całego duchowieństwa szczególnie biskupów i proboszczów na terenie których diecezji i 

parafii są i działają Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego oraz dla wszystkich księży asystentów-opiekunów.    

W ramach „daru ołtarza” ofiara na cele organizacyjne – uroczyste złożenie zgłoszeń kandydatów i deklaracji na członka rzeczywistego 

Legionu z dokonanym uroczystym przyrzeczeniem; Po Komunii św.: odnowienie zawierzenia Bogu Ojcu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego i czcicieli Bożego Miłosierdzia (tekst na drugiej stronie okładki Śpiewniczka MR)   

NIEDZIELA, 7.08. 2022 
PO MSZY ŚW. O PÓŁNOCY kontynuacja czuwania modlitewnego Legionu MRMSJ w ramach ADORACJI Boga Ojca (kaplica) 

Ciąg dalszy czuwania do ok 6:00  (kaplica św. Maksymiliana) 

1:15 – Czuwanie modlit. w ramach adoracji Boga Ojca (w tym Różaniec tajem. Radosne i III intencja Koronki do Bożego Miłosierdzia  

(_Siedlce_Nowy Sącz_Pelplin_Czesrsk_Poddębice_i ci, którym dobrze jest z kochanym Ojcem całej ludzkości) 

2:00 – Czuwanie modlit.w ramach adoracji Boga Ojca ( w tym Różaniec tajem. Światła i IV intencja Koronki do Bożego Miłosierdzia.  

(_Bochnia_Nowy Sącz_Kraków_Wrocław_i ci, którzy się spieszą i trwają przy kochanym Ojcu całej ludzkości) 

3:00 – Czuwanie modlit. w ramach adoracji Boga Ojca ( w tym Różaniec tajem. Bolesne i V intencja Koronki do Bożego Miłosierdzia.  

(_Poznań_Bełchatów_Poddębice_Gniezno_i_ci, którzy kochają i czynią przebłaganie Ojcu całej ludzkości) 

4:00 – Czuwanie modlit. w ramach adoracji Boga Ojca ( w tym Różaniec tajem. Chwalebne i VI intencja Koronki do Bożego Miłosierdzia.  

( _Kraśnik–Włocławek_Opole_Pilica i_wszyscy_”wyspani"-pokutujący przy kochanym Ojcu całej ludzkości.) 

5:00 – Czuwanie modlit. w ramach adoracji Boga Ojca ( modlitwy do Boga Ojca i VII intencja Koronki do Bożego Miłiłosierdzia.  

(_Jastrzębie_Jejkowice_Radom_i_wszyscy_którzy_nie_narzekają_i wynagradzają Ojcu całej ludzkości.) 

6:00 – Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem ( ks. Lesław ) 

  

6:00 – Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem 

6:00 – Godzinki ku czci NMP modlitwy osobiste (kaplica św. Maksymiliana) 

7:00 – Msza św. ku czci Boga Ojca z homilią (V) (dla zainteresowanych, kaplica św. Maksymiliana) 

8:00 – Śniadanie (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym) 

9:00 – Nauka rekolekcyjna (7) sumująca ucztę duchową w Niepokalanowie (kaplica św. Maksymiliana) 

12:00 – Obiad  i WYJAZD DO DOMU  

Organizator: Zarząd Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego: 
Prezes Zarządu legionu MRMSJ – Wiesław Kaźmierczak, kom. 668 093 700 

Asystent duchowy: Ks. dr Lesław Krzyżak 

SUGESTIE ORGANIZATORÓW: 

►Na ucztę duchową przyjeżdżamy w stanie łaski uświęcającej - po spowiedzi w lokalnych miejscach zamieszkania.  

►W Niepokalanowie będzie można skorzystać z posługi sakramentu pokuty w Bazylice w czasie jaki jest wyznaczony do tej posługi przez 

Ojców Franciszkanów.  

►Zabieramy ze sobą ŚPIEWNICZKI Małego Rycerza.  

►Chętni do prowadzenia modlitw w BLOKU MODLITEWNYM - zgłoszenia do organizatorów  

►Wszelkie inicjatywy, sugestie, rady, działania zgłaszać organizatorom.  

►Nie praktykujemy samowoli w modlitwach i przebiegu uczty duchowej.  

►Maksymalnie ograniczamy nieużyteczne, niepotrzebne i głośne rozmowy tak w kaplicy jak i w domu rekolekcyjnym.  

►W modlitwach wspólnych zachowujemy równe tempo. Przy pomyłkach prowadzących modlitwy nie ingerujemy. Od tego są osoby właściwe: 

ksiądz, organizatorzy, wyznaczeni do prowadzenia modlitw.  

►Wszystkie modlitwy staramy się kierować do Boga Ojca więc treści rozważań i modlitwy dopasowane do przewodniej intencji jaką jest 

coroczne Triduum ku czci Boga Ojca.  

►Organizatorzy proszą także, aby czas jaki jeszcze pozostał do rozpoczęcia uczty duchowej w Niepokalanowie wykorzystać ofiarując 

dobrowolne umartwienia i modlitwy (sugerowana jest nowenna do Ducha Świętego przez ks. rekolekcjonistę) dla owocniejszego 

wykorzystania świętych rekolekcji w ramach XXI TRIDUUM.  

►Organizatorzy ofiarują wiele mszy św. w int. błogosławionego przebiegu tej uczty duchowej.  


