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Przychylając się do prośby Przewielebnego Ojca, przesyłam
aprobatę dla Statutu Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.
Wyrażam serdeczne życzenie, aby ambitnie nakreślone cele Legionu mogły się
urzeczywistniać dla dobra poszczególnych wiernych, jak i całego Kościoła.
Życzę też, ażeby nakreślone w Statucie ramy organizacyjne nie stanowiły
nadmiernego obciążenia w duszpasterstwie Legionu, a jednocześnie były
skuteczne w podejmowaniu niezbędnych inicjatyw.
Łączę serdeczne błogosławieństwo

Biskup Pelpliński
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WSTĘP
„Bóg jest miłością" (1J 4,8) - stwierdził św. Jan
Ewangelista, który „...spoczywał na Jego piersi..." (J 13,23b)
podczas Ostatniej Wieczerzy.
Chrześcijanie pierwszych trzech wieków, wierząc w tę
miłość, którą nas ukochał aż do śmierci i to śmierci krzyżowej,
odpowiadają swoją miłością posuniętą niekiedy także aż do
śmierci.
Czasami jednak ludzie zapominają o tej prawdzie;
wręcz twierdzą, że Pan Bóg w ogóle nie zajmuje się
człowiekiem i ludzkością.
Pan Jezus jednak kochając nas mimo wszystko,
przypomina o swojej miłości. Ukazuje swoje Najświętsze
Serce całe w płomieniach, przebite, okolone cierniem, z
krzyżykiem tkwiącym na jego szczycie. Powiedz ludziom, że
kocham ich. Za niewdzięczność i zapomnienie domaga się
wynagradzania.
Te objawienia stały się w Kościele świętym
przyczynkiem rozwinięcia kultu Serca Pana Jezusa: Godzina
święta w pierwsze czwartki miesiąca i Komunia św.
wynagradzająca w pierwsze piątki miesiąca.
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Gdy nadal ludzkość zapominała o miłości Boga, a
nawet zaprzeczała Jego istnieniu, ponieważ tyle zła,
zwłaszcza w XX wieku: wojny światowe, tyle krzywd
ludzkich, mordowania, wyzyskiwania jednych przez drugich,
zabijania nawet dzieci nie narodzonych; Pan Jezus dnia 22
lutego 1931 roku w Płocku przez objawienia bł. s. Faustyny
przypomni znowu, że nas kocha. Nakazuje z ogromnym
naciskiem uwiecznić to przypomnienie przez namalowanie
Jego postaci - unaocznionego Miłosierdzia Bożego w obrazie
z podpisem: „Jezu, ufam Tobie!"(Dz. Nr 47). Tym razem
zachęca nas do bezgranicznej ufności w Miłosierdzie Boże i
czynienia miłosierdzia wobec bliźnich.
Kult Miłosierdzia Bożego według form wskazanych
przez bł. s. Faustynę rozwija się dynamicznie na całym
świecie, zwłaszcza po zniesieniu w 1978 roku zakazu Stolicy
Apostolskiej z roku 1959.
Biorąc pod uwagę różne „znaki" widzimy potrzebę
powstania czegoś pośredniego: kultu Miłosiernego Serca
Jezusowego. Naprowadzają nas na tę myśl wypowiedzi Pana
Jezusa zanotowane przez bł. s. Faustynę w jej „Dzienniczku".
To określenie „Miłosierne Serce Jezusa" jest użyte około 60
razy. W tym kierunku prowadzi nas również św. Paweł
Apostoł przez swoją wypowiedź w Liście do Koryntian:
Chrystus nie może „być podzielony" (1Kor 1,13).
Ratunkiem dla świata i człowieka jest Serce Boże.
Skorzystają ci, którzy uwierzą w Jego miłość, Jemu zaufają i
będą miłosierni. W całej Polsce są już gorliwi czciciele
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Miłosiernego Serca Jezusowego. Pragną nie tylko liczyć na
Miłosierdzie Boże, je upraszać i głosić, ale także nie chcą
zapominać o wynagradzaniu za zniewagi, jakich doznaje Jego
Serce. Pragną uformować się i tworzyć wspólnotę pod nazwą:
LEGION
MAŁYCH RYCERZY
MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO.
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ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
Artykuł 1
Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca
Jezusowego, zwany dalej Legionem Małych Rycerzy, jest
stowarzyszeniem katolickim, działającym na podstawie prawa
kościelnego, powołanym przez Biskupa Koszalińsko Kołobrzeskiego.
Artykuł 2
§1. Legion Małych Rycerzy jest kościelną osobą prawną. Może
używać własnej pieczęci okrągłej i własnego znaku
graficznego. (załącznik nr )
§2. Nazwa i znak graficzny Legionu Małych Rycerzy
podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa.
Artykuł 3
§1. Siedzibą Legionu Małych Rycerzy jest Koszalin.
§2. Podstawową strukturę Legionu Małych Rycerzy stanowią
ośrodki diecezjalne, koła przyparafialne i przykościelne.
§3. Siedziba (Sekretariat) Legionu Małych Rycerzy znajduje
się w Domu Miłosierdzia, w Koszalinie ul Monte Cassino .
§4. Legion Małych Rycerzy może należeć do organizacji
międzynarodowych o podobnych celach i założeniach oraz
współpracować z innymi stowarzyszeniami, organizacjami
oraz instytucjami w Polsce i za granicą.
6

Artykuł 4
§1. Legion Małych Rycerzy pozostaje w szczególnym związku
duchowym z Towarzystwem Jezusowym.
§2. Bliższe określenie związku, o którym mowa w §1, może
nastąpić w formie umowy między Radą Główną Legionu
Małych Rycerzy a wspomnianym Towarzystwem. Umowa ta
wymaga zatwierdzenia przez Biskupa diecezjalnego
właściwego z racji położenia siedziby Legionu Małych
Rycerzy
.
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ROZDZIAŁ 2
Cele, środki działania, duchowość i formacja
Artykuł 5
Legion Małych Rycerzy jest ruchem duchowym. Formuje się
na podstawie Regulaminu Małego Rycerza oraz w duchu:
a) św. Ignacego Loyoli, rozmyślanie „O dwóch
b) sztandarach", stąd Legion..., jako antidotum przeciwko
legionom szatana;
c) św. Teresy od Dzieciątka Jezus: „mała droga dziecięctwa
duchowego", stąd Małych...;
d) św. Andrzeja Boboli, apostolstwo rycerskie, aż do
śmierci, stąd Rycerze...;
e) św. Małgorzaty Alacoąue, posłanniczki Najświętszego
Serca Pana Jezusa oraz
bł. s. Faustyny Kowalskiej, apostołki Miłosierdzia
Bożego, skupiając te dwa charyzmaty, stąd Miłosiernego
Serca Jezusowego.
Artykuł 6
§1. Legion Małych Rycerzy pragnie żyć w duchu trzech rad
ewangelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.
§2. Jest to III Zakon, który pragnie żyć w duchu wszystkich
trzech rodzajów zakonów: kontemplacyjnych, apostolskich i
czynnych.
Artykuł 7
Celem apostolskim Legionu Małych Rycerzy jest
ewangelizacja. Wzorem jest Jezus Chrystus, głoszący Dobrą
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Nowinę - Ewangelię miłosierdzia: czynem, słowem i
upraszającym dla nas swoją modlitwą miłosierdzie Boga
Ojca.
Artykuł 8
Legion Małych Rycerzy w swojej duchowości łączy kult
Serca Jezusowego, którego głównym celem jest
wynagradzanie za zniewagi wyrządzane temu Sercu, z
kultem Miłosierdzia Bożego, w którym podstawowym aktem
jest ufność i miłosierdzie. Myśl połączenia tych dwóch
kultów zawiera się w słowach Ojca świętego Jana Pawła II:
„W sposób szczególny zdaje się Kościół wyznawać
miłosierdzie Boże i oddawać mu cześć, zwracając się do
Chrystusowego Serca; właśnie bowiem zbliżenie się do
Chrystusa w tajemnicy Jego Serca; pozwala nam zatrzymać
się w tym niejako centralnym a zarazem po ludzku najłatwiej
dostępnym punkcie objawienia miłosiernej miłości Ojca,
która stanowi centralną treść mesjańskiego posłannictwa
Syna Człowieczego" (Encyklika „O Bożym miłosierdziu" VII,13).
^*

Artykuł 9
Święty Ignacy Loyola w swoich „Ćwiczeniach
duchownych" (Fundament, zasada pierwsza i podstawowa)
przyponiina, że „Człowiek po to jest stworzony, aby Boga,
Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił
duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone
dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla
którego jest on stworzony" (nr 23). Członkowie Legionu
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Małych Rycerzy osiągają ten cel przez poznawanie Pana
Boga, zwłaszcza jako Miłosierdzie (aby chwalić, trzeba
poznać), oddawanie czci przez wynagradzanie za
niewdzięczność i zniewagi, a zwłaszcza przez pełną ufność.
Służą Jemu najpełniej przez miłosierdzie wobec bliźnich.
Artykuł 10
Legion Małych Rycerzy we wszystkich swoich
poczynaniach jest posłuszny nakazowi św. Ignacego Loyoli:
„Sentire cum Ecclesiae" -„Reguły o trzymaniu z
Kościołem".„Dla zachowania prawdziwej postawy, jaką
powinniśmy mieć w Kościele wojującym [dzisiaj:
pielgrzymującym], należy przestrzegać następujących reguł.
Reguła 1. Odłożywszy na bok wszelki sąd własny
powinniśmy trzymać umysł nasz gotowy i skory do
posłuszeństwa we wszystkim prawdziwej Oblubienicy
Chrystusa, Pana naszego, a jest nią nasza święta Matka Kościół Hierarchiczny" („Ćwiczenia duchowne" nr 252 i
253). Postawę bł. s. Faustyny: „O mój Jezu, trudno, ale
przedkładam głos Kościoła ponad głos, którym przemawiasz
do mnie" (Dz. nr 497) przyjmuje za swoją.
Artykuł 11
Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi jest dla
nas wzorem i pomocą do osiągania wymienionych celów.
Pragniemy wynagradzać tym Sercom szczególnie w
liturgiczne wspomnienie oraz w każdy pierwszy piątek i
pierwszą sobotę miesiąca oraz każdego 13 dnia miesiąca.
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Artykuł 12
Legion Małych Rycerzy pielęgnuje kult Serca Bożego i
Bożego Miłosierdzia (wg obietnic dane św. Małgorzacie i św.
Faustynie zob. str.
) wg lokalnych uwarunkowań i
możliwości.
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ROZDZIAŁ 3
Ośrodki diecezjalne i Kola Legionu Małych Rycerzy oraz
ich władze
Artykuł 13
§1. Ośrodki diecezjalne stanowią wszyscy członkowie
Legionu Małych Rycerzy mieszkający na terenie diecezji.
§2. Spośród animatorów diecezjalnych zostaje wskazany
koordynator ośrodka diecezjalnego do kontaktów z kurią,
zarządem i animatorami oraz synchronizacji działań Małych
Rycerzy w diecezji.
§3.Biskup
diecezjalny
w
tym
celu
powołuje
kapelana-moderatora diecezjalnego.
Artykuł 14
§1. Koła Legionu Małych Rycerzy mogą powstawać przy
parafiach (koła przyparafialne) lub przy kościołach
nieparafialnych (koła przykościelne).
§2. Koło Legionu Małych Rycerzy powstaje z inicjatywy co
najmniej 5 osób pragnących wstąpić do Legionu Małych
Rycerzy, na mocy pisemnego powołania koła przez
proboszcza lub rektora kościoła, z zachowaniem przepisu §4 i
§5.
§3. Osoby, o których mowa w §2 muszą być pełnoletnie i
spełniać warunki wyliczone w art.24 §1 lit. a), b) i d).
§4. Na powołanie pierwszego koła poza diecezją
koszalińsko-kołobrzeską wymagana jest uprzednia pisemna
akceptacja miejscowego Biskupa diecezjalnego.
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§5. Powoływanie dalszych kół w diecezjach, o których mowa
w paragrafie 4, nie wymaga dodatkowych pozwoleń władzy
kościelnej.
Artykuł 15
§1. Koło wraz z powołaniem otrzymuje swojego kapelana
(asystenta duchowego), którym jest miejscowy proboszcz czy
rektor kościoła lub wyznaczony przez nich kapłan.
§2. Do zadań kapelana należy przede wszystkim:
a) czuwać nad wiernością założeń statutowych i
regulaminowych;
b) pełnić rolę ojca duchownego;
c) animować działalność miłosierdzia, apostolstwo słowem i
intencji modlitewnych.
Artykuł 16
§1. Władzami koła przyparafialnego i przykościelnego są:
a) animator
b) zastępca animatora,
c) sekretarz,
d) skarbnik.
§2. Animatora koła powołuje odpowiednio proboszcz lub
rektor kościoła z trójki kandydatów wybranych spośród siebie
przez członków rzeczywistych koła.
§3. Wybór kandydatów, w osobnych głosowaniach tajnych,
dokonuje się przy obecności przynajmniej połowy członków
rzeczywistych koła zwykłą-większością głosów.
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§4. Zastępcę animatora, sekretarza i skarbnika mianuje
animator koła po zaciągnięciu rady proboszcza lub rektora
kościoła i po konsultacji z członkami rzeczywistymi koła.
Artykuł 17
§1. Kadencja władz koła trwa trzy lata.
§2. Poprzednia kadencja wygasa z chwilą objęcia urzędu przez
osobę wyznaczoną na dany urząd.
§3. Do ważności objęcia każdego urzędu wymaga się złożenia
oświadczenia o przyjęciu urzędu w obecności kapelana koła i
przynajmniej dwóch świadków. Z objęcia urzędu należy
sporządzić protokół zgodnie z przepisami prawa
kanonicznego.
§4. Dany urząd może być sprawowany przez kolejne kadencje
wg uznania i autonomicznej decyzji koła.
§5. Wyboru kandydatów na nową kadencję można dokonać
nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem kadencji
aktualnych władz.
§6. Do ważności rezygnacji z urzędu podczas trwania kadencji
wymaga się jej przyjęcia przez osobę upoważnioną do jego
obsadzenia.
§7. W przypadku śmierci, rezygnacji z urzędu lub jego utraty,
osoba uprawniona do jego obsadzenia powołuje pełniącego
obowiązki do czasu zakończenia danej kadencji władz koła.
Pełnienie obowiązków w trybie przewidzianym niniejszym
paragrafem nie liczy się jako pełna kadencja w rozumieniu
przepisu paragrafu 4.
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Artykuł 18
§1. Nie przedstawienie kandydatów w trybie art. 16 w terminie
jednego miesiąca od czasu na jaki zostały powołane aktualne
władze koła powoduje, że prezes koła zostaje powołany
samodzielnie przez proboszcza lub rektora kościoła.
§2. Przepis paragrafu 1 stosuje się odpowiednio w przypadku
zaniedbania obowiązku, o którym mowa w art. 16 paragraf 4.

ROZDZIAŁ 4
Członkowie Legionu Małych Rycerzy, ich prawa i obowiązki
Artykuł 19
Członkami Legionu Małych Rycerzy są członkowie wszystkich
kół przyparafialnych i przykościelnych oraz rycerze samotni.
Artykuł 20
Członkowie kół przyparafialnych i przykościelnych dzielą się
na:
a) członków rzeczywistych,
b) członków wspierających.
Artykuł 21
Członkiem rzeczywistym koła może zostać osoba spełniająca
następujące warunki:
a) jest ochrzczona w Kościele katolickim lub do niego
przyjęta, i nie wystąpiła z niego formalnym aktem;
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b) jest bierzmowana lub przynajmniej wyraża zdecydowaną
wolę przyjęcia tego sakramentu;
c) wyraziła pisemną wolę pełnej przynależności do Legionu
Małych Rycerzy oraz potwierdziła znajomość niniejszego
Statutu i Regulaminu, dobrowolność swojej decyzji i
pragnienie życia duchowością Legionu Małych Rycerzy;
d) złożyła przyrzeczenia, którego treść stanowią załączniki do
niniejszego statutu. (załącznik nr…. )
Artykuł 22
§1. Przyrzeczenie, o którym mowa w art. 21 lit. f), członek
wspierający może złożyć nie wcześniej, niż po 3-ch
miesiącach związania się z Legionem Małych Rycerzy.
§2. Złożenie przyrzeczenia odbywa się podczas Mszy Św.,
zgodnie z przepisami liturgicznymi, w obecności członków
danego koła, lub uroczyście podczas spotkań ogólnopolskich.
Przyrzeczenie może zostać złożone także osobiście przed
Królem Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie.
§3. Kopia formuły przyrzeczenia i deklaracja podpisana przez
osobę składającą winna być przechowywana w archiwum koła
a oryginał przesłany do Sekretariatu (archiwum Legionu).
§4. Osoba zainteresowana otrzymuje znaczek i Dyplomik
Małego Rycerza jako pamiątkę przyrzeczenia i pisemnej
deklaracji, o których mowa w §3.
Artykuł 23
§1. Przyjęcie w poczet członków rzeczywistych koła odbywa
się poprzez podpisaną deklarację przez prezesa, po zebraniu i
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zweryfikowaniu wymaganych dokumentów, wynikających z
przepisu art. 21.
§2. Fakt przyjęcia członka rzeczywistego winien być
odnotowany w odpowiedniej księdze koła oraz podany do
wiadomości sekretariatu Legionu Małych Rycerzy.
Artykuł 24
§1. Członkiem wspierającym koła przyparafialnego lub
przykościelnego może zostać osoba, która spełnia następujące
warunki:
a) jest ochrzczona w Kościele katolickim lub do niego przyjęta
i nie wystąpiła z niego formalnym aktem;
b) jest bierzmowana lub przynajmniej pragnie przyjąć ten
sakrament;
c) ukończyła 14 rok życia;
d) wyraziła pisemną prośbę (deklarację) o przyjęcie w poczet
członków wspierających Legion Małych Rycerzy i
pragnienie życia duchowością Legionu Małych Rycerzy.
§2. Wolę pozostania członkiem wspierającym winno się
zgłosić prezesowi koła, który odnotowuje ten fakt w
odpowiedniej księdze koła. Jeżeli chodzi o osobę
niepełnoletnią, wymaga się pisemnej zgody przynajmniej
jednego z rodziców lub jej opiekuna prawnego.
§3. Członek wspierający nie ma praw i obowiązków
wynikających z przynależności do Legionu Małych Rycerzy.
Może jednak korzystać z dóbr duchowych i uczestniczyć w
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spotkaniach członków rzeczywistych koła oraz innych
inicjatywach danego koła.
§4. Członek wspierający otrzymuje znaczek i dyplomik
Małego Rycerza jako pamiątkę pisemnej deklaracji.
Artykuł 25
Członek rzeczywisty i wspierający może należeć do innych
ruchów i organizacji kościelnych i świeckich, pod warunkiem,
że charakter tych ostatnich jest do pogodzenia z
przynależnością do stowarzyszenia katolickiego.
Artykuł 26
Członek rzeczywisty Legionu Małych Rycerzy szczególnie
stara się w pełni realizować następujące cnoty chrześcijańskie
uwzględnione w Regulaminie Małego Rycerza:
a) całkowite oddanie Bogu i bliźniemu;
b) posłuszeństwo, pokorę i stałość;
c) prawdomówność i przekazywanie o innych dobrych opinii;
d) miłość nieprzyjaciół;
e) czujność wobec zagrożeń dla dobra duszy własnej i
bliźniego.
Artykuł 27
Do obowiązków członków rzeczywistych Legionu Małych
Rycerzy należy przestrzeganie Regulaminu a zwłaszcza:
a) postawa szczególnej miłości i życzliwości wobec innych
członków Legionu Małych Rycerzy oraz spełnienie w tym
duchu przynajmniej raz w tygodniu jednego uczynku
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b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)
i)

miłosierdzia wobec innych osób: czynem, słowem lub
modlitwą;
ofiarowanie każdego dnia - przez Niepokalane Serce
Maryi - w intencjach:
1. wskazanych na dany miesiąc przez Ojca św. dla
Apostolstwa Modlitwy,
2. wskazanych - na określony czas - przez Biskupa
diecezjalnego swojej diecezji,
3. poleconych - z ważnych przyczyn - odpowiednio przez
własnego proboszcza lub rektora kościoła albo przez
kapelana generalnego Legionu Małych Rycerzy.
codzienne odmawianie jednej tajemnicy różańca;
codzienne odmawianie koronki do Miłosierdzia Bożego;
codzienne odnawianie przyrzeczenia z wezwaniami do
Świętych Patronów Legionu i Aktu Ofiarowania się
Chrystusowi Miłosiernemu zamieszczonego w Dyplomiku
Małego Rycerza
uczestniczenie w comiesięcznej Mszy św. razem z
pozostałymi członkami koła w intencji Kościoła, kapłanów
i dusz w czyśćcu cierpiących;
przyjmowanie Komunii św. wynagradzającej w:
1. pierwsze piątki każdego miesiąca,
2. pierwsze soboty każdego miesiąca;
3. 13 dnia każdego miesiąca
uczestniczenie w uroczystościach święta Miłosierdzia
Bożego (Niedziela Miłosierdzia);
czynne uczestniczenie w spotkaniach własnego koła i
włączanie się w inne jego inicjatywy;
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j) uczestniczenie w miarę możliwości w inicjatywach
Legionu Małych Rycerzy.
Artykuł 28
Członkom Legionu Małych Rycerzy zaleca się ponadto:
a) codzienne czytanie fragmentu Pisma Św. (wskazane pól
godzinne);
b) włączanie się w akcje charytatywne prowadzone przez
instytucje kościelne i inicjatywy koła, ośrodka;
c) odprawienie przynajmniej raz w życiu rekolekcji
zamkniętych. Mniej zamożni mogą zwrócić się do zarządu
koła lub Rady Głównej o jednorazowe dofinansowanie.
Artykuł 29
Obowiązki członków rzeczywistych stanowią zalecenia dla
członków wspierających.
Artykuł 30
§1. Zarówno członek rzeczywisty, jak i wspierający może
wystąpić z koła (Legionu).
§2. Wystąpienie odbywa się przez złożenie na ręce animatora
koła lub Prezesa Zarządu pisemnego oświadczenia osoby
występującej z koła-legionu.
§3. Fakt wystąpienia powinien być odnotowany w
odpowiednich księgach koła - Legionu, a w przypadku
członków rzeczywistych podany również do wiadomości
sekretariatu Legionu Małych Rycerzy.
§4. Jeśli osoba występująca pełni jakiś urząd w Legionie
Małych Rycerzy, traci go przez sam fakt wystąpienia.
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Artykuł 31
Członek rzeczywisty może zostać wydalony z koła
przyparafialnego lub przykościelnego (z Legionu).
Artykuł 32
§1. Wydalenie członka rzeczywistego może nastąpić jedynie
na skutek:
a) notorycznego zaniedbywania swoich obowiązków;
b) innych poważnych przyczyn dotyczących jego postawy
moralnej.
§2. Procedura wydalania rozpoczyna się na wniosek
moderatora koła przyparafialnego lub przykościelnego, albo
na wniosek dwóch osób z Rady Głównej.
§3. Osobie wydalanej wnioskodawca przedstawia zarzuty na
piśmie i wyznacza czas na poprawę. Po bezskutecznym
upływie tego terminu i daniu możliwości przedstawienia
własnej obrony na piśmie, dokumenty przesyła się do Rady
Głównej.
§4. Rada Główna bada przedstawioną dokumentację, prosząc
ewentualnie o jej uzupełnienie i kolegialnie podejmuje
decyzję o wydaleniu.
§5. Notyfikacja decyzji Rady Głównej osobie wydalanej
powoduje wygaśnięcie przynależności do koła oraz ustanie
wynikających z tej przynależności praw i obowiązków.
§6. Osobie wydalonej, w terminie 15 dni użytecznych,
przysługuje prawo odwołania się do Biskupa diecezjalnego
właściwego z racji położenia własnego koła.
§7. Odwołanie ma skutek zawieszający.
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§8. Fakt wydalenia powinien być odnotowany w
odpowiednich księgach koła oraz podany do wiadomości
członków koła i sekretariatu Legionu Małych Rycerzy.
§9. Wydalenie zgodne z prawem powoduje utratę tych
urzędów w Legionie Małych Rycerzy lub jej kołach, które
osoba pełniła w chwili wydalenia.
Artykuł 33
§1. Utrata przynależności do koła następuje również przez fakt
popełnienia publicznego przestępstwa - apostazji, herezji lub
schizmy.
§2. Deklaracja tego faktu następuje w drodze uchwały Rady
Głównej.
§3. Zachowuje, moc przepis art. 32 paragraf 8 i 9.

ROZDZIAŁ 5
Władze Legionu Małych Rycerzy
Artykuł 34
Władzami Legionu Małych Rycerzy są: Zgromadzenie
Koordynatorów diecezjalnych, Animatorów kół oraz Zarząd.
Artykuł 35
§1. Zgromadzenie Animatorów tworzy zespół: wszystkich
koordynatorów, Animatorów kół przyparafialnych i przykościelnych Legionu Małych Rycerzy a także moderatorzy i
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przedstawiciel Biskupa diecezjalnego właściwego z racji
położenia siedziby Legionu Małych Rycerzy, oraz kapelan
generalny Legionu Małych Rycerzy.
§2. Zasadniczym zadaniem Zgromadzenia Animatorów jest
przedstawianie kandydatów na Prezesa Legionu Małych
Rycerzy oraz opiniowanie kandydatów do Zarządu Legionu
Małych Rycerzy.
§3. Zgromadzenie Animatorów może również przyjmować
uchwały dotyczące działalności Legionu Małych Rycerzy.
Artykuł 36
§1. Zgromadzenie Animatorów winno się odbywać
przynajmniej raz w roku, w terminie określonym przez Zarząd
w porozumieniem z Biskupem diecezjalnym właściwym z
racji położenia siedziby Legionu Małych Rycerzy. Termin ten
powinien być podany do wiadomości członków Legionu
Małych Rycerzy odpowiednio wcześniej.
§2. Z poważnych przyczyn moderator koła przyparafialnego
lub przykościelnego może wyznaczyć swojego delegata na
Zgromadzenie Animatorów. O fakcie tym powiadamia
sekretariat Legionu Małych Rycerzy i członków rzeczywistych
własnego koła.
Artykuł 37
W skład Zarządu wchodzą:
a) Prezes,
b) dwóch Zastępców Prezesa,
c) dwóch członków Rady Głównej z kraju,
d) po jednym członku przedstawicieli zagranicy
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e) Sekretarz,
f) Skarbnik.
Artykuł 38
Do zadań Zarządu należy:
a) wyznaczanie ogólnych kierunków formacji duchowej
członków Legionu Małych Rycerzy, po uzgodnieniu z
k a p e l a n e m generalnym;
b) wyznaczanie ogólnych kierunków apostolatu Legionu
Małych Rycerzy, po uzgodnieniu z kapelanem
generalnym;
c) kontrola życia i działalności poszczególnych kół Legionu
Małych Rycerzy;
d) kierowanie gospodarką majątku Legionu Małych Rycerzy.
Artykuł 39
§1. Prezes Legionu Małych Rycerzy reprezentuje go na
zewnątrz i posiada w nim władzę wykonawczą, z
wyłączeniem tych decyzji, które wymagają zgody lub opinii
całego Zarządu lub innych osób.
§2. Do składania oświadczeń majątkowych upoważniony jest
łącznie prezes i jeden z pozostałych członków Zarządu lub
trzech członków Rady Głównej. Przepis ten stosuje się
odpowiednio do kół przyparafialnych i przykościelnych.
§3. Do szczególnych zadań Prezesa Legionu Małych Rycerzy
należy:
a) troszczyć się o zachowanie przez członków Legionu
Małych
Rycerzy
zobowiązań
statutowych
i
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b)
c)

d)
e)

regulaminowych,
zwłaszcza
pod
względem
organizacyjnym;
zabiegać o poszerzenie szeregów Legionu Małych
Rycerzy;
starać się, aby stosowne materiały informacyjne i
formacyjne, trafiały do członków Legionu Małych
Rycerzy;
organizować coroczne centralne spotkanie członów
Legionu Małych Rycerzy pod względem zewnętrznym;
być w ścisłym kontakcie z kapelanem generalnym i
członkami Zarządu Legionu Małych Rycerzy, zasięgać
ich rady, poważnie traktować ich sugestie.

Artykuł 40
Kolegialne decyzje Zarządu zapadają absolutną większością
głosów przy obecności większości ogólnej liczby jej
członków, z zachowaniem przepisu kan. 119 KPK.
Artykuł 41
Szczegółowe zadania i uprawnienia pozostałych członków
Zarządu są określone specjalnym regulaminem, uchwalonym
w trybie art. 40 i zatwierdzonym przez Biskupa diecezjalnego
właściwego z racji położenia siedziby Legionu Małych
Rycerzy.
Artykuł 42
§1. Kandydatów na Prezesa Legionu Małych Rycerzy wybiera
Zgromadzenie Animatorów z zachowaniem przepisów art. 16.
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§2. W odpowiednim czasie przed wyznaczonym terminem
wyborów, koordynator diecezjalny przeprowadza w ośrodku
diecezjalnym konsultację dotyczącą kandydatów do
sprawowania funkcji w Zarządzie.
§3. Prezesa Legionu Małych Rycerzy mianuje Biskup
diecezjalny właściwy z racji położenia siedziby Legionu
Małych Rycerzy, spośród kandydatów przedstawionych w
trybie paragrafu 1.
Artykuł 43
W stosunku do władz Legionu Małych Rycerzy zachowują
swoją moc odpowiednio art. 17 i 18.
Artykuł 44
§1. Legion Małych Rycerzy otrzymuje własnego kapelana
generalnego.
§2. Kapelana generalnego i moderatora diecezjalnego Legionu
Małych Rycerzy mianuje Biskup diecezjalny właściwy z racji
położenia siedziby Legionu Małych Rycerzy na wniosek
Zarządu
§3. Odwołania kapelana generalnego i moderatora
diecezjalnego może dokonać Biskup diecezjalny właściwy z
racji położenia siedziby Legionu Małych Rycerzy na wniosek
Zarządu lub z własnej inicjatywy.
§4. Do podstawowych zadań kapelana generalnego i
moderatora diecezjalnego Legionu Małych Rycerzy należy:
a) troska o wierność Legionu Małych Rycerzy
postanowieniom statutowym i regulaminowym,
zwłaszcza w dziedzinie duchowej;
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b)

c)

d)
e)
f)

otaczanie szczególną opieką duchową Prezesa, Zarząd,
koordynatorów diecezjalnych i animatorów kół Legionu
Małych Rycerzy;
organizowanie dorocznego centralnego spotkania
członków Legionu Małych Rycerzy, w tym zaproszenie
głównego celebransa, kaznodzieję, programu itd.
Organizowanie dorocznego dnia skupienia dla ośrodków
diecezjalnych;
troska o materiały formacyjne dla członków Legionu
Małych Rycerzy.
Asystencja przy redakcji Głosu Małego Rycerza i
witryny internetowej.
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ROZDZIAŁ 6 Dobra materialne
Artykuł 45
§1. Majątek Legionu Małych Rycerzy i jego kół stanowią:
a) darowizny, spadki, zapisy, dotacje i subwencje;
b) dobrowolne datki członków Legionu Małych Rycerzy,
c) inne wpływy wynikające z działalności statutowej.
§2. Koła są współodpowiedzialne za sprawy majątkowe
Legionu Małych Rycerzy i w związku z tym są zobowiązane
corocznie przekazywać odpowiednią sumę na potrzeby Rady
Głównej.
Artykuł 46
Dobra materialne Legionu Małych Rycerzy i jego kół rządzą
się przepisami prawa kościelnego, z zachowaniem również
odpowiednich przepisów prawa państwowego.
Artykuł 47
§1. Poszczególne koła i Rada Główna Legionu Małych
Rycerzy winny'prowadzić odpowiednie rejestry przychodów i
wydatków.
§2. W jednostkach organizacyjnych Legionu Małych Rycerzy
należy również opracować budżet wydatków.
§3. Koła swoje nadwyżki budżetowe przekazują w części na
działalność charytatywną, a w części - na potrzeby Rady
Głównej.
§4. Za całokształt spraw związanych z dobrami materialnymi
kół i Rady Głównej odpowiedzialny jest
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odpowiednio skarbnik koła lub skarbnik Legionu Małych
Rycerzy.
Artykuł 48
Roczne sprawozdania finansowe, sporządzone przez
skarbników poszczególnych kół, po ich zatwierdzeniu przez
Animatora koła i zapoznaniu się przez proboszcza lub rektora
kościoła, należy przedstawić Zarządowi.
Artykuł 49
Zarząd przedstawia roczne zbiorcze sprawozdanie finansowe
Legionu Małych Rycerzy oraz sprawozdanie finansowe z
własnej działalności Biskupowi diecezjalnemu właściwemu z
racji położenia siedziby Legionu Małych Rycerzy.
Artykuł 50
W razie rozwiązania Legionu Małych Rycerzy lub jego koła,
dobra doczesne przechodzą odpowiednio na diecezję
właściwą z racji położenia siedziby Legionu Małych Rycerzy
lub parafię czy kościół rektorski.

ROZDZIAŁ 7
Postanowienia przejściowe i końcowe
Artykuł 51
§1. Do czasu ukonstytuowania się władz Legionu Małych
Rycerzy i jego kół przyparafialnych i przykościelnych,
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obowiązki odpowiednio prezesa i animarora pełni osoba
wyznaczona przez Biskupa diecezjalnego właściwego z racji
położenia siedziby Małych Rycerzy lub przez proboszcza czy
rektora kościoła.
§2. Osoby pełniące tymczasowo obowiązki prezesa i
moderatora w podejmowaniu ważniejszych decyzji są
obowiązane do konsultacji z kapelanem.
§3. Pierwsze Zgromadzenie Moderatorów zwołuje i
przewodniczy mu kapelan generalny Legionu Małych
Rycerzy. Przepis ten stosuje się odpowiednio do pierwszych
wyborów kandydatów na moderatorów w kołach
przyparafialnych i przykościelnych.
§4. Pierwszego kapelana generalnego i moderatora
diecezjalnego mianuje z własnej inicjatywy Biskup
diecezjalny właściwy z racji położenia siedziby Legionu
Małych Rycerzy wraz z powołaniem Legionu Małych Rycerzy i
zatwierdzeniem jego statutu.
Artykuł 52
§1. Zmiany niniejszego statutu mogą się dokonać poprzez
uchwałę Zgromadzenia Moderatorów, na wniosek Prezesa
Legionu Małych Rycerzy lub co najmniej dziesięciu
moderatorów kół przyparafialnych lub przykościelnych.
Zmiana taka wymaga zatwierdzenia przez Biskupa
diecezjalnego właściwego z racji płożenia siedziby Legionu
Małych Rycerzy.
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§2. Zmian Statutu może także dokonać z własnej inicjatywy
Biskup diecezjalny właściwy z racji położenia siedziby
Legionu Małych Rycerzy, po zasięgnięciu opinii Rady
Głównej.
§3. Do czasu ukonstytuowania się władz Legionu Małych
Rycerzy interpretację urzędową Statutu dokonuje Biskup
diecezjalny właściwy z racji położenia siedziby Legionu
Małych Rycerzy. Jego decyzje mają moc sanującą.
Paragraf 4. O zmianie Statutu należy poinformować
Biskupów diecezjalnych, na terenie których działają koła
Legionu Małych Rycerzy.
Artykuł 53
Do urzędowej interpretacji przepisów niniejszego statutu
upoważnione jest Zgromadzenie Moderatorów, a do czasu
jego najbliższego zebrania - Rada Główna, po zasięgnięciu
opinii ekspertów.
Artykuł 54
W sprawach nie objętych niniejszym statutem stosuje się
przepisy prawa kanonicznego lub - w sprawach tego
wymagających - również prawa państwowego.
Artykuł 55
Legion Małych Rycerzy może zostać rozwiązany przez
Biskupa diecezjalnego właściwego z racji położenia siedziby
Legionu Małych Rycerzy, po zaciągnięciu opinii Biskupów
diecezjalnych, na terenie których działają koła
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przyparafialne lub przykościelne oraz po wysłuchaniu zdania
Zarządu Legionu Małych Rycery.

ZAŁĄCZNIKI:
PRZYRZECZENIE
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Wobec Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego, „Bogatego
w miłosierdzie"; w obecności Matki Miłosierdzia i Zastępów
Anielskich; wobec naszych Świętych Patronów:
Przyrzekam żyć w duchu trzech rad ewangelicznych: ubóstwa,
czystości i posłuszeństwa. Przyrzekam posłuszeństwo
odpowiedniej dla mnie Władzy kościelnej.
Przyrzekam w życiu naszej Wspólnoty okazywać największą,
na jaką mnie stać miłość i dobroć, a wobec innych każdego
dnia spełnić przynajmniej jeden akt miłosierdzia: czynem,
słowem lub modlitwą.
Przyrzekam poznawać Boga, zwłaszcza Jego
niezgłębione Miłosierdzie, czytając i rozważając Pismo
święte, szczególnie Mękę Pana Jezusa; ukazywać Go innym,
zachęcać do wielkiej ufności w Jego Miłosierdzie i
okazywania miłosierdzia bliźnim.
Przyrzekam upraszać miłosierdzie Boże dla siebie i
całego świata, zwłaszcza przez uczestniczenie we Mszy
świętej i Komunii świętej; odmawianie Różańca świętego,
Koronki do Miłosierdzia Bożego.
Przyrzekam składać w ofierze Panu Bogu przez
Niepokalane Serce Maryi każdy dzień: wszystko co czynię i
co mnie spotka, według intencji Ojca świętego.
Przyrzekam
przyjmować
Komunię
świętą
wynagradzającą: Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w
pierwszy piątek miesiąca, Niepokalanemu Sercu Maryi w
pierwszą sobotę miesiąca.
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Postanawiam odnawiać to przyrzeczenie raz w
miesiącu, o ile możliwe w pierwszy piątek miesiąca.
Tak mi dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny.
Matko Miłosierdzia wstawiaj się za mną. Święta Tereso
od Dzieciątka Jezus, święta Małgorzato Alacoąue, święty
Ignacy Loyolo, święty Andrzeju Bobolo i błogosławiona
Faustyno módlcie się za mnie. Amen.

PATRONOWIE
NIEPOKALANE SERCE MARYI
ŚWIĘTA MAŁGORZATA ALACOQUE
ŚWIĘTA TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS
ŚWIĘTY IGNACY LOYOLA
ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA
ŚWIETA SIOSTRA FAUSTYNA

OBIETNICE
I. SERCA PANA JEZUSA:
1) Dam każdemu wszystkie łaski, potrzebne w jego stanie.
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2) Sprawię pokój w ich rodzinach.
3) Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
4) Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie
przy śmierci.
5) Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich
przedsięwzięcia.
6) Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego
miłosierdzia.
7) Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8) Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
9) Błogosławić będę domy, gdzie obraz mego Serca będzie
wystawiony i czczony.
10) Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
11) Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo będą
zapisane w mym Sercu i nigdy zeń wymazane nie będą.
12) Tym wszystkim, którzy przez dziewięć z rzędu
pierwszych piątków miesiąca przystąpią do Stołu
Pańskiego, użyczę łaskę ostatecznej wytrwałości w
dobrym i szczęśliwej śmierci.
II. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO:
1/ Obraz Miłosierdzia Bożego
- „Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie"
(Dz. Nr 48).
- „Przez obraz ten, udzielać będę wiele łask dla dusz..."
(Dz. nr 570).
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2/ Święto Miłosierdzia
„W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia
Mojego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżają
do źródła miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do
spowiedzi i Komunii świętej [spowiedź św. może być
wcześniej] dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu
tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną
łaski; ..."(Dz. nr 699).
3/ Koronka
„Odmów tę koronkę, której cię nauczyłem, ... Przez
nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z
wolą Moją"(Dz. nr 1731).
4/ Godzina Miłosierdzia
- „O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia
szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment
zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w Moim
opuszczeniu w chwili konania."(Dz. 1320).
- „W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla
innych..."(Dz. nr 1572).
Animator - człowiek zachęcający do jakiegoś działania,
pobudzający działania, aktywny w danej[1] dziedzinie i
wzbudzający nią zainteresowanie środowiska
Moderator - moderator - osoba kontrolująca
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