GRAFIK REKOLEKCJI i ZJAZDU LEGIONU
W RAMACH

XXI TRIDUUM KU CZCI BOGA OJCA
LEGIONU MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO
w tym
X Posiedzenie Zarządu Legionu MRMSJ
i
XII Zgromadzenie Animatorów Legionu MRMSJ

Niepokalanów, 2 – 4 SIERPNIA 2019
Nauki Rekolekcyjne poprowadzi ks. Tadeusz Bachorz

Spotkanie rozpocznie się już w piątek, 2 sierpnia 2019 dla zakwaterowanych uczestników TRIDUUM
o godz. 15:00 w kaplicy św. Maksymiliana. Dalej program według poniższego planu:

PIĄTEK, 2. 08. 2019
Recepcja i opłaty przybywających na czuwanie modlitewne
15:00 – Koronka ( lokalna grupa modlitewna )
Zawierzenie rekolekcji i XXI TRIDUUM ku czci Boga Ojca Bożemu Miłosierdziu i Duchowi Świętemu a także Świętym Aniołom
i Patronom Legionu MRMSJ (ks. Tadeusz Bachorz, kaplica św. Maksymiliana)
16:00 – Msza św. z konferencją (1) (ks. Tadeusz: Intencja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusowemu 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)

18:00 – Konferencja (1) (oo. Franciszkanie) po niej była możliwość włączenia się w ramach czuwania
modlitewnego lokalnej grupy przed I-szą SOBOTĄ (o. Mirosław OFMconv)
19:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu Różaniec św. oraz konferencja (2) o. Mirosława.
21:00-22:30 – Apel Jasnogórski, eucharystia i wystawienie Najśw. Sakramentu w ramach czuwania
modlitewnego lokalnej grupy przed I-szą SOBOTĄ.
(Następnie jest możliwość czuwania w kaplicy adoracji wieczystej)

SOBOTA, 3.08. 2019
6:00 – Godzinki ku czci NMP i Różaniec św. razem z grupą modlitewną (o. Mirosław OFMconv)
7:00 – Możliwość uczestniczenia we Mszy św. transmitowanej przez TV EWTN lub czas wolny oraz możliwość
adoracji osobistej w kaplicy adoracji wieczystej
8:00 – Śniadanie (dla zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym)
9:00 – Konferencja (2) (ks. Tadeusz Bachorz, kaplica św. Maksymiliana)
10:00 – Czas wolny (spacer, możliwość adoracji osobistej w kaplicy adoracji wieczystej)
10:00 – w tym czasie X SPOTKANIE Zarządu Legionu (w Sali Konferencyjnej Domu Rekolekcyjnego)
11:00 – Konferencja (3) (ks. Tadeusz Bachorz, kaplica św. Maksymiliana)
12:00 – Czas wolny (spacer, możliwość adoracji osobistej w kaplicy adoracji wieczystej)
13:00 – Obiad (dla zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym)
14:00 – Czas wolny (spacer, możliwość adoracji osobistej w kaplicy adoracji wieczystej)
15:00 – Godzina Miłosierdzia (prowadzi Lokalna Grupa modlitewna, kaplica św. Maksymiliana)
16:00 – Msza św. z konferencją (4) ( kaplica św. Maksymiliana )
int. ks. Tadeusza : 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 Legionu
MRMSJ ).

18-40 – 19:30 - Różaniec i modlitwy zakonników z Niepokalanowa (kaplica św. Maksymiliana)
19:00 – XII Zgromadzenie Animatorów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego dla delegatów lokalnych
grup modlitewnych (w Sali Konferencyjnej Domu Rekolekcyjnego)

20:00 Konferencja (5) (ks. Tadeusz Bachorz), i Apel Jasnogórski, z odnowieniem Aktu Oddania Niepokalanemu Sercu
Maryi (ks. Lesław Krzyżak), nabożeństwo wynagradzające (ks. Tadeusz Bachorz) i cd czuwania modlit. (kaplica św. Maksymiliana):
22:00 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (…………………………………...)
23:00 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (…………………………………...)

24:00 Msza św. z konferencją (6) ks. Tadeusza (kaplica św. Maksymiliana)
(int. ks. Lesław: 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. Tadeusz: O dary i moc Ducha Świętego dla całego duchowieństwa szczególnie dla 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 oraz namaszczeniem obecnych olejkiem egzorcyzmowanym. Ciąg dalszy
czuwania do ok 6:00 (kaplica św. Maksymiliana)

2:30 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (……………………………………..)
3:00 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (……………………………………..)
4:00 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (……………………………………..)
5:00 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (……………………………………..)
6:00 – Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem (ks. Tadeusz Bachorz)

NIEDZIELA, 4.08. 2019
Po adoracji czas na modlitwę osobistą w Kaplicy Wieczystej Adoracji czy nawiedzenie Bazyliki Niepokalanej Wszechpośredniczki
Łask,
 Proponowane Msze św. w Bazylice do wyboru: 6:00, 7:00, 8:30, 10:00, 11:30
 Spowiedź codziennie w godz. 6.00-19.00

8:30 – Śniadanie (dla zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym)
9:00 – Mszy św. w rycie trydenckim (dla zainteresowanych, kaplica św. Maksymiliana)
10:30 – Konferencja (7) sumująca (ks. Tadeusz Bachorz, kaplica św. Maksymiliana)
12:00 – Obiad i WYJAZD DO DOMU
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 Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask 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 już do Marii
Mrózek. 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 kierujemy 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 dla owocniejszego wykorzystania
świętych rekolekcji w ramach XX TRIDUUM. Organizatorzy ofiarowali wiele mszy św. w int. błogosławionego przebiegu tej uczty duchowej.
Kolorem niebieskim(i tłustym drukirm) oznaczono zarezerwowany czas nabożeństw i modlitw
prowadzonych przez gospodarzy z Niepokalanowa! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo w zmianie programu.
Organizator: Zarząd Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego:
Prezes Zarządu legionu MRMSJ – Wiesław Kaźmierczak, kom. 668 093 700
Sekretarz Zarządu legionu MRMSJ – Maria Mrózek, kom. 664 035 180
Asystent duchowy: Ks. dr Lesław Krzyżak

