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Pragniecie służyć w duchu
i z troskliwością Maryi
każdej ludzkiej osobie,
która jest obrazem Chrystusa.
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Maryja wzorem dla legionistów
Bóg pragnie zbawić każdego człowieka za pośrednictwem Maryi, a Ona potrzebuje w tym dziele oddanych Jej ludzi. Legioniści Maryi opierają swą działalność na zawierzeniu Maryi i naśladowaniu Jej pokory,
troskliwości i pełnej poświęcenia miłości.

Charyzmat Legionu
Co to jest Legion Maryi?
Legion Maryi jest organizacją katolicką, której członkowie wierzą, że
moc Maryi z Bożego postanowienia
nie ma granic, dlatego za Jej wstawiennictwem starają się nieść pomoc
każdej potrzebującej osobie na zasadzie wolontariatu.
Nazwa sugeruje, że Legion Maryi
stara się naśladować legion rzymski,
którego charakterystycznymi cechami były odwaga,
męstwo, wierność i dyscyplina.

Skąd pochodzi Legion Maryi?
Legion powstał 7 września 1921 roku w Dublinie,
w Irlandii, aby pozyskać ludzi dla Boga, za przyczyną Jego Matki. Przez niemal 90 lat dochował wierności swojemu powołaniu i rozwinął się na całym
świecie.
Jego założyciel i wieloletni animator, sługa Boży
Franciszek Duﬀ (1889-1980), był świeckim obserwatorem na Soborze Watykańskim II. Tym wyróżnieniem Ojciec Święty uznał i potwierdził ogromny
wkład F. Duﬀa w apostolat świeckich.

Cel Legionu Maryi
Celem Legionu jest uwielbienie Boga i osiągnięcie
świętości jego członków przez modlitwę i czynną pracę w służbie bliźnim.

Priorytetem dla Legionu Maryi jest duchowe dobro
każdego człowieka. Członkowie LM uczestniczą
w życiu paraﬁi przez odwiedziny rodzin, osób starszych i chorych w domu lub szpitalu. Włączają się
w każde działanie ewangelizacyjne podejmowane
przez paraﬁę.

Kto może należeć do Legionu Maryi?
Każdy katolik prowadzący życie chrześcijańskie, niezależnie od płci, wieku i wykształcenia. Legion Maryi
jest wspólnotą ludzi, którzy swoje siły, zdolności, czas
i zapał pragną poświęcić służbie Maryi Niepokalanej.

Legion Maryi pomaga nam…
•
•
•
•
•

współpracować z Duchem Świętym,
zobaczyć w bliźnich Chrystusa i w nich Mu służyć,
pracować z Maryją dla zbawienia dusz,
wzrastać w świętości,
znaleźć przyjaciół we wspólnocie.

ŚWIADECTWO
Od 20 lat jestem legionistką Maryi
Przy okazji mego jubileuszu pragnę podzielić
się swoją radością z daru trwania przy Maryi, bo być
członkiem Jej Legionu to wielki dar.
Na początku pociągała mnie dyscyplina legionowa, modlitwy i to, że Legion modli się w intencjach
Matki Bożej i oddaje Jej do dyspozycji swoje modlitwy i cierpienia. Ale w moim sercu toczyła się walka,
gdyż musiałam stawiać czoło codziennym obowiązkom matki i żony. Wreszcie stało się – złożyłam przyrzeczenie. Wiem, że to nie ja wybrałam Legion, to
Pan mnie tu przyprowadził i wlał w moje serce pragnienie szukania Go przez Maryję. Nie było łatwo, ale
jeśli powie się Bogu TAK, to całe niebo pomaga. Kiedy zrobi się pierwszy krok, sama Maryja natychmiast
wspomaga nasze wysiłki i otacza je swą macierzyńską
troską.
Legion Maryi to modlitwa i czyn. Legion to
praca nad uświęcaniem siebie – modlitwa i cotygodniowe spotkania formacyjne oraz praca apostolska.
Przez minione 20 lat doświadczyłam wiele razy opieki Matki Bożej i działania Ducha Świętego. Poprzez
stawiane przede mną ciągle nowe zadania uczę się też
w Legionie miłości do bliźnich, pokonywania różnych
przeszkód, nabieram odwagi.
Wspólnoty postrzegane są często tylko jako
grupy modlitewne. A przecież tu rozwijamy się duchowo, uczymy się wzajemnej miłości, kształtujemy
swoje charaktery, poznajemy swoje wady i słabości
i uczymy się z nimi walczyć. Wspólnota jest bardzo
dobrą szkołą pokory i, co najważniejsze, ma opiekuna
– kapłana.
Tym, którzy się wahają lub odkładają wstąpienie do wspólnoty Legionu pragnę powiedzieć: Legion
Maryi to ogromna łaska i droga do osiągnięcia celu
naszej ziemskiej wędrówki. Dziękuję Bogu za każdy
dzień bycia w Legionie Maryi.
Maria, Zamość

