Charyzmat
Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały
Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Zakorzenione w
duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na
wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i
szerzenia królestwa Bożego w świecie.
Głównym celem Legionu jest uświęcanie jego członków przez:








uczestnictwo w misji ewangelizacji za pomocą apostolatu bezpośredniego, szczególnie wśród osób
oddalonych od Kościoła,
odwiedzanie chorych, osób przebywających w zakładach opiekuńczych, rodzin w potrzebie,
nauczanie katechizmu w parafiach,
udzielanie nauk religijnych ludziom młodym,
naukę czytania i pisania dla imigrantów,
pomoc narkomanom i prostytutkom,
celebrację Liturgii Słowa i organizowanie spotkań modlitewnych tam gdzie nie docierają księża.

Oprócz cotygodniowych spotkań pogłębiających wiarę członkowie zachęceni do oddawania się Maryi według
duchowości św. Ludwika de Montforta, uczestniczą w corocznych rekolekcjach zamkniętych oraz zobowiązują
się do codziennego odmawiania Kateny Legionu -modlitwy do Najświętszej Maryi Panny, która jest węzłem
zjednoczenia z Nią. Charyzmatem Legionu Maryi jest prowadzenie ewangelizacji misyjnej, nade wszystko
wśród mieszkańców swojej parafii. Legioniści, zawsze we dwoje, idą zarówno do niewierzących (misje ad
gentes) jak i do ochrzczonych, którzy utracili zmysł wiary i obecności w Kościele (nowa ewangelizacja).

Słowo Jana Pawła II do Legionu Maryi
Wasze właściwe powołanie jako ludzi świeckich, powołanie do bycia zaczynem pośród Ludu Bożego, które
jest zarazem chrześcijańską inspiracją do działania we współczesnym świecie oraz powołanie do przybliżania
kapłana ludziom, należy do zasadniczych zadań Kościoła.
Jesteście ruchem ludzi świeckich, którzy wiarę pragną uczynić przewodnim motywem swego życia, aż do
osiągnięcia indywidualnej świętości.
Wasze właściwe powołanie jako ludzi świeckich, powołanie do bycia zaczynem pośród Ludu Bożego, które
jest zarazem chrześcijańską inspiracją do działania we współczesnym świecie oraz powołaniem do przybliżania
kapłana ludziom, należy do zasadniczych zadań Kościoła.
Wasz Legion należy do tych ruchów, które czują się osobiście powołane do szerzenia i rozniecania tej wiary
poprzez rozwój lub odnowę pobożności maryjnej. Dzięki wypełnianiu tego powołania Legion zawsze będzie
gotowy czynić wszystko co możliwe, aby poprzez miłość do Matki, Syn – Droga, Prawda i Życie każdego
człowieka – był bardziej znany i kochany.
Wasz Legion należy do tych ruchów, które czują się osobiście powołane do szerzenia i rozniecania tej wiary
poprzez rozwój lub odnowę pobożności maryjnej. Dzięki wypełnianiu tego powołania Legion zawsze będzie
gotowy czynić wszystko co możliwe, aby poprzez miłość do Matki, Syn – Droga, Prawda i Życie każdego
człowieka ń był bardziej znany i kochany.
W tym duchu wiary i miłości udzielam wam z serca (mego) Apostolskiego błogosławieństwa.
Jan Paweł II do Legionistów z Włoch, dnia 30 października 1982 r.

Legion Maryi odpowiedzią na wezwanie Chrystusa

Czy wiesz, że:
- głód jest jednym z największych problemów na świecie?
- dotkliwszym i bardziej powszechnym niż głód fizyczny jest głód duchowy?
- głód duchowy dotyka nawet najbogatsze kraje i możesz się z nim zetknąć nawet na progu swojego domu?
- my, którzy wierzymy w Boga, posiadamy coś bardzo szczególnego, czym możemy się podzielić ze swymi
bliźnimi?
- praca dla innych może, w jednej chwili, nadać twemu życiu nowy wymiar?
- Chrystus oczekuje od nas, byśmy odegrali w Jego dziele określoną rolę?
- Chrystus skierował i do nas swoje przesłanie: "Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu"?
Jak możemy odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa?
- Poprzez odwiedzanie chorych i samotnych ludzi w szpitalach i w ich domach.
- Poprzez odwiedzanie katolików, którzy odeszli od wiary, ale chcą powrócić do Kościoła; boją się jednak
postawienia pierwszego kroku.
- Poprzez odwiedzanie każdego mieszkania w parafii, w nadziei, że zaowocuje to zaniesieniem każdemu
człowiekowi orędzia Chrystusa.
Kiedy możesz tego dokonać?
-Teraz, jeżeli wstąpisz do Legionu Maryi. Od zaraz - dziś, jutro, dzień po dniu - jeżeli zostaniesz członkiem
Legionu Maryi.
Legion Maryi pomoże ci...
- zobaczyć w bliźnich Chrystusa i w nich Mu służyć,
- zostać człowiekiem, który wzrasta w świętości,
- pracować ramię w ramię z Maryją, naszą Matką,
- poddać się Duchowi Świętemu,
- czynić wielkie rzeczy dla Boga i dla zbawienia dusz.
Dlaczego mam zostać członkiem Legionu Maryi?
- ponieważ Chrystus nie ma innych rąk poza twoimi ofiarnymi rękoma do podjęcia Jego dzieła;
- Chrystus nie ma innych nóg, jak tylko twoje, do prowadzenia ludzi Jego drogami;
- Chrystus nie ma innego języka, jak tylko twój, do powiedzenia wszystkim ludziom, jak umarł za nich;
- Chrystus nie ma innych pomocników poza tobą, aby przyprowadzić ludzi z powrotem do Niego;
- Chrystus potrzebuje ciebie już dzisiaj, żeby dokonać wszystkich swych wspaniałych dzieł miłosierdzia.
Jeśli nie wypełnisz przypisanej ci cząstki planu Jezusa Chrystusa, to ta część Jego dzieła pozostanie nie
wykonana.
CZY POZWOLISZ, ABY TO SIĘ STAŁO?

