
1. Lutjet që duhen thënë gjatë h apjes së takimit
Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit. Amen.
Eja o Shpirti Shenjl, mbushi zemrat e besimtarëve dhe ndize
në ta flakën e dashutisë Tënde.
Dërgoje Shpirtin tënd dhe ato kanë për t'u krijuar.
E do të përtërish fytyrën e mbarë tokës.
Të lutemi Zot, Ati ynë, derdhi mbi bote, dhuratat e Shpirtit tënd të
Shenjtë. Ti e dërgove Shpirtin mbi Kishën Tënde për të fillar
mësimin e Ungjillit; bëj tani, që ky Shpirt të vazhdojë të punojë
në botë përmes zemrës së atyre që besojnë. Nëpër Krishtin,
Hyjin tonë. Amen
O Zot, hapi buzët e mia
Dhe goja ime do të shpalië lavdinë tënde.
O Zot, eja e më shpëto.
O Hyj, eja shpejt e më ndihmo
Lavdi Alit e Birit e Shpirtit Shenjt
Si ka qenë në fillim, ashtu tani dhe përgjithmomë e jetës.
Amen.
Pastaj vijnë pesë dhjetëshet e rruzares me Të falemi Mbretëreshë!
Lutu për ne o Shenjtja Nëna e Tenzot.
Të bëhemi denjë për premtimet e Jezu Krishtit.
Të lutemi
O Hyj, Biri yt nje i vetmi, që me jetën, me vdekjen dhr me të
ngjallurin e vet, fitoi shpërblimet e shëlbimit të përjetshëm; bëj
po të lutemi, që duke medituar mbi këto mistere të
së Bekuarës mari Virgjër, ne të imitojmë atë që ato premtojnë. Nëpër Krishtin
Hyjin tonë. Amen
Zemra Tejet e Shenjtë e Jezusit
Ki meshirë për ne.
Zemra e Papërlyer e Marisë
Lutu për ne.
Shën Jozefi
Lutu për ne.
Shën Gjon Ungjilltari
Lutu për ne.
Shën Luigji Maria i Montfortit
Lutu për ne.
Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt.
Amen.

2. Catena Legionis: duhet të thuhet në mes të takimit; dhe çdo 
Ditë prej legionarit.
Antifona: Hush është kjo që ecën hishëm si agimi kur nis të zbardhë? E bukur
porsi hëna, e shkëlqyeshme porsi dielli, e tmerrshme porsi ushtria e vënë në
rreshta për të luftuar*
Shpirti im + e lavdëron Hyjin*
shpirti im me hare i brohoret Hyut, Shëlbuesit tim
Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajtur.*
Ja, që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të bekuar.
Sepse punë të mrekullueshme bëri për mua Hyji i gjithëpushtetshëm*
I Shenjtë është emri i tij!
Mëshira e tij brezni në brezni*
Për ata që e kanë frikë
E tregoi fuqinë krahut të vet,*
i hodhi poshtë qëllimet e krenarëve;
I rrëzoi të fuqishmit prej froneve të tyre*
dhe i lartësoi të përvuajturit.
Me të mira i mbushi ata që nuk kishin çfarë të hanë
dhe të pasurit i nisi duarthatë
Ai e mbron Izraelin, shërbëtorin e vet,*
duke e sjellë në mend mëshirën,
si ua pati premtuar etërve tanë*
Abrahamit dhe pasardhësve të tij në përjetësi.
Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
Si ka qenë në fillim, ashtu tani dhe përgjithmonë e jetës
Amen.
Antifona: Hush është kjo që ecën hishëm si agimi kur nis të zbardhë? E bukur
porsi hëna, e shkëlqyeshme porsi dielli, e tmerrshme porsi ushtria e vënë në
rreshta për të luftuar?
O Mari e zënë pa mëkat
Lutu për ne që ngasim tek ti
Të lutemi
O Zot Jezu Krisht, Ndërmjetësi ynë pranë Atit, ti që u tregove i denjë për të caktuar Virgjrën më të Bekuar, si Nënën Tënde, për t'u bërë edhe Nëna dhe
Ndërmjetësja jonë pranë Teje, bëj që në mirësine Tënde, të gjithë ata që të luten për hire, të gëzohen duke i marrë të gjitha ato përmes saj. Amen

3. Lutja ? Legjionit: të thuhet në përfundim të takimit. Është
Ndërtuar në një mënyrë të tillë që ta bëjë më të lehtë leximin e saj.
Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt.
Nën mbrojtjen tënde po ngasim, O Nëna e Shenjtë e Hyjit tone; mos i përbuz lutjet që ne i bëjmë në nevojë, por o Virgjër e lavdishme dhe e Bekuar na shpëto
përherë prej çdo rreziku. (Lutja që i përshtatet presidiumit)
Lutu për ne.
[Në të gjitha rastet, përfshirë edhe takimet e presidiumit, lutja që duhet të
përdoret nga anëtarët është:-]
Mari e Papërlyer, Ndërmjetësuese e të gjitha Hireve;
Lutu për ne
Shën Mëhilli dhe Shën Gabrieli;
Lutu për ne
Fuqitë Qiellore, Legjioni i Engjëjve të Marisë;
Lutu për ne
Shën Gjon Pagëzuesi;
Lutu për ne
Shën Pjetri dhe Pali
Lutu për n.
Kjo që vijon duhet thënë me një zë deri tek Amen-i i parë; pastaj
Vazhdohet prej meshtarit
Na jep, O Zot, neve,



Që gjendemi nën mbrojljen e Zojës Mari,
Atë plolësi të fesë në Ty, dhe të fesë në atë,
Që n? është dhënë për të përfituar botën.
Na jep një fe te gjallë, të frymëzuar nga dashuria,
Që do të na aftësojë t'i kryejmë të gjitha veprimet tona,
Nga motivi ? dashurisë së pastër për Ty,
Dhe që të të shohim, dhe të të shërbejmë Ty n? të afëmin tonë;
Një fe të fortë, dhe të pathyeshëm si shkëmbi,
Nëpërmjet së cilit ne do të mund të pushojmë qetësisht dhe me qëndrueshmëri,
Midis kryqeve, mundimeve dhe zhgënjimeve të jetës;
Një fe plot guxim e cila do të na frymëzojë,
Që të ndërmarrim dhe të përfundojmë pa hezitim,
Punë të mëdha per lavdinë Tënde, dhe për shëlbimin e shpirtrave;
Një fe e cila do të bëhet Shtylla ? Zjarrtë e Legjionit tonë -
Që të na udhëheqë përpara të bashkuar -
Për të ndezur kudo zjarrin e dashurisë hyjnore -
Për t'i ndriçuar ata që janë në errësirë dhe në hijen e vdekjes -
Për t'i nxehur ata që janë të vakur -
Për t'i sjellë përsëri në jetë ata që kishin vdekur në mëkat;
Duke i udhëhequr këmbët tona në rrugën e paqes;
Kështu që - pas luftës së jetës -
Legjioni ynë të mund të bashkohet,
Pa asnjë lloj humbje,
Në mbretërinë e dashurisë dhe lavdisë Tënde. Amen
Bëj që shpirtrat e të gjithë besimtarëve të vdekur
Përmes mëshirës së Hyjit, pushofshin në paqe. Amen 


