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Bracia oficjalnie uczestniczą w Liturgii (Msza Święta, nabożeństwa i procesje) jedynie za 

zgodą Ordynariusza, Proboszcza miejsca lub Celebransa tylko w sposób zorganizowany  

i w stroju liturgicznym, jakim dla Rycerza jest mucet (w wyjątkowych sytuacjach, gdy 

brakuje mucetów może być komża lub alba). 

Szczegółowy opis oraz wytłumaczenie gestów, postaw, posług i funkcji  występujących  

w Liturgii zawiera „Dyrektorium Komisji ds. Ceremoniału ZRJPII w sprawie udziału  

Zacnych Braci w Liturgii”. 

 
Wyróżniamy dwie formy oficjalnego uczestnictwa w Liturgii – „bierna” i „czynna”. 
1. Uczestnictwo „bierne”: 

a) w wyznaczonym miejscu bez udziału w procesji wejścia – przed liturgią Rycerze zajmują 
miejsca, uprzednio przygotowane miejsca siedzące lub formują dwa szpalery wzdłuż nawy 
głównej i nie wykonują innych funkcji; 

b) w wyznaczonym miejscu z udziałem w procesji wejścia – jak wyżej, ale Rycerze udają się na 
wyznaczone miejsce z procesją wejścia; 

c) w prezbiterium bez udziału w procesji wejścia – przed liturgią Rycerze zajmują wcześniej 
wyznaczone miejsca siedzące (np. stalle) i nie wykonują innych funkcji; 

d) w prezbiterium z udziałem w procesji wejścia – jak wyżej, ale Rycerze udają się procesyjnie 
wg ustalonego porządku na wyznaczone miejsce (np. stalle) i nie wykonują innych funkcji.  

 

2. Uczestnictwo „czynne” – wypełniając funkcje Służby Liturgicznej: 
a) z udziałem asysty w uroczystej obsadzie1 – Rycerze udają się na wyznaczone miejsce  

z procesją wejścia, a w czasie mszy św. wykonują funkcje wspólnie z asystą;  
b) z udziałem asysty w zwykłej obsadzie2 - Rycerze udają się na wyznaczone miejsce z procesją 

wejścia, a w czasie mszy św. wykonują funkcje wspólnie z asystą (patrz rozdział III. Posługi  
i funkcje w liturgii – Udział w Liturgii - Przewodnik); 

c) bez udziału asysty w uroczystej obsadzie – Rycerze wykonują wszystkie funkcje asysty (patrz 
rozdział III. Posługi i funkcje w liturgii); 

d) bez udziału asysty w zwykłej obsadzie – jw. 
 

Wskazania praktyczne do właściwego przygotowania ceremonii3: 
1. Określenie miejsce uczestnictwa (np. miejsca siedzące w nawie świątyni lub w prezbiterium; 

miejsca stojące w nawie głównej). 
2. Ustalenie udziału w procesji wejścia. 
3. Ustalenie podziału funkcji w czasie Liturgii: czytania, psalm, taca, procesja z darami, funkcje 

ołtarza. 

                                                           
1 Pełna: Turyferariusz, nawikulariusz, ceroferariusze, krucyferariusz, ministranci, lektorzy, Rycerze, Koncelebransi, diakoni, Celebrans, insygniarze (ministranci 
mitry i pastorału – gdy biskup przewodniczy liturgii). Niepełna: Krucyferariusz, ministranci, lektorzy, Rycerze, Koncelebransi, diakoni, Celebrans 
2 Krucyferariusz (opcjonalnie), ministranci, lektorzy, Rycerze, Celebrans 
3 Powyższe ustalenia należy wykonać przed Liturgią z Celebransem, Ceremoniarzem kościelnym i Służbą Liturgiczną miejsca – jeżeli uczestniczy w akcji 
liturgicznej. 
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I. PRZYGOTOWANIE DO MSZY ŚWIĘTEJ 
1. Udział w procesji wejścia: Bracia ubierają mucety i przygotowują się w zakrystii, aby wraz z Celebransem 

i asystą udać się w procesji wejścia na miejsce sprawowania Liturgii. Tam zajmują wyznaczone miejsca lub 
z asystą wchodzą do prezbiterium. 

2. Bez udziału w procesji wejścia: Bracia nie biorą udziału w procesji wejścia, ubierają mucety  
i przygotowują się do Mszy Świętej w wyznaczonym miejscu. 

 

II. MSZA ŚWIĘTA 
Jeżeli Bracia uczestniczą w procesji wejścia i przygotowują się w Zakrystii do Liturgii, to mogą odmówić 
poniższą modlitwę. 
 

Modlitwa przed mszą świętą: 
Oto za chwilę przystąpię do ołtarza bożego. Do Boga, który rozwesela młodość 
moją. Do świętej przystępuję służby – chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie 
Jezu o łaskę skupienia, by: myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były 
zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane Tylko Tobie. Amen. 
 

1. Procesja wejścia:  
a. Asysta ze Służbą Liturgiczną: procesja postępuje w następującym układzie: pełnym - 

Turyferariusz*, Nawikulariusz*, Krucyferariusz*, Ceroferariusze* (2 osoby), ministranci, lektorzy, 
Rycerze, Celebrans; niepełnym - Krucyferariusz, ministranci, lektorzy, Rycerze, Celebrans; 
zwykłym - ministranci, lektorzy, Rycerze, Celebrans 

b. Asysta bez Służby Liturgicznej: procesja postępuje w następującym układzie: Rycerze, Celebrans 
(po ustaleniach z Celebransem, Bracia mogą przyjąć funkcje: Krucyferariusza i Ceroferariuszy). 

2. Liturgia Słowa: 
a. Asysta ze Służbą Liturgiczną: czytania wykonują lektorzy, śpiew psalmu i aklamację wykonuje 

kantor, lektor lub Brat, wezwania modlitwy wiernych czyta Celebrans, lektor lub Brat. 
b. Asysta bez Służby Liturgicznej: czytania, śpiew psalmu i aklamację oraz wezwania modlitwy 

wiernych wykonują Bracia. 
3. Liturgia Eucharystyczna: 

a. Asysta ze Służbą Liturgiczną: wówczas funkcje ołtarza wykonują ministranci i lektorzy (zbieranie 
datków, przyniesienie kielicha, puszki, podanie wina i wody, lawaterz, dzwonki i gong, patena, 
podanie wody do puryfikacji).  

b. Asysta bez Służby Liturgicznej: wówczas powyższe funkcje wykonują Bracia. 
4. Procesja wyjścia: 

a. Asysta ze Służbą Liturgiczną: procesja postępuje jak w pkt 1a. 
b. Asysta bez Służby Liturgicznej: procesja postępuje jak w pkt 1b. 

 

 
III. PO MSZY ŚWIĘTEJ 
Jeżeli Bracia uczestniczą w procesji wyjścia i wracają do Zakrystii, to po powrocie mogą odmówić poniższą 
modlitwę 
 

Modlitwa po mszy świętej: 
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw, bym uświęcony 
uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie 
szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 

Po zakończeniu Liturgii Rycerze nie biorący udziału w procesji wyjścia, przyklękają, wychodzą zwartą grupą  
i rozwiązują szyk.  
 

 

 

 
 

*) Wyjaśnienie pojęć: 
Turyferariusz  – niosący kadzielnicę. 

  Nawikulariusz  – niosący naczynie z kadzidłem. 
  Krucyferariusz  – niosący krzyż procesyjny. 
  Ceroferariusz  – niosący świecę. 
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IV. WSKAZANIA PRAKTYCZNE 
1. Udział Rycerzy powinien być wstępnie ustalony z celebransem lub ceremoniarzem kościelnym odnośnie: 

� zajmowanego miejsca (udział w procesji wejścia i wyjścia, zajęcie miejsca w prezbiterium, innego 
przygotowanego miejsca), 

� liturgii słowa (komentarze, czytania, psalm, modlitwa powszechna), 
� pomocy w zbieraniu ofiar na tacę, 
� liturgii eucharystycznej (procesja z darami, ampułki, lavabo, dzwonki i gong, pateny). 

2. Rycerz chcący wziąć udział w liturgii przychodzi do zakrystii w wyznaczonym czasie (minimum 15 minut 
przed liturgią) aby się przygotować i zająć wyznaczone miejsce. Wyznaczeni do funkcji liturgicznych 
zajmują miejsca, z których łatwo będą mogli je wykonywać (np. na początku), a pozostali Bracia  
z zachowaniem precedencji zakonnej. 

3. Rycerze uczestniczący w procesji wejścia, po dojściu do wyznaczonego miejsca siedzącego, zajmują je  
i stojąc czekają na rozpoczęcie liturgii.  

4. Rycerze uczestniczący w procesji wejścia, po dojściu do wyznaczonego miejsca, którym jest nawa główna – 
tworzą dwa szpalery, ustawiając się przy zachowaniu minimalnej odległości wyciągniętej ręki i stojąc 
uczestniczą w liturgii. 

5. Rycerze uczestniczący w procesji wejścia po dojściu do prezbiterium, jeżeli w ołtarzu znajduje się 
tabernakulum z Najświętszym Sakramentem (NS), wówczas parami przyklękają przed wejściem do 
prezbiterium (wstając nie wykonujemy skłonu głowy!!!) i zajmują wyznaczone miejsca. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy kaplica NS jest w pobliżu ołtarza, wówczas przyklękamy zwróceni ciałem lekko w stronę 
NS (w katedrze warszawsko-praskiej po skosie w lewo).  

6. Rycerze uczestniczący w procesji wejścia po dojściu do prezbiterium, jeżeli w ołtarzu nie ma tabernakulum, 
parami wykonują skłon głowy przed wejściem do prezbiterium i zajmują wyznaczone miejsca. 

7. Rycerze ustawieni w szyku szpalerowym, w czasie przejścia procesji wejścia lub wyjścia, wykonują zwrot 
ku środkowi nawy (frontują) i po przejściu Celebransa kolejno zwracają się w kierunku prezbiterium. Gdy 
celebrans dokonuje aspersji (pokropienia wiernych), zachowujemy się jak wyżej z tym, że zwracamy się  
w kierunku ołtarza, gdy Celebrans wraca do prezbiterium. 

8. Bracia uczestniczący w akcji liturgicznej w prezbiterium wykonują funkcje wspólnie z asystą (Służbą 
Liturgiczną) lub samodzielnie na podstawie jednorazowego upoważnienia udzielonego przez celebransa lub 
ceremoniarza (jeżeli jest to kapłan), mając wielokrotne upoważnienie (uroczyste błogosławieństwo do 
pełnienia funkcji ministranta, lektora promowanego, nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej) lub na 
podstawie stałego ustanowienia (posługa lektora i akolity).  

9. Wyznaczenia funkcji dokonuje ceremoniarz zakonny w porozumieniu z celebransem lub ceremoniarzem 
kościelnym. 

10. Wyznaczeni do funkcji liturgicznych dbają o należyte i prawidłowe wykonywanie powierzonych im funkcji 
- bez pospiechu ale zdecydowanie, z zachowaniem powagi i szacunku dla sprzętów i ksiąg liturgicznych.  

11. Dla jednolitości znaków zaleca się Braciom aby: 
� w postawie stojącej, klęczącej i siedzącej zachować: sylwetkę wyprostowaną, a ręce mieć schowane pod 

mucetem; 
� gest bicia się w pierś w czasie aktu pokuty wykonywać na mucecie; 
� w czasie hymnu „Chwała na wysokości…” na słowa „Jezu Chryste” (występuje 2 razy), skłaniać głowę; 
� przed ewangelią wykonać 3 małe znaki krzyża (na czole, ustach i sercu) po wypowiedzeniu słów: 

„Chwała Tobie Panie” (nie przed i nie w czasie wymawiania); 
� w czasie „Wierzę” na słowa: „...i za sprawą Ducha Świętego...”, skłaniać głowę; 
� w czasie Przeistoczenia, gdy Celebrans podnosi patenę z Ciałem i kielich z Krwią Pańską, kierować na 

nie wzrok, a w czasie przyklęknięcia kapłana, skłaniać głowę; 
� w czasie „Ojcze Nasz” ręce trzymamy pod mucetem; 
� znak pokoju – wykonujemy przez podanie ręki tylko najbliższym (jednej osobie z prawej i z lewej 

strony), a przez skłon głowy pozostałym (!!!). Nie wędrujemy wzdłuż szpaleru, ani tym bardziej nie 
przechodzimy na drugą stronę; 

� w czasie „Baranku Boży” nie bijemy się w pierś, ponieważ nie jest to formuła wyznania grzechu. 
12. Do Komunii Świętej, Bracia przystępują w zwartym szyku. Preferowanym sposobem przyjmowania 

Komunii przez Rycerzy jest klęczenie, ale dla sprawnego prowadzenia akcji liturgicznej Rycerze 
uczestniczą  
w procesji komunijnej. Jeżeli jest dwóch udzielających, to przystępujemy do komunii w dwóch szeregach. 
Jeśli jest jeden, to łączymy szeregi na tzw. „zakładkę”. Przyklękamy przed przyjęciem komunii. Sposób 
przyjmowania Komunii św. ustalany jest, w miarę potrzeb, przed celebracją z ceremoniarzem lub 
precentorem. 

13. Po zakończeniu liturgii rycerze udają się w procesji wyjścia do zakrystii, gdy nie uczestniczą w procesji, 
przyklękają i rozwiązują szyk lub udają się na inne wyznaczone miejsce. 
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RYT III 
 

INWESTYTURA 
RYCERSKA 

 
I STOPIEŃ  

(WIARA) 
 



- 6 - 

 

 
I Stopień Rycerski – WIARA 

Głównym przesłaniem tego charyzmatu jest pogłębianie życia religijnego, szczególne 
umiłowanie modlitwy różańcowej [Rozdział V, 37, Reguła]. Pomocą w dobrym przeżywaniu 
tego charyzmatu jest lektura listu apostolskiego św. Jana Pawła II – ROSARIUM VIRGINIS 
MARIAE. 

Stopień ten otrzymuje Rycerz w czasie Inwestytury, po minimum półrocznym okresie próby 
(wyjątek stanowią Kandydaci – Założyciele nowej Chorągwi).  

Z założenia każdy Kandydat do rycerstwa jest sprawdzany – zbierane są o nim opinie  
w parafii, np. czy spełnia warunki [27, Reguła; ust. 1 pkt 7), Ceremoniał: Księga Organizacji], 
polecają go Rycerze wprowadzający, itp. Zatem pierwsza ocena dokonywana jest przez 
Rycerzy z danej Chorągwi.  

Po upływie okresu kandydackiego i pozytywnym głosowaniu członków Chorągwi, Wielki 
Rycerz uroczyście wręcza przyszłemu Rycerzowi: różaniec i Regułę Zakonu wg punktu 0. 
OFICJALNE PRZYJĘCIE KANDYDATA i ustala z Kapelanem termin Inwestytury. 

Inwestytura odbywa się w Chorągwi lub podczas innych uroczystości zakonnych. Każdy 
Kandydat i Rycerz ma obowiązek wypełnienia formularza osobowego (druk FR-01), który 
powinien być przekazany do Generalnej Kancelarii, a po zarejestrowaniu drugi egzemplarz 
(lub kopię) przekazywany jest do archiwum w Chorągwi. 

 

Inwestytura winna mieć charakter bardzo uroczysty. Ceremoniarz lub Wielki Rycerz ustala  
z Kapelanem termin uroczystości i jej przebieg. Następnie uzgadnia z Braćmi poszczególne 
funkcje: Prowadzącego Ceremonię, Chorążego z flagą państwową oraz Braci do pomocy przy 
obłóczynach – głównym obłuczającym może być Kapelan lub najwyższy rangą Rycerz. Jeżeli 
inwestytura połączona jest z liturgią, to należy ustalić funkcje sprawowane w czasie mszy św. 
(czytania, psalm, modlitwa powszechna, taca, posługa ołtarza). Gdy w świątyni znajdują się 
Święte Relikwie można je wykorzystać w czasie uroczystości. Przed rozpoczęciem 
uroczystości wszyscy gromadzą się w sali rycerskiej (sposób I) lub w zakrystii (sposób II) – 
ustawiają się wg ustalonego porządku i oczekują na rozpoczęcie.  

Sposób I – w Sali Rycerskiej gromadzą się Bracia i Kandydaci. Osoby funkcyjne zajmują 
wyznaczone miejsca. 
Sposób II - Kandydaci uczestniczą w procesji wejścia, niosąc na lewym przedramieniu 
mucet. W określonym czasie (na początku mszy św., po homilii lub po komunii) Kapelan 
(Celebrans) i wyznaczeni Rycerze, zajmują ustalone miejsca: Kapelan podchodzi do miejsca 
przewodniczenia lub do ołtarza; Prowadzący Ceremonię do ambonki; Flagowy staje z boku 
na stopniach prezbiterium.  
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0. OFICJALNE PRZYJĘCIE KANDYDATA 
Po upływie okresu kandydackiego i pozytywnym głosowaniu, Wielki Rycerz w uroczysty sposób, na Zebraniu 
Chorągwi, wręcza Kandydatowi poświęcony różaniec oraz Regułę Zakonu. 
 

WR. Otrzymujesz różaniec, który jest dla Rycerza orężem do walki ze złem  
i narzędziem do wypraszania łask za wstawiennictwem Najświętszej Maryi 
Panny oraz Regułę Zakonu, którą Rycerz powinien znać i przestrzegać. 
WR: Vivat Iesus!  W: Totus Tuus! 
 
I. POCZĄTEK INWESTYTURY 
P: Bracia (i siostry) zebraliśmy się dzisiaj, aby przyjąć do Zakonu Rycerzy Jana 
Pawła II nowych Braci, którzy otrzymają I Stopień Rycerski – Wiara. Głównym 
przesłaniem tego charyzmatu jest pogłębianie życia religijnego, szczególne 
umiłowanie modlitwy różańcowej. Zatem wypełniając zapisy punktów od 27 do 
30 Reguły Zakonu … (podać właściwą liczbę) Kandydat(ów) zgłasza chęć 
przystąpienia do Zakonu: 

1. (imię i nazwisko) 
 

Wyczytany Kandydat odpowiada: 
W: Jestem! 
 

Prowadzący po wyczytaniu wszystkich: 
P: Niech wystąpią Ci, którzy chcą zostać Rycerzami Jana Pawła II! 
 

Gdy Kandydaci ustawia się przed ołtarzem. 
 

P: Czcigodny Księże Kapelanie, … 
obecni tutaj Kandydaci proszą o przyjęcie do Zakonu Rycerzy Jana Pawła II,  
a znakiem ich włączenia będzie złożenie ślubowania i nałożenie szaty zakonnej. 
 

K: Czy są świadomi wielkiej godności Rycerza i swoich obowiązków? 
 

P: Dowiedli tego w okresie próby i uzyskali akceptację Braci. Wierzę, że staną 
się dobrym Rycerzem i swoje obowiązki będą wykonywać właściwie.  
 

K: Zatem niech przystąpią! 
 
II. ŚLUBOWANIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
 

P: Zacni Bracia do ślubowania!  
Kandydaci klękają, a uczestniczący Rycerze stoją, wszyscy unoszą prawą rękę z wyprostowanymi trzema 
palcami (kciukiem, wskazującym i środkowym) oraz powtarzają za Kapelanem: 
 

K: ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE, * JAKO RYCERZ JANA PAWŁA II * 
WIERNOŚĆ BOGU, * OJCU ŚWIĘTEMU I OJCZYŹNIE! * ŚLUBUJĘ 
WYTRWAĆ W WIERZE ORAZ NAUCE * ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA 
RZYMSKOKATOLICKIEGO! * ŚLUBUJĘ POZNAWAĆ I 
PROPAGOWAĆ NAUCZANIE JANA PAWŁA II, * NIE SZCZĘDZIĆ 
SIŁ * W POMOCY DLA SŁABYCH I POTRZEBUJĄCYCH * W 
SŁUŻBIE KOŚCIOŁA I OJCZYZNY! * ŚLUBUJĘ RÓWNIEŻ * 
PRZESTRZEGAĆ REGUŁY ZAKONU * TAK MI DOPOMÓŻ BÓG! 
 

P: Zacni Bracia po ślubowaniu!  
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Wszyscy Bracia po ślubowaniu opuszczają rękę, ale Kandydat klęczy.  

 

Kapelan wyciąga ręce nad klęczącym i wypowiada modlitwę:  
K: Boże, od którego pochodzą wszelkie prawe zamiary i święte pragnienia, 
ufamy, że to Ty pociągnąłeś ku sobie tego Brata i rozpaliłeś w nim pragnienie 
służenia Tobie, stawiając sobie za wzór Świętego Jana Pawła II, Papieża. 
Wspomóż go swoją łaską, prowadź w nim dzieło, które sam rozpocząłeś i nie 
dopuść, aby kiedykolwiek odwrócił się od Ciebie. Prosimy Cię o to przez 
Chrystusa Pana naszego. 
W: Amen! 
 

Po błogosławieństwie Kandydat wstaje  

 
III. OBŁÓCZYNY 
P: Teraz nowi Bracia otrzymają szatę zakonną, która jest dla Rycerza zbroją  
i widocznym znakiem przynależności do Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.  
Jeżeli wcześniej nie był wręczony w okresie próby: 
P: Różaniec, będący orężem do walki ze złem i wyrazem uwielbienia dla Maryi, 
Matki Bożej na wzór naszego świętego Patrona. 
P: Krzyż Rycerski (Herb Zakonu)*, będący widzialnym znakiem przynależności 
do Zakonu, dotyczy tylko Krzyża Rycerskiego przyszłych funkcji i Stopni Rycerskich. 
 

* - jeżeli nie wręcza się Krzyża Rycerskiego, to wymienić: Herb Zakonu i pominąć ostatnią część zdania. 
 

Wyznaczeni Rycerze pomagają Bratu w nałożeniu mucetu. Asystujący lub Kapelan mówi do Brata: 
A(K): Przyjmij Bracie tę szatę zakonną, niech będzie dla Ciebie zbroją  
i widocznym znakiem przynależności do Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, noś ją  
z godnością, służąc Chrystusowi i Kościołowi. 
 

Wręczając różaniec, jeżeli nie został wręczony w okresie próby: 
A(K): Otrzymujesz różaniec, który jest dla Rycerza orężem do walki ze złem  
i narzędziem do wypraszania łask za wstawiennictwem Najświętszej Maryi 
Panny. 
 

Wręczając znaczek: 
A(K): Noś dumnie ten znak przynależności do Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. 
 
IV. ZAKOŃCZENIE INWESTYTURY 
Po wręczeniu i nałożeniu szat nowemu Bratu, Kapelan zwraca się do wszystkich: 

K: Powiększył się zastęp Rycerzy Jana Pawła II. Radujmy się i dziękujmy Bogu, 
od którego pochodzi wszelkie dobro. Nowego Brata niech wspiera modlitwa  
i otacza opieka wspólnoty, a jego rodzinie niech zawsze towarzyszy łaska i 
pomoc naszego Pana, Jezusa Chrystusa, któremu chwała i panowanie na wieki 
wieków.  
 
W: Amen 
 

P: Vivat Iesus!  W: Totus Tuus! 
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RYT IV 
 

PROMOCJA 
RYCERSKA 

 
II STOPIEŃ  

(MIŁOSIERDZIE) 
(str. 11) 

III STOPIEŃ  
(SOLIDARNOŚĆ) 

(str. 13) 
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II Stopień Rycerski – MIŁOSIERDZIE (II) 
Istotą tego charyzmatu jest uczestnictwo w rycerskich akcjach miłosierdzia, zachęcenie co najmniej jednego 
kandydata, który zostaje przyjęty do Zakonu oraz nabożeństwo do koronki do Miłosierdzia Bożego [38, Reguła]. 
Pomocą w dobrym przeżywaniu tego charyzmatu jest lektura encykliki św. Jana Pawła II – DIVES IN 
MISERICORDIA. 
 

Na koniec Roku Bratniego Wielki Rycerz (WR), dokonuje oceny pracy i zaangażowania Braci w Chorągwi. 
Jeżeli w ocenie WR, dany Brat spełnia powyższe kryteria lub odznacza się szczególną aktywnością, to WR 
występuje z wnioskiem o promocję (druk FR-02) do właściwego Komandora miejsca. W przypadku tego stopnia 
wystąpienie do Komandora ma charakter informacyjny, chyba że Komandor dysponuje innymi ważnymi 
informacjami, które mogą wstrzymać promocję. Promocję na II stopień można przeprowadzić w Chorągwi w 
czasie lokalnych uroczystości (np. odpust parafialny). Podpisany i zaakceptowany druk powinien trafić do 
Generalnej Kancelarii, a po zarejestrowaniu drugi egzemplarz (lub kopię) przekazuje się do archiwum w 
Chorągwi. 
 

III Stopień Rycerski – SOLIDARNOŚĆ (III) 
Istotą tego charyzmatu jest uczestnictwo w akcjach na rzecz Kościoła, aktywność w ramach pomocy bratniej, 
zachęcenie co najmniej jednego kandydata, który zostaje przyjęty do Zakonu, szczególna celebracja nawiedzenia 
Najświętszego Sakramentu [39, Reguła]. Pomocą w dobrym przeżywaniu tego charyzmatu jest lektura encykliki 
św. Jana Pawła II - CENTESIMUS ANNUS. 
 

Na koniec Roku Bratniego WR, dokonuje oceny pracy i zaangażowania Braci w Chorągwi. Jeżeli w ocenie WR 
dany Brat spełnia powyższe kryteria lub odznacza się szczególną aktywnością, to WR występuje z wnioskiem  
o promocję (druk FR-02) do właściwego Komandora miejsca. Komandor dokonuje również oceny 
zaangażowania Brata w aktywność wykraczającą poza ramy Chorągwi. Zaangażowanie w akcje Komandorii, 
udział w rekolekcja zakonnych, aktywność rekrutacyjną. Mając powyższe na uwadze Komandor sam może 
wystąpić z wnioskiem (druk FR-02) o promocję dla danego Brata. W przypadku tego stopnia wystąpienie do 
Komandora jest formalną propozycją promocji.  
Podpisany i zaakceptowany druk powinien trafić do Generalnej Kancelarii, gdzie po zarejestrowaniu przekazuje 
się drugi egzemplarz (lub kopię) do archiwum w Chorągwi. 
 

 
Promocja winna mieć charakter bardzo uroczysty i być oddzielną uroczystością: jako szczególne 
Zebranie Chorągwi (II stopień), Komandorii (III stopień), Prowincji (Sposób I) lub być częścią 
uroczystości w Chorągwi (II stopień), Komandorii (III stopień) lub ogólnozakonnych (np. rekolekcje, 
pielgrzymka, inne święto zakonne) oraz częścią uroczystej liturgii (Sposób II). Promocja na IV 
stopień powinna odbywać się w szczególnych miejscach kultu (sanktuariach, np. Sanktuarium Św. 
Jana Pawła II w Krakowie) lub w czasie oficjalnych pielgrzymek Zakonu. 
 

Przed rozpoczęciem uroczystości Bracia ubierają mucety, a Prowadzący Ceremonię (Oficer Zakonu) 
wyznacza Braciom funkcje: Strażnika – do pilnowania wejścia, Chorążego – do flagi państwowej lub 
chorągwi narodowej i Lektora – do odczytania lektury patronalnej (Sposób I). Jeżeli promocja jest 
częścią liturgii (Sposób II), to dodatkowe funkcje wg Rytu I – Udział w liturgii. Wtedy też zamiast 
specjalnej lektury patronalnej może być wygłoszona przez Celebransa homilia, a promocja rozpoczyna 
się po jej zakończeniu lub w innym ustalonym miejscu liturgii od punktu III – Przyjęcie deklaracji 
promowanych i promocja. 
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II Stopień Rycerski – MIŁOSIERDZIE 
 

SPOSÓB II 
W ustalonym czasie wszyscy wstają, a wyznaczeni Bracia: P i K udają się na ustalone miejsca. 
 

P: Zebraliśmy się tutaj aby dokonać promocji na II Stopień Rycerski – 
Miłosierdzie. Istotą tego charyzmatu jest uczestnictwo w rycerskich akcjach 
miłosierdzia, zachęcenie co najmniej jednego kandydata, który zostaje przyjęty 
do Zakonu oraz nabożeństwo do koronki do Miłosierdzia Bożego [38, Reguła].  
Zatem przychylając się do wniosku Wielkiego Rycerza Chorągwi (nazwa) z 
Komandorii (nazwa) oraz stosownie do postanowień Reguły Zakonu Rycerzy Jana 
Pawła II, decyzją Komandora (nazwa komandorii) Zacnego Brata (imię i nazwisko) nadano 
II Stopień Rycerski – Miłosierdzie, Zacnym Braciom: 

1. (nazwisko i imię); 
Wyczytany odpowiada: 
W: Oto jestem! lub Jestem! 
 

P: Zacni Bracia do promocji, wystąp! 
Wyczytani Bracia podchodzą do wyznaczonego miejsca i klękają. 
 
 
 

III. PRZYJĘCIE DEKLARACJI PROMOWANYCH  
 

SPOSÓB I i II 
 

P: Proszę Czcigodnego Księdza Kapelana o przyjęcie deklaracji promowanych  
i błogosławieństwo. 
 

Kapelan zwraca się do promowanych: 
K: Czy chcecie coraz doskonalej wypełniać uczynki miłosierne co do duszy 
poprzez: upominanie grzesznych, pouczanie nieumiejętnych, dobre radzenie 
wątpiącym, pocieszanie strapionych, znoszenie cierpliwie krzywd, chętne 
darowanie uraz oraz modlitwę za żywych i umarłych? 
W: Chcemy! 
 

K: Czy chcecie w swoim rycerskim życiu coraz doskonalej wypełniać uczynki 
miłosierne co do ciała poprzez: dzielenie się strawą z głodnym, napojem ze 
spragnionym, przyodzianiem z nagim, przyjmowanie w dom podróżnych, 
pocieszanie więźniów, nawiedzanie chorych i grzebanie umarłych? 
W: Chcemy! 
 

K: Czy chcecie oddać się całkowicie Bożemu Miłosierdziu i wypraszać łaski 
poprzez częste odmawianie koronki do Miłosierdzia Bożego? 
W: Chcemy! 
 

K: Tym potrójnym zapewnieniem potwierdziliście, że gotowi jesteście przyjąć 
drugi Charyzmat Zakonu i stać się Rycerzami Miłosierdzia. 
 

Wyciąga ręce nad klęczącymi Braćmi i modli się słowami: 
K: Bóg bogaty w miłosierdzie, dzięki swojej wielkiej miłości, którą obdarzył  
nas - umarłych z powodu wykroczeń - przywrócił nas do życia z Chrystusem. 
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę! Przez Chrystusa Pana naszego.  
W: Amen 
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IV. PROMOCJA RYCERSKA 
Po modlitwie Promujący podchodzi do każdego promowanego, kładzie prawą rękę na lewym ramieniu Rycerza  
i wypowiada słowa: 
 

K: Nadaję Zacnemu Bratu drugi Stopień Rycerski – Miłosierdzie. 
 

W: Na chwałę Bogu, Ojczyźnie i Zakonowi! 
 

Po promocji ostatniego Brata 
P: Vivat Iesus!    W: Totus Tuus!  
 

P: Zacni Bracia, Rycerze Miłosierdzia po promocji, wstąp!  
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III Stopień Rycerski – SOLIDARNOŚĆ 
 

SPOSÓB II 
W ustalonym czasie wszyscy wstają, a wyznaczeni Bracia: P i K udają się na ustalone miejsca. 
P: Zebraliśmy się tutaj aby dokonać promocji na III Stopień Rycerski – 
Solidarność. Istotą tego charyzmatu jest uczestnictwo w akcjach na rzecz 
Kościoła, aktywność w ramach pomocy bratniej, zachęcenie co najmniej 
jednego kandydata, który zostaje przyjęty do Zakonu, szczególna celebracja 
nawiedzenia Najświętszego Sakramentu [39, Reguła].  
Zatem przychylając się do wniosku Wielkiego Rycerza Chorągwi (nazwa)  
z Komandorii (nazwa) oraz stosownie do postanowień Reguły Zakonu Rycerzy 
Jana Pawła II, decyzją Komandora (nazwa komandorii) Zacnego Brata (imię i nazwisko), 
nadano III Stopień Rycerski – Solidarność, Zacnym Braciom: 

1. (nazwisko i imię); 
Wyczytany odpowiada: 
W: Oto jestem! lub Jestem! 
 

P: Zacni Bracia do promocji, wystąp! 
Wyczytani Bracia podchodzą do wyznaczonego miejsca i klękają. 
 
III. PRZYJĘCIE DEKLARACJI PROMOWANYCH  
SPOSÓB I i II 
P: Proszę Czcigodnego Księdza Kapelana o przyjęcie deklaracji promowanych  
i błogosławieństwo. 
 

Kapelan zwraca się do promowanych: 
K: Czy chcecie czcić Boga z miłością, szacunkiem i dziękczynieniem w miejscu 
Jego obecności, poprzez częstą adorację, pokutę, umartwienia oraz autentyczne  
i ofiarne zaangażowanie w rozwój życia wewnętrznego? 
W: Chcemy! 
 

K: Czy pragniecie poprzez adorację Najświętszego Sakramentu rozwijać  
w sobie miłość, która czerpie siłę z miłości Boga i jest jej podporządkowana, 
aby w chwilach próby stać się odważnymi wyznawcami Chrystusa? 
W: Chcemy! 
 

K: Czy chcecie solidarnie wspierać braci, którzy są w potrzebie duchowej  
i materialnej, poprzez bratnią pomoc w gorliwej modlitwie, poście i jałmużnie? 
W: Chcemy! 
 

K: Tym potrójnym zapewnieniem potwierdziliście, że gotowi jesteście przyjąć 
trzeci Charyzmat Zakonu i stać się Rycerzami Solidarności. 
 

Wyciąga ręce nad klęczącymi Braćmi i modli się słowami: 
K: Boże, obdarz nas łaską i mocą dojrzałej wiary do pokornego i odważnego 
kroczenia drogą Chrystusową. Spraw aby częste przyjmowanie Eucharystii  
i adoracja stawały się podstawą komunii umysłów i serc, niezbędnych dla 
wzrastania w braterstwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
W: Amen. 
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IV. PROMOCJA RYCERSKA 
Po modlitwie Promujący podchodzi do każdego promowanego, kładzie prawą rękę na lewym ramieniu Rycerza  
i wypowiada słowa: 
 

K: Nadaję Zacnemu Bratu III Stopień Rycerski – Solidarność. 
 

W: Na chwałę Bogu, Ojczyźnie i Zakonowi! 
 

Po promocji ostatniego Brata 
P: Vivat Iesus!    W: Totus Tuus!  
 

P: Zacni Bracia, Rycerze Solidarności, po promocji, wstąp!  
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RYT VI 
 

ZEBRANIE 
CHORĄGWI 
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ZALECENIA: 
Po zakończeniu Mszy Świętej, Rycerze udają się na Salę Obrad Chorągwi (przygotowaną 
według wskazań na str. 20). Bracia zakładają mucety i zajmują wyznaczone miejsca.  
 

Udział w zebraniu jest jawny tylko dla Braci Rycerzy, kandydatów oraz dla 
duchowieństwa katolickiego [61, Reguła]. W posiedzeniach Chorągwi mogą uczestniczyć 
Kadeci ZRJPII.  
 

Należy bezwzględnie zadbać, aby każde oficjalne posiedzenie Chorągwi odbywało się  
z udziałem Kapelana Chorągwi lub wyznaczonego kapłana. 
 

Prowadzący Obrady rozpoczyna obrady i prowadzi je według ustalonego Rytu, 
uwzględniając opcje stosowne w danej sytuacji. 
 
 

FUNKCJE W CZASIE ZEBRANIA CHORĄGWI: 

PROWADZĄCY OBRADY – Wielki Rycerz, a w przypadku Jego nieobecności Kanclerz 
lub Skarbnik. W szczególnych sytuacjach posiedzenie Chorągwi może zwołać i prowadzić 
Generał, Prowincjał, Komandor lub wyznaczony przez nich Oficer Generalny, Prowincji lub 
Komandorii.  
W czasie posiedzenia Chorągwi najważniejszą osobą jest Prowadzący Obrady – on wyznacza 
poszczególne funkcje, udziela i odbiera głos, prowadzi spotkanie i modlitwę. Udzielenie 
głosu odbywa się poprzez oddanie honoru (dotyczy to również wyższych rangą Rycerzy). 
 

CHORĄŻY – Brat opiekujący się flagą państwową lub chorągwią narodową, wyznaczony 
przez Wielkiego Rycerza, w innym przypadku rolę tę pełni Kanclerz Chorągwi. Chorąży 
przygotowuje flagę państwową do prezentacji. Jeżeli występuje chorągiew narodowa, to 
postępuje wg zapisów pkt. 36 (Ryt XII – Księga Rytu – część II – Protokół). 
 

STRAŻNIK – Brat pilnujący wejścia do Sali obrad, wyznaczony przez Wielkiego Rycerza, 
zabezpieczający przed wtargnięciem osób postronnych (funkcja zależna od okoliczności). 
 

LEKTOR – Brat czytający lekturę patronalną, wyznaczony przez Wielkiego Rycerza na stałe 
lub doraźnie. Powinien mieć przygotowanie lektorskie lub być obdarzony donośnym, 
wyraźnym głosem. 
 

SEKRETARZ – Brat protokołujący przebieg spotkania, wyznaczony przez Wielkiego 
Rycerza na stałe, zwykle rolę tę pełni Skarbnik Chorągwi. 
 
 

WYBORY WŁADZ CHORĄGWI: 
Na koniec Roku Bratniego w każdej Chorągwi przeprowadza się wybory nowych władz [13, 
Reguła]. Pożądane jest wcześniejsze zgłoszenie do Komandora terminu takiego spotkania, 
aby mógł zaproponować obserwatora (Oficera Generalnego, Prowincji lub Komandorii). 
 
PIERWSZE ZEBRANIE NOWEJ CHORĄGWI: 
Prowadzi je wyznaczony Oficer Generalny, Prowincji lub Komandorii, który zarządza 
wybory Oficerów Chorągwi. Na pierwszym spotkaniu można pominąć czytanie lektury 
patronalnej. 
 

Sugeruje się, aby pierwszym Wielkim Rycerzem wybrać doświadczonego Brata 
(posiadającego staż w Zakonie), będącego członkiem tej Chorągwi lub oddelegowanego 
Rycerz z sąsiedniej Chorągwi, który w początkowym okresie przygotuje Braci, tak aby  
w najbliższych wyborach mogli wybrać Wielkiego Rycerza ze swojego grona.  
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I. ROZPOCZĘCIE OBRAD 
P(K): W Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. Amen. 
 

P(K): Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi +  
i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który sie począł  
z Ducha Świętego; + narodził z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Pilatem, 
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. + Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia 
zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca 
wszechmogącego. + Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. + Wierzę w 
Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów 
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. 
 

II. DOBRO OJCZYZNY 
Gdy flaga jest na stałe prezentowana przed Rycerzami w specjalnym stojaku lub występuje chorągiew narodowa 
(ma zastosowanie protokół sztandarowy), to pomija się poniższą komendę. W innym przypadku, Chorąży wnosi 
flagę państwową przed Rycerzy i prezentuje ją.  
P: Zacny Bracie proszę o prezentację flagi państwowej! 
 

P: Zacni Bracia do hymnu! 
 

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. 
Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. 

 

  

Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. 
Za twoim przewodem złączym się z narodem.  (x2) 

 

P: Po hymnie! 
 

P: Pomódlmy się Bracia o dobro Ojczyzny: (do wyboru modlitwa za Ojczyznę I lub II) 
 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ I               [ks. Piotra Skargi] 
P: Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie 
wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław 
Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi 
Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. 
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom  
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich 
pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. 
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by 
wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali 
kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego.  
W: Amen. 
 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ II               [św. Jan Paweł II] 
P: Proszę Cię, Matko Jasnogórska, Królowo Polski, abyś cały mój Naród 
ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby 
mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi. Niech [...] 
jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i do Jego 
Kościoła, zbudowanego na fundamencie Apostołów. Matko nasza Jasnogórska, 
módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi 
- Odkupicielowi każdego człowieka. „Miej w opiece naród cały, Który żyje dla 
Twej chwały. Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!” 
 

lub inną wedle uznania Prowadzącego. 
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III. ROZWAŻANIE LEKTURY PATRONALNEJ 
Wszyscy siadają 
P: Proszę Zacnego Brata Lektora o odczytanie, przewidzianej na ten miesiąc, 
lektury patronalnej.  
Lektor wstaje oddaje honor** i rozpoczyna lekturę (z miejsca lub z pulpitu).  
 
 

**) Honor oddaje się przez wykonanie gestu prawą ręką z góry na dół – pionowa belka krzyża, a pozdrawiany odpowiada gestem prawej ręki 
w poziomie, z lewej do prawej – pozioma belka krzyża. Honory oddajemy zawsze wyższemu rangą Rycerzowi i Kapłanowi! 

 

Po lekturze następuje chwila milczenia lub wysłuchanie nagrania ze słowami Patrona. 
 

P: Czcigodny Księże Kapelanie proszę o komentarz do przeczytanej lektury. 
 
IV. DOBRO CHORĄGWI 
P: Zacni Bracia rozpoczynam część dotyczącą Dobra Chorągwi - czyli 
omówienie spraw organizacyjnych. 
Prowadzący Obrady czuwa nad porządkiem dyskusji. Rycerz, który chce zabrać głos oddaje honor**. 
Odpowiedź Prowadzącego Obrady na oddany honor** jest automatyczną zgodą na zabranie głosu.  
 

P: Czy Czcigodny Kapelan wnosi jakieś sprawy organizacyjne? 
Kapelan zgłasza uwagi i sprawy organizacyjne 
 

P: Dziękuję Czcigodnemu Księdzu Kapelanowi, czy ktoś z Braci ma pytania do 
Kapelana? 
po uwagach lub przy ich braku 
 

P: Proszę Zacnego Brata Kanclerza o przedstawienie spraw organizacyjnych. 
Kanclerz wstaje oddaje honor** i omawia sprawy organizacyjne. 
 

P: Dziękuję Zacnemu Bratu Kanclerzowi, czy ktoś z Braci ma pytania do 
Kanclerza? 
po uwagach lub przy ich braku 
 

P: Proszę Zacnego Brata Skarbnika o omówienie sytuacji finansowej chorągwi. 
Skarbnik wstaje oddaje honor** i omawia sprawy finansowe. 
 

P: Dziękuję Zacnemu Bratu Skarbnikowi, czy ktoś z Braci ma pytania do 
Skarbnika? 
po uwagach lub przy ich braku 
 

P: Proszę o zabranie głosu ………..……. (Komandora / Prowincjała / Generała 
lub innego Rycerza funkcyjnego jeżeli są obecni na posiedzeniu) 
Gość wstaje i omawia sprawy  
 

P: Dziękuję Zacnemu Bratu ……………….., czy ktoś z Braci ma pytania do 
……………….? 
po uwagach lub przy ich braku 
 
 

IV.1. WYBORY I GŁOSOWANIA 
Zgodnie z punktem 13 Reguły ZRJPII, Chorągiew, na koniec roku bratniego (lub nowopowołana Chorągiew), 
wybiera swoich Oficerów: Wielkiego Rycerza, Kanclerza i Skarbnika. Wyboru dokonują Bracia będący 
członkami danej Chorągwi w głosowaniu tajnym.  
Sposób przeprowadzenia wyboru: 
1. Bierne prawo wyborcze (kandydowanie) przysługuje każdemu Rycerzowi Zakonu – niemniej wskazanym 

jest aby kandydat zamieszkiwał na terenie parafii lub miejscowości, w której działa Chorągiew. 
2. Czynne prawo wyborcze (głosowanie) przysługuje tylko Rycerzom danej Chorągwi. 
3. Bracia mogą zgłaszać kandydatury obecnych na zebraniu (w tym siebie) lub nieobecnych przez ich 

pełnomocników (pisemne pełnomocnictwo wydane przez nieobecnego Brata i jego zgoda na zgłoszenie). 
4. Po zamknięciu listy kandydatów następuje prezentacja (samoprezentacja) kandydatów (jeżeli jest taka 

potrzeba). 
5. Przeprowadzenie tajnego głosowania (na każdą funkcję i kandydaturę oddzielnie): 
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a) Prowadzący wybory podaje funkcję, która będzie przedmiotem głosowania i nazwisko osoby 
kandydującej. 

b) Prosi zebranych o zamknięcie oczu i głosowanie przez podniesienie ręki (za, przeciw, wstrzymał się) – 
liczy głosy. 

c) Po przeprowadzeniu wszystkich głosowań na daną funkcję podaje wynik wyboru – ale bez 
przedstawiania szczegółowych wyników liczbowych!!! 

d) Gratulacje i okrzyki: Vivat Iesus! Totus Tuus! 
 

Członkowie Chorągwi ustalają zadania do realizacji i podejmują uchwały ich dotyczące w głosowaniu jawnym. 
Za wyjątkiem głosowań personalnych, które są głosowaniami tajnymi. 
 

Prowadzący obrady podsumowuje sprawy organizacyjne, a po ich omówieniu wracamy do modlitwy. 
 

 
V. DOBRO ZAKONU: 
 

P: Proszę o powstanie i modlitwę: o dobro Zakonu, za Braci znajdujących się  
w potrzebie oraz w intencjach, które zgłaszają Zacni Bracia… 
 

Po zgłoszeniu intencji wszyscy klękają i odmawiają: 
 

DZIESIĄTKĘ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 
 

Na każdym spotkaniu może być odmawiana inna tajemnica różańcowa. 
 

VI. DOBRO KOŚCIOŁA: 
wszyscy klęczą 
 

P: Pomódlmy się Bracia w intencji Kościoła, Ojca Świętego (wymienić imię obecnego 
papieża), biskupa(ów) (wymienić imię/ona biskupa/ów miejsca) i kapłanów (wymienić imię 
Kapelana). 
 

P: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami 
racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz 
nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, 
Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem 
swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas 
oddawaj. 

VII. ZAKOŃCZENIE OBRAD 
Następnie wstają i odśpiewują: 
     APEL JASNOGÓRSKI 
 

Prowadzący Obrady kończy je w wybrany sposób:  

P: W Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. Amen. 
lub aklamację trynitarną: 

P: Chwała Ojcu + i Synowi + i Duchowi Świętemu + jak była na początku, 
teraz i zawsze + i na wieki wieków. 
W: Amen. 

 

lub zwraca się do Kapelana: 
P: Prosimy o błogosławieństwo Czcigodnego Księdza Kapelana  

 

Po znaku krzyża lub błogosławieństwie można wykonać zawołanie rycerskie: 
 

P: Vivat Iesus!  W: Totus Tuus! 
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SALA OBRAD CHORĄGWI: 
To pomieszczenie w kościele lub domu parafialnym, oddane do wyłącznej dyspozycji 

Rycerzy lub współdzielone z innymi wspólnotami. Bracia Rycerze winni siedzieć skupieni 

wokół Krucyfiksu i flagi narodowej [60, Reguła].  
 

W pomieszczeniu powinny się znajdować następujące sprzęty: 

1. Stół (najlepiej przykryty obrusem lub płótnem). 

2. Obrus Zakonny – tkanina z elementami narodowymi i zakonnymi wykonana wg wzoru 

zawartego w Księdze Znaku. 

3. Krucyfiks ustawiony pośrodku stołu lub sali. 

4. Chorągiew narodowa lub flaga państwowa – najlepiej ze stojakiem. W innym przypadku  

o flagę lub chorągiew dba Brat Chorąży. 

5. Miejsca siedzące dla Kapelana, Oficerów Chorągwi, Dostojników Zakonu, Braci i Gości 

ustawione wokół Krucyfiksu (w układzie: na środku - Kapelan, a z lewej strony Wielki 

Rycerz, po lewej stronie WR – Skarbnik, po prawej stronie Kapelana – Kanclerz, 

pozostałe miejsca zajmowane są wg procedencji zakonnej. 

6. Reguła Zakonu i Ceremoniał. 
 

Elementy dodatkowe: 

7. Świeca (1-2 szt.) – symbol obecności Chrystusa. 

8. Pulpit (przydatny przy odczytywaniu większej ilości tekstu). 

9. Obraz Patrona (jeżeli Chorągiew posiada własne pomieszczenie) 

10. Szafa na stroje i dokumenty 

 
 

 


