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I Stopień Rycerski – WIARA
Głównym przesłaniem tego charyzmatu jest pogłębianie życia religijnego, szczególne umiłowanie modlitwy różańcowej. Pomocą w dobrym przeżywaniu tego charyzmatu jest lektura
listu apostolskiego św. Jana Pawła II – ROSARIUM VIRGINIS MARIAE.
Stopień Rycerza Wiary otrzymuje się 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, 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 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 zakrystii – ustawiają się wg ustalonego porządku i oczekują na
rozpoczęcie.
Kandydaci uczestniczą w procesji wejścia, niosąc na lewym przedramieniu mantulle. 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; Chorąży staje z boku na stopniach prezbiterium.
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I. POCZĄTEK UROCZYSTOŚCI
Prowadzący udaje się na miejsce prowadzenia i zwraca się do głównego Celebransa:
Jeśli przewodniczy Biskup.

P: Ekscelencjo (Eminencjo) księże (Arcy)Biskupie (Kardynale) …
Jeśli przewodniczy Kapelan.

P: Czcigodny Księże Kapelanie, …
proszę o wyrażenie zgody na przeprowadzenie Ceremonii Inwestytury
Braci.
K: Rozpocznijmy zatem w Imię Boże
II. PRZYJĘCIE
Prowadzący zwraca się do obecnych:

P: Bracia (i siostry) zebraliśmy się, aby przyjąć do Zakonu Rycerzy
Świętego Jana Pawła II nowych Braci, którzy otrzymają tytuł Rycerza
Wiary – I Stopień Rycerski. Głównym przesłaniem tego charyzmatu
jest stałe pogłębianie życia religijnego, poprzez szczególne umiłowanie modlitwy różańcowej. ... (podać właściwą liczbę) Kandydatów zgłasza
chęć przystąpienia do Zakonu. Niech wystąpią:
…………………….
(imię i nazwisko Kandydata)
Wyczytany Kandydat odpowiada

W: Jestem!
Następnie podchodzi do stopnia ołtarza:

P: Drodzy Kandydaci, zapoznaliście się z Regułą Zakonu i jego prawami, czy potwierdzacie chęć wstąpienia w szeregi Zakonu Rycerzy
Świętego Jana Pawła II.
W: Tak!
Jeśli przewodniczy Biskup.

P: Ekscelencjo (Eminencjo) księże (Arcy)Biskupie (Kardynale) …
Jeśli przewodniczy Kapelan.

P: Czcigodny Księże Kapelanie, …
obecni tutaj Kandydaci proszą o przyjęcie do Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II, a znakiem ich włączenia będzie przyjęcie szaty
zakonnej, złożenie ślubowania, nałożenie pektorału i Twoje błogosławieństwo.
K: Czy są świadomi wielkiej godności Rycerza i swoich obowiązków?
P: Przygotowywali się okresie próby, potwierdzili, że chcą stać się
Rycerzami Świętego Jana Pawła II. Ufam, że obowiązki rycerskie będą wykonywać właściwie.
K: Zatem niech przystąpią!
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III. OBŁÓCZYNY
P: Teraz nowi Bracia otrzymają mantullę - płaszcz rycerski Zakonu
Rycerzy Świętego Jana Pawła II.
Wyznaczeni Rycerze pomagają w nakładaniu mantulli. Kapelan po obłóczeniu ostatniego z Braci mówi:

K: Bracia, przyjęliście szatę zakonną niech będzie dla Was zbroją,
chroniącą przed złem i znakiem nowej drogi duchowej. Noście ją
z godnością, służąc Chrystusowi i Kościołowi.
W: Amen!
IV. ŚLUBOWANIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
P: Bracia w duchu pokory wypowiecie teraz wobec zgromadzenia rotę
ślubowania.
Kandydaci klękają, a uczestniczący Rycerze stoją

P: Zacni Bracia do ślubowania!
Na komendę poczty sztandarowe salutują, a wszyscy Rycerze unoszą prawą rękę z wyprostowanymi trzema
palcami i powtarzają za Prowadzącym rotę ślubowania:

P: ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE JAKO RYCERZ ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II * WIERNOŚĆ BOGU, OJCU ŚWIĘTEMU I OJCZYŹNIE! * ŚLUBUJĘ WYTRWAĆ W WIERZE ORAZ
NAUCE ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO! * ŚLUBUJĘ POZNAWAĆ I PROPAGOWAĆ NAUCZANIE
ŚWIĘTEGO 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!
Wszyscy Bracia po ślubowaniu opuszczają rękę, ale nowi Bracia klęczą.
Kapelan wyciąga ręce nad klęczącymi i wypowiada modlitwę:

K: Boże, od którego pochodzą wszelkie prawe zamiary i święte
pragnienia, ufamy, że to Ty pociągnąłeś ku sobie tych Braci i rozpaliłeś w nich pragnienie służenia Tobie, stawiając sobie za wzór
Świętego Jana Pawła II. Wspomóż ich swoją łaską, prowadź
w nich dzieło, które sam rozpocząłeś i nie dopuść, aby kiedykolwiek odwrócili się od Ciebie. Prosimy Cię o to przez Chrystusa
Pana naszego.
W: Amen!
Po błogosławieństwie Bracia wstają.

V. WRĘCZENIE PEKTORAŁU I RÓŻAŃCA
P: Teraz nowi Bracia otrzymują Pektorał Rycerski, który jest dla Rycerza Świętego Jana Pawła II widzialnym znakiem przynależności do
stanu rycerskiego, przyszłych funkcji i stopni rycerskich, otrzymają
także różaniec.
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Wręczając nowym Braciom Pektorał Rycerski:

K(A): Zacny Bracie przyjmij ten pektorał rycerski i idź za Chrystusem u boku Świętego Jana Pawła Wielkiego.
W: Amen
Wręczając nowym Braciom różaniec:

K(A): Zacny Bracie przyjmij ten różaniec, który według średniowiecznej tradycji jest mieczem do walki ze złem, jako Rycerz używaj
go często.
W: Amen
VI. ZAKOŃCZENIE INWESTYTURY
Po wręczeniu pektorałów i różańców nowym Braciom, Kapelan zwraca się do wszystkich:

K: Powiększył się zastęp Rycerzy Świętego Jana Pawła II. Radujmy się i dziękujmy Bogu, od którego pochodzi wszelkie dobro.
Nowych Braci niech wspiera modlitwa i otacza opieka wspólnoty,
a ich rodzinom niech zawsze towarzyszy łaska i pomoc naszego
Pana, Jezusa Chrystusa, któremu chwała i panowanie na wieki
wieków.
W: Amen
P: Zacni Bracia, Rycerze Wiary, w tył zwrot. Bracia i siostry oto nowi
Rycerze Świętego Jana Pawła II.
Chwila prezentacji Braci

P: Zacni Bracia na miejsca wstąp!
VII. ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI
Jeśli przewodniczy Biskup.

P: Ekscelencjo (Eminencjo) księże (Arcy)Biskupie (Kardynale) …
Czcigodny Księże Kapelanie, …
dziękuję za możliwość włączenia nowych Braci w szeregi Zakonu.
Bogu niech będą dzięki!
Jeśli

P: Vivat Iesus! W: Totus Tuus!
Bracia wracają na swoje miejsca i dalej wszyscy uczestniczą w Liturgii.
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