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Rycerz Miłosierdzia - II Stopień Rycerski (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. 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 wy-

stępuje 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 infor-

macjami, 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. 
 
 

Na koniec Roku Bratniego Wielki Rycerz, dokonuje oceny pracy i zaangażowania Braci w Chorągwi. Jeżeli  

w ocenie WR dany Brat spełnia powyższe kryteria lub odznacza się szczególną aktywnością, to Wielki Rycerz 

występuje z wnioskiem o promocję (druk FR-02) do właściwego Komandora miejsca. Komandor dokonuje rów-

nież oceny zaangażowania Brata w aktywność wykraczającą poza ramy Chorągwi. Zaangażowanie w akcje 

Komandorii, udział w rekolekcja zakonnych, aktywność rekrutacyjną, udział w akcjach ogólnozakonnych.  

W przypadku tego stopnia akceptacja Komandora jest formalną propozycją promocji wnoszoną do Prowincjała. 

Mając powyższe na uwadze Komandor sam może wystąpić z wnioskiem (druk FR-02) o promocję dla danego 

Brata. Po akceptacji Prowincjała, druk powinien trafić do Generalnej Kancelarii, gdzie po zarejestrowaniu prze-

kazuje się drugi egzemplarz (lub kopię) do archiwum w Chorągwi. Prowincjał sam może wystąpić z wnioskiem 

(druk FR-02) o promocję dla danego Brata. 
 

Za szczególne zasługi dla Zakonu i aktywność Rycerza w akcjach na rzecz Kościoła oraz dobroczynności, Pro-

wincjał lub Generał może awansować Rycerza na wyższy stopień rycerski z pominięciem kolejnych [36, Regu-

ła]. Generał może również wystąpić z wnioskiem o promocję dla każdego Brata i podejmować decyzje o skróce-

niu okresu między promocjami [26, Reguła]. 

 

Promocja winna mieć charakter bardzo uroczysty i być oddzielną uroczystością w Chorągwi (II sto-

pień), Komandorii (III stopień) lub ogólnozakonnych (np. rekolekcje, pielgrzymka, inne święto za-

konne) w czasie uroczystej liturgii. Promocja na IV stopień powinna odbywać się w szczególnych 

miejscach kultu (sanktuariach, np. Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie) lub w czasie oficjal-

nych pielgrzymek Zakonu. 
 

Przed rozpoczęciem uroczystości Bracia ubierają mantulle, a Prowadzący Ceremonię (Oficer Zakonu) 

wyznacza Braciom funkcje: Chorążego – do flagi państwowej lub chorągwi narodowej i dodatkowe 

funkcje wg Rytu I – Udział w liturgii. 
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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 Promocji na 

II Stopień Rycerski. 
 

K: Rozpocznijmy zatem w Imię Boże  
 

Prowadzący zwraca się do obecnych: 

P: Zebraliśmy się, aby dokonać promocji na II Stopień Rycerski – Ry-

cerz Miłosierdzia. Istotą tego charyzmatu jest uczestnictwo w rycer-

skich akcjach miłosierdzia, zachęcenie co najmniej jednego kandyda-

ta, który zostaje przyjęty do Zakonu oraz nabożeństwo do koronki do 

Miłosierdzia Bożego. Zatem przychylając się do wniosku Wielkiego 

Rycerza Chorągwi (nazwa) z Komandorii (nazwa) oraz stosownie do posta-

nowień Reguły Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II, decyzją 

Komandora (nazwa komandorii) Zacnego Brata (imię i nazwisko) nadano tytuł Ry-

cerza Miłosierdzia, Zacnym Braciom: 
1. (nazwisko i imię); 

Wyczytany odpowiada: 

W: Jestem! 
 

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

 

II. PRZYJĘCIE DEKLARACJI PROMOWANYCH  
 

Jeśli przewodniczy Biskup. 

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

P: Czcigodny Księże Kapelanie, … proszę o przyjęcie deklaracji pro-

mowanych, ślubowania i Twoje błogosławieństwo. 
 

Kapelan zwraca się do promowanych: 

K: Czy chcecie coraz doskonalej wypełniać uczynki miłosierne co 

do duszy poprzez: upominanie grzesznych, pouczanie nieumiejęt-

nych, dobre radzenie wątpiącym, pocieszanie strapionych, zno-

szenie cierpliwie krzywd, chętne darowanie uraz oraz modlitwę za 

żywych i umarłych? 

W: Chcemy! 
 

K: Czy chcecie w swoim rycerskim życiu coraz doskonalej wypeł-

niać uczynki miłosierne co do ciała poprzez: dzielenie się strawą  

z głodnym, napojem ze spragnionym, przyodzianiem z nagim, 

przyjmowanie w dom podróżnych, pocieszanie więźniów, nawie-

dzanie chorych i grzebanie umarłych? 
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W: Chcemy! 
 

K: Czy chcecie oddać się całkowicie Bożemu Miłosierdziu i wypra-

szać łaski poprzez częste odmawianie koronki do Miłosierdzia Bo-

żego? 

W: Chcemy! 
 

P: Tym potrójnym zapewnieniem potwierdziliście, że gotowi jesteście 

przyjąć drugi Charyzmat Zakonu i stać się Rycerzami Miłosierdzia. 

Klęknijcie Bracia do ślubowania: 
 

ŚLUBUJĘ JAKO RYCERZ DRUGIEGO STOPNIA, *  

SPEŁNIAĆ DZIEŁA MIŁOSIERNE, * DĄŻYĆ DO CHRZE-

ŚCIJAŃSKIEJ DOSKONAŁOŚCI * UFAĆ BEZGRANICZNIE 

BOGU, * ABYM STAŁ SIĘ APOSTOŁEM MIŁOSIERDZIA 

BOŻEGO * NA WZÓR ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA  

WIELKIEGO. * TAK MI DOPOMÓŻ BÓG! 
 

P: Po ślubowaniu! 
 

Kapłan 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 
 

III. PROMOCJA RYCERSKA 
Po modlitwie Celebrans podchodzi do każdego promowanego, kładzie prawą rękę na lewym ramieniu Rycerza  

i wypowiada słowa: 
 

K: Nadaję Zacnemu Bratu tytuł Rycerza Miłosierdzia. 
Promowany odpowiada: 

W: Na chwałę Bogu, Ojczyźnie i Zakonowi! 
Po promocji ostatniego Brata 

P: Zacni Bracia, Rycerze Miłosierdzia, po promocji, wstąp!  
 

IV. ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI 
Jeśli przewodniczy Biskup. 

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

P: Czcigodny Księże Kapelanie, … 

dziękuję za promowanie Braci na II stopień rycerski. Bogu niech będą 

dzięki! 
 

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

 


