RYT IV
PROMOCJA
RYCERSKA
IV STOPIEŃ
(RYCERZ MATKI BOŻEJ …)

KSIĘGA RYTU ZAKONU RYCERZY ŚW. JANA PAWŁA II (CELEBRACJE)
Rycerz MB … – IV Stopień Rycerski - Patriotyczny (IV)
Istotą tego charyzmatu jest uczestnictwo w akcjach o charakterze patriotycznym, krzewienie w społeczeństwie
wartości patriotycznych, cechowanie się szczególnym przywiązaniem do znaków i barw narodowych; dodatkowo wykazywanie się duchowością maryjną. Pomocą w dobrym przeżywaniu tego charyzmatu jest lektura encykliki św. Jana Pawła II – VERITATIS SPLENDOR.
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 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.
Za szczególne zasługi dla Zakonu i aktywność Rycerza w akcjach na rzecz Kościoła oraz dobroczynności, Prowincjał lub Generał może awansować Rycerza na wyższy stopień rycerski z pominięciem kolejnych [36, Reguła]. Generał może również wystąpić z wnioskiem o promocję dla każdego Brata i podejmować decyzje
o skróceniu okresu między promocjami [26, Reguła].

Promocja winna mieć charakter bardzo uroczysty i może być częścią 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 oficjalnych pielgrzymek Zakonu.
Przed rozpoczęciem uroczystości Bracia ubierają mantulle, a Prowadzący Ceremonię (Oficer Zakonu)
wyznacza Braciom funkcje. Jeżeli promocja jest częścią liturgii, to dodatkowe funkcje wg Rytu I –
Udział w liturgii. Promocja rozpoczyna się po zakończeniu homilii lub w innym ustalonym miejscu
liturgii.
Przed uroczystością należy poświęcić ryngrafy.

0. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RYNGRAFU
Jeżeli są przygotowane Ryngrafy i woda święcona, to Kapelan je błogosławi:

K: Panie Jezu Chryste, Ty dla nas za sprawą Ducha Świętego
przyjąłeś ciało z Maryi Dziewicy i stałeś się człowiekiem. Prosimy
Cię pobłogosław + ten ryngraf i tego, który na cześć Twojej Matki
będzie go nosił. Spraw, aby ten ryngraf dawał odwagę zwracania
się ku Niej, wyrażał wolę bycia dla Niej i był znakiem zawarcia
z Nią przymierza. Przez Chrystusa, Pana Naszego.
W: Amen.
Po błogosławieństwie ryngrafów, promowani Bracia, zgłaszają się do Prowadzącego Ceremonię, odbierają swoje ryngrafy i umieszczają je na pektorale. Nie zakładają pektorałów na szyję, a trzymają je
w rękach. Dopiero w czasie promocji Kapelan nałoży im pektorały z ryngrafem.
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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
IV Stopień Rycerski.
K: Rozpocznijmy zatem w Imię Boże.
Prowadzący zwraca się do obecnych:

P: Zebraliśmy się, aby dokonać promocji na IV Stopień Rycerski –
Patriotyzm – Brat staje się Rycerzem Matki Bożej. Istotą tego charyzmatu jest uczestnictwo w akcjach o charakterze patriotycznym, krzewienie w społeczeństwie wartości patriotycznych, cechowanie się
szczególnym przywiązaniem do znaków i barw narodowych; dodatkowo wykazywanie się duchowością maryjną.
Zatem przychylając się do wniosków Wielkiego Rycerza Chorągwi
(nazwa) z Komandorii (nazwa) oraz stosownie do postanowień Reguły Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II, decyzją Prowincjała Polski,
nadano tytuł Rycerza Matki Bożej, Zacnym Braciom:
Prowadzący odczytuje listę promowanych Braci:

Wyczytany odpowiada i występuje przed ołtarz:

W: Jestem!

II. PRZYJĘCIE DEKLARACJI I ŚLUBOWANIE
Jeśli przewodniczy Biskup.

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

P: Czcigodny Księże Kapelanie, …
Proszę o przyjęcie deklaracji promowanych, ślubowania i Twoje błogosławieństwo.
Kapelan zwraca się do promowanych:

K: Czy chcecie dbać o wielkie dziedzictwo narodu i kościoła polskiego, aby nie uległo zniszczeniu w rozgardiaszu codziennych
utarczek oraz konfliktów i przekazywać je następnym pokoleniom?
W: Chcemy!
K: Czy chcecie służyć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do
ostatniego tchu, a wszystkie swoje czyny i zamiary tej najwyższej
służbie podporządkować?
W: Chcemy!
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K: Czy chcecie, uznając Matkę Bożą za swoją Hetmankę, służyć
Kościołowi Chrystusa; unikając zła, które dobrem należy zwyciężać i dbać o rozwój ziemskiej Ojczyzny, aby zasłużyć na przygotowane mieszkanie w domu Ojca?
W: Chcemy!
P: Tym potrójnym zapewnieniem potwierdziliście, że godni jesteście
otrzymania czwartego charyzmatu Zakonu - Patriotyzm. Klęknijcie
teraz do ślubowania:
ŚLUBUJĘ JAKO RYCERZ CWARTEGO STOPNIA, * STRZEC
WIARY KOŚCIOŁA I OJCZYZNY, NAWET ZA CENĘ NAJWYŻSZĄ. * WIEM, ŻE SAM MOGĘ NIE SPROSTAĆ TEMU
ZADANIU * I DLATEGO CIEBIE MATKO BOŻA OBIERAM
SOBIE ZA HETMANKĘ, * ABYM Z TWOJĄ POMOCĄ
SZEDŁ MĘŻNIE ZA CHRYSTUSEM * U BOKU ŚW. JANA
PAWŁA WIELKIEGO. * TAK MI DOPOMÓŻ BÓG!
P: Po ślubowaniu!
Kapelan wyciąga ręce nad klęczącymi Braćmi i modli się słowami:

K: Boże, Ojcze nasz i wszystkich ludzi! Błogosław Ojczyźnie naszej. Strzeż jej wolności. Rozbudzaj w obecnych tu Rycerzach poczucie społecznej sprawiedliwości, rozpalaj wzajemną bratnią miłość i wykorzeniaj zgubne nałogi. Błogosławieństwo Twoje, Boże,
niech będzie zawsze z nami, abyśmy czyniąc sobie nawzajem ziemię ojczystą, poddaną nie zapomnieli o ojczyźnie wiecznej i o więzi z całą ludzkością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen
III. PROMOCJA RYCERSKA
Po modlitwie Kapelan przechodzi przed ołtarz, a Promowani wstają.
Prowadzący wyczytuje promowanych Braci:

Wyczytany podchodzi do Kapelana, wręcza pektorał z ryngrafem, a Kapelan nakłada Promowanemu i mówi:

K: Nadaję Bratu tytuł Rycerza Matki Bożej, przyjmij ten ryngraf,
niech Cię chroni i strzeże Twoja Hetmanka w życiu doczesnym,
a w chwili śmierci poprowadzi do domu Ojca.
W: Na chwałę Bogu, Ojczyźnie, Zakonowi i Hetmance mojej - Matce
Bożej …..…… (wymienić tytuł)!
Promowany wraca na miejsce przed ołtarzem. Po powrocie ostatniego Brata

P: Zacni Bracia Rycerze Matki Bożej, po promocji wstąp!

-4-

KSIĘGA RYTU ZAKONU RYCERZY ŚW. JANA PAWŁA II (CELEBRACJE)

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 IV Stopień Rycerski. Bogu niech
będą dzięki!
P: Vivat Iesus! W: Totus Tuus!
Bracia wracają na swoje miejsca i dalej wszyscy uczestniczą w Liturgii.
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