RYT IX
POŚWIECENIE
SZTANDARU (GONFALONU)
lub
PROPORCA CHORĄGWI

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

Poświęcenie Sztandaru Zakonu (gonfalonu) lub Proporca Chorągwi winno mieć charakter
bardzo uroczysty i powinno być oddzielną uroczystością – jako szczególne Zebranie Chorągwi, Komandorii lub Prowincji. Może być również częścią uroczystości ogólnych Zakonu
(np. rekolekcje, pielgrzymka, inne święto zakonne) lub częścią uroczystej liturgii.
Przed rozpoczęciem uroczystości Bracia ubierają mantulle, a Prowadzący Ceremonię (Oficer
Zakonu) wyznacza Braciom funkcje: Chorążego – do sztandaru narodowego (flagi państwowej), Chorążego przekazującego, Chorążego przyjmującego. Jeżeli poświecenie jest częścią
liturgii (Sposób II), to występują dodatkowe funkcje wg Rytu I – Udział w liturgii.
W widocznym miejscu ustawia się stolik, na którym kładzie się sztandar/proporzec.
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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 Poświęcenia Chorągwi/Sztandaru/Gonfalonu Chorągwi/Komandorii/Prowincji.
K: Rozpocznijmy zatem w Imię Boże!
II. POŚWIĘCENIE SZTANDARU
P: Zacni Bracia za chwilę Rycerze z Chorągwi / Komandorii / Prowincji (nazwa) otrzymają sztandar/proporzec, który od dnia dzisiejszego
będzie dla nich najważniejszym symbolem – symbolem patriotyzmu,
honoru i wierności ideałom Zakonu, naszego Patrona Świętego Jana
Pawła II i patrona Chorągwi / Komandorii / Prowincji (nazwa).
Opis sztandaru przedstawia Prowadzący ceremonię:

P: Na prawym płacie ……. Na lewym płacie …………
Wprowadzenie

P: Bóg, który jest miłością i wszystkich ludzi pragnie uczynić uczestnikami swojej miłości, posłał na świat swojego Syna, aby spieszył
z pomocą wszystkim ludziom. Chrystus, który przeszedł przez ziemię
dobrze czyniąc, powiedział: „Co uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili” [Mt 25,40]. Człowiek jest
istotą społeczną, powołaną do tego, aby współżyjąc i współpracując
z innymi w zgodzie i miłości, prawidłowo się rozwijał i innym dopomagał w rozwoju. Wy także łączycie się w pracy nie tylko dla własnego dobra, ale i w tym celu, aby przez zespolenie wysiłków służyć
dobru innych ludzi i Kościoła. Prośmy wspólnie o obfite Boże błogosławieństwo dla Rycerzy i dla wszystkich, którzy z nimi są związani.
Niech się zjednoczą w pracy i służbie dla Braci tak, jak dziś z tym
sztandarem w ręku przychodzą do Boga, dawcy wszelkiego dobra.
Jeśli przewodniczy Biskup.

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

P: Czcigodny Księże Kapelanie…
Bracia z Chorągwi / Komandorii / Prowincji (nazwa) proszą o poświęcenie sztandaru/proporca.
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Błogosławieństwo

K: Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. Ty
w swoim Synu dałeś nam przedziwny przykład miłości i przez
Niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. Obdarz hojnym błogosławieństwem + tych, którzy poświęcają się na służbę.
Pobłogosław + także ten sztandar/proporzec Chorągwi / Komandorii / Prowincji (nazwa). Spraw, aby wszyscy, których ten sztandar
jednoczy, byli wspólnotą pokoju i wzrastali ku Twojej chwale.
Udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają, i zachowaj ich od
wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa Pana naszego.
Następnie kropi wodą świeconą sztandar.

III. PRZEKAZANIE SZTANDARU
P: Do przekazania sztandaru/proporca – wystąp!
Poczet sztandarowy przekazujących i Wielki Rycerz / Komandor / Prowincjał oraz poczet sztandarowy przyjmujących zajmują wyznaczone miejsca. Sztandar/Proporzec przekazuje Generał / Prowincjał / Komandor i mówi:

G(P)(K): Zacni Bracia, przekazuję Wam ten sztandar/proporzec symbol naszej godności i powinności rycerskiej. Strzeżcie jego
honoru!
Wszyscy Bracia dodają:

W: Tak nam dopomóż Bóg!
Przyjmujący sztandar Wielki Rycerz / Komandor / Prowincjał podchodzi i całuje sztandar/proporzec klękając na
lewe kolano, następnie przejmuje sztandar/proporzec, prezentuje go przez ukazanie. Teraz Rycerze z danej jednostki (lub tylko wyznaczeni) podchodzą do sztandaru/proporca przyklękają na lewe kolano i całują sztandar/proporzec, następnie Wielki Rycerz / Komandor / Prowincjał przekazuje go Chorążemu.

P: Poczet sztandarowy – wstąp!
P: Vivat Iesus!
W: Totus Tuus!
Wszyscy wracają na swoje miejsca i dalej uczestniczą w liturgii.

IV. ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI
Jeśli przewodniczy Biskup.

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

P: Czcigodny Księże Kapelanie, …
Dziękuję za możliwość poświęcenia nowego znaku
gwi/Komandorii/Prowincji Zakonu. 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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Chorą-

