RYT VI
PRZYJĘCIE
OFICJALNE
FUNKCJI
ZAKONNEJ

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

Oficjalne objęcie funkcji zakonnej, winno mieć charakter bardzo uroczysty i być częścią Zebrania
Chorągwi, Kapituły Komandorii, Kapituły Prowincji lub Wielkiej Rady Zakonu, może być częścią
innych uroczystości ogólnozakonnych (np. rekolekcje, pielgrzymka, inne święto zakonne).
Uroczyste objęcie funkcji Wielkiego Rycerza, może mieć miejsce zaraz po wyborze na Zebraniu Chorągwi jeżeli
w obradach brał udział (Komandor, Prowincjał, Generał lub inny Oficer Komandorii, Prowincji lub Generalny).
Wówczas w obecności Kapelana, na ręce oficjalnego przedstawiciela Zakonu, Wielki Rycerz składa przyrzeczenie.
Uroczyste objęcie funkcji Komandora, może mieć miejsce zaraz po wyborze, jeżeli w obradach brał udział Prowincjał lub Generał. Wówczas w obecności Kapelana, na ręce Prowincjała lub Generała, Komandor składa przyrzeczenie.
Uroczyste objęcie funkcji Prowincjała, może mieć miejsce zaraz po wyborze, jeżeli w obradach brał udział Generał. Wówczas w obecności Kapelana, na ręce Generała, Prowincjał składa przyrzeczenie.
Jednakże dobrą tradycją będzie, gdy ta uroczystość zostanie przeniesiona na doroczne oficjalne zakończenie
Roku Bratniego w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie wszyscy nowo wybrani Oficerowie będą
obejmować swoje funkcje. Wyjątek stanowić będzie, mianowanie i obejmowanie funkcji Oficerów Generalnych,
która to uroczystość będzie miejsce w konkatedrze warszawsko-praskiej na Kamionku w uroczystość MB Zwycięskiej (Różańcowej) – Patronki Wielkiej Rady – 7 października.
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I. POCZĄTEK UROCZYSTOŚCI
P: Czcigodny księże Kapelanie, Zacni Bracia, spotykamy się na uroczystym objęciu funkcji (podać nazwę funkcji). Zakon opiera się na hierarchicznym zarządzaniu w duchu solidarności i braterstwa, dlatego
przesłanie z Listu św. Pawła do Galatów [Ga 6, 1-5] niech będzie dla
przełożonych i podwładnych ważną wskazówką i upomnieniem:
Czytanie z Listu św. Pawła do Galatów
1 Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. 2 Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo
Chrystusowe. 3 Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten
zwodzi samego siebie. 4 Niech każdy bada własne postępowanie,
a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim. 5 Każdy bowiem poniesie własny ciężar.
II. OGŁOSZENIE WYBORU
II.1. WIELKIEGO RYCERZA

P: Decyzją Zacnych Braci z Chorągwi
nazwę) Zacny Brat (imię i nazwisko)

(podać nazwę)

z Komandorii

(podać

W: Jestem
P: został wybrany WIELKIM RYCERZEM CHORĄGWI (podać nazwę), przed objęciem funkcji, złoży przyrzeczenie przed przełożonym.
II.2. KOMANDORA

P: Na podstawie wyboru Zacnych Braci Wielkich Rycerzy - członków
Kapituły Komandorii (podać nazwę) Zacny Brat (imię i nazwisko)
W: Jestem
P: został wybrany KOMANDOREM (podać nazwę), przed objęciem
funkcji, złoży przyrzeczenie przed Prowincjałem.
II.3. PROWINCJAŁA

P: Decyzją Komandorów – członków Kapituły Prowincji
Zacny Brat (imię i nazwisko)

(podać nazwę)

W: Jestem
P: został wybrany PROWINCJAŁEM (podać
funkcji, złoży przyrzeczenie przed Generałem.
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, przed objęciem
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II.4. GENERAŁA

P: Decyzją Członków Wielkiej Rady Rycerskiej Zacny Brat

(imię i nazwi-

sko)

W: Jestem
P: został wybrany GENERAŁEM ZAKONU, przed objęciem funkcji, złoży przyrzeczenie przed Wielką Radą Generalną.
II.5. OFICERA WIELKIEJ RADY ZAKONU

P: Decyzją Generała Zakonu Zacnego Brata

(imię i nazwisko)

- Zacny Brat

(imię i nazwisko)

W: Jestem
P: zostaje mianowany WIELKIM (podać nazwę
funkcji, złoży przyrzeczenie przed Generałem.

funkcji)

, przed objęciem

Po odczytaniu nominacji wymienieni Rycerze udają się na wyznaczone miejsce i na komendę:

P: Do przyrzeczenia wystąp!
Unosząc prawą rękę jak do ślubowania i składa przyrzeczenie:

III. ZŁOŻENIE PRZYRZECZENIA
W: Ja, (imię i nazwisko) obejmując funkcję (podać nazwę funkcji), przyrzekam, że
zarówno w słowach, jak w postępowaniu będę zawsze zachowywał
jedność z Zakonem Rycerzy Świętego Jana Pawła II. Z największą
starannością i wiernością będę wypełniał obowiązki, które zostały mi
powierzone wobec Braci i Władz Zakonu, w którym do mojego posługiwania, wypełnianego zgodnie z przepisami prawa, zostałem powołany. Będę zachowywał i umacniał dyscyplinę wspólną dla całego
Zakonu i będę troszczył się o przestrzeganie praw zakonnych, w
szczególności tych, które zawiera Reguła i Ceremoniał Zakonu. Będę
zachowywał z braterskim posłuszeństwem, to co postanawiają Władze
Zakonu. Bezpośrednim i wyższym przełożonym będę chętnie służył
pomocą, aby moja działalność, była urzeczywistniana w jedności z
Zakonem. Tak mi dopomóż Bóg! Jeżeli funkcję obejmuje Rycerz IV stopnia może dodać: i
moja Hetmanka - Matka Boża (podać tytuł)Błąd! Nieprawidłowe łącze.
Po przyrzeczeniu opuszcza rękę.

IV. NAŁOŻENIE INSYGNIUM FUNKCJI ZAKONNEJ
Jeżeli jest kilku oficerów, wówczas Prowadzący wyczytuje kolejno oficerów, którzy podchodzą do przełożonego, oddają honor, a przełożony nakłada insygnium.

PR*: Przyjmij znak Twojej władzy i posługi wobec Braci.
*) PR – przełożony (Generał, Prowincjał, Komandor, Wielki Rycerz)

Następnie wymieniają braterski uścisk i wracają na swoje miejsca. Po zakończeniu wręczania:

P:

Vivat Iesus!

W: Totus Tuus!
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