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Po zakończeniu Mszy Świętej, Rycerze udają się na Salę Obrad Chorągwi (przygotowaną 

według wskazań na str. 46). Bracia zakładają mantulle i zajmują wyznaczone miejsca.  
 

WAŻNE ZALECENIA: 
 

- Udział w zebraniu jest jawny tylko dla Braci Rycerzy, kandydatów oraz 

dla duchowieństwa katolickiego. W posiedzeniach Chorągwi mogą 

uczestniczyć Kandydaci i Kadeci ZRŚJPII.  
 

- Należy bezwzględnie zadbać, aby każde oficjalne posiedzenie Chorągwi 

odbywało się z udziałem Kapelana Chorągwi lub wyznaczonego kapłana. 
 

- Dla lepszego przygotowania i przeżycia Zebrania Chorągwi można wy-

słuchać, przygotowanego fragmentu audio z głosem naszego Patrona. 
 

- Prowadzący Obrady rozpoczyna obrady i prowadzi je według ustalonego 

Rytu, uwzględniając opcje stosowne w danej sytuacji. 
 

 

FUNKCJE W CZASIE ZEBRANIA CHORĄGWI: 

PROWADZĄCY OBRADY – Wielki Rycerz, a w przypadku Jego nieobecności Kanclerz 

lub Skarbnik. W szczególnych sytuacjach posiedzenie Chorągwi może zwołać i prowadzić 

Generał, Prowincjał, Komandor lub wyznaczony przez nich Oficer Generalny, Prowincji lub 

Komandorii.  

W czasie posiedzenia Chorągwi najważniejszą osobą jest Prowadzący Obrady – on wyznacza 

poszczególne funkcje, udziela i odbiera głos, prowadzi spotkanie i modlitwę. Udzielenie gło-

su odbywa się poprzez oddanie honoru (dotyczy to również wyższych rangą Rycerzy). 
 

CHORĄŻY – Brat opiekujący się flagą państwową lub chorągwią narodową, wyznaczony 

przez Wielkiego Rycerza, w innym przypadku rolę tę pełni Kanclerz Chorągwi. Chorąży 

przygotowuje flagę państwową do prezentacji. Jeżeli występuje chorągiew narodowa, to po-

stępuje wg zapisów pkt. 36 (Ryt XII – Księga Rytu – część II – Protokół). 
 

STRAŻNIK – Brat pilnujący wejścia do Sali obrad, wyznaczony przez Wielkiego Rycerza, 

zabezpieczający przed wtargnięciem osób postronnych (funkcja zależna od okoliczności). 
 

LEKTOR – Brat czytający lekturę patronalną, wyznaczony przez Wielkiego Rycerza na stałe 

lub doraźnie. Powinien mieć przygotowanie lektorskie lub być obdarzony donośnym, wyraź-

nym głosem. 
 

SEKRETARZ – Brat protokołujący przebieg spotkania, wyznaczony przez Wielkiego Ryce-

rza na stałe, zwykle rolę tę pełni Skarbnik Chorągwi. 

 

 

WYBORY WŁADZ CHORĄGWI: 
Na koniec Roku Bratniego w każdej Chorągwi przeprowadza się wybory nowych władz [13, 

Reguła]. Pożądane jest wcześniejsze zgłoszenie do Komandora terminu takiego spotkania, 

aby mógł zaproponować obserwatora (Oficera Wielkiej Rady Zakonu (WRZ), Prowincji lub 

Komandorii). 

 

PIERWSZE ZEBRANIE NOWEJ CHORĄGWI: 
Prowadzi je wyznaczony Oficer WRZ, Prowincji lub Komandorii, który zarządza wybo-

ry Oficerów Chorągwi. Na pierwszym spotkaniu można pominąć czytanie lektury patronal-

nej.  

Sugeruje się, aby pierwszym Wielkim Rycerzem wybrać doświadczonego Brata (posiada-

jącego staż w Zakonie), będącego członkiem tej Chorągwi lub oddelegowanego Rycerz z są-

siedniej Chorągwi, który w początkowym okresie przygotuje Braci, tak aby w najbliższych 

wyborach mogli wybrać Wielkiego Rycerza ze swojego grona.  
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I. ROZPOCZĘCIE OBRAD 

P(K): W Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. Amen. 
 

P(K): Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba  

i ziemi + i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. 

Który sie począł z Ducha Świętego; + narodził z Maryi Panny. Umę-

czon pod Ponckim Pilatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. + Zstąpił 

do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi 

po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. + Stamtąd przyjdzie sądzić 

żywych i umarłych. + Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół po-

wszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmar-

twychwstanie, żywot wieczny. Amen. 
 

II. DOBRO OJCZYZNY 
Gdy flaga jest na stałe prezentowana przed Rycerzami w specjalnym stojaku lub występuje sztandar narodowy 

(ma zastosowanie protokół sztandarowy), to pomija się poniższą komendę. W innym przypadku, Chorąży wnosi 

flagę państwową przed Rycerzy i prezentuje ją.  
 

P: Zacny Bracie proszę o prezentację flagi państwowej (sztandaru na-

rodowego)! 
 

P: Zacni Bracia do hymnu! 
 

 

 

1 
Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy.  
 

  

Ref. 
Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem złączym się z narodem 
(x2) 

  

2 
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. 
 

  

Ref. 
Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem złączym się z narodem 
(x2) 

  

3 
Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania wrócim się przez morze. 
 

  

Ref. 
Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem złączym się z narodem 
(x2) 

  

4 
Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany – 

Słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany. 
 

  

Ref. 
Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem złączym się z narodem 
(x2) 

 

P: Po hymnie! 
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P: Pomódlmy się Bracia o dobro Ojczyzny:  
(do wyboru jedna modlitwa za Ojczyznę I, II lub III) 
 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ I               [św. Jan Paweł II] 
 

P: Święty Janie Pawle Wielki, który tak bardzo ukochałeś „daleki 

kraj” Twojego pochodzenia, o którym mówiłeś zaraz po wyborze na 

Stolicę Piotrową, wypraszaj wszelkie potrzebne łaski dla Polski. 

Niech nasza Ojczyzna bezpiecznie wzrasta duchowo i materialnie. 

Niech jej obywatele zarówno nad Wisłą, jak i w najdalszych zakąt-

kach świata, nigdy nie zapominają o wierze przodków. Niech wycho-

wują następne pokolenia rodaków na wielkich Polaków, patriotów  

i katolików wiernych Bogu i Ojczyźnie. Przez Chrystusa, naszego Pa-

na i Zbawiciela. 

W: Amen. 
 

lub 
 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ II              [św. Jan Paweł II] 
 

P: Proszę Cię, Matko Jasnogórska, Królowo Polski, abyś cały mój Na-

ród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi  

i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed 

nim stoi. Niech [...] jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna, Je-

zusa Chrystusa i do Jego Kościoła, zbudowanego na fundamencie 

Apostołów. Matko nasza Jasnogórska, módl się za nami i prowadź 

nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi - Odkupicielowi 

każdego człowieka. „Miej w opiece naród cały, Który żyje dla Twej 

chwały. Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!” 

W: Amen. 
 

lub 
 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ III              [ks. Piotra Skargi] 

P: Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas 

nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, 

błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyno-

siła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszech-

mogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku bra-

ciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twe-

mu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij 

Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by 

wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie 

zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego.  

W: Amen. 
 

lub inną wedle uznania Prowadzącego. 
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III. ROZWAŻANIE LEKTURY PATRONALNEJ 

Wszyscy siadają i wysłuchują przygotowanej Lektury Patronalnej. 

P: Proszę Zacnego Brata Lektora o odczytanie, przewidzianej na ten 

miesiąc lektury patronalnej.  
Lektor wstaje oddaje honor** i rozpoczyna lekturę (z miejsca lub z pulpitu).  
 
 

**) Honor oddaje się przez wykonanie gestu prawą ręką z góry na dół – pionowa belka krzyża, a pozdrawiany odpowiada 

gestem prawej ręki w poziomie, z lewej do prawej – pozioma belka krzyża. Honory oddajemy zawsze wyższemu rangą Ryce-

rzowi i Kapłanowi! 

 

lub 
 

P: Proszę Zacnych Braci o wysłuchanie, przewidzianej na ten miesiąc 

lektury patronalnej.  
Prowadzący lub wyznaczony Brat uruchamia urządzenie z wersją audio lektury patronalnej. 
 

Po lekturze następuje CHWILA MILCZENIA (w przypadku nieobecności Kapelana wydłużamy milczenie i nie 

podejmujemy(!) żadnej dyskusji na temat przeczytanego tekstu), następnie prowadzący zwraca się do Kapelana: 
 

P: Czcigodny Księże Kapelanie proszę o komentarz do przeczytanej 

lektury. 
 

IV. DOBRO CHORĄGWI 

P: Zacni Bracia rozpoczynam część dotyczącą Dobra Chorągwi - czyli 

omówienie spraw organizacyjnych. 
Prowadzący Obrady czuwa nad porządkiem dyskusji. Rycerz, który chce zabrać głos oddaje honor**. Odpo-

wiedź Prowadzącego Obrady na oddany honor** jest automatyczną zgodą na zabranie głosu.  
 

P: Czy Czcigodny Kapelan wnosi jakieś sprawy organizacyjne? 
Kapelan zgłasza uwagi i sprawy organizacyjne 
 

P: Dziękuję Czcigodnemu Księdzu Kapelanowi, czy ktoś z Braci ma 

pytania do Kapelana? 
po uwagach lub przy ich braku 
 

P: Proszę Zacnego Brata Kanclerza o przedstawienie spraw organiza-

cyjnych. 
Kanclerz wstaje oddaje honor** i omawia sprawy organizacyjne. 
 

P: Dziękuję Zacnemu Bratu Kanclerzowi, czy ktoś z Braci ma pytania 

do Kanclerza? 
po uwagach lub przy ich braku 
 

P: Proszę Zacnego Brata Skarbnika o omówienie sytuacji finansowej 

chorągwi. 
Skarbnik wstaje oddaje honor** i omawia sprawy finansowe. 
 

P: Dziękuję Zacnemu Bratu Skarbnikowi, czy ktoś z Braci ma pytania 

do Skarbnika? 
po uwagach lub przy ich braku 
 

P: Proszę o zabranie głosu ………..……. (Komandora / Prowincjała / Generała lub 

innego Rycerza funkcyjnego, jeżeli są obecni na posiedzeniu) 
Gość wstaje i omawia sprawy  
 

P: Dziękuję Zacnemu Bratu ……………….., czy ktoś z Braci ma py-

tania do ……………….? 
po uwagach lub przy ich braku 
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IV.1. WYBORY I GŁOSOWANIA 
Na koniec roku bratniego (lub nowopowołana Chorągiew), wybiera swoich Oficerów: Wielkiego Rycerza, 

Kanclerza i Skarbnika. Wyboru dokonują Bracia będący członkami danej Chorągwi w głosowaniu tajnym.  

Sposób przeprowadzenia wyboru: 

1. Bierne prawo wyborcze (kandydowanie) przysługuje każdemu Rycerzowi Zakonu – niemniej wskazanym 

jest, aby kandydat zamieszkiwał na terenie parafii lub miejscowości, w której działa Chorągiew. 

2. Czynne prawo wyborcze (głosowanie) przysługuje tylko Rycerzom danej Chorągwi. 

3. Bracia mogą zgłaszać kandydatury obecnych na zebraniu (w tym siebie) lub nieobecnych przez ich pełno-

mocników (pisemne pełnomocnictwo wydane przez nieobecnego Brata i jego zgoda na zgłoszenie). 

4. Po zamknięciu listy kandydatów następuje prezentacja (samoprezentacja) kandydatów (jeżeli jest taka po-

trzeba). 

5. Przeprowadzenie tajnego głosowania (na każdą funkcję i kandydaturę oddzielnie): 

a) Prowadzący wybory podaje funkcję, która będzie przedmiotem głosowania i nazwisko osoby kandydu-

jącej. 

b) Prosi zebranych o zamknięcie oczu i głosowanie przez podniesienie ręki (za, przeciw, wstrzymał się) – 

liczy głosy. 

c) Po przeprowadzeniu wszystkich głosowań na daną funkcję podaje wynik wyboru – ale bez przedsta-

wiania szczegółowych wyników liczbowych!!! 

d) Gratulacje i okrzyki: Vivat Iesus! Totus Tuus! 
 

Członkowie Chorągwi ustalają zadania do realizacji i podejmują uchwały ich dotyczące w głosowaniu jawnym. 

Za wyjątkiem głosowań personalnych, które są głosowaniami tajnymi. 

Prowadzący obrady podsumowuje sprawy organizacyjne, a po ich omówieniu wracamy do modlitwy. 

 

V. DOBRO ZAKONU: 
 

P: Zacni Bracia powstańmy i pomódlmy się do naszego Patrona: 

Janie Pawle Wielki - nasz święty Patronie, Wspomagaj nas w co-

dzienności i nie dozwól byśmy zeszli z drogi zbawienia. Ty swoje ży-

cie oddałeś Bogu przez Maryję, spraw abyśmy za Twoim przykładem 

ofiarnie trwali w Służbie Bożej. Upraszaj naszemu Zakonowi jedność 

i pokój, niech za Twoją przyczyną każdy Rycerz wzrasta w świętości, 

abyśmy kiedyś spotkali się wszyscy w Domu Ojca w niebie.  

W: Amen 
 

P: A teraz pomódlmy się za Braci znajdujących się w potrzebie oraz  

w intencjach, które zgłaszają Zacni Bracia… 
 

Po zgłoszeniu intencji wszyscy klękają i odmawiają: 
 

DZIESIĄTKĘ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 
 

Na każdym spotkaniu może być odmawiana inna tajemnica różańcowa. 

 

VI. DOBRO KOŚCIOŁA: 
wszyscy klęczą 

 

P: Pomódlmy się Bracia w intencji Kościoła, Ojca Świętego (wymienić imię 

obecnego papieża), biskupa(ów) (wymienić imię/ona biskupa/ów miejsca) i kapłanów (wymienić 

imię Kapelana). 
 

P: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi 

prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich 

złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogo-

sławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, 

Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu 

nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. 



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

 

- 7 - 

 

VII. ZAKOŃCZENIE OBRAD 
Następnie wstają i odśpiewują: 

     APEL JASNOGÓRSKI 
 

Prowadzący Obrady kończy je w wybrany sposób:  

P: W Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. Amen. 
lub aklamację trynitarną: 

P: Chwała Ojcu + i Synowi + i Duchowi Świętemu + jak była na 

początku, teraz i zawsze + i na wieki wieków. 

W: Amen. 
lub zwraca się do Kapelana: 

P: Prosimy o błogosławieństwo Czcigodnego Księdza Kapelana  
 

Po znaku krzyża lub błogosławieństwie można wykonać zawołanie rycerskie: 
 

P: Vivat Iesus!  W: Totus Tuus! 
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SALA OBRAD CHORĄGWI: 

To pomieszczenie w kościele lub domu parafialnym, oddane do wyłącznej dyspozycji Ryce-

rzy lub współdzielone z innymi wspólnotami. Bracia Rycerze winni siedzieć skupieni wokół 

Krucyfiksu i flagi narodowej [60, Reguła].  

 

W pomieszczeniu powinny się znajdować następujące sprzęty: 

1. Stół (najlepiej przykryty obrusem lub płótnem). 

2. Obrus Zakonny – tkanina z elementami narodowymi i zakonnymi wykonana wg wzoru 

zawartego w Księdze Znaku. 

3. Krucyfiks ustawiony pośrodku stołu lub sali. 

4. Chorągiew narodowa lub flaga państwowa (sztandar narodowy) – najlepiej ze stojakiem. 

W innym przypadku o flagę lub sztandar dba Brat Chorąży. 

5. Miejsca siedzące dla Kapelana, Oficerów Chorągwi, Dostojników Zakonu, Braci i Gości 

ustawione wokół Krucyfiksu (w układzie: na środku - Kapelan, a z lewej strony Wielki 

Rycerz, po lewej stronie WR – Skarbnik, po prawej stronie Kapelana – Kanclerz, pozosta-

łe miejsca zajmowane są wg procedencji zakonnej. 

6. Reguła Zakonu i Ceremoniał. 

 

Elementy dodatkowe: 

7. Świeca (1-2 szt.) – symbol obecności Chrystusa. 

8. Pulpit (przydatny przy odczytywaniu większej ilości tekstu). 

9. Obraz Patrona (jeżeli Chorągiew posiada własne pomieszczenie) 

10. Szafa na stroje i dokumenty 

 
 

 

 


