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Rycerz Solidarności - III Stopień Rycerski (III) 
Istotą tego charyzmatu jest uczestnictwo w akcjach na rzecz Kościoła, aktywność w ramach pomocy bratniej, 

zachęcenie co najmniej jednego kandydata, który zostaje przyjęty do Zakonu, szczególna celebracja nawiedzenia 

Najświętszego Sakramentu. Pomocą w dobrym przeżywaniu tego charyzmatu jest lektura encykliki św. Jana 

Pawła II - CENTESIMUS ANNUS. 

 

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 wy-

stąpić z wnioskiem (druk FR-02) o promocję dla danego Brata. W przypadku tego stopnia wystąpienie do Ko-

mandora 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, Pro-

wincjał lub Generał może awansować Rycerza na wyższy stopień rycerski z pominięciem kolejnych [11, 12 

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

skróceniu okresu między promocjami [11,12, 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) jako część 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 

III Stopień Rycerski. 
 

K: Rozpocznijmy zatem w Imię Boże  
 

Prowadzący zwraca się do obecnych: 

P: Zebraliśmy się, aby dokonać promocji na III Stopień Rycerski – 

Rycerz Solidarności.  Istotą  tego  charyzmatu  jest uczestnictwo w 

akcjach  na  rzecz Kościoła, aktywność w ramach pomocy bratniej, 

zachęcenie co najmniej jednego kandydata, który zostaje przyjęty do 

Zakonu, szczególna celebracja nawiedzenia Najświętszego Sakramen-

tu. Zatem przychylając się do wniosku Wielkiego Rycerza Chorągwi 

(nazwa) z Komandorii (nazwa) oraz stosownie do postanowień Reguły Za-

konu Rycerzy Świętego Jana Pawła II, decyzją Komandora (nazwa koman-

dorii) Zacnego Brata (imię i nazwisko), nadano tytuł Rycerza Solidarności, Za-

cnym Braciom: 
Prowadzący odczytuje listę promowanych Braci: 
 

  
 

Wyczytany odpowiada i występuje przed ołtarz: 

W: Jestem! 
 

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 promowanych, ślubowania i Twoje bło-

gosławieństwo. 
 

Kapelan zwraca się do promowanych: 

K: Czy chcecie czcić Boga z miłością, szacunkiem i dziękczynie-

niem w miejscu Jego obecności, poprzez częstą adorację, pokutę, 

umartwienia oraz autentyczne i ofiarne zaangażowanie w rozwój 

życia wewnętrznego? 

W: Chcemy! 
 

K: Czy pragniecie poprzez adorację Najświętszego Sakramentu 

rozwijać w sobie miłość, która czerpie siłę z miłości Boga i jest jej 

podporządkowana, aby w chwilach próby stać się odważnymi wy-

znawcami Chrystusa? 

W: Chcemy! 
 



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

 

- 27 - 

K: Czy chcecie solidarnie wspierać braci, którzy są w potrzebie 

duchowej i materialnej, poprzez bratnią pomoc w gorliwej modli-

twie, poście i jałmużnie? 

W: Chcemy! 
 

P: Tym potrójnym zapewnieniem potwierdziliście, że gotowi jesteście 

przyjąć trzeci Charyzmat Zakonu i stać się Rycerzami Solidarności. 

Klęknijcie teraz do ślubowania: 
 

ŚLUBUJĘ JAKO RYCERZ TRZECIEGO STOPNIA, * ZAAN-

GAŻOWANIE NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO, * SPRA-

WIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ, * BRATERSTWA I DZIELE-

NIA SIĘ, * ABY WŁAŚCIWIE DBAĆ O DOBRO BRACI, * 

ZWŁASZCZA TYCH NAJSŁABSZYCH, * RODZINY, KO-

ŚCIOŁA I ZAKONU. * TAK MI DOPOMÓŻ BÓG! 
 

P: Po ślubowaniu! 
 

Kapłan wyciąga ręce nad klęczącymi Braćmi i modli się słowami: 

K: Boże, obdarz nas łaską i mocą dojrzałej wiary do pokornego  

i odważnego kroczenia drogą Chrystusową. Spraw, aby częste 

przyjmowanie Eucharystii i adoracja stawały się podstawą komu-

nii umysłów i serc, niezbędnych dla wzrastania w braterstwie. 

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 Solidarności. 
 

W: Na chwałę Bogu, Ojczyźnie i Zakonowi! 
 

Po promocji ostatniego Brata 

P: Zacni Bracia, Rycerze Solidarności, 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 III Stopień Rycerski. Bogu niech 

będą dzięki! 
 

P: Vivat Iesus!  W: Totus Tuus! 
 

Bracia wracają na swoje miejsca i dalej wszyscy uczestniczą w Liturgii. 




