
VIVAT IESUS! 
TOTUS TUUS! 
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ZAKON 
jest programem 

formacyjnym  
FUNDACJI  
INSTYTUT  

DZIAŁALNOŚCI  
RELIGIJNEJ  

dla mężczyzn,  
katolików świeckich 
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Powstało w styczniu 2011 roku, jako 
swoiste wotum wdzięczności za 
wyniesienie do chwały błogosławio-
nych - Papieża Jana Pawła II.  

To męskie stowarzyszenie katolickie 
dla świeckich, którzy chcą zgłębiać, 
rozwijać i kontynuować dzieło św. 
Jana Pawła II. Bronić dobrego 
imienia Kościoła i jego duszpasterzy, 
kultywować tradycje patriotyczne, 
organizować pomoc dla współbraci  
i pomoc charytatywną. 
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Podstawowym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolickich 
mężczyzn świeckich na wzór św. Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który 
niejednokrotnie swoim życiem dawał świadectwo męskości i świętości, 
pokazując, że te dwie wartości można połączyć na większą chwałę Bożą!  
 

Ten zasadniczy cel Rycerze Jana Pawła II chcą realizować przez zaangażowanie w: 
1) dążenie do świętości swoich członków, 
2) obronę wartości chrześcijańskich, w tym rodziny i życia (od poczęcia aż 

do naturalnej śmierci), 
3) dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny, 
4) promocję nauczania św. Jana Pawła II, 
5) promowanie katolickiej duchowości świeckich, 
6) wzajemną pomoc bratnią, 
7) wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia), 
8) promocję duchowości mężczyzny, 
9) wspieranie chrześcijan. 
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Formacja duchowa w Zakonie oparta jest na czterech charyzmatach:  
Wierze, Miłosierdziu, Solidarności i Patriotyzmie 
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Realizując te charyzmaty każdy z Braci zobowiązany jest do: 
1) pogłębiania swojego życia religijnego i wiedzy religijnej 

(poznawania nauczania  św. Jana Pawła II) poprzez 
codzienną modlitwę i uczestnictwo w comiesięcznych 
spotkaniach,  

2) aktywnego uczestnictwa w życiu parafii m.in. poprzez 
udział w uroczystych liturgiach, wspieranie działań ks. 
Proboszcza i duszpasterzy;  

3) wspierania pomocy braterskiej oraz uczestnictwa  
w  akcjach charytatywnych. 

Krzyż Rycerski Zakonu - wzorowany na krzyżu żaglastym Zakonu Rycerzy Chrystusa z wpisaną literą M 
– oznaczającą Matkę Bożą i nałożonym herbem Zakonu (wzorowanym na herbie św. Jana Pawła II).  
Na ramionach krzyża umieszczone są litery oznaczające charyzmaty (F-ides – Wiara; M-isericordia – 
Miłosierdzie; S-olidarietatis – Solidarność; P-atrie Caritas – Patriotyzm). 
Krzyż Rycerski symbolizuje, że Rycerz Jana Pawła II służy Chrystusowi, przez pośrednictwo Maryi, 
mając za wzór św. Jana Pawła II i realizuje charyzmaty Zakonu. 



NAUCZANIE św. JANA PAWŁA II 

Jednym z podstawowych zadań Zakonu jest ciągłe 
poznawanie nauczania naszego Patrona. 

W tym celu na każdym  zebraniu Chorągwi 
czytana jest Lektura Patronalna – to krótki 
tekst przygotowany przez Generalnego 
Lektora na każdy miesiąc Roku Bratniego. 
 
Każdego roku zbiera się Rada Kapłańska, 
aby wybrać temat i zatwierdzić czytania 
na kolejny Rok Bratni. 
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NAUCZANIE św. JANA PAWŁA II 
Tematy Lektur Patronalnych w Roku Bratnim:  

2011/12 – DEKALOG  
(homilie z IV pielgrzymki do Ojczyzny z 1991 roku) 

2012/13 – WIARA  
(środowe katechezy z 1985 roku, dotyczące Credo) 

2013/14 – JAN PAWEŁ II – POWOŁANIE DO ŚWIĘTOŚCI  
(fragmenty książki „Dar i tajemnica”) 

2014/15  –  POZNAĆ ENCYKLIKI  
(omówienia  poszczególnych encyklik naszego Papieża) 

2015/16  –  DIVES IN MISERICORDIA 
(Miłosierdzie Boże w nauczaniu Św. Jana Pawła II – Rok Miłosierdzia) 

2016/17  –  MODLITWA – OFIARA – POKUTA 
(główne przesłanie płynące z objawień Matki Bożej – Rok Maryjny) 

2017/18  –  TRZEBA IŚĆ PO ŚLADACH PRZODKÓW 
(w setnym roku odzyskania niepodległości – o patriotyzmie wg św. Jana Pawła II) 7 



Zakon nie posiada osobowości prawnej, co powoduje, że nie jest podmiotem 
prawa na obszarze państwa, na terenie którego funkcjonują jego jednostki 
organizacyjne. Prawnym przedstawicielem Zakonu jest Fundacja Instytut 
Działalności Religijnej (IDR). Fundacja może nabywać majątek i gromadzić 
środki finansowe na potrzeby funkcjonowania Zakonu.  
 
W przestrzeni kościoła katolickiego działa jako Publiczne Stowarzyszenie 
Wiernych Świeckich, stosownie do przepisów kanonu 312 i innych na 
podstawie uzyskanych dekretów wydanych przez właściwe terytorialnie władze 
kościelne. Tam gdzie uzyskał dekrety właściwych władz kościelnych, Zakon 
posiada osobowość prawną w kościele katolickim. W miejscach, w których ich 
nie posiada, dąży do jak najszybszego ich uzyskania. Aby mogło powstać 
stowarzyszenie publiczne musi być ono powołane przez kompetentną władzę. 
Dla organizacji ogólnopolskiej jest nią Konferencja Episkopatu, dla diecezji 
biskup diecezjalny [kan. 312]. 
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2 kwietnia 2012 roku w 7. rocznicę 
odejścia do domu Ojca św. Jana Pawła II, 
Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej – 
Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Henryk 
Hoser SAC - wydał dekret erygujący Zakon 
w diecezji warszawsko-praskiej. 
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2 kwietnia 2014 roku w 9. rocznicę 
odejścia do domu Ojca św. Jana Pawła II, 
Metropolita Warszawski – Jego Eminencja 
ks. Kazimierz Kardynał Nycz - wydał 
dekret erygujący Zakon w archidiecezji 
warszawskiej. 
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6 grudnia 2016 roku, Metropolita 
Krakowski – Jego Eminencja ks. Stanisław 
Kardynał Dziwisz - wydał pismo 
zezwalające na działalność Zakonu  
w archidiecezji krakowskiej. 
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Podstawowym dokumentem regulującym prawo  
i zasady postępowania w Zakonie jest Reguła 
Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.  

Dokumentem, który doprecyzowuje ogólne 
określenia zawarte w Regule i szczegółowo 
omawia wszystkie elementy działalności Zakonu 
jest Ceremoniał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. 
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Ustrój Zakonu Rycerzy Jana Pawła II winien możliwie najwierniej 
odpowiadać ustrojowi danego kościoła partykularnego, gdzie 
podstawową jednostką ustrojową jest parafia. 

Struktura Zakonu jest hierarchiczna i opiera się na czterech 
szczeblach zarządzania: 
- generalnym (światowym), 
- prowincjalnym (krajowym), 
- komandoryjnym (diecezjalnym), 
- podstawowym (parafialnym) - Chorągiew. 

STRUKTURA 
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Komandorie: 
(w nawiasach ilość Chorągwi) 

I. Warszawsko–Praska (15)  
II. Warszawska (6) 
III. Warmińska (1) 
IV. Łódzka (1) 
V. Koszalińsko-Kołobrzeska (2) 
VI. Łomżyńska in spe (1) 
VII. Krakowska (3) 
VIII.  Włocławska in spe (1) 
IX. Ełcka in spe (1) 

PROWINCJA 

POLSKA 

I 
(15) II 

(6) 

III 
(1) 

IV 
(1) 

V 
(2) 

VII 
(3) 

Chorągwie: 
31 Chorągwi w 9 Komandoriach  
1 Niebieska dla Braci, którzy odeszli do Domu Ojca. 15 

VI 
(1) 

VIII 
(1) 

IX 
(1) 



Bracia Rycerze koncentrujący swe 
życie religijne w danej parafii 
tworzą Chorągiew. Chorągiew może 
mieć także charakter środowiskowy, 
o ile uzyska akceptację kapelana 
albo rektora miejsca. 
  

Nazwa Chorągwi powinna nosić 
imię patrona parafii lub kościoła 
rektoralnego, przy którym zbierają 
się Bracia Rycerze. W innych 
przypadkach patrona Chorągwi 
proponują jej Bracia założyciele. 

CHORĄGIEW 
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Aby utworzyć Chorągiew w danej parafii 
wymagany jest akces przynajmniej 
sześciu Braci.  
 

Założenie chorągwi wymaga akceptacji 
proboszcza miejsca, który z urzędu 
będzie pełnił funkcję jej kapelana lub 
wyznaczy innego księdza do wypełnienia 
tej roli. 
  

Każdą nową Chorągiew rejestruje i tym 
samym powołuje do życia Prowincjał 
krajowy przy wsparciu organizacyjnym 
Fundacji Instytut Działalności Religijnej.  

CHORĄGIEW 
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RYCERZEM może 

zostać mężczyzna, 
katolik – żyjący w 
pełnej łączności ze 
Stolicą Apostolską. 

KTO MOŻE ZOSTAĆ RYCERZEM JANA PAWŁA II? 
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Kandydat powinien być wprowadzany, przez co najmniej jednego Brata lub 
duchownego katolickiego. Po pozytywnym głosowaniu, pretendent uzyskuje 
status Kandydata, o czym winien zawiadomić go Wielki Rycerz (lub 
ustanowiony przezeń pełnomocnik). 
  
Przed przyjęciem do Zakonu kandydat odbywa okres przygotowawczy  
w Chorągwi, do której chce przystąpić, trwający co najmniej 6 miesięcy.  
  
Kandydat powinien brać udział w akcjach Chorągwi i angażować się w jej 
działalność. 
  
Staż kandydacki jest wyłączony w przypadku zakładających nową chorągiew 
(bracia założyciele). 

KTO MOŻE ZOSTAĆ RYCERZEM JANA PAWŁA II? 
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Ślubuję uroczyście jako Rycerz Jana Pawła II 

wierność Bogu, Ojcu Świętemu i Ojczyźnie!  

Ślubuję wytrwać w wierze oraz nauce świętego 

Kościoła Rzymskokatolickiego! Ślubuję poznawać i 

propagować nauczanie Jana Pawła II, nie szczędzić sił 

w pomocy dla słabych i potrzebujących w służbie 

Kościoła i Ojczyzny!  

Ślubuję również przestrzegać Reguły Zakonu!  

Tak mi dopomóż Bóg! 

ROTA ŚLUBOWANIA 
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Główne przeszkody uniemożliwiające mężczyźnie kandydowanie 
do rycerstwa są następujące: 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ RYCERZEM JANA PAWŁA II? 

a) publicznie odstąpił od wiary katolickiej, 
zerwał wspólnotę kościelną, zaciągnął karę 
ekskomuniki,  

b) utracił możliwość pełnego uczestnictwa w 
Eucharystii (np. z powodu trwania w związku 
niesakramentalnym), 

c) jest członkiem zabronionej i/lub tajnej 
organizacji (np. lewicowej, proaborcyjnej, 
antyklerykalnej lub loży masońskiej czy 
sekty) nieuznawanej przez Kościół Katolicki. 
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I - Wiara (Fides) 
Jego istotą jest pogłębianie życia religijnego; szczególne 
umiłowanie modlitwy różańcowej. 

 

II - Miłosierdzie (Misericordia) 
Jego istotą jest uczestnictwo w rycerskich akcjach 
miłosierdzia, zachęcenie co najmniej jednego kandydata, 
który zostaje przyjęty do Zakonu, nabożeństwo do koronki 
do Miłosierdzia Bożego. 

STOPNIE RYCERSKIE 
Dla określenia poziomu formacji i zaangażowania Rycerza 
w pracy na rzecz Zakonu ustanowiono stopnie rycerskie:  
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STOPNIE RYCERSKIE 

Promocja Rycerska 
– to uroczystość, 

posiadająca 
bogaty rytuał. 
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III - Solidarność (Solidarietatis) 
Jego istotą 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. 

IV - Patriotyzm (Patriae Caritas) 
Jego istotą 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. 

STOPNIE RYCERSKIE 
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RYNGRAF 
Rycerz IV stopnia posiada 
przywilej noszenia Ryngrafu z 
wizerunkiem Matki Bożej, 
którą Rycerz wybiera sobie 
jako Hetmankę, w wizerunku, 
który jest mu najbliższy. 

STOPNIE RYCERSKIE 
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Przyjęcie Ryngrafu – jest 
doniosłą uroczystością, 
odbywającą się tylko w 
szczególnych miejscach 
– Kaplica Kapłańska w 
Sanktuarium św. Jana 
Pawła II w Krakowie. 

STOPNIE RYCERSKIE 
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Osoby duchowne Kościoła 
Katolickiego z racji swego 
statusu są traktowane przez 
Braci Rycerzy jako honorowi 
członkowie Zakonu Rycerzy 
Jana Pawła II o najwyższym 
stopniu członkowskim, 
którym należy się od braci 
Rycerzy szczególny szacunek i 
respekt. 

STATUS KAPŁANÓW I OSÓB DUCHOWNYCH 
Rycerze Jana Pawła II uważają za wielki zaszczyt i honor możliwość służenia 
Kościołowi Chrystusowemu.  
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STATUS KAPŁANÓW I OSÓB DUCHOWNYCH 

Modlitwa przy grobie  
bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
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NASZA AKTYWNOŚĆ 
Zakon w ciągu Roku Bratniego, który trwa, podobnie jak Rok Liturgiczny, od Adwentu do 
Uroczystości Chrystusa Króla, ma bardzo bogaty kalendarz wydarzeń.   
 
Podstawą jest praca w parafii to m.in.: udział w uroczystościach liturgicznych (Triduum 
Paschalne, Boże Ciało), peregrynacje obrazu lub figury, odpusty parafialne, budowa 
szopek, grobów, ołtarzy na Boże Ciało, organizacja festynów,  akcje charytatywne, itp. 
Każda Chorągiew spotyka się  przynajmniej raz w miesiącu. 
 
Ponadto Zakon organizuje: 
- w pierwszą sobotę Adwentu i Wielkiego Postu rycerskie rekolekcje. 
- udział w pielgrzymce mężczyzn do Piekar Śląskich (ostatni weekend maja), 
- rodzinne spotkania rekreacyjne (pikniki rodzinne), 
- pielgrzymki i dni skupienia, 
- w ramach rozwoju duchowego proponujemy rekolekcje ignacjańskie, 
- Pomoc Bratnia – każdy pierwszy czwartek miesiąca, to dzień dla Braci w potrzebie. 
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NASZA AKTYWNOŚĆ 
Droga Krzyżowa ulicami miasta – Lidzbark Warmiński 2014. 
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NASZA AKTYWNOŚĆ 
Procesja z relikwiami św. Jana Pawła II w Dniu Dziękczynienia – Warszawa 2014 
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NASZA AKTYWNOŚĆ 
Msza św. w 200-lecie urodzin św. Jana Bosco – Bazylika NSPJ - Warszawa 2015 
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NASZA AKTYWNOŚĆ 
Jesteśmy jednym z głównych organizatorów Marszu Świętości Życia w Warszawie. 
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NASZA AKTYWNOŚĆ 
Od początku istnienia Zakonu bierzemy udział w majowej 
Pielgrzymce Mężczyzn do Matki Bożej Piekarskiej.  
A tradycyjnie rozpoczynamy ją dzień wcześniej w gościnnej 
parafii św. Wojciecha w Radzionkowie. 
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NASZA AKTYWNOŚĆ 

Na Białych Morzach w Krakowie  
jesteśmy każdego 22 dnia miesiąca, 
pielgrzymujemy do Sanktuarium 
św. Jana Pawła II.  
Kustosz Sanktuarium nadał nam 
zaszczytny tytuł: 

Strażników Relikwii Krwi  
św. Jana Pawła II. 
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NASZA AKTYWNOŚĆ 

W czasie Światowych 
Dni Młodzieży 2016, 
pełniliśmy służbę w 
Sanktuarium, aby 
pielgrzymi mogli 
bezpiecznie nawiedzić 
relikwie naszego 
Patrona.  
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NASZA AKTYWNOŚĆ 
Na przełomie kwietnia i maja 
2014 roku zorganizowaliśmy 
pielgrzymkę  do Włoch. 
 

27 kwietnia 2014 roku 
byliśmy obecni na kanonizacji 
naszego Patrona w Rzymie. 
 

Modliliśmy się przy grobie 
św. Jana Pawła II. 
 

Nawiedziliśmy sanktuaria na 
terenie Włoch: Rzym, Asyż, 
Monte Sant'Angelo, Loretto, 
Padwa, Manopello. 
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NASZA AKTYWNOŚĆ 
Na Monte Cassino miała miejsce pierwsza w historii Zakonu, promocja na IV 
stopień rycerski – PATRIOTYZM oraz inwestytura Kadetów. 
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NASZA AKTYWNOŚĆ 

Korpus Kadetów – to 
formacja składająca się z 
młodych kandydatów do 

Rycerstwa (przeznaczona 
dla chłopców w wieku od 
5 do 17 lat). 

39 



NASZA AKTYWNOŚĆ 
22 października 2017 – przy grobie św. Jana Pawła Wielkiego w Rzymie 
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Rycerskie Rekolekcje Adwentowe - Sanktuarium św. Jana Pawła II, Białe Morza - Kraków 
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KONTAKT 
Nasza strona internetowa: 

www.rycerzejp2.pl 
 
 

kontakt@rycerzejp2.pl 
  

Poczta Rycerska: 
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http://www.rycerzejp2.pl/
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