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Cała nasza duchowość, nasze modlitwy 
i ofiary, nasze myśli, słowa obowiązki, wszelkie 
zakątki ludzkiego życia mogą osiągnąć doskona-
łość tylko wtedy, gdy zostaną rzucone w formę, 
którą jest Maryja, to znaczy gdy zostaną w Niej, 
z Nią, przez Nią i dla Niej spełnione. Jej Niepo-
kalane Serce, Serce Pośredniczki wszelkich łask, 
ma się stać formą i modelem naszych serc. 

Niepokalana uzdalnia do skutecznego dzia-
łania nasz intelekt i jako Królowa prowadzi nas 
pewną drogą do celu, jakim jest wieczne zwycię-
stwo. Jednak przychodzi Ona do naszego życia 
i rozpoczyna w nim dzieło przekształcania na 
naszą prośbę i tylko zgodnie z postanowieniem 
naszej woli. 

Tylko wtedy, gdy ta dobrowolna decyzja ist-
nieje, można stać się rycerzem Niepokalanej. 
Niepokalana umacnia dusze ludzkie nadając im 
formę miłą Bogu. Szybko i bezpiecznie kształ-
tuje każde ze swoich dzieci, upodabniając je do 
Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa. Ruch 
M.I. służy szerzeniu i realizacji ideału Niepoka-
lanej w życiu codziennym.
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Militia iMMaculatæ 
i tRadycja katolicka

W przeddzień II Soboru Watykańskiego Rycer-
stwo Niepokalanej liczyło cztery miliony człon-
ków w Polsce i na świecie. Zmiany, jakie dotknę-
ły Rycerstwo po soborze, zupełnie zmieniły jego 
charakter. Przemilczano główny cel M.I. — na-
wracanie grzeszników, heretyków, schizmatyków, 
a zwłaszcza masonów. Zniknął bojowy duch, to-
warzyszący niegdyś zmaganiom Kościoła wojują-
cego. Umniejszona została rola Niepokalanej. 

Dlatego w 2000 roku Przełożony Generalny 
Bractwa Świętego Piusa X zezwolił na przywróce-
nie M.I. w jej pierwotnym kształcie, tak jak ją za-
łożył i prowadził sam św. Maksymilian. Rycerstwo 
Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji ma za cel 
ochronę autentycznego dziedzictwa św. Maksymi-
liana i wierność nieskażonej, niezmiennej wierze 
katolickiej.

O Maryjo bez grzechu po-
częta, módl się za nami, któ-
rzy się do Ciebie uciekamy i za 
tymi, którzy się do Ciebie nie 
uciekają, a zwłaszcza za ma-
sonami i poleconymi Tobie.

Oddanie się
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Pragnąc uzyskać więcej informacji o M.I. 
Tradycyjnej Obserwancji, odwiedź:



Matka Boża Fatimska nazywa czasy współcze-
sne epoką „decydującej bitwy”. Ofiarując swoje 
Niepokalane Serce jako „ucieczkę”, 
daje światu środek do tego, by zwy-
ciężyć pokusę porzucenia wiary. 
Bez tego środka ludzkość byłaby 
całkiem bezsilna wobec „diabel-
skiej fali przetaczającej się przez 
świat”. 

W różnych objawieniach  
(np. w La Salette) Matka Boża 
i w pismach świętych (np. 
św. Ludwik Maria Grignion 
de Montfort) wskazuje na 
środek zaradczy współcze-
snego kryzysu: powołam 
małą armię wiernych „apo-
stołów Jezusa i Maryi”, któ-
ra z Moją pomocą zwycięży. 
Realizacja tego celu przy-
świecała św. Maksymilia-
nowi, gdy w 1917 r. zakładał 
ruch Rycerstwa Niepokala-
nej — Militia Immaculatæ, 
w skrócie M.I.

Święty Maksymilian Maria 
Kolbe, wiedziony troską o du-
sze ludzkie, podjął walkę z co-
raz aktywniejszymi wrogami 
Kościoła katolickiego. Wiedział, 
że Bóg tylko jednej Osobie 
obiecał, że zetrze głowę sza-
tana. Jednej tylko Niewieście 
przyrzeczona została moc do 
pokonania wszystkich herezji, 
na całym świecie. Tylko Najświętsza Maryja Panna 
prowadzi w skuteczny sposób aż do niewątpliwego 
zwycięstwa. 

Statuty Milicji Niepokalanej już w pierwszym 
zdaniu pokazują naturę tej walki: „Ona zetrze głowę 
twoją”. Jest to pierwsza i jedyna, raz na zawsze wy-
powiedziana wojna nieba przeciw piekłu. Jeśli wal-
czy Niepokalana, to walczyć też muszą jej rycerze, 
słudzy, niewolnicy. To Ona ma kierować ich życiem 
i działaniami.

Święty Maksymilian nazwał założone przez 
siebie dzieło mianem Militia, co można przetłu-
maczyć jako milicja, rycerstwo, armia. Rycerz ze 
swej natury należy do elitarnej formacji, do gwardii 
przybocznej. M.I. występuje zawsze u boku Nie-

pokalanej. To właśnie tym 
duchem walki i misją za-
chwyciły się w pierwszej 
połowie XX wieku milio-
ny ludzi, którzy zaciągnę-
li się pod sztandar Nie-
pokalanej w Polsce i na 
całym świecie.

Założyciel Rycerstwa 
nie miał wątpliwości, że 
błędne doktryny i fał-
szywe religie są śmier-
telną trucizną dla dusz, 
ponieważ zaciemniają 
ludzki rozum, fałszu-
ją logiczne myślenie 
i odcinają od  źródła 
łaski. Rycerze, oddając 
się Niepokalanej jako 
narzędzia w Jej rękach, 
mieli „promieniować Niepokalaną” i wszystki-
mi godziwymi środkami starać się o nawrócenie 
grzeszników, heretyków i schizmatyków.

Podobnie jak sto lat temu, tak i dziś, kato-
lik powinien być przepełniony duchem walki, 
w przeciwnym razie przepadnie w marazmie 
tego świata. A ponieważ wróg wywiera swój 
wpływ w niewidzialny, nieuchwytny sposób, stał 
się bardzo niebezpieczny. 

Istnieje cały szereg czynników, które w ne-
gatywny sposób oddziaływają na nas i naszych 
bliskich, a szczególnie dzieci. Zabiegi manipu-
lacyjne stosowane w mediach, upowszechnienie 
agresji, wszechobecne reklamy wpływające na 
naszą podświadomość, promocja fałszywych 
ideologii lewicowych w szkołach i na uniwersy-
tetach — są to tylko niektóre z czynników nisz-
czących dusze ludzkie. 

A dusza, która słabnie otwiera się na działanie 
zła i staje się jego narzędziem. Sama doświadcza 
tego boleśnie uwikłaniem w uzależnienia, tok-
syczne relacje z innymi ludźmi, nieporadność 
wobec „bólów egzystencjalnych” czasów współ-
czesnych.

wezwaNie

NiepokaNalej
wizja i NauczaNie

św. MaksyMiliana

Pierwsza strona oryginalnego 
Statutu M.I. napisanego po łaci-
nie przez św. Maksymiliana

aktualnOść

M.i. dziś

„ Jeśli Maryja jest Pośredniczką 
wszelkich łask, to tylko w miarę zbli-
żania się do Niej możemy i my stać 
się kanałem łask, które od Ojca przez 
Syna i Niepokalaną mają spłynąć na 
nas, a przez nas na dusze”. 

św. Maksymilian Kolbe


