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Рік 1917 був роком не тільки жовтневої революції в Росії, але пе-
редусім роком об’явлень Матері Божої у Фатімі! Також цього року 
в Римі масонство відзначало 200-річчя свого заснування — повсюдно 
можна було побачити прапори й плакати з зображенням св. Архан-
гела Михаїла, переможеного й притисненого до землі ногою Люци-
фера. Довжелезні процесії тягнулися через Вічне Місто в напрямку 
площі Святого Петра. Демонстранти співали блюзнірські пісні й нес-
ли плакати з гаслами: «Диявол буде панувати у Ватикані, а папа 
буде його слугою».

У цей час у Римі перебував молодий польський францисканець 
— брат Максиміліан Марія Кольбе, студент теології Григоріанського 
Університету, якому довелося стати свідком тих нечуваних грізних 
демонстрацій. «Як це можливо, — запитував він сам себе, — щоб 
наші вороги демонстрували в такий спосіб свою силу, щоб нас пе-
ремогти, а ми в цей час стоїмо, склавши руки? Невже в нас немає 

Початки 
Лицарства Непорочної 

(Militia Immaculatæ)
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набагато сильнішої зброї; невже 
не можемо розраховувати на ціле 
небо, а особливо на Непорочну?»

Молодий монаший брат роз-
важав Св. Письмо, твори Отців 
Церкви, науки великих марійних 
святих (св. Людовіка Марії Грінь-
йона де Монфора), розважав дог-
му про Непорочне Зачаття і про 
значення об’явлень Матері Божої 
у Лурді. Безперечно, всі ці правди 
і таємниці мають не тільки духов-
не, але також і велике практичне 
значення в суспільному житті.

«Непорочна Дівиця, пере-
можниця всіх єресей, не відсту-
пить перед ворогом, який підне-
се проти Неї голову. А коли Вона 
знайде вірних слуг, послушних 
своїй волі і Її наказам, тодi отри-
має нові перемоги, значно більші, 
ніж можна собі уявити».

1917 р. Рим святкував також іншу річницю — день перемоги 
Непорочної: несподіване навернення юдея Альфонса Ратісбонна 
в 1842 р. завдяки ласкам, отриманим через Чудотворний Медалик. 
Збіг усіх цих фактів надихнув бр. Максиміліана заснувати Лицарство 
Непорочної, символом якого мав бути Чудотворний Медалик. Через 
три дні після чуда сонця у Фатімі, 16 жовтня 1917 р., бр. Максимілі-
ан, клячучи разом із шістьма співбратами перед престолом Матері 
Божої в каплиці Серафимського Колегіуму в Римі, з дозволу свого 
настоятеля заснував Лицарство Непорочної (Militia Immaculatæ).

Св. Людовік Марія Гріньйон де Монфор, 
один з найбільших марійних святих, 
твори якого особливо надихали св. Мак-
симіліана
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Лицарство Непорочної (Militia Immaculatæ) — це не типове това-
риство з визначеними заздалегідь конкретними ділами, призначе-
ними для конкретної групи зацікавлених осіб.

«Це рух, який повинен притягнути маси й відірвати їх від ди-
явола. Ці душі будуть здобуті для Непорочної, серед них знайдеться 
кілька таких, які можуть бути осягнути самої вершини відданості, 
навіть героїзму в служінні задля поширення Царства Божого че-
рез Непорочну. Всі релігійні чини і згромадження, всі рухи в Цер-
кві можуть також належати до Лицарства Непорочної. Членство 
в Лицарстві Непорочної дозволить кожному віддати всі свої сили 
для апостоляту і таким чином осягнути християнську досконалість 
у своєму стані, в своєму покликанні. Необхідне розуміння Лицарства 
Непорочної як чогось радше трансцендентного, ніж загального — це 
означає, що її не слід розуміти як єдину організацію серед багатьох 
інших, вона радше повинна проникнути вглиб всіх інших організа-
цій» (З листа 31 грудня 1935 р.).

Суть Лицарства 
Непорочної
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 «Суть Лицарства Непорочної полягає у приналежності до Не-
порочної без жодних умов, невідклично, без застережень і повністю. 
Тому кожний, хто долучається до Лицарства Непорочної, стає цілко-
вито Її власністю. І саме в такий спосіб належить до Ісуса так само, 
як Вона належить до Ісуса, а що більше є Її власністю, то більше на-
лежить до Ісуса».

«Лицарство Непорочної називає себе воїнством, лицарством, 
оскільки кожен, хто належить до нього, не обмежується посвячен-
ням цілковито Непорочній, а старається всіма силами своєї душі 
здобути серця інших для Неї, щоб і вони також могли віддати Їй свої 
серця так, як він віддав своє».

«Предметом Лицарства Непорочної є прагнення до навернення 
грішників, єретиків, схизматиків і т. п., а особливо масонів, а також 
освячення всіх під опікою і за заступництвом Непорочної Діви».

Св. Максиміліан Кольбе розрізняє три ступені Лицарства Непо-
рочної залежно від ревності, можливостей та життєвого стану членів.

1. «На першому ступені кожний посвячується Непорочній і ста-
рається реалізувати ціль Лицарства індивідуально, згідно з обстави-
нами та засадами второпності».

Цей ступінь є підставою, фундаментом Лицарства: у своєму ін-
дивідуальному житті лицар Непорочної молиться, складає жертви 
і вдосконалюється, як самотній воїн у битві.

2. «На другому ступені Лицарі єднаються спеціальними прави-
лами і програмами, єднаються силами, щоб швидше й ефективніше 
досягнути поставленої мети».

Цей ступінь характеризується єднанням сил і організацією Ли-
царів з метою провадження публічного апостоляту. Лицарі можуть 
єднати свої сили в різних починаннях — чи то на парафії, чи в окре-
мій релігійній спільноті, чи на рівні Чину або Згромадження. Ли-
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царі можуть також утворювати товариства за спільними духовними 
інтересами, згрупованими за віком або апостольськими цілями і т. п. 
Більше того, вже існуючі організації (наприклад, молодіжні рухи, 
наукові групи і т. п.) можуть через ідеал Лицарства Непорочної тим 
самим діяти як Лицарство Непорочної другого ступеня.

3. «Третій ступінь полягає в необмеженому набоженстві до Не-
порочної, тому Вона може вчинити з нами, що хоче і як хоче. Ми 
належимо цілковито до Неї, а Вона цілковито належить до нас. Ми 
робимо все з Її поміччю, живемо й працюємо під Її опікою».

У 1922 р. св. Максиміліан мав двох співпрацівників. У 1927 р., коли постало Місто Непороч-
ної, було 18 братів; а в 1939 р. — 762
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Це, можна сміливо сказати, вершина Лицарства Непорочної: по-
свячений стан. Лицар посвячується цілковито і виключно апосто-
ляту Непорочної й запечатує це посвячення складанням монаших 
обітів. 

«Таким чином перший спосіб обмежується індивідуальною дією, 
другий долучає організовану дію, а третій ламає всілякі обмеження, 
прямує до героїзму» (З листа 25 травня 1920 р.).
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Через рік після свого заснування Лицарство Непорочної отри-
мало апостольське благословення від Папи Венедикта ХV. 2 січня 
1922 р. Папа Пій ХІ затвердив його як побожне товариство (Pia Unio), 
а в 1927 р. воно булo піднесене до Pia Unio Primaria цe означало, що 
Лицарство Непорочної може закладати відділи по світу.

Від того часу Лицарство Непорочної поширилася по цілому світy 
— без сумніву, в чудесний спосіб. У 1927 р. св. Максиміліан заснував Мі-
сто Непорочної (Непорочна), щоб реалізувати ідеал третього ступеня 
Лицарства Непорочної. Мале місто постало на теренах сільськогоспо-
дарських полів. Через дванадцять років після свого заснування воно 
налічувало 762 монаших братів, які ревно посвятилися марійському 
апостоляту в кожній можливій формі, особливо в апостоляті като-
лицької преси.

Серед одинадцяти публікованих часописів була щоденна газета 
(яка від 1939 р мала 250 000 передплатників), а особливо місячник 

Історичний розвиток 
Лицарства Непорочної
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«Лицар Непорочної», який виходив накладом майже мільйон екземп-
лярів у польському виданні. Часопис цей був публікований різними 
мовами, також японською і на латині (для духовенства).

У 1930 р. св. Максиміліан засновує друге «Місто Непорочної» в На-
гасакі (Японія), яке було в чудесний спосіб захоронене під час бомбар-
дування в 1945 р. На початку 60-х років ХХ ст. Лицарство Непорочної 
мало 500 філій на всіх п’яти континентах і нараховувало понад 3 міль-
йони членів.

Перша каплиця в Місті Непорочної
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Фотографія на титульній стороні першого 
номера «Лицаря Непорочної». Посередині 
стоїть Непорочна, яка стопою розчавлює 
голову змія, навколо напис: «Вона розчавить 
тобі голову» і «Вона знищила всі єресі на 
цілому світі». Вище, по-польськи, назва ча-
сопису «Лицар Непорочної», підперта двома 
мечами, які знищують втілення змія тут, 
на землі. Переможені вороги представлені 
книжками, що означає боротьбу з хибами, 
але ми любимо тих, які перебувають в об-
луді. Ці облудні доктрини — це єресі і ма-
сонство (до них можна додати модернізм 
і екуменізм).

Лицар Непорочної (Mugenzai no Seibo no 
Kishi) — японське видання
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Революція, спричинена через ІІ Ватиканський Собор, не пощадила 
Лицарство Непорочної, впровадивши радикальні зміни:

1. Назва
Розпочато від зміни військової назви Militia (Лицарство) на «Місія 

Непорочної», щоб це краще відповідало засадам релігійної свободи та 
соборовому пацифізмові. Невдовзі по тому статути були достосовані до 
духу собору. Цитати в нових статутах походять виключно з соборових 
текстів та листів Папи Павла VІ і Папи Йоана Павла ІІ, лише з кількома 
цитатами св. Максиміліана.

2. Ціль
Змінені Статути представляють цілком нову ціль Лицарства Не-

порочної. Немає вже жодної згадки про навернення масонів, єретиків 
і т. п. Стрілистий акт Лицарства Непорочної «О Маріє, без гріха перво-
родного зачата…» був позбавлений останніх слів, які додав засновник: 
«і за всіх, які до Тебе не прибігають, а особливо за масонів і за душі, 
посвячені Тобі». Навернення душ, боротьба з хибами й турбота про 
повернення заблуканих католиків y лоно Святої Матері-Церкви також 
зникли. Там немає ані слова про диявола, ворога Непорочної і душ, 
тому також немає згадки про спасіння душ, які за всяку ціну потрібно 
вирвати з пекельної пащі.

Лицарство Непорочної 
після ІІ Ватиканського Собору
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3. Суть 
Щодо суті Лицарство Непорочної, там говориться про повне посвя-

чення Непорочній, але те, що входить у це посвячення, було радикаль-
но змінене. Ані слова про послух волі Непорочної, замість апостольства 
поширення правдивої віри тепер зосередилися на ділах, що мають на 
меті пропагування гідності людської особи та захист її життя.

4. Мати Божа представлена тільки як приклад  
            і зразок до наслідування

З другого боку, нові Статути мовчать на тему того, що св. Максимі-
ліан називає «практичним застосуванням догми про Непорочне Зачат-
тя», а особливо Її активної ролі як Посередниці всіх ласк (правди, яка 
від ІІ Ватиканського Собору була зредукована до дискусійної думки), 
особливо ласк навернення і освячення. Таким чином, заперечується те, 
що засновник вважав фундаментом усього свого проекту: «Діяльність 
Лицарства Непорочної і «Лицаря» базується саме на тій правді, що 
Марія є Посередницею всіх ласк, бо коли б так не було, марними були 
б наша праця і наші старання» (Конференція, 6 червня 1933 р.).
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Лицарство Непорочної було відновлено в дусі і за оригінальним 
текстом Статутів 6 травня 2000 р. з ініціативи настоятеля Священи-
чого Братства Св. Пія Х в Польщі, за згодою його Генерального На-
стоятеля, єпископа Бернарда Феллє, згідно з засадою надзвичайної 
юрисдикції. У Франції поширення Лицарства Непорочної було до-
ручене традиційним братам-капуцинам із Морго. В лютому 2002 р. 
Генеральний настоятель, єпископ Бернард Феллє, написав у листі 
до членів Священичого Братства Св. Пія Х: «Під кожним оглядом 
заохочую вас до впровадження цієї прекрасної, цілком апостольської 
ініціативи та до її пропагування. Бачимо, що вона, з одного боку, до-
сконало узгоджується з Фатімським посланням, а з другого — з тим 
побожним набоженством до Найсвятішої Діви Марії, якого вимага-
ють від нас наші Статути».

Лицарство Непорочної традиційного зразка в Україні було за-
сноване Священичим Братством Святого Священномученика Йоса-
фата в особі Генерального настоятеля о. Василя Ковпака у березні 
2020 р.

Відновлення Лицарства Непорочної  
в католицькій Традиції
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У січні 2020 року  
Лицарство Непорочної 

(Militia Immaculatæ) традиційного зразка

нараховувало понад 125 000 лицарів

Заохочуємо до користування з Інтернет-сторінки бага-
тьма мовами, в тому числі англійською, німецькою, фран-
цузькою, іспанською, китайською, японською, польською, 
українською:

www.militia-immaculatae.info

Бажаючий долучитися до Лицарства Непорочної може 
попросити кожного священика Братства Святого Священ-
номученика Йосафата про здійснення церемонії вступу. 
Офіційно такий стає Лицарем Непорочної після підписання 
священиком свідоцтва членства і реєстрації в Міжнародно-
му Центрі Лицарства Непорочної. Можете також написати 
до Міжнародного Центру Лицарства Непорочної на адресу:

info@militia-immaculatae.org
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Оригінальні статути 
Лицарства Непорочної

1. Мета:
Старатися дбати про навернення грішників, єретиків, схиз-

матиків та ін., а особливо масонів, і про освячення всіх під опі-
кою та за посередництвом Непорочної Діви Марії.

2. Умови:
1. Беззастережно посвятитися Непорочній як знаряддя в Її 

Непорочних руках.
2. Носити «Чудотворний Медалик».

3. Засоби:
1. По можливості раз на день звернутися до Непорочної 

з таким стрілистим актом: «О Маріє, без гріха первородного за-
чата, молися за нами, що ми до Тебе прибігаємо, і за тих, що 
до Тебе не прибігають, а особливо за масонів і за душі, посвячені 
Тобі!»

2. Усі засоби (аби лиш пристойні і справедливі), на які доз-
воляє стан, умови і обставини, що полишаємо на ревність і роз-
суд кожного; насамперед поручається розповсюджувати «Чудо-
творний Медалик».

N.B. 1) засоби (під № ІІ) тільки рекомендовані; 2) нічого не зо-
бов’язує під гріхом, навіть найменшим; нашим єдиним побудником до 
того, щоб привести якнайбільше душ до якнайтіснішої єдності з Най-
святішим Серцем Господа нашого Ісуса Христа через Непорочну Діву 
Марію, є любов до Нього.

«Вона зітре тобі голову» (Бут.3,15)
«Вона знищила всі єресі на цілому світі»  
(З Римського бревіарія)



17

Статути Лицарства Непорочної, 
написані рукою св. Максиміліана 
Кольбе в день заснування Лицар-
ства Непорочної
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Чому ми повинні звернутися саме до Непорочної?
«Зрозуміло, якщо йдеться про навернення душ, то можемо це 

вчинити тільки через Марію, а не інакше. Бог у безмірній своїй до-
броті вчинив Найсвятішу Матір Скарбничкою своїх ласк і тільки че-
рез Неї зливає їх на світ. Тому слушно, щоб ми просили про ласки 
Господа Бога завжди за посередництвом Непорочної» (Конференція, 
30. 05. 1933).

До чого зобов’язує цілковите посвячення Їй?
«Прагнемо до того ступеня належити до Непорочної, щоб не 

тільки не залишилося в нас нічого, що б не було Її, але щоб ми були 
знищені в Ній, перемінені в Ній, перероджені в Ній, щоб тільки Вона 
залишилася. Щоб ми так сильно належали Їй, як Вона Богові» (Листи, 
12. 04. 1933).

Чи достатньо акта цілковитого посвячення? 
«Любов до Непорочної полягає не тільки в акті посвячення, хоч 

би відмовленoмy із великим запалом, але в безупинному перенесен-
ні багатьох зречень і праць для Неї» (10.02.1937).

Пояснення 
Лицарства Непорочної, 
написані 
св. Максиміліаном Кольбе
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Чи це посвячення невідкличне?
«У Лицарстві Непорочної уважно слід розрізнити дві речі: важливі 

й неважливі. Важливою є не та чи інша організаційна форма, а сама по-
свята Непорочній, посвята безумовна й безмежна. Любов до Непорочної 
аж до випромінювання назовні, щоб душі з оточення запалилися цим 
вогнем, тобто були здобуті для Непорочної» (Листи, 13. 12. 1938).

Який вплив це посвячення має на наші вчинки і нашу працю?
«Це посвячення в жодному разі не вимагає від нас залишити світ 

і родину та вступити до монастиря. Ні, можна надалі посвячуватися 
всім колишнім гідним пошани вчинкам у попередньому стані жит-
тя. Проте відтепер не ми самі посвячуємо ці щоденні заняття, але 
радше Непорочна, власністю Якої ми стали, жертвує їх сама. І жер-
твує не як наші немічні діла, повні різних недосконалостей, а радше 
як Її особисті. Оскільки ми належимо до Неї з усім, що наше, тому 
всі наші діла також належать до Неї. Проте Непорочна Діва не може 
жертвувати Богові нічого заплямованого або забрудненого. В Її непо-
рочних руках наші недосконалі діла також стають незаплямовани-
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ми, чистими, а через це незрівнянно ціннішими» (Загальний лист 
німецькою мовою, 10. 06. 1938).

Чи наші вчинки належать до Непорочної тільки тоді, коли ми дума-
ємо про Неї, їх виконуючи?

«Суть набоженства до Непорочної не полягає в тому, щоб постійно 
думати про Неї, а радше добровільно. В такий спосіб душа, повністю 
зайнята виконанням своїх обов’язків, не перестає бути власністю Не-
порочної, а її думки, слова і вчинки не перестають належати до Непо-
рочної, навіть коли сама особа про Неї не думає» (Перший загальний 
лист німецькою мовою, 10. 06. 1938).

Чому ми повинні носити Чудотворний Медалик і розпосюджувати 
його?

«У завданні, яке Лицарство Непорочної ставить перед нами, 
мусимо вжити всіх можливих гідних середників. Особливо мусимо 
все ж вибрати середники, які дає нам сама Непорочна, а одним 
з них є Чудотворний Медалик» (Лицар Непорочної, 1937).

«Роздаваймо Чудотворний Медалик всюди, де це можливо, до-
брим людям, а також негідним, католикам і невіруючим. Бо якщо 
хтось виявить до Неї хоч крихтинку поваги, Вона не зневажить ним, 
а принесе йому віру й покуту. Тому мусимо пропагувати Її Медалик 
та водночас ревно благати Її про особисте навернення і навернення 
інших» (Лицар Непорочної, грудень 1927 р.).

Чи існують інші способи провадження апостоляту?
«Мусимо не тільки боронити віру, спричиняючись до спасіння 

душ, але в сміливому наступі, забуваючи цілком про себе, здобува-
ти для Непорочної душу за душею, терен за тереном, виставити Її 
стяг у видавництвах часописів, періодичної й неперіодичної преси, 
у пресових агенціях, на радіоантенах, на палацах мистецтв, літерату-
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ри, театрах, кіностудіях, сеймах і сенатах 
– одне слово, всюди по цілому світі всіма 
можливими гідними середниками, які 
маємо (Листи, 21. 12. 1928).

Які особливості характеру Лицарства Не-
порочної?

«Тож Лицарство Непорочної має на-
ступальний характер. Нам замало боро-
нити релігію, ми виходимо з твердині й, 
уповаючи на нашу Провідничку, йдемо 
між неприятелів і ловимо серця, щоб здо-
бути їх для Непорочної. (…) Кожне серце, 
яке б’ється і буде битися до кінця світу на 
землі, мусить бути здобутком Непорочної. 
Ось наша мета. І це по можливості як-
найшвидше» (Листи, 23. 04. 1929).

«Лицаря постійно переслідує думка, 
що так багато душ не чуло навіть імені 
Марії. Він хотів би здобути для Неї весь світ. Аби допровадити Її до 
кожного серця, що б’ється під сонцем, і до кожного серця, яке ко-
ли-небудь буде битися, щоб Вона освятила ті серця щедрими ласка-
ми й огорнула їх любов’ю свого Материнського Серця, піднесла 
й розплила полум’я любові до Бога, до Найсвятішого Серця Господа 
Ісуса» (Загальний лист німецькою мовою, 10. 06. 1938).

Чи є, отже, Лицарство Непорочної справжніми воїнами, готовими 
до битви?

«Невже перед лицем таких потужних ворожих нападів на Божу Цер-
кву можна бути бездіяльними? Чи ми маємо право тільки нарікати й про-
ливати сльози? Ні! Май на увазі, що на Страшному суді ми складемо звіт 
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не тільки з того, що зробили, але Бог порахує також всі ті добрі вчинки, 
які ми могли зробити, проте не зробили» (Лицар Непорочної, 1923).

«І тому мусимо терпіти, працювати й померти як Лицарі, а не зви-
чайною смертю. Чому б не від кулі в голову, щоб припечатати нашу лю-
бов до Непорочної? Чому не пролити останньої краплі крові як справж-
ній Лицар, щоб прискорити завоювання Нею всього світу?!» (Лицар 
Непорочної, 1939).

Хто або що є найбільшим ворогом у цій битві?
«По всьому світу ведеться боротьба проти Церкви й проти спа-

сіння душ. Ворог постає перед нами в різних іпостасях і під різними 
іменами. Не секрет, що соціалізм використовує бідність робітників, 
щоб утовкмачувати в їхні голови отруту невірства. Бачимо, як біль-
шовики топчуть релігію. Чуємо науки матеріалістів, які схиляють 
весь світ керуватися фізіологічними інстинктами, прагнути чуттєвих 
насолод, переконуючи одне одного, що не існує ані Бога, ані безсмер-
тя душі. Теософія поширює релігійну байдужість, а Свідки Єгови та 
інші протестанти не шкодують великих пачок доларових банкнот, 
щоб рекрутувати все більше прихильників. Всі ці табори єднаються, 
утворюючи лінію фронту проти Церкви» (Лицар Непорочної, 1923).

«Але найважливіші відділи ворога перебувають поза цими ліні-
ями фронту: найважливішим, найпотужнішим і найгрізнішим воро-
гом Церкви є масонство» (Рукопис, «Сьогоднішні вороги Церкви»).
Як Лицарство Непорочної бачить екуменізм?

«Вона знищила всі єресі по всьому світу!» Як це слід розуміти? 
Вона знищує єресі, а не єретиків, бо любить цих, останніх, і праг-
не їхнього навернення. Саме тому, що любить, звільняє їх від єресі 
й знищує їхні фальшиві думки та переконання».

«Знищує єресі — це означає, що не тільки їх зменшує чи послаб- 
лює, але цілковито нищить, щоб не залишилося від них жодного слі-
ду. Всі? Всі без винятку! Де? Всюди; не тільки в одній країні, але по 



23

всіх країнах світу. Вона сама! Нічого більше не потребує, бо в стані це 
зробити сама» (Лицар Непорочної, 1933).

Чому Лицарі відмовляють стрілисті акти?
«Є душі, призначені для того, щоб мати руки, піднесені в молит-

ві, і від них значною мірою залежить майбутнє. Стараймося до що-
денних молитов додати багато приватних. (…) Жодна молитва, навіть 
найменший акт, не залишається без відгуку. (…) Господь Бог хоче, щоб 
ми керували світом через молитву» (Конференція, 10. 03. 1940).

Чи є організовані збори і зустрічі в Лицарстві Непорочної?
«Гуртки Лицарства Непорочної-2 можна закладати в будь-яких 

місцях, проте їх важливість залежатиме не стільки від кількості чле-
нів, скільки від їхньої ревності. Ці гуртки, засновані відповідно до 
різних станів, умов та обставин, в яких члени живуть і працюють, 
будуть потім спільно шукати засобів для досягнення своєї великої 
мети, спільно обдумувати середники, аналізувати наслідки й поліп-
шувати на основі досвіду методи 
діяльності» (На підставі листа 
від 2. 12. 1931).

Чи така організація обов’язкова 
для апостольства?
«Зовнішня діяльність добра, але 
насправді це другорядна річ 
і  навіть більше ніж другорядна 
поряд із внутрішнім життям, мо-
литовним і зосередженим жит-
тям, життям особистої любові 
до Бога. (…) В міру того, як самі 
все більше будемо горіти Божою 
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любов’ю, ми зможемо за-
палити нею й інших…» 
(Лист, 10. 09. 1940).

Чи Мати Божа не просить 
нас також про покуту?

«Але існує ще й над-
природний порядок. Та-
кими надприродними 
середниками є молитва 
і терпіння. Якби ми ба-
гато працювали, але без 
особистої жертви – все це 
було б марнотою» (Кон-
ференція, 5. 03. 1938).

«Нема чого сумувати, 
тривожитися, а приймати з рук Непорочної те, що Вона сама коли 
і як схоче зіслати — чи приємне, чи прикре. Всюди потрібно хрестів, 
бо й Непорочна ішла через хрести по цьому світі, та й сам Господь 
Ісус не іншу вибрав дорогу» (Лист, 28. 12. 1934).

Як можна підсумувати цей ідеал?
«Хіба ж це не прекрасний ідеал життя? — Боротьба, щоб здобути 

весь світ, серця всіх і кожного зокрема, розпочинаючи від себе.
Сила наша — у визнанні своєї глупоти, слабкості й нікчем-

ності та в безмежній довірі до доброти й могутності Непорочної» 
(Лист, 11. 12. 1930).

«Провідником цієї армії буде Непорочна, і під Її стягом розгор-
неться вирішальна битва, і ми поставимо Її знаки на твердинях царя 
темноти. — І Непорочна буде Царицею всього світу й кожної душі 
зокрема…» (Лист, 30. 05. 1931).
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Непорочна — наш ідеал!
Самому зблизитись до Неї, уподібнитися до Неї,
дозволити, щоб Вона заволоділа нашим серцем і всім 

нашим єством,
щоб Вона жила й діяла в нас і через нас,
щоб Вона любила Бога нашим серцем,
щоб ми належали Їй безоглядно – ось наш ідеал.
Обіймати своїм промінням оточення, здобувати 

душі для Неї,
щоб серця ближніх також відкрилися перед Нею,
щоб Вона запанувала в усіх серцях,
де тільки вони є на світі,
незважаючи на відмінність рас, національностей, мов,
аж до самого кінця світу — ось наш ідеал.
І щоб Її життя в нас поглиблювалося з кожним днем, 

з години на годину, з хвилини на хвилину без жодних 
кордонів і меж — ось наш ідеал.

І аби це Її життя так само розвивалося в кожній душі, 
що є і буде колись — ось наш ідеал. 
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Отець Максиміліан Кольбе, OFM, народився 7 січня 1894 року 
в Здунськiй Волi (Польща) поблизу Лодзі. Його прості, побожні бать-
ки охрестили його іменем Раймунд. У десятилітньому віці хлопчи-
кові з’явилася Мати Божа. Вона показала йому дві корони — одну 
білу, другу — червону й спитала: «Яку вибираєш? Біла — це муче-
ництво чистоти, а червона — мучеництво крові». Раймунд відповів: 
«Вибираю обидві!»

У 1907 році вступив до нижчої семінарії францисканців у Льво-
ві. В 1911 р. склав тимчасові обіти. В 1912 р. був висланий до Рима 
на навчання. Там на свято Всіх Святих 1914 р. склав довічні обіти, 
а 28 квітня 1918 р. отримав священичі свя-
чення. Отець Максиміліан повернувся до 
Польщі в 1919 р. з докторатом з філософії 
і теології, але серйозно хворим на тубер-
кульоз. Лікарі не давали йому шансів на 
довге життя. Під час його перебування 
в санаторії кілька масонів навернулися зав-
дяки його лекціям і бесідам. Зміцнившись 
на силах, він негайно з ентузіазмом посвя-
тився поширенню Лицарства Непорочної, 
яке заснував, будучи ще студентом у Римі.

Kоротка біографія
св. Максиміліана Кольбе
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У 1922 році опублікував перший номер часопису «Лицар Не-
порочної». Кошти для публікації зібрав за посередництвом жебра-
кування. В 1922–1927 рр. видавництво мало своє місцеперебування 
в монастирі в Гродно. Через велику кількість покликань та експан-
сію апостольства преси опустив Гродно, і в 1927 р. заснував Місто Не-
порочної, настоятелем якого був до 1930 року.

У 1930–1936 рр. працював місіонером у Нагасакі в Японії; був 
також професором філософії у головній духовній семінарії. Там за-
снував друге Місто Непорочної (Mugenzai no Sono), яке розвинулося 
в одне з найбільших місійних центрів Японії.

Від 1936 року до самої смерті був настоятелем у Місті Непороч-
ної (Польща), яке під його керівництвом стало одним із найбільших 
форпостів духовного життя та апостольства. В 1922 році його апо-
столят преси розпочав діяльність від двох монаших братів, що дру-
кували й поширювали 5000 екземплярів малого бюлетеня. До 1939 
року, в переддень ІІ Світової війни, релігійна спільнота нараховувала 

Друкарня в Місті Непорочної
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762 братів, які працювали в гіганському видавництві, що друкувало 
щоденно газету, місячник, календар, книжки і т. п. різними мовами.

Місто Непорочної відчутно зачепила війна. Загинуло багато 
братів, деякі з них опинилися в концентраційних таборах. 17 лютого 
1941 р. св. Максиміліан був заарештований. Під час інспекції військ 
СС був брутально побитий. Прийшовши до тями, потішав своїх то-
варишів кажучи: «Мої приятелі, мусите зі мною радіти, це все для 
душ, для Непорочної!»

28 травня 1941 року його перевезли до концентраційного табо-
ру в Аушвіці. Там о. Максиміліан Кольбе пожертвував своє життя за 
життя батька родини, засудженого на смерть. Провів одинадцять 
днів у голодовому бункері, приготувавши інших засуджених до від-
ходу у вічність. 14 серпня, у навечір’я Внебовзяття Найсвятішої Діви 
Марії, був убитий смертельною ін’єкцією. Беатифікований у 1971 році, 
проголошений святим 1984 року.

В Mugenzai no Sono в Японії
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Згідно з Бреве Папи Пія ХІ від 18 грудня 1926 р., члени Лицар-
ства Непорочної можуть отримати повний відпуст у такі дні:

— у день вступу до Лицарства Непорочної,

— 11 лютого — Об’явлення Непорочної Діви Марії в Лурді, 

— 7 квітня — Благовіщення Пречистої Діви Марії, 

— 13 травня — Об’явлення Матері Божої у Фатімі

— 28 серпня — Успення і Внебовзяття Найсвятішої Діви Марії, 

— 4 жовтня — св. Франциска з Ассізі. 

— 17 жовтня — у річницю заснування Лицарства Непорочної 

— 27 листопада — в урочистість Матері Божої від Чудотворного 
Медалика

— 21 грудня — в урочистість Непорочного Зачаття Пресвятої Бо-
городиці. 

Названі відпусти члени Лицарства Непорочної отримують під 
звичними умовами (сповідь, Св. Причастя і молитва в намірі Свя-
тішого Отця, не мати прив’язаності до будь-якого гріха), належить 
відмовити Акт посвяти Непорочній й відновити приречення щодо 
вірного дотримування статуту Лицарства Непорочної.

Відпусти для членів 
Лицарства Непорочної
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Дозволь мені славити Тебе, Діво Найсвятіша.
Дозволь, щоб я славив Тебе власною ціною. 
Дозволь, щоб я для Тебе і тільки для Тебе жив, працював, тер-

пів, виснажився і помер.
Дозволь, щоб я привів до Тебе весь світ.
Дозволь, щоб я спричинився до ще більшого, до якнайбільшо-

го піднесення Твоєї слави. 
Дозволь, щоб я приніс Тобі таку славу, якої ще ніхто не приносив.
Дозволь, щоб в ім’я Твого вивищення інші випереджали мене 

в ревності, а я їх — щоб у шляхетному змаганні Твоя слава зроста-
ла все глибше, все швидше, все сильніше — так, як цього прагне 
Той, хто Тебе так несказанно вивищив понад усіма єствами. 

У Тобі єдиній Бог став незрівнянно більше любленим, ніж в усіх 
своїх Святих. 

Для Тебе Бог створив світ. Для Тебе і мене також Бог покликав 
до життя. За що мені таке щастя? 

О, дозволь мені славити Тебе, о Діво Найсвятіша!

Молитва св. Максиміліана 
до Непорочної

Молитва на свято св. Максиміліана Кольбе 
(14 серпня) 

Боже, Ти наповнив серце слуги Свого, св. Максиміліана Марії, рев-
ністю за спасення душ, любов’ю до ближнього і палкою відданістю Не-
порочній. Уділи нам за його заступництвом ласку діяння на користь 
поширення хвали та ласки праці на користь спасення душ і все більше 
уподібнення до Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, який живе 
і царює в єдності з Духом Святим навіки віків. Амінь.



31

Церемонія прийняття 
до Лицарства Непорочної

Посвята Чудотворних Медаликів

Початок звичайний.
Благословен Бог наш… по Отче наш.

Співається тропар Марійського празника, який припадає, або цей тропар 
Непорочного Зачаття.

Тропар Непорочного Зачаття
Взиграйте людіє і веселітеся: се бо днесь возсія нам денница таїн-
ственного дне преблагословенная Діва Марія, во утробі чудния Анни 
непорочно зачинаємая: єйже со лики небесними приникше поклонім-
ся, і велегласно возопіїм: радуйся Мати світа невечерняго, с висоти 
Востока Христа Бога нашего, просвіщшаго нас сідящих во тьмі і сіни 
смертній і ісправившаго стопи наша на путь мирен.

Всемогій вічний Боже, ми 
слуги Твої, смиренно молим 
Тя, призри милостивим Твоїм 
оком на предлежащия медалики 
Пренепорочно зачатої Діви Марії 
Роздаючої благодаті, Матере Господа 
нашого Ісуса Христа і благослови † я 
і освяти †, яко да хотящія честно 
таковия носити, достойни будуть 
благодати Твоєя і благословенія 
Твоєго, нині і в жизни вічній. 
Амінь.

Благословляются  
і освящаются медалики сія 
благодатію Святаго Духа, 
окропленієм сея води священния, 
во імя Отца і Сина і Святаго Духа. 
Амінь.

Всемогучий, відвічний Боже! 
Ми, Твої слуги, покірно молимо 
Тебе — глянь Своїм ласкавим 
оком на ці медалики Непорочно 
Зачатої Діви Марії Роздаючої 
ласки, Матері Господа нашого 
Ісуса Христа, благослови † їх 
і освяти †, щоб ті, які з пошаною 
їх носитимуть, удостоїлися від 
Тебе ласк і Твого благословення 
в теперішньому і майбутньому житті.  
Амінь.

Благословляються 
і посвячуються медалики ці ласкою 
Св. Духа і покропленням свяченою 
водою во імя Отца і Сина і Св. Духа. 
Амінь.
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Надання відпустів
Після накладання медаликів провідник відходить до престолу 

і, ставши збоку (на розі престолу), проголошує:

На славу Бога, в Тройці святій єдиного, на честь Пренепорочної Діви 
Марії, на ваш душевний пожиток — я, з волі духовних властей правний 
теперішній провідник Лицарства Непорочної, приймаю вас у число ли-
царів цієї ж Дружини і допускаю вас до участі в усіх ласках, привілеях 
і відпустах, наданих св. Апостольською Столицею. Во імя Отца † і Сина 
† і Святаго Духа † Амінь.

Накладання медаликів
Провідник накладає поодиноким членам медалики кажучи:

Прийми цю відзнаку сина (доньки) Марії, Матері Твоєї Непороч-
но Зачатої, і носи її на охорону душі і тіла, щоби ти був відзначений 
колись і між вибраними в небі. Во імя † Отца і Сина і Святаго Духа. 
Амінь.
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Свящ.: Господи Ісусе Христе 
Спасителю наш, ізлій молитва-
ми Пречистия Владичиці нашея 
Богородици і приснодіви Марії 
вишнеє твоє благословеніє † на 
раби твоя присовокупляющіяся 
собранію Лицарства Непорочної 
Діви Марії, даруй їм благодать 
святаго Твоєго Духа во ісполненіє 
уставов собранія, сподоби жизнь 
їх без гріха прейти їм, да всегда 
в мирі твоєм пребудут і царствіє 
небесноє получат. Ти бо єси цар 
мира і Спас душ наших, і Тебі 
славу возсилаєм Отцу і Сину 
і Святому Духу і нині і присно 
і во віки віков. Амінь. 

Господи Ісусе Христе, 
Спасителю наш! За молитвами 
Пречистої Владичиці нашої, 
Богородиці Приснодіви Марії, 
зішли Своє благословення † на 
оцих слуг Твоїх, що приступили 
до дружини вибраних дітей 
Лицарства Непорочної Діви Марії, 
Твоєї Матері. Даруй їм благодать 
Святого Духа, щоб вони зберігали 
устави цієї спільноти, сподоби 
їх завжди без гріха проживати 
в мирі, єдності й любові до Твоєї 
Матері, зростати у вірі та ревності 
до кінця свого життя і удостоїтися 
царства небесного. Бо Ти Цар 
миру і Спаситель душ наших, 
і ми Тобі славу возсилаємо разом 
з Отцем, і Святим Духом, нині 
і присно і вовіки віков. Амінь.

Священик окропляє лицарів свяченою водою.

Благословення лицарів
 
Свящ.: Господу помолімся.
Хор.: Господи, помилуй.
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Акт самопосвяти Непорочній Діві Марії
О Непорочна Царице неба і землі, прибіжище грішників і най-

миліша наша Мати! Тебе Всемилостивий Бог зволив наділити пов-
нотою всіх ласк. Я, негідний грішник, припадаю до Твоїх стіп, покір-
но благаючи: зволь мене всього цілком і повністю прийняти у свою 
власність і розпоряджатися мною разом з усіма здатностями моєї 
душі і тіла, а також усім моїм життям, смертю і вічністю за Твоїм 
уподобанням. 

Використай, якщо хочеш, мене всього без найменшого застере-
ження, щоб я робив те, що сказано про Тебе: «Вона розчавить твою 
голову», а також: «Вона знищила всі єресі на світі». Хочу бути у Твоїх 
непорочних і найлюбіших руках корисним знаряддям для привер-
нення та якнайбільшого зростання Твоєї слави в багатьох заблука-
них і байдужих душах і таким чином прилучитися до якнайбільшо-
го поширення благословенного Царства Найсвятішого Серця Ісуса: 
бо де тільки Ти з’являєшся, там приносиш ласку навернення і освя-
чення, адже через Твої руки з найсолодшого Серця Ісуса спливають 
багаті і щедрі благодаті.

Дозволь мені прославляти Тебе, Найсвятіша Діво!

Дай мені силу проти Твоїх неприятелів! 

Cтрілистий акт до Непорочної
О Маріє, без гріха первородного зачата, молися за нами, що ми 

до Тебе прибігаємо, і за тих, що до Тебе не прибігають, а особливо за 
масонів і за душі, посвячені Тобі!

Посвята Лицарів
Свящ.: А тепер в очах зібраної тут Дружини, в присутності неба, у стіп 

Найсвятішої Матері посвятіть себе Їй служити.

Вірні відмовляють разом Акт посвяти:
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Величання
Свящ.: Богородицу і Матер світа в піснех возвеличим:
Величит душа моя Господа, і возрадовася дух мой о Бозі Спасі 

моєм.
Хор.: Чеснійшую Херувим і славнійшую без сравненія серафим, 

без істлінія Бога Слова рождшую сущую Богородицу тя величаєм.
Яко призрі на смиреніє раби своєя, се бо от нині ублажат мя вси 

роди.
Чеснійшую Херувим…
Яко сотвори мні величіє Сильний, і свято імя єго, і милость єго 

в роди родов боящимся єго.
Чеснійшую Херувим…
Сотвори державу мишцею своєю, расточи гордия мислію серд-

ца їх.
Чеснійшую Херувим…
Низложи сильния со престол, і вознесе смиренния, алчущия іс-

полни благ, і богатящияся отпусти тщи.
Чеснійшую Херувим…
Воспріят Ізраїля отрока своєго, помянути милости, якоже гла-

гола ко отцем нашим, Аврааму і сімени єго до віка.
Чеснійшую Херувим…
 
Підписання Вписового листа про зарахування до Лицарства Не-

порочної.
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