Krótka historia
Rycerstwa Niepokalanej

Militia Immaculatæ
i Tradycja katolicka

● Rycerstwo Niepokalanej (Militia Immaculatæ —M.I.)
zostało założone przez Maksymiliana Kolbe w dniu 16 października 1917 r. w Międzynarodowym Kolegium Franciszkańskim w Rzymie. Przyczyną powstania M.I. były coraz
bardziej jawne poczynania wrogów Kościoła Chrystusowego, m.in. manifestacja z okazji 200-lecia masonerii
w Rzymie, której świadkiem był Kolbe.
● Jednym z warunków przynależności do M.I. jest przyjęcie i noszenie Cudownego Medalika. Założyciel M.I. powziął taką myśl, gdyż za pośrednictwem tego medalika
dokonało się nawrócenie m.in. żyda Alfonsa Ratisbonna.
● Głównym punktem apostolatu M.I. jest rozpowszechnianie Cudownego Medalika oraz dystrybucja
publikacji wydawanych przez Rycerstwo Niepokalanej.
● Od 1922 r. Maksymilian Kolbe wydawał miesięcznik „Rycerz Niepokalanej”, który pełnił rolę formacyjno-informacyjną nie tylko dla Rycerzy. Obecnie Rycerstwo
Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji wydaje kwartalnik
„Triumf Niepokalanej”, który realizuje ideę św. Maksymiliana.
● Rycerze, którzy są wpisani do księgi milicyjnej,
w określone dni uzyskują odpusty pod zwykłymi warunkami (spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencji Ojca
Świętego), o ile złożą lub odnowią akt oddania się Niepokalanej, wiernie zachowając program M.I.

● W przeddzień II Soboru Watykańskiego Rycerstwo
Niepokalanej liczyło cztery miliony członków w Polsce i na
świecie.
● Zmiany, jakie dotknęły Rycerstwo po soborze, zupełnie zmieniły jego charakter. Przemilczano główny cel M.I.
— nawracanie grzeszników, heretyków, schizmatyków,
a zwłaszcza masonów. Zniknął bojowy duch, towarzyszący niegdyś zmaganiom Kościoła wojującego. Umniejszona
została rola Niepokalanej.
● Dlatego w 2000 roku Przełożony Generalny Bractwa
św. Piusa X zezwolił na przywrócenie M.I. w jej pierwotnym kształcie, tak jak ją założył i prowadził sam św. Maksymilian.
● Rycerstwo Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji ma
za cel ochronę autentycznego dziedzictwa św. Maksymiliana i wierność nieskażonej, niezmiennej wierze katolickiej.
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Rycerstwo Niepokalanej

Istota i cel M.I.

słowami św. Maksymiliana

● Zgodnie z myślą Założyciela, do Rycerstwa Niepokalanej może należeć każdy, zarówno świecki, jak i duchowny.

Program M.I.

● Ducha Milicji streszcza pokrótce Program M.I. (zamieszczony na stronie obok).

Ona zetrze głowę twoją

● Rycerstwo Niepokalanej jest dla wszystkich:
√ dla tych, którzy chcą ratować swoją duszę od zatracenia i wstępują na drogę nawrócenia;
√ dla tych, którzy z miłości do Pana Boga i Niepokalanej czynią pierwsze kroki w życiu duchowym;
√ dla tych, którzy pragną heroicznie podążać do
świętości.

● Do istoty M.I. należy zupełne, bezgraniczne i bezwa-

dla wszystkich

● Świadomość, że nie jest się samotnym w otaczającym
świecie, jest ogromną zachętą do wstąpienia w szeregi M.I.,
a poznanie, że na całym świecie Niepokalana dokonuje cudów nawrócenia, jest bardzo silną motywacją do podążania
drogą nawrócenia i uświęcenia.

runkowe oddanie się się na własność Niepokalanej, by
mogła nas użyć za narzędzie do tego, co Ona sama czyni,
to jest do zwalczania szatana i dopomagania duszom do
uświęcenia.

● Zewnętrznym znakiem oddania się Niepokalanej
w życiu, śmierci i wieczności — to Cudowny Medalik, który
członkowie M.I. noszą na piersiach.
● Rycerze co dzień gorącym westchnieniem modlą się

do Niej słowami: „O Maryjo bez grzechu poczęta...”.

● Obok modlitwy — praca. Najrozmaitsza — według
warunków i okoliczności każdego, ożywiana gorliwością,
a kierowana roztropnością. Charakter jednak tej pracy jeden: pociągnąć dusze, jak najwięcej dusz, ku Niepokalanej. Ona je z grzechów oczyści, oświeci, wzmocni, rozpali
miłością do Serca Jezusowego.

(Rdz 3, 15)

Wszystkie herezje samaś
zniszczyła na całym świecie
(z brewiarza rzymskiego)

I. Cel
Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów itd., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie
wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

II. Warunki
1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej
niepokalanych rękach.
2. Wpisać się do księgi milicyjnej w miejscu, gdzie Milicja
Niepokalanej założona jest kanonicznie.
3. Nosić „Cudowny Medalik”.

III. Środki
1. O ile możności raz na dzień zwrócić się do Niepokalanej
z tym aktem strzelistym:

● M.I. przedstawia rycerzom równowagę między działaniem a życiem wewnętrznym, pozostawiając każdemu wybór tego, co najbardziej odpowiada jego duchowości.
● Rycerstwo nie jest zarezerwowane tylko dla osób aktywnych, które oddane są apostolstwu nawracania dusz
poprzez rozmowy, rozdawanie cudownych medalików
oraz dystrybucję publikacji M.I.
● Założyciel kładł nacisk na prymat kontemplacji i życia
wewnętrznego uznając, że intensywny apostolat opiera się
na życiu modlitwy, zwłaszcza na codziennej Mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie.
● Nie wolno nam zapominać o tych, co żyją między
nami. Wielu z nich nie zna prawdziwego Kościoła Chrystusowego i dlatego przeciw niemu walczy. Podać miłosną
rękę tym nieszczęśliwym — oto cel Milicji Niepokalanej.
Kiedy wszyscy schizmatycy i protestanci złożą z głębokim przekonaniem katolickie wyznanie wiary (...) — część
celu M.I. będzie osiągnięta.

2. Wszystkie środki (byle godziwe), na jakie pozwala
stan, warunki i okoliczności, co zostawia się gorliwości i roztropności każdego; przede wszystkim zaś poleca się rozpowszechniać Cudowny Medalik.
UWAGA: 1) środki (pod nr III) są tylko polecone; 2) nic nie obowiązuje pod grzechem, choćby najmniejszym; miłość ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej
z Nim przez Niepokalaną połączyć, jest naszym jedynym bodźcem.

