UROCZYSTE PRZYJĘCIE DO RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
Po homilii lub po Modlitwie po Komunii kapłan zwraca się do zebranych:
Teraz proszę, aby ci, którzy na chwałę Boga, błogosławionej Dziewicy Maryi oraz
dla rozradowania Matki naszej Kościoła świętego pragną włączyć się do Rycerstwa Niepokalanej, niech zbliżą się do ołtarza, aby dokonać aktu oddania się Matce Bożej i przyjąć Jej medalik.
Następuje poświęcenie medalików, kapłan zwraca się do zebranych:
Zewnętrznym znakiem oddania się Niepokalanej, Jej opieki oraz symbolem gotowości ofiarnej służby dla Niej jest Cudowny Medalik, który Ona sama objawiła.
Poświęcony przez kapłana staje się tarczą i potężną bronią. Dlatego teraz zostaną
one przez kapłana poświęcone, a następnie nałożone każdemu, kto dziś przystąpi
do Rycerstwa Niepokalanej.
k. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
w. Który stworzył niebo i ziemię.
k. Pan z wami.
w. I z duchem twoim.
k. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, który dla zbawienia dusz raczysz dokonywać nieustających cudów objawienia się Niepokalanej Maryi Dziewicy, zlej łaskawie na te medaliki swoje błogosławieństwo, aby ci, którzy je otaczają pobożną czcią i noszą z należytym szacunkiem i ufnością, doznawali zawsze
Jej przemożnej opieki i Twego również dostąpili miłosierdzia. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.
Po podejściu kandydatów do ołtarza, kapłan zwraca się do zebranych:
A teraz powtarzacie za mną słowa z deklaracji.
Oto ja / włączam się do Rycerstwa Niepokalanej / założonego przez świętego
Maksymiliana Marię Kolbego.
Następnie wszyscy klękają i odmawiają z kapłanem akt oddania
Wersja 1: Uklęknijcie i powtarzajcie za mną słowa skróconego aktu oddania.
O Niepokalana, / nieba i ziemi Królowo, / rzucam się do stóp Twoich / kornie
błagając, / abyś mnie całego / za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła / i uczyniła mnie / użytecznym narzędziem / do jak największego rozszerzenia / Królestwa
Jezusowego.
k. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza.
w. Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

Wersja 2: Uklęknijcie i powtarzajcie za mną słowa aktu oddania, ułożonego
przez świętego Maksymiliana Marię Kolbego.
O Niepokalana... (tekst z deklaracji).
Następuje wręczenie medalików i dyplomika MI. W tym czasie śpiewa się Hymn
MI lub inną stosowną pieśń.
Powstańcie. Teraz zostaną wręczone dyplomiki (można dodać, jeżeli nie zostały
wcześniej wypełnione dyplomiki MI: na których każdy z przystępujących dziś do
Rycerstwa wpisze dzisiejszą datę oraz swoje imię i nazwisko), a także zostaną nałożone Cudowne Medaliki. Po ich otrzymaniu można wrócić na swoje miejsce.
Przy wręczaniu kapłan może powiedzieć:
Wersja 1: Przyjmij ten medalik na znak oddania się Niepokalanej i noś go z
ufnością, abyś żyjąc pod Jej opieką, doprowadził siebie i innych do królestwa
niebieskiego.
Wersja 2: Bądź dobrym rycerzem (rycerką) Niepokalanej.
Po wręczeniu medalików i dyplomików MI, można nowych rycerzy pasować mieczem. Nowy rycerz przyklęka na jedno kolano, a kapłan podczas pasowania może
powiedzieć:
Pasuję cię na rycerza (rycerkę) Niepokalanej.
Na koniec kapłan mówi:
Przez oddanie się Niepokalanej staliście się Jej rycerzami. Pod Jej sztandarem
urzeczywistniajcie w sobie i w otoczeniu królestwo Boże.
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