Victoria in Jesu Christo!

ŚLUBY RYCERZY
„KRÓLEWSKIEJ HUSARII KATOLICKIEJ”
I
Modlitwa
o odnowienie łask Sakramentów Chrztu i Bierzmowania,
darów i owoców Ducha Świętego
Boże w Trójcy Jedyny! Stwórco i Obrońco ludzkości!

Wejrzyj

na nas, Twoje sługi, których stworzyłeś na swój obraz i
podobieństwo, powołując do udziału w Twojej Chwale.
Prosimy Cię odnów w nas i w Naszym Królestwie oraz u Naszych Poddanych
działanie Sakramentu Chrztu i Bierzmowania.

Jak na mocy Chrztu Świętego uczyniłeś Nas swoimi Królewskimi Kapłanami,
tak na mocy Bierzmowania - Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej,
uzdolniłeś nas do czynnego apostolstwa i rycerstwa w obronie wiary.
Ześlij na Nas i na naszych Poddanych Ducha Świętego i umocnij w czynnym
dawaniu świadectwa wiary!
Naucz nas i naszych Poddanych modlić się w chwilach doświadczeń!
Otocz Nas swoją przemożną opieką, Nasze Królestwo Ziemskie i Boże oraz
Naszych Poddanych.
Odnów w Nas i w naszych Poddanych Twoje Dary, niech one owocują na
Twoją Chwałę i na pożytek ludzi.
Zabierz lęk i obawy, daj męstwo i zwinność w walce z mocami ciemności!
Niech postawa Nasza i Naszych Poddanych będzie zawsze wyznaniem wiary!
Niech w nas, Twoim słudze oraz u naszych Poddanych jaśnieje światło Bożej
Prawdy!
Niech zagości radość i pokój!
Niech Duch Święty zstąpi na Królestwo Polskie, a mieszkając w naszych
sercach, umocni naszego ducha i przywróci wewnętrzną pogodę i czystość.
Przez Jezusa Chrystusa, który w jedności z Ojcem i Duchem Świętym, z Tobą
żyje i króluje, na wieki wieków. Amen.

II
My,

z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego Król Polski –
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Lechitów,
Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski,
Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński,
Siewierski, Czernichowski, Śląski etc., etc., Książę Lotaryngii i Barrois, Książę
Bari i Rosano dziękujemy Opatrzności Bożej, że przywiodła nas do momentu w
historii naszej Ojczyzny, w której jako Król Polski, możemy wypowiedzieć
Śluby Rycerskie, w obronie Świętej Wiary Katolickiej naszych przodków,
opartej na Słowie - nauczaniu i na Czynach naszego duchowego Króla - Jezusa

2

Chrystusa aby móc skutecznie budować Królestwo Polskie i Królestwo Boże,
oparte na cywilizacji i kulturze „Christianitas”.
Boże! Stwórco Wszechświata!
Dziękujemy Ci za dar życia na Ziemi. Dziękujemy Ci za dar wolnej woli.
Dziękujemy Ci za zesłanie z niebios na ziemski padół Twego Syna – Jezusa
Chrystusa, aby nauczył nas i dał nam wskazania jak żyć w Twoim upodobaniu.
Dziękujemy Ci za Dary: miłości, honoru, godności i innych cnót, a przede
wszystkim za Dar Sumienia, które każdemu z nas pozwala od wewnątrz, z siebie
odróżniać dobro od zła.
To Ty, na swoje podobieństwo stworzyłeś człowieka i tchnąłeś w niego
nieśmiertelną duszę, która go ożywia Twoim przyrodzonym blaskiem.
To Ty, powierzyłeś w depozyt człowiekowi tajemnicę życia i śmierci. Poprzez
Dar rozmnażania się, dałeś nam dar przekazywania życia na ziemi.
To Ty upodobałeś sobie narody oddające Ci cześć i chwałę.
Boże Ojcze! Jesteś najwyższym dobrem!
Jak powiedział Jezus Chrystus: „Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg”, więc
czynienie dobra jest miłe Tobie. Jest wychwalaniem Ciebie. I odwrotnie,
czynienie zła jest niemiłe Tobie, a miłe szatanowi. Tak, więc wybór między
dobrem, a złem to w istocie wybór pomiędzy Bogiem a Szatanem.
Każdy naród zjednoczony w państwo – królestwo, winien być na Ziemi
prowadzony przez ziemskiego, bogobojnego Króla, dbającego o dobro
wspólnoty, czyli o to by na pierwszym miejscu w danej wspólnocie był Bóg.
Jeśli Bóg - doskonałe dobro, jest na pierwszym miejscu, to wszystko pozostałe
jest na właściwym miejscu.
Tworzy się wówczas w państwie – królestwie, w życiu publicznym, Boży
porządek – dobro wspólne, a przez to Boże państwo – Boże królestwo.
To Ty Boże stworzyłeś na Ziemi swój Boży ład, swoje Boże prawo, zauważane
i dotyczące wszystkich bez wyjątku jako prawo natury, a objęte Twoim
królewskim Panowaniem.
By uosobić Twój Boży ład na Ziemi zesłałeś nam swojego Syna jako Syna Boga
- Człowieka, jako Króla Wszechświata i Króla każdego z osobna narodu,
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państwa i każdego człowieka, każdego bijącego ludzkiego serca, w którym jest
miłość i uformowane po Bożemu sumienie.
To On wskazał nam jak żyć słowami: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”.
Tylko poprzez naśladowanie życia Jezusa Chrystusa, chodząc Jego ścieżkami
oraz używając Jego Słów, możemy dojść do Królestwa niebieskiego.
Aby tego dokonać, musimy być zorganizowani w królestwo „Christianitas”, tj.
w sposób respektujący naukę i prawa Jezusa Chrystusa.
Widząc, że źle się dzieje w państwie naszym, że zalewa nas potop niewiary i
niecnoty, musimy podjąć trud odbudowania Królestwa Polskiego według
Twojego zamysłu, jako duchową Świątynię Bożą, zbudowaną z duchowych
kamieni każdego zacnego Polaka opartego na Kamieniu węgiełnym Twojego
Syna Jezusa Chrystusa, który spina naroża i wieńczy budowlę. „Kto upadnie na
ten Kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie zmiażdży go”.
Takie państwo – królestwo, zbudowane według Twego zamysłu jest
niezniszczalne i żadne złe moce – bramy piekielne go nie przemogą!
Przyjmując Sakramenty Chrztu i Bierzmowania – jako Twój Lud Boży – jako
Kapłani Królewscy mamy określone obowiązki wobec Kapłanów Służebnych,
wobec naszych braci i sióstr w wierze, wobec własnych rodzin, wobec Ojczyzny
– Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, wobec Królestwa Polskiego zakorzenionego
w cywilizacji i kulturze „Christianitas”.
Aby stać się Narodem Wybranym Nowego Przymierza musimy na to zasłużyć
poprzez Modlitwę i poprzez Uczynki, poprzez Ofiarę naszego życia na
podobieństwo Ofiary z życia Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Na Zjeździe Katolickim w Rydzynie w dniach 12-14 września A.D. 2016
podjęliśmy Uchwałę popartą przez Sejm Walny w Rydzynie w dniach 15-16
września A.D. 2016 i zatwierdzoną przez Nas powagą naszego Majestetu
Królewskiego o powołaniu do życia wspólnoty pod nazwą „Królewska Husaria
Katolicka” przeznaczonej do czynnej obrony Tradycji Kościoła Katolickiego
wywodzącej się wprost z nauczania Jezusa Chrystusa.
Jako wspólnota „Królewskiej Husarii Katolickiej” chcemy:
 bronić cywilizacji „Christianitas” i jej ewangelicznych zasad;
 bronić Bożej Prawdy w duchu „Chrystianitas”;
 modlitwą i czynem zdecydowanie przeciwstawiać się na co dzień
obyczajom cywilizacji anty-„Christianitas” tj. cywilizacji kłamstwa,
rabunku i śmierci;
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 służyć Kościołowi Bożemu, opartemu na nauce Twojego Syna Jezusa
Chrystusa, który całą polską wspólnotę narodową, etniczną i religijną
stanowi;
 służyć Matce Twego Syna, Maryi - Królowej Polski. Jej wszystkie
drogowskazy dla Polski i Świata w działaniach naszych w przestrzeni
publicznej wdrażać;
 wszędzie i zawsze Prawdę głosić, która narody wyzwala i fundament
miłości stanowi;
 Słowa Bożego głoszonego z ambony kościelnej i poza amboną aktywnie
bronić;
 bronić prawa człowieka do życia, od chwili poczęcia do naturalnej
śmierci;
 duchową Świątynię Trójcy Świętej w codziennym działaniu budować;
 dbać i bronić Misterium Mszy Świętej - Eucharystii sprawowanej na
pamiątkę Ofiarowania Syna Twego Jezusa Chrystusa;
 nie pozwolić na kalanie naszej wiary i religii katolickiej elementami
sprzecznymi z nauczaniem Jezusa Chrystusa;
 dawać przykład przyjmowania Komunii Świętej na klęcząco i tam gdzie
jest to możliwe, przy balaskach;
 dawać przykład gorliwej Modlitwy;
 przykładnie uczestniczyć we Mszy Świętej;
 starać się uczestniczyć w Mszach Świętych odprawianych, tak w rycie
rzymskim posoborowym, jak w rycie trydenckim;
 przede wszystkim, przykładem świątobliwego życia zachęcać innych do
naśladownictwa i gorliwej wiary w Jezusa Chrystusa;
 jako jeden z wielu duchowych kamieni, budować Świątynię Ducha –
Królestwa Bożego – Królestwa Polski.
Jezu Chryste!
Królu Wszechświata!
Królu Ziemi!
Królu Królów!
Królu Polski!
Panie Panów!
Chcemy budować Królestwo Polskie oparte na Twoim Nauczaniu, na Twoim
Słowie i na Twoich Czynach!
Pomóż Nam, swoim duchowym patronatem, abyśmy przy pomocy Ducha
Świętego otrzymali Łaskę Bożą nie tylko do królowania ale przede wszystkim
do budowania Twojej duchowej Świątyni, Twojego Królestwa na Ziemi Korony
Królestwa Polskiego.
Spraw, aby Kapłani Służebni nie sprzeniewierzali się Twojej nauce i nie
prowadzili nas jako nasi przewodnicy duchowni na manowce!
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Spraw aby Kapłani Służebni właściwie służyli Kapłanom Królewskim!
Spraw aby Kapłani Służebni wsłuchiwali się w głos Kapłanów Królewskich!
Maryjo – Królowo Polski!
Ty zaś Maryjo, o najmiłosierniejsza Pani i Królowo Polski, jakoś mnie, radców,
senatorów i stany Królestwa mego myślą tych ślubów natchnęła, tak i spraw
abym u Syna Twego łaskę do ich wypełnienia uzyskał.
Wstaw się u Syna Twego aby Naród Polski pod naszym ziemskim
przewodnictwem otrzymał Łaskę zbudowania Królestwa Bożego – Królestwa
Polskiego.
Amen.
Zredagowano i odczytano w Czernej, 16 dnia grudnia A.D. 2017.
W drugim roku Naszego Panowania

Wojciech Edward Rex Poloniae

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha
bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz
ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

CZERNA - OBRADY SEJMU WALNEGO 14-16.12.2017

6

WPIS Nr 91/12/2017
DO METRYKI KORONNEJ
z 19 grudnia A.D. 2017
ROTA ŚLUBÓW
„KRÓLEWSKIEJ HUSARII KATOLICKIEJ”
z dnia 16 grudnia A.D. 2017
ułożona i odczytana
w Czernej
u Karmelitów Bosych
na Ziemi Korony Polskiej
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