Cele i zadania Rycerzy Maryi
1. Żyć w prawdzie, dobro czynić i miłować Boga to naczelne hasło Rycerzy Maryi.
2. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie krucjaty różańcowej w parafiach i diecezjach w Polsce jak
również wśród Polonii. Zadaniem jest krucjata zorganizowana w formie nieustannego różańca polegająca
na całodobowym odmawianiu różańca przez poszczególne grupy. Każda grupa będzie miała wyznaczony
swój czas, tak aby wypełnić modlitwą 24 godziny na dobę przez cały rok.
3. Kto jest Rycerzem Maryi, ten odmawia jedną część różańca dziennie i raz w miesiącu musi przystąpić do
sakramentu spowiedzi.
4. Pana Jezusa należy przyjmować z godnością i na kolanach do ust a nie na niekonsekrowane ręce.
5. Rycerze Maryi mają obowiązek:
a) bronić Kościoła Chrystusowego i naszej Ojczyzny Polski;
b) w parafiach wyszukiwać ludzi prawych, uczciwych i oddanych w służeniu Bogu, Kościołowi
Chrystusowemu, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu;
c) w kołach różańcowych przy parafiach robić listy rycerzy by wspólnie pracować i wspierać członków w
razie potrzeby.
6. Rycerz Maryi mieszkający w Polsce musi być Polakiem i katolikiem, a jeżeli chce kandydować do
urzędów państwowych ma przedstawić metrykę chrztu swoją, rodziców i dziadków.
7. Najświętsza Maryja, Matka Jezusa Chrystusa i nasza przyjdzie z pomocą swoim wiernym dzieciom
zorganizowanym Rycerzom Maryi. W Polsce, gdy przyjdzie zwycięstwo najpierw będzie to zwycięstwo
duchowe a później dla Narodu Polskiego i Ojczyzny Polski.
8. Dla Polski i Polaków mamy opracowany program duchowy, polityczny i gospodarczy.
9. Modlimy się nieustająco o powrót Mszy Świętych Wszechczasów - Trydenckich.
10. Zjednoczeni dokonamy intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
11. Ponowimy Akt poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi wraz
z poświęceniem polskich rodzin.
12. Złączeni w modlitwie przez Najświętszą Maryję Pannę uzyskamy łaskę u Pana Jezusa, który pozwoli nam
odzyskać wolność naszej Ojczyzny Polski

TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG

DLA CIEBIE POLSKO OJCZYZNO MOJA
1. Opracujemy Konstytucję tak aby wyjść z układu unijnego i stać się państwem suwerennym i niezależnym
od układów zachodnich, które kolonizują kraje. Przywrócimy granice Polsce tak, aby Polska była
państwem a nie regionem kolonialnym w imperium europejskim do którego każdy może wejść, zabrać co
chce i wyjść.
2. W preambule Konstytucji umieścimy odniesienie: do Boga "W Imię Boga Wszechmogącego w Trójcy
Świętej Jedynego" oraz do prawdy, która wyzwala człowieka od wszelkiego zła.
3. Młodzież będzie szkolona zgodnie z tradycją narodową: Bóg, Honor, Ojczyzna.
4. Utworzymy szkoły katolickie, gdzie będziemy uczyć patriotyzmu opartego na historii Polski, literaturze
polskiej i ekonomii służącej Polsce.
5. W wyborach będziemy głosować na sprawdzonych katolików - rdzennych Polaków. Aby wykluczyć
fałszowanie wyborów, karta wyborcza musi składać się z trzech części: a) dla komisji wyborczej, b) dla
komisji obserwatorów, c) dla głosującego. Należy zlikwidować partie i wprowadzić jednomandatowy system
wyborczy, tak aby rdzenni Polacy mogli kandydować a nie prosić mniejszości o przyjęcie do partii, wpisanie na
listę kandydatów by po wygraniu być zmuszanym przez prezesów partii do głosowania przeciwko kościołowi,
Polsce i Narodowi Polskiemu.

6. Ustrój państwa polskiego winien kształtować się na założeniach katolicko-narodowych.
7. Bogactwa narodowe znajdujące się zarówno na ziemi jak i pod ziemią muszą być wyłącznie własnością
Narodu Polskiego.
8. System ekonomiczny musi opierać się na założeniach państwowych i służyć rozwojowi państwa oraz
społeczeństwa polskiego.
9. Konstytucja w Polsce musi zabezpieczać rządy wyłącznie Polakom - katolikom a nie mniejszościom
narodowym. Wszystkie zmiany w Konstytucji z 1935 r. po II wojnie, należy uznać za nieważne, gdyż
godzą w naród i służą wrogom Polski. W Polsce najwyższą władzą jest Naród – suweren i on ma prawo
organizować referendum np. Konstytucji, jeśli referendum przekroczy 50% jest ważne. Głosowanie te
musi być obowiązkowe i jawne (Art. 4 ust.1 i ust.2 Konstytucji obecnej).
10. Każdy obywatel musi posługiwać się nazwiskiem rodowym i narodowym pochodzeniem, które w
przypadku kandydowania do urzędów państwowych powinno być sprawdzone do 4-go pokolenia. W
przypadku kłamstwa osoba taka straci majątek, obywatelstwo i zostanie skazana na banicję.
11. Polacy muszą mieć pracę w kraju a nie u obcych. Młodzież kształcąca się w Polsce musi pracować w
Polsce dla kraju, dla narodu i musi bronić Ojczyzny.
12. Ziemia polska nie może przechodzić nigdy w obce ręce, gdyż ziemia żywi naród i stanowi terytorium
Polski. Obcy mogą ją tylko dzierżawić.
13. Banki muszą być własnością państwa polskiego z monetą polską a lichwa zlikwidowana.
14. Lecznictwo w Polsce musi być państwowe i bezpłatne a aborcja zlikwidowana. W katolickim kraju nie
można stosować in vitro, gdyż jest to sztuczny wytwór godzący w naturę (pozbawia m.in. płodności).
15. Polska musi mieć armię do obrony kraju i nie może nigdy brać udziału w wojnach imperialnych
kolonizujących przyjazne nam kraje.
16. W katolickiej Polsce nie może być miejsca na sekty, masonerię i praktyki satanistyczne oraz na
torturowanie zwierząt poprzez ubój rytualny, obcy naszej wierze i kulturze.
17. Polacy mają nie tylko prawo ale i obowiązek kandydowania i zajmowania stanowisk państwowych aby
brać ster państwa w swoje ręce, bronić kościoła Chrystusowego, Ojczyzny i by budować państwo dla
Polaków a nie dla obcych i mniejszości narodowych.

MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY W MĄDROŚCI NIECH ZWYCIĘŻY

