Militia Immaculatae 2 — Misja dla Rosji
Przyszła chwila, w której Bóg wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję Memu Niepokalanemu Sercu. Obiecuję
ją uratować za pomocą tego środka.
Matka Boża do s. Łucji w Tuy w dniu 13 czerwca 1929 r.

Statut

1. Statut, zgodnie z myślą założyciela M.I., św. Maksymiliana Kolbego, powstał na
podstawie Rozdziału III pt. „Środki”, punkt 2 Statutu ogólnego (Dyplomika), tj. wszystkie godziwe środki, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, co zostawia się gorliwości i roztropności każdego.
2. Statut określa cel, warunki i środki działania Koła M.I. 2 — Misja dla Rosji, dalej
zwanym Koło M.I. 2.
§ 1. Cel
Celem Koła M.I. 2 — Misja dla Rosji jest szeroko pojęta pomoc (nadprzyrodzona
i przyrodzona) w podejmowaniu działań na rzecz wypełnienia prośby Matki Bożej Fatimskiej o poświęceniu Rosji Jej Niepokalanemu Sercu.
§ 2. Warunki
1. Do Koła M.I. 2 może należeć każdy Rycerz M.I., który zobowiąże się do codziennej modlitwy w intencji poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu: O Niepokalana, proszę Cię, spraw, niech Papież wraz z biskupami całego świata poświęci Rosję Twemu Niepokalanemu Sercu.
2. Rycerz jest zaproszony:
— do pomocy w pracach koła, np. kolportaż literatury, tłumaczenia w różnych językach, redakcja tekstów w różnych językach,
— proponowania swoich pomysłów dotyczących pracy Koła M.I. 2, ale wszystkie
musi zgłosić na adres: info@militia-immaculatae.org
3. Aby należeć do Koła M.I. 2, należy wysłać swoje zgłoszenie (imię, nazwisko, nazwę kraju w którym mieszka oraz zobowiązanie się do codziennej modlitwy w intencji
poświęcenia Rosji) na adres:

info@militia-immaculatae.org

§ 3. Środki
1. Wszyscy Rycerze codziennie modlą się w intencji poświęcenia Rosji. Mogą także
w tej intencji ofiarować umartwienia i cierpienia (o czym nie muszą informować).
2. Rycerze mogą zgłaszać swoją chęć pomocy w pracy Koła M.I. 2.
3. Wszystkie kontakty odbywają się za pośrednictwem adresu mailowego:
info@militia-immaculatae.org
4. Ze względu na ogólnoświatowy charakter Koła M.I. 2 nie będą możliwe spotkania,
dlatego formą kontaktu (oprócz maila) będzie strona internetowa: www.consecrationrussia.org prowadzona w narodowych językach Rycerzy, którzy zgłoszą swoją gotowość
tłumaczenia informacji z języka angielskiego.
5. Wszelka możliwa współpraca z apostolatem SSPX w Rosji będzie uzgodniona
z Przełożonym Domu Autonomicznego Wschodniej Europy lub z wybranym przez niego kapłanem.
§ 4. Władze
1. Prezesem i odpowiedzialnym za pracę Koła M.I. 2 jest Dyrektor Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji na świecie, zwany dalej Prezesem.
2. Prezes wyznacza Sekretarza, który działa w ścisłej współpracy z Prezesem Koła
M.I. 2. W porozumieniu z Prezesem organizuje modlitwy i koordynuje działania mające
na celu sprawną pracę Koła M.I. 2.
3. Siedzibą Koła M.I. 2 jest Międzynarodowa Centrala M.I. w Warszawie.
§ 5. Patroni
1. Głównym Patronem Koła M.I. jest Matka Boża Fatimska, która podczas swoich
objawień w 1917 roku w Fatimie i w 1929 roku w Tuy prosiła o poświęcenie Rosji Jej
Niepokalanemu Sercu.
2. Pierwszym Patronem jest św. Maksymilian Maria Kolbe, założyciel Rycerstwa Niepokalanej, który pragnął apostołować w Rosji, wydawać „Rycerza Niepokalanej” w języku rosyjskim. W 1931 roku pisał: Jej sztandar będzie zatknięty też na Kremlu; słowem, że
Ona naprawdę będzie Królową każdego serca i wprowadzi do każdego serca miłość Bożą
Serca Jezusowego. Czyli że cel M.I. będzie osiągnięty.
3. Wspomagającym Patronem jest św. Andrzej Bobola, męczennik, który nawrócił bardzo wiele dusz z prawosławia na katolicyzm. Jego apostolska działalność nie podobała się
prawosławnym i został w okrutny sposób zamordowany przez wojsko kozackie w dniu
16 maja 1657 roku.
Prezes Koła M.I. 2 — Misja dla Rosji
ks. Karol Stehlin, Dyrektor Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji
13 czerwca 2017 roku

