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Katecheza 28 
Maj 2014 

Drodzy Bracia Rycerze!  

„Nieposłuszeństwo wobec pra-
wa jest odrzuceniem miłości oblubień-
czej Pana. Jednakże niewierność Izra-
ela nie niszczy odwiecznej wierności 
Pana, a zatem miłość Boża zawsze 
wierna staje się wzorem więzów wier-
nej miłości, jakie powinny łączyć mał-
żonków” (FC 12). Słowa, które kończą 
punkt 12 Adhortacji dotyczą niewier-
ności zobowiązaniom Przymierza 
i reakcji na nią ze strony Boga.  Każdy 
z nas w swym życiu popełnia grzechy, 
które są niewiernością wobec Pana. 
Jego reakcją nie jest ani odwet, ani 
jakieś definitywne zerwanie więzi 
z człowiekiem. Bóg jest wierny miłości. 
Jest wierny zobowiązaniom wobec 
człowieka, które na siebie wziął. Nie 
mówi do nas: „skoro nie byłeś mi wier-
ny, to Ja zrobię to samo. Jestem prze-
cież usprawiedliwiony, bo to nie Ja źle 
zacząłem, ale ty. Ja tylko robię to, co 
ty”. Bóg kocha człowieka pomimo tego, 
iż jest przez niego zdradzany. Taka 
postawa Boga daje człowiekowi możli-
wość powrotu: jest do czego wracać i 
jest co odbudowywać, bo budowla, 
którą jest więź Boga z człowiekiem 
trwa właśnie dzięki temu, że Bóg pozo-
stał „na stanowisku”. Ta miłość Boga 
jest wzorem miłości małżeńskiej.  

Zwróćmy uwagę, ile dziś jest 
nieszczęść w życiu małżeńskim i ro-
dzinnym, bo druga strona, ta która 
„nie zaczęła”, nie chce przebaczyć tej, 
która popełniła nieprawość. Mało tego, 
często nieprawość jednej strony staje 
się usprawiedliwieniem dla odwetu 
drugiej strony. Po takiej reakcji najczę-
ściej „nie ma już co zbierać”, nie ma do 
czego wracać, nie ma już powrotu do 
serdecznej więzi łączącej małżonków. 
Rozpad związku staje się już tylko kwe-
stią czasu (nawet jeśli w dalszym ciągu 
małżonkowie mieszkają razem). Tym-

czasem więź miłości małżeńskiej ma 
przetrwać całe życie, ponieważ to trwa-
nie jest potrzebne, by miłość wzrastała. 
Miłość ta buduje człowieka. Ona go 
stwarza od wewnątrz.  

„Ślubuję ci … że cię nie opusz-
czę aż do śmierci”. Gdyby życie razem 
było łatwe, nie potrzebne by było żad-
ne ślubowanie i to jeszcze uroczyste, 
i w obecności świadków i przedstawi-
cieli miejscowej społeczności. Nikt 
jednak nie powiedział, że będzie łatwo 
i wszyscy ludzie realistycznie patrzący 
w przyszłość zdają sobie z tego sprawę. 
Dlatego na tę trudną drogę Bóg udziela 
swoim wyznawcom pomocy w postaci 
łaski właściwej dla tego rodzaju życia. 
Jest nią łaska sakramentu małżeństwa. 
Dlatego wybór tej drogi przez ludzi 
ochrzczonych, którzy sami pozbawiają 
się pomocy łaski, jest trudny do zrozu-
mienia. Czyżby samo zewnętrzne po-
dobieństwo do sakramentalnego mał-
żeństwa polegające na zamieszkaniu 
razem i na przekazie życia potomstwu 
miało im gwarantować te same skutki 
pożycia, co w małżeństwie sakramen-

talnym? Eliminacja Boga z własnego 
życia małżeńskiego to także eliminacja 
rozwiązań, które On proponuje po to, 
by miłość nie tylko wytrwała, ale jesz-
cze się rozwinęła. Trudno sobie wy-
obrazić, by chrześcijanie żyjący 
w związku niesakramentalnym, byli 
gotowi na Boże rozwiązania trudności 
małżeńskich, choćby z tego powodu, że 
są to rozwiązania proponowane mał-
żonkom a nie mężczyźnie i kobiecie, 
których nie łączy więź małżeńska. 

Co więc proponuje Pan i co chce 
nam przypomnieć dziś już ogłoszony 
świętym Autor adhortacji? Chce nam 
przypomnieć, że miłość małżeńska ma 
swoją historię i posiada ona własną 
logikę, która różni się od logiki czysto 
ludzkiej, opartej na poczuciu wzajem-
ności na zasadzie: co zrobi druga stro-
na, w dobrym czy złym, to wolno także 
mnie. Postępowanie zgodnie z logiką 
właściwą tej miłości, o czym przypomi-
na Kościół, gwarantuje jej wzrost. 
W takim postępowaniu wyraża się od-
powiedzialność za współmałżonka 
i pozostałych członków rodziny. Takiej 
miłości uczy nas Bóg swym postępowa-
niem wobec nas. On jest gwarantem jej 
owocności i udziela nam swej pomocy 
(łaski), by miłość ta przyniosła owoc. 
Nie należy się więc bać, co będzie, gdy 
zdecyduję się na podążanie zgodnie 
z logiką, którą dla tej miłości ustanowił 
Bóg. O to zatroszczy się On sam. Nigdy 
jednak o tym się nie przekonam i tego 
nie doświadczę, jeśli nie zdecyduję się, 
by tą drogą kroczyć. .  

 

Wszystkie katechezy są dostępne 
na stronie:  
www.RycerzeKolumba.com 

Katecheza KapelanaKatecheza Kapelana  

 www.RycerzeKolumba.com 

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski dla Kapelana Rycerzy 
 

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył 9 kwietnia 2014 roku Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia 
Polski księdzu kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu - Kapelanowi Stanowemu Rycerzy Kolum-
ba w Polsce. 

Odznaczenie zostało nadane za zasługi w działalności duszpasterskiej, za chrześcijańskie świadectwo 
humanizmu i tolerancji. 

 

Serdecznie gratulujemy naszemu Kapelanowi! 
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IV Konwencja Stanowa Rycerzy Kolumba w Polsce odbywa się w Gniewie od 9 maja 2014. 
 
Zamek w Gniewie zbudowany przez Zakon krzyżacki na planie czworoboku po 1290 roku i rozbudowany w XIV i XV 
wieku, następnie od połowy XV do 1772 roku siedziba polskich starostów. 
 
Inne zabytki Gniewa 
 
- Pałac Marysieńki zbudowany przez Jana Sobieskiego, wcześniejszego starostę gniewskiego, dla żony Marii Kazimiery 
w 1679. Wbudowany w kompleks zamkowy, jedną stroną zwrócony ku zamkowi, drugą ku Wiśle. Zniszczony przez 
obsunięcie się skarpy i odbudowany na fundamentach dwóch zabudowań gospodarczych posiada cechy neogotyckie. 
 
- Stare Miasto o zachowanym średniowiecznym układzie przestrzennym, z szachownicowym układem ulic i centralnie 
położonym kwadratowym rynkiem (pl. Grunwaldzki). Dominuje niska zabudowa, a kamienice pochodzą z XV-XIX w. 
 
- Pośrodku rynku gotycki ratusz, z przyziemiami z XIII-XIV wieku, pełniący do dziś swoją funkcję. 
 
- Gotycki kościół parafialny pw. św. Mikołaja, położony w południowo-zachodnim narożniku rynku, zbudowany w XIV 
w., zrekonstruowany w XIX w. Budowla trójnawowa z wyodrębnionym prezbiterium oraz wieżą dzwonną wtopioną w 
nawę środkową. 
 
- Pozostałości murów obronnych miasta i zespołu zamkowego. 

IV Konwencja StanowaIV Konwencja Stanowa  
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 www.RycerzeKolumba.com 

Słowo Delegata StanowegoSłowo Delegata Stanowego  

Czcigodni Księża Kapelani 
Drodzy Bracia Rycerze 
 
Przeżywamy przepiękny czas ducho-
wych warsztatów i trwamy w rado-
snym dziękczynieniu. Miniony miesiąc 
kwiecień 2014 roku jest dla nas histo-
rycznym, głównie poprzez kanonizację 
Jana Pawła II - Papieża Polaka. Ale 
przecież tydzień wcześniej wszyscy 
radośnie przeżywaliśmy Święto Zmar-
twychwstania Pańskiego, a jeszcze 
wcześniej oddawaliśmy się głębokiej 
zadumie, rozpamiętując Mękę i Śmierć 
na Krzyżu Pana Jezusa, nie tylko 
w trakcie Triduum Paschalnego, ale 
w całym wielkopostnym okresie. Ten 
czas, tak bogaty w duchowe przeżycia 
wynikające z naszej wiary, inspirował 
nas do zastanowienia się: w Kogo wie-
rzę i jaka jest moja wiara, jak żywa jest 
moja wiara. Jakie jest też moje rycer-
stwo? 
Nasi Bracia Rycerze uczestniczyli, ale 
też i przygotowywali uroczystości 
i nabożeństwa wielkopostne, rekolek-
cje, drogi krzyżowe. Włączali się także 
w przygotowywanie świątyń /m.in. 
budowanie Grobu Pańskiego/. Trzy-
mali straż honorową przy Grobie Pań-
skim, uczestniczyli w Nowennie przed 
kanonizacją Błogosławionego Jana 
Pawła II. 
 
Trzydziestoosobowa grupa wolontariu-
szy – Rycerzy Kolumba z wielu stron 
Polski – wyjechała do Rzymu, aby peł-
nić posługę na dwóch polach biwako-
wych, umożliwić uczestnictwo w uro-
czystościach kanonizacyjnych Papieży 
Jana XXIII i Jana Pawła II pielgrzy-
mom z Polski, jak również innych kra-
jów świata. Rycerze Kolumba udostęp-
nili te pola na obiektach sportowych 
znajdujących się w centrum Rzymu  
zupełnie bezpłatnie, otaczając korzy-
stających z nich pielgrzymów ser-
deczną opieką i pomocą. Bardzo istot-
na była obecność wśród gości piel-
grzymkowych Najwyższego Rycerza 
Carla Andersona z Małżonką Dorian 
oraz Najwyższego Kapelana Arcybisku-
pa W. Lori, który przewodniczył Mszy 
Św. koncelebrowanej na polu namioto-
wym. Posługiwali także nasi Kapelani: 
Ojciec Jonathan Kalisch z New Haven 
i Ks. Wiesław Lenartowicz z Radomia. 
Pomocą służyli także inni kapłani, któ-
rzy przybyli wraz z pielgrzymami.  
Obecność Rycerzy Kolumba na uroczy-
stościach kanonizacyjnych w Rzymie 

zaznaczyła się także w inny sposób. 
Bracia Rycerze z rad krakowskich byli 
współorganizatorami uroczystego kon-
certu „Tryptyk Rzymski – Jan Paweł 
II” w wykonaniu Stanisława Soyki 
w Chiesa Nuova. Piękny tekst, wspa-
niała muzyka, przepiękne wykonanie 
oraz prześliczne wnętrze świątyni to 
niezapomniane, wspaniałe, duchowe 
doznanie. W uroczystości kanonizacyj-
ne zaangażowali się również Bracia 
Rycerze w Łagiewnikach a także w in-
nych rejonach Polski, umożliwiając 
tutaj, w kraju, wspólnotowe przeżywa-
nie uroczystej Mszy Świętej sprawowa-
nej na Placu Św. Piotra w Watykanie, 
na której ogłoszono Świętymi Jana 
XXIII i Jana Pawła II. 
 
Te wszystkie działania to konkretny 
wkład Rycerzy Kolumba, dar ofiarowa-
ny innym w imię miłosierdzia – tej 
podstawowej zasady naszego rycer-
skiego działania - z okazji kanonizacji 
Jana Pawła II. Nauczanie Świętego 
Jana Pawła II wymaga od nas odpo-
wiedzialności, dawania świadectwa 
naszej żywej wiary, dążenia do święto-
ści zadanej każdemu z nas. 
 
Drodzy Bracia Rycerze,  
Jan Paweł II – Papież  chciał mieć Ry-
cerzy Kolumba w Polsce. I ma. Chciał 
mieć Rycerzy Kolumba na swojej kano-
nizacji. I miał. Będzie od nas wymagał 
jeszcze wiele i używał nas jako 
„narzędzi w rękach Boga”, będzie być 
może „mieszał” w naszym życiu. 
I niech to czyni, ma do tego prawo…                       
A tak po ludzku, w poczuciu brater-
stwa, dziękuję Wam Bracia Rycerze: 
Wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób aktywnie włączyli się w uroczysto-
ści kanonizacyjne. Daliśmy w ten spo-
sób przykład działania, które poprzez 
dobro z niego wypływające samo się 
promuje. 
 
Miniony miesiąc to także czas rozwoju 
naszej jurysdykcji. Odbyło się wiele 
przyjęć nowych Braci, także to, mające 
miejsce w Rzymie - w niedzielny wie-
czór - na cześć Św. Jana Pawła II.  
Powstały dwie nowe rady lokalne: 
w Ostrowii Mazowieckiej i w Miliczu.  
Nasza jurysdykcja wzbogaciła się 
o kolejne 50 kompletów regaliów Stop-
nia Patriotycznego, co pozwoli nam na 
szerszą reprezentację Rycerzy na uro-
czystościach religijno-patriotycznych 
w Polsce. Sadzę, że już w Święto Zmar-

twychwstania Pańskiego w wielu rejo-
nach Polski Panowie Rycerze w Stop-
niu Patriotycznym byli widoczni, trzy-
mając straż przy Grobie Pana Jezusa. 
 
Drodzy Bracia, 
Przed nami maj – Miesiąc Maryjny. 
Dziękujemy Matce Bożej za Świętego 
Jana Pawła II. Dziękujemy za Jej – 
Królowej Polski – opiekę i wstawien-
nictwo w sprawach naszej Ojczyzny 
i Zakonu Rycerzy Kolumba. Powierza-
my Jej całe nasze życie, sprawy rycer-
skie, rodzinne i też te bardzo osobiste. 
W miesiącu tym odbywać się będzie IV 
Konwencja Stanowa organizowana 
w tym roku przez Rycerzy z Gdańska 
na zamku w Gniewie. Konwencja Sta-
nowa to podsumowanie naszych dzia-
łań jako Rycerzy Kolumba w mijają-
cym roku bratnim. Przychodzimy na 
tegoroczną Konwencję Stanową z ogro-
mem Dobra, które nasza wspólnota 
rycerska wykonała. Cieszymy się z każ-
dego nowego Brata Rycerza, z każdego 
Brata, który poprzez swą pracę forma-
cyjną osiągnął kolejny stopień  w Zako-
nie. Cieszy nas również każde wdzięcz-
ne spojrzenie i radość osób objętych 
dobrem naszych dzieł. Ufam, że jest to 
czas radosnego świętowania dla każde-
go Brata Rycerza Kolumba w naszym 
kraju. 
 
 
Krzysztof Orzechowski 
Delegat Stanowy w Polsce 
Zakonu Rycerzy Kolumba 
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27 kwietnia 2014 w Krakowie27 kwietnia 2014 w Krakowie--ŁagiewnikachŁagiewnikach  

   Około 200 tysięcy 

pielgrzymów uczestni-

czyło w Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w 

Krakowie-Łagiewnikach 

w Święcie Bożego Miło-

sierdzia i kanonizacji 

dwóch papieży: Jana 

XXIII i Jana Pawła II. 

Przybyli oni na łagiew-

nickie wzgórze ze 

wszystkich kontynentów, z ponad 30 

krajów świata, nawet tak odległych jak: 

Argentyna, Meksyk, Ekwador, El Sal-

wador, Zambia, Malezja czy Tajlandia. 

Przy ołtarzu i w konfesjonale posługi-

wało ponad 300 kapłanów, którzy roz-

dali około 50 tysięcy Komunii Świętej. 

Wydarzenie obsługiwało ponad 200 

akredytowanych dziennikarzy, wszyst-

kie główne stacje telewizyjne z Polski 

oraz z Brazylii, Hiszpanii, Francji, 

Włoch, Szwajcarii, Czech i Słowacji. 

Na stronę Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia (www.milosierdzie.pl) w sobo-
tę odnotowano 60.786 odsłon z 66 
krajów, a w niedzielę 73.364 z 79 kra-
jów. 
 
Całodobową transmisję w TV miłosier-
dzie oraz na telebimach zapewnił brat 
Jerzy Charuza KofC z wozem transmi-
syjnym Rycerzy Kolumba. 

 www.RycerzeKolumba.com 

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę 
Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw 
Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. 
Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Pol-
sce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.  

 

Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powie-
dział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby świę-
to Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym 
otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  
Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu 
tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie 
tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania 
i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komu-
nią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu 
nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. 
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Na polu pielgrzymkowym została 
odprawiona Msza Święta pod prze-
wodnictwem Ks. Abp William E. Lori - 
Najwyższego Kapelana Zakonu Ryce-
rzy Kolumba - dla pielgrzymów i wo-
lontariuszy, w sobotę 26 kwietnia 2014 
roku. 

 

Na Mszy modlił się również Naj-
wyższy Rycerz - Carl A. Anderson wraz 
z żoną Dorian. 

Delegacji Polskiej przewodniczył 
Delegat Stanowy Zakonu Rycerzy Ko-
lumba, Zacny Brat Krzysztof Orze-
chowski z żoną Danutą. 

 

Wspaniałe kazanie wygłosił ks. 
Wiesław Lenartowicz z Radomia. Ka-

pelan dał zadanie pielgrzymom, aby 
byli ambasadorami Zakonu Rycerzy 
Kolumba w swoich Diecezjach, miej-
scowościach i parafiach. Zachęcał rów-
nież do włączenia się w kolejne 
"wielkie dzieło" jakim będą Światowe 
Dni Młodzieży w Krakowie. 

 

 

Tomek Wawrzkowicz 

Na Polu Pielgrzymkowym w RzymieNa Polu Pielgrzymkowym w Rzymie   
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Koncert dla Jana Pawła II w RzymieKoncert dla Jana Pawła II w Rzymie  
Rycerze Kolumba Rady 14000 im. 

Jana Pawła II z Krakowa, pomagali 
przy uroczystościach kanonizacyjnych 
Jana XXIII i Jana Pawła II w Rzymie, 
głównie w przeddzień - 26 kwietnia 
2014 roku w ramach koncertu pod 
patronatem Rycerzy Kolumba.  

Fot. Antoni Lembas 
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Wieści z RadWieści z Rad  

Wystawa o związkach 
Jana Pawła II 

ze Starachowicami 

Rycerze Kolumba Rady 14023 im. Pa-

pieża Jana Pawła II wspólnie z Mu-

zeum Przyrody i Techniki, w dniu ka-

nonizacji Bł. Jana Pawła II - 27 kwiet-

nia 2014 roku, zaprezentowali wier-

nym Parafii M.B.N. P. w Starachowi-

cach wystawę poświeconą związkom 

Ojca Świętego ze Starachowicami.  

Droga Krzyżowa 
ulicami Starachowic 

W Niedzielę Palmową; 13 kwietnia 

2014, rozpoczynającą okres przygoto-

wania duchowego do Świąt, ulicami 

Starachowic po raz kolejny przeszła 

Droga Krzyżowa. Nabożeństwo rozpo-

czął proboszcz Parafii Wszystkich 

Świętych ks. kanonik Marek Janas. 

Jajko Kolumba 
w Suchedniowie 

W Wielką Sobotę Rycerze Rady 15299 

w Suchedniowie dla wszystkich Para-

fian przygotowali "Jajko Kolumba".  

Ekstremalna 
Droga Krzyżowa 

...w województwie świętokrzyskim od-

była się po raz pierwszy przed rokiem. 

Z Opatowa do sanktuarium na Świę-

tym Krzyżu wyruszyły wtedy tylko trzy 

osoby niosące drewniany Krzyż. 

 

Konferencja 
„Nie wstydzić się łez 

– serce po stracie dziecka” 

26 marca 2014 Rycerze Kolumba Rady 

15527 ze Słupska wraz z oddziałem 

Civitas Christiana zorganizowali kon-

ferencje pt. „Nie wstydzić się łez – ser-

ce po stracie dziecka”. 

Prześlij materiały 
do nowego numeru 

Prosimy o przesyłanie materiałów do kolejnego numeru. 

Do tekstu prosimy załączać jedno zdjęcie o wyższej rozdzielczości (w przeciwieństwie do materiałów przesyłanych do publikacji w serwisie internetowym, 
gdzie może być więcej zdjęć i powinny mieć szerokość 800 pikseli). 

Materiały do Biuletynu proszę przesyłać na adres zbroja@rycerzekolumba.com 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i poprawiania przesłanych materiałów! 
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