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Słowo Delegata Stanowego 

Zacni Kapelani Rad 

Bracia Rycerze, 

Miesiąc kwiecień roku 2016 jest 
z pewnością jednym z nielicznych 
miesięcy tak ważnych historycznie 
dla naszej Ojczyzny. 1050 lat temu 
książe Mieszko I podjął decyzję, która 
zadecydowała o naszej przyszłości. 
Prymas Polski Arcybiskup Wojciech 
Polak w homilii wygłoszonej w czasie 
Eucharystii w 1050 rocznicę Chrztu 
Polski tak mówił o znaczeniu tego 
wydarzenia: 

„1050 lat po Chrzcie Polski, po tym 
przełomowym dla Kościoła w Polsce 
i dla naszej Ojczyzny wydarzeniu, 
zdaje się wciąż potwierdzać – jak mó-
wił w roku milenijnym Prymas Tysiąc-
lecia, – że na glebę polską i na duszę 
polską, na kształtującą się coraz 
wspanialej kulturę narodową padały 
ziarna Boże, które w pokoleniach 
chrzczonych przez Kościół w ziemi 
ojczystej, wydały wspaniałe owoce. 
Siła owocowania drzewa zawarta jest 
bowiem w jego korzeniach. Odcięte 
od nich, przestaje przynosić owoce 
i samo szybko obumiera. Drzewo wia-
ry, które dzięki dziełu rozpoczętej 
przed 1050. laty chrystianizacji Polski 

i ewangelizacji, zapuszczało coraz 
głębiej w tę ziemię swe korzenie, na-
wet gdy doświadczało – jak to prze-
cież w życiu bywa – że spadnie obfity 
deszcz, wzbiorą rzeki, zerwą się wi-
chry i w nie uderzą. Przetrwało ono, 
więcej jeszcze, obumierając wciąż dla 
słabości i grzechu, doświadczając 
wielokrotnie dziejowego oczyszczenia 
i nawrócenia, tylko w ten sposób – jak 
głosi dziś Ewangelia – jest i pozostaje 
dla nas wszystkich źródłem życia 
wiecznego.” 

 

Trwając w uroczystym świętowa-
niu i czerpiąc ze źródła wody chrzciel-
nej, pełni wdzięczności Bogu za obec-
ność Rycerzy Kolumba w Polsce, 
uczestniczymy w VI Konwencji Stano-
wej. Będziemy obecni na ziemi łom-
żyńskiej, by wspólnie podejmować 
decyzje dotyczące przyszłości nasze-
go Zakonu. 

W piątkowy wieczór zgromadzeni 
w Katedrze św. Michała Archanioła 
rozpoczniemy doroczną Konwencję, 
gromadząc się przy Stole Euchary-
stycznym pod przewodnictwem Księ-
ży Biskupów. W ten wieczór będzie 
też okazja do podsumowania naszej 
działalności dobroczynnej a kulmina-
cją będzie wyróżnienie dzieł zrealizo-
wanych w minionym roku. Poznamy 
Rodzinę Roku, którą będziemy gościć 
w czasie Konwencji.  

Sobotni dzień to czas intensywnej 
pracy dla Delegatów a także Kapela-
nów. Nasze Małżonki w tym czasie 
poznają uroki ziemi łomżyńskiej i ze-
tkną się z kulturą kurpiowską. Sobot-
ni dzień zakończymy dziękczynną 
liturgią sprawowaną z udziałem ks. 
Abp. Gintaras Grusas Metropolity 
Wilna, ks. Abp. Mieczysława Mo-
krzyckiego Metropolity Lwowa, Bi-
skupa Janusza Stepnowskiego Bisku-
pa Łomżyńskiego. Jubileusz dziesięciu 
lat obecności Rycerzy Kolumba 

w Polsce będzie też okazją do spotka-
nia się z Najwyższym Rycerzem Car-
lem Andersonem i Jego Małżonką, 
którzy przybędą na tę uroczystość. 
To także wyjątkowy czas dla Rycerzy 
Kolumba w Polsce. Czas dziękczynie-
nia i Bożej Łaski. Pamiętajmy o tym 
w swoich modlitwach, dziękując Bogu 
za wszelkie dobro, którego jesteśmy 
pośrednikami, uczestnikami i odbior-
cami. 

W ostatnich dniach poznaliśmy 
także Komunikat Prezydium KEP 
w sprawie pełnej ochrony życia czło-
wieka. Chcę wyraźnie podkreślić, że 
Rycerze Kolumba w Polsce w pełni 
popierają apel Księży Biskupów, sto-
jąc jednocześnie na stanowisku wyra-
żonym w liście dyrektora Krajowego 
Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin 
(KODR): „ księża biskupi popierają 
wszelkie działania duchowe, medialne 
i prawne zmierzające do całkowitej 
ochrony życia ludzkiego, a przez to 
do eliminacji z prawodawstwa pol-
skiego trzech istniejących wyjątków, 
kiedy to można zabić dziecko niena-
rodzone. Jednocześnie są zdecydowa-
nie przeciwni próbom wprowadzenia 
do systemu prawnego zapisu, który 
umożliwiłby karanie kobiet, które 
dopuściłyby się zabójstwa dziecka.” 

Będzie to dla nas okazja do dania 
świadectwa i zaangażowania się 
w proces pozyskiwania podpisów pod 
zmianą istniejącego prawa. 

Proszę Was Bracia, byście w swo-
ich modlitwach pamiętali o sprawach 
Rycerzy Kolumba, o nowych Funkcjo-
nariuszach Stanowych oraz o waż-
nych sprawach naszej Ojczyzny. 

Z rycerskim pozdrowieniem 

 
Vivat Jezus! 
Andrzej Anasiak 
Delegat Stanowy  
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 
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Katecheza 49 
kwiecień 2016 

 

Drodzy Bracia Rycerze, 

Punkt 20 Adhortacji „Familiaris 
consortio” porusza sprawę nieroze-
rwalności małżeństwa. Nierozerwal-
ność jest wymogiem komunii, 
a zwłaszcza jej pełni. Dar z siebie wła-
ściwy komunii małżeńskiej wymaga 
całości; tzn. tego, by ten dar z siebie 
był całkowitym daniem siebie, powie-
rzeniem siebie drugiej osobie. Nie 
chodzi więc o to, by taki całkowity 
dar jedynie zadeklarować, ani też by 
go realizować tylko w chwilach unie-
sień. Chodzi o to, by ten dar był cał-
kowity także na całej przestrzeni cza-
sowej, a więc od momentu zawarcia 
małżeństwa, aż do jego końca, czyli 
do śmierci jednego z małżonków. 
Może ktoś słusznie zauważyć, że jest 
to wymóg trudny. Jest to prawdą, ale 
też zadania, które stają przed mał-
żonkami takiej trwałości wymagają.  

Pierwszym z tych zadań jest wzra-
stanie małżonków w ich człowieczeń-
stwie, w ich byciu mężem i żoną. 
Trudno sobie bowiem wyobrazić 
ogromne przecież zaangażowanie 
i w pewnym sensie „inwestowanie” 
bez ograniczeń w związek, jeśli nie ma 
gwarancji, że będzie on trwał. Kto się 
zdecyduje na całkowity dar z siebie, 
jeśli dar ten miałby być odrzucony 
i sponiewierany przez rozerwanie 
więzi małżeńskiej? Ktoś powie: ale 
takiej gwarancji i pewności nigdy nie 
ma, więc właściwie nigdy nie powin-
niśmy być świadkami czyjegoś pełne-
go zaangażowania w małżeństwo! 
Jest tak w wielu związkach z wyjąt-
kiem sakramentalnego związku mał-
żeńskiego, gdzie gwarantem jedności 
i małżeńskiego zaangażowania jest 
Bóg. Można się bowiem bać i podcho-
dzić z pewnym asekuranctwem do 
wspólnoty życia mężczyzny i kobiety 
i jest to coś bardzo charakterystycz-
nego dla tzw. związków partnerskich. 
Nie ma tu pełnego zaangażowania, 
właśnie w wymiarze czasowym, 
a dzieje się tak z lęku, że to może się 
nie udać i co wtedy? W przypadku 

małżeństwa sakramentalnego takie 
obawy ustają, a dzieje się tak dlatego, 
że Bóg staje się niejako „opiekunem” 
zaangażowania małżonków w ich 
związek. Dlatego nawet jak jedna 
strona „nawali”, to to zaangażowanie 
nie przepada: wraz z innymi dobrymi 
uczynkami jest skarbem, który czło-
wiek gromadzi sobie w niebie (Mt 6, 
19-21), chociaż, oczywiście, skutki te-
go zaangażowania nie ograniczają się 
jedynie do perspektywy wiecznej. 

Drugim zadaniem małżeństwa jest 
wychowanie dzieci i tutaj także trwa-
łość związku małżeńskiego ma 
ogromne znaczenie. Każdy człowiek, 
a zwłaszcza młody, jest tak 
„skonstruowany”, że do pełnego roz-
woju psychicznego i duchowego po-
trzebuje stałości odniesień. Na dro-
dze tego rozwoju występują różnego 
rodzaju wyzwania i trudności i młody 
człowiek potrzebuje pełnego miłości 
oparcia, którego dziś często nie znaj-
duje. Jeśli bowiem małżeństwo się 
rozpada, to rodzice zwykle są zajęci 
w pierwszym rzędzie sobą, co odby-
wa się kosztem dziecka. Następnie, co 
w polskiej rzeczywistości jest prawie 
normą, dziecko zostaje przy matce 
i ma naprzeciw siebie drugiego 
„tatusia”, a w rzeczywistości ojczyma, 
który nie jest już tym, kim jest ojciec. 
Nawiązywanie relacji jest z reguły 
trudniejsze i nigdy nie jest to ta sama 
relacja, co wobec ojca. Zdarzają się też 
przypadki, że dziecko ma trzeciego 

i kolejnego „tatusia”, pozostającego 
często już nawet bez żadnego for-
malnego związku z jego matką. Trud-
no w takich warunkach mówić o ja-
kimkolwiek stałym oparciu, nie mó-
wiąc już o miłości i zrozumieniu. Je-
steśmy czasem zaskakiwani przez 
medialne relacje o pobiciu, maltreto-
waniu lub nawet zabiciu dziecka. 
W tych relacjach na samym końcu 
albo gdzieś ukradkiem jest dodana 
informacja, że agresorem jest konku-
bent matki. Jakoś trudno jest znaleźć 
przypadek (choć i te mogą się zda-
rzyć), by takich rzeczy dopuszczali się 
ojcowie. Dobro dzieci, ich prawidło-
wego rozwoju, domaga się trwałości 
związku ich ojca i matki. Jest to także 
wymóg miłości wobec dzieci. Mówi 
się nieraz, że dzieci są spoiwem mał-
żeństwa. Dzieci są owocem miłości 
małżeńskiej i ich obecność powinna 
mobilizować rodziców do miłości 
wzajemnej i poświęcenia; do zapo-
mnienia o własnym dobru, własnych 
prawach i przywilejach i tak bardzo 
często się zdarza. Jest to niewątpliwie 
trudne i dobrze by było, gdyby mał-
żonkowie mogli ku temu otrzymać 
jakąś pomoc: jakieś wewnętrzne 
skrzydła czy wewnętrzny ogień, któ-
ry nie pozwoli im opaść z sił i sprostać 
wyzwaniom. Specjalnie używam tu 
określeń, które już występują w na-
szych katechezach na oznaczenie 
łaski, która umacnia małżonków 
w wypełnianiu ich małżeńskich i ro-
dzinnych zadań. Łaski tej jednak nie 
ma tam, gdzie nie ma sakramentu 
małżeństwa. Dlatego widzimy tu od 
razu, na co decydują się ci ludzie, któ-
rzy chcą realizować powołanie mał-
żeńskie i to jeszcze według ideałów 
chrześcijańskich, ale bez sakramentu 
małżeństwa, czyli bez pomocy łaski; 
o własnych siłach. Widać tu jak takie 
podejście jest lekkomyślne: podejmo-
wać się bardzo trudnych zadań licząc 
tylko na siebie, na własne ludzkie siły 
i nic ponadto. Nie należy się więc dzi-
wić, że niejednokrotnie się to nie uda-
je. Ludzie się nie łączą ze sobą na 
zawsze, bo się boją, że się to nie uda, 
ale brak takiej trwałości jest właśnie 
przyczyną, że związek taki się nie 
udaje (a przynajmniej są z tym o wiele 

Katecheza Kapelana 

Ks. dr hab. Tomasz Kraj 
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większe trudności). 
Małżeństwo winno cechować się 
trwałością, być nierozerwalne. Jest to 
związane z zadaniami życia małżeń-
skiego i rodzinnego, z poważnymi 
decyzjami, które dotykają nie tylko 
samych małżonków ale także dzieci, 

które w tym małżeństwie przychodzą 
na świat, a poprzez nie także całą 
społeczność. Skoro decyzja jest po-
ważna, wymaga ona poważnego po-
dejścia, i ludzkość wypracowała taki 
poważny sposób dochodzenia do 

owych decyzji: nazywa się on narze-
czeństwem.  
 
Wszystkie katechezy są dostępne 
na stronie: 
www.RycerzeKolumba.com 

22 marca 2016 roku Delegat 
Stanowy Rycerzy Kolumba w Pol-
sce spotkał się z Panem Andrze-
jem Dudą - Prezydentem Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 

Spotkanie odbyło się w towarzy-
stwie Sióstr ze Zgromadzenia Matki 
Bożej Miłosierdzia i w obecności Szy-
mona Czyszka - przedstawiciela Rady 
Najwyższej. Delegat Stanowy przeka-
zał pozdrowienia od Rycerzy Kolum-
ba w Polsce, podziękował za uhono-
rowanie Krzyżem Oficerskim Orderu 
Zasług Rzeczypospolitej Polskiej Naj-
wyższego Rycerza Carla Andersona 
i przekazał pamiątkowy medal 
z Sanktuarium św. Jana Pawła II 
w Waszyngtonie. 

Spotkanie z Prezydentem 
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Święta Maria 
Bernadetta Soubirous 

 

Maria Bernadetta urodziła się 
7 stycznia 1844 r. w Lourdes jako naj-
starsza z rodzeństwa. Była córką 
ubogiego młynarza. W dwa dni po 
urodzeniu otrzymała chrzest. Kiedy 
miała 11 lat, przyjęła ją do siebie 
krewna, u której pasała owce. Po 
trzech latach wróciła do rodzinnego 
Lourdes, aby przygotować się do 
I Komunii Świętej. I wtedy - 11 lutego 
1858 r. - po raz pierwszy Bernadecie 
objawiła się Matka Boża nad rzeką 
Gave, w pobliżu groty Massabielle. 
Wezwała ją do modlitwy różańcowej 
oraz do czynów pokutnych w intencji 
nawrócenia grzeszników. W ciągu pół 
roku Matka Boża objawiła się Świętej 
18 razy. Wizje te dały początek słyn-
nemu sanktuarium w Lourdes. W ro-
ku 1862 biskup diecezji Tarbes, Lau-

rence, do której należało Lourdes, 
ogłosił dekret o prawdziwości obja-
wień. 

W tym samym roku Bernadetta 
zapadła na obustronne zapalenie 
płuc. Wyzdrowiała, ale postanowiła 
wstąpić do zakonu. Chciała się po 
prostu ukryć, by ujść oczu ciekawych. 
Dzięki pośrednictwu biskupa 
z Nevers, Forcade, wstąpiła tamże do 
sióstr "od miłości i nauczania chrze-
ścijańskiego". Pożegnała się więc 
z rodziną i z ukochaną grotą massa-
bielską. Schorowanej, powierzono 
funkcję infirmerki i zakrystianki. Do-
piero 22 września 1878 roku złożyła 
śluby wieczyste. Zmarła 16 kwietnia 
1879 r., mając 35 lat. 

Kościół wyniósł Bernadettę na 
ołtarze nie ze względu na głośne ob-
jawienia Maryi, ale ze względu na 
osobistą świętość Bernadetty. Wiele 
cierpiała z powodu astmy. Doświad-
czały ją bardzo siostry, gdyż znacznie 
różniła się od nich wykształceniem 

i prostymi obyczajami. Sławna 
w świecie - w klasztorze chciała być 
ostatnia i cieszyła się z wszelkich 
upokorzeń. Zwykła powtarzać: 
"O Jezu, daj mi swój krzyż... Skoro nie 
mogę przelać swojej krwi za grzeszni-
ków, chciałabym cierpieć dla ich zba-
wienia". Na najwyższą pochwałę za-
sługuje to, że podczas gdy Lourdes 
i jej imię było na ustach całego świa-
ta, kiedy tysięczne tłumy codziennie 
nawiedzały to święte miejsce, sama 
Bernadetta żyła w ukryciu, nie dawa-
ła żadnych wywiadów, uważając po 
prostu, że jej misja się skończyła, 
a rozpoczęła swoją misję Matka Boża. 

W czasie procesu kanonizacyjnego 
(1919) stwierdzono, że ciało Bernade-
tty mimo upływu czasu pozostało 
nienaruszone. W 1925 roku (rok świę-
ty) papież Pius XI ogłosił Marię Ber-
nadettę błogosławioną w obecności 
ostatniego z jej braci, a w roku 1933 
zaliczył ją uroczyście w poczet świę-
tych. 

Konwencja Stanowa 
24-25 kwietnia 2015 roku w Łodzi 

odbyła się V Konwencja Stanowa Za-
konu Rycerzy Kolumba w Polsce. 
Spotkanie przebiegało pod hasłem: 
„Rodzina żyjąca w pełni”. Konwencja 
rozpoczęła się Mszą Św. w Łódzkiej 
archikatedrze pod przewodnictwem 
Ks. Abpa Marka Jędraszewskiego, 
który kierując słowo do Rycerzy Ko-
lumba zwrócił uwagę na zagrożenia 
jakie dotykają współczesną rodzinę 
oraz na rolę Rycerzy Kolumba w bu-
dowaniu obrazu Rodziny - we współ-
czesnym świecie - opartego na Ewan-
gelii. Podczas Konwencji podsumo-
wano Rok Bratni 2014/15, wyznaczo-
no najważniejsze kierunki działania 
na Rok Bratni 2015/16 oraz wybrano 
władze Zakonu. 

Poświęcenie Zamku 
w Chęcinach 

W kwietniu także odbyło się po-
święcenie Zamku w Chęcinach i jego 

ponowne udostępnienie dla tury-
stów. W uroczystościach udział wzięli 
członkowie Zakonu Rycerzy Kolum-
ba. Oprócz nas przybyli także uczest-
nicy grup rekonstrukcyjnych oraz 
innych bractw rycerskich. Zamek 
Chęciński został wzniesiony pod ko-
niec XIII w. i przez lata pełnił rolę re-
zydencji królewskiej oraz więzienia 
stanu. Za panowania Władysława 
Łokietka przechowywano tu także 
skarbiec koronny. W Chęcińskim 
Zamku kręcono także niektóre sceny 
do filmu „Pan Wołodyjowski”. 

Peregrynacja Symboli ŚDM 
W związku z organizacją Świato-

wych Dni Młodzieży w Krakowie 
w lipcu 2016 r., po naszym kraju pere-
grynują Symbole ŚDM tj. Trzymetro-
wy Krzyż podarowany młodzieży 
przez Ojca Świętego Jana Pawła II 
oraz ikona Matki Bożej Salus Populi 
Romani. W uroczystościach związa-
nych z peregrynacją często uczestni-

czą Bracia z Rycerstwa Kolumba – tak 
było m.in. w Pionkach, Tarnobrzegu 
i  Stalowej Woli. 

Droga Krzyżowa 
W wielkopostną tradycję w kwiet-

niu wpisali się rycerze m.in. z: Zamo-
ścia, Suchedniowa, a w marcu z: Wo-
dzisławia Śląskiego, Krakowa, Stara-
chowic oraz Ostrowi Mazowieckiej. 

Spektakl „W lesie katyńskim” 
Rycerze Kolumba z ludźmierskiej 

Rady 14001 pomogli w organizacji 
prawie dwugodzinnego spektaklu, 
ukazującego bardzo dokładnie kres 
życia polskich oficerów w katyńskim 
lesie, którzy trafili w trakcie kampanii 
wrześniowej 1939 r. do sowieckiej 
niewoli i wiosną 1940 r. zostali w ta-
jemnicy zamordowani przez radziec-
kie NKWD. Scenariusz powstał na 
bazie opracowań, wspomnień i relacji 
dotyczących tych dramatycznych 
wydarzeń.  

Rok temu w kwietniu 

Święty na kwiecień 
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Ks. MARIAN ANTONIEWICZ 
 

Jak dobrze odmawiać 
Koronkę 

do Miłosierdzia Bożego? 

 

Chrystus systematycznie przygo-
towywał siostrę Faustynę do odkry-
cia, zrozumienia i wypełnienia jej 
życiowej misji - stopniowo formował 
ją na szafarkę i apostołkę Bożego 
Miłosierdzia. Realizując swój plan, 
w pierwszym rzędzie odsłonił przed 
nią tajemnicę Miłosierdzia Bożego, 
a następnie przekazał swoje pra-
gnienie, by ona sama była nim prze-
niknięta: „Pragnę, aby serce twoje 
było ukształtowane na wzór miło-
siernego Serca Mojego. Miłosier-
dziem Moim musisz być przesiąknię-
ta" (Dz. 167). 

 

„O Boże mój, jestem świado-
ma posłannictwa swego 

w Kościele świętym" 

Święta Faustyna prowadziła in-
tensywne życie wewnętrzne wyraża-
jące się otwartością na Miłosierdzie 
Boże oraz czynnym zaangażowa-
niem w świadczenie miłosierdzia 
innym, szczególnie przez modlitwę 
o charakterze zadośćczyniącym 
i błagalnym. Ważną rolę w tym dzie-
le odgrywa Koronka do Miłosierdzia 
Bożego, pochodząca z okresu jej 
pobytu w Wilnie. Przebywając 
w swojej celi (13.09.1935 r.), mi-
styczka ujrzała Anioła wykonawcę 
gniewu Bożego, który miał dotknąć 
ziemię karą. Gdy próbowała Go po-
wstrzymać, ujrzała Trójcę Świętą 
i ogarnięta łaską zaczęła prosić Boga 
za światem słowami wewnętrznie 
usłyszanymi (Dz. 474). Następnego 
dnia w kaplicy usłyszała: „Modlitwa 
ta jest na uśmierzenie gniewu Moje-
go" (Dz. 476), dowiedziała się też, 
w jaki sposób należy ją odmawiać. 

Intensywna modlitwa o miłosier-
dzie dla świata za pomocą koronki 
przekonała szafarkę Bożego Miło-
sierdzia o skuteczności stosowania 
tej formuły modlitewnej oraz pomo-
gła jej w pełniejszym odkryciu swo-
jego miejsca w Kościele: „O Boże 
mój, jestem świadoma posłannictwa 
swego w Kościele św. Ustawicznym 
wysiłkiem moim jest wypraszać Mi-
łosierdzie dla świata" (Dz. 482). 
„Wyczuwam i rozumiem, że to jest 
moje zadanie tu i w wieczności" (Dz. 
483). To odkrycie, jak wskazują na to 
jej słowa, stanowiło dla niej bardzo 
ważne wydarzenie. Określiło ono jej 
posłannictwo w Kościele - aktualne 
i w wieczności. Mistyczka uświado-
miła sobie, że ma być świadkiem 
Miłosierdzia Bożego przez całą 
wieczność. 

„Ojcze Przedwieczny, 
ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę 

i Bóstwo Najmilszego Syna 
Twojego, a Pana naszego 

Jezusa Chrystusa" 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego 
należy odmawiać na zwykłym różań-
cu, składającym się z pięciu dziesią-
tek. Struktura tej modlitwy przed-
stawia się następująco: na początku 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Wierzę 
w Boga, następnie na dużych pacior-
kach formułę „Ojcze Przedwiecz-
ny" (...), natomiast na małych pa-
ciorkach: „Dla Jego bolesnej męki 
(...), na zakończenie należy odmówić 
trzykrotnie: Święty Boże" (...) (Dz. 
476). 

Formuła wstępna zaczynająca się 
od słów „Ojcze Przedwieczny" poka-
zuje, że modlitwa jest skierowana 
do Boga - Ojca miłosierdzia przez 
Chrystusa, jedynego Pośrednika 
między Bogiem a ludźmi. Ofiara 
krzyżowa Chrystusa, do której się 
odwołuje, jest objawieniem pełni 
Miłosierdzia Bożego, a jednocześnie 
„przebłaganiem" Boga za grzechy 
całego świata (por. 1J 4, 10). Formu-
łę: „Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę 

i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, 
a Pana naszego Jezusa Chrystusa": 
należy odczytywać i rozumieć 
w dwóch kontekstach: eucharystycz-
nym i chrystologicznym. Wezwanie 
„Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo" 
w swoim sformułowaniu odwołuje 
się do definicji teologicznej, wyrażo-
nej przez sobór trydencki w odnie-
sieniu do prawdziwej, rzeczywistej 
i substancjalnej obecności Chrystusa 
w Eucharystii. Słowa te wskazują na 
obecność Jezusa, prawdziwego Syna 
Bożego, Drugiej Osoby Boskiej, który 
przyjął ludzkie ciało, stając się jed-
nością natury Boskiej i ludzkiej. 
W trydenckim wyznaniu wiary czyta-
my: „Wyznaję również, że we Mszy 
św. ofiaruje się Bogu prawdziwą, 
właściwą, przebłagalną Ofiarę za 
żywych i umarłych, oraz że w Naj-

Materiał dla lektora (i nie tylko) 
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świętszym Sakramencie Eucharystii 
jest prawdziwie, rzeczywiście i istot-
nie obecne Ciało i Krew wraz z Duszą 
i Bóstwem Pana naszego Jezusa 
Chrystusa" (...). Wyrażenie „Bóstwo" 
Pana Jezusa używane w tej formule 
modlitewnej wskazuje nie tylko na 
obecność Syna Bożego w Eucharystii, 
ale również odwołuje się do tradycji 
chrystologicznej sformułowanej na 
Soborze w Chalcedonie, według któ-
rej Syn Boży jest prawdziwym Bo-
giem równym w Bóstwie Ojcu. Użyte 
w tej formule wyrażenie „Bóstwo" 
Chrystusa oznacza Jego Boską Osobę. 
W tym akcie modlący się, łącząc się 
z ofiarą Jezusa na krzyżu, odwołuje 
się do miłości Boga Ojca względem 
cierpiącego Syna, a pośrednio także 
do miłości miłosiernej względem 
wszystkich ludzi. Wezwanie „na prze-
błaganie za grzechy nasze i świata 
całego" podkreśla, że zjednoczenie 
z Ofiarą Chrystusa jest włączeniem 
się w dzieło przebłagania Boga za 
grzechy modlącego się i wszystkich, 
których obejmuje swoją modlitwą. 
Podobne odwołanie się do miłości 
Ojca ma miejsce w formule „dla Jego 
bolesnej męki", gdzie zaakcentowane 
jest nie tyle zadośćuczynienie, jakie 
Jezus złożył za nas, ile wzywanie mi-
łosierdzia Boga Ojca dla nas, czyli od-
wołanie się do tej miłości, której wy-
razem była męka Chrystusa. Warto 
zwrócić uwagę na to, że recytacja 
koronki zawsze powinna być w liczbie 
mnogiej, ponieważ wyraża ona proś-
bę o Miłosierdzie Boże „dla nas 
i świata całego" (Dz. 476). „Nas" w tej 
formule oznacza recytującego 
i wszystkich, za których jest on zobo-
wiązany i pragnie się modlić; nato-
miast określenie „cały świat" obejmu-
je wszystkich żyjących i zmarłych 
przebywających w czyśćcu. Formuła 
„miej miłosierdzie dla nas i całego 
świata" posiada jeszcze jeden wymiar. 
Uczy wyzwalania się z egoizmu 
w modlitwie i dostrzegania potrzeby 
troski o dobro innych; uczy nasze 
osobiste dobro jednoczyć z dobrem 
wspólnoty. Czyni to z odmawiania 
Koronki do Miłosierdzia Bożego akt 
ofiarnej - miłosiernej miłości chrześci-
jańskiej, obejmującej ostatecznie 
swym zakresem całą ludzkość (Dz. 
929). 

„O, jak wielkich łask udzielę 
duszom, które odmawiać 

będą tę koronkę" 

Odmawianie koronki jest drogą 
otwarcia się człowieka na doświad-
czenie Bożego Miłosierdzia i stanowi 
istotny element świadczenia miło-
sierdzia bliźnim, tym bardziej, że z tą 
modlitwą związane są obietnice 
Chrystusa: „Przez odmawianie tej 
koronki podoba mi się dać wszystko, 
o co mnie prosić będą" (Dz. 1128). 
Wyjaśnia jednak, że przez koronkę 
można wyprosić to wszystko, co jest 
zgodne z wolą Bożą (Dz. 1731). 
Określenie „wszystko" oznacza 
w powyższym kontekście zarówno 
dobra duchowe - zbawcze, jak i do-
czesne, tak dla całych społeczności, 
jak i dla indywidualnych osób. Pan 
Jezus wielokrotnie zachęcał lub 
wręcz nakazywał „nieustanne" od-
mawianie Koronki do Miłosierdzia 
Bożego. Swym zasięgiem mistyczka 
miała obejmować w czasie modlitwy 
całą ludzkość: grzeszników, znajdu-
jących się w niebezpieczeństwie po-
pełnienia grzechu, konających, za-
grożonych potępieniem, a także 
osoby nie znające Boga czy też za 
mało Go kochające (Dz. 929). Chry-
stus zapewniał ją, że obdarzy łaską 
nawrócenia i dobrej śmierci umiera-
jących, gdy będzie przy nich odma-
wiana Koronka do Bożego Miłosier-
dzia (Dz. 811). Zapewniał także 
o swojej obecności przy tych oso-
bach: „Gdy tę koronkę przy konają-
cych odmawiać będą, stanę pomię-
dzy Ojcem a duszą konającą nie jako 
Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawi-
ciel miłosierny" (Dz. 1541). Pan Je-
zus dał jej poznać, iż w tej koronce 
jest wielka pomoc dla konających 
(Dz. 834-835). Odmawianie koronki 
stanowi nie tylko drogę świadczenia 
miłosierdzia innym ludziom, ale wią-
żą się z tym także obietnice Chrystu-
sa w stosunku do osób praktykują-
cych tę modlitwę (Dz. 848). Dotyczą 
one w szczególny sposób godziny 
śmierci: „Ktokolwiek będzie ją od-
mawiał, dostąpi wielkiego miłosier-
dzia w godzinie śmierci (...), niepoję-
tych łask pragnę udzielać duszom, 

które ufają mojemu miłosier-
dziu" (Dz. 687). Ta wielka obietnica 
dotyczy z całą pewnością nawróce-
nia i śmierci w stanie łaski. Chrystus 
zapewnił mistyczkę, że wszyscy sze-
rzący cześć Bożego Miłosierdzia 
i odmawiający koronkę „w godzinę 
śmierci nie doznają przerażenia. Mi-
łosierdzie moje osłoni je w tej ostat-
niej walce" (Dz. 1540). Powyższa 
obietnica wskazuje na potrójny wy-
miar łaski udzielanej umierającym - 
brak lęku, pokój duszy i spokojną 
śmierć. 

„Córko moja, zachęcaj dusze 
do odmawiania tej koronki" 

W objawieniach Chrystus zachę-
cał apostołkę Bożego Miłosierdzia 
do nieustannego odmawiania ko-
ronki i do rozszerzania znajomości 
tej formuły modlitewnej wśród jak 
najliczniejszej rzeszy wierzących. 
Przedstawił też podstawowe warun-
ki, jakie powinny być spełnione przy 
odmawianiu koronki: ufność i wy-
trwałość w modlitwie oraz pełnienie 
dzieł miłosierdzia przez czyn, słowo 
i modlitwę. Recytacja koronki po-
winna więc wypływać z ufności 
w Miłosierdzie Boże i być jej ze-
wnętrznym wyrazem, ponieważ Bóg 
udziela swych łask tylko tym, którzy 
ufają Jego miłosierdziu i na miarę tej 
ufności (Dz. 687). 

 

 Koronka 
do Miłosierdzia Bożego 

Na początku: 
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., 
Wierzę w Boga... 
Na dużych paciorkach (1 raz): 
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało 
i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego 
Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa 
Chrystusa na przebłaganie za grzechy 
nasze i całego świata. 
Na małych paciorkach (10 razy): 
Dla Jego bolesnej męki miej miłosier-
dzie dla nas i całego świata. 
Na zakończenie (3 razy): 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty 
Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami 
i nad całym światem. 
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Zacni Bracia 

Chrystus Zmartwychwstał! 
prawdziwie Zmartwychwstał!!! 

To słowa, którymi pozdrawiamy 
się w okresie wielkanocnym. Ale to 
także słowa, które dają nam, kato-
likom nadzieję i siły do działania. 

W tym roku wyjątkowo w innym 
dniu, niż 25 marca, obchodzony jest 
Dzień Świętości Życia. Warto, by 
każdy z nas wsłuchał się w głos 
Episkopatu Polski dotyczący obrony 
życia.  

Kolejnym krokiem, który każdy 
z nas powinien uczynić jest modlitwa 

w intencji nienarodzonych. Warto 
podjąć Duchową Adopcję Dziecka 
Poczętego. Wystarczy codziennie 
przez dziewięć miesięcy odmawiać 
krótką modlitwę, a także dziesiątek 
różańca. Jest to niezwykle skuteczna 
modlitwa, która pozwoliła uratować 
życie wielu dzieciom. Są na to liczne 
świadectwa. Jednak modlitwa to do-
piero pierwszy krok. Naszym obowi-
ązkiem jest pracować nad własną 
świadomością. Mamy w naszych 
szeregach wielu wspaniałych 
obrońców życia, działających w or-
ganizacjach pro-life i proszę Was o to, 
abyście skorzystali z ich wiedzy 
i doświadczeń. Co miesiąc publiku-
jemy materiał dotyczący kultury ży-
cia, a w tym miesiącu szczególnie 
zachęcam Was do obejrzenia filmu 
„Od poczęcia dziecko”.  

W tym miesiącu przybliżamy 
także akcję  „Bilet dla brata”, którą 
zorganizowali bracia z Radomia. Jest 
to wspaniała inicjatywa, którą warto 
powielić także w innych miastach. 

Z radością informuję, że do 
zespołu, który przygotowuje news-
letter i biuletyn „Zbroja” dołączył brat 
Tomasz Szymczak, którego materiały 
zostały umieszczone już w tym nu-
merze. 

W kwietniu odbędzie się także 
VI Konwencja Stanowa w Łomży. Jest 
to czas święta, radości i podsu-
mowań. Dzięki Waszemu wysiłkowi 
i przysłanym zgłoszeniom powstała 
prezentacja, pokazująca jak wiele 
różnorodnych dzieł realizują Rycerze 
Kolumba w Polsce.  

Jak co miesiąc zapraszam także do 
włączenia się w działania pionu pro-
gramowego. Wszystkich rycerzy, 
którzy chcieliby uczestniczyć w twor-
zeniu programów zachęcam do kon-
taktu mailowego na adres: 

programy@rycerzekolumba.com 

 

Vivat Jezus ! 
Krzysztof Zuba 
Dyrektor ds. Programowych 

Mały warszawski męczennik 

O godzinie 8 rano jesteśmy już 
pod szkołą. Moje dzieci szybko 
wysiadają z samochodu, aby nie 
spóźnić się na pierwsze lekcje w tym 
dniu. Otwieram bagażnik, aby mogły 
wziąć tornistry. Obok nas przechodzi 
kolega, prowadząc za rękę swoją 
córkę. Dziecko ma osiem lat, gra na 
skrzypcach. Mówimy do siebie 
szybkie "Cześć!". Przypominam sobie, 
iż od matki tej utalentowanej 
muzycznie dziewczynki wiem, że na 
kontrolnej wizycie w czasie ciąży 
u lekarza ginekologa, tenże lekarz 
stwierdził u jej dziecka Zespół Downa. 
Zaproponował aborcję. Ugięły się 
pod rodzicami nogi. Wracając tram-

wajem do domu stwierdzili, iż bez 
względu na wszystko nie mogą zabić 
dziecka. Matka była w rozpaczy. Mój 
kolega ojciec zdecydował iż pójdą 
jeszcze do innego lekarza ginekologa. 
Dziecko się urodziło bez żadnych 
chorób genetycznych. Dziś gra pięk-
nie na skrzypcach. Za moimi dziećmi 
zamykają się drzwi szkoły. Zawracam 
samochód. Jadę jakieś sto metrów 
prosto, potem skręcam w lewo 
w ulicę Czarnieckiego. Zatrzymuję 
samochód przed przejściem dla pi-
eszych. Rodzice za rękę prowadzą 
swoje dzieci do szkoły z oddziałami 
integracyjnymi. Przechodzą dzieci 
zdrowe, przechodzą chore, 
przechodzą dzieci z Zespołem Downa, 
robi się tłoczno przed wejściem do 
szkoły. Śmieją się, trochę przepy-
chają. Jadę dalej samochodem przez 
moją Warszawę. Nie jadę, stoję 
w korku, ale jakoś udaje się poprzez 
Marszałkowską przedostać na Hożą. 
Mijam Okno Życia przy Hożej 53. 
Okno życia to odpowiednio przygo-
towane miejsce, w którym anoni-
mowo i przede wszystkim bezpiec-
znie można pozostawić dziecko, gdy 
z różnych powodów matka nie może 

podjąć sie jego wychowania. 
Zadaniem czuwających sióstr zakon-
nych jest zapewnienie dziecku opieki 
w pierwszych chwilach po po-
zostawieniu. Dziecko to jest 
przekazywane do szpitala dla 
zapewnienia mu opieki lekarskiej. 
W następnej kolejności maluch trafia 
do pogotowia rodzinnego, równoc-
ześnie jest rozpoczynana procedura 
adopcyjna. Mija kilkanaście minut 
i z Hożej dostaje się samochodem na 
Madalińskiego. W lipcu 2014 roku 
zakończyła się w tym szpitalu kon-
trola przeprowadzona przez urzęd-
ników stołecznego miasta. Zdaniem 
prezydent Warszawy Hanny Gron-
kiewicz-Waltz, raport Ratusza poz-
walał na zwolnienie ordynatora, bo 
odmówił przeprowadzenia uzasad-
nionej aborcji w zarządzanym przez 
niego szpitalu. Pani Gronkiewicz-
Waltz zwolniła profesora Chazana. 
Pamiętam jak protestowaliśmy. 
U naszego proboszcza z parafii 
świętego Augustyna ofiarowaliśmy 
Mszę Świętą w intencji profesora 
Chazana i wszystkich lekarzy 
sumienia, broniących życia dzieci 
nienarodzonych. Pani prezydent 
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nadal pozostała nieugięta. Przejecha-
łem przez ulicę Madalińskiego, skrę-
ciłem w lewo w Aleje Niepodległości. 
Włączam radio, spiker czyta wiado-
mości:" W początkach marca w war-
szawskim szpitalu im. Świętej 
Rodziny przy ulicy Madalińskiego 
w 24 tygodniu ciąży wywołano 
przedwczesny poród dziecka. Dziecko 
żyło przez 22 minuty." Zatrzymałem 
samochód. Chciałem się dowiedzieć 
więcej. Przejrzałem " Gościa Niedziel-

nego", w nim czytam: "Po odejściu 
wieloletniego dyrektora szpitala pro-
fesora Bogdana Chazana z placówki 
zaczęły dochodzić smutne infor-
macje. Ostatnia wręcz bulwersuje: 
abortowane dziecko przeżyło, ale nie 
udzielono mu żadnej pomocy. Przez 
godzinę leżało i konało. Jak 
relacjonują świadkowie, jego płacz 
był przeraźliwy, wołało o pomoc, ale 
pozostawiono je samo sobie. Nikt nie 
przyszedł, nie przybiegł z inkuba-

torem. Czekano na zgon. Z założenia 
miało przecież nie żyć. Potworne, 
nieludzkie..." Ten bezimienny mały 
warszawski męczennik jest już 
u Boga. Pomódlmy się za niego lub 
do niego o nawrócenie serc zwolen-
ników tzw. aborcji. 

 

Vivat Jezus 
Witold Wielgos 
Dyrektor ds. Rodziny 

I życzę, i modlę się o to stale, ażeby 
rodzina polska dawała życie, żeby 
była wierna świętemu prawu życia.  
Jan Paweł II (Nowy Targ, 8 czerwca 
1979)  
 
CZŁOWIEKIEM jest również nienaro-
dzone dziecko: co więcej, Chrystus 
w sposób uprzywilejowany utożsamia 
się z „najmniejszymi” (por. Mt 25, 40); 
jak więc można nie widzieć szczegól-
nej Jego obecności w istocie jeszcze 
nienarodzonej, spośród wszystkich 
istot prawdziwie najmniejszej, naj-
słabszej.  
Jan Paweł II (Rzym, 26 stycznia 1980)  
 
ŻYCIE LUDZKIE jest święte i nienaru-
szalne w każdej chwili jego istnienia, 
także w fazie początkowej, która po-
przedza narodziny. Człowiek już 
w łonie matki należy do Boga, bo Ten, 
który wszystko przenika i zna, tworzy 
go i kształtuje swoimi rękoma, widzi 
go, gdy jest jeszcze małym, bez-
kształtnym embrionem, i potrafi 
w nim dostrzec dorosłego człowieka, 
którym stanie się on w przyszłości 
i którego dni są już policzone, a po-
wołanie już zapisane w księdze żywo-
ta.  
Jan Paweł II (Evangelium vitae)  
 
I my znajdujemy się dziś w samym 
centrum dramatycznej WALKI MIĘ-
D Z Y  „ K U L T U R Ą  Ś M I E R C I ” 
I „KULTURĄ ŻYCIA”. Ale blask Krzyża 
nie zostaje przesłonięty przez ten 
mrok – przeciwnie, na jego tle Krzyż 
jaśnieje jeszcze mocniej i wyraźniej, 
jawi się jako centrum, sens i cel całej 
historii i każdego ludzkiego życia.  
Jan Paweł II (Evangelium vitae)  

 
Dziś na nowo Polska potrzebuje ludzi, 
którzy KOMPETENTNIE I ODWAŻNIE 
staną w obronie życia – od poczęcia 
do naturalnej śmierci. Polska potrze-
buje ludzi sumienia.  
Jan Paweł II (Rzym, 23 maja 1996)  

 

Naukowcy, lekarze: 
od poczęcia człowiek 

Życie człowieka rozpoczyna się 
w momencie poczęcia. To fakt biolo-
giczny, medyczny, niepodważalny. 
Przyjęcie do wiadomości tego faktu 
powinno u każdego, niezależnie od 
wyznawanego światopoglądu, pro-
wadzić do bezwarunkowego szacun-
ku wobec życia każdej poczętej istoty 
ludzkiej.  

Poniżej podano wypowiedzi na-
ukowców i lekarzy, pochodzące z róż-
nych publikacji.  

 

Prof. dr med. J. Lejeune (b. kie-
rownik Katedry Genetyki na Uniwer-
sytecie im. R. Descartesa w Paryżu): 
„Dzięki nadzwyczajnemu postępowi 
techniki wtargnęliśmy do prywatne-
go życia płodu (...) Przyjęcie za pew-
nik faktu, że po zapłodnieniu powsta-
ła nowa istota ludzka nie jest już 
sprawą upodobań czy opinii. Ludzka 
natura tej istoty od chwili poczęcia do 
starości nie jest metafizycznym 
twierdzeniem, z którym można się 
spierać, ale zwykłym faktem do-
świadczalnym”.  

(miesięcznik „Wiedza i Życie”, nr 11 
z 1986, s. 8)  

 

Prof. dr hab. med. R. Klimek 
(dyrektor Ginekologii i Położnictwa 
AM w Krakowie, członek Komitetu 
Naukowego Światowej Federacji Gi-
nekologów, były przewodniczący 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicz-
nego): „Człowiek rozpoczyna swoje 
istnienie z chwilą połączenia się plem-
nika i komórki jajowej w zygotę jako 
nowy układ biologiczny”.  

(mat. z Międzynarodowej Konferencji 
Aborcja – Przyczyny, następstwa, 
terapia, 2004, s. 40)  

 

Dr nauk przyrod. R. Kurnie-
wicz- Witczakowa: „Nowe życie – 
życie Waszego dziecka – zaczyna się 
w momencie zespolenia ze sobą żeń-
skiej komórki jajowej i męskiej – 
plemnika. Powstaje jedna komórka, 
która zawiera wszystkie cechy prze-
kazane przez komórki rodzicielskie 
i jest ona wypadkową dwóch różnych 
linii dziedzictwa oraz stanowi pod 
tym względem jedyny i niepowtarzal-
ny zawiązek nowego życia (...) Ten 
wielki cud natury, jakim jest zapłod-
nienie (...) jest początkiem życia dziec-
ka w łonie matki”.  

(„Nasze dziecko”, red. prof. dr hab. 
med. J. Kopczyńska- Sikorska, Pań-
stwowy Zakład Wydawnictw Lekar-
skich, Warszawa 1994, s. 31) 

 

Dr med. A. Marcinek: 
„Połączenie komórki jajowej i plemni-
ka, czyli gamety matczynej i ojcow-
skiej, daje początek odrębnemu życiu. 
W wyniku zapłodnienia powstaje w 
pełni genetycznie uformowany nowy 
człowiek, którego rozwój dokonuje 

Pro-Life 
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się w czasie życia ludzkiego. Tak więc 
embrion, płód, noworodek, niemowlę, 
dziecko, dorosły, starzec to określe-
nia poszczególnych etapów rozwoju 
życia człowieka”.  
 
(cyt za: „Służba Życiu. Zeszyty Pro-
blemowe”, nr I/2008, s. 2)   

 

Doc. dr. hab. med. K. Wi-
śniewska-Roszkowska: „Człowiek 
jest człowiekiem od poczęcia”.  

(cyt. za „Służba Życiu. Zeszyty Pro-
blemowe”, nr 2/2005)  

 

 

KAŻDY CZŁOWIEK 
MA PRAWO DO ŻYCIA 

– KAŻDE POCZĘTE DZIECKO 
TAKŻE! 

 

 

9 pierwszych miesięcy 
życia dziecka 

Opracowała 
dr nauk med. Józefa Deszczowa 

 

Dzień 1. Życie człowieka zaczyna 
się w momencie poczęcia. W tej chwili 
zostają określone takie cechy dziecka, 
jak: płeć, kolor oczu, włosów i skóry, 
tendencja do wysokiego lub niskiego 
wzrostu, krzepkie zdrowie lub skłon-
ność do pewnych chorób.  

 

Dzień 21. Zaczyna bić serce dziec-
ka, kształtuje się mózg. 

 

Tydzień 6. Tworzy się szkielet 
dziecka. Funkcjonują już nerki, płuca, 
wątroba i serce. Rejestruje się już fale 
elektromagnetyczne wysyłane przez 
mózg człowieka.  

 

Tydzień 9. Dziecko odczuwa ból 
już niemal całą powierzchnią ciała. 
Reaguje na ból jak dorosły człowiek – 
odsuwa się od źródła bólu, przesuwa 
w tył, gwałtownie rusza rękami i no-
gami, wykrzywia twarz.  

Tydzień 10. Działają wszystkie 
organy. Ukształtowały się nóżki 
i rączki. Na palcach rąk wykształciły 
się linie papilarne. Dziecko reaguje na 
bodźce zewnętrzne, odczuwa ból. 
Dalszy rozwój polega jedynie na do-
skonaleniu pracy istniejących już na-
rządów i wzroście człowieka.  

Tydzień 12. Dziecko potrafi pod-
kurczać nogi, obracać stopy i prosto-
wać palce u nóg, zaciskać piąstkę, 
marszczyć brwi. Wykazuje w swoim 
zachowaniu i budowie indywidualne 
cechy; odczuwa i reaguje na stany 
emocjonalne matki. Funkcjonują już 
wszystkie narządy: i tak np. wątroba 
wytwarza żółć, trzustka – insulinę, 
a przysadka mózgowa – hormon 
wzrostu. Dziecko osiąga około 9 cm 
wzrostu i 30 g wagi. 

Tydzień 16. Dziecko wykonuje ok. 
20 tysięcy ruchów w ciągu dnia, które 
można zaklasyfikować do kilkunastu 
schematów ruchowych. Serce prze-
pompowuje dziennie ok. 30 litrów 
krwi. Dziecko jest już wrażliwe na 
smak wód płodowych. Im słodsze 
wody, tym dziecko wolniej je połyka, 
dokładniej smakując, a jego serce bije 
szybciej.  

Tydzień 17. Dziecko ćwiczy ruchy 
ssące warg. 

Tydzień 20. Dziecko nabywa 
umie jętności  funkcjonowania 
w dwóch stanach: czuwania i snu. 
Matka może stwierdzić, że dziecko 
śpi, ma czkawkę, kopie czy przeciąga 
się po spaniu.  

Tydzień 24. Między 70 tysiącami 
komórek tkanki mózgowej wielkości 
łepka od szpilki istnieją 124 miliony 
połączeń. Około 50 proc. dzieci w tej 
fazie rozwoju reaguje na silny dźwięk 
opóźnioną reakcją przestrachu.  

Tydzień 26. Przedwcześnie uro-
dzone dziecko jest już w stanie prze-
żyć. Reaguje wzmożonymi ruchami 
na nagłe oświetlenie brzucha matki.  

 

Tydzień 40. Rodzi się dziecko – 
po 9 miesiącach życia w łonie matki, 
osiągnąwszy ciężar ciała około 3500 
g i wzrost około 54 cm.  
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Warszawa, 8 kwietnia 2016 r. 
 
Diecezjalni Duszpasterze Rodzin 
Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego 
 
Szanowni Państwo, 
Drodzy Księża 

 

Bardzo serdecznie dziękuję, że 
towarzyszyliście swoją pracą i modli-
twą w pracach nad stworzeniem pro-
jektu ustawy obywatelskiej, której 
celem byłaby całkowita ochrona życia 
ludzkiego w Polsce. 

Na zaproszenie Dyrektora Krajo-
wego Ośrodka Duszpasterstwa Ro-
dzin przy KEP w dyskusji nad formą 
tego projektu uczestniczyło wiele 
osób zaangażowanych od dawna 
w promowanie i ochronę życia ludz-
kiego. 

Projekt ustawy od początku był 
inspirowany troską o zapewnienie 
wszystkim dzieciom prawa do życia. 
Pragnęliśmy, aby w roku jubileuszo-
wym 1050-lecia Chrztu Polski i w 60. 
rocznicę Ślubów Jasnogórskich nasza 
Ojczyzna stała się wreszcie miejscem, 
gdzie godność każdego człowieka 

– także tego jeszcze nienarodzonego 
– będzie respektowana. 

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa 
Rodzin od listopada 2015 roku czyn-
nie włączył się w pracę nad tym pro-
jektem, koordynując podejmowane 
działania. Istotnym celem było spo-
tkanie jak największej liczby osób 
i organizacji promujących cywilizację 
życia. Chcieliśmy razem obudzić 
wrażliwość wszystkich Polaków, wie-
rzących i niewierzących, chcieliśmy 
zbudować ruch społeczny, który pro-
mowałby życie jako wartość niepod-
ważalną i niezależną od jakości biolo-
gicznej dziecka. Choć pierwsze spo-
tkania dawały nadzieję na wspólną 
realizację projektu, to niestety nie 
udało się osiągnąć pełnego porozu-
mienia. Mając na uwadze pewne kon-
trowersje ks. abp Stanisław Gądecki, 
ks. bp Artur Miziński, ks. abp. Henryk 
Hoser i ks. bp Jan Wątroba przekazali 
dyrektorowi KODR swoją opinię, 
w której jednoznacznie opowiedzieli 
się za całkowitą ochroną życia dziec-
ka. Sprzeciwili się jednocześnie pro-
pozycjom prawnym, które postulują 
odpowiedzialność karną kobiety, któ-

ra dopuściłaby się zabicia swojego 
nienarodzonego dziecka. 

Po odczytaniu Komunikatu Prezy-
dium KEP w sprawie pełnej ochrony 
życia człowieka w niedzielę 3 kwietnia 
2016 r. pojawiły się pytania, kierowa-
ne także do KODR, jak należy rozu-
mieć słowa księży biskupów. Po kon-
sultacjach z księżmi biskupami jako 
Dyrektor KODR KEP stwierdzam, że 
księża biskupi popierają wszelkie 
działania duchowe, medialne i praw-
ne zmierzające do całkowitej ochrony 
życia ludzkiego, a przez to do elimina-
cji z prawodawstwa polskiego trzech 
istniejących wyjątków, kiedy to moż-
na zabić dziecko nienarodzone. Jed-
nocześnie są zdecydowanie przeciwni 
próbom wprowadzenia do systemu 
prawnego zapisu, który umożliwiłby 
karanie kobiet, które dopuściłyby się 
zabójstwa dziecka. 

Serdecznie proszę o podjęcie 
wszelkich działań, które będą zmie-
rzały do całkowitej ochrony życia 
ludzkiego w naszej Ojczyźnie. 

Z modlitwą i poważaniem 
ks. dr Przemysław Drąg 
Dyrektor KODR KEP 

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin 

W tym miesiącu zachęcam do obejrzenia popularnonaukowego filmu pod tytułem „Od poczęcia dziecko”. Jest to 
film o pierwszych dziewięciu miesiącach życia człowieka.  

Przedstawione w nim zostały fakty naukowe, a w obrazowy sposób został przedstawiony rozwój dziecka od mo-
mentu poczęcia. Zachęcam także do zorganizowania projekcji tego filmy w naszych parafiach. Na jego emisję rady 
lokalne mogą otrzymać bezpłatną zgodę po skontaktowaniu się z Polskim Stowarzyszeniem Obrońców Życia Czło-
wieka w Krakowie. W tym celu proszę o kontakt mailowy na adres programy@rycerzekolumba.com 

Film dostępny jest na stronie: www.kofc.pl/przek/20160418 

Filmoteka rycerska 
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Piątek 22.04.2016 
15:00-17:45 – Rejestracja i akredytacja 
(Dom parafialny, ul. Sadowa 3) 
17:15 - Transfer do Katedry Św. Mi-
chała Archanioła w Łomży (ul. Dwor-
na 25), z hoteli Via Baltica i Perła 
transport, z pozostałych hoteli 
uczestnicy przechodzą pieszo (jest 
blisko) 
18:00 - Msza Święta na Rozpoczęcie 
VI Konwencji Stanowej 
19:00-19:20 - Przejście pod pomnik 
św. Jana Pawła II - złożenie kwiatów 
19:30-20:00 - Przejazd na Kolację do 
hotelu Via Baltica, połączoną z pod-
sumowaniem Roku Bratniego w Ju-
rysdykcji Polskiej 
20:00-21:30 - Uroczysta Kolacja, Ofi-
cjalne Otwarcie VI Konwencji 
21:30-22:45 - Zebranie robocze Dele-
gatów / Panie i Kapelani realizują 
swój Program 
23:00 - Powrót do hoteli 
 
Sobota 23.04.2016 
07:00-08:00 - Śniadanie (uczestnicy 
mieszkający w hotelu Rubikon prze-
chodzą do hotelu Gromada) 
08:30-09:00 - Przejazd na obrady do 
Sali widowiskowej Szkół Katolickich 
ul. Sadowa 12a, z hoteli Via Baltica 
i Perła, z pozostałych hoteli uczestni-
cy przechodzą pieszo 
09:00-10:15 - Rejestracja i akredyta-
cja Delegatów i uczestników, którzy 
nie zdążyli dokonać tego obowiązku 
w piątek 
10:30-13:30 - Obrady Plenarne 
VI Konwencji Stanowej 
13:30-15:00 - przerwa na posiłek (Sala 
górna Szkół Katolickich ul. Sadowa 
12a) 
15:00-17:30 - Obrady Plenarne 
VI Konwencji Stanowej 
17:30 - Powrót do hoteli (Via Baltica, 
Perła), przygotowanie do Mszy Św.  

18:15-18:30 - Przyjazd do Katedry 
z hoteli Via Baltica, Perła, z pozosta-
łych hoteli uczestnicy przechodzą 
pieszo 
19:00-20:00 - Msza Św. z udziałem 
Najwyższego Rycerza Carla Anderso-
na i przybyłych gości 
20:15 - Przejazd na Uroczystą Kolację 
do hotelu Via Baltica 
20:30-23:00 - Uroczysta Kolacja po-
łączona z Obchodami 10 Rocznicy 
Rycerstwa Kolumba w Polsce 
23:00 - Zakończenie VI Konwencji 
Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce 
i powrót do hoteli 
 

Księża Kapelani 

Piątek 22.04.2016 
15:00 - Rejestracja, zakwaterowanie 
w Wyższym Seminarium Duchow-
nym im. Papieża Jana Pawła II w Łom-
ży Plac Papieża Jana Pawła II 
WAŻNE - wjazd do WSD od ul. Polo-
wej 
17:30 - Przejście do Katedry. 
18:00 - Msza Święta 
Szczegółowy Program dla Kapelanów 
został rozesłany drogą mailową. 
 

Program dla Pań 

Piątek 22.04.2016  
Program jak pozostali uczestnicy 
Konwencji 
 
Sobota 23.04.2016  
0 9:00-09:30 - autobus zbiera gości 
z hoteli (Via Baltica, Perła, Gromada, 
Mohito, Rubikon) 
10:00-13:30 - Zwiedzanie skansenu 
w Nowogrodzie, nauka kurpiowskie-
go rękodzieła 
13:30-14:30 - Obiad 
14:30 -16:00 - Zwiedzanie Łomży 
16:00 - Powrót do hoteli  
Dalsza część Programu - jak pozostali 
uczestnicy Konwencji. 

Niedziela 24.04.2016 
Dla osób chętnych, którzy zadeklaro-
wali chęć dodatkowego noclegu 
z soboty na niedzielę. Nocleg z sobo-
ty na niedzielę jest dodatkowo płatny 
w recepcjach hoteli. 
W każdym z hoteli doba trwa do 
godz. 12.00, ale są zabezpieczone 
miejsca do przechowania bagażu 
w sobotę. 
 
 
Adresy: 
• Hotel "GROMADA" - ul. Rządowa1a 
• Hotel "PERŁA" - ul. Piłsudzkiego127 
• Hotel "RUBIKON" (Dom Studenta) 
- ul. Wiejska 16a 
• Hotel "MOHITO" - ul. Rządowa 3 
• Hotel "VIA BALTICA" - Grzymały 
Szczepankowskie 1a (ok. 7 km od 
Łomży) 
• Kościół Katedralny Św. Michała Ar-
chanioła w Łomży - ul. Dworna 25 
 
 
Ważne informacje: 
Miejsce rejestracji uczestników 
VI Konwencji to Instytut Teologiczny 
w Łomży (Dom Parafialny) ul. Sadowa 
3 
Rejestracja odbywać się będzie Rejo-
nami, proszę zwrócić uwagę na opis 
stanowiska do rejestracji, aby udać 
się do właściwego stolika rejestracyj-
nego. 
W dniach 22-23 kwietnia 2016 r. zo-
stanie uruchomiony telefon o nume-
rze 796-662-486, pod którym tylko 
w sytuacji awaryjnej związanej ze 
zdarzeniem losowym można będzie 
uzyskać informację o nazwie i adresie 
Hotelu, w którym dany uczestnik bę-
dzie nocował, w przypadku gdyby nie 
zdążył na rejestrację w dniu 
22.04.2016 r. w godzinach 15.00 - 
18.00 

Program 
VI Konwencji Stanowej 

Rycerzy Kolumba w Polsce 
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Modlitwa 
o powołania misyjne 

Boże, Ty powołałeś misjonarzy 
i misjonarki, aby w szczerości serca 
głosili Ewangelię tym, którzy Cię jesz-
cze nie znają. Za ich przyczyną wielu 
ludzi Ciebie poznało jako Stwórcę 
i Odkupiciela. Prosimy Cię, posyłaj 
ciągle nowe sługi na Twoje misyjne 
pola. Naucz ich ciągłego zachwytu 
Tobą, aby mogli jeszcze bardziej ko-
chać Ciebie, i przez to wypełniać Two-
ją zbawczą misję zbawienia świata. 
W Tobie Boże ich siła i moc. Amen 

 

 

Papieskie Intencje Misyjne 
2016 

Styczeń 
Aby poprzez dialog i miłość brater-
ską, dzięki łasce Ducha Świętego, zo-
stały przezwyciężone podziały po-
śród chrześcijan. 
 
Luty 
Aby było więcej okazji do dialogu 
i spotkań pomiędzy chrześcijanami 
i ludami Azji.  

Marzec 
Aby chrześcijanie dyskryminowani 
i prześladowani z powodu swojej wia-
ry byli silni i wierni Ewangelii dzięki 
nieustannej modlitwie całego Kościo-
ła. 
 
Kwiecień 
Aby chrześcijanie w Afryce świadczyli 
o miłości i wierze w Jezusa Chrystusa 
pośród konfliktów polityczno-
religijnych. 
 
Maj 
Aby w rodzinach, wspólnotach i gru-
pach rozpowszechniał się zwyczaj 
odmawiania modlitwy różańcowej 
w intencji ewangelizacji i pokoju. 
 
Czerwiec 
Aby seminarzyści, nowicjusze i nowi-
cjuszki spotkali formatorów, którzy 
żyją radością Ewangelii i przygotują 
ich z mądrością do ich przyszłej misji.  
 
Lipiec 
Aby Kościół Ameryki Łacińskiej i Ka-
raibów poprzez misję kontynentalną 
głosił Ewangelię z odnowioną siłą 
i zapałem. 

 
Sierpień 
Aby chrześcijanie żyli Ewangelią, da-
jąc świadectwo wiary, uczciwości 
i miłości bliźniego. 
 
Wrzesień 
Aby chrześcijanie, uczestnicząc w sa-
kramentach i rozważając Pismo Świę-
te, stawali się coraz bardziej świadomi 
swojej misji ewangelizacyjnej.  
 
Październik 
Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił 
we wszystkich wspólnotach chrześci-
jańskich radość i odpowiedzialność za 
głoszenie Ewangelii. 
 
Listopad 
Aby w parafiach kapłani i osoby 
świeckie współpracowali w służbie 
wspólnoty, nie poddając się pokusie 
zniechęcenia. 
 
Grudzień 
Aby narody Europy na nowo odkryły 
piękno, dobro i prawdę Ewangelii, 
która napełnia życie radością i na-
dzieją. 

Kącik misyjny 

Bilet dla Brata - Koncert Zespo-
łu "Raz Dwa Trzy” w Radomiu 

W sobotę 2 kwietnia Rycerze Ko-
lumba z Radomia zorganizowali trzeci 
już koncert charytatywny, którego 
celem była zbiórka funduszy na przy-
jazd młodzieży z Ukrainy na Świato-
we Dni Młodzieży w lipcu 2016r. 
Główną gwiazdą wieczoru była le-
gendarna grupa "Raz Dwa Trzy" - 
obchodząca 25 lecie istnienia. 

"Chcemy być pomostem między 
tymi, którzy chcą pomagać, a tymi 
którzy tej pomocy potrzebują. To 
dzieło - ten koncert organizowany 
przez Radomskich Rycerzy Kolumba 
da możliwość przyjazdu 50 młodym 
ludziom z Zaporoża na Ukrainie" 
- tymi słowami przywitał wszystkich 
zebranych w sali koncertowej Urzędu 
Miejskiego Delegat Stanowy Rycerzy 

Kolumba w Polsce brat Andrzej Ana-
siak. 

"Jestem bardzo wdzięczny Ryce-
rzom Kolumba za tą wspaniałą inicja-
tywę i włączenie się w pomoc przy 
organizacji ŚDM a szczególnie za ak-
cję Bilet Dla Brata. Wielu młodych 
ludzi z Ukrainy nie byłoby stać na 
przyjazd do Polski. Wy im możecie 
ten przyjazd zapewnić. Jesteście nie-
zwykli. Dziękuję Wam Bracia" - po-
wiedział ks. Krzysztof Dukielski z-ca 
dyr. Krajowego Biura Organizacyjne-
go ŚDM przy sekretariacie Episkopa-
tu Polski. 

Koncert rozpoczęto od licytacji 
przedmiotów otrzymanych od zna-
nych osobistości i firm. Naszą inicja-
tywę wsparli: Marszałek Senatu Pan 
Stanisław Karczewski, Ks. Bp Piotr 
Turzyński, Prezydent Radomia Pan 
Radosław Witkowski oraz wiele firm 

nie tylko z Radomia. Ikona ofiarowa-
na przez Biskupa Piotra została wyli-
cytowana przez Panią Jadwigę Fogiel 
za 2,5 tys zł. Przekazane dary pozwo-
liły nam również przygotować ponad 
200 losów cegiełek na loterię fanto-
wą, która cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Wśród nabywców 
cegiełek wylosowano nagrodę spe-
cjalną ufundowaną przez firmę 
"Kratki.pl" w postaci  - biokominka. 

Radomscy Rycerze Kolumba bar-
dzo serdecznie dziękują zespołowi 
"Raz Dwa Trzy" za wspaniały koncert. 
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom 
i tym wszystkim, którzy pomagali 
przy jego organizacji. Z radością ocze-
kujemy na młodych ludzi, których 
będziemy mieli zaszczyt gościć w Ra-
domiu, i którzy nrównież dzięki Wam 
będą mogli uczestniczyć w Świato-
wych Dniach Młodzieży w Krakowie. 

Cenna inicjatywa 
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