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Słowo Delegata Stanowego
Czcigodni Księża Kapelani,
Zacni Bracia Rycerze,
Październik jest miesiącem maryjnym, miesiącem Różańca. Jest to modlitwa odmawiana indywidualnie,
w gronie rodziny, w kościołach i oczywiście wśród Rycerzy Kolumba. Modlitwa ta pomaga rozważać życie Jezusa Chrystusa i tajemnice zbawienia.
Wstępując w szeregi Rycerzy Kolumba otrzymaliśmy Różaniec Maryi,
obiecywaliśmy nosić go zawsze przy
sobie i codziennie modlić się na Nim.
Odmawiajmy więc Różaniec zarówno
indywidualnie, jak i we wspólnocie.
Włączajmy się w procesje różańcowe
organizowane w parafiach w całej
Polsce,
aktywnie
uczestniczmy
w Ogólnopolskiej Inicjatywie : sposób ta prosta modlitwa różańco"Różaniec do Granic".
wa pulsuje niejako życiem ludzkim".
Odmawiając Różaniec, rozmawiaPaździernik w Zakonie Rycerzy
my z Maryją, powierzamy Jej nasze Kolumba na całym świecie to również
troski i smutki, nasze radości i nadzie- okres aktywnej rekrutacji kandydaje.
tów w nasze szeregi. Naszym celem
jest włączanie katolickich mężczyzn
Ojciec Święty Jan Paweł II w liście
w życie parafii i w życie Kościoła, co
apostolskim Rosarium Virginis Mariae
pozwoli Kościołowi się rozwijać,
napisał: "Od mych lat młodzieńczych
a mężczyznom – stawać się lepszymi
modlitwa różańcowa miała ważne
chrześcijanami.
miejsce w moim życiu duchowym...
Różaniec towarzyszył mi w chwilach
W dniach 16-27 października,
radości i doświadczenia. Zawierzałem w całym Zakonie Rycerzy Kolumba
mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze odbywa się Tydzień Przyjęć nowych
doznawałem otuchy. (...) Różaniec to członków do naszej organizacji.
modlitwa, którą bardzo ukochałem. Szczególną okazją do przeprowadzePrzedziwna modlitwa! Przedziwna nia Ceremonii Przyjęcia będzie wspow swej prostocie i głębi zarazem. (...) mnienie liturgiczne św. Jana Pawła II,
W te same dziesiątki Różańca serce któremu chcemy zadedykować te
nasze może wprowadzić wszystkie inicjacje.
sprawy, które składają się na życie
Zachęcam, aby każda inicjacja
człowieka, rodziny, narodu, Kościoła,
III Stopnia i Stopnia Patriotycznego
ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy
połączona była z Ceremonią Przyjęcia
naszych bliźnich, zwłaszcza tych, któnowych członków do Zakonu Rycerzy
rzy nam są najbliżsi, tych o których
Kolumba. Dajmy szansę Braciom
najbardziej się troszczymy. W ten
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osiągającym "pełnię rycerstwa" aby
mogli podejmować zobowiązania
przyprowadzenia przynajmniej jednego kandydata do rycerstwa.
Także Pielgrzymka Rycerzy Kolumba z Rodzinami, znajomymi, kolegami na Jasną Górę będzie okazją do
zaproszenia kolejnych katolickich
mężczyzn do Rycerstwa. Na zakończenie Pielgrzymki przeprowadzona
zostanie Ceremonia Przyjęć.
Najlepszą zachętą dla kandydatów
będzie prezentowanie wspaniałych
Dzieł Miłosierdzia realizowanych
przez Rady Lokalne w całej Polsce.
Dzielmy się tymi informacjami na
stronie Rycerzy Kolumba w Polsce
oraz w mediach społecznościowych.
Przesyłajcie proszę materiały na adres : artykuly@rycerzekolumba.com
W naszym otoczeniu jest bardzo
wielu katolickich mężczyzn, którzy
chcą pomagać innym, pragną pomnażać dobro włączając się w realizację
rycerskich Dzieł Miłosierdzia w parafiach, społecznościach lokalnych, Diecezjach i całej Polsce. Naszym zadaniem jest odnaleźć tych ludzi dobrej
woli i zaprosić do wspólnej działalności i modlitwy.
Zachęcam Księży Kapelanów
i Braci Rycerzy do organizowania
"Niedziel Rycerskich", zarówno w parafiach gdzie działają już Rycerze Kolumba, jak i w parafiach, gdzie nas
jeszcze nie ma. Jest to najlepsza okazja przekazania informacji o naszym
Zakonie i naszej w nim działalności.
Pozdrawiam Bratersko
Vivat Jezus!

Tomasz Wawrzkowicz
Delegat Stanowy w Polsce
Zakonu Rycerzy Kolumba
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Katecheza Kapelana
wzmacniając ich mury i staną w wyłomie wobec Boga.

Katecheza 63

Droga do tego celu to odkrycie na
nowo naszej tożsamości jako mężczyzny – katolika, zrozumienie i właściwe
przeżywanie miłości przede wszystkim w małżeństwie, oraz wypływające z tego odkrycie znaczenia i przeżywanie ojcostwa.

Czcigodni Księża Kapelani,
Bracia Rycerze
Aktualny rok bratni to rok nowych
wyzwań. Po roku miłosierdzia i roku
św. Brata Alberta, będziemy go przeżywać jako rok formacyjny w oparciu
o List pasterski Bpa. Olmsteda z Arizony „ Stańcie w wyłomie” i comiesięczne katechezy wspierające w rozwoju duchowym Rycerzy Kolumba
w Polsce.
„Stańcie w wyłomie” – bądźcie
gotowi do walki, walczcie. Takie skojarzenia nasuwają się człowiekowi,
kiedy słyszy dziś wezwanie „stańcie
w wyłomie”.
Odruchowo kojarzymy to z zagrożeniem zewnętrznym i potrzebą
obrony uszkodzonych murów, może
potrzebą odbudowy muru obronnego
i walki z wrogiem.

Mimo tego, że język listu, ze
względu na adresata, jest praktycznie
„męski” i konkretny ukazuje, że doświadczenie prowadzące do tego
celu jest autentycznym, duchowym
ks. kan. Wiesław Lenartowicz
przeżywaniem spotkania w naszej
Kapelan Stanowy Pomocniczy
wierze z Chrystusem. Przez codzienną modlitwę, Eucharystię i sakramenje nam bowiem historię Jerozolimy, ty do codziennego świadectwa wiary.
która sprzeniewierzyła się Bogu i jego To jest żródło naszej siły.
prawom przez co zasłużyła na wielką
Jestem przekonany, że systemabożą karę. Pokazuje, że wszystkie tyczne katechezy, pisane przez grupę
zagrożenia i problemy Jerozolimy zaangażowanych w działanie Rycerzy
pochodzą z ich grzechów i niewierno- kapelanów, będą miały praktyczne,
ści. Obronić ich może tylko mąż spra- duszpasterskie zastosowanie i będą
wiedliwy i wierny Bogu, który swoją służyć pomocą wszystkim kapelanom
postawą moralną odnowi mieszkań- w pracy z radami lokalnymi. Uzupełców miasta i stanie w wyłomie wobec nione o podstawy katechizmowe
Boga.
i aktualne tematy z życia kościoła
Bp. Olmsted w swoim liście do mają ukazywać praktyki życia duchomężczyzn analizując obecną sytuację wego i codziennym świadectwie.

Polska i Europa ze swoimi problemami stawia nas w kontekście zagrożeń, jakie są żródłem codziennych
niepokojów – zagrożenia wojną, islamem,
problemem
imigrantów
i uchodźców. To wszystko budzi nakościoła prowadzi nas przez Biblię
stroje „patriotyczno – bojowe”.
i nauczanie ostatnich papieży do odJednak trzeba zadać sobie trochę nowy duchowej i moralnej, aby uczytrudu i wejść w przesłanie listu.
nić nas mężczyznami prawymi, którzy
swoją postawą w poczuciu odpowieHistoria z księgi Ezechiela rozdział
dzialności za rodzinę , kościół i ojczy22 z cytatu otwierającego list pokazuznę odbudują ich bezpieczeństwo

Bardzo proszę aby Księża kapelani
zadbali o wyposażenie w List „Stańcie
w wyłomie” wszystkich rycerzy, także
nieobecnych na spotkaniach rady,
zachęcając do systematycznej lektury
i pracy z tekstem przez najbliższe
miesiące roku bratniego.

Informacje na str. 16

ZBROJA
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Tydzień przyjęć nowych rycerzy
Podczas 135 Konwencji Stanowej Mamy nadzieję, że każdy Delegat
Najwyższy Rycerz Carl Anderson za- Rejonowy zakładać będzie w tym
apelował do wszystkich braci Ryce- roku bratnim nowe Rady lokalne.
rzy:
Celem naszego Zakonu jest włą„Starajmy się być tymi promieniu- czanie katolickich mężczyzn w życie
jącymi i przyciągającymi świadkami parafii i w życie Kościoła, co pozwoli
braterskiej wspólnoty, której Kościół Kościołowi się rozwijać, a mężczyi świat tak bardzo potrzebuje. znom – stawać się lepszymi chrześciStarajmy się być prawdziwymi janami.

gażował się w tę akcję i przeprowadził ceremonię przyjęcia nowych
członków we wskazanym terminie.
W tygodniu poprzedzającym (8-15
października)
prosimy
o
zaplanowanie
Niedzieli
Rycerskiej lub innych działań
rekrutacyjnych.

Ufamy, że działania te przyniosą
liczne owoce dla dobra całego Zakonu
Jak co roku, w dniach od 16 do 27
Rycerzy Kolumba, a także dla naszej
października, w całym Zakonie
polskiej jurysdykcji.
Rycerzy Kolumba odbywa się Tydzień Przyjęć nowych członków do
naszej organizacji. Zależy nam, aby Vivat Jezus!
ten Tydzień przebiegł pod znakiem
przyjęć nowych Braci. Szczególną Tomasz Wawrzkowicz
okazją do przeprowadzenia ceremonii Delegat Stanowy
Słowa te niech będą zachętą przyjęcia może być wspomnienie Rycerzy Kolumba w Polsce
szczególnie dla naszych Zacnych liturgiczne św. Jana Pawła II, któremu
De le gatów
R ej onowych
do chcemy zadedykować te inicjacje.
Jacek Pisz
podejmowania aktywnych działań na
Dyrektor ds. Członkowskich
Prosimy każdego Zacnego Delerzecz wzrostu członkostwa Zakonu.
Rycerzy Kolumba w Polsce
gata Rejonowego aby osobiście zaan-

świadkami tego, jak się o siebie
wzajemnie troszczyć, jak sobie
wzajemnie
dodawać
otuchy
i towarzyszyć. Możemy tego dokonać
i dokonamy, jako duchowi synowie
księdza McGivneya. Możemy tego
dokonać i dokonamy, gdyż jesteśmy
przekonani o Bożej miłości i mocy”.

Harmonogram szkoleń 2017-18
Zacni Delegaci Rejonowi, Zacni
Wielcy Rycerze, Zacni Bracia,
zapraszam wszystkich Braci Rycerzy, w szczególności funkcjonariuszy
Rad lokalnych, do wzięcia udziału
w szkoleniu. Przygotowane przez
Pion Członkowski szkolenie obejmować będzie m.in. następującą tematykę:







Organizacja pracy Rady Rycerzy
Kolumba
Utrzymanie członkostwa w Radach
Problematyka rekrutacji kandydatów na Rycerzy Kolumba
Organizacja ceremonii Rycerzy
Kolumba
Obowiązki rycerzy funkcyjnych
Działalność programowa Rady

Szkolenia zostaną przeprowadzone w okresie od października do końca listopada br. w jedenastu tzw.
Delegatów Rejonowych odpowie- 
okręgach szkoleniowych zgodnie dzialnych za przygotowanie miejsca
z harmonogramem.
szkolenia proszę o:
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uzgodnienie wspólnie z Delegatami Rejonowymi i Wielkimi Rycerzami Rad wchodzących w skład
5

www.RycerzeKolumba.com



danego okręgu szkoleniowego
godziny rozpoczęcia szkolenia
w okręgu.
przekazanie Zacnemu Bratu Janowi Komoń - Dyrektorowi ds.
Szkoleń
(szkolenia@rycerzekolumba.com)
uzgodnionej godziny rozpoczęcia
szkolenia.
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Wielkich Rycerzy proszę o poinRada Stanowa Zakonu Rycerzy
formowanie swoich Braci Rycerzy Kolumba w Polsce oczekuje na liczny
o miejscu, terminie i godzinie rozpo- udział Braci Rycerzy, a w szczególnoczęcia szkolenia.
ści
funkcjonariuszy
Rad,
w przygotowywanym szkoleniu.

Jacek Pisz

Koszty dojazdu oraz uczestnictwa
Dyrektor ds. Członkowskich
Braci Rycerzy w szkoleniu ponoszą
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
macierzyste Rady.

Wyniki konkursu lipiec-wrzesień
Zacni Bracia,

Jedną z form zachęty do systematycznej realizacji w Radach założonego celu członkowskiego są ogłaszane
przez Radę Stanową konkursy członkowskie, dzięki którym wyróżniające
się i spełniające warunki konkursów
Rady lokalne mogą
otrzymać
atrakcyjne nagrody.



W konkursie członkowskim ogłoszonym na początku lipca 2017 roku,
w zależności od osiągniętego na koniec września br. celu członkowskiego, Rady lokalne mogły otrzymać
takie nagrody jak: ornaty rycerskie
dla kapelanów, szarfy rycerskie i piny
rycerskie. W konkursie tym osiem
Rad lokalnych spełniło warunki
otrzymania
nagrody.
Są
to
Na początku obecnego roku bratnastępujące Rady:
niego Rada Stanowa ustanowiła cel
członkowski na rok bratni 2017/2018:  Rada 15820 (Lębork) – 3 szarfy
rycerskie
każda Rada lokalna każdego
miesiąca przyjmie 1 nowego człon-  Rada 15631 (Pionki) – 3 szarfy
rycerskie
ka.



Rada Stanowa zachęca Rady lokalne do podejmowania wysiłków,
których celem jest m.in. wzrost
członkostwa
w
Radach
oraz
uzyskanie przez każdą Radę statusu
Najwybitniejszej
Rady.
Wzrost
członkostwa nie jest oczywiście celem
samym w sobie. Stanowi on jednak
jeden
z
istotnych
czynników
decydujących
o
rozwoju
poszczególnych Rad lokalnych, a tym
samym o możliwości zaangażowania
się w realizację wielu różnych
programów na rzecz Kościoła,
społeczności, kultury życia, rodziny,
młodzieży czy Rady.







Rada 15239 (Tarnobrzeg) – 2
szarfy rycerskie i 1 pin rycerski
Rada 15652 (Łomża) - 1 szarfa
rycerska
Rada 16708 (Radom) – 1 szarfa
rycerska
Rada 16642 (Kielce) – 1 pin rycerski
Rada 16766 (Radom) – 1 pin rycerski
Rada 16181 (Tarnów) – 1 pin rycerski

W imieniu Rady Stanowej serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym Radom i informuję, że nagrody te zostaną wręczone podczas
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rycerzy
Kolumba na Jasną Górę w dniach 1718 listopada 2017 roku.

Jacek Pisz
Dyrektor ds. Członkostwa
Rycerzy Kolumba w Polsce

Konkurs październik-grudzień
„My nie szukamy mężczyzn idealnych. My szukamy mężczyzn dobrych, którzy chcą być lepszymi
i dajemy im możliwość stania się
Najlepszymi! „
Najwyższy Rycerz
Carl Anderson

Za nami pierwszy kwartał roku
bratniego 2017/2018. W tym okresie,
obejmującym czas wakacji, do Rycerstwa w Polsce wstąpiło 73 nowych
Braci i wg stanu na dzień 30 września
2017 r. stanowimy wspólnotę, która
liczy już 4968 Braci Rycerzy,
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działających w 100 Radach Lokalnych Stanowa ufundowała nagrody dla
i wielu tzw. Okrągłych Stołach.
Rad Lokalnych. Szczególnie cenną
nagrodą jest ornat rycerski z logo
Aby mieć możliwość rozwijania się
KofC dla Kapelana Rady, który Rada
i angażowania w realizację wielu różmoże otrzymać, jeżeli przyjmie co
nych programów na rzecz Kościoła,
najmniej 20 nowych Braci Rycerzy.
społeczności, kultury życia, rodziny
czy młodzieży Rady Lokalne powinny
Rodzaj nagród jakie Rady mogą
podejmować
d z i a ł a n i a otrzymać zależy od liczby przyjętych
ukierunkowane
na
w z r o s t nowych Braci Rycerzy w okresie od
członkostwa. W celu zachęcenia Braci 1 października do 31 grudnia 2017 rodo podjęcia tego wysiłku Rada ku.
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Warunkiem koniecznym, jaki musi
być spełniony, aby Rada otrzymała
nagrodę jest wywiązanie się przez
Radę z obowiązku przekazania formularzy 185-PL, 365-PL, 1295-PL
(brakujące formularze powinny być
jak najszybciej wysłane przez Wiel-
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kiego Rycerza Rady na konto email: podejmować wielkie dzieła, w których
raporty@rycerzekolumba.com).
każdy ma swoją cząstkę do
spełnienia.
Zachęcajmy znajomych mężczyzn,
aby wstępowali do naszej wspólnoty Jacek Pisz
Rycerzy Kolumba, wspólnoty która Dyrektor ds. Członkostwa
daje
siłę,
mobilizuje,
pozwala Rycerzy Kolumba w Polsce
jeszcze nie zostały podjęte zbiórki
podpisów proszę o podanie terminów
planowanych zbiórek.

Zacni Bracia Rycerze,
Obecny czas powinien być dla nas
czasem wytężonych działań w kierunku docierania do wszystkich
członków naszego społeczeństwa
z wiedzą na temat prawdziwej wielkiej wartości życia ludzkiego. Powiązane być one powinny z udzielaniem
pomocy w zbieraniu podpisów pod
projektem ustawy Zatrzymaj Aborcję,
którą zapoczątkowała Pani Kaja Godek z Panią Magdaleną KorzekwaKaliszuk.
Jako mężczyźni pomóżmy tym
Paniom oraz wszystkim ludziom, dla
których życie ludzkie ma wielką wartość, tak samo jak dla nas.

7 października to Święto Matki
Bożej Różańcowej i zarazem dzień
wielkiej akcji Polaków „Różaniec do
Granic”. Zachęcam każdego z Was
i całe Wasze rodziny, Waszych przyjaciół i znajomych. Jeżeli możecie, pojedźcie na granicę naszego państwa
i weźcie w dłonie różaniec. Jeżeli nie
możecie pojechać odmówcie różaniec
w swoich domach czy parafiach, łącząc się duchowo z tymi wszystkimi,
którzy modląc się na granicach, otaczają nasz kraj.

Potrzebni są specjaliści od konstrukcji dachów oraz potrzebne są
materiały do odbudowy dachów.
Popytajmy właścicieli i pracowników firm budowlanych o możliwość
charytatywnego przekazania potrzebnych materiałów budowlanych
dla poszkodowanych.

W wielu parafiach już zbierane
były środki na pomoc dla poszkodowanych, ale jest jeszcze wiele rodzin,
które potrzebują naszego wsparcia.
Pomyślmy zatem o zorganizowaniu
Weźcie w dłonie różaniec i rozwa- dodatkowych zbiórek, chociażby mażajcie Wielkie Tajemnice naszego Od- kulatury, na ten cel.
kupienia.
Proszę również o informowanie
Otoczmy modlitwą całą Ojczyznę Waszych społeczności lokalnych
a szczególnie módlmy się za rodziny, o działaniach w Waszych Radach
małżonków i dzieci, narażone na róż- i wysyłanie informacji zarówno na
nego rodzaju zagrożenia i ataki, za stronę główną Rycerzy Kolumba, jak
osoby podejmujące decyzje i sprawu- również wielce wskazane jest, aby
jące władzę, aby podejmowali decyzje umieszczać te informacje na stronach
zgodne z prawem Bożym. Módlmy internetowych Waszych Rad i na Fasię za naszych Kapłanów, by prowa- cebooku. W świecie, gdzie wydarzedzili nas niestrudzenie do Zbawienia, nia tragiczne, skandaliczne i bolesne
a także za chorych, cierpiących, któ- w mediach są na pierwszym miejscu,
rzy swoje cierpienia ofiarują Bogu. pokażmy, że jest wiele rzeczy doMódlmy się także za każde nienaro- brych i pięknych. Pokazujmy je i zadzone dziecko - by mogło się naro- chęcajmy do szerszego w nich udziadzić.
łu.

Nie wyobrażam sobie parafii gdzie
są Rycerze Kolumba i nie byłyby tam
zbierane podpisy.Nie zatrzymujmy
się jednak tylko w swoich parafiach,
ale w miarę możliwości pomagajmy
innym parafiom w tej zbiórce podpisów i dajmy każdej osobie szansę na
Kolejna ważna sprawa to pomoc
oddanie swojego głosu za życiem poszkodowanym po nawałnicy, która
poczętych dzieci.
wyrządziła wiele szkód i stała się powodem wielu nieszczęść.
Bardzo proszę o przesłanie informacji o podjętych już zbiórkach podWciąż można wpłacać darowizny
pisów i ilości zebranych głosów. Jeżeli poprzez link:
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www.kofc.pl/przek/2017nawalnice

Vivat Jezus!
Rafał Szczypta
Dyrektor ds. Programowych
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
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Te dwa świadectwa ukazują nam
traumę i ból, jaki przeżywają rodzice,
a szczególnie mamy utraconych dzieci. W pierwszym z nich rodzice nie
decydują się na pochówek swojego
dziecka na cmentarzu. Prawdopodobnie rozpacz, zagubienie i stres nie
pozwoliły na to. Po trzech dniach następuje jednak refleksja, że chcą takiego miejsca, do którego mogliby
przyjść, by powspominać, czy się poJako wstęp do tego bardzo bole- modlić.
snego artykułu posłużę się dwoma
W drugim przypadku ta sama mawypowiedziami matek, które zostały
ma w odstępie trzech lat traci dwoje
dotknięte nieszczęściem utracenia
dzieci. Trzy lata różnicy, a dowiadujedziecka podczas ciąży:
my się, że była już sposobność i miej„3 dni temu straciliśmy nasz skarb sce, gdzie mogła pochować swoje
( 9tc ) jest nam bardzo ciężko...mamy dziecko. Nawet nadała Mu imię.
1,5rocznego Kubusia i to dzięki niemu
Dlatego trzeba zrozumieć jak
nie popadliśmy w paranoję, choć cały
ogromne znaczenie mają i jaką wartoczas myślimy o naszym skarbie. Mieliścią są Groby (grobowce) Dzieci Utraśmy możliwość odebrania szczątek
conych, czy Pomniki Dzieci Utracow szpitalu i pochowania...przerażało
nych. Coraz częściej widzimy, że wiele
to Nas...Boże! grób… pogrzeb… poosób świeckich, wspieranych bardzo
myślałam wtedy o wszystkich tych
mocno przez kapłanów, jest zaangarodzicach którzy nie mają żadnych
żowanych w tworzenie tego typu
pamiątek, miejsca w którym przychomiejsc. Groby powstają na cmentadzili by i wspominali swoje maleńrzach komunalnych i parafialnych,
stwa...taki mały azyl...i bycie ze swoim
a pomniki bezpośrednio przy kościodzieckiem… nie zdecydowaliśmy się
łach. Naszą ambicją, jako ludzi
na pogrzeb...”
i przede wszystkim katolików powin„W 2006 roku byłam pierwszy raz no być doprowadzenie do takiego
w ciąży. Nieświadoma czekającej stanu, że w każdej miejscowości znajmnie tragedii kochałam to Maleń- dzie się miejsce na godny pochówek
stwo i marzyłam o wspólnej przyszło- dla dzieci utraconych.
ści. To było Moje Kochane Dziecko!
Nasz Zakon Rycerzy Kolumba
W 2009 roku straciłam Maleństwo
również bierze udział w tym dziele.
jeszcze wcześniej. Bolało tak samo
Starajmy się pomagać innym organimocno. 3 lata między dwiema Stratazacjom katolickim w przeprowadzami. Mój Drugi Aniołek trafił na Cmenniu całej procedury, aby taki grób
tarz do Wspólnego Grobu dla Dzieci
mógł powstać. Wspierajmy bardzo
Utraconych. Otrzymał Imię.”
mocno rodziców tych dzieci w dążeniu do tego celu, zmniejszając ich ból.

Zacni Bracia!
Mary Wagner już na wolności!
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Bardzo
serdecznie
dziękuję
wszystkim Braciom, którzy w ostatnim czasie na przełomie sierpnia
i września czynnie włączyli się w akcję
pisania listów poparcia dla kanadyjskiej obrończyni życia - Mary Wagner. Nie przez przypadek z prośbą
o pomoc dla swej córki zwróciła się jej
matka. Z dotychczasowej historii
udzielanego poparcia dla Mary wynika, że w puli korespondencji napływającej do Kanady z całego świata,
połowa pochodzi z Polski...

Często w ich myślach rodzi się niepewność co z duszyczkami ich dzieci
się stanie. Przecież chcieli je ochrzcić,
ale nie było im to dane. Otóż Kościół
Katolicki uważa, że „dziecko, które
umiera w łonie matki jest takim samym człowiekiem, jak każdy z nas.
Należy mu się, tak jak każdemu człowiekowi, szacunek, godne traktowanie i godny pogrzeb. Rodzice mają
prawo do pochówku swego zmarłego
dziecka, niezależnie od wieku, jakie
osiągnęło ono w łonie swej matki.
Papież Benedykt XVI w bulli „Spes
orandi” (Modląca się nadzieja) stwierdza, że dzieci nienarodzone z przyczyn poronienia lub aborcji, mimo
braku chrztu, dostąpią zbawienia
i należy się im pogrzeb.”
Ponadto „w Kościele uznaje się
chrzest pragnienia, czyli włączenie do
rzeczywistości zbawczej kogoś, kto
zamierzał, a z różnych powodów nie
był jeszcze w stanie przyjąć chrztu
sakramentalnego.
W
przypadku
chrztu dzieci, pragnienie i potrzebną
do przyjęcia chrztu wiarę mają rodzice lub opiekunowie. Możemy to odnieść również do sytuacji Dziecka
zmarłego w wyniku poronienia, które
z pewnością zostałoby ochrzczone,
gdyby tylko przyszło na świat, bo taki
był zamiar jego rodziców. [o. R. Pilch
OP]”

Vivat Jezus!
Jerzy Wisłocki
Dyrektor ds. Kultury Życia
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Bracia!
Nie ustawajmy w walce o obronę
życia poczętego! Możemy działać na
różne sposoby. Najważniejszy z nich,
to modlitwa. Modlitwa to najważniejsze wezwanie papieskie naszego umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła
II. Włączajmy się w modlitwę w intencji nienarodzonych całymi rodzinami.
Zachęcam gorąco do włączenia się
w dzieło duchowej adopcji dziecka
poczętego.
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Następnym naszym działaniem i wydrukowane przez Polskie Stowawinna być szeroko pojęta edukacja.
rzyszenie Obrońców Życia Człowieka.
Możemy
również
zorganizować
Możemy podjąć się indywidualnie
w swojej parafii przegląd filmów prolub jako Rada zaangażować się w rozlife, w które można się zaopatrzyć
prowadzanie materiałów pro-life druw Stowarzyszeniu lub pobrać ze strokowanych w formie papierowych ulony internetowej Stowarzyszenia. Rytek lub w urządzenie wystawy procerze Kolumba otrzymali prawa colife, np."Św. Jan Paweł II w obronie
pyright na prezentowanie filmów
życia". Materiały te są przygotowane
w celach edukacyjnych.

Proponowane działania apostolsko-edukacyjne mogą być podjęte
i przeprowadzone tylko za zgodą
Księdza Proboszcza.

jak godzić życie rodzinne z pracą
zawodową? Właśnie skończyły się
wakacje, rozpoczyna się nowy rok
szkolny, wracamy do naszych codziennych, często szarych obowiązków. Znalezienie właściwej równowagi między pracą a życiem rodzinnym
staje się czymś bardzo ważnym dla
naszego rozwoju w ojcostwie. Chcemy być dobrymi w swoim zawodzie,
coraz lepiej zarabiać, aby zapewnić
byt swojej rodzinie ale także pragnieBracia Rycerze,
my być do dyspozycji naszych dzieci
i żon, bo ich kochamy. To nie praca
W jednym z naszych wcześniejczy pieniądze, ale czas jest naszym
szych programów dla ojców jest
największym kapitałem. To, jak nim
przed Rycerzami postawione pytanie:
gospodarujemy, komu i czemu daru-

jemy, tworzy w nas i w oczach naszych dzieci człowieka. Sam Stwórca
(pamiętamy Szema Israel „Słuchaj
Izraelu, to Bóg jest najważniejszy…)
ustanowił nam hierarchię spraw ważnych i najważniejszych, zawsze w takiej kolejności: Pan Bóg, nasz małżonek, nasze dzieci, praca, następne
może być Rycerstwo Kolumba i związane z nim zaangażowanie w dzieła
charytatywne.

o nich, bo całe swoje życie poświęcili
Bogu i ludziom. Żyją w naszej pamięci,
bo nie zapomnieli, po co człowiek żyje
na świecie. Zwracamy się do Boga,
aby za nich podziękować, aby podziękować za to, co dla nas zrobili, kim
byli i czego nas nauczyli.

pokażę Bogu kiedy stąd odejdę. Czy
wtedy nie będę żałował swojego życia? Wtedy może być już za późno.
Czasami człowiek tak bardzo próbuje
zbudować sobie raj na ziemi, że zapomina, że nie na ziemi jest jego ojczyzna.

Z pewnością nasze myślenie o ludziach samotnych i opuszczonych
powinno wyrazić się również w trosce
o groby tych, którym nie ma już kto
zapalić świeczki, sprzątnąć liści,
a przede wszystkim westchnąć w modlitewnej pamięci do Boga o ich
wieczne zbawienie. Myśl o tym jest
bez wątpienia nie tylko wyrazem naszej wiary, ale także ludzkiej wrażliwości i otwartości na drugich.

Być może na cmentarzu, który
odwiedzamy, jest grób kapłana, który
nas chrzcił, uczył katechezy, przygotowywał do innych sakramentów.
Być może jest tam grób jakiegoś zapomnianego kapłana, który żył już
bardzo dawno temu - im wszystkim
winni jesteśmy szczególną pamięć.
Nie możemy o nich zapomnieć, mimo
że dzisiaj nie brakuje nam kapłanów,
bo tych, którzy odeszli, szybko zastąpili młodsi.

Zaniedbane groby kapłanów
Gdy widzimy zaniedbany grób
jakiegoś zmarłego księdza to uświadomiamy sobie, że przecież on nie
założył rodziny, a parafianie, z którymi wiele lat temu pracował, albo nie
żyją, albo już o nim zapomnieli. Czas
naszych modlitw i pamięci za zmarłych nie powinien być czasem myślenia tylko o własnej rodzinie. Przecież
nawet dzieci ze szkół udają się na
cmentarze, żeby zadbać o opuszczone i zaniedbane groby. Jest to wspaniała lekcja wychowawcza.

Kiedy stajemy nad grobem naszych bliskich, powinniśmy sami siebie zapytać: „Jaki jest cel mojego życia? Czy moje życie jest drogą do Nieba? Bo jeżeli moja droga życia nie jest
drogą do świętości, to jest to droga
do nikąd, droga która prowadzi na
Wielu z nich, Kapłanów, którzy zatracenie; droga, z której powinieodeszli do Pana, było zwyczajnymi nem jak najszybciej zawrócić. Każdy
ludźmi. A jednak dzisiaj pamiętamy dzień mojego życia przybliża mnie do
śmierci. Jakie będzie to spotkanie? Co

ZBROJA

Vivat Jezus!
Stefan Weigel-Milleret
Dyrektor ds. Pro-life
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Vivat Jezus
Witold Wielgos
Dyrektor ds. Rodziny
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Bez tych wszystkich kapłanów,
którzy niedawno opuścili nas, czujemy się ciągle osamotnieni, często
smutni i niepocieszeni. Ale przecież
mamy żywe ich wspomnienie, mamy
wspomnienia wspólnie spędzonego
z nimi życia i wspólnych dokonań. To
nie powinno otwierać na nowo naszych ran; ta pamięć ma uświadamiać
nam ich stałą obecność. Przecież tak
9
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głęboko wierzymy w nierozdzielny
związek świata żywych ze światem
zmarłych. A jeśli ta wiara zachwiała
się, to z tym większą żarliwością
zwracamy się ku Eucharystii, ku owemu cudownemu znakowi, jaki pozostawił nam Jezus, aby nam pokazać,
że nie jesteśmy samotni. Eucharystia
to obecność w nieobecności. Tak jest i

Drodzy Bracia Rycerze,
Październik jest miesiącem, w którym tradycyjnie rozpoczyna się nauka
na wyższych uczelniach. Z racji polityki prowadzonej przez ostatnie lata,
oraz pewnych przekonań ludzkich
doczekaliśmy sytuacji, że uczelnie
wyższe mamy w bardzo wielu miastach w Polsce – nie tylko tych dużych. Nie wnikając czy to dobrze czy
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będzie zawsze, aż do końca naszego
ziemskiego życia, aż do momentu,
kiedy się z Nimi spotkamy w domu
Ojca.

grobach. Niech ambicją każdej wspólnoty parafialnej będzie w tym roku
to, żeby kapłańskie groby były pięknie wysprzątane i żeby było przy nich
widać, jak ludzie pamiętają o swoich
Mimo że nie brakuje nam kapłapasterzach.
nów i możemy cieszyć się posługą
kapłańską w naszych świątyniach, nie
zapomnijmy w tym okresie o modliBrat Adam Maślany
twie za zmarłych księży oraz o ich
źle, chciałbym zaproponować możliwość skorzystania z tej okoliczności.
Otóż wiem, że przy różnych, choć
zapewne nie wszystkich, uczelniach
funkcjonują tzw. duszpasterstwa akademickie. Jeżeli w Waszej miejscowości lub jej pobliżu, znajduje się uczelnia wyższa – proponuję nieco się jej
przyjrzeć. Jeżeli funkcjonuje tam
duszpasterstwo akademickie – wesprzeć je, jeżeli nie funkcjonuje, zastanowić się czy nie możemy pomóc lokalnemu kościołowi w jego utworzeniu. Może sami jesteśmy rycerzami
studiującymi albo studiują tam nasze
dzieci, może jesteśmy rektorem albo
wykładowcami na takiej uczelni, albo
znamy tych ludzi. Do potrzeby opieki
duszpasterskiej chyba nie ma konieczności nikogo przekonywać, natomiast warto zauważyć, że współ-

praca z duszpasterstwem/uczelnią
może zaowocować w postaci nowych
przyjęć do naszego Zakonu, pomocy
w naszych akcjach oraz także da nam
możliwość odpowiedzi na niektóre
potrzeby środowiska akademickiego,
które mogą być zgodne z naszym
statutem. Innymi słowy warto włączyć kadrę i studentów w nasze działania (np. wystawa przeciwko aborcji,
Korowód Świętych, wspólne oddawanie hołdu poległym bohaterom) oraz
samemu włączyć się w ich dobre
działania.

Z Braterskim Pozdrowieniem,
Tomasz Szymczak
Dyrektor ds. Społeczności Lokalnej
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Olimpiady specjalne
"Czas ucieka, wieczność czeka."
Każdy kto pragnie zbawienia, powinien sobie zadać pytanie: czy ja
uczyniłem wszystko, by tak się stało?
Pan Jezus powiedział do swoich
uczniów: wszystko co uczynicie dla
tych najmniejszych, to tak jakbyście
mnie uczynili.

statystyczne jest to największa międzynarodowa organizacja na świecie.
Dlaczego? Dlatego, że Olimpiady Specjalne na całym świecie podejmują
działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Łatwo
nam sobie wyobrazić osobę z zespołem Downa, ale już trudniej jej możliwości postrzegania, myślenia, odczuwania czy wyrażania emocji. Osoby
z niepełnosprawnością intelektualną
bardzo często są sprawne fizycznie,
a ich wygląd zewnętrzny nie zawsze
wskazuje na jakieś deficyty. Nie potrafią jednak samodzielnie w środowisku funkcjonować i w pełni korzystać
z dobrodziejstwa świata zewnętrznego. W tym właśnie pomagają im
Olimpiady Specjalne.

Czynienie dobra bliźnim może
mieć wielowymiarowy aspekt. Rycerze Kolumba, organizacja która zrodziła się Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej, jest przykładem
organizacji podejmującej właśnie takie działania. Inna organizacja, która
też powstała w USA, Special Olimpics
International, od samego początku
stała się beneficjentem szlachetnej
Olimpiady Specjalne w Polsce istpomocy wrażliwych ludzi. Olimpiady
nieją od 1986 roku. W codziennej
Specjalne to międzynarodowa orgadziałalności na rzecz osób z niepełnonizacja skupiająca 175 państw na casprawnością, Olimpiady Specjalne
łym świecie. Biorąc pod uwagę dane
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organizują całoroczne treningi i zajęcia sportowe, obozy i turnusy rehabilitacyjne, zawody sportowe rangi regionalnej i ogólnopolskiej, badania
lekarskie oraz wyjazdy na zawody
międzynarodowe. By realizować swoje plany, Olimpiady Specjalne muszą
zapewniać swoim zawodnikom sprzęt
sportowy, ubiory sportowe, transport
na zajęcia i zawody, dostęp do obiektów sportowych i wiele innych elementów, które wymagają zarówno
ludzkiej pracy, konkretnego działania
jak również środków finansowych.
Faktem jest, że Olimpiady Specjalne
otrzymują na swoją działalność spore
środki publiczne. Dzięki nim mogą
funkcjonować, ale nie otrzymują ich
na tyle by lepiej rozwijać statutową
działalność. Tu pojawia się pole
i płaszczyzna do współpracy, współdziałania z Rycerzami Kolumba.
Z mojego 30 letniego doświadczenia
pracy dla Olimpiad Specjalnych wyni10
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ka, że każdy najdrobniejszy odruch,
gest, dany osobie niepełnosprawnej
nie tylko sprawia radość tej osobie,
ale również tej, które to okazuje.
Chciałbym zachęcić wszystkie lokalne
Rady Rycerzy Kolumba do nawiązania współpracy z Olimpiadami Specjalnymi. Możemy pomagać na różne
sposoby. Jeśli ktoś ma uprawnienia
trenerskie, może poprowadzić zajęcia
lub być asystentem takich zajęć. Jeśli
ktoś ma firmę transportową, może
wykonać nieodpłatną usługę dowozu
na zajęcia, zawody czy przewozu
sprzętu w czasie zawodów sportowych. Można zorganizować zbiórkę
ubiorów lub sprzętu sportowego, ale
muszą to być rzeczy nieużywane.
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Może ktoś zna osobę zamożną, która
przekaże darowiznę na konkretny cel
w Olimpiadach Specjalnych. Tych
form współpracy i pomocy może być
bardzo wiele. Każda będzie ważnym
wkładem w pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Najważniejsze to chcieć, a sposób się
z pewnością znajdzie. Olimpiady Specjalne działają w całym naszym kraju.
Na stronie:

opiecznych Olimpiad Specjalnych naprawdę daje wiele radości i satysfakcji. Zachęcam, dajcie sobie i innym tę
szansę!

Grzegorz Małkus
Prezes Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie
Rada Rycerzy im. Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej
e-mail: grzesiek.malkus@wp.pl
www.olimpiadyspecjalne.pl tel. 693 645 147.
znajdziemy adresy wszystkich Oddziałów Regionalnych, z którymi war- Vivat Jezus!
to nawiązać kontakt. W ułatwieniu
nawiązania tych kontaktów służę też Rafał Szczypta
osobistą pomocą. Praca dla pod- Dyrektor Stanowy ds. Programowych

Kalendarium Rycerskie
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Kalendarz Peregrynacji
3. Rada nr 15820 w Lęborku – od 14
do 21 października
4. Rada nr 15527 w Słupsku; parafia
Mariacka – od 21 do 22 października
5. Rada nr 15527 w Słupsku; parafia
Najświętszego Serca Jezusowego – 23
października
6. Rada nr 15527 w Słupsku; parafia
pw. św. Jana Kantego – 24 października
7. Rada nr 15527 w Słupsku; parafia
pw. św. Faustyny – 25 października
8. Schronisko Brata Alberta w Słupsku – 26 października
9. Okrągły Stół w Sławnie – od 27 do
28 października
10. Rada nr 16259 w Koszalinie – od
28 października do 4 listopada

Polska Południowa
Rejon 3
Delegat Rejonowy – br. Leszek Kucharski
1. Rada 15015 w Starachowicach – od
7 do 14 października (WR br. Robert
Woskowicz)
2. Rada 15894 w Starachowicach - od
14 do 21 października (WR br. Mariusz
Zaborski)

Rejon 21
Delegat Rejonowy – br. Marcin
Piętak
1. Rada 14023 w Starachowicach – od
21 do 28 października (WR br. Zenon
Łodziej)
2. Rada 16165 w Ostojowie – od 28
października do 4 listopada (WR br.
Paweł Zaczek)
3. Rada 15281 w Skarżysku Kościelnym – od 4 do 11 listopada (WR br.
Zbigniew Ścisłowicz)
4. Rada 14577 w Skarżysku Kamiennej
– od 11 do 18 listopada (WR br.
Krzysztof Randla)

Rejon nr 9
Delegat Rejonowy – br. Bohdan
Chołod
1. Rada nr 16640 w Szczecinie; Katedra – od 4 do 11 listopada
2. Rada nr 15856 w Warszewie – od 11
Rejon nr 22
do 18 listopada
Delegat Rejonowy – br. Marek Zię- 3. Rada nr 14989 w Mierzynie – od 18
tek
do 25 listopada
4. Rada nr 16277 w Pyrzycach – od 25
1. Okrągły Stół w Chojnicach – od 7 do listopada do 2 grudnia
12 października
5. Rada nr 15219 w Poznaniu – od 2 do
2. Okrągły Stół w Borowym Młynie – 9 grudnia
od 12 do 14 października

Polska Północna

Nowy numer Columbii
Serdecznie zapraszamy do lektury nowego wydania Columbii.
W październikowym numerze znajdziecie relację z 135. Najwyższej Konwencji
oraz doroczny raport Najwyższego Rycerza, który opowiada o:
 radach nagrodzonych za dzieła miłosierdzia, w tym o jednej polskiej radzie
 rekordowej liczbie godzin przepracowanych przez Rycerzy dla dobra Kościoła i potrzebujących
 środkach przekazanych przez Rycerzy na cele charytatywne w minionym
roku bratnim
 pomocy udzielanej przez Rycerzy chrześcijanom prześladowanym na Bliskim Wschodzie
 rozwoju członkostwa
 budowaniu przez Rycerzy Kościoła domowego
 osiągnięciach pro-life
A także o wielu innych wydarzeniach ostatniego roku Rycerzy Kolumba.
Jeśli znasz kogoś, kto powinien przeczytać teksty znajdujące się w tym numerze, nie wahaj się i prześlij mu tego maila
lub link do najnowszego wydania.
Zachęcamy także do zapoznania się z Archiwum Columbii.
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Skarbiec Rycerski
Jesteśmy organizacją katolików
świeckich oddanych służbie Kościołowi. Dlatego organizacji Kościoła katolickiego w Polsce poświęcimy pierwsze hasła SKARBCA RYCERSKIEGO.
Historię zmian struktur administracyjno-terytorialnych
Kościoła
katolickiego w Polsce podzielić można
na siedem okresów wyznaczonych
cezurami znaczących dla całego kraju
wydarzeń historycznych i reform administracyjnych samego Kościoła:
– I Rzeczpospolita – lata 968−1772/1795,
– okres rozbiorów – lata 1772/1795−1918,
– okres międzywojenny – lata 1918−1939,
– okupacja hitlerowska – lata 1939–
1945,
– pierwszy okres Polski Ludowej, największych prześladowań Kościoła lata 1945–1972,
– drugi okres Polski Ludowej – lata
1972–1992,
– okres po wielkiej reformie administracyjnej Kościoła w Polsce – od
1992 r.
W roku 966 książę Mieszko przyjmując chrzest wprowadził państwo
Polan w krąg zachodniej kultury
chrześcijańskiej. Działalność Kościoła
katolickiego przez pierwsze lata miała
charakter misyjny, ale już od roku
1000 papież Sylwester II i cesarz Ottona III utworzyli arcybiskupstwo
gnieźnieńskie w skład którego weszły
biskupstwa kołobrzeskie, krakowskie
i wrocławskie. W kolejnych wiekach
struktura administracyjna Kościoła
odznaczała się dużą dynamiką. Na
początku XI w. doszło do likwidacji
diecezji kołobrzeskiej (1013 r.) i powołania nowej ze stolicą w Kruszwicy
(1031 r.). W 1075 r. powstała także
nowa diecezja na Mazowszu (stolica
w Płocku). Na początku XII w. powołano diecezję w Lubuszu obejmującą
Ziemię Lubuską, a krótko potem diecezję pomorską z siedzibą w Wolinie.
Trzeba zaznaczyć, że zmieniały się nie
tylko granice biskupstw, ale także ich
siedziby. Z Kruszwicy biskupi przenieśli się do Włocławka (diecezja włocławska), a z Wolina do Kamienia Pomorskiego (diecezja kamieńska).
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W XIV w. widoczna była ekspansja
polskiego Kościoła na wschód. Utworzono biskupstwo w Wilnie i, przede
wszystkim, archidiecezję halicką
w Haliczu, przeniesioną następnie
do Lwowa. Następstwem ustanowienia drugiej metropolii było stworzenie urzędu prymasa Polski. W 1772 r.
liczba diecezji spadła do 17. Były to
diecezje chełmińska, gnieźnieńska,
inflancka, krakowska, płocka, poznańska, smoleńska, wileńska, włocławska,
żmudzka,
bakowska
(Mołdawia), chełmska, kamieniecka,
kijowska, lwowska, łucka i przemyska.
Oprócz nich na ziemiach polskich
znajdowały się podporządkowane
bezpośrednio Stolicy Apostolskiej
diecezje warmińska i wrocławska.
Okres zaborów pociągnął za sobą
olbrzymie, nie zawsze pozytywne
i chciane przez hierarchów i wiernych,
zmiany. W 1782 r. powołano z istniejącej od 1773roku „diecezji białoruskiej” arcybiskupstwo w Mohylewie.
Wcześniej jeszcze Katarzyna II zlikwidowała diecezje wileńską, kamieniecką i łucką. Ostateczny kształt struktura diecezjalna uzyskała na mocy
bulli Piusa VI z 1798 r.. W 1818 r. z diecezji Królestwa Polskiego powstała
metropolia warszawska. Zmiany dotknęły także ziem zaboru austriackiego. Najważniejszą z nich było powołanie diecezji lubelskiej. Ważnym momentem w dziejach administracji kościelnej na ziemiach polskich był
wspomniany już wcześniej rok 1818.
Zawarty między Aleksandrem I Romanowem a Kościołem konkordat
nadawał Warszawie tytuł metropolii.
W jej skład weszły archidiecezja warszawska i diecezje: janowska, krakowska, lubelska, płocka, sandomierska,
augustowska i kujawska. Metropolita
warszawski uzyskał jednocześnie tytuł prymasa Królestwa Polskiego.
W zaborze pruskim diecezja poznańska stała się metropolią, wrocławską
podporządkowano zaś bezpośrednio
Rzymowi. Reorganizacja w tym okresie polegała głównie na powiększaniu
dużych diecezji kosztem mniejszych.
Tak stało się w przypadku diecezji
wrocławskiej, chełmińskiej i warmińskiej. W zaborze austriackim do trze-

ciej dekady XIX w. utrzymał się istniejący wcześniej podział z metropolią
lwowską. W 1821 r. utworzono diecezję tyniecką, pięć lat później przekształconą w diecezję tarnowską Dalsze zmiany nastąpiły po upadku Powstania Styczniowego. Władze carskie w ramach represji zerwały konkordat i zlikwidowały diecezje kamieniecką i mińską. Zawarte w 1880 r.
porozumienie ze Stolicą Apostolską
zatwierdzało formalną likwidację wymienionych wcześniej jednostek oraz
likwidację diecezji podlaskiej. Nadano
im jednocześnie status administratur
apostolskich. Erygowano także diecezję kielecką. W tym samym roku papież Leon XIII zmienił granice diecezji
krakowskiej i ogłosił ją tzw. diecezją
wyjętą.
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. rozpoczęło nowy etap
w historii Kościoła w Polsce. Już na
początku wyznaczono kilka celów
działań dotyczących struktur terytorialnych. Najważniejszy polegał na
dostosowaniu podziału przestrzennego do nowych granic państwowych. W granicach Polski leżały trzy
metropolie – gnieźnieńsko - poznańska, warszawska i lwowska. Czwarta
metropolia znalazła się w granicach II
RP częściowo – mohylewska. Funkcjonowały 4 archidiecezje i 12 diecezji
oraz 3 inne, podzielone granicą państwową, których stolice znajdowały
się w krajach ościennych – części diecezji wrocławskiej, żmudzkiej i spiskiej. Poza terytorium Polski znalazły
się fragmenty diecezji: wileńskiej
i sjejeńskiej, łuckiej, mińskiej i chełmińskiej oraz archidiecezji poznańskiej i lwowskiej.
W 1925 r. wszedł w życie konkordat regulując m.in. podział terytorialny Kościoła w Polsce. Na jego mocy
erygowano 5 metropolii – gnieźnieńsko-poznańską, warszawską, wileńską, lwowską i krakowską oraz 21 diecezji i archidiecezji. Tylko 10 z nich
miało historię sięgającą I Rzeczpospolitej. Warto zauważyć także, że choć
granice metropolii pokrywały się
z granicami Rzeczpospolitej, to już
podziały niższego rzędu (diecezje) nie
nawiązywały do struktur administracyjnych państwa.
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Po odzyskaniu niepodległości rozpoczął się kolejny rozdział budowy
administracji i organizacji rzymskokatolickiej w Polsce. Lata 1945–1972 nazwać można okresem największych
prześladowań Kościoła i jednocześnie
tymczasowości jego struktur terytorialnych. Już w 1945 r. nowo przejęte
ziemie objęte zostały administraturami apostolskimi w Gdańsku, Olsztynie, Opolu, Wrocławiu i Gorzowie. Dla
27 parafii archidiecezji lwowskiej, które pozostały na terenie Polski ustanowiono administraturę apostolską
w Lubaczowie, dla 56 parafii z metropolii wileńskiej administraturę w Białymstoku, a dla 35 parafii diecezji pińskiej
powołano
administraturę
w Drohiczynie. Pod koniec czerwca
1972 r. roku papież Paweł VI ogłosił
bullę Episcoporum Poloniae coetus
ustanawiającą nowy podział terytorialny dla Kościoła w Polsce. Na mocy
dokumentu tworzono 5 metropolii –
gnieźnieńską, warszawską, krakowską, poznańską i wrocławską. Utrzymano również administratury w Lubaczowie i Białymstoku. Bulla stanowiła także o erygowaniu 4 nowych
diecezji – opolskiej, gorzowskiej,
szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej.
.
Na kolejną zmianę granic metropolii
i diecezji trzeba było czekać 20 lat.
Umożliwiły ją przemiany polityczne
w kraju. W ogłoszonej 25 marca 1992
r. bulli Totus Tuus Poloniae populus
Jan Paweł II ogłosił erygowanie nowych i potwierdził istnienie pozostałych jednostek. Trzynaście nowo
utworzonych diecezji to diecezje: bielsko-żywiecka, elbląska, ełcka, gliwicka, kaliska, legnicka, łowicka, radomska, rzeszowska, sosnowiecka, toruńska, zamojsko-lubaczowska i warszawsko-praska. Kraj podzielono na
13 metropolii – gnieźnieńską, krakowską, poznańską, warszawską, wrocławską, przemyską, szczecińskokamieńską, gdańską, warmińską, białostocką, częstochowską, katowicką
i lubelską. Ostatnia korekta struktury
terytorialnej
Kościoła
nastąpiła
w 2004 r. Utworzono wtedy dwie
nowe diecezje – bydgoską i świdnicką
oraz do rangi metropolii wyniesiono
archidiecezję łódzką. Obecnie w Polsce funkcjonuje 14 rzymskokatolickich archidiecezji metropolitalnych
i 27 diecezji oraz ordynariat polowy.
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Od roku 1000 do dnia dzisiejszego
diecezja jest podstawową jednostką
administracyjną Kościoła katolickiego
w Polsce. Diecezje funkcjonują w ramach prowincji kościelnych czyli metropolii, zwanych najczęściej archidiecezjami.
.
Pierwsi chrześcijanie nie używali terminu diecezja. Kościół Powszechny
podzielony był na autonomiczne kościoły partykularne, które były postrzegane przez wszystkich jako
wspólnoty personalne nie terytorialne. Kościół partykularny skupiał
chrześcijan danego miasta i jego okolic. Na jego czele stało prezbiterium,
którego przewodniczący - od przełomu I i II w. - zaczął używać tytułu biskupa. W IV w. - po ogłoszeniu chrześcijaństwa religią panującą w imperium rzymskim - rozpoczęła się masowa chrystianizacja mieszkańców
miast i osad rolniczych. Wielka liczba
nowych wiernych wymagała reformy
administracji kościelnej. Zaczęto akcentować funkcję terytorialną kościoła partykularnego. W ramach tegoż
kościoła zaczęto tworzyć sieć parafii
miejskich i wiejskich, a całe terytorium objęte organizacją parafialną
i podległe władzy biskupa danego
kościoła, zaczęto nazywać diecezją.
Mimo pozornego porzucenia dawnego nazewnictwa, aż do dnia dzisiejszego prawo kanoniczne używa na
oznaczenie diecezji także nazwy kościoła partykularnego. Jednostką pomocniczą w ramach diecezji są dekanaty. Dekanat (archiprezbitrat, wikariat rejonowy, rejon) – jest jednostką organizacyjną kościołów katolickich obejmująca kilka do kilkunastu
parafii z dziekanem (wikariuszem rejonowym, archiprezbiterem) na czele
wizytującym parafie podległego mu
rejonu w sposób określony przez biskupa diecezjalnego. Obowiązki i prawa dziekana określa prawo powszechne
i
partykularne.
Pierwsze dekanaty na obszarze Europy Zachodniej powstawały od około
VI-VII wieku, a na ziemiach polskich
prawdopodobnie od końca XII wieku.
U schyłku średniowiecza nastąpiło
wyraźnie zmniejszenie roli dekanatów
oraz stojących na ich czele dziekanów
na rzecz uprawnień archidiakonów.
Dopiero w okresie po Soborze Trydenckim (1545-1563) doszło do
wzmocnienia roli dziekana i rozwoju

organizacji dekanalnej, która stała się
pośrednim ogniwem administracji
diecezjalnej. W Polsce istnieje obecnie
1157 dekanatów (2015) w tym 15 dekanatów wojskowych.
Przechodzimy do najmniejszej
a jednocześnie najważniejszej, podstawowej jednostki organizacyjnej
Kościoła katolickiego jaką jest parafia
(łac. parochia). Praca na rzecz parafii
należy do podstawowych zadań Rycerzy Kolumba.
Warto więc poznać zasady funkcjonowania parafii.
W pierwszym słowniku języka polskiego S.B. Lindego z 1811 r. czytamy:
„ parafia - okolica do jednego kościoła i plebana należąca”. W encyklopediach wydawanych w okresie PRL
słowo „parafia” nie figurowało. Wyjątek stanowi Leksykon PWN z 1972 r.
, który informuje że parafia to „w kościołach chrześcijańskich podstawowa, najmniejsza jednostka administracyjna zarządzana przez proboszcza”. Sposób działania parafii i urzędu
proboszcza reguluje w Kościele katolickim Kodeks Prawa Kanonicznego
z 1983 roku zwłaszcza Rozdział VI
zatytułowany - PARAFIE, PROBOSZCZOWIE I WIKARIUSZE PARAFIALNI
(w kanonach 515 - 552). Zgodnie z 515
§1Kanonem Prawa Kanonicznego
„Parafia jest określoną wspólnotą
wiernych, utworzoną na sposób stały
w Kościele partykularnym, nad którą
pasterską pieczę, pod władzą biskupa
diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi.”
Kompetencje biskupa diecezjalnego
w stosunku do parafii określa §2 515
kanonu
prawa
kanonicznego.
„Erekcja parafii, zniesienie jej lub dokonywanie w niej zmian, należy do
wyłącznej kompetencji biskupa diecezjalnego(…).
„Parafia
erygowana
zgodnie
z prawem posiada mocą samego prawa osobowość prawną”. To samo
Prawo Kanoniczne w kan.518 wyróżnia parafie terytorialne - leżące na
określonym terytorium i personalne,
do których należy grupa wiernych
określona wg obrządku, języka, narodowości, albo w inny sposób. „Z zasady ogólnej parafia powinna być terytorialna, a więc obejmująca wszystkich wiernych określonego terytorium. Gdzie jednak jest to wskazane,
należy tworzyć parafie personalne,
14

www.RycerzeKolumba.com
określone z racji obrządku, języka,
narodowości wiernych jakiegoś terytorium, albo z innego jeszcze powodu.” Począwszy od czasów średniowiecza, szczególnie po IV Soborze
Laterańskim (1215), parafie odgrywały
istotną rolę w życiu Kościoła i państwa. Stanowiły one najważniejszą
komórkę życia religijnego i społecznego. Były one nie tylko najniższymi
jednostkami terytorialnymi w organizacji kościelnej, ale również zachowywały ścisłą więź z organizacją państwową, gdyż pełniły do początku
XIX wieku rolę podstawowej jednostki w administracji państwowej.
Ośrodki parafialne tworzyły swoistego rodzaju centra, w których skupiało
się życie religijne, kulturalne, społeczne i oświatowe danego terenu.
W wielu parafiach rola ww. centrów
jest podtrzymywana.
.
W literaturze przedmiotu nie ma
zgodnego stanowiska, co do czasu
powstawania pierwszych parafii na
ziemiach polskich. Historycy, którzy
pod pojęciem parafii rozumieją wyraźnie zakreślony okręg parafialny
oraz czynnik jurysdykcji kościelnej
twierdzą, że pierwsze parafie powstawać zaczęły stosunkowo późno (XII/
XIII w.). Natomiast badacze, którzy
istnienie parafii utożsamiają z funkcjonowaniem kościołów, metrykę
ośrodków duszpasterskich przesuwają na okres znacznie wcześniejszy (X
w). Ważnym elementem prawnego
ustroju parafialnego był tzw. przymus parafialny, czyli obowiązek spełniania określonych praktyk religijnych
we właściwym kościele parafialnym.
Do niego mieli udawać się wierni na
obowiązkowe msze niedzielne i świąteczne, tu też tylko mogli przyjmo-
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wać sakramenty. Proboszczowi nie
wolno było udzielać posług religijnych cudzym parafianom, a nawet
tolerować ich obecności na nabożeństwach w swoim kościele. Zasady te
ustalił IV Sobór Laterański w 1215 r.
W Polsce wprowadziły je statuty legata Filipa w roku 1279. Pod koniec
średniowiecza sieć parafii w Polsce
była już wyraźnie zarysowana. Ich
ogólną liczbę szacuje się w tym czasie
na 6 000.
Przez stulecia liczba parafii i ich
sieć zmieniała się. Po II wojnie światowej zmiana sieci parafialnej wywołana
została zmianą granic państwowych
Polski. Starano się bardzo dynamicznie odbudowywać sieć parafii w kraju.
Zupełnie nowe struktury powstawały
na Ziemiach Odzyskanych. W okresie
od 1946 do 1957 r. liczba parafii ogółem wzrosła z 5 897 do 6 527. Obecnie
mamy w Polsce 10 248 parafii.
Przypomnijmy już cytowany 515 § 1
Kanon Prawa Kanonicznego, który
mówi „Parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób
stały w Kościele partykularnym, nad
którą pasterską pieczę, pod władzą
biskupa diecezjalnego, powierza się
proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi.” Na czele parafii terytorialnej jaki i personalnej z woli i „pod władzą biskupa diecezjalnego” stoi proboszcz (łac. parochus), pleban (łac.
plebanus) jako pasterz i administrator.
Do podstawowych obowiązków
proboszcza należą:
• Troska o prawowierność nauczania
w parafii i wierność parafian wobec
magisterium Kościoła zwłaszcza

przez głoszenie homilii w niedziele
i święta nakazane oraz przez prowadzenie katechizacji dzieci i dorosłych.
• Troska o życie sakramentalne w parafii oraz czuwanie nad prawowiernością sprawowanej liturgii.
• Troska o życie codzienne swoich
parafian zwłaszcza przez odwiedzanie ich rodzin, wspieranie potrzebujących, pocieszanie, opiekę nad chorymi i umierającymi oraz jeżeli tego wymaga konieczność, przez upominanie.
• Rezydencja w domu na terenie parafii. Proboszcz ma jednak prawo do
miesiąca urlopu w czasie roku, który
może wykorzystać zgodnie z własnym uznaniem. Każde opuszczenie
parafii na dłużej niż tydzień proboszcz musi zgłosić biskupowi.
• We wszystkie niedziele i święta nakazane proboszcz zobowiązany jest
do odprawienia mszy za powierzonych sobie parafian.
• Odpowiedzialność za właściwe prowadzenie ksiąg parafialnych i dokumentacji parafii. Troska o archiwum
parafii
oraz
o
jej
pieczęć.
• Reprezentowanie parafii wobec
wszystkich czynności prawnych oraz
w sposób zgodny z prawem kanonicznym i powszechnym zarządzanie
jej majątkiem.
Szczegółowy sposób sprawowania
urzędu proboszcza reguluje w Kościele katolickim Kodeks prawa kanonicznego (zwłaszcza w kanonach 517 544).
Pragnąc wypełnić misję
naszego założyciela księdza Michaela
J. McGivney’a mamy obowiązek dotarcia do ponad dziesięciu tysięcy
parafii, w których Rycerze Kolumba
powinni wspierać księży proboszczów
i wzmacniać wspólnotę parafialną.
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Czcigodni Księża Kapelani, Zacni Bracia Rycerze,
Wszechmogący i miłosierny Bóg, który dał Narodowi Polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc
i obronę, i w sposób niezwykły wsławił czcią wiernych Jej Jasnogórski wizerunek, wiele razy w historii naszej Ojczyzny
za Jej wstawiennictwem okazał nam swoje nieskończone miłosierdzie. (...) Klękając przed obliczem Jasnogórskiej Królowej, modlę się, aby mój Naród, przez wiarę w Jej niezawodną pomoc i obronę, odnosił zwycięstwo nad wszystkim,
co zagraża godności ludzkiej i dobru naszej Ojczyzny. Polecam Jej macierzyńskiej opiece Kościół na ziemi Polskiej, aby
przez świadectwo świętości i pokory zawsze umacniał nadzieję na lepszy świat w sercach wszystkich wierzących.
Proszę o odwagę dla odpowiedzialnych za przyszłość Polski, aby wpatrzeni w postać O. Augustyna Kordeckiego,
potrafili bronić każdego dobra, które służy Rzeczypospolitej. (...) Zawierzam naszą Ojczyznę, cały Kościół
i siebie samego Jej matczynej opiece. (Ojciec Święty Jan Paweł II, Przesłanie na jubileusz 350. rocznicy cudownej obrony Jasnej Góry, 1 kwietnia 2005 r.).
Księża Kapelani, Bracia Rycerze Kolumba,
idąc za głosem Świętego Jana Pawła II, w dniach 17–18 listopada 2017 roku wspólnie z Rodzinami, przyjaciółmi,
znajomymi modlić się będziemy przed Obliczem Jasnogórskiej Królowej Polski.
U stóp Czarnej Madonny będziemy się modlić za nasze Rodziny, za Zakon Rycerzy Kolumba, za naszą Ojczyznę.
Będzie to również pierwsze wspólne spotkanie z naszym Kapelanem Stanowym, JE Ks. Abp. Wacławem Depo. Spotkamy się także z siostrami Albertynkami i braćmi Albertynami oraz wręczymy Nagrody Rady Najwyższej dla Rad
Lokalnych.
Poza Rycerzami i Rodzinami, Zapraszam naszych znajomych i przyjaciół, którzy jeszcze nie są Rycerzami Kolumba, ale wspólnie z nami niejednokrotnie realizują Dzieła Miłosierdzia. Na Jasnej Górze przeprowadzimy Ceremonię
Przyjęć, dając możliwość kolejnym katolickim mężczyznom wstąpić w nasze szeregi.
Wzorem roku ubiegłego, nasze Pielgrzymowanie chcemy powiązać z konkretnym Dziełem Miłosierdzia, dlatego
wszystkich zachęcam do przywiezienia ze sobą: kocy, kołder, poduszek, pościeli .
Dary te zostaną przekazane do domów opieki prowadzonych przez siostry Albertynki.
Do zobaczenia przed Jasnogórskim Obrazem Królowej Polski.

Vivat Jezus!
Tomasz Wawrzkowicz
Delegat Stanowy w Polsce Zakonu Rycerzy Kolumba
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Informacje organizacyjne
PROGRAM
17 listopada 2017 - piątek
od 18:00 - rejestracja pielgrzymów /Kaplica Różańcowa/
19:30 - Różaniec /Kaplica Cudownego Obrazu/
21:00 - Apel Jasnogórski /Kaplica Cudownego Obrazu/
18 listopada 2017 - sobota
7:30 - Msza święta pod przewodnictwem JE Ks. Abp. Wacława Depo /Kaplica Cudownego Obrazu/
8:30 - śniadanie (we własnym zakresie)
9:00-9:30 Rejestracja dla przybywających w sobotę, zbiórka kocy, pościeli, kołder, poduszek /Kaplica Św. Józefa/
10:0-13:00 - Konferencja - /Kaplica Św. Józefa/
- Spotkanie z JE Ks. Abp. Wacławem Depo, Kapelanem Stanowym Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
- Peregrynacja Relikwii i Obrazów Św. Brata Alberta oraz realizowane przez Rycerzy Kolumba Dzieło Miłosierdzia
– Siostry Albertynki, Bracia Albertyni, Rycerze Kolumba
- Wprowadzenie do Obchodów 100-rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
- Wręczenie nagród Rady Najwyższej dla Rad Lokalnych
13:30 - Droga Krzyżowa /Wały Jasnogórskie/
Zakończenie pielgrzymki przy pomniku Jana Pawła II
15.00 - Ceremonia Przyjęć
Uczestników pielgrzymki prosimy o zgłoszenie i wniesienie opłaty rejestracyjnej (20 zł od uczestnika) poprzez
stronę www.rycerzekolumba.com do dnia 10 listopada 2017. Z opłat zwolnione są osoby duchowne i dzieci.
NOCLEGI
Adresy miejsc noclegowych, gdzie indywidualnie należy zarezerwować noclegi.
1. S. Św. Elżbiety, ul. Zgody 13/15: tel. 343241483: pok. 5-osobowe
2. Dom Pamięci Kard. Wyszyńskiego, ul. Wyszyńskiego 12: tel. 343615228: 150 m od Jasnej Góry
3. S. Nazaretanki, ul. 7 Kamienic 23: tel. 696080686, pok. 2, 3, 4-osobowe z łazienkami, miejsc ok.80; obok Jasnej Góry
4. S. Brygitki, ul. św. Elżbiety: tel. 343651576; pok. 1, 2, 3-osobowe /wysoki standard/, ok. 450 m od Jasnej Góry
5. S. Betanki, ul. Kordeckiego 62: tel. 343244610; pokoje 2, 3, 4-osobowe /nie wszystkie z łazienkami/, ok.400 m od
Jasnej Góry
6. S. Szarytki /Dom Rekolekcyjny/, ul. św. Barbary; tel. 343241117,
7. S. Samarytanki, ul. Wyszyńskiego 24; tel. 343241932,
8. Dom Pielgrzyma, tel. 343777564, pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe z łazienkami o różnym standardzie
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Aktualnie w Parafiach i Radach przeżywamy peregrynację Relikwii Św. Brata Alberta i obrazów "Ecce Homo" i św.
Brata Alberta. To właśnie na ten czas refleksji i duchowego przeżywania tych peregrynacji, brat Wojciech Domagała,
członek Rady 15299 im. św. Jana Pawła II w Suchedniowie, napisał piękny wiersz.
Zachęcam do przemyśleń i refleksji nad słowami tego wiersza, dzięki któremu jeszcze bardziej będziemy mogli
przezywać duchową wartość peregrynacji relikwii i obrazów.

Tadeusz Odzimek—Kustosz Rady 15299 w Suchedniowie

ECCE HOMO
Jak dumnie brzmi – „Słowo” – jak wysoko stawia,
Żeś mnie – Panie – stworzył na Swe podobieństwo? –
Lecz…, co w oczach Twoich, mnie, Człeka „rozsławia”? –
Moja dobroć – Panie? – Czy me okrucieństwo?! –
Czy potrafię dostrzec obok – „Brata Mego”?! –
Co potrafię zrobić, dla Niego, od siebie?! –
Jak bardzom daleki… „Podobieństwa Twego”?! –
Ty wiesz i to widzisz – Ty – Któryś jest w niebie! –
Bo…, Jeśli ktoś, dla mnie, swe serce okaże? –
Nie wystarczy, tylko dobro odwzajemnić –
W trójnasób odpłacę…, miłość swą obnażę,
Względem „Mego Brata”…, by Twa wole pełnić. –
By uczynić więcej, niż się otrzymało! –
Nie… żywić nadziei na odwzajemnienie! –
Czuć niedosyt w duszy – tak mało się dało! –
By to było moje i Twoje Pragnienie! –
Bo pierwszy wyciągnął swa dłoń – On – do Ciebie! –
Tyś był… wtedy bierny – (nie wziąłeś…, nie dałeś). –
Czyn wielki uczynił…, dając coś, od siebie…,
Tak…, z odruchu serca, darmo otrzymałeś! –
Spójrz na Chmielowskiego! – Świętego Alberta…,
A nam wszystkim „Brata”! – Nam – wzorca godnego! –
Poświęcił się „Nędzy”! – Piękna to oferta! –
Dał siebie, dla innych, bez reszty…, całego! –
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Porzucił swą sławę…, stan
i posiadanie. –
Zgrzebny wór przyodział
i zbratał z biednymi. –
Dla Nich… poświęcenie i dla
Nich… oddanie. –
Krzątał się w zaułkach
pomiędzy chromymi. –
Bo Mu przyświecało – „Ecce
Homo” – Panie! –
Przygarniał
i
karmił…,
opatrywał rany. –
Żył, wśród Nich… szczęśliwy,
przez… posługiwanie! –
Przecież – każdy Człowiek –
winien być kochany! –
Boś, Nas stworzył – Boże – na „Swe podobieństwo”! –
„Ecce Homo”! – Brat Mój…, z Twojej łaski dany! –
Przejdę mimochodem?! – Bo…, smród,
przekleństwo?! –
Pochylę się nad Nim…, Będę Mu oddany!

głód

Wojciech Domagała

Suchedniów, 26.09.2017r.
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