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Słowo Delegata Stanowego
Czcigodni Księża Kapelani,

szałkami Sejmu i Senatu. W Uroczystościach uczestniczyć będą również
Bracia Rycerze Kolumba z Warszawy
i okolic.

Zacni Bracia Rycerze,
listopad jest miesiącem, w którym
w szczególny sposób wspominamy
naszych zmarłych.

Czcigodni Księża Kapelani, Zacni
Bracia Rycerze,

Ten czas zachęca nas abyśmy swój
wzrok kierowali ku niebu, które jest
celem naszej ziemskiej wędrówki.
Tam spotkamy się z naszymi drogimi
zmarłymi. Nawiedzając cmentarze, na
których pochowani są nasi bliscy, zanosimy modlitwy w ich intencji.
Ojciec Święty Jan Paweł II w Rozważaniach na 2 listopada 2003 roku
pisał: "Modlitwa za zmarłych jest
ważną powinnością, bowiem nawet
jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni
z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba (por. KKK, 1030).
Pamięć o ich duszach wyraża się na
różne sposoby, m. in. poprzez nawiedzanie
cmentarzy.
Przebywanie
w tych świętych miejscach sprzyja
refleksji nad sensem życia ziemskiego
i zarazem stanowi okazję, by ożywić
nadzieję na wieczną szczęśliwość
w raju".
W listopadzie bieżącego roku
świętujemy także 99. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Nie był to jednak proces łatwy.
Trzy różne zabory, trzy różnie systemy prawne, setki stronnictw i poglądów, do tego dziesiątki miast, które
nie zawsze uważały, że to, co się dzieje w odległej Warszawie, należy do
rzeczy najważniejszych. Trzeba pamiętać, że w listopadzie 1918 roku
cały czas były tu trzy różne państwa
i nie wszyscy Polacy wierzyli, że ich
Ojczyzna wróci na mapę. Jakże wiele
determinacji i wiary potrzebowali nasi
przodkowie, aby Polska - poza wspólnymi granicami - stała się znowu Jednym Narodem.
Święty Jan Paweł II upominał nas
niejednokrotnie, że wolność i niepodległość nie została nam dana na zawsze. Nieustannie musimy o nią walczyć, a gdy ją mamy to musimy ją
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pielęgnować. Dnia 12 czerwca 1987
roku na Westerplatte Ojciec Święty
Jan Paweł II mówił do nas: "Przyszłość
Polski zależy od was i musi od was
zależeć. To jest nasza Ojczyzna - to
jest nasze "być" i nasze "mieć". I nic
nie może pozbawić nas prawa, żeby
przyszłość tego naszego "być"
i "mieć" zależała od nas. Każde pokolenie Polaków, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich dwustu lat, ale
i wcześniej, przez całe tysiąclecie, stawało przed tym samym problemem,
można go nazwać problemem pracy
nad sobą i - trzeba powiedzieć - jeżeli
nie wszyscy, to w każdym razie bardzo wielu nie uciekało od odpowiedzi
na wyzwanie swoich czasów".
Jednym z głównych filarów Zakonu Rycerzy Kolumba jest Patriotyzm.
Zachęcam wszystkich Braci Rycerzy,
a w szczególności Braci w Stopniu
Patriotycznym do udziału w Uroczystościach 11. Listopada organizowanych we wszystkich zakątkach naszej
Ojczyzny. Korpus Reprezentacyjny
Stopnia Patriotycznego Rycerzy Kolumba w Polsce będzie obecny podczas centralnych uroczystości Święta
Niepodległości, które odbędą się
w Świątyni Opatrzności Bożej na Polach Wilanowskich w Warszawie.
W obchodach wezmą udział przedstawiciele Episkopatu Polski oraz najwyższe władze państwowe na czele
z prezydentem, premierem oraz mar-

w dniach 17-18 listopada (piątek
i sobota) odbędzie się Rodzinna Pielgrzymka Rycerzy Kolumba na Jasną
Górę. Szczegółowy program i zakładka rejestracyjna znajdują się na naszej
stronie rycerskiej. Niezdecydowanych
dotąd Księży Kapelanów i Braci Rycerzy gorąco zapraszam do Częstochowy. Będziemy się wspólnie modlić
przed Obliczem Naszej Hetmanki,
spotkamy się z Kapelanem Stanowym Rycerzy Kolumba w Polsce
JE Ks. Abp Wacławem Depo, a także
z Siostrami i Braćmi Albertynami.
Wysłuchamy wykładu naszego Brata
Rycerza, Redemptorysty Ojca Andrzeja Kukły, wręczymy Nagrody Rady Najwyższej za poprzedni Rok Bratni oraz przyjmiemy katolickich mężczyzn w nasze szeregi. Zaprośmy
jeszcze dzisiaj Kandydatów do Rycerstwa, aby byli z nami na Jasnej Górze.
Podczas Pielgrzymki będziemy zbierać dary w postaci koców, pościeli,
kołder, poduszek, ręczników, środków czystości, które przekażemy do
Ośrodków Opieki prowadzonych
przez Siostry Albertynki w całej Polsce. Podczas rejestracji do udziału
w Pielgrzymce (na stronie internetowej Rycerzy Kolumba w Polsce) istnieje możliwość przekazania środków
finansowych na to Dzieło Miłosierdzia.
Do zobaczenia na Jasnej Górze
przed Obliczem Matki Bożej Królowej
Polski.
Pozdrawiam Bratersko
Vivat Jezus!

Tomasz Wawrzkowicz
Delegat Stanowy w Polsce
Zakonu Rycerzy Kolumba
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Katecheza Kapelana
Katecheza 64

Przecież „Jakoś będzie”.

„Stańcie w wyłomie”
– cz. 1

Niepełny, powierzchowny katolicyzm opiera się jedynie na pustej tradycji i kulturze, stawia wymagania
moralne, a nie daje ani duchowej siły,
ani radości żywej wiary.

Vivat Jezus!
Czcigodni Kapelani i Bracia w Rycerstwie.

Takie pozory wiary mają tragiczny
wpływ na rodzinę i jej życie duchowe.
Taka religijność doprowadza do całkowitego odejścia od Kościoła już
w następnym pokoleniu.

W czasach Chrystusowych apostołowie i pierwsi wyznawcy Chrystusa mieli świadomość, że idąc za Chrystusem wchodzą na całkowicie nową
ks. kan. Wiesław Lenartowicz
drogę - drogę sprzeciwu wobec
Kapelan Stanowy Pomocniczy
wszystkiego, czym żył ówczesny
świat zarówno w kulturze i religii pogańskiego Rzymu, a także Starego
Trzy lata temu jeden z młodzieńPrzymierza Izraela.
ców w mojej Parafii zapisał się do
Znaki autentycznej wiary wypisa- grupy przygotowania do Sakramentu
nej w sercu, a nie literze prawa były Bierzmowania, po czym przez 8 mieświadectwem, które wstrząsało swoją sięcy nie dał znaku życia poświęcając
czas na spotkania z dziewczyną. Poautentycznością i świeżością.
kazał się ponownie na spowiedzi
Obrona prawdy aż do męczeńsko przed Bierzmowaniem bardzo zdziprzelewanej krwi, budziły podziw, wiony, że nie ma go na liście. Zapytazmuszały do refleksji i przyciągały ny czego się spodziewał, odpowienowych wyznawców.
dział – Myślałem, że jakoś to będzie.
Dziś to chrześcijaństwo stworzyło No i to „jakoś” go zaskoczyło. Nie
rzeczywistość, w której żyjemy na co spodziewał się konsekwencji.
dzień, nie zauważając w niej wartości
Ostatecznie do tej pory nie przyjął
ewangelicznych .
tego Sakramentu.

Ten świat atakowany jest przez
Życie złudzeniami to największe
sekularyzację, która niszczy nasze kłamstwo, które usypia naszą czujrodziny, podkopuje fundamenty god- ność.
ności kobiety i mężczyzny, szacunku
„Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy,
do życia i zasady moralności.
ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy,
Walka dwóch światów, dwóch ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżycywilizacji, jak nauczał św. Jan Paweł II jący ze sobą, ani złodzieje, ani za– cywilizacji miłości i cywilizacji śmier- chłanni, ani pijacy, ani oszczercy, ani
ci, nie mogłaby mieć miejsca, gdyby zdziercy nie otrzymają królestwa Bonie wielkie spustoszenie w życiu du- żego.” 1 Kor 6, 9-10
chowym chrześcijan.
Dlatego dziś potrzeba budzenia
Konsumpcyjny świat zabija w lu- czujności, być może tak jak robił to
dziach myślenie o Bogu i życiu wiecz- św. Jan Vianney budząc życie religijne
nym, ludzie żyją jakby Bóg nie istniał, swoich parafian, mówiąc bardzo wya przez to wprowadza rozwodnienie raźnie o szatanie, piekle i możliwości
zasad moralnych i powoduje brak potępienia.
odpowiedzialności za innych, a ostaSukcesem szatana jest to, że dalitecznie nawet za siebie. To sprawia,
śmy
się przekonać, iż działający
że żyjemy tylko chwilą, bez myślenia
w
świecie
szatan i piekło nie istnieją,
o konsekwencjach.
lub nie warto o nich myśleć.
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Wielu ludzi nie widząc wyraźnego
świadectwa wiary w Kościele, odchodzi, tak naprawdę nie poznawszy
prawdziwego Kościoła. Odchodzą od
niezrozumiałych dla siebie wymagań
moralnych, nie do zrealizowania
o własnych siłach.
Musimy przyznać, że jest to skutek kryzysu życia religijnego w rodzinach i marginalizacji roli mężczyzny.
Mężczyzna w Polsce przy zmianach gospodarczych i społecznych
dał się sprowadzić do roli zaopatrzeniowca w potrzebne do życia środki
finansowe, a utracił rolę lidera. To
zjawisko potęguje jeszcze emigracja
zarobkowa czy praca na dodatkowe
etaty. Nadmierne zaangażowanie
w pracę sprawia, że mężczyzna sam
chętnie zwalnia się z reszty swoich
obowiązków, wynikających z roli
mężczyzny jako głowy rodziny i wzoru dla młodego pokolenia. Dziś zamiast wzoru staje się kumplem dla
swoich dzieci nie wychowując ich i nie
przekazując im religijnych wartości,
ponieważ sam powoli przestaje nimi
żyć.
Osłabiona rodzina jest łatwym
łupem dla działań szatana i jest wystawiona na wiele pokus.
W następstwie słabości moralnej
odsuwamy się od Kościoła, który kojarzy się z wyrzutem sumienia i wsiąkamy w świat rządzony przez grzech,
który oferuje nam łatwą, choć fałszywą przyjemność bez odpowiedzialności.
Oczywiście zawsze Chrystus daje
nam możliwość nawrócenia, powstaje
jednak pytanie czy będzie gdzie wra4
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cać, jeśli świat tak szybko się sekulaTa historia nie musi się powtórzyć.
ryzuje zwalczając obecność Kościoła. Jeśli znajdą się
mężowie, którzy
w swojej postawie będą gotowi staArcybiskup Chicago kard. Francis
nąć w wyłomie. Którzy przeżycie wiaGeorge (zm.2015 r.) powiedział: Ja
ry będą traktować jako swoją misję
prawdopodobnie umrę jeszcze w łóżi wyzwanie. Którzy w wierze będą
ku, mój następca umrze w więzieniu,
szukać swojej siły, by przeciwstawić
a jego następca zginie śmiercią męsię działaniu szatana w dzisiejszym
czeńską na oczach społeczeństwa.
świecie i nie pozwolą na zniechęcenie
Następca biskupa męczennika zajmie
czy dezercję w prywatny świat. Któsię zbieraniem kawałków potłuczonerzy dadzą świadectwo osobiste i rogo społeczeństwa i będzie pracował
dzinne, jak żyć w cieniu Bożej obecnad odbudową cywilizacji, tak jak to
ności.
Kościół czynił już wiele razy.
Niech zachętą w budowie takiej
Wypowiedź
Arcybiskupa
to
postawy będzie król Polski Jan III Sow pewnym sensie uwspółcześnienie
bieski, który w 1863 roku pod Wiedhistorii Izraela opisane w księdze Ezeniem stanął na czele 70 tys. sprzychiela.
mierzonej armii przeciw wielokrotnie
większej armii tureckiej, kiedy Wiedeń

oblegało ok. 300 tys. najeźdźców.
Dowódcy wojsk sprzymierzonych
czekali, aby poznać jego strategię.
Król jednak przedstawił im ich tragiczne położenie i wezwał do modlitwy na kolanach o cud. To był pierwszy krok jego strategii.
Dlatego po zwycięstwie mógł napisać do Papieża - „przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył.”
Dziś oficerowie z akademii wojskowej West Point przyjeżdżają na
wzgórze Kahlenberg by uczyć się
strategii wojennej. Wtedy trafiają do
polskiego kościoła z obrazem Matki
Bożej Częstochowskiej. Niech to będzie najlepsza dla nas szkoła życiowej
strategii.

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.
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Udostępniajmy ten link wśród
8 grudnia obchodzimy uroczyznajomych i zachęcajmy do przekazy- stość
Niepokalanego
Poczęcia,
wania darowizn.
a o godzinę 12:00 Godzinę Łaski.

Zacni Bracia Rycerze,
Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. To czas, kiedy pochylamy
się nad przemijaniem, wspominamy
naszych bliskich zmarłych, a także
zmarłych Braci Rycerzy i zmarłych
Kapelanów.
Polecajmy ich Miłosiernemu Bogu,
ofiarujmy możliwe odpusty za nich,
zamawiajmy Msze Święte i zapisujmy
w wypominkach.
Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w modlitwę różańcową
w Piątą Niedzielę Miesiąca.
Dziękuję także tym, którzy zorganizowali Korowód Świętych czy Bal
Wszystkich Świętych jako ważne radosne świadectwo, przesłanie i modlitwa, za wstawiennictwem Świętych.
Kończy się czas wsparcia przy
zbieraniu podpisów pod projektem
ustawy „Zatrzymaj Aborcję”, ale nie
kończy się troska o przywrócenie
świadomości bezcennej wartości życia ludzkiego.
Dlatego przypominam o naszej
akcji „Jaś w Drodze”, w której przedstawiamy kolejne etapy rozwoju
dziecka i jego zmysłów w łonie matki.
Posiadamy wystawę na rollapach,
modele edukacyjne, wartościowe filmy, a także rozprowadzamy modele
10-cio tygodniowego „Jasia”, karty do
gry w „Jasia” czy piny ilustrujące
stópki dziecka w 11-tym tygodniu
życia.
Mamy możliwość wsparcia i rozszerzenia tej akcji oraz następnej, mającej na celu ratowanie życia nienarodzonych i najbardziej bezbronnych:

www.kofc.pl/przek/2017jaswdrodze
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W listopadzie obchodzimy również patriotyczne święto jakim jest
Dzień Niepodległości. Zachęcam
wszystkich Rycerzy, zaś szczególnie
Panów w Stopniu Patriotycznym do
uroczystego świętowania tego Dnia.
Weźmy udział we Mszach Świętych,
wystawmy poczet flagowy czy
uczestniczmy w apelach i uroczystościach temu Świętu poświęconych.

Jest to Czas Łaski, obok którego
nie możemy przejść obojętnie. Bądźmy blisko Serca Maryi, zawierzmy Jej
nasze rodziny.

Kolejne Święto Matki Bożej przypada na dzień 12 grudnia. Matka Boża
z Guadalupe jest nie tylko patronką
Rycerzy Kolumba lecz także patronką
poczętego życia. Zorganizujmy w tym
dniu wystawę pro-life, wyświetlanie
12 listopada to „Dzień Solidarności filmu czy dzień modlitw za dzieci poz Kościołem Prześladowanym”. Coraz częte.
częściej dociera do nas myśl jak wiel28 grudnia to święto Świętych
kiej pomocy i naszego wsparcia poMłodzianków Męczenników – celetrzebują chrześcijanie, którzy żyją ze
brujmy to święto, bo jest to czas na
świadomością, że za swoją wiarę monasze świadectwo, w którym opowiagą cierpieć i umrzeć. Proszę o zapodamy się za Cywilizacją Życia i Miłoznanie się z konferencjami z kongresu
ści.
„Europa Christi”, na którym przemawiał również nasz Zacny Delegat StaPrzed Świętami Bożego Narodzenowy Tomasz Wawrzkowicz.
nia włączmy się w rozprowadzanie
świec Caritas, zorganizujmy wigilię dla
Zachęcam do zapoznania się z tyubogich czy odwiedźmy osoby chore
mi ważnymi wypowiedziami podczas
i samotne.
kongresu:
Kolejna ważna sprawa: kontynuujwww.kofc.pl/przek/20171108
my pomoc poszkodowanym po nawałnicy, która wyrządziła tak mnóstwo szkód i stała się powodem wielu
nieszczęść.
W dniach 17-18 listopada zapraszam wszystkich Rycerzy wraz z roWciąż można wpłacać darowizny
dzinami na pielgrzymkę do naszej poprzez link:
Najświętszej Panienki na Jasną Górę.
www.kofc.pl/przek/2017nawalnice
Pamiętajmy o dziele miłosierdzia
i przywiezieniu daru dla potrzebujących.
Udostępniajmy ten link wśród
znajomych i zachęcajmy do przekazy26 listopada to dzień, w którym
wania darowizn.
obchodzimy Święto Chrystusa Króla.
Jest to okazja do zorganizowania np.
Istnieje możliwość zorganizowania
Marszu Mężczyzn w tym dniu.
projekcji filmu w Waszych parafiach:
„Wyzwolenie kontynentu. Jan Paweł
Grudzień to rozpoczęcie nowego
II i upadek komunizmu”. Mamy także
roku liturgicznego i czas adwentu,
możliwość
rozprowadzania
płyt
czyli oczekiwania na przyjście Jezusa
z filmem. Zainteresowanych proszę
na ziemię. To czas rannego wstawao kontakt z Sekretarzem Stanowym.
nia i rorat, po których można zorganizować niezapomniane śniadania,
Zachęcam również do sukcesywo których będzie jeszcze mowa poni- nego zgłaszania z każdej Rady
żej.
„Rodziny Miesiąca” na adres: raporty@rycerzekolumba wraz z kopią na:
6 grudnia to dzień, na który czeprogramy@rycerzekolumba.com
kają wszystkie dzieci, a szczególnie te
pokrzywdzone przez los. Pamiętajmy
Szczegóły na stronie:
o nich i bądźmy Świętymi Mikołajami.

www.kofc.pl/przek/rodzina-miesiaca
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Dziękuję za to co jest, ale dalej
proszę o częstsze informowanie
o działaniach w Waszych Radach
i o wysyłanie informacji o nich zarówno na stronę główną Rycerzy Kolumba, jak również na strony internetowe
Waszych Rad, oraz na Facebooku.
W świecie, gdzie wydarzenia tragiczne, skandaliczne i bolesne w mediach
są na pierwszym miejscu, pokażmy,
że jest wiele rzeczy dobrych i pięknych. Pokazujmy je i zachęcajmy do
szerszego w nich udziału.

Vivat Jesus!
Rafał Szczypta
Dyrektor ds. Programowych
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Grudzień to miesiąc, w którym
przeżywamy czas oczekiwania na
Narodzenie Pana Jezusa, radujemy się
z Jego przyjścia na świat, żegnamy
kończący się rok.
Chciałbym się skupić na tym
pierwszym okresie. Adwent dla nas
ludzi wierzących jest okresem postu
i modlitwy. Mają nam w tym pomóc
Msze Święte - Roraty. Chcąc w nich
uczestniczyć trzeba pogodzić poranne wstawanie z udaniem się do szkoły, pracy czy do innych obowiązków.
Klimat i atmosfera, jakie towarzyszą
tym nabożeństwom są szczególne
i niepowtarzalne. My, jako Rycerze
Kolumba, możemy sprawić, aby ta
atmosfera nie skończyła się wraz
z opuszczeniem kościoła.
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Młodzież

„Mróz na oknach wymalował kwiaty,
Antoś z Mamą idą na roraty” .
Była jeszcze ciemna noc grudniowa, kiedy Mama budziła nas i wyruszaliśmy z bratem, siostrą i mamą do
kościoła na roraty. Często pod butami skrzypiał mróz, albo brnęliśmy
przez zaspy, aby przed godziną szóstą dotrzeć do naszego kościoła, wypełnionego po brzegi rozśpiewanymi
ludźmi. W kościele na początku
Mszy Świętej świeciły się tylko świece
i śpiewaliśmy głośno pieśń „Spuście
nam na ziemskie niwy…” (W wersji
historycznej pieśń ta zaczynała się od
słów „spuśćcie rosę niebiosa” czyli po
łacinie „rorate cæli desuper”. Jest to
modlitwa proroka Izajasza, błagającego Boga o rychłe przyjście Zbawiciela).
Pamiętam jak wiele lat temu
(ponad 60… była to końcówka czasów stalinowskich), już jako mały
chłopiec, wnikliwie rozważałem kolejne zwrotki tej pięknej pieśni, która
dawała wówczas nadzieję mnie, memu bratu, siostrze, Mamie oraz Ojcu.
Rodzice i ich rodziny, jak wielu Polaków byli bardzo doświadczeni wojną
i okresem stalinowskim. Wychowywali nas od początku w duchu miłości do Boga i Ojczyzny, na wzorach
trylogii H. Sienkiewicza, Panu Tadeuszu A. Mickiewicza i tradycjach AK.

nad krajami środkowej i wschodniej
Europy), 3 czerwca po południu oczekiwałem przed katedrą w Częstochowie z setkami pielgrzymów na przylot
Jana Pawła II. Po wylądowaniu helikoptera tuż obok katedry przez kilkanaście minut z bardzo bliska widziałem w otwartej limuzynie postać Papieża Polaka, proroka naszych czasów, jak przejeżdżając przed frontonem katedry z szeroko rozpostartymi
ramionami witał się z wiernymi i błogosławił nam, aby następnie udać się
Alejami NMP na Jasną Górę.
Zdałem sobie wówczas - w tamtym momencie - sprawę (z perspektywy czasu jestem głęboko przekonany, że to był dar szczególnej Łaski
Bożej), że czas w którym żyjemy to
właśnie owa PEŁNIA CZASÓW i trwa
ona już od przyjścia Pana Jezusa na
ziemię. Problem w tym, aby każdy
z nas indywidualnie - ale także My
jako cały Naród, a także jako Ludzkość - mógł w pełni uświadomić sobie, że ten czas już JEST. Mam osobiste przekonanie, że od tamtego momentu otrzymałem dar silnej wiary
i moc do aktywnego życia jako Katolik i Polak.

Adwent w kalendarzu kościoła to
czas oczekiwania i przygotowania się
na przyjście Chrystusa Pana, którym
jest czas Bożego Narodzenia. W tym
czasie codziennie rano odprawiane są
roraty, Msza Święta wotywna o Najświeższej Maryi Pannie, która
Uczestnicząc wówczas w roratach w szczególny sposób oczekiwała na
- podobnie, jak dziesiątki pokoleń spełnienie słów proroków i ArchanioPolaków przed nami - czekaliśmy na ła Gabriela.
przyjście Chrystusa Pana – pełni
Roraty tworzą niepowtarzalny
światła, a pieśń rozpoczynająca rora- adwentowy klimat. Warto, abyśmy
ty zachęcała nas do odpowiedniego Zacni Bracia , jako Rycerze Kolumba
przygotowania się na ten moment. wraz z całymi rodzinami podtrzymyUczestnicząc w roratach, których tra- wali tę piękną polską tradycję uczestdycja sięga XIII wieku, mogłem wraz niczenia w roratach. Idźmy codzienmoimi Rodzicami i rodzeństwem, po- nie, jeśli to tylko możliwe, razem
dobnie jak wszyscy wierni w kościele, z dziećmi i młodzieżą na roraty! To
umacniać się w wierze i nadziei.
jedna z naszych pięknych polskich
Szczególnej wymowy nabierały tradycji.

Istnieją parafie, gdzie zadomowił
się zwyczaj tzw. Śniadań Roratnich.
Więcej szczegółów technicznych wówczas słowa: "Naród kroczący
Według zachowanych dokumenw newsletterze.
w ciemnościach ujrzał światłość..."
tów Msza św. roratnia gromadziła
Z braterskim pozdrowieniem.
Pamiętam też, jak wiele lat póź- liczne rzesze wiernych w katedrze
niej, w pamiętnym dla nas Polaków wawelskiej. Wszystkie stany państwa
Vivat Jezus!
1979 roku (czas rozkwitu PRL, (król, duchowieństwo, senatorowie,
Jerzy Wisłocki
a z perspektywy czasu: czas reżimu szlachta, rycerze, mieszczanie i chłopi,
Dyrektor ds. Kultury Życia
i hegemoni ZSRR - czas ciemności - kolejno zapalali jedną świecę siedmio-

Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
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ramiennego świecznika wypowiadając słowa: "jestem gotowy na sąd Boski". Dzisiaj, w nawiązaniu do tej pięknej, średniowiecznej tradycji, symbolem naszej gotowości na przyjście
Jezusa są cztery świece zapalane
w kolejne tygodnie Adwentu

Stojąc tu dzisiaj przed tym niesamowitym zgromadzeniem, jakże
wiernym narodem, nadal słyszę te
głosy odbijające się echem w historii.
Ich przesłanie jest tak samo aktualne
dzisiaj jak kiedykolwiek – Polacy,
Amerykanie, Europejczycy nadal wołają wielkim głosem: „my chcemy
Pielęgnując nasze religijne, a zaraBoga". (...)
zem polskie tradycje, miejmy pełną
świadomość zadania jakie wyznaczył
Razem z papieżem Janem Pawłem
nam Święty Jan Paweł II, który w tym II potwierdziliście swoją tożsamość
niezwykłym roku 1979 – w czasie jako naród wierny Bogu. Dzięki tej
I pielgrzymki do Polski - na Placu potężnej deklaracji, tego, kim jesteZwycięstwa w Warszawie wypowie- ście, pojęliście, co macie zrobić, jak
dział znamienne słowa „Przyjdź Du- macie żyć. Stanęliście solidarnie przechu Święty i odnów oblicze ziemi, TEJ ciwko ciemiężcom, przeciwko barbaZIEMI”. Przykazał w tamtych dniach rzyńskiej esbecji, przeciwko okrutnenam Polakom, abyśmy jako Jego Ro- mu systemowi, który doprowadził do
dacy, znający lepiej od innych historię ruiny wasze miasta i dusze, i wygralii mocną wiarę Polski, ojczyzny, z któ- ście. Polska zatriumfowała, Polska
rej jak i my się wywodzi, świadczyli zawsze zatriumfuje. (...)
o nim, o naszej wierze, o naszej histoSilna Polska to błogosławieństwo
rii i kulturze wobec Europy i świata.
dla krajów Europy i one dobrze o tym
Powinniśmy sobie zdawać jeszcze wiedzą; silna Europa to błogosłabardziej sprawę, że nasza Polska reli- wieństwo dla Zachodu i dla całego
gijność jest szczególna i wyjątkowa świata. (...)”
i to jest właśnie ten dar, który mamy
obowiązek przekazywać z pokolenia
na pokolenie, a także z pokorą i mocą
Te ważne słowa prezydenta najpokazywać go innym ludziom i naro- większego mocarstwa świata podom.
twierdzają, że wiara w Boga jest największą siłą Polaków i tym, co maDoskonałą okazją do realizacji temy światu do zaoferowania.
go zadania były ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży, czy tegoroczny
Dlatego tak ważne jest, abyśmy
Różaniec do Granic. Świadectwo pol- pielęgnowali naszą wiarę, w tym takskiej wiary i patriotyzmu jest zauwa- że roraty, które są częścią naszej hiżalne w świecie, czego wyrazem mo- storii i tożsamości. Wszak wiemy, że
gą być słowa Donalda Trumpa Prezy- po nabożeństwach majowych i różańdenta Stanów Zjednoczonych Amery- cu w miesiącu październiku, roraty są
ki wypowiedziane 6 lipca 2017 roku tymi, w których najchętniej i najliczna Placu Krasińskich w Warszawie:
niej biorą udział dzieci i młodzież.
I niech tak zostanie nadal.
„Najeźdźcy próbowali Was złamać, ale Polski nie da się złamać. KieZacni Bracia,
dy nadszedł 2 czerwca 1979 r., kiedy
Przyczyńmy się do tego jako Zamilion Polaków zgromadziło się na
kon Rycerzy Kolumba.
mszy z polskim papieżem, każdy komunista musiał wiedzieć, że opresyjPrzekażmy tę i inne nasze tradycje
ny system wkrótce się zawali. Milion następnym pokoleniom.
Polaków – mężczyzn, kobiet i dzieci –
VIVAT JESUS!
nagle wzniosło głosy w jednej modlitwie; milion Polaków, którzy nie proAntoni Kaminski
sili o bogactwo, nie prosili o przywileDyrektor ds. Młodzieży
je; zamiast tego milion Polaków poZakonu Rycerzy Kolumba
wie trzy proste słowa: „my chcemy
w Polsce
Boga". (...)
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Zacni Bracia,
Miesiąc grudzień jest obfity
w wydarzenia Maryjne. Mając na
uwadze fakt szczególnej opieki
Matki Bożej nad Zakonem Rycerzy
Kolumba, oddajmy się pod opiekę
Niepokalanej.
• 8 grudnia - Święto Niepokalanego Poczęcia. W Godzinie Łaski rozpoczynającej się o godz. 12:00, prośmy Boga za Jej pośrednictwem
o wszelkie dary. Maryja, która objawiła się w Święto Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia 1947 r. włoskiej pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari
powiedziała:
Życzę sobie, aby każdego roku
w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.
Dzięki modlitwie w tej godzinie,
ześlę wiele łask dla duszy i ciała.
Będą masowe nawrócenia.
Dusze zatwardziałe i zimne jak
marmur poruszone będą łaską Bożą
i znów staną się wierne i miłujące Boga.
Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona.
Wkrótce ludzie poznają wielkość
tej Godziny Łaski.
Jeśli ktoś nie może w tym czasie
przyjść do kościoła, niech modli się
w domu.
Jak godnie przeżyć Godzinę Łaski?
• Jeśli to możliwe, módl się
w kościele, np. w miejscach wieczystej
Adoracji Najświętszego Sakramentu,
od 12–13.
• Zacznij modlitwę od wzbudzenia w sobie nadziei na spełnienie słów
8
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Maryi, która obiecała skruszyć serca
• 28 grudnia - święto Świętych
zatwardziałych grzeszników.
Młodzianków Męczenników. Wyrok
śmierci na niemowlęta wydał Herod
• Módl się szczególnie za kapłaWielki, król żydowski, kiedy dowienów, także tych, którzy porzucili Kodział się od Magów, że narodził się
ściół, bo to o nich szczególnie prosi
Mesjasz oczekiwany przez naród żyMaryja w objawieniach w Fontanelle.
dowski. Zachęcam do włączenia się
• Proś z wiarą o łaskę nawróce- w obchody święta Młodzianków Męnia dla zatwardziałych grzeszników!
czenników,
do
uczestniczenia
w Mszach Świętych, do Duchowej
• Zachęć do tego nabożeństwa
Adopcji Dziecka Poczętego, do eksinne osoby. Dziel się tą informacją
piacji Bogu za grzechy dzieciobójoraz przesłaniem Maryi!
stwa.
W ten dzień szczególnie módlmy
się w intencji nawrócenia zatwardziałych grzeszników, a szczególnie ka- Vivat Jesus!
płanów, którzy porzucili swój stan. Stefan Weigel-Milleret
Takie jest bowiem przesłanie, więcej, Dyrektor ds. Pro-life
wręcz polecenie Maryi.
Zakonu Rycerzy Kolumba
Bracia!

w Polsce

• 12 grudnia przypada święto
Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku.
Przypomnijmy, że Matka Boża objawiła się Aztekowi św. Juanowi Diego Spotkanie opłatkowe a adwent
Cuauhtlatoatzinowi na wzgórzu Tepeyac 12 grudnia 1531 r. i przemawiała
Tradycja łamania się chlebem wyw jego ojczystym języku nahuatl.
wodzi się z pierwszych wieków chrzeJeśli przyjrzeć się bardzo uważnie ścijaństwa. Ma ona początek w ostatJej wizerunkowi na tilmie Juana Diego, niej wieczerzy i była kultywowana na
można dostrzec, że Maryja jest brze- jej pamiątkę. Zwyczaj dzielenia się
mienna (wskazuje na to wysoko za- chlebem symbolizował duchowe
wiązana szarfa; ponadto w kulturze zjednoczenie członków wspólnoty,
Indian brzemienne niewiasty przepa- zgromadzonych na modlitwie.

Rady

sywały się czarną wstęgą). To szczególna zapowiedź, że Chrystus ma się
narodzić pośród ludzi Nowego Świata. Trudno też nie dostrzec innego
przesłania - przesłania przypominającego o świętości życia poczętego.
Brzemienna Maryja z Guadalupe jest
wyraźnym znakiem odczytywanym
przez obrońców życia dzieci nienarodzonych na całym świecie. To najstarsze objawieni Maryi przyczyniło się
do masowego przyjęcia wiary katolickiej przez miejscową ludność.

Zwyczaj łamania się chlebem podczas wieczerzy wigilijnej pojawił się
w Polsce w XVIII wieku. Opłatek wigilijny jest znakiem pojednania, przebaczenia, miłości i pokoju. Przełamanie
się nim pokazuje, że ludzie chcą być
razem, żyć w zgodzie i harmonii, dzielić troski i radości. Nie jest to już chleb
konsekrowany, ale doczesny, błogosławiony chleb miłości, który jednoczy rodzinę, aby w pełnej zgodzie
mogła zasiąść do kolacji wigilijnej,
a później, podczas Wieczerzy EuchaSanktuarium w Meksyku jest dziś rystycznej, spożywać ciało Chrystusa.
najbardziej odwiedzanym przez pielStało się już tradycją, że rycerze
grzymów miejscem na świecie.
podobnie jak inne wspólnoty działaZakon Rycerzy Kolumba przybrał jące w polskim Kościele łamią się
Matkę Bożą z Guadalupe na swoją opłatkiem wraz ze swoimi najbliższypatronkę. Wykorzystajmy ten dzień mi. Spotkania te, z uwagi na wielość
na propagowanie idei rycerstwa, roz- wspólnot działających przy parafiach,
dajmy, za zgodą Księdza Proboszcza, nie mogą wszystkie z przyczyn logiobrazki z wizerunkiem naszej Patron- stycznych odbyć się w wigilię Bożego
ki. Niech, dzięki naszemu zaangażo- Narodzenia.
waniu, wzrasta jej kult także w Polsce.

ZBROJA

Wspólnoty zapraszają na nie swoich kapelanów, ale i gości honorowych: ks. dziekana, zaprzyjaźnionego
księdza czy nawet samego biskupa.
Ci z kolei takich zaproszeń mają
mnóstwo i z tego powodu terminy
spotkań opłatkowych odbywają się
już od pierwszych dni grudnia, a ostanie potrafią odbyć się nawet tuż
przed zakończeniem karnawału. Zawsze jednak jest to wydarzenie, kiedy
dzielimy się miłością, niesiemy pokój
i przebaczenie.
Na pewno opłatek rycerski nie
powinien skupiać wyłącznie braci rycerzy. Powinno to być spotkanie naszych rodzin w jak najszerszym gronie. Obok naszych żon i dzieci, powinny się tu znaleźć miejsca dla wnuczków, rodziców ale i też dla szwagra
z rodziną, oraz wszystkich sympatyków, którzy choć nie przynależą do
naszej wspólnoty to wspierają nas.
Warto dużo wcześniej wyznaczyć
konkretny termin takiego spotkania
w uzgodnieniu z kapelanem rady.
Pozwoli to przygotować zaproszenia
dla gości specjalnych, oraz zaprosić
liderów innych wspólnot działających
przy naszej parafii.
Należy zwrócić uwagę na jeszcze
jeden ważny aspekt. Zgodnie z kalendarzem liturgicznym od 3 do 24 grudnia 2017r w kościele katolickim trwa
adwent. Warto uszanować ten ważny
okres przygotowań do Bożego Narodzenia.
Po przełamaniu się opłatkiem
ochoczo śpiewamy kolędy, a przecież
w tym okresie powinien dominować
jeszcze czas przygotowań i skupienia.
Pieśni adwentowe nie są tak popularne, ale to nie znaczy, że ich nie ma.
Polecam, np. Oto Pan Bóg przyjdzie, Marana tha, Archanioł Boży Gabriel.
Warto jednak przygotować teksty
dla uczestników w postaci drukowanej lub jeszcze lepiej z wykorzystaniem techniki karaoke.

Dariusz Kosiński
Dyrektor ds. Rad
Zakonu Rycerzy Kolumba
w Polsce
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bracia Rycerze angażują się w dzieła
miłosierdzia, a w duchu braterstwa
i w jedności z Kościołem kształtują
swoją wiarę. Tych dzieł, w realizację
których, Zakon Rycerzy Kolumba
włącza się jest coraz więcej. Jak wiemy, marzeniem ks. McGivney’a było,
aby w każdej parafii funkcjonowała
Rada Rycerzy Kolumba. Aby temu
wyzwaniu sprostać konieczna jest
ciągła i systematyczna praca w zakreDbanie o wzrost i o utrzymanie sie rekrutacji nowych członków
członkostwa jest jednym z naszych i w zakresie utrzymania członkostwa.
ważnych rycerskich zadań.
Historię Zakonu Rycerzy Kolumba
od ponad 135 lat tworzą mężczyźni.
Wszystko
zaczęło
się
od
ks. McGivney’a, który mając niespełna
30 lat, z grupą młodych i rzutkich
mężczyzn, założył w 1882 roku Zakon
Rycerzy Kolumba. Łączyły ich wspólne cele i ideały: Miłosierdzie, Jedność,
Braterstwo i Patriotyzm. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu zarówno założycieli jak i kolejnych pokoleń członków, nasz Zakon stale i dynamicznie
rozwija się, spełniając marzenie ks.
McGivney’a.

Na jednym ze spotkań z Delegatami Stanowymi Najwyższy Rycerz Carl
Anderson powiedział "Choć jest wiele
celów i pól działalności, które są konieczne, żadne z nich nie będzie wystarczające w szerzeniu dobra, które
czyni Zakon, jeśli nie będziemy dbać
o rozwój członkostwa. Wszystko, co
robimy, zależy od członkostwa".

Rozwój członkostwa jest więc tym
obszarem naszej działalności, o którym ciągle musimy pamiętać. Stanowi
wyzwanie, któremu każda Rada lokalna i każdy Rycerz Kolumba musi
wyjść naprzeciw. Tylko rozwój członkostwa może zagwarantować stabilne funkcjonowanie Rady, a tym saKażde wielkie marzenie zaczyna
mym, możliwość realizacji wyznaczosię od tego, kto marzy. Czy pamiętasz
nych celów i programów.
jak zaczęło się Twoje marzenie by być
Rycerzem Kolumba? O czym myślaChciałbym zachęcić Rady lokalne,
łeś, gdy usłyszałeś ten głos wypły- aby swoją ofertę programową kierowający prosto z Twojego serca - chcę wały również do młodszych mężbyć Rycerzem Kolumba? Czy pamię- czyzn i ojców rodzin. Ważne jest, aby
tasz tę niesamowitą i wzruszającą opracowując plan działalności Rady,
ceremonię przyjęcia do Zakonu? Czy kłaść nacisk na programy bardziej
pamiętasz swój entuzjazm do działa- odpowiadające rodzinom z małymi
nia, do czynienia dzieł miłosierdzia, dziećmi. Jest konieczne - jak powiegdy wstępowałeś do Zakonu? Aby go dział Najwyższy Rycerz Carl Anderzachować i utrzymywać, warto od son - żeby zdobywać nowych Ryceczasu do czasu wracać wspomnienia- rzy w sposób, który uszanuje ogranimi do tych chwil. Warto o nie dbać i je czony czas, jaki mogą oni poświęcić
pielęgnować. Warto ponownie, tym na wolontariat oraz by planować
razem w roli obserwatora, przeżywać działalność Rady tak, by odpowiadały
moment przyjmowania nowych braci niewielkiej ilości czasu, jaką młodzi
do Zakonu.
ojcowie mogą ofiarować na rzecz aktywności poza domem. Warto pamiętać, że ks. McGivney nie miał jeszcze
Obecnie Zakon Rycerzy Kolumba 30 lat, gdy zakładał Zakon Rycerzy
jest największą na świecie bratnią Kolumba z, jak opisywał, młodymi,
organizacją katolickich mężczyzn, rzutkimi mężczyznami z New Haven.
posiadającą od ponad wieku pieczoJednym z takich programów jest
łowicie pielęgnowaną tradycję. Naprogram budowania Kościoła Domoprawdę, z wielkim poświęceniem,
wego: „Rodzina Żyjąca w Pełni” (druk
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10162-PL). Program ten oparty jest
o comiesięczne tematy i rozważania,
lekturę Pisma świętego i zadania dla
całej rodziny. Jest to program dla
wszystkich rodzin, ale skierowany
w szczególności do rodzin młodych.
Może pomóc tym spośród nich, które
potrzebują świeżych dróg, aby na
nowo rozpalić światło Ewangelii
w swoich domach.
Innym programem, który może
stanowić wsparcie dla Rady lokalnej
nie tylko w zakresie rozwoju członkostwa ale i jego utrzymania, jest cykl
konferencji oparty na adhortacji ordynariusza diecezji Phoenix, biskupa
Thomasa J. Olmsted’a „Stańcie w wyłomie”. Program ten skierowany jest
właściwie do wszystkich mężczyzn
(również do tych, którzy nie są jeszcze Rycerzami Kolumba): księży i diakonów, mężów, ojców i synów, dziadków i wdowców oraz młodych chłopaków. Każdy mężczyzna, który weźmie udział w tym programie może
dowiedzieć się: co to znaczy być mężczyzną chrześcijaninem, w jaki sposób
kocha katolik i dlaczego w pełni rozumiane ojcostwo jest tak istotne dla
każdego mężczyzny. Program może
stanowić doskonałą okazję, aby zaprosić mężczyzn do naszego Zakonu.
Planując w Radach lokalnych działania rekrutacyjne nie zapominajmy
o utrzymaniu członkostwa. Doskonale w tym obszarze działalności Rady
mogą sprawdzać się różne programy
związane z formacją duchową np. te
wcześniej wymienione, ale również
inne np. dni skupienia, pielgrzymki
czy rekolekcje. Ten obszar działalności Rady jest bardzo ważny dla każdego Rycerza Kolumba. Poprzez wspólny udział w programach formacyjnych budujemy i kształtujemy nie
tylko naszą wiarę, ale również poczucie wspólnoty i braterstwa, co stanowi istotny element sprzyjający utrzymaniu członkostwa.

Jacek Pisz
Dyrektor Stanowy ds. Członkostwa
Rycerzy Kolumba w Polsce
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Konkurs członkowski
Jak wiemy, rozwój członkostwa jest tym obszarem działalności rycerskiej, o którym ciągle musimy pamiętać. Stanowi wyzwanie, któremu każda Rada lokalna i każdy Rycerz Kolumba musi wyjść naprzeciw. Może zagwarantować
stabilne funkcjonowanie Rady, a tym samym, możliwość realizacji wyznaczonych celów i programów.
Aby zachęcić Braci do podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój członkostwa Rada Stanowa ufundowała nagrody dla Rad lokalnych. Szczególnie cenną nagrodą jest ornat rycerski z logo KofC dla Kapelana Rady, który Rada może otrzymać, jeżeli przyjmie co najmniej 20 nowych Braci Rycerzy.
Rodzaj nagród jakie Rady mogą otrzymać zależy od liczby przyjętych Braci Rycerzy w okresie od 01 października
do 31 grudnia 2017 roku.

Warunkiem dodatkowym, 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 można jeszcze wysłać na konto
email: raporty@rycerzekolumba.com).
Zachęcajmy znajomych mężczyzn, aby wstępowali do naszej wspólnoty Rycerzy Kolumba, wspólnoty która daje
siłę, mobilizuje, pozwala podejmować wielkie dzieła, w których każdy ma swoją cząstkę do spełnienia.

Jacek Pisz
Dyrektor Stanowy ds. Członkostwa
Rycerzy Kolumba w Polsce

Skarbiec rycerski
Janusz Palczewski

Kto Ty jesteś?
Polak mały.
Jaki znak Twój.
Orzeł Biały.
Tak zaczyna się wiersz Władysława Bełzy zatytułowany Katechizm
polskiego dziecka. Utwór powstał
w 1900 roku i przez cały XX wiek, aż
do dnia dzisiejszego, jest - z pokolenia
na pokolenie - przekazywany w polskich rodzinach. To abecadło polskiego
wychowania
patriotycznego.
Orzeł Biały jest najstarszym symbolem państwa polskiego. Pojawia się
jako godło panującej dynastii piastowskiej na początku XI wieku.
Pierwszą wzmiankę o znaczeniu orła
w walce zamieścił Wincenty Kadłubek w „Kronice Polskiej” opisując bitwę stoczoną w 1180 roku przez Kazimierza Sprawiedliwego pod Brześciem. Dopiero gdy w 1295 roku Prze-
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mysław II koronował się na króla
- jego osobisty znak, Orzeł Biały, stał
się godłem Królestwa Polskiego. Pieczęć majestatyczną Przemysława II
zdobi wizerunek ukoronowanego
Orła Białego i napis: „Bóg przywrócił
Polakom zwycięskie znaki”. W ten
sposób piastowski Orzeł Biały stał się
herbem Królestwa Polskiego, przyjmowanym kolejno przez wszystkich
władców Polski. Biały Orzeł na czerwonym polu, ze złotą koroną na głowie i złotymi szponami oraz dziobem,
na wieki stał się godłem Polski.
Panowanie ostatnich Piastów
Władysława Łokietka i jego syna Kazimierza Wielkiego ugruntowało byt
państwowy Królestwa Polskiego
i utrwaliło symbolikę państwową.
Odtąd postać orła widniała na dokumentach państwowych, na monetach, na insygniach władców kolejnych dynastii: Jagiellonów, Wazów
oraz królów elekcyjnych. Godło eks-

ponowano podczas ceremonii państwowych. Orzeł był także obecny na
polu walki. Towarzyszył wojskom
polskim podczas wielu bitew i potyczek. W bitwie pod Grunwaldem
w 1410 roku rycerstwu polskiemu
przewodziła Wielka Chorągiew Królestwa Polskiego mająca w herbie Orła
Białego. Janowi Długoszowi zawdzięczamy opis tej chorągwi: "na czerwonym tle wyszyty był misternie Orzeł
Biały z rozciągniętymi skrzydłami,
dziobem rozwartym i koroną na głowie, jako herb i godło całego Królestwa Polskiego”.
Orzeł Biały szybował na sztandarach skrzydlatej husarii, która jako
jedyna formacja wojskowa w dziejach
świata nie przegrała ani jednej bitwy,
przez 125 lat siejąc strach i panikę
w szeregach wroga.
W ciągu wieków zmieniał się sposób przedstawiania orła, niezmienna
jednak pozostawała symbolika tego
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znaku. Orzeł Biały w koronie symbolizował w pełni suwerenne i wolne
państwo polskie, króla, który je uosabiał oraz naród polski. Był uosobieniem potęgi, siły, bohaterstwa, odwagi i majestatu. Biel orła oznaczała
szlachetność, dobro, czystość, a czerwień pola, w którym umieszczano
jego wizerunek – dostojność, waleczność i odwagę; korona była symbolem suwerenności monarchii.
Dlatego, gdy w wyniku rozbiorów
Polska utraciła swoją niepodległość
i swój byt państwowy, Polacy kojarzyli wizerunek orła jako symbol walki
o narodowe wyzwolenie i odzyskanie
utraconej niepodległości.
Mimo że znak polskiego Orła Białego został surowo zakazany przez
zaborców, to jednak odradzał się
w każdym powstaniu narodowym
i w każdej próbie wyzwolenia Ojczyzny, będąc wyrazem najżywszych
uczuć patriotycznych. Przechowywano go w polskich domach, był obecny
w czasie manifestacji patriotycznych.
Był też elementem biżuterii patriotycznej noszonej w czasie powstań
narodowych.
W czasie I wojny światowej formacje polskie tworzone na różnych frontach walczyły pod znakiem Orła Białego. Były to wizerunki orła zarówno
w koronie jak i bez korony. W XIX
wieku obok haseł niepodległościowych działacze różnych organizacji
politycznych wysuwali programy reform ustrojowych i społecznych. Koronę orła kojarzyli oni z monarchią
i przywilejami stanów, dlatego też
domagali się jej usunięcia. W 1916
Austria i Niemcy zgodziły się na odnowienie Królestwa Polskiego. W 1917
wyemitowano pierwsze banknoty
polskie z orłem w koronie na tarczy.
Problem wyboru herbu państwowego pojawił się w 1918 r., kiedy Polska
odzyskała niepodległość. Aż do sierpnia 1919 r. sprawa pozostawała
otwarta. Kształt godła zależał od
sympatii politycznych rządzących (np.
stojący u steru państwa socjaliści do
stycznia 1919 r. jako godła używali
orła bez korony, ale wraz z upadkiem
ich rządu powrócił do użytku orzeł
w koronie). Wreszcie w sierpniu 1919
r. sejm przyjął jako godło państwa
orła w koronie stylizacją nawiązujące-
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go do czasów Stanisława Augusta
Poniatowskiego, który używany był
do 1927 roku, kiedy powstała nowa
wersja według projektu Zygmunta
Kamińskiego. Zmiany dokonały, mimo protestów ówczesnej prawicy,
rządy sanacji (obóz piłsudczykowski).
Odrzucono tradycyjną formę, zastępując ją nową, w której usunięto
krzyż z korony i dodano dwie pięcioramienne rozety.
.
W czasie II wojny światowej raz jeszcze Orzeł Biały został zakazany przez
okupantów. Jednakże znów stał się
znakiem polskości w okupowanym
kraju i na frontach całego świata
Szybko, bo już w 1944 roku, komunistyczne władze reprezentowane
przez PKWN zdecydowały wrócić do
przedwojennego wizerunku orła, ale
usunęły koronę z jego głow. W 1947
roku ogłoszono konkurs na godło
państwowe, ale pozostał on nierozstrzygnięty. Ostatecznie w konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
z 22 lipca 1952 roku opublikowano
wizerunek orła, który od przedwojennego różnił się brakiem korony, a złoty otok zastąpiło obramowanie tarczy w formie generalskiego wężyka.
Usunięcie korony potwierdzono dodatkowo dekretem z roku 1955, jednocześnie zrezygnowano z obramowania tarczy. Rząd Rzeczpospolitej
Polskiej na uchodźstwie w odpowiedzi Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 listopada 1956 r.
umieścił na głowie orła zamkniętą
koronę zwieńczoną krzyżem.

Polskiej staje się wizerunek Orła Białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi,
umieszczony w czerwonym polu tarczy".
.
W Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
w art. 28 punkt 1 czytamy „1. Godłem
Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.
Niestety w polskiej ustawie zasadniczej z 1997 roku popełniono 2 błędy. Orzeł Biały jest nazwą własną
i powinien być pisany z dużej litery.
Drugim błędem jest pomylenie godła
z herbem. Błąd ten jest powszechnie
powtarzany, co nie zmienia faktu, iż
jest wciąż błędem.
Orzeł Biały jest godłem Polski.
Orzeł Biały na tle czerwonej tarczy
jest herbem Polski.

Order Orła Białego
Order Orła Białego ustanowił król
August II Mocny 1 listopada 1705 r. na
zamku w Tykocinie. Pojawienie się
Orderu Orła Białego wpisuje się
w tendencję wyraźną w całej Europie.
Koniec XVII w. i początki XVIII w. to
okres rozkwitu tej formy wyróżniania.
Istniały oczywiście dawne ordery
dworskie — habsburski Złotego Runa,
angielski Podwiązki czy francuski Ducha Świętego. Były to wszakże odznaczenia ekskluzywne, nadawane
władcom i ich rodzinom oraz z rzadka
członkom ścisłej elity władzy. Wraz
z rozwojem „absolutystycznej" odmiany kultury dworskiej, w której
każde wyróżnienie stanowiło ważny
czynnik hierarchizujący, ordery z całym swym „rycerskim" ceremoniałem
i obyczajem stawały się istotnym elementem dworskiego życia i dworskiej
polityki. W nieco odmiennym położeniu znajdował się król polski, August
II. Rozmiłowany w dworskim przepychu, pozostawał ograniczony zasadą
szlacheckiej równości. Nie wiadomo
czy król wiedział o nieudanej próbie
ustanowienia Orderu Niepokalanego
Poczęcia przez króla Władysława IV
Wazę.

Gdy w wyniku przemian politycznych i ustrojowych doszło do załamania się systemu komunistycznego
w Polsce, jedną z pierwszych decyzji
sejmu było przywrócenie godłu korony. W grudniu 1989 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował się
wrócić do godła II RP. W lutym 1990
roku podczas debaty nad kształtem
godła państwowego omal nie doszło
do zerwania obrad Sejmu. Posłowie
OKP: Marek Jurek, Stefan Niesiołowski i Jan Łopuszański domagali się
w debacie sejmowej przywrócenia
godła z roku 1919 - z orłem w zamkniętej koronie (w heraldyce oznaka
W czasie I Rzeczypospolitej Order
suwerenności) i krzyżem, jako nawiązaniem do chrześcijańskiego dziedzic- Orła Białego otrzymywali głównie
twa Polski. W myśl ustawy z 9 lutego magnaci, którzy wsparli króla w wol1990 roku "godłem Rzeczypospolitej nej elekcji: Karol Stanisław Radziwiłł,
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Hieronim Lubomirski, Michał Kazimierz Ogiński, Ignacy Krasicki, Stanisław Kostka Potocki, Stanisław Małachowski. W czasach Augusta III Order
Orła Białego stracił nieco renomę,
gdyż minister Henryk Brühl masowo
go sprzedawał. Za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego Order
Orła Białego nadano również Rosjanom na rozkaz cesarzowej Katarzyny
II. Order przestał być nadawany po III
rozbiorze Polski.
Ponownie został ustanowiony
w 1807 roku jako najwyższe odznaczenie Księstwa Warszawskiego
i później kongresowego Królestwa
Polskiego. Po upadku powstania listopadowego w 1831 wraz z Orderem
Świętego Stanisława i Orderem Virtuti Militari został zniesiony jako order
Królestwa Polskiego. Ukazem cara
został ustanowiony Cesarski i Królewski Order Orła Białego. Order ten
był nadawany przez carów w latach
1831-1917. Ustanowienie odznaczenia
Imperium Rosyjskiego, przejmującego elementy orderu Królestwa Polskiego, było jedną z represji po powstaniu listopadowym, gdy wbrew
traktatowi wiedeńskiemu car uznał
Królestwo Polskie za terytorium podbite, a nie odrębne państwo, związane jedynie unią personalną z Rosją.
Z tego względu Cesarski i Królewski
Order Orła Białego nie jest traktowany jako kontynuacja polskiego orderu. Order Orła Białego został odnowiony przez Sejm Rzeczypospolitej
ustawą z dnia 4 lutego 1921 r. jako
najwyższe odznaczenie państwowe.
Nadawany był w celu nagradzania
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znamienitych zasług zarówno cywilnych jak i wojskowych, położonych
w czasie pokoju lub wojny dla chwały
i pożytku Rzeczypospolitej. Mógł być
przyznawany osobom, które istotnie
i wybitnie przyczyniły się do odzyskania lub utrwalenia niepodległości
i zjednoczenia Polski albo do jej rozkwitu, zarówno obywatelom polskim
jak i cudzoziemcom, również pośmiertnie. W okresie międzywojennym nadany został 24 obywatelom
polskim i 88 cudzoziemcom (w tym 33
monarchom i prezydentom, 10 premierom, 12 członkom rodzin panujących, 15 ministrom). Wśród kawalerów orderu Orła Białego znaleźli się
polscy kardynałowie Edmund Dalbor
(11.07.1921), Aleksander Kakowski
(7.07.1925), August Hlond (9.11.1932),
Adam Stefan Sapieha (24.11.1936).
Wśród cudzoziemców odznaczonych
Orderem Orła Białego znalazł się
również kardynał Achille Ratti
(23.11.1921) póżniejszy papież Pius XI
oraz trzech nuncjuszy apostolskich
w Polsce Vincenzo
Vannutelii
(25.04.1925),
Lorenzo
Lauri
(10.01.1927) oraz Francesco Marmoggi (31.12.1935).
Od wybuchu II wojny światowej
order nadawany był rzadko i tylko
przez rząd RP na obczyźnie (poza
prezydentami RP otrzymującymi go
z urzędu), uhonorowano nim 6 Polaków oraz 4 cudzoziemców m.in. kardynała Carlo Chiarlo (20.02.1951).
W PRL nigdy tego odznaczenia nie
zniesiono. Dekret PKWN z 22 grudnia
1944 r. o orderach, odznaczeniach
oraz medalach wymieniał Order Orła

Białego jako jedno z odznaczeń państwowych, nadawanych przez Prezydium KRN, lecz nie był on nadawany,
a w 1949 r. jako najwyższe odznaczenie zastąpił go Order Budowniczych
Polski Ludowej. Ustawa z 17 lutego
1960 r. o orderach i odznaczeniach już
nie wymieniała Orderu Orła Białego.
W dniu 23 grudnia 1992 r. Order Orła
Białego został restytuowany ustawą
z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach. Projekt obecnej
wersji orderu wykonał wybitny polski
rzeźbiarz, medalier, twórca wielu polskich odznaczeń państwowych i wojskowych – Edward Gorol.. Obecnie
Order Orła Białego nadawany jest
przez Prezydenta RP. Pierwszymi
osobami, które otrzymały go po restytuowaniu z rąk prezydenta Lecha
Wałęsy w 1993, byli Jan Paweł II
(papież odebrał swój order dopiero
w czasie pielgrzymki do kraju 22 maja
1995) i król Szwecji Karol XVI Gustaw.
W III Rzeczpospolitej wśród kawalerów Orderu Orła Białego znaleźli się:
m. in. ks. Kardynał Stefan Wyszyński
(3.05.1994), ks. Józef Tischner
(09.1999), ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (3.05.2006),
ks. Kardynał
Antoni Maria Deskur (10.10.2006), ks.
Arcybiskup Kazimierz Majdański
(11.11.2006), ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz (17.10.2008), ks. Jerzy Popiełuszko – pośmiertnie (13.10.2009), ks.
Kardynał Józef Glemp (18.12.2009),
ks. Ignacy Jan Skorupka – pośmiertnie
(11.08.2010), ks. Biskup Alojzy Orszulik (10.11.2010), ks. Michał Heller
(3.05.2014) oraz ks. Kardynał Stanisław Dziwisz (28.01.2017).

Kalendarium peregrynacji
Polska Południowa
Rejon 21

Delegat Rejonowy – br. Marcin Piętak

Polska Północna
Rejon nr 9

Delegat Rejonowy – br. Bohdan Chołod

1. Rada 15281 w Skarżysku Kościelnym – od 4 do 11 listopada 1. Rada nr 16640 w Szczecinie; Katedra – od 4 do 11 listopada
(WR br. Zbigniew Ścisłowicz)
2. Rada nr 15856 w Warszewie – od 11 do 18 listopada
2. Rada 14577 w Skarżysku Kamiennej – od 11 do 18 listopada 3. Rada nr 14989 w Mierzynie – od 18 do 25 listopada
(WR br. Krzysztof Randla)
4. Rada nr 16277 w Pyrzycach – od 25 listopada do 2 grudnia
Rejon 4
5. Rada nr 15219 w Poznaniu – od 2 do 9 grudnia

Delegat Rejonowy – br. Rafał Szczypta

1. Rada 15142 w Ostrowcu Świętokrzyskim – od 18 do 25 listopada (WR br. Piotr Taras)
2. Rada 15460 w Ożarowie – od 25 listopada do 2 grudnia
3. Rada 15239 w Tarnobrzegu – od 2 do 9 grudnia (WR br. Tomasz Skulski)
4. Rada 15759 w Stalowej Woli – od 9 do 16 grudnia (WR br.
Henryk Drzymała)

ZBROJA

Rejon nr 28

Delegat Rejonowy – br. Andrzej Kędzierski

1. Rada nr 16105 we Wrocławiu – od 9 do 12 grudnia
2. Rada nr 16707 w Wałbrzychu – od 12 grudnia do 2 stycznia
3. Rada nr 15947 w Miliczu – od 2 do 13 stycznia

13

