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Dlaczego Maryja płacze,
czyli objawienie Maryjne
w La Salette
Objawienie miało miejsce na górze Planeau, na wysokości 1800 metrów
w Alpach francuskich. W sobotę, 19 września 1846 r. dwoje dzieci pochodzące
z miejscowości Corps: jedenastoletni Maksymin Giraud i prawie piętnastoletnia
Melania
Calvat,
pilnowało
tam
swoich
krów.
Dzieciom
w blasku ukazała się siedząca Matka Boża z łokciami opartymi na kolanach
i z twarzą ukrytą w dłoniach. W swoim orędziu Matka Boża wymieniła grzechy, które najczęściej popełniali ludzie z okolic, w których mieszkali Melania
i Maksymin; grzechy wskazujące na odwracanie się od religii: karygodne lekceważenie Boga i Jego przykazań, zaniedbywanie modlitwy, pogardzanie
Mszą św. i innymi sakramentami oraz szyderczy stosunek do wszystkiego co
święte.
"Jeżeli mój lud nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię mojego
Syna. Jest ono tak mocne i ciężkie, że dłużej nie mogę go podtrzymywać…”
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Słowo Delegata Stanowego
i aktywne uczestnictwo w spotkaniach. Dziękuję Braciom, którzy przygotowali prezentacje i moderowali
poszczególne panele tematyczne
oraz
organizatorom
wszystkich
trzech spotkań.

Czcigodni Księża Kapelani,
Zacni Bracia Rycerze,
minęło 9 miesięcy bieżącego roku
bratniego. W pozostałych trzech miesiącach chcemy skupić się na
"zbieraniu plonów z ziarna", które
"sialiśmy" przez poprzedni okres. Cieszy znaczny wzrost ilości inicjacji
pierwszego stopnia w porównaniu
z poprzednimi miesiącami. Zachęcam
Zacnych Braci do utrzymania tej aktywności w kolejnych miesiącach.
Zapraszajmy kolejnych katolickich
mężczyzn w nasze szeregi, dajmy im
szansę do realizowania wspólnie
z nami kolejnych dzieł miłosierdzia.
W marcu odbyły się spotkania
Wielkich Rycerzy, Delegatów Rejonowych, Konsultantów, Opiekunów oraz
Funkcjonariuszy Stanowych. Była to
możliwość spotkania się z przedstawicielami wszystkich rad lokalnych.
Wielokrotnie znaliśmy się jedynie
z rozmów telefonicznych czy e-maili,
a podczas spotkań, być może po raz
pierwszy, mogliśmy porozmawiać
bezpośrednio, wymienić się doświadczeniami, zaprezentować swoje pomysły, czy przedstawić problemy
występujące w poszczególnych radach. Dotychczas w takim gronie
spotykaliśmy się na Konwencjach
Stanowych i pielgrzymkach, gdzie, jak
wiemy, program jest napięty. Bardzo
cieszę się z tych spotkań i dziękuję
wszystkim Braciom za przybycie

www.RycerzeKolumba.com

Zacni Bracia, zbliża się VIII Konwencja Stanowa w Katowicach. Zapraszam wszystkich Wielkich Rycerzy
i delegatów z poszczególnych rad
lokalnych do zarejestrowania się
i wzięcia udziału w Konwencji. Zapraszam czcigodnych księży kapelanów
i małżonki Zacnych Braci. Zarówno
dla księży kapelanów, jak i dla Pań,
przygotowany jest specjalny program. Program dla Pań "zawieszony
jest" na naszej rycerskiej stronie. Konwencja Stanowa jest świętem całej
Jurysdykcji i dlatego tak ważne jest,
abyśmy byli tam wszyscy. Podsumujemy bieżący rok bratni, porozmawiamy o przyszłości, rozdamy Nagrody
Rady Stanowej za działalność programową i dla Rodziny Roku. Zachęcam
do podjęcia wysiłku wypełnienia odpowiednich formularzy i przesłania
ich do Rady Stanowej. Pamiętajmy
o spełnieniu warunku członkowskiego. Trwa nadal konkurs na utworzenie Zespołu I Stopnia. Konkurs zakończy się 30 kwietnia. Na Konwencji
Stanowej rozdamy nagrody wszystkim laureatom. Przypominam również o konkursie członkowskim. Do
zdobycia: piny, szarfy i ornaty. Do
końca czerwca trwa konkurs członkowski Rady Najwyższej, w którym
każdy rycerz rekomendując nowego
kandydata, może wygrać wyjazd
(wraz z małżonką) na Światowe Spotkanie Rodzin w Dublinie (sierpień
2018).

z New Haven oraz goście z USA,
Ukrainy i Litwy.
Na zakończenie pragnę serdecznie
pogratulować i podziękować za realizację tylu wspaniałych dzieł miłosierdzia realizowanych przez braci rycerzy w całej Polsce. W marcu odbyło
się spotkanie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
z wolontariuszami niosącymi pomoc
poszkodowanym w ubiegłorocznych
nawałnicach. W Brusach byli również
księża kapelani i bracia Rycerze Kolumba. Było to dla Rycerzy niewątpliwe wyróżnienie i dostrzeżenie
ogromnej pomocy niesionej przez
braci z wielu rad lokalnych w Polsce
dla najbardziej potrzebujących.
W imieniu Rycerzy Kolumba
w Polsce miałem zaszczyt przekazać
Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie materiały informacyjne o Rycerzach Kolumba oraz rycerski różaniec.
Było to już kolejne spotkanie Pana
Prezydenta z Rycerzami Kolumba.
W tym roku świętujemy 100rocznicę odzyskania niepodległości
przez naszą ojczyznę. Zachęcam
wszystkie rady lokalne do zaangażowania się w organizację uroczystości
w całej Polsce. Naszym zadaniem jest
także wszczepienie w serca młodzieży miłości do ojczyzny i postaw patriotycznych.
Ojciec Święty Jan Paweł II w homilii 14 czerwca 1999 roku w Łowiczu
mówił: "Starajmy się rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży
uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną. Wyczulać na dobro wspólne narodu i uczyć ich odpowiedzialności za
przyszłość. Wychowanie młodego
pokolenia w duchu miłości Ojczyzny
ma wielkie znaczenie dla przyszłości
narodu. Nie można bowiem służyć
dobrze narodowi, nie znając jego
dziejów, bogatej tradycji i kultury.
Polska potrzebuje ludzi otwartych na
świat, ale kochających swój rodzinny
kraj."

Podczas Konwencji Stanowej będziemy mieli możliwość spotkania
z hierarchami Kościoła Katolickiego,
między innymi z Kapelanem Stanowym Zakonu Rycerzy Kolumba
w Polsce JE ks. abp. Wacławem Depo
oraz sekretarzem dwóch papieży JE
ks. abp. Mieczysławem Mokrzyckim,
metropolitą lwowskim. W Katowicach
Vivat Jezus!
będzie z nami Kapelan Pomocniczy
Najwyższego Kapelana Rycerzy Ko- Tomasz Wawrzkowicz
lumba, czcigodny ks. Jonathan Kalisch Delegat Stanowy

Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
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Katecheza Kapelana
Katecheza 69
„Życia nie znajdujemy wówczas,
gdy chcemy je zawłaszczyć, lecz
wówczas, gdy je dajemy.” Benedykt
XVI

Taki fikcyjny mężczyzna, czy jego
popularna wersja macho, to godne
pożałowania udawanie kogoś, kim się
nie jest, po to by podporządkowywać
sobie innych do swoich celów. I nieważne czy będziemy pozerem w wersji pop – w dresie, z grubym karkiem
i łańcuchem na szyi, czy też w wersji
VIP – w drogim aucie, garniturze, po
solarium i z żelem na włosach. Te
wzorce bazują na niskich instynktach
i łatwo imponują. Na szczęście nie
wszystkim.

„Kochać - jak to łatwo powiedzieć.” Te znane słowa piosenki już
przed laty mówiły o popularności słowa „kocham”. Choć dalej piosenka
mówi, że miłość jest niepokojem,
że w tym słowie jest zarówno błękit
nieba jak i rdzawy pył gorzkich dni…
Kiedy zdobędziemy się na reflekI mimo niewiadomej, ostateczne pysję,
dostrzegamy, jak żałosna jest to
tanie brzmi: czy wiary wystarczy mi?
poza.
Miłość to słowo bezwzględnie
Chrystus pokazuje nam diametralnajpopularniejsze, najczęściej używanie
inną postawę. W atmosferze
ne i odmieniane na wszelkie możliwe
Wielkiej
Nocy i tego, co zrobił dla nas
sposoby. Większość reklam i pioseChrystus,
ukazuje się nam prawda
nek mówi o kochaniu. Przykre jest to,
o
prawdziwej
miłości, która jest główże najczęściej nie ma to nic wspólneną
motywacją
działań Chrystusa
go, a jest nawet odwróceniem prawi
sensem
Jego
misji
– On daje nam
dziwego znaczenia tego słowa. Dziś
Siebie.
A
więc
prawdziwa
miłość jest
mówimy równie łatwo: kocham jeść,
na
„śmierć
i
życie,”
jest
dawaniem,
kocham spać, kocham lody, swojego
a
nie
braniem,
jest
nawiązywaniem
psa i kocham Ciebie. Dlatego słowem
miłość określany dziś jest także ego- więzi i odpowiedzialnością za innych.
izm, zaspokajanie swoich potrzeb, To wzór bohatera, który bierze odpowiedzialność za innych, który potrafi
pragnień i pożądań.
tworzyć wspaniałe więzi wzajemnej
Możemy zatem, pytając, jak kocha odpowiedzialności, takie jak rodzina,
katolik, zapytać: kochasz siebie czy kościół czy naród.
bliźniego?
„Nikt nie ma większej miłości…”
Filmowy James Bond jest przykła- Jeśli zachwycimy się takim wzorcem
dem kogoś, kto tylko bierze, kocha to musimy stoczyć wewnętrzną wali zaspokaja tylko siebie, nie podejmu- kę: łatwego konsumpcjonizmu i życia
jąc żadnej odpowiedzialności. Zagro- chwilą z postawą ofiarnej służby inżeniem dla nas jest to, że wszystko nym i pielęgnowania wzajemnych
w filmie opakowane jest w misję rato- więzi. Walkę światowych fajerwerków
wania świata, bohater przedstawiany i kiczu, z cichymi i skromnymi znakajest superatrakcyjnie jako wzór czło- mi jakie daje nam Zmartwychwstały –
wieka, któremu wręcz zazdrościmy; „nie bądź niedowiarkiem, lecz wierząteż chcielibyśmy tak żyć. Wszystko cym, bo błogosławieni, którzy uwiema za darmo, może to zniszczyć bez rzyli”.
konsekwencji, za nic i nikogo nie odJeśli zaufamy Panu i pójdziemy
powiada, a żyje w komforcie. Cieszy
Jego
śladami za prawdziwą miłością,
się super sprawnością, choć nigdy nie
to
rozpoczyna
się wspaniała przygoćwiczy.
da. Czeka nas trud i poświęcenie, wal-
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ka ze światem i samym sobą, ale
stawka tej walki jest ogromna. Dlatego stańcie do walki, stańcie w wyłomie. Wtedy zawierzenie Panu uzdolni
nas do walki z gotowością oddania
nawet swojego życia.
Miejscem, gdzie możemy przygotowywać się i stawać do walki jest
braterska wspólnota. To dopiero relacje do brata weryfikują moją wiarę
i gotowość do walki i mobilizują, aby
wydawać dobre owoce.
Olbrzymie opory w zaangażowaniu się współczesnych mężczyzn we
wspólnoty prowadzące do różnego
rodzaju dobra i w nawiązywaniu głębokich przyjaźni wynikają z egoizmu,
z nastawienia na branie i myślenie
o sobie.
Musimy przyznać, że prowadzą do
tego także naleciałości po komunizmie, ale również atmosfera rodzinnego domu, gdzie często rozpadające
się związki, pojedynczy rodzice czy
wychowywanie dzieci jako jedynaków
– już zniechęcają do zaufania i poświęcenia dla innych, a czasem po
prostu nie dają szansy na rozwój braterskich więzi w rodzinie. Miejsce pracy promuje indywidualizm w ścieżce
kariery i tymczasowość, zastępując
braterstwo i współpracę rywalizacją.
Braterstwo pokazywane jest często w reklamach: czy to w górach, czy
wśród np. strażaków, ale wtedy polega ono na zaufaniu we wspólnym
piciu piwa Tatra czy Warka. A przecież właśnie tam, gdzie wspólnie zawierzamy innym swoje życie, wiążąc
się z nim wspinaczkową liną czy walcząc z żywiołem, potrzebne są prawdziwe więzi przyjaźni, czasem aż do
gotowości oddania życia.
Dlatego tak bardzo potrzeba braterskich wspólnot, które będą budować więzi nie na wspólnym kibicowaniu czy piciu, ale na kształtowaniu
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charakterów i postaw religijnomoralnych. Jak taką postawę kształtować ukazuje nam „7 praktyk zaangażowanego katolika”.
Wspólnie przeżywany czas, czasem wspólny trud, realizacja atrakcyjnych zadań uszlachetnia i mobilizuje,
dając wiele radości.
Doświadczamy tego jako Rycerze
Kolumba w wielu realizowanych

wspólnie dziełach, ale szczególnie
mogliśmy tego doświadczyć w czasie
wspólnych pielgrzymek zarówno
nocnych jak i dłuższych, czasem wielodniowych. Wtedy wszyscy muszą
sią angażować, nie można zostać
biernym. Tempo zawsze jest takie,
jakie ma najsłabszy, a silniejsi nie pójdą szybciej sami, nie oglądając się na
resztę. Dlatego w budowaniu wspólnot braterskich Rycerzy Kolumba

zachęcam do wspólnych wypraw,
obozów czy pielgrzymek, gdzie będzie czas na modlitwę, rozmowę
z dzieleniem się doświadczeniem wiary, ale także wysiłek i zmęczenie, które uczy wzajemnej troski i pomocy.

Wszystkie katechezy
są dostępne na stronie
www.RycerzeKolumba.com

Wystawa „Jaś w Drodze” na rol- 18-19 maja – Konwencja Stanolapach i modelach 3D, która w bardzo wa w Katowicach.
prosty i przystępny sposób pokazuje
- 20 maja – Zesłanie Ducha
kolejne etapy rozwoju dziecka w łonie
Świętego.
matki dociera do kolejnych Rad i do
kolejnych miejscowości.
- 26 maja – Dzień Matki.

Zacni Bracia Rycerze,

Wsparcie dla akcji oraz dla naj- 27 maja – Niedziela Trójcy
mniejszych i najbezbronniejszych Przenajświętszej,
Pielgrzymka
dzieci można przekazywać pod poniż- mężczyzn do Piekar Śląskich.
szym linkiem:
- 31 maja – Boże Ciało.

www.kofc.pl/przek/2017jaswdrodze

minął Wielki Post, minął czas
Świąt Wielkanocnych ZmartwychWażne wydarzenia na najbliższe
wstania Pańskiego, ale nadal trwamy miesiące to:
w okresie świątecznym i czcimy
- 8 kwietnia – Niedziela MiłoZmartwychwstanie Chrystusa śpiesierdzia Bożego – czas wielkiej Łaski
wając Alleluja.
i Bożego Miłosierdzia dla ludzkości
Czekamy na Święto Miłosierdzia i całego świata. Zachęcam do zyskaBożego, gdzie możemy czerpać Nie- nia odpustu zupełnego i ofiarowania
zgłębione Miłosierdzie Boże.
go za siebie lub za kogoś zmarłego.
Pamiętajmy o tym wielkim Odku- 9 kwietnia – przeniesiona Uropieniu, jakiego Jezus dokonał dla każ- czystość Zwiastowania Pańskiego
dego z nas.
i Dzień Świętości Życia – możliwość
podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka
Nie zmarnujmy śmierci Chrystusa,
Poczętego Zagrożonego Zagładą.
która została pokonana Jego Zmartwychwstaniem.
- 27 kwietnia – Narodowy Dzień
Pokuty - przebłaganie za grzechy
Jezus otworzył Niebo każdemu
przeciwko życiu.
z nas i każdej osobie z naszej rodziny,
każdemu katolikowi i każdemu czło- 29 kwietnia – Program Różawiekowi. Wystarczy tylko pozytywnie niec Rodzinny.
odpowiedzieć na Jego ręki, na Jego
- 3 maja – Narodowe Święto
Odkupienie. Wystarczy zwrócić się do
Konstytucji 3 Maja.
Jego Wielkiego Miłosierdzia poprzez
Sakrament Pokuty.
- 13 maja – Wniebowstąpienie
Pana Jezusa.

www.RycerzeKolumba.com

Maj to miesiąc Nabożeństw Maryjnych, śpiewania Litanii Loretańskiej
i pieśni Maryjnych.
Natomiast w czerwcu w szczególny sposób czcimy Najświętsze Serce
Jezusa.
Maj i czerwiec to również czas
Marszów dla Życia i Rodziny i parafialnych pikników rodzinnych.

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

Zacni Bracia!
Zbliża się Dzień Świętości Życia
i Narodowy Dzień Życia. Ze względu
na święto Wielkiej Nocy i święto Miłosierdzia Bożego, przeniesiono je na
kwiecień. Z tej okazji, jak co roku
w Krakowie, odbędą się trzy ważne
wydarzenia, na które już dziś serdecznie zapraszam:
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Zapraszam na tradycyjną, XXXVIII prałat Stanisław Maślanka, asystent
już Pielgrzymkę Obrońców Życia na kościelny Krucjaty Modlitwy w ObroJasną Górę 7 kwietnia (sobota). Pol- nie Poczętych Dzieci
skie Stowarzyszenie Obrońców Życia
15.30 – Zakończenie pielgrzymki
Człowieka organizuje wyjazd autokarowy na tę pielgrzymkę.
Zapraszam na Mszę Świętą w intencji obrony życia do Kościoła MaProgram:
riackiego 9 kwietnia (poniedziałek),
9.30 – Msza Św. koncelebrowana o godz. 18.30. Mszy Świętej koncelew Kaplicy Cudownego Obrazu, prze- browanej
przewodniczyć
będzie
wodniczy J.E. Ks. Abp Wacław Depo, Ksiądz Arcybiskup Marek JędraszewMetropolita Częstochowski; w czasie ski - Metropolita Krakowski. W czasie
Mszy Św. złożenie przyrzeczeń Du- uroczystości będzie możliwość podjęchowej Adopcji Dziecka Poczętego
cia duchowej adopcji dziecka poczętego.
10.45 – Przywitanie pielgrzymów
przez O. Mariana Waligórę, przeora
Z okazji Narodowego Dnia Życia
Jasnej Góry, Aula O. Kordeckiego
zapraszam także na Charytatywny
Koncert Muzyki Sakralnej "Życie zaw11. 00 – Słowo J.E. Ks. Bpa Jana
sze zwycięża" do Filharmonii KrakowWątroby Biskupa Rzeszowskiego,
skiej 10 kwietnia (wtorek), na godz.
Przewodniczącego Rady ds. Rodziny
18.00. Wystąpi Chór " Musica ex AniKEP
ma" oraz Kapela Mariacka (z Bazyliki
11.05 – „Naprotechnologia – Bożego Miłosierdzia w Krakowie),
etyczna, skuteczna metoda pomocy Orkiestra Symfoniczna Sanktuarium
bezdzietnym małżonkom” – lek. med. Bożego Miłosierdzia w Krakowie pod
Tadeusz Wasilewski – specjalista po- dyrekcją Krzysztofa Michałka. Bezłożnictwa i ginekologii, specjalista płatne zaproszenia prosimy zamanaprotechnolog
wiać w biurze Stowarzyszenia w Krakowie przy ul. Krowoderskiej 24/6 lub
12.00 – Modlitwa „Anioł Pański”
telefonicznie: 12 421 08 43 (w godz. 912.05 – Modlitwę różańcową pro- 15). W czasie koncertu zostanie przewadzi J.E. Ks. Bp Jan Szkodoń
prowadzona zbiórka pieniężna na
pomoc dla rodzin wychowujących
12.30 – „Krucjata Modlitwy
niepełnosprawne dzieci.
w Obronie Poczętych Dzieci” – dr inż.
Antoni Zięba, współzałożyciel KrucjaSerdecznie zapraszam Braci wraz
ty Modlitwy w Obronie Poczętych z Rodzinami do licznego udziału w
Dzieci, prezes Polskiego Stowarzy- tych wydarzeniach. Będzie to nasz
szenia Obrońców Życia Człowieka osobisty wkład w dzieło obrony życia
i Rycerz Kolumba
ludzkiego.
12.55 – „W służbie życiu i rodzinie
– 25 lat Polskiej Federacji Ruchów
Obrony Życia” – dr Paweł Wosicki,
prezes Polskiej Federacji Ruchów
Obrony Życia

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

13.15 – „Christianitas a przyszłość
Unii Europejskiej” – Jakub BałtroszeSpołeczność Lokalna
wicz, sekretarz generalny EuropejRycerze
Kolumba w Polsce często
skiej Federacji dla Życia i Godności
organizują
lub
włączają się w jednoraCzłowieka
zowe bądź cykliczne wydarzenia
13.30 – Wręczenie nagród laure- związane np. z jakimś świętem, roczatom XIV edycji Konkursu im. bł. Ks. J. nicą, obchodami jubileuszu czy doraźPopiełuszki „Pomóż ocalić życie bez- ną pomocą. W tym miesiącu chciałbronnemu”
bym jednak podkreślić stałe akcje
prowadzone przez Rycerzy, które to
13.50 – przerwa
dzięki swojej stałości mogły już wy14.30 – Droga Krzyżowa na Wa- raźnie wpisać się w świadomość społach Jasnogórskich – prowadzi Ks. łeczności lokalnej.

www.RycerzeKolumba.com

Zacznę od krakowskiej rady 15128,
która raz w miesiącu włączała się
w działalność prowadzoną przez parafialną grupę charytatywną dla potrzebujących z parafii.
Rada 15268 w Rzeszowie w każdy
trzeci poniedziałek miesiąca organizowała tzw. „Wieczorki Jadwiżańskie”. Po Mszy św wieczornej organizowany był wykład tematyczny wraz
z dyskusją. Prelegentami byli m.in.:
prof. Czesław Kłak – karnista, który
wygłosił wykład poświęcony kulturze
prawnej narodu żydowskiego, prof.
Waldemar Furmanek - „Praca człowieka. Przekleństwo czy błogosławieństwo?” oraz Pani Małgorzata
Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty.
Rada 15279 w Łodzi prowadzi klub
sportowy „Kolumbus”. Już w momencie zakładania, klub otworzył sekcje
turystyczną, pingponga, piłki nożnej
oraz sekcję motocyklową. Klub prowadzi cykliczne zajęcia ze wspomnianych dyscyplin oraz wycieczki i rajdy
w ramach sekcji turystycznej. Korzystają z tego i młodzi i starsi. (Więcej
informacji: kskolumbus.pl).

Tomasz Szymczak
Dyrektor ds. Społeczności Lokalnej
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Nasza misja Zakon...
Charyzmaty to szczególne cechy
jakimi Bóg obdarowuje swój Kościół.
Obdarowuje pojedynczych ludzi lub
większe ludzkie zbiorowiska; dla dobra całego Kościoła.
Wśród wielu charyzmatów rozpoznanych i wyszczególnionych w nauce Kościoła trzeba zatrzymać się
nad wielkim ruchem charyzmatycznym, który trwa w Kościele od samego początku. Już autor Księgi Mądrości Syracha uważa, że ten, kto chce
uczyć się mądrości, musi znaleźć czas
na modlitwę, na rozmyślanie, musi
zachować dystans wobec doczesności, szukać kontaktu z mądrymi ludźmi i dobrymi księgami.
Człowiek, który utopi się w doczesności, zwłaszcza w swojej pracy zawodowej, według autora natchnionego, nigdy nie potrafi zdobyć prawdziwej mądrości. W centrum jego życia
znajdzie się praca, dla niej poświęci
6
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wszystkie godziny dnia i o niej będzie
śnił w nocy. Droga do mądrości wymaga dystansu wobec doczesnych
zajęć. Sam Chrystus wędrował wskazaną przez mędrca Pańskiego drogą
i nawet w dniach największego nawału pracy szukał godzin samotności na
modlitwę i spotkanie ze Swoim Ojcem. Ewangelia mówi nam, że przeznaczył 40 dni na długie rekolekcje
na pustyni, aby nabrać dystansu wobec zawodowego życia, a równocześnie przygotować ducha do wykonania trudnych zadań, jakie Go czekały.
Ponad trzydzieści lat żył w ukryciu,
nie angażował się w wielkie działanie,
dlatego że chodziło Mu o wskazanie
swoim uczniom tej podstawowej zasady mądrości, że dystans wobec
świata jest nieodzownie potrzebny
dla ubogacenia własnego serca.

Robert Piątek
Dyrektor ds. Misji
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Wspomnienia Wojenne
Wincentego Mochonia
- odcinek 4
W każdą niedzielę chodziliśmy do
kościoła i kiedy zaintonowaliśmy
„Boże coś Polskę” (tak było każdej
niedzieli) dowódca stanął na progu
kościoła i wydawał rozkazy „maine
gruppe forgatrung”, czyli moja grupa
zbiórka.
Prosto z kościoła szliśmy pod magazyn broni, braliśmy karabiny bez
zamków, ćwiczebne granaty i marsz
na ćwiczenia od razu na najbardziej
mokrą łąkę. Ćwiczenia trwały tak długo aż całkiem opadaliśmy z sił, tak
było 3-4 popołudnia, ani połowa
o własnych siłach nie wróciła na kwaterę.
Przyjeżdżały wozy konne i zabierały tych umęczonych i pytali, czy już
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dosyć tego. Nikt nic nie odpowiadał,
Nasza trasa prowadziła przez
ale każdy swoje myślał.
Wiedeń, Salsburg, Insburck, za Zamerschtale do Tugentu, który był
Ta mordęga trwała 6 tygodni, po
punktem zbornym dla tego odcinka
6 tygodniach odsyłali pod eskortą do
frontu.
macierzystych pułków.
Tutaj nasz anioł stróż przekazał
Ja podlegałem pod 90-ty Infantry
nas razem z naszymi dokumentami.
Regiment, który stacjonował w Czechach w Jicinie; do tego regimentu
Po 3 dniach pobytu w Tugencie
byli brani poborowi z mego powiatu. odesłano nas na linie frontu. W prostej lini było to bardzo blisko,
Przyjechało nas tu 25 legionistów,
ale w górach okrężnymi drogami to
zostaliśmy rozdzieleni po kompabyło kilka razy dalej.
niach jako instruktorzy, chodziliśmy
na ćwiczenia już bez eskorty i można
Jechaliśmy jeszcze pociągiem
było wyjść do miasta. Jak szedłem do przez Caldanoco do Grigino a stąd już
miasta to rozglądałem się na wszyst- kolejką linową do linii frontu.
kie strony czy nie idzie za mną jakaś
Tutaj zaczęła się bardzo krwawa
eskorta. Tutaj też spotkałem brata
ofensywa. Austriacy za wszelką cenę
Tomasza
jako
Leutnant
chcieli przełamać front i na ten odci(podporucznik) – skończył Szkołę
nek rzucili wszystkie siły, gdyż okopy
Oficerów Rezerwy w Pradze Czeskiej.
nieprzyjaciela (Włochów) już były
Po 4 dniach pobytu tutaj ponow- ostatnią przeszkodą w górach Tyrolu.
nie umieszczono nas samych w jednej Gdyby nieprzyjaciel został cofnięty
Sali i bez zajęcia, trwało to 9 dni.
w dół to na Włoskich równinach front
był daleko na przodzie i tu Włosi
W 10 dniu pobytu tutaj, gdy komz pomocą Francuzów stawiali zaciekły
panie wyszły na ćwiczenia nas zebrali
opór i wstrzymali napór Austriaków.
na korytarzu, dostaliśmy nowe
Monarchię Austro-Węgierską ta
umundurowanie, broń, żywność na 5
4-letnia wojna już bardzo wyczerpała
dni i za godzinę już byliśmy na stacji
i dało się odczuć ferment w armii,
kolejowej. Dostaliśmy 1 wagon, wiązki
gdyż była to zbieranina różnych nasłomy, anioł stróż z naszymi papierarodowości; Austriacy, Polacy, Czesi,
mi i o godzinie 10-tej przez Wiedeń
Słowacy, Bośniacy i każdy z tych naodjechaliśmy do Tyrolu- na granice
rodów chciał coś dla siebie skorzystać
Włoską.
w tej zawierusze wojennej. Gdy tylko
Prowiant, który dostaliśmy na 5 front się zatrzymał to tyły rzucały
dni do wieczora już każdy zjadł, ten broń i zaraz robiło się wielkie zamieco nas konwojował to był dość dobry szanie. Ja gdy przyszedłem na front
chłop, niejaki kapral Schulz, był też to nas legionistów porozdzielano po
dobry może i z obawy, bo nas było 27 różnych pułkach. Razem ze mną byli
każdy z bronią i ostrą amunicją.
koledzy Karol Zając i Franciszek Dec
z Podwolszyn koło Leżajska.
Bardzo nas zadziwiały buty, które
dostaliśmy, para butów ważyła co Wincenty Mochoń
najmniej 5 kg z kolcami wysokimi na 2
cm. Były to buty górskie, ponieważ Przysłane przez Brata Antoniego Kajechaliśmy do Tyrolu.
mińskiego—Dyrektora ds. Młodzieży
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Konkurs członkowski
W trakcie roku bratniego ogłaszane są konkursy członkowskie. Ich celem jest zachęcanie braci Rycerzy do
podejmowania działań na rzecz wzrostu członkostwa w Zakonie. Okres
przełomu roku 2017/2018 obfitował
w kilka takich konkursów. W grudniu
konkurs ogłosiła Rada Najwyższa.
W konkursie tym główną nagrodą
jest możliwość wyjazdu (wspólnie
z małżonką) do Dublina na Światowe
Spotkanie Rodzin w Dublinie w sierpniu 2018 roku na koszt Rady Najwyższej. W grudniu i na początku stycznia
Rada Stanowa ogłosiła dwa konkursy:

-1Konkurs promujący utworzenie
(w okresie od 1 grudnia 2017 r.
do 28 lutego 2018 r.) w Radach
lokalnych nowych
Zespołów Przyjęć
Pierwotnie konkurs miał zakończyć się 28 lutego 2018 roku. Jednak,
ze względu na duże zainteresowanie
Rada Stanowa zdecydowała się przedłużyć konkurs do 30 kwietnia 2018
roku. W dotychczasowym okresie
trwania tego konkursu, tj. od 1 grudnia do końca marca br., wystawionych zostało 10 wniosków o wystawienie certyfikatów dla nowo utworzonych Zespołów Przyjęć. W sumie
od początku roku bratniego jurysdykcja polska powiększyła się o 15 nowych Zespołów Przyjęć i na koniec
marca, na 104 Rady lokalne posiada
już 57 Zespołów Przyjęć. Przed wieloma Radami wciąż jednak wiele pracy
w tym zakresie. Nagrody dla zwycięzców tego konkursu (roll-up lub baner
rycerski dla Rady) zostaną wręczone
podczas Konwencji Stanowej w Katowicach.

-2Konkurs promujący
przyjmowanie nowych
członków w Radach lokalnych
w okresie od 1 stycznia do 31
marca 2018 roku
Warunkiem dodatkowym, który
Rady musiały spełnić, aby otrzymać
nagrodę, był brak zaległości w przekazaniu formularzy 185-PL, 365-PL,
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1295-PL (brakujące formularze można
Pamiętajmy, że wzrost członkobyło dosyłać mailem na adres: rapor- stwa jest ściśle powiązany z rozwoty@rycerzekolumba.com).
jem naszego Zakonu i determinuje
możliwość angażowania się w realizaNiniejszym pragnę poinformować,
cję różnych programów i dzieł na
że w konkursie tym, zakończonym 31
rzecz Kościoła, społeczności, kultury
marca 2018 roku, nagrody otrzymały
życia, rodziny czy młodzieży i to zanastępujące Rady:
równo na poziomie Rady lokalnej
15128 Kraków (1 pin), 16385 Radom jak i całej jurysdykcji polskiej.
(1 pin), 16766 Radom (1 pin), 16462
Jacek Pisz
Gorzyce (1 pin), 14003 Łomża (1 pin),
Dyrektor ds. Członkostwa
15268 Rzeszów (1 szarfa), 15588 DoZakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
brzechów (2 piny), 15726 Dębica (1
pin), 16100 Tarnów (2 szarfy), 15856
Szczecin (1 szarfa), 16640 Szczecin (2
piny), 15195 Opoczno (1 pin), 15416
Chmielnik (1 szarfa), 16031 Działoszyn
(1 pin), 15708 Wejherowo (2 piny),
Zacni Bracia,
16893 Mrzezino(1 pin), 16380 Lubapiszę do Was te słowa w okresie
czów (1 pin), 15649 Ruda Śląska (1
szarfa, 1 pin), 14002 Łomianki (2 piny), bezpośrednio poprzedzającym Wiel15940 Ostrów Maz. (1 szarfa), 15249 kanoc - najstarsze i najważniejsze
Sosnowiec (1 pin), 15523 Czeladź (1 święto chrześcijańskie upamiętniające
pin), 15527 Słupsk (1 szarfa, 2 piny), misterium paschalne Jezusa Chrystu15820 Lębork (1 pin), 15631 Pionki (1 sa: Jego mękę, śmierć i zmartwychszarfa), 15299 Suchedniów (2 szarfy, 2 wstanie. Wielu z nas uczestniczy
w ostatnich w tym Wielkim Poście
piny).
Drogach Krzyżowych, Misteriach
Nagrody dla zwycięzców tego Krzyża, Misteriach Męki Pańskiej czy
konkursu zostaną wręczone podczas Gorzkich Żalach.
Konwencji Stanowej w Katowicach.
Miesiąc marzec, który właśnie doNa ostatni kwartał roku bratniego biegł końca, był dla wielu z nas okre2017/2018 (kwiecień – czerwiec) Rada sem intensywnego zaangażowania
Stanowa niniejszym ogłasza NOWY w dzieła miłosierdzia, w służbę na
KONKURS członkowski. W konkursie rzecz Kościoła oraz w zorganizowanie
tym Rady mogą otrzymać nagrody, przyjęć nowych członków, w tym
których rodzaj i liczba uzależniona m.in. w Tygodniu Przyjęć. 29 marca
jest od liczby przyjętych członków:
wspólnie przeżywaliśmy Dzień Załopin rycerski - przyjęcie co najmniej 2 życiela, wspomnienie ks. McGivney’a,
który w 1882 roku, wspólnie z grupą
nowych Braci Rycerzy;
krawat rycerski - przyjęcie co naj- mężczyzn założył Zakon Rycerzy Kolumba.
mniej 5 nowych Braci Rycerzy;
stuła z logo KofC dla Kapelana Rady
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu
- przyjęcie co najmniej 15 nowych zarówno założycieli jak i kolejnych
Braci Rycerzy;
pokoleń członków, nasz Zakon stale
ornat z logo KofC dla Kapelana Rady i dynamicznie rozwijał się, spełniając
- przyjęcie co najmniej 20 nowych marzenie ks. McGivney’a. PamiętajBraci Rycerzy.
my, że obowiązek dbania o dalszy
Dodatkowo, KAŻDA Rada, która rozwój Zakonu każdy z nas przyjął na
aktywnie włączy się w rekrutację no- siebie, z chwilą wstąpienia do Zakonu.
wych członków tzn. w okresie od Wypełnić go możemy zapraszając do
1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku Zakonu innych mężczyzn. Większość
PRZYJMIE co najmniej JEDNEGO no- braci Rycerzy mówi, że wstąpili w szewego członka otrzyma 3 sztuki pla- regi Rycerzy Kolumba za pośrednickietek magnetycznych z logo KofC na twem członka rodziny lub przyjaciela.
samochód.
To jest nasz dar ale i zobowiązanie,

Rozwój
członkostwa
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które każdy z nas musi podjąć, aby
przekazać korzyści płynące z członkostwa w naszym Zakonie większej
liczbie katolickich mężczyzn.
Wielu z nas rozwój Zakonu widzi
tylko przez pryzmat wzrostu działalności dobroczynnej. Aby jednak był
on możliwy musimy stale dbać
o członkostwo i jego wzrost. Musimy
mieć świadomość, że obie te działalności,
działalność
dobroczynna
i członkostwo, to są dwa obszary naszej działalności, które są ściśle ze
sobą powiązane. Każdy z nas powinien stale dbać o członkostwo i jego
wzrost. Mówił o tym Najwyższy Rycerz Carl Anderson: „…Aby stale rosły
nasze możliwości działania dobroczynnego potrzebny jest stały wzrost
liczby członków. Więcej braci Rycerzy
znaczy więcej rąk do pracy na rzecz

bliźnich. A każdy nowy Rycerz świadczy również o tym, że pomogliśmy
komuś stać się lepszym katolikiem,
lepszym mężem, lepszym ojcem i lepszym obywatelem…”.

podejmować wielkie dzieła, w których
każdy ma swoją cząstkę do spełnienia. To właśnie ta siła sprawiła,
że w ciągu zaledwie dwunastu lat Rycerstwo w Polsce mogło się tak dynamicznie rozwinąć. To dzięki tej sile
podejmowane przez Zakon Rycerzy
Kolumba w Polsce działania przyniosły
Zakonowi
rozpoznawalność
w Kościele i społeczeństwie polskim.
To dzięki tej sile obecnie w Polsce jest
ponad 5200 Rycerzy. A może być nas
jeszcze więcej. Wystarczy tylko odpowiedzieć na apel Najwyższego Rycerza dot. wzrostu członkostwa i zaprosić kolejnych mężczyzn do Zakonu.

Jednym z kluczy do sukcesu jest
posiadanie przez Radę własnego Zespołu Przyjęć i gotowość na przyjęcie
kandydatów poprzez zaplanowanie
w miesiącu co najmniej jednej Ceremonii Przyjęcia. Zachęca nas do tego
zastępca
Najwyższego
Rycerza:
„…Jeżeli wierzymy w nasz Zakon,
a z tego co wiem – wierzymy, oraz
jeżeli wierzymy w zasady, za którymi
stoimy, a z tego co wiem – wierzymy,
to jesteśmy w stanie zaoferować Ceremoniały Pierwszego Stopnia przynajmniej raz w miesiącu…”.
Jacek Pisz

Dyrektor ds. Członkostwa

Rycerze Kolumba to wspólnota,
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
która daje siłę, mobilizuje, pozwala

Nowi Bracia w rycerstwie
Jest mi niezmiernie miło powitać
w naszym Zakonie nowych Braci, którzy zostali przyjęci do naszej wspólnoty w marcu 2018 r. W imieniu Rady
Stanowej życzę Wam, aby nie zabrakło Wam entuzjazmu i zaangażowania, z jakim przyszliście do Zakonu.
Niech Matka Boża z Guadalupe, patronka Rycerzy Kolumba, ma Was
i Wasze Rodziny w swojej opiece.
W miesiącu marcu przeprowadzonych zostało 14 Ceremonii Przyjęcia,
dzięki czemu w szeregi naszego Zakonu przyjętych zostało 50 nowych
Braci w 19 Radach lokalnych (tabela).

Rada
Nr

Miejscowość

Rejon

Liczba przyjętych

14003

Łomża

6

3

15652

Łomża

6

1

15268

Rzeszów

7

2

15588

Dobrzechów

7

4

15726

Dębica

8

3

16100

Tarnów

8

2

16181

Tarnów

8

1

15856

Szczecin

9

6

16640

Szczecin

9

4

15416

Chmielnik

12

1

14955

Częstochowa

13

1

16031

Działoszyn

13

1

Gratuluję Radom, które w lutym
15117
Gdańsk
14
1
powiększyły się o nowych Braci
16380
Lubaczów
16
3
i dziękuję wszystkim, którzy przyczy15649
Ruda Śląska
17
3
nili do wzrostu członkostwa w tym
15940
Ostrów Mazowiecka
19
5
miesiącu. Dzięki Waszemu zaanga15249
Sosnowiec
20
2
żowaniu, od początku roku bratnie15523
Czeladź
20
2
go 2017/2018 tj. od 01 lipca 2017, do
Rad lokalnych należących do jurys15631
Pionki
23
5
dykcji polskiej przyjętych zostało
368 Braci.
ne do tworzenia Zespołów Przyjęć
Przed nami miesiąc kwiecień i koprzy każdej, nawet nowej, Radzie lejne Ceremonie Przyjęć, które planoDziękuję również członkom Zelokalnej. Warto o to zadbać, tym wane są m.in.:
społów Przyjęć, którzy często przybardziej że, jak wielokrotnie informojeżdżają z sąsiednich Rad, aby w spo• 6.04.2018 - Ludźmierz
wałem, od 01 lipca 2018 roku juryssób godny i uroczysty przyjąć no• 6.04.2018 - Opoczno
dykcja polska nie będzie już bezpłatwych Braci w szeregi Rycerzy Kolum• 8.04.2018 - Rembieszyce
nie otrzymywać od Rady Najwyższej
ba. W tym miejscu chciałbym przypo• 8.04.2018 - Sosnowiec
wyposażenia dla Zespołów Przyjęć.
mnieć o apelu Rady Stanowej, któ• 9.04.2018 - Brodnica
ra od lat stale zachęca Rady lokal• 10.04.2018 - Lubaczów

www.RycerzeKolumba.com
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• 10.04.2018 - Ostojów
• 12.04.2018 - Tomaszów Lubelski
• 12.04.2018 - Warszawa
• 14.04.2018 - Łukawiec
• 16.04.2018 - Brusy
• 24.04.2018 - Kraków
• 30.04.2018 - Radom
• 30.04.2018 - Lisów

Jak wiemy, większość braci Rycerzy wstąpiła w szeregi Rycerzy Kolumba za pośrednictwem członka
rodziny lub przyjaciela. Pamiętajmy,
że nasze członkostwo to nie tylko dar
ale i zobowiązanie, które każdy z nas
musi podjąć, aby przekazać korzyści
płynące z członkostwa w naszym

Zakonie większej liczbie katolickich
mężczyzn.

Jacek Pisz
Dyrektor ds. Członkostwa
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Rota
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród pogrześć wiary”. Są to słowa wy-

mowne, w tych słowach wyraża się

26 sierpnia 1987 r., w Święto Pani
historia ludzkich serc, ludzkich suJasnogórskiej, papież Jan Paweł II tak
mień, historia całego społeczeństwa,
mówił do Polaków zebranych w Watak jak ona z roku na rok i z pokolenia
tykanie: „Zdajemy sobie sprawę

z tego, że dzieje ludzi - a w szczególności dzieje ludu, narodu, który
mieszka na tej ojczystej ziemi - nie
były łatwe. Brzmią nam dzisiaj
w uszach także słowa sprzed prawie
stu lat: “Nie rzucim ziemi, skąd nasz
ród, nie damy pogrześć mowy”.
Tak śpiewali nasi przodkowie. Te same słowa zostały nieco przetransponowane. Śpiewaliśmy: “Nie rzucim
Chryste, świątyń Twych, nie damy
www.RycerzeKolumba.com

na pokolenie wiąże się z sanktuarium
Jasnogórskim, z tym szczególnym
miejscem spotkania”.
Rota
Wiersz, którego fragment przytoczył papież Jan Paweł II to oczywiście
Rota. Autorem wiersza jest Maria Konopnicka (1842-1910), polska poetka,
prozaik, krytyk, publicystka. Rota

powstała w roku 1908 i miała być
protestem Marii Konopnickiej przeciw
wywłaszczeniom polskich majątków
w zaborze pruskim. Pierwotnym impulsem do napisania Roty były tragiczne wydarzenia we Wrześni pod
10
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Zwyciężym znój i stromość dróg.
-Tak nam dopomóż Bóg!

Poznaniem z udziałem polskich dzieci, które zaprotestowały przeciw nauczaniu religii w języku niemieckim.

4. Oto ślubujem z ręką wzwyż,
synowie Polski, córy,
świadkiem nam Zbawca, Jego Krzyż,
Królowa z Jasnej Góry.
Ojczyźnie święty spłacim dług.
-Tak nam dopomóż Bóg!

Rota po raz pierwszy została wydrukowana w listopadowym numerze
krakowskiego pisma „Przodownica”
w 1908 roku. Do redakcji czasopisma
poetka przesłała trzy pierwsze
zwrotki Roty; czwartą odnaleziono
później w rękopisie poetki. Pierwotnie
wiersz przeznaczony był dla Wielkopolski, ale wkrótce został również
opublikowany w „Gwiazdce Cieszyńskiej” i „Gazecie Polskiej” w Chicago.

1. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy,
Nie damy, by nas zniemczył wróg...
- Tak nam dopomóż Bóg!
2. Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy Ducha,
Aż się rozpadnie w proch i pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg...
- Tak nam dopomóż Bóg!
3. Nie będzie Niemiec
pluł nam w twarz
Ni dzieci nam germanił.
Orężny wstanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił,
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg...
- Tak nam dopomóż Bóg!
4. Nie damy miana Polski zgnieść
Nie pójdziem żywo w trumnę.
Na Polski imię, na Jej cześć
Podnosim czoła dumne,
Odzyska ziemię dziadów wnuk...
- Tak nam dopomóż Bóg!
Muzykę do tego wiersza skomponował w styczniu 1910 roku Feliks
Nowowiejski, kompozytor о międzynarodowej sławie a zarazem organista-wirtuoz. 23 stycznia, na specjalnym koncercie poświęconym rocznicy
wybuchu powstania styczniowego,
pieśń tę zaśpiewał krakowski chór
“Sokół” pod dyrekcją prof. Stanisława
Bursy. Do publicznego prawykonania
Roty przez chóry z całej Polski, doszło рół roku później w Krakowie,
podczas uroczystych obchodów 500
rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem. Pierwotnie Feliks Nowowiejski

www.RycerzeKolumba.com

5. Młodzieży, nową Polskę twórz,
szczęśliwą, Bogu miłą,
gdy z nami Bóg, przeciw nam któż? –
On jest największą siłą.
Nie spoczniem wpierw, aż pierzchnie
wróg.
-Tak nam dopomóż Bóg!
Dar narodowy
nazwał go „Hymnem Grunwaldzkim”, jednak do historii Polski pieśń
W 1902 roku Maria Konopnicka
ta weszła pod nazwą, której używa- obchodziła swój jubileusz 25-lecia
my do dnia dzisiejszego – „Rota”.
pracy pisarskiej. Poetka podróżując
od wielu lat po Europie, w swoich liDo 1918 roku „Rota” była hymstach do Elizy Orzeszkowej często
nem polskich harcerzy. Po odzyskapisała, że marzy o własnym miejscu
niu przez Polskę niepodległości była
na ziemi. Dlatego podjęta została
najpoważniejszym kontrkandydatem
myśl o zakupieniu pisarce, jako daru
Mazurka Dąbrowskiego i miała duże
narodowego, małej posiadłości złoszanse stać się hymnem narodowym
żonej z kawałka ziemi i domu. W czaPolski.
sach zaborów dar narodowy był najRota katolików Polskich
wyższym wyróżnieniem dla pisarza.
W historii Polski tylko Henryka SienParafrazując Rotę Marii Konopnickiewicza i Marię Konopnicką spotkał
kiej, w 1927 roku o. Aleksander Piotaki zaszczyt.
trowski polski redemptorysta urodzony 23 stycznia 1882 roku w LipniW związku z sankcjami ze strony
cy Murowanej niedaleko Tarnowa, władz zaboru pruskiego i rosyjskiego
napisał do melodii Nowowiejskiego w stosunku do autorki Roty, szukano
„Rotę katolików Polskich”, która do właściwego obiektu w Galicji, gdzie
dnia dzisiejszego często jest śpiewana restrykcje były łagodniejsze. Na dar
przez Polaków.
dla pisarki wybrano pochodzący
z XVIII w. dworek w Żarnowcu na
1. Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych,
Podkarpaciu. Konopnicka przyjechanie damy pogrześć wiary!
ła do Żarnowca 8 września 1903 r.
Próżne zakusy duchów złych
W dworku spędzała wiosenno-letnie
i próżne ich zamiary.
miesiące prowadząc działalność piBronić będziemy Twoich dróg.
sarską, oświatową i społeczną.
-Tak nam dopomóż Bóg!
15 września 1910 roku Maria Konopnicka opuściła Żarnowiec i udała się
2. Ze wszystkich świątyń, chat i pól,
do sanatorium „Kiselki” we Lwowie,
popłynie hymn wspaniały:
w którym umarła 8 października. PoNiech żyje Jezus Chrystus –
chowana została na Cmentarzu ŁyKról – w koronie wiecznej chwały.
czakowskim.

Niech żyje Maria, zagrzmi róg.
-Tak nam dopomóż Bóg!

3. Sztandarem naszym będzie Krzyż,
co ojców wiódł do chwały,
i nas powiedzie także wzwyż,
gdzie buja Orzeł Biały.

W 1957 roku Ministerstwo Kultury
i Sztuki powołało do życia Muzeum
Marii Konopnickiej w Żarnowcu.
Otwarcia
ekspozycji
dokonano
15 września 1960 r. po przeprowadze-
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Przysięga wierności Ojczyźnie

Polaków. W tym szczególnym dla
Polski roku, jakim jest stulecie odzyskania niepodległości nie sposób było
nie przypomnieć historii tego utworu,
który powstał 10 lat przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
W listopadzie tego roku obchodzić
będziemy 110 rocznicę powstania tego wiersza-przysięgi.

Wg słownika PWN słowo „rota”
oznacza treść przysięgi. Wiersz Marii
Konopnickiej był taką przysięgą złożoną przez poetkę Ojczyźnie. Był
również przysięgą, którą składały
kolejne pokolenia Polaków recytujących i śpiewających ten utwór
w chwilach trudnych dla Ojczyzny.
Był zapowiedzią zwycięskiej walki
o odzyskanie niepodległości. Był
i nadal jest deklaracją przywiązania
Polaków do wiary i do Boga. Bóg, Ho- Jacek Pisz
nor, Ojczyzna - to wartości, którymi Dyrektor ds. Członkostwa
niu prac remontowych i konserwatorprzez wieki kierowały się pokolenia Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
skich.

Dębowiec
Syna. Będą się psuły nadal, a tego
roku na Boże Narodzenie nie będzie
ich wcale".

Dębowiec - polskie La Salette
Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu koło Jasła nazywane
jest polskim La Salette. Zostało założone na początku XX wieku przez
Misjonarzy Saletynów, zgromadzenie
utworzone w 1852 r. – rok po ogłoszeniu dekretu o prawdziwości objawienia w La Salette.

Dlaczego Maryja płacze,
czyli objawienie Maryjne
w La Salette

Objawienie miało miejsce na górze
Planeau, na wysokości 1800 metrów
w Alpach francuskich. W sobotę, 19
września 1846 r. dwoje dzieci pochodzące z miejscowości Corps: jedenastoletni Maksymin Giraud i prawie
piętnastoletnia Melania Calvat, pilnowało tam swoich krów. Dzieciom
w blasku ukazała się siedząca Matka
Boża z łokciami opartymi na kolanach
i z twarzą ukrytą w dłoniach. W swoim orędziu Matka Boża wymieniła
grzechy, które najczęściej popełniali
ludzie z okolic, w których mieszkali
Melania i Maksymin; grzechy wskazujące na odwracanie się od religii:
karygodne lekceważenie Boga i Jego

www.RycerzeKolumba.com

przykazań, zaniedbywanie modlitwy,
pogardzanie Mszą św. i innymi sakramentami oraz szyderczy stosunek do
wszystkiego co święte.
"Jeżeli mój lud nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię mojego Syna. Jest ono tak mocne i ciężkie, że dłużej nie mogę go podtrzymywać. Od jak dawna cierpię z waszego powodu! Chcąc, by mój Syn
was nie opuścił, muszę Go nieustannie o to prosić, a wy sobie nic z tego
nie robicie. Choćbyście nie wiedzieć,
jak się modlili i co robili, nigdy nie
zdołacie wynagrodzić trudu, którego
się dla was podjęłam. Dałam wam
sześć dni do pracy, siódmy zastrzegłam sobie - i nie chcą mi go przyznać. To właśnie czyni ciężkim ramię
mojego Syna! Również woźnice przeklinają, mieszając z przekleństwami
imię mojego Syna. To są dwie rzeczy,
które czynią tak bardzo ciężkim ramię
mego Syna. Jeżeli zbiory się psują, to
tylko z waszej winy. Pokazałam wam
to w roku ubiegłym na ziemniakach.
Wy jednak nic sobie z tego nie robiliście. Przeciwnie, kiedy znajdowaliście
zgniłe ziemniaki, przeklinaliście mieszając z przekleństwami imię mojego

Wezwała do nawrócenia, do powrotu do Boga, bo w przeciwnym
razie ludzie ściągną na siebie wielkie
nieszczęście. Po dosyć długiej rozmowie z dziećmi Matka Boża poleciła im,
aby ogłosiły jej orędzie wszystkim
ludziom.

Historia dębowieckiego
sanktuarium

Historia sanktuarium dębowieckiego w porównaniu z wieloma innymi sanktuariami w Polsce czy na
świecie jest stosunkowo krótka.
Pierwszym miejscem kultu, jeszcze
przed wojną, była kaplica klasztorna
z obrazem Matki Bożej Saletyńskiej.
Potem kult przeniósł się do kościoła.
Pierwsza figura, otaczana czcią,
przedstawiała Maryję w postawie
siedzącej i znajdowała się w ołtarzu
bocznym.
Druga figura, ukazująca Matkę
Bożą w postawie stojącej znalazła
swe miejsce w ołtarzu głównym. Gdy
projektowano nowy wystrój kościoła,
12
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powstał też projekt nowej figury. Takiej, która - według gospodarzy saletyńskiego sanktuarium - miała najlepiej odpowiadać duchowi tego miejsca.
Wykonał ją w 1959 roku Edward
Koś, według modelu prof. Franciszka
Kalfasa z Krakowa. Lipowe drewno
pokryła polichromia. Rzeźba znajduje
się w bocznym ołtarzu. Matka Boża
siedzi na kamiennym głazie, pochylona do przodu. Płacze, ukrywając
twarz w dłoniach. Poprzednie figury
też znalazły swoje miejsce – w kościołach w Rzeszowie i Gdańsku. Obraz pozostał w Dębowcu, w kaplicy
Centrum Pojednania La Salette.

taj dochodzi do pojednania w rodzinach. Ludzie robią swego rodzaju
"wgląd w siebie". Zastanawiają się:
czy wszystko jest w porządku w moim życiu? Czy jestem szczęśliwy?

nicznej uderza prostotą. Ludzie
w skupieniu modlą się przed figurą
w bocznym ołtarzu, zapalają świece.
Nie ma tu spektakularnych uzdrowień fizycznych, tak jak w Lourdes.
Tutaj dokonują się przede wszystkim
uzdrowienia duchowe.

Aktualność orędzia z La Salette
„Przesłanie Matki Bożej z La Salette dla naszych czasów jest jasne: jeśli
zapomina się o Bogu, zastępując Go
bożkami, których proponuje społeczeństwo konsumpcyjne, człowiek się
wyjaławia, nie ma na czym budować
życia osobistego ani społecznego.
Społeczeństwo konsumpcyjne, kultura indywidualizmu i wszystkie związane z tym pseudo wyzwolenia prowadzą do katastrofy i cierpień. Widzimy to właśnie dzisiaj. Maryja płacze
z tego powodu, bo widzi ludzkie cierpienia, widzi negatywne konsekwencje, które były już w przeszłości i są
również teraz. Wbrew temu, co mówią nam media, wśród nas są ogromne rzesze ludzi zagubionych, zdezorientowanych, którzy doświadczają
ogromnych cierpień. Dlatego jak Maryja w La Salette mamy nad nimi płakać i być blisko nich, aby pomóc odnaleźć im Boga, drogę prawdziwego
życia i prawdziwej duchowej wolności” – mówił Radiu Watykańskiemu

O tym, co dzieje się w naszych
wnętrzach, o wydarzeniach, które
zachodzą w nas samych, nie każdy
chce opowiadać. Saletyni z Dębowca
mówią: tutaj ludzie przeżywają bardzo głębokie nawrócenia. Tutaj spowiadają się po wielu, wielu latach. Tu-

Jacek Pisz
Dyrektor ds. Członkostwa
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

skorzeźby umieszczono na krzyżach
ustawionych wzdłuż drogi krzyżowej.
W 1983 r. wykonano kapliczki różańcowe wokół placu sanktuaryjnego.

Dekretem Stolicy Apostolskiej
z 20 maja 2012 roku dębowieckie
sanktuarium uroczyście otrzymało
tytuł Bazyliki Mniejszej NMP z La Sa15 września 1996 roku był dla dęlette. Oprócz niej takie miano posiada
bowieckiego sanktuarium dniem
tylko historyczne sanktuarium we
o wielkim znaczeniu. Koronacja pafrancuskich Alpach.
pieska łaskami słynącej figury Matki
Bożej Płaczącej, dokonana przez nunKult miejsca, nie obrazu
cjusza apostolskiego, ks. abp. Józefa
O wielkości tego miejsca decyduje
Kowalczyka, potwierdziła żywotność jego skromność. Wnętrze kościoła
kultu, jakim była otaczana.
o niewyszukanej formie architektoObecnie w Dębowcu stoi nowy
kościół Matki Bożej Saletyńskiej, poświęcony w 1966 r. oraz kaplica Matki
Bożej z La Salette z 1960 r. Poprzedni
kościół i kaplica zostały zniszczone
podczas II wojny światowej. Przedwojenna jest Kalwaria Saletyńska, zbudowana w 1929 r. Została tylko przeniesiona na nowe miejsce. Na Kalwarii
znajdują się figury, przedstawiające
trzy fazy objawienia w La Salette,
sprowadzone z Lyonu (Francja).
14 scen Męki Pana Jezusa (również
wykonanych w Lyonie) w formie pła-

w 170 rocznicę objawień, francuski
biskup Guy de Kerimel, ordynariusz
diecezji Grenoble.

I Ekstremalna Droga Krzyżowa w rejonie sieradzkim
W okresie Wielkiego Postu ponad
80 tys. pątników w 25 krajach wzięło
udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Dzięki staraniom Rycerzy Kolumba z Rady nr 16709, również
w rejonie sieradzkim na trasę wyruszyło 180 pątników. EDK rozpoczęła
się 23 marca Mszą św. o godz. 21:30
w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu. Mszy św. przewodniczył kapelan Rycerzy Kolumba
- ks. Krzysztof Kaczmarek. Na wstępie Eucharystii odczytano list od Papieża Franciszka, który udzielił Błogosławieństwa Apostolskiego dla
wszystkich organizatorów i uczestni-

www.RycerzeKolumba.com

ków EDK. Po Mszy św. i indywidualnym błogosławieństwie pątnicy wyruszyli na 41 km trasę przechodząc
przez Sieradz, Chałupki, Chojne, Dębinę, Sokołów, Dąbrowę Wielką, Jeziory, Górkę Kłocką, Zapustę Małą i kończąc w Sanktuarium Matki Bożej
Księżnej Ziemi Sieradzkiej w Charłupi
Małej.
Podczas drogi krzyżowej obowiązywały zasady skupienia i milczenia.
Pątnicy idąc samotnie lub w niewielkich grupach, sami troszczyli się
o swoje bezpieczeństwo. Po drodze
zatrzymywali się przy wyznaczonych

stacjach Drogi Krzyżowej, gdzie czytali specjalnie przygotowane dla nich
rozważania. Pierwsi pątnicy dotarli do
Charłupskiego Sanktuarium około
godz. 6:30, a ostatni przed godz.
11:00. Najmłodszy uczestnik EDK liczył 11 lat, najstarszy zaś 65 lat. Na
szlak wyruszyli pątnicy dwóch diecezji: włocławskiej i kaliskiej - z wszystkich sieradzkich parafii, a także z Brąszewic, Boleszczyna, Brzeźnia, Burzenina, Charłupi Małej, Charłupi Wielkiej, Chojnego, Dąbrowy Wielkiej, Godynic, Gruszczyc, Kalinowej, Męki,
Miłkowic, Opatówka, Warty, Wągł-
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czewa, Wróblewa, Tubądzina oraz kach, fizyczny i psychiczny wysiłek na
Zduńskiej Woli.
granicy wytrzymałości a czasem już
poza nią, dają pątnikom doświadczeW EDK chodzi głównie o wyjście
nie przekroczenia siebie, swoich ograpoza strefę komfortu i porzucenie jej
niczeń i przyzwyczajeń, a to prowadzi
na rzecz wyzwania. Nocna wędrówka
do prawdziwej, głębokiej przemiany.
w trudnych i niesprzyjających warunPozwala pątnikom rozpalić w sobie

zmianę, otworzyć się na Boga i drugiego człowieka.

Vivat Jezus
Tomasz Toruński
Wielki Rycerz Rady 16709

Skarbiec rycerski
spożytkować swą własność, jeżeli
przekaże dobra wykraczające ponad
potrzeby własne na rzecz osób potrzebujących. Według św. Franciszka
z Asyżu, społeczność ludzka oparta
na braterstwie i miłości wymaga zain„Wszystko, co uczyniliście jednemu
teresowania najsłabszymi i najubożz tych braci moich najmniejszych,
szymi. Św. Tomasz z Akwinu wskazał,
Mnieście uczynili” (Mt 25,40).
że źródło miłosierdzia wynika nie tylko z chrześcijańskiej miłości, lecz takDziałalność charytatywna jako że z realizacji powinności społeczmiłość miłosierna realizowana była nych.
w Kościele od momentu jego założeW wiekach średnich okazywanie
nia przez Jezusa. On sam pomagał
chorym, cierpiącym, będącym w po- miłosierdzia było atrybutem dobrego
trzebie. Polecił to czynić Apostołom chrześcijanina i stanowiło wyraz
i wszystkim członkom swojego Ko- spontanicznej życzliwości wobec
ścioła. Już za czasów apostolskich biednych. W Polsce, obok władców,
powstaje pierwsza chrześcijańska działalność charytatywną organizoorganizacja akcji miłosierdzia, której wał przede wszystkim Kościół katotrzon stanowili diakoni. Dokonuje się licki, zakony, parafie oraz bractwa
zatem podział funkcji na apostolskie religijne. Szpitale – podstawowe ini charytatywne. Nie był to jednak po- stytucje charytatywne średniowiecza
dział całkowity, gdyż zarówno Apo- powstawały dzięki fundacjom biskustołowie nie zaprzestali pomocy, jak pim oraz darowiznom władców, natoi diakoni do niej się nie ograniczali, jak miast ich prowadzenie powierzano
to widzimy choćby na przykładzie św. klasztorom cystersów, joannitów,
dominikanów, franciszkanów czy auSzczepana.
gustianów.
Wraz z przyjęciem przez księcia
Szpitalnictwo kościelne funkcjoMieszka I chrztu w 996 r. Polska znalazła się pod wpływem kultury do- nowało na podstawie regulacji prawbroczynności zachodniego chrześci- nych nadanych przez cesarza Justyjaństwa i zachodnich modeli instytucji niana Wielkiego (525 – 565). Zgodnie
charytatywnych. Zachodnia kultura z prawem rzymskim wyróżniano szpidobroczynności, oparta na sformali- tale dla biednych - ptocheia, dla chozowanej pomocy, stanowiła nowy rych – nosocomia, dla podróżnych –
element w polskich warunkach, gdyż xsenodocheia, dla trędowatych – ledotychczasowa pomoc opierała się na prosoria, dla pielgrzymów – hospitapomocy bratniej, rodzinnej, wypływa- lia, dla starców – gerontokomeia, dla
jącej z rodzinnej solidarności i powin- sierot i dzieci podrzuconych – orphaności wynikających z tradycji ustroju notropeia.
rodowo – plemiennego.
Kwestie szpitalnictwa i opieki nad

Charytatywna działalność
Kościoła w Polsce
do końca XIX w.

Dobroczynność wieków średnich
wywodzi się z zasad chrześcijańskiej
miłości. Inspiracją dla praktyki charytatywnej w wiekach średnich były
poglądy św. Augustyna, św. Franciszka i św. Tomasza. Według św. Augustyna, człowiek bogaty może dobrze
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ubogimi omawiane były na synodach
kościelnych, zapoczątkowanych synodem w Gnieźnie w roku 1000. W XI
i XII wieku synody kościelne odbywały się pod przewodnictwem legatów
papieskich i obok spraw organizacji
i reformy życia religijnego poruszały

sprawy opieki nad ubogimi. Godnym
podkreślenia jest fakt, że do tak rozbudowanej opieki szpitalnej synody
legackie we Wrocławiu z 1267 i w Kamieniu 1271 r. głosiły „ut medicina
spiritualis praecedat corporalem”, by
lekarstwo duchowe poprzedzało leczenie ciała, czyli dawały wyraz dbałości o osobę ludzką jako integralną
całość. Pierwszy szpital na ziemiach
polskich powstał we Wrocławiu przy
kościele Panny Marii dzięki fundacji
biskupiej.
Średniowieczny nakaz chrześcijańskiego miłosierdzia wobec wszystkich ubogich w XV wieku został zawężony do ubogich zasługujących na
pomoc, a sami ubodzy zostali podzieleni na godnych i niegodnych wsparcia. W statucie wydanym w końcu
1496 r. król polski Jan Olbracht wprowadził regulacje w zakresie nadzoru
na ubogimi. Statut przewidywał licencjonowanie żebraków oraz określenie tzw. „kontyngentów żebraczych”, czyli dopuszczalnej liczby żebrzących w parafii. W tym samym
czasie pojawiają się nowe instytucje
dobroczynne – bractwa religijne.
Pierwsze w Polsce bractwo, Bractwo
św. Łazarza powstało w Krakowie
w 1448 r. z inicjatywy Zbigniewa Oleśnickiego biskupa krakowskiego.
Dominującą pozycję Kościoła katolickiego w Polsce w dziedzinie finansowania i administrowania dobroczynnością utwierdziły uchwały Soboru Trydenckiego (1545 – 1563).
W niektórych wypadkach polskie synody prowincjonalne wyprzedziły
ustawodawstwo trydenckie, jak to
miało miejsce w wypadku synodu
piotrkowskiego z 1551 r. Ze względu
na fakt, że statut tego synodu
w sprawie szpitalnictwa jest jednym
z pierwszych w polskim ustawodawstwie synodalnym, warto przytoczyć
go w całości w polskim tłumaczeniu.
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„Szpitale, które podlegają na równi
z innymi obowiązkami trosce duszpasterskiej biskupów, niech będą w ich
specjalnej trosce. Niech się tedy biskupi pilnie zatroszczą, by w każdym
wypadku ci, którzy kierują i pracują
w szpitalach bardzo pilnie i rzetelnie
wypełniali swoje obowiązki, by snać
nie używali funduszów szpitalnych na
inne cele, jak tylko na te, dla których
zostały przeznaczone. Sami też biskupi winni, ile tylko potrafią, popierać szpitale i je wspomagać z dziedzictwa Chrystusowego, którego są
tylko włodarzami. Na chwałę poczytuje się biskupowi, jak mówi św. Hieronim, kiedy potrzebującym spieszy
z pomocą, niesławę natomiast gotuje
sobie kapłan, kiedy myśli tylko
o wzbogaceniu siebie.”
Sobór trydencki przyznał biskupom pierwszoplanowa funkcję w zarządzaniu działalnością charytatywną, co następnie znalazło potwierdzenie w ustawach synodów duchowieństwa polskiego. Szpitale, które stanowiły wówczas główne instytucje zorganizowanej dobroczynności, pozostały pod zarządem Kościoła katolickiego. Zgodnie z postanowieniami
soboru i polskiego ustawodawstwa
synodalnego na biskupach i proboszczach spoczywał „obowiązek utrzymania szpitali i opieki nad nimi”. Parafie miały obowiązek prowadzenia
rejestru biednych, wdów, sierot i uciśnionych i udzielania im wsparcia.
Biskupi, a także proboszczowie parafii
byli zobowiązani do wspierania szpitali i dzieł dobroczynnych z własnych
dochodów oraz przeznaczania na ten
cel jednej trzeciej dochodów, pozostałych po odjęciu dochodów na własne utrzymanie i utrzymanie kościoła.
W szczególności biskupi mieli nakaz
dokonywania zapisów na „dobre cele
i na ubogich” całości dochodów beneficjalnych pozostałych po zaspokojeniu ich potrzeb na poziomie status
decentiae, tj. nie mniej niż jedną
czwartą swojego dochodu.
Do najważniejszych dzieł dobroczynnych w Polsce po soborze trydenckim należało Arcybractwo Miłosierdzia założone 7 października 1584
r. przez ks. Piotra Skargę Pawęskiego.
To on w Kazaniach Sejmowych
głosił; „A modlitwa bez miłosierdzia
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jest jak ptak z obciętymi skrzydłami, ciwdziałać pladze lichwiarstwa przez
lecieć w górę nie może”.
udzielanie pod zastaw nie oprocentoUstawa Arcybractwa Miłosierdzia
wykazywała niezwykle głębokie zrozumienie problemu oraz wybitne
umiejętności organizacyjne ks. Piotra
Skargi. Ustalała ona strukturę stowarzyszenia, wyodrębniała funkcje i dokładnie opisywała zakresy czynności
z nim powiązanych. Decyzje o udzielaniu pomocy zapadały na cotygodniowych spotkaniach braci, na podstawie dokładnych danych odnośnie
do każdego zgłoszenia. O ich wiarygodności świadczyli wizytatorzy, których obowiązkiem było sprawdzenie
wszystkich, odnotowanych przez pisarza, osób potrzebujących. Dopiero
teraz przychodziła kolej na szafarza,
któremu powierzona była funkcja
przekazywania pieniędzy przyznawanych przez braci i na nim spoczywał
obowiązek systematycznego składania dokładnych sprawozdań.
Celem Arcybractwa Miłosierdzia,
konfraterni złożonej przeważnie
z osób świeckich, było odwiedzanie
i wspomaganie ubogich, chorych
i więźniów. Jak pisał Stanisław Obierek „Praktyczna działalność Bractwa

Miłosierdzia nie polega tylko na dobroczynności. Istotą sprawy są cotygodniowe spotkania w czasie, których
czyta się Pismo Święte, rozważa się
je, zwłaszcza przykłady miłosierdzia,
przy czym <<każdemu wolno, co dobrego do zbudowania powiedzieć>>.
Wizytatorzy zdają sprawę z odwiedzin ubogich. Zebranie kończy się
zbiórką pieniędzy: każdy daje według
przyjętego zobowiązania. Zebrane
środki zostają rozdzielone według
wspólnie rozeznanych potrzeb.”
Warto również przytoczyć uwagi
na temat doboru wizytatorów w Arcybractwie Miłosierdzia. „Mają to być

ludzie miłosierni, nie leniwi do dobrych uczynków i pracy dla Chrystusa
i ubogich jego, wierni i prawdziwi”.

Myśl księdza Skargi biegła dalej, wykraczała poza zwykłe wsparcie wiernych i jego to staraniom należy zawdzięczać powstanie przy Arcybractwie Miłosierdzia w roku 1588 Montis
Pietatis, czyli skrzynki - góry miłosierdzia. Był to rodzaj banku zwanego
ze względu na swe intencje również
Bankiem Pobożnym, który miał prze-

wanych pożyczek.

Z czasem obok "skrzynki ubogich"
stanowiącej fundusze Arcybractwa
powstała "skrzynka św. Mikołaja"
jako rodzaj fundacji posagowej. Pieniądze w niej złożone miały w konsekwencji przeciwdziałać szerzącemu
się nierządowi i chronić ubogie dziewczęta. W praktyce jej zasoby były
wykorzystywane przede wszystkim
na umożliwienie kobietom lekkich
obyczajów powrotu na drogę cnoty
i wyposażenie, jeżeli wychodziły za
mąż.
Ważnym odcinkiem działalności
Kościoła w tym okresie była opieka
nad podeszłymi w latach kapłanami.
Począwszy od decyzji prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego z 1557 r. biskupi
diecezjalni zobowiązani byli do opieki
nad kapłanami znajdującymi się bez
środków do życia.
Działalność charytatywna okresu
potrydenckiego miała jeszcze jedną
dobrą stronę. Zgodnie z założeniami
synodów postanowiono nią zainteresować wszystkich wiernych. Służyć
temu miało specjalne wychowanie
w miłosierdziu chrześcijańskim już od
wczesnego dzieciństwa. Według Reformationes generales biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego
z roku 1621 r. rodzice „winni wycho-

wywać swe dzieci od wczesnej młodości w cnocie miłosierdzia chrześcijańskiego i wdrażać je w pełnienie
dzieł miłosierdzia”.

Wiek XVII i pierwsza połowa XVIII
stulecia były okresem głębokiej depresji gospodarczej Rzeczpospolitej.
Nastąpiła katastrofa demograficzna,
wzrosło zubożenie ludności, a w konsekwencji zapotrzebowanie na pomoc charytatywną. Na ziemiach polskich zinstytucjonalizowana działalność społeczna miała postać działań
opiekuńczych Kościała katolickiego,
bractw religijnych i gmin wyznaniowych. Pomoc państwa polegała
przede wszystkim na współodpowiedzialności władz municypalnych za
opiekuńczą działalność Kościoła. Została ona w tym czasie uzupełniona
przez pracę przybywających do Polski
nowych zgromadzeń zakonnych.
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W wieku XVII został sprowadzony
do Polski zakon szpitalny bonifratrów. Przybyli także pijarzy, prowadzący szkoły dla ubogich dzieci, trynitarze, wykupujący jeńców z jasyru za
panowania króla Jana III Sobieskiego
oraz siostry miłosierdzia zwane popularnie szarytkami.

W miejsce dotychczasowych różnorodnych bractw miało powstać
tylko jedno, bardziej zgodne z duchem Oświecenia. Było nim Bractwo
Czynnej Miłości Bliźniego, mające
charakter społeczno – charytatywny.
Inicjatywa wyszła z kręgów kościelnych i była realizowana przede
wszystkim przez księdza prymasa.
Ksiądz prymas Michał Poniatowski
chciał połączyć dotychczasowe bractwa dewocyjne z bractwami miłosierdzia, wykorzystując fundusze tych
pierwszych do celów nie tylko pobożnych, ale też charytatywnych. Wzorem było dla niego Arcybractwo Miłosierdzia ks. Piotra Skargi.

U schyłku I Rzeczypospolitej
w drugiej połowie XVIII w. zamiast
dawnego miłosierdzia, wynikającego
z miłości chrześcijańskiej do Boga,
próbowano narzucić dobroczynność,
wynikającą z miłości do człowieka,
a zmierzającą do zapewnienia opieki
prawdziwym ubogim i do wyprowadzenia człowieka ze stanu ubóstwa
przez danie mu możliwości pracy,
Utrata niepodległości zbiegła się
przez wykorzenienie „próżniactwa” z kryzysem gospodarki folwarczno –
i wdrażanie do pracy produkcyjnej, pańszczyźnianej i rozwojem przemychoćby pod przymusem.
słu na ziemiach polskich, czemu towarzyszyła pauperyzacja ludności
W tym okresie w Kościele katolicoraz wzrost liczby dzieci porzucokim podejmowano próby dostosowanych, zaniedbanych i dotkniętych
nia nowych, świeckich kierunków
demoralizacja, a także wyraźny
opieki nad ubogimi do tradycji chrzewzrost przestępczości młodocianych.
ścijańskiej. Świadczą o tym listy pasterskie prymasa Michała Jerzego
W pierwszej połowie XIX w.
Poniatowskiego. Podległemu sobie w działalności dobroczynnej istotną
duchowieństwu nakazywał działal- rolę odgrywały dwory i plebanie
ność nie tylko kaznodziejską, ale na- utrzymujące
szpitale
parafialne,
uczanie jak żyć zdrowo i higienicznie, udzielające doraźnej jałmużny. Rosło
jak uprawiać pola, jak zapobiegać znaczenie zakonów i bractw.
chorobom i je leczyć.

W drugiej połowie XIX w. z inicjatywy polskich środowisk katolickich,
powstały rodzime zgromadzenia zakonne w tym zgromadzenie sióstr
felicjanek w Warszawie (1855), zajmujące się wspieraniem najuboższych
dzieci, osób chorych i niedołężnych,
przez prowadzenie ochronek, szkół
ludowych i sierocińców oraz usług
domowych.
W Krakowie malarz Adam Chmielowski (Brat Albert) założył zgromadzenie albertynów (1888), które prowadziło opiekę nad bezdomnymi,
a z czasem także organizowało naukę
zawodu. Na terenie Wielkopolski
i Pomorza aktywną działalność prowadziło Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej założone
przez Marię Karłowską w 1894 r.
W końcu XIX w., w roku 1896 powstało
tajne
stowarzyszenie
„Collegium Secretum”, którego celem
było przygotowanie księży do pracy
oświatowej i działalności dobroczynnej.
Wiek XX to nowy rozdział w dobroczynnej działalności Kościoła katolickiego oparty na Caritas.

Janusz Palczewski

Uroczystość beatyfikacji Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej odbędzie się 28 kwietnia 2018 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach.

Program
godz. 8:00 - Modlitewne przygotowanie
godz. 10:00 - Msza Święta i beatyfikacja w bazylice
godz. 13:00 - Zakończenie uroczystości
godz. 15:00 - Godzina Miłosierdzia
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