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Słowo Delegata Stanowego
oraz zachęcać, aby wspólnie z nami
realizowali
Dzieła
Miłosierdzia.
W dobie zmasowanych ataków na
Kościół Katolicki, na wartości, którymi
kierują się chrześcijanie, jako Rycerze
będący „prawym silnym ramieniem
Kościoła”, stajemy przy naszych Hierarchach i Księżach Kapelanach
w myśl zasady: „Solidarni z Biskupami
i Księżmi”.

Czcigodni Księża Kapelani,
Zacni Bracia Rycerze,
Zakończył się okres kolędy – czas,
w którym wspólnie z naszymi Kapelanami docieraliśmy do nowych parafii,
do kolejnych mężczyzn gotowych do
włączenia się w realizację misji założyciela Zakonu Rycerzy Kolumba
Ks. Michaela McGivney’a.
Musimy zrobić wszystko, by praca
ta nie poszła na marne, aby mężczyźni zaproszeni przez księży Kapelanów
mogli wstąpić w nasze szeregi. Zachęcam wszystkie Zespoły Inicjacyjne
I Stopnia, żeby w lutym przeprowadziły przynajmniej jedną Uroczystość
Przyjęcia. Proszę Braci, aby nie zdarzały się sytuacje, że mężczyźni chcieliby wstąpić w nasze szeregi, a my
każemy im czekać dłuższy czas, bo
nie zorganizowaliśmy Uroczystości
Przyjęć. Takie zaniechanie może spowodować, że kandydaci się zniechęcą
i nie dołączą do Braci Rycerskiej. Wielokrotnie pisałem, że jako Rycerze
Kolumba mamy obowiązek zapraszać
kolejnych mężczyzn w nasze szeregi

www.RycerzeKolumba.com

Aby móc realizować dzieło pomocy najuboższym i najbardziej potrzebującym, musimy w nasze szeregi
zapraszać kolejnych katolickich mężczyzn. Pragniemy, aby kolejne katolickie rodziny wspólnie z nami uczestniczyły w tym dziele. Kolejni Bracia
Rycerze to kolejne talenty, to kolejne
ręce do pracy na rzecz najuboższych.
Podczas lutowego „Tygodnia Przyjęć”
w każdej Radzie Lokalnej w Polsce
zaplanujmy Uroczystość Przyjęcia
kolejnych Braci Rycerzy i Księży.
Spróbujmy dotrzeć do nowych parafii, do nowych środowisk. Jestem
przekonany, że w wielu miejscach
mężczyźni czekają, aby ich zaprosić,
aby dotrzeć do nich z informacją
o naszym Zakonie. Wystarczy tylko
się rozejrzeć i osobiście porozmawiać.
Wielu mężczyzn oczekuje właśnie
takiego osobistego zaproszenia.
16 czerwca 1999 roku w Nowym
Sączu, Ojciec Święty Jan Paweł II
w homilii mówił: „Dzisiejszy świat
potrzebuje świętości chrześcijan, którzy w zwyczajnych warunkach życia
rodzinnego i zawodowego podejmują
swoje codzienne obowiązki; którzy
pragnąc spełniać wolę Stwórcy i na co
dzień służyć ludziom, dają odpowiedź
na Jego przedwieczną miłość. Dotyczy to również takich dziedzin życia,
jak polityka, działalność gospodarcza,
społeczna i prawodawcza (por. Christifideles laici, 42). Niech i tu nie braknie ducha służby, uczciwości, prawdy,

troski o dobro wspólne nawet za cenę
wielkodusznej rezygnacji ze swego”.
Niech te słowa Świętego Jana
Pawła II będą drogowskazem na naszej Rycerskiej Drodze.
Jak co roku, w maju odbędzie się
Konwencja Stanowa Zakonu Rycerzy
Kolumba w Polsce. Tym razem spotkamy się w Licheniu. Przypominam
Braciom, że do końca lutego w Radach Lokalnych powinien zakończyć
się proces wyboru Delegatów i Delegatów Zastępczych na Konwencję
Stanową. Zapraszamy także Czcigodnych Księży Kapelanów oraz Obserwatorów i Małżonki. Dla Pań zostanie
przygotowany specjalny program.
Bracia, już dzisiaj rozmawiajcie z Waszymi Małżonkami, aby je zachęcić do
wspólnego uczestnictwa w Konwencji
Stanowej.
W marcu, w Przysieku k. Torunia
(2-3.03.2019) oraz w Skorzeszycach k.
Kielc (23-24.03.2019), odbędą się spotkania Rady Stanowej, Delegatów
Rejonowych i Opiekunów Rejonów
z Wielkimi Rycerzami. Bardzo proszę
o zarezerwowanie sobie czasu na
przyjazd, wspólną modlitwę i spotkanie szkoleniowe.
9 marca 2019 roku w Krakowie
Łagiewnikach odbędzie się Uroczystość Inicjacji Stopnia Patriotycznego,
natomiast 16 marca 2019 roku w Rzeszowie przeprowadzona zostanie
uroczystość promocji na II i III Stopień
w Rycerstwie. Szczegóły i linki rejestracyjne znajdziecie Bracia na naszej
stronie rycerskiej.
Pozdrawiam Bratersko
Vivat Jezus!

Tomasz Wawrzkowicz
Delegat Stanowy
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
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Katecheza Kapelana
sje, głównie Bożego Ciała, zapalone
świece w święto Matki Boskiej Gromnicznej, czy przede wszystkim oznaŚwiat potrzebuje
czenie
swoich
drzwi
kredą
świadectwa naszej wiary
K+M+B+2019. Mocno trwamy przy
medalikach i krzyżykach, no i różańKilka dni temu skończyłem cach na lusterkach samochodów.
w swojej Parafii wizytę duszpasterMuszę z podziwem wspomnieć
ską. To miesiąc, który jest zupełnie o znakach religijności w innych krainny niż reszta roku. To my, księża, jach, mimo istniejących tam zagrożeń:
którzy przez cały rok sprawujemy w Libanie każdy chrześcijański dom
swoją posługę w kościołach i czeka- oznaczony jest na zewnątrz kapliczką,
my na wiernych, w tym czasie wycho- obrazem czy zwykłym znakiem krzydzimy do swoich Parafian, aby błogo- ża namalowanym farbą. W Etiopii
sławić Im i modlić się z Nimi w Ich do- chrześcijanie tatuują sobie znak krzymach. W ciągu roku chodzimy raczej ża a nawet całe różańce na czole, czy
tylko do chorych, którzy nie mogą wierzchu dłoni. W Ameryce Łacińskiej
dotrzeć do kościoła.
Żeby dotrzeć różaniec noszony na szyi, czy ołtado tych, którzy na to błogosławień- rzyk Matki Bożej z Guadalupe jest
stwo czekają, musimy mieć o tym czymś powszechnym. We Włoszech
informację. U nas nie ma tradycji, że- czy Palestynie ołtarzyki i obrazki
by przed księdzem chodzili ministran- w miejscach pracy czy recepcjach hoci. Nie zawsze wystarczy kartoteka teli również są na porządku dzienparafialna. Dlatego - szczególnie nym, itd. Powstaje jednak pytanie:
w blokach - potrzebujemy jakiegoś czy te znaki są wyznaniem wiary
znaku świadczącego o zaproszeniu. i o czym świadczą?
Najmilej jest, kiedy ktoś czeka przed
drzwiami i nas zaprasza, ale wystarczy też przyklejony obrazek, czy po
Zewnętrzne symbole wiary mogą
prostu napis kredą na drzwiach po być zwyczajem czy dekoracją dla ludzi
święcie Trzech Króli. Tak więc nawet i samochodów, czasem nawet zaboksiądz potrzebuje znaku od swoich bonem. Mogą być jednak także głęparafian. Potrzebujemy znaku.
bokim świadectwem zawierzenia sie-

Katecheza 78

Pierwszym wyznawcom Chrystusa
żyjącym wśród innych religii wystarczał znak krzyża czy ryby. To był znak
rozpoznawczy, a nawet tajemny, ze
względu na prześladowania. Potem,
kiedy można było budować kościoły,
chrześcijaństwo ze swoją symboliką
stało się elementem coraz bardziej
obecnym w przestrzeni publicznej,
współtworzyło kulturę i sztukę.
W dzisiejszych czasach, kiedy społeczeństwo laicyzuje się w bardzo szybkim tempie, wiele wysiłku poświęca
się na to, aby znaki religijne usunąć
z przestrzeni publicznej. Dziś krzyż na
nowo staje się „znakiem sprzeciwu”.
W Polsce, z elewacji naszych domów znikają miejsca na obraz czy
figurkę Matki Bożej, coraz mniej widać lampionów w rękach osób idących na Roraty (dzieci dowozi się autami) i ludzi śpiewających „majówki”
przy figurach. Zostają jeszcze proce-

www.RycerzeKolumba.com

bie i swojej rodziny Bożej Opiece, czy
orędownictwu świętych. Prawdziwe
są wtedy, kiedy wynikają z naszej
wiary i potwierdzone są naszą modlitwą i naszym życiem. A więc za znakami musi iść świadectwo. I tego żąda
dziś od nas świat. Żąda autentyczności. Inaczej będziemy hipokrytami
wiary.

i wiedzę religijną, uczestnicząc w grupach formacyjnych i zamkniętych
rekolekcjach.
Musimy jednak bronić się przed
postawą świadectwa i noszenia zewnętrznych znaków „ na pokaz” czując się misjonarzami, kiedy sami wewnętrznie tym nie żyjemy. Nie możemy świadczyć o Bogu, którego sami
nie znamy, czy któremu sami nie ufamy. Nie możemy być tylko sprzedawcą lekarstw, których sami nie stosujemy, gdyż nie do końca wierzymy
w ich skuteczność. Przypominamy
wtedy człowieka, który wybiera się
łodzią we wspaniałą podróż będącą
sensem jego życia. Ma w łodzi
wszystko co jest mu potrzebne: Słowo Boże, Różaniec, modlitewniki, zna
techniki ich stosowania. Problem jest
w tym, że im nie ufa do końca. Bardziej ufa sobie i swej niezależności.
Dlatego nigdy nie odwiąże cumy i nie
odbije od brzegu. Zawsze bowiem
może wyskoczyć na ląd i liczyć na
własne siły. Nigdy nie zrealizuje celu
swojego życia, choć ma wszystko, co
było mu potrzebne.
Kiedy jednak naprawdę uwierzymy Chrystusowi i pozwolimy Mu być
sternikiem naszej życiowej łodzi, odkryjemy nowe lądy i cuda świata - jak
zrobił to Krzysztof Kolumb, kiedy
z krzyżem na żaglach swojego okrętu
„Santa Maria” w 1492 roku wyruszył
w imię Boże w nieznane. Dopiero
wtedy nie ulękniemy się żadnej próby
czy nawet prześladowania, wiedząc,
że łączność z Chrystusem to zanurzenie najpierw w Jego krzyżu, a potem
naśladowanie, pójście za Nim. A wtedy ”wszystko mogę w Tym, który
mnie umacnia”( Flp 4,13).

Paradoksalnie, może właśnie
w zjawisku wyśmiewania wiary i piętnowania naszych słabości jest dla nas
szansa zweryfikowania swojej postawy - w tym świadectwa - i mobilizacji Ks. Wiesław Lenartowicz
we wzmacnianiu swoich więzi z Bogiem i wspólnotą kościoła. Tę szansę
dostrzegam choćby w tym, że w tym
roku więcej drzwi domów w naszej
Parafii jest oznaczonych kredą niż
w latach ubiegłych. Coraz więcej ludzi
Wszystkie katechezy
uczestniczących w liturgii przyjmuje
są dostępne na stronie
Komunię Świętą. Wzrasta też liczba
www.RycerzeKolumba.com
osób pogłębiających swoją wiarę
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Praca formacyjna Rycerzy
Luty 2019
Jezus rzekł do Szymona: "Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił". I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. (Ewangelia z dnia 10 lutego, Łk 5, 10-11)
„Zostawili wszystko i poszli za Nim". Moi Bracia, te słowa szokują mnie za każdym razem, gdy je czytam lub słyszę. Musimy szczerze przyznać, jak ciężko jest zostawić wszystko i iść za Jezusem. Jesteśmy dobrzy w zabieraniu ze
sobą różnych rzeczy, gdy idziemy za Nim – naszą dumę, dobra materialne, pragnienie władzy, wygodę
i przyjemność. Próbujemy ciągnąć za sobą cały ten ciężki bagaż, a czasami próbujemy przemycić jeszcze małe drobiazgi, by zabrać je ze sobą. Mogą to być nasze błądzące spojrzenia, temperament, krytykanctwo lub pracoholizm.
Ale Jezus i Jego uczniowie przemieszczają się lekko. On zaprasza nas, byśmy wszystko zostawili i szli za Nim. Doświadczmy tej autentycznej wolności bycia uczniem – wolności, która otwarcie kroczy z naszym Panem, która jest
wolna od wszystkiego, co ją krępuje.
Wyzwanie Najwyższego Kapelana Arcybiskupa Williama E. Loriego:
W tym miesiącu wzywam Was do tego, byście dołączyli do innych katolickich mężczyzn, którzy starają się
"zostawić wszystko i iść za nim". Dołączcie do nich na chwilę modlitwy i doświadczenia wspólnoty oraz zachęty, być
może na spotkaniu Rycerzy, może podczas śniadania lub posiłku po pracy. Ponadto wzywam Was do bycia otwartym wobec brata w Chrystusie na temat jakiejś sfery swojego życia, w której masz trudności. "Zostawić wszystko"
oznacza również, że musimy także pozostawić nasze pozory i spotkać się jako prawdziwi bracia.
To oznacza, że każdy Rycerz KoPonieważ właściwy wizerunek jest
lumba ma wielki wpływ na wizerunek dobrem naszego Zakonu, jako jego
naszego Zakonu.
członkowie mamy obowiązek nieustannie o niego zabiegać.
Jednym z czynników mocno wpływającym na wizerunek jest z pewnością strój rycerski. Każde odstępstwo
od obowiązującego stroju rycerskiego
w trakcie oficjalnych uroczystości,
zarówno kościelnych jak i świeckich,
zostanie od razu przez uczestników
Wizerunek
uroczystości zauważone i będzie miadobrem naszego Zakonu
ło negatywny wpływ na wizerunek
Zakonu. Taka sama zasada dotyczy
również, wystawianych przez Rady
Zacni Bracia,
lokalne, pocztów sztandarowych oraz
wielu z nas wizerunek Zakonu Ryczłonków tych pocztów.
cerzy Kolumba nadal kojarzy jeszcze
tylko z logo, nazwą, hasłami czy też
wyglądem materiałów promocyjnych.
Z reguły, w trakcie takich uroczyMusimy jednak mieć świadomość, że
stości, poczty sztandarowe stawiane
jest to tylko ułamek tego co stanowi
są w honorowym, widocznym dla
o wizerunku naszej organizacji. Wizewiększości uczestników miejscu, co
runek to przede wszystkim istnienie
sprawia, że w naturalny sposób stają
naszego Zakonu w świadomości Braci
się one obiektem, który często jest
Rycerzy oraz w świadomości innych
filmowany i fotografowany. Niezainstytucji, firm, osób, w tym także
chowanie właściwego stroju rycerkandydatów do rycerstwa. To całoskiego, czy też nieznajomość ceremokształt wyobrażeń, odczuć, a także
niału obowiązującego poczty sztanoczekiwań tych instytucji i osób dotydarowe, jest od razu zauważalna
czących naszego Zakonu tj. zakresu
przez uczestników uroczystości, winaszej działalności programowej,
dzów lub czytelników, co w oczywisty
sposobu jej realizacji, poszczególnych
sposób wpływa negatywnie na wizeczłonków, wartości jakie wyznajemy
runek naszego Zakonu.
oraz naszej kultury organizacyjnej.

www.RycerzeKolumba.com

Aby Wam w tym pomóc opracowany został przez Dyrektora ds. Ceremoniałów Zacnego Brata Leszka
Kucharskiego
dokument
pt.
„Ceremoniał Pocztu Sztandarowego
Rycerzy Kolumba w Polsce”. Delegaci
Rejonowi oraz Wielcy Rycerze otrzymali już ten dokument drogą mailową
na rycerskie skrzynki pocztowe. Zachęcam Braci, a w szczególności Zacnych Wielkich Rycerzy i Delegatów
Rejonowych, aby zapoznali członków
pocztów sztandarowych z tym dokumentem i pomogli im wdrożyć w życie opisane w nim zasady. Należy
przy tym pamiętać, że powyższe zasady nie dotyczą Stopnia Patriotycznego.
Bratu Leszkowi bardzo serdecznie
dziękuję za pracę włożoną w opracowanie Ceremoniału.

Jacek Pisz
Dyrektor ds. Członkostwa
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
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„Mamy moralny obowiązek proponować członkostwo
w Rycerzach Kolumba każdemu kwalifikującemu się katolikowi.
Proszę więc, abyście byli ambasadorami,
abyście mogli dotrzeć do katolickich
mężczyzn
oraz zaprosić ich do naszego Zakonu.”
[Najwyższy Rycerz Carl Anderson]
Zacni Bracia,
w poniedziałek 11 lutego 2019 r.
przypada Światowy Dzień Chorego,
święto ustanowione przez papieża
Św. Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992
r., w 75 rocznicę objawień fatimskich
i w 11 rocznicę zamachu na życie papieża. Tradycyjnie w tym dniu, w wielu parafiach, Rycerze Kolumba zapewnią pomoc i wsparcie przy przewożeniu chorych na Mszę św. do kościoła i z powrotem do domu. Jestem
pewien, że wśród parafian jest wielu
mężczyzn, nie będących Rycerzami,
którzy są chętni do niesienia pomocy
bliźnim. Wyjdźcie im naprzeciw i zaproście do wspólnego działania. Nic
tak nie łączy mężczyzn, jak wspólnie
wykonana praca. W tym samym dniu
lub kilka dni później dobrze jest spotkać się, aby podziękować im za okazane wsparcie. To także możliwość
zapoznania ich z działalnością Zakonu
oraz zaproponowania wstąpienia do
Rycerzy Kolumba.

kiem decydującym o wstąpieniu do
Rycerzy Kolumba będzie otrzymanie
indywidualnego zaproszenia od księdza proboszcza, dla innych możliwość
wcześniejszego
sprawdzenia
się
w „boju” poprzez realizację konkretnego dzieła wspólnie z przyszłymi
Braćmi w rycerstwie. Dla jeszcze innych, do podjęcia decyzji o wstąpieniu do Rycerzy Kolumba, wystarczające będzie to, co usłyszą podczas
Niedzieli Rycerskiej czy spotkania
informacyjnego. Aby osiągnąć sukces
w rekrutacji mężczyzn do naszego
Zakonu trzeba zachować elastyczność i umiejętnie wykorzystywać,
w zależności od okoliczności, każdą
dostępną uczciwą metodę.
Zapraszając mężczyzn, nie zapominajmy także o młodych mężczyznach. Najwyższy Rycerz Carl Anderson, mówiąc o wzroście członkostwa
podkreśla, że „rekrutowanie młodych
mężczyzn, którzy są zdecydowani
służyć bliźnim jest bezwzględnym
priorytetem dla Rycerzy Kolumba”.
Na pewno, ze względu na obowiązki
rodzinne, młodym mężczyznom trudniej jest powiedzieć ‘tak’. Dlatego, jak
twierdzi Carl Anderson, "Jest konieczne żeby zdobywać nowych Rycerzy
w sposób, który uszanuje ograniczony czas, jaki mogą oni poświęcić na
wolontariat oraz by planować działalność Rady tak, by odpowiadały niewielkiej ilości czasu, jaką młodzi ojcowie mogą ofiarować na rzecz aktywności poza domem."

godni, od 18 lutego do 3 marca
2019 r., był w jurysdykcji polskiej
czasem spotkań informacyjnych
z kandydatami do rycerstwa, również
tymi zaproszonymi przez księży podczas wizyt duszpasterskich. Aby te
spotkania przyniosły oczekiwane
owoce w postaci nowych przyjęć, powinny zostać wcześniej zaplanowane
i w odpowiedni sposób przygotowane. Bardzo ważnym elementem, który może decydować o ostatecznej
liczbie przyjętych kandydatów, jest
uzgodnienie /przed takim spotkaniem/ z Zespołem Przyjęć i ogłoszenie
co najmniej jednego terminu Ceremonii Przyjęcia.
Funkcjonariuszy każdej Rady lokalnej zachęcam do przejrzenia i ew.
uaktualnienia pod kątem działań rekrutacyjnych swoich planów na miesiąc marzec. Jak wiadomo miesiąc marzec jest okresem, w którym w wielu
Radach organizowany jest Dzień Skupienia (od tego Roku Bratniego organizacja Dnia Skupienia jest obowiązkowa dla każdej Rady). Uczestnictwo
w takim Dniu Skupienia daje każdemu
Rycerzowi możliwość pogłębienia
i przeżywania swojej wiary wspólnie
z Braćmi Rycerzami oraz członkami
Rodzin. Dzień Skupienia to doskonała
okazją powrotu dla tych Braci, którzy
z różnych powodów ograniczyli swoją
działalność w Radzie. To również kolejna możliwość zaproszenia do Zakonu mężczyzn nie będących Rycerzami.

Zapraszanie mężczyzn do wspólRada Stanowa zachęca Delegatów
nego działania jest jednym z wielu
Rejonowych oraz wszystkie Rady lo- Jacek Pisz
sposobów rekrutacji mężczyzn do
kalne, aby miesiąc luty, a w szczegól- Dyrektor ds. Członkostwa
naszego Zakonu. Dla jednych czynniności okres jego ostatnich dwóch ty- Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

www.RycerzeKolumba.com
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Ważne dla funkcjonariuszy rad lokalnych
Doroczny Formularz Sprawozdawczy nt. Bratniej Działalności
Od 17 stycznia br. obowiązuje nowy szablon formularza #1728. Plik z nowym szablonem tego formularza został
rozesłany do Wielkich Rycerzy 17 stycznia br. Jest on formularzem edytowalnym. Aby wypełnić nie trzeba go drukować. Wystarczy otworzyć za pomocą ogólnie dostępnego programu Adobe umożliwiającego czytanie i edycję plików
typu PDF, wprowadzić dane i zapisać w pliku na dysku. Tak wypełniony plik powinien zostać wysłany mailem w terminie do 31 stycznia 2019 r. na adres raporty@kofc.pl. Na dzień dzisiejszy szablon ten nie jest dostępny w programie
ScsTool.
Półroczne Sprawozdanie Pokontrolne Rady
Sprawozdanie to, wypełnione na formularzu #1295 powinno zostać wysłane w terminie do 15 lutego 2019 r. Można to zrobić korzystając z programu ScsTool lub wysyłając mailem skan wypełnionego formularza na adres: raporty@kofc.pl
Per Capita
Wniesienia opłaty Per Capita na rzecz Rady Najwyższej, wg stanu Rady na dzień 1 stycznia 2019 r., należy dokonać nie później niż do 10 kwietnia 2019 r.

Jacek Pisz
Dyrektor ds. Członkostwa
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Działania na rzecz wiary
i popularyzacji zakonu Rycerzy Kolumba
Wpisując się w zadanie Rycerstwa, upewnić się, czy spełnaia warunki
mając na celu formację wiary, Rada nr EDK.
17030 z Sierakowic podjęła sie orgaW dniu 12 kwietnia 2019 roku Eksnizacji lokalnej Ekstremalnej Drogi
tremalna Droga Krzyżowa rozpocznie
Krzyżowej.
się Mszą Św. w Kościele pw. Św. MarInicjatorem pomysłu jest brat cina w Sierakowicach o godzinie
Wojciech Labuda, Dyrektor od spraw 20.00, którą odprawi Ks. prof. dr hab.
WIARY naszej Rady. Dostrzegł On Wojciech Pikor - Rektor Seminarium
potrzebę przygotowania trasy do- Duchownego w Pelplinie. Trasa prostępnej dla społeczności naszej Parafii wadzi przez Bukowo, Kamienicę Krópw. Św. Marcina w Sierakowicach, jak lewska, Mirachowo, Kobylasz, Głusirównież dla mieszkańców okolicznych no do Sianowa. Liczyć będzie 43 km.
miejscowości. W poprzednich latach 50% szlaku to drogi i ścieżki leokazję do przebycia Drogi Krzyżowej śne ,30% drogi polne, 20% drogi asmieliśmy w odległych miejscowo- faltowe. Nasz rejon został przyjęty do
ściach i ze względów logistycznych ogólnopolskie-go projektu realizowawielu nie mogło w nich uczestniczyć. nego przez Stowarzyszenie Wiosna.
Bracia samodzielnie opracowali trasę,
Ekstremalna, bo trzeba pokonać
którą nastepnie osobiście przeszli, by
trasę minimum 40 km w nocy. Sa-

www.RycerzeKolumba.com

motnie i w skupieniu. Bez rozmów
i pikników. To wyzwanie, możliwość
poczucia Drogi Krzyżowej w inny sposób niż zazwyczaj – fizycznie.
Jako Wielki Rycerz pragnąłbym
podziękować naszemu kapelanowi ks.
Proboszczowi Tadeuszowi Knutowi
za wsparcie w propagowaniu naszego
Rycerstwa wsród parafian. Nasi Kapłani podczas wizyt duszpasterskich
zachęcali mężczyzn do dołączenia do
naszego zakonu, rozdając ulotki informujące o zasadach funkcjonowania RYCERZY KOLUMBA wraz z zaproszeniem na spotkanie. Spotkanie
to będzie miało miejsce 11 lutego.

Przemysław Zabrowski
Wielki Rycerz Rady nr 17030
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Zacni Bracia Rycerze,
W najbliższym czasie staniemy po
raz kolejny przed ważnymi wydarzeniami, obok których nie możemy
przejść obojętnie. Są to: Światowy
Dzień Chorego w dniu wspomnienia
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes,
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, Środa Popielcowa i rozpoczęcie Wielkiego Postu, w którym
obchodzić będziemy uroczystość Św.
Józefa - patrona nas, mężczyzn oraz
uroczystość Zwiastowania Pańskiego
i Dzień Świętości Życia.

Zdajmy sobie sprawę, jak ważne sło3. Wg danych WHO w 2018 rowa kierował do nas nasz Rodak. Czy ku zginęło prawie 42 miliony niemy nadal je pamiętamy? Czy sięgamy narodzonych dzieci.
do tej spuścizny naszego Rodaka?
To są straszne dane, to są konPosłuchajmy co ma nam do po- kretne życia ludzkie, które wołają
wiedzenia autor Księgi Powtórzone- w agonii do Boga.
go Prawa:
Czy Bóg nie upomni się o te dzieci?
„Patrz! Kładę dziś przed tobą
Każdy z nas przez włączenie się
życie i szczęście, śmierć i nieszczęw Duchową Adopcję Dziecka Poście. Ja dziś nakazuję ci kochać
czętego Zagrożonego Zagładą motwego Boga, Pana, i chodzić Jego
że uratować jedno dziecko. Jeżeli jeszdrogami, pełniąc Jego nakazy (...).
cze zachęcimy innych, możemy ratoKładę przed wami życie i śmierć,
wać tysiące dzieci.
błogosławieństwo i przekleństwo.
Wybierajcie więc życie, abyście
Czy może być coś wspanialszego,
żyli wy i wasze potomstwo” (Pwt jak świadomość uratowania bezbron30, 15.19).
nego małego człowieka?

Można wybrać iluzję fałszywego
Nie zwlekaj – 25 marca – to czas
pokoju, godząc się na zło i śmierć nie- kiedy rozpoczynamy Wielką Modliwinnych ludzi, ale można stanąć twę za Życiem!
w Prawdzie i stać się znakiem sprzeciMateriały
możemy
zamówić
wu wobec kłamstwa, zła i śmierci niew Szczecinie u ks. Tomasza Kancelarwinnych.
czyka w Fundacji Małych Stópek lub
Św. Paweł pisze: „Wszystko mi wykorzystać materiały przygotowaJak zwykle zachęcamy do obchowolno, ale nie wszystko przynosi ne przez nas.
dzenia pierwszych piątków miesiąca,
korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja
najlepiej rodzinnie oraz nabożeństw
Ważne wydarzenia
niczemu nie oddam się w niewolę.”
Pierwszych Sobót Miesiąca, w któna najbliższy czas
rych to będziemy chcieli przebłagać
Co nie przynosi korzyści, a co odza grzechy i zniewagi przeciwko Mat- biera nam wolność?
- 1 lutego – Pierwszy Piątek Miesiące Bożej, którymi wciąż jest obrażana.
Św. Augustyn napisał: „Kochaj
ca,
Rycerski etos, w którym ważną rolę
i rób co chcesz.”
- 2 lutego – Święto Ofiarowania
spełnia szacunek do kobiety, każe
nam wstawiać się do Najświętszej
Czyli nie rób niczego bez Miłości, Pańskiego - Matki Bożej GromPanienki, przepraszać za wszelkie a przecież prawdziwą Miłością jest nicznej,
– Dzień Życia Konsekrowanego,
grzechy przeciwko Niej i być goto- sam Bóg.
– Nabożeństwo Pierwszych Sobót
wym do obrony Jej dobrego imienia
Nie możemy działać, łamiąc Boże
Miesiąca,
jako Rycerze Maryi.
Prawa! Mamy poznawać Boga i czynić
- 11 lutego – Najświętszej Maryi
Z kolei Wielki Post to bardzo do- zgodnie z Jego Wolą, z Jego przykaPanny z Lourdes – Światowy Dzień
bry czas na odbycie Rekolekcji, czy zaniami i zgodnie z Jego słowami wyChorego,
Dnia Skupienia. Ważne jest to byśmy powiedzianymi w czasach, gdy prze- 14 lutego – Świętych Cyryla i Mezagłębieni w Ewangelii, Adoracji i Eu- bywał na ziemi w osobie Jezusa Chrytodego – Patronów Europy, Św.
charystii mogli na nowo uczyć się od- stusa.
Walentego,
różniać dobro od zła. Potrzebujemy
Wyrzucenie Boga, który jest - 15 lutego – Błogosławionego Miprosić o siłę do świadomego wybieraprawdziwą Miłością prowadzi do tra- chała Sopoćko, ojca duchowego
nia dobra i do stanowczego przeciwŚw. Faustyny,
gedii, a w konsekwencji do śmierci.
stawiania się złu.
- 20 lutego – Świętych Franciszka
Patrząc na statystyki widzimy trai Hiacynty – Pastuszków z Fatimy,
Zacytuję słowa ojca Krzysztofa
giczne skutki tej bezbożnej cywilizacji
- 1 marca – Narodowy Dzień PaOsucha SJ:
śmierci:
mięci Żołnierzy Wyklętych,
„Rekolekcje są takim czasem,
1. Najczęstszą przyczyną śmier- – Pierwszy Piątek Miesiąca,
w którym płyniemy pod prąd bezci wśród ludzi nie jest nowotwór, - 2 marca – Nabożeństwo Pierwbożnym (chłodnym i cynicznym)
szych Sobót Miesiąca,
ale –niestety- jest aborcja.
trendom cywilizacji.”
- 3 marca – Św. Kazimierza Królewi2. Prawie co trzecie dziecko na
cza – patrona Polski,
Przed cywilizacją śmierci przeświecie ginie w łonie swojej matki.
- 6 marca – Środa Popielcowa,
strzegał nas Św. Jan Paweł II i zachęcał do budowania Cywilizacji Miłości.

www.RycerzeKolumba.com
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- 8 marca – Dzień Kobiet,
- 19 marca – Uroczystość Św. Józefa
Oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny,
- 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości
Życia.

w pokoju lub nie grzesz już więcej,
aby co gorszego ci się nie przytrafiło.
Należy więc zrozumieć znaczenie biedy duchowej jako brak łączności
z Bogiem.

Słowa Pana Jezusa pozwolą na
nowo odkryć rolę Rycerzy Kolumba w
niesieniu pomocy materialnej ludziom
Wystawa „Jaś w Drodze” uświa- potrzebującym, nie zapominając
damia dzieciom, młodzieży i doro- o potrzebach duchowych naszych
słym to, że życie człowieka zaczyna braci oraz innych osób:
się w momencie poczęcia.
„cóż człowiek zyska, choćby cały
Informacja o wypożyczeniu - kon- świat zdobył a na duszy swojej szkotakt na adres e-mail:
dę by poniósł”/Mk 8, 36/

programy@rycerzekolumba.com

„jak trudno bogatemu wejść do
królestwa Bożego” /Mk 10, 23/.

Prawidłowe podejście do dóbr
Zachęcamy do przekazywania dadoczesnych jest warunkiem wyzbycia
rowizn na ochronę życia ludzkiego
się nie tylko ubóstwa materialnego,
przez poniższy link:
ale i duchowego. Świadomość, że
www.kofc.pl/jaswdrodze
wszystko jest darem od Boga prawidłowo ustawia nasze myślenie, co do
potrzeby dzielenia się wszelkim doVivat Jezus!
brem, które jest naszym udziałem.
Rafał Szczypta
Zaś św. Paweł mówi „Cóż masz, czego
Dyrektor ds. Programowych
byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał,
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
to czemu się chełpisz tak jak byś nie
otrzymał.” /1Kor 4,7/.

Pomagać najuboższym
Co mam czynić, aby uzyskać życie
wieczne… idź sprzedaj wszystko co
masz, i rozdaj ubogim i pójdź za mną.
Znaczenie ubóstwa przeważnie
odnosi się do braku dóbr materialnych. Jednak taki fakt
jest połową odpowiedzi i tym problemem chciałbym się zająć. Ubóstwo
bowiem nie odnoszące się do dóbr
materialnych jest o wiele gorsze i ma
większy wpływ na nasze życie, co
pokazuje Pan Jezus w swoim nauczaniu. Bardzo groźne dla człowieka jest
pokładanie ufności tylko w dobrach
doczesnych.
W Starym Testamencie bogactwo
materialne oraz wielodzietność było
błogosławieństwem Bożym. Bieda
i choroby oznaczało Bożą karę. W
Nowym Testamencie cierpienie i ubóstwo materialne nie są podstawą do
poniżania człowieka. Często, gdy
przyprowadzono chorego do Pana
Jezusa, zamiast leczyć chorobę mówił
- odpuszczają ci się grzechy, idź

www.RycerzeKolumba.com

Przed wschodem słońca 149 pułk
dostarczył nam bardzo silną gorącą
herbatę z rumem oraz uzupełnił dostawę amunicji. Jeszcze wszyscy nie
zdążyli wypić herbaty a tu atakują
nas następne oddziały kawalerii, który to atak został poprzedzony silną
kanonadą artylerii a naprzeciw nas
lawina koni i tylko ci już mieli pole
zaścielone trupami koni i ludzi i nie
było im tak łatwo podjeżdżać a my
sypaliśmy bez przerwy pociskami z
różnej broni, no i nasza artyleria
otworzyła gesty ogień, tak, że mimo
słonecznego dnia nie było widać nic
oprócz tumanu kurzu a słychać było
tylko wystrzały z różnej broni.
Patrzeć na taką bitwę to przechodzi ludzką wyobraźnię, kto tego nie
widział to trudno to sobie zobrazować, to trwało do godziny 10-tej, już
każdy był przygnębiony, zapowiedzieli, że dostarczą nam obiad a tymczasem pobliski browar dostarczył
piwo i to nas ochłodziło i ugasiło nasze pragnienie, pousuwano również
naszych rannych i trupów.
Artyleria bolszewicka nękała nas
bez przerwy a około godziny 12- tej
wyszła do ataku piechota bolszewicka. Było tego całe chmary, szli całą
ławą na nasze pozycje i całe szczęście, że amunicji mieliśmy dosyć i bez
przerwy była dostarczana i to nas
ratowało bo było się czym bronić.

Przykładem takiego podejścia do
spraw biedy materialnej jest brak cudu, który by poprawił byt materialny
jakiejkolwiek napotkanej osobie. Kiedy jeden ze słuchaczy podszedł do
Pana Jezusa i prosił go, aby on wpłynął na brata jego, aby ten podzielił się
Do pierwszej linii doszedł 144 pułk
majątkiem, odpowiedz była jedno- gdyż na taką nawałę linia była za
znaczna, że nie jest rozjemcą w takich rzadka, nasz dowódca pułku osobisprawach. /Łk 12, 13/.
ście kierował tą bitwą i wszyscy inni
Prawidłowo ustawiona hierarchia
wartości pozwala człowiekowi rozwijać się według Woli Bożej rozumiejąc
potrzebę bycia nie tylko dla siebie,
czego sobie i wszystkim życzę jako
dyrektor do spraw pomocy najuboższym.

oficerowie byli również bardzo czynni. Ataki jeden za drugim powtarzały
się do nocy, liczyliśmy, że noc będzie
gorsza ale ataki ustały, jedynie obustronna kanonada była czynna całą
noc.

Nad ranem zmienił nas 5 Pułk Piechoty, który zajął naszą linię a my
Lucjan Kosturek.
mieliśmy wypocząć po bitwie. Nasze
pułki poszły na północ od Jabłonny i
Wspomnienia Wojenne
tu do wieczora odpoczywaliśmy albo
Wincentego Mochonia
jak się to po żołniersku mówiło lizali- odcinek 11
śmy rany. Na noc poszliśmy dalej do
linii i teraz spotkaliśmy się z piechotą
bolszewicką oraz tabory załadowane
Chwilę po najeździe nieco się różnymi polskimi towarami a że było
uspokoiło tylko przed nami rozpo- to już niedaleko od Warszawy to w
ścierał się niemiły obraz oraz jęki i nas wstąpił duch bojowy, że nie było
kwiki, liczyliśmy, że to na razie koniec.
9
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dla nas przeszkody, która nie mogła
być przełamana.
Tu nasza dywizja okrążyła cały
odcinek frontu i zabraliśmy do niewoli
kilka tysięcy Bolszewików wraz z taborami. Ci sami ludzie kilka godzin
wcześniej zniszczyli I batalion 149
pułku masakrując i bezczeszcząc
w bestialski sposób zwłoki, wydłubując oczy, ucinając języki, zniszczyli
cały batalion ale los tych nieszczęśników był niewesoły, nie wiem, czy
ktoś z nich pozostał przy życiu. Teraz
posuwaliśmy się na Warszawę chociaż nie przychodziło to łatwo; staczaliśmy cały czas bitwy ale nasz
duch się nie załamał, to i linia frontu
nie była załamana, ponosiliśmy straty
ale straty nieprzyjaciela były tak duże, że to się nie da określić.
Doszliśmy do Warszawy i tu naszą
dywizję spotkało bardzo miłe przywitanie. Nie było takiej osoby, które nie
dałaby upominku i każdy chciał nam
pomagać, kobiety, dziewczęta i dzieci
podawali nam amunicję a mężczyźni
to już pomagali co innego robić, cała
Warszawa się obudziła, to było lato,
rzucano kwiaty pod nogi naszych żołnierzy a gdy była możliwość aby coś

podać to podawali różne smakołyki,
papierosy, czekolady, trunki.
Płakać nam się chciało, że nas tak
poważano, tylko Żydzi nie okazywali
wdzięczności, tak, że mało ich się
w ogóle pokazywało.
***
Zdjęcie udostępnione nam na potrzeby publikacji w Zbroi za pozwoleniem Pana Wojciecha

Mochonia, syna Wicentego Mochonia, żołnierza I Wojny Światowej, bohatera i autentycznego świadka rodzącej się 100 lat temu II Rzeczypospolitej.

Przysłane przez

Brata Antoniego Kamińskiego
Dyrektora ds. Pielęgnowania Wartości Patriotycznych

Sanktuarium Maryjne w Lourdes
miejscowości u podnóża francuskiej
części Pirenejów w 1858 r. z 14 letnią
dziewczynką Bernadetą Soubirous
spotkała się w Matka Boża.
Dla upamiętnienia tych spotkań powstała ogromna bazylika, która stała
się jednym z największych światowych centrów kultu maryjnego.
Sanktuarium Lourdes to potężny
kompleks kilkunastu budynków, ale
najważniejsza jest niewielka grota
Massabille znajdująca się w zboczu
wzgórza. To w niej Bernadeta spotkała się z Matką Bożą. Tutaj też znajduje
się figura Matki Bożej wykonana
zgodnie z zaleceniami Bernadety.
Sława Lourdes rozpoczęła się dokładnie 11 lutego 1858 r. To w tym
dniu córka ubogiego młynarza Bernadeta poszła z przyjaciółmi nazbierać
drewna na opał. Gdy oddaliła się nieW dwanaście lat po objawieniach co od reszty dziewcząt, zostając
w La Salette w Lourdes, niewielkiej z tyłu, po raz pierwszy ujrzała ubraną
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na biało Matkę Bożą w grocie.
Wszystkich objawień było 18 i nastąpiły między 11 lutego a 16 lipca (z tego
jedenaście w lutym, pięć w marcu,
jedno w kwietniu i jedno w lipcu). Za
każdym razem Matka Boża przyjmowała postać 17-letniej dziewczyny
o niezwykłej urodzie, ubranej w białą
szatę. Maryja niewiele mówiła, natomiast za każdym razem modliła się
z Bernadetą w intencji grzeszników
i ich nawrócenia. Podczas trzeciego
widzenia poleciła, aby w tym miejscu
mieszkańcy Lourdes wybudowali poświęconą Jej kaplicę. W czasie siódmego widzenia przekazała dziewczynie trzy tajemnice, których ta jednak
nikomu nie ujawniła. W trakcie trzynastego widzenia (2 marca) Matka
Boża na prośbę miejscowego proboszcza dokonała jedynego cudu:
zakwitł krzak róży rosnący przed grotą.
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Już od drugiego spotkania towarzyszyło Bernadecie liczne grono bliskich i przyjaciół. Najwierniejszą jej
towarzyszką była matka.
25 lutego 1858 r. podczas dziewiątego widzenia Maryja nakazała
dziewczynie kopać we wskazanym
przez Nią miejscu i wkrótce spod ziemi trysnęła woda. Za przyczyną wody
ze źródła już od pierwszych dni objawień następowały cudowne uzdrowienia. Pierwszą uzdrowioną była
Catherine Latapie, która 1 marca 1858
obmyła swoje chore ramię w źródełku. W trakcie piętnastego spotkania
4 marca cudownie ozdrowiało 18 miesięczne dziecko. Od tamtego czasu
zarejestrowano ponad 7000 przypadków niewytłumaczalnego odzyskania zdrowia, 70 spośród nich Kościół uznał za cudowne . Podczas
szesnastego objawienia, w Święto
Zwiastowania, Matka Boża powiedziała: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie...”

dowla w stylu neogotyckim została
zaprojektowana przez Hyppolyte’a
Duranda. Wydaje się wyrastać bezpośrednio ze skały Massabielle (w której
znajduje się Grota Objawień). Ściany
świątyni są wyłożone wotywnymi
płytami, będącymi pozostałością po
narodowych pielgrzymkach z lat poprzednich. W witrażowych oknach
ukazane są wydarzenia z historii Lourdes. Na zewnątrz bryła świątyni
zdominowana jest przez wysoką na
70 metrów wieżę. Ponad wejściem
umieszczono mozaikę przedstawiającą papieża Piusa IX, który 8 grudnia
1854 r. bullą Ineffabilis Deus ogłosił
Dogmat o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny.

(w miejscowym narzeczu: stara skała)
gdzie Bernadetta Soubirous doznawała objawień. Skała, w której mieści
się grota ma wysokość 27 m; sama
grota ma 3,80 m wysokości, 9,50 m
długości i 9,85 m szerokości . Wnętrze groty nie jest ozdobione, chociaż
umieszczono w niej prosty, kamienny
ołtarz i pulpit, żeby można tu było
odprawiać Msze Św.. Ponad główną
wnęką jest nisza, gdzie miały miejsce
objawienia, i w której od 4 kwietnia
1864 umieszczona jest figura Matki
Bożej z Lourdes, dłuta rzeźbiarza polskiego pochodzenia Josepha Fabischa. Gotową figurę poświęcił biskup
Bertrand Laurence. Fundatorkami
figury były siostry Lacour z Lyonu.
Ma ona 1,88 m wysokości. Maryja
ubrana jest w białe szaty, w prawej
ręce trzyma różaniec, a u jej stóp leżą
dwie żółte róże; w takiej formie objawiła się Bernadetcie Soubirous. Na
piedestale wyryty jest napis: Que soy
era Immaculada Concepciou (pol.
„Jestem Niepokalane Poczęcie”).

Bazylika Różańcowa to trzeci kościół zbudowany na terenie sanktuarium. Został on zaprojektowany
przez architekta Leopolda Hardy
i zbudowany w latach 1883–1899.
W roku 1901 miała miejsce konsekracja kościoła. Może on pomieścić 1500
wiernych. Jego nazwa nawiązuje do
W 1861 roku miejscowy ksiądz
objawień Bernadetty Soubirous, któW tylnej części groty znajduje się
Dominique Peyramale razem ze
ra widziała Matkę Bożą z różańcem źródło, odkryte 25 kwietnia 1858 r.
swym
biskupem,
Bertrandemw ręku.
przez Bernadettę Soubirous. Jest ono
Sévère’em Mascarou Laurence’em
przesłonięte szklaną przesłoną. Woda
kupił od gminy grotę wraz z przyleZgodnie z francuską polityką rozze źródła została poddana chemiczgłym terenem, żeby przystosować ją działu kościoła od państwa należące
nej analizie przez niezależne laborado odwiedzin przybywających piel- do Domeny grunt i nieruchomości
toria w latach 1858 i 1859. Nie odkrygrzymów (to właśnie tam znajduje się zostały w 1910 roku skonfiskowane
to w niej szczególnych z medycznego
dzisiejsze sanktuarium). W połowie Kościołowi i stały się własnością miapunktu widzenia, leczniczych właścipaździernika 1861 r. rozpoczęto bu- sta. Późniejszy biskup Françoiswości. Pomimo tego jest ona traktodowę pierwszego z kościołów, istnie- Xavier Schoepfer oprotestował konfiwana przez przybywających do Lourjącego obecnie jako krypta. Przy bu- skatę i uzyskał zgodę miasta na jej
des pielgrzymów jako symbol pobożdowie pracował też ojciec Bernadetty wydzierżawienie do 1914 roku. W roności. W roku 1955 roku obok groty
Soubirous; był on również obecny ku 1941 szef rządu w Vichy, marszałek
wybudowano również baseny z woprzy oficjalnym otwarciu świątyni Philippe Pétain oficjalnie uznał Dodą, do których pielgrzymi mogą wejść
w niedzielę Zesłania Ducha Świętego menę.
i zanurzyć się. Baseny zmodernizowaw roku 1866.
Kolejnym kościołem jest bazylika no w latach 1972 i 1980. Woda w baRok później w roku 1862 biskup św. Piusa X zwana też bazyliką pod- senach ma stałą temperaturę 12° C.
ordynariusz ogłosił w specjalnym ziemną. Jest największym z kościołów Obecnie jest 17 basenów, 11 dla kobiet
liście pasterskim: „Bernadeta widziała na terenie Domeny: ma 12000 m² i 6 dla mężczyzn oraz mniejsze baseNajświętszą Dziewicę. Sądzimy, że 11 powierzchni, 191 m długości i 61 m ny dla dzieci. Rocznie korzysta z nich
lutego 1858 r. i w następnych dniach, szerokości i może pomieścić 25000 ok. 350 000 pielgrzymów.
łącznie 18 razy Niepokalana Maryja wiernych. Bazylika została zaprojekBernadeta
Soubirous
zmarła
Matka Boża rzeczywiście ukazała się towana przez architekta Pierre Vago
w 1879 r. w wieku 35 lat w klasztorze
Bernadecie Soubirous”
i ukończona w 1958 r., w oczekiwaw Nevers. W 1933 r. papież Pius XI
niu na ogromne tłumy mające przyBazylika Niepokalanego Poczęcia
(jego pontyfikat przypadał na lata
być do Lourdes w setną rocznicę obNajświętszej Marii Panny, zwana po1922 – 1939) zaliczył ją do grona święjawień.
Nowoczesna,
wykonana
tocznie bazyliką górną, była histotych.
z betonu budowla w kształcie odwrórycznie drugim kościołem zbudowaconej łodzi, znajduje się niemal całkoPierwsza masowa pielgrzymka
nym na terenie Domeny. Została
wicie pod ziemią.
przybyła do Lourdes w 1867 r. Pięć lat
wzniesiona w latach 1866–1872. Jej
później, krótko po zakończeniu wojny
konsekracja miała miejsce w 1876
Jednak głównym miejscem pielfrancusko – pruskiej, miała miejsce
roku. Robiąca wrażenie, wyniosła bu- grzymek jest Grota Massabielle
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kolejna wielka pielgrzymka, zwana
pielgrzymką flag, bo pątnicy nieśli ze
sobą 300 chorągwi. Do sanktuarium
przybyło wtedy 50 tysięcy pielgrzymów, wśród nich było 24 biskupów,
110 deputowanych, 40 senatorów
oraz wielu innych przedstawicieli
władz. Przyniesione flagi pozostawiono w bazylice. Od tamtej pory narodowe pielgrzymki Francuzów przybywają do Lourdes każdego roku. Pielgrzymki chorych są organizowane od
1875 r. Wcześniej pielgrzymi przyjeżdżali indywidualnie, przede wszystkim po to, aby zanurzyć się w basenie
z wodą z cudownego źródła. Z czasem liczba pielgrzymów tak wzrosła,
że trzeba było dobudować kolejne
baseny. Urząd orzeczeń lekarskich
potwierdzający cudowne ozdrowienia
został ustanowiony w1882 r.
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Pierwszą po wojnie polską piel- machu na placu św. Piotra, a potem
grzymkę dla 500 niepełnosprawnych opiekowali się nim aż do śmierci.
osób zorganizowała polska Caritas.
Co roku Sanktuarium Maryjne
Przybyła ona do Lourdes 19 sierpnia
w Lourdes odwiedza 6 milionów piel2002 r.
grzymów, w tym 100 000 wolontaLourdes to nie tylko miejsce cu- riuszy i 80 000 chorych.
downych uzdrowień, to także miejsce, w którym dochodziło i dochodzi
do głębokich nawróceń. Jednym
W dniu 13 maja 1992 roku, w 75.
z najbardziej znanych jest nawrócenie rocznicę objawień fatimskich, w 11.
włoskiego lekarza i psychologa, rocznicę zamachu na Jego życie, paa przy tym zagorzałego ateisty pież Jan Paweł II w liście do przewoddr Agostino Gemelli. W czasie pobytu niczącego Papieskiej Rady ds. Duszw Lourdes przeżył on tak głęboką pasterstwa Służby Zdrowia kardynała
przemianę duchową, że po powrocie Fiorenza Angeliniego ustanowił dzień
do Rzymu wstąpił do zakonu fran- 11 lutego Światowym Dniem Chorego.
ciszkanów, a cały swój majątek przeznaczył na stworzenie nowoczesnej
Janusz Palczewski
kliniki w stolicy. To właśnie w niej lekarze uratowali Jana Pawła II po za-
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