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Czcigodni Księża Kapelani, 

Zacni Bracia Rycerze, 

"Wspieramy prześladowanych... 
pomagamy potrzebującym..." to ha-
sło naszej ostatniej Konwencji Stano-
wej, która w dniach 17 - 18 maja 2019 
roku odbywała się w Licheniu. Ponad 
450 gości uczestniczyło w dorocznym 
Święcie Rycerzy Kolumba w Polsce 
(Delegaci, Małżonki, Kapelani i obser-
watorzy). Swoją obecnością zaszczy-
cili nas hierarchowie Kościoła Katolic-
kiego: Ks. Abp Stanisław Gądecki Me-
tropolita Poznański Przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski, Ks. 
Abp Wacław Depo Metropolita Czę-
stochowski Kapelan Stanowy Rycerzy 
Kolumba w Polsce, Ks. Abp Mieczy-
sław Mokrzycki Metropolita Lwowski 
oraz Ks. Bp Jan Piotrowski Pasterz 
Diecezji Kieleckiej. Przybyło kilkudzie-
sięciu Księży Kapelanów Rad Lokal-
nych z całej Polski. Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Pana Andrzeja 
Dudę reprezentował Pan Minister 
Tadeusz Deszkiewicz, a Najwyższego 
Rycerza Carla Andersona reprezento-
wał Brat Szymon Czyszek, Dyrektor 
Rady Najwyższej ds. Rozwoju Rycer-
stwa w Europie. Cieszyliśmy się obec-
nością naszego Brata Rycerza Jana 
Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ks. Mariu-
sza Boguszewskiego z Papieskiego 
Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie, p. Mariusza Książka re-
prezentującego Tygodnik Katolicki 

"NIEDZIELA" oraz Fundację NIEDZIE-
LA Instytut Mediów, Ks. Grzegorza 
Karolaka reprezentującego Pasterza 
Diecezji Włocławskiej Ks. Bpa Wiesła-
wa Meringa, byłych Delegatów Sta-
nowych i Terytorialnych Jurysdykcji 
Polskiej: Andrzeja Guta Mostowego, 
Krzysztofa Orzechowskiego i Andrze-
ja Anasiaka, byłego Kapelana Pomoc-
niczego Ks. Prof. Tomasza Kraja, Braci 
z Litwy i Ukrainy oraz wielu wspania-
łych Gości, których nie sposób w tym 
miejscu wszystkich wymienić. 

Podczas sesji roboczej podsumo-
wano działania programowe i człon-
kowskie w Polskiej Jurysdykcji, wy-
znaczono kierunki działań na kolejny 
Rok Bratni oraz dokonano wyboru 
Funkcjonariuszy Stanowych na kolej-
ną kadencję. Pragnę w tym miejscu 
gorąco podziękować wszystkim Dele-
gatom na IX Konwencję Rycerzy Ko-
lumba w Polsce za ogromne zaufanie, 
którym obdarzyli wszystkich kandy-
datów, których zaproponowałem 
zarówno na funkcje Oficerów Stano-
wych, jak i Delegatów na Najwyższą 
Konwencję. Odbieram to jako akcep-
tację działań Rady Stanowej w ostat-
nich latach oraz przyjętych kierunków 
dalszego rozwoju Polskiej Jurysdykcji. 
Ten wynik traktuję jednak jako zobo-
wiązanie nas do dalszej wytężonej 
pracy w kolejnych latach. Ze swej 
strony deklaruję nie ustawanie w wy-
siłkach i zaangażowaniu w pracy dla 
rozwoju Rycerstwa w Polsce. 

Do dalszego zaangażowania 
w sprawy Rycerskie zaprosiłem po 
raz kolejny wielu Braci, którzy mogą 
rozwijać swoje talenty w Radzie Sta-
nowej, jako Delegaci Rejonowi, Opie-
kunowie Rejonów czy Dyrektorzy 
i Koordynatorzy poszczególnych pro-
jektów. Jak w poprzednich latach kil-
kudziesięciu Braci oddało do dyspo-
zycji swoje osoby, aby swoją wiedzą 
i doświadczeniem być pomocni Ra-
dom Lokalnym w realizacji misji na-
szego Założyciela Ks. Michaela Mc-
Givney’a na poziomie parafii, diecezji 
czy na arenie ogólnopolskiej. Jeste-
śmy inicjatorem, organizatorem czy 
współorganizatorem coraz większej 
ilości Dzieł Miłosierdzia i przedsię-
wzięć na rzecz ochrony życia. Cieszy 

więc, że odnotowujemy stały wzrost 
członkostwa. Jak wielokrotnie mówi-
łem i pisałem: nowi Bracia w naszych 
szeregach to nowe talenty, kolejne 
ręce do pracy, kolejne rodziny i znajo-
mi włączeni do rycerskiej działalności. 
Kolejni Biskupi i Księża Proboszczo-
wie zapraszający nas do swoich die-
cezji i parafii to możliwość docierania 
do następnych mężczyzn, którym 
zaproponujemy, aby mogli się reali-
zować w Dziele Bożym jakim jest Ry-
cerstwo Kolumba. 

Słyszymy często od mężczyzn, 
których zapraszamy do rycerstwa, że 
nie mają czasu…, mają obowiązki ro-
dzinne czy zawodowe… To oczywiście 
prawda, ale w dzisiejszych czasach 
każdy jest zabiegany i zaangażowany 
w wiele spraw. Nie odciągamy męż-
czyzn od ich rodzin i obowiązków za-
wodowych. Zawsze powtarzam, że na 
pierwszym miejscu musi być rodzina, 
następnie praca zawodowa aby zdo-
być środki na utrzymanie siebie i ro-
dziny, dopiero na trzecim miejscu są 
Rycerze Kolumba. Ufam jednak, 
że w większości przypadków brak 
czasu spowodowany jest głównie 
nieefektywnym zaplanowaniem i wy-
korzystaniem wolnego czasu. Znam 
wiele osób mających ogromną ilość 
zadań, którzy potrafią jeszcze te kilka 
godzin w miesiącu wygospodarować 
na sprawy rycerskie. Przecież wszy-
scy jesteśmy wolontariuszami, po-
święcamy swój czas, a niejednokrot-
nie prywatne pieniądze dla czynienia 
dobra dla innych. To nasze powoła-
nie, to nasza „Rycerska Postawa” 
skłania nas do postępowania w ten 
sposób. Bo przecież my Rycerze Ko-
lumba „Wspieramy Prześladowa-
nych… Pomagamy potrzebującym…”. 

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas 
przemówienia do młodych w Lednicy 
7 czerwca 2003 roku mówił: „Dziś 
doświadczacie w sposób szczególny 
prawdy, że zostaliście wyposażeni 
w wielorakie dary i talenty. Nie prze-
stawajcie za nie dziękować Temu, 
który „hojnie darzy, łaską i chwałą. 
Nie odmawia dobrodziejstw postępu-
jącym nienagannie” (Ps 84,12). Odkry-
wajcie w sobie te zdolności, cieszcie 
się nimi i rozwijajcie je z Bożą pomocą. 

Słowo Delegata StanowegoSłowo Delegata StanowegoSłowo Delegata Stanowego   
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Nieście je jako dary Ducha Świętego 
wszystkim, którzy potrzebują Wasze-
go miłosierdzia. Niech owocują 
w Waszych rodzinach, szkołach, śro-
dowiskach. Gorąco wierzę, że dzięki 
temu wymagającemu doświadczeniu 
zasłużycie na osąd Ewangelicznego 
Pana: „Dobrze, sługo dobry i wierny! 
Byłeś wierny w rzeczach niewielu, 
nad wieloma cię postawię” (Mt 25,21). 

Nawet jedna godzina w miesiącu 
poświęcona dla czynienia dobra przez 
każdego Rycerza w Polsce daje pra-
wie 6 tysięcy godzin „Wsparcia Prze-
śladowanych… Pomocy Potrzebują-
cym…”. W skali całego Zakonu Ryce-
rzy Kolumba to niespełna 2 miliony 
godzin niesienia darów Ducha Świę-
tego wszystkim, którzy potrzebują 
naszego miłosierdzia. 

Czcigodni Księża Kapelani, Zacni 
Bracia Rycerze. W ostatnich dniach 
Roku Bratniego zachęcam do podję-

cia wysiłku zaproszenia kolejnych 
mężczyzn w szeregi Rycerzy Kolumba 
w Polsce. Pragniemy, aby wszystkie 
Rady Lokalne rozwijały się z napły-
wem nowych Braci, nowych talentów, 
nowych pomysłów. 

Każda Rada Lokalna dąży do osią-
gnięcia statusu Najwybitniejszej Ra-
dy. Pamiętajmy, że obok Dzieł Miło-
sierdzia potrzebny jest do spełnienia 
warunek członkowski. To nie są wy-
górowane kryteria. W większości Rad 
Lokalnych wymagany jest wzrost 
członkostwa o 4 nowych Braci. 
W liczebniejszych Radach może to 
być konieczność zaproszenia 5, 6, 
a w wyjątkowych przypadkach 7 czy 
8 mężczyzn. Szczegółowe dane roz-
syła Dyrektor ds. Członkostwa do 
Delegatów Rejonowych i Wielkich 
Rycerzy. 

Proszę Księży Kapelanów 
o wsparcie oraz Braci w Radach Lo-

kalnych o podjęcie tego wyzwania. 
W obecnej chwili w wielu Radach po-
trzebujecie zaprosić już tylko jednego 
czy dwóch nowych mężczyzn. 

Pragnę jak co roku podczas Piel-
grzymki na Jasną Górę złożyć Wam 
gratulacje za osiągnięcie tego wspa-
niałego Tytułu i wręczyć pamiątkowe 
grawertony, które można z dumą 
powiesić w Waszych Salach Rycer-
skich. To ogromny zaszczyt być 
w gronie Najwybitniejszych Rad Za-
konu Rycerzy Kolumba na Świecie. 
Wraz z Wami będę się cieszył z osią-
gniętego sukcesu. 

 

Vivat Jezus! 

 

Tomasz Wawrzkowicz 
Delegat Stanowy 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

Katecheza KapelanaKatecheza KapelanaKatecheza Kapelana   
Katecheza 82 

 
Kiedy słyszymy nazwę „Kościół 

wschodni” to pierwsze skojarzenie 
jakie się nam nasuwa to schizma 
wschodnia z 1054 r. i rozłam kościoła 
na wschodni i zachodni.  Pewnie my-
ślimy w ten sposób doświadczając na 
co dzień w Polsce kościoła podzielo-
nego na rzymskokatolicki i prawo-
sławny. Rzeczywistość jednak jest 
o wiele szersza. Kościół wschodni nie 
powstał bowiem w XI wieku, ale ist-
nieje od czasów chrystusowych. Po-
dział Kościoła  na wschodni i zachodni 
istniał od początku nieformalnie ze 
względu na używanie głównie dwóch 
języków: łaciny i greki, oraz różnice 
kulturowe cesarstwa w części rzym-
skiej i helleńskiej. Kiedy Kościół uzy-
skał wolność na początku IV wieku 
prawie jednocześnie Konstantynopol 
został uznany za równorzędną druga 
stolicę cesarstwa, a potem uznano 
równość patriarchy Konstantynopola 
z Biskupem Rzymu , choć zachowano 
jego pierwszeństwo.  To umocniło 
dwutorowość rozwoju kościoła, co 
św. Jan Paweł II nazwał „ oddycha-
niem dwoma płucami  Jednocześnie 
zwoływane w celu sprecyzowania 
nauki Kościoła sobory powszechne 

powodowały, że niektóre wspólnoty 
wydzielały się nie przyjmując ich po-
stanowień. I tak powstawały kościoły 
asyryjskie i chaldejskie po soborze 
w Efezie w 431 roku, orientalne po 
soborze  chalcedońskim w 451 roku. 
Kościoły prawosławne w rycie bizan-
tyjskim przyjęły pierwsze siedem so-
borów do 787 roku.  Dziś  musimy 
pamiętać, że kościołów wschodnich 
jest wiele, część z nich uznaje autory-
tet papieża, każdy ma swoją liturgię . 
Geograficznie istnieją na terenach 
wschodniej Europy , Bliskiego wscho-
du, północnej Afryki i Azji, choć ich 
wyznawcy rozrzuceni są po całym 
swiecie. Wielkim problemem dla 
chrześcijan na tym terenie jest brak 
jedności i  ich słabość ze względu na 
podziały wyznawców Chrystusa. Nor-
malnym zjawiskiem jest , że na Bli-
skim wschodzie w jednym miejscu 
żyją chrześcijanie należący nawet do 
8 różnych kościołów. Kościoły 
wschodnie zawsze narażone były na 
prześladowania: z powodu toczących 
się tam wojen oraz ekspansję i pano-
waniem islamu na terenach Bliskiego 
wschodu i, Turcji i Bałkanów. W XX 
wieku falę olbrzymich prześladowań 
we wschodniej Europie, a szczególnie 
terenach byłego ZSRR wprowadziła 

rewolucja komunistyczna i panujący 
na tam reżim. Ostatnio kościoły 
wschodnie stały się ofiarą wojen na 
Bliskim wschodzie, najpierw w Iraku, 
a także wielostronnego konfliktu 
związanego z działalnością tzw. Pań-
stwa islamskiego – ISIS, szczególnie 
na terenie Syrii. Wielu chrześcijan 
zostało zmuszonych do emigracji  co 
powoduje, że coraz mniej jest ich na 
terenach, gdzie żyli od czasów Chry-
stusa. Jeszcze pod koniec XX wieku 
np. w Iraku żyło ponad milion chrze-
ścijan, dziś zostało mniej niż 10 pro-
cent tej liczby. Podobnie jest w Syrii, 
czy  Izraelu. Ogólnie stanowią oni już 
mniej niż 3 procent ludności. 

Pamiętając o pięknej wielowieko-
wej karcie świadectwa wiary i mę-
czeństwa, współcześni męczennicy 
stanowią znak wiarygodności nasze-
go kościoła. Wykazują oni zdolność  
do poświęcenia w imię  prawdy i do-
bra. Wszyscy mamy w pamięci obraz 
egipskich koptów w pomarańczo-
wych strojach klęczących na plaży 
przed męczeńska śmiercią. Codzien-
nie widzimy całe rodziny, które po-
rzucają swoją ojczyznę i dorobek ca-
łego życia idąc na poniewierkę, żeby 
tylko  nie wyprzeć się Chrystusa. Za-
wstydzają oni nas znużonych i letnich 
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chrześcijan zachodu, wzywając  do 
gorliwości aż do oddania życia  za 
Tego, w którego wierzą. To dla nas 
okazja do refleksji nad naszą wrażli-
wością i postawą obrony wartości 
chrześcijańskich, szczególnie w kon-
tekście ostatnich ataków i profanacji 
jakie dokonują się w naszej Ojczyznie.  
Ich świadectwo stawia nas przed py-
taniem, czy mamy jeszcze ideały, za 

które gotowi jesteśmy do ofiary na-
wet ze swojego życia Postawy wielu 
chrześcijan w sytuacjach kiedy poglą-
dy polityczne czy sympatie do po-
szczególnych partii przewyższają 
przywiązanie do wiary jest dla nas 
wielkim wezwaniem do gorącej mo-
dlitwy za tych, których wiara i mę-
czeństwo mogą być posiewem no-
wych wyznawców Chrystusa. To oni 

bowiem są znakiem , że Kościół Chry-
stusowy będzie trwał, bo na Skale 
jest utwierdzony. 

 

Ks. Wiesław Lenartowicz 
 

Wszystkie katechezy 
są dostępne na stronie 

www.RycerzeKolumba.com 

 „Jesteśmy powołani do głoszenia 
Ewangelii  
słowem i czynem, budując cywilizację 
miłości.”  
[Carl Anderson, Najwyższy Rycerz] 

 

Te - wręcz lapidarne - słowa Naj-
wyższego Rycerza precyzyjnie ukazu-
ją nam nie tylko cel naszego rycer-
skiego powołania, ale również spo-
sób, w jaki ten cel możemy osiągnąć. 
Cieszy fakt, że jest tak wielu Rycerzy 
Kolumba, którzy w realizację tego 
celu - budowanie cywilizacji miłości - 
włączają się aktywnie zarówno sło-
wem jak i czynem. Świadczy o tym 
wielka liczba dzieł, o których realizacji 
Rady lokalne informują w mediach 
oraz w formularzach sprawozdaw-
czych. 

Cieszy również fakt, że dzięki za-
angażowaniu wielu Braci i Księży Ka-
pelanów, od początku Roku Bratnie-
go tj. od 1 lipca 2018 roku, w nasze 
szeregi wstąpiło 473 nowych Braci 
oraz założonych zostało 6 nowych 
Rad w: Rzeszowie, Górze Puław-

skiej, Sławnie, Łebie, Lindowie 
i Limanowej. Dzięki temu Zakon Ry-
cerzy Kolumba w Polsce liczy już 
ok. 5800 członków, 115 Rad lokalnych 
i kilkadziesiąt Parafialnych Okrągłych 
Stołów. 

To oczywiście nie jest kres na-
szych możliwości. Jako Rycerze Ko-
lumba jesteśmy dopiero w kilkuset 
parafiach, czyli w nieco ponad 1% 
wszystkich parafii w Polsce. Marze-
niem ks. McGivney’a było, aby Ryce-
rze Kolumba byli w każdej parafii. 
Dlatego nie możemy poprzestawać 
na tym, co już osiągnęliśmy. Docieraj-
my do kolejnych mężczyzn i zapra-
szajmy ich do Zakonu Rycerzy Ko-
lumba. Zachęcam, aby w czerwcu, 
miesiącu kończącym Rok Bratni 
2018/2019, każda Rada przepro-
wadziła co najmniej jedną Ceremo-
nię Przyjęcia. Naszym celem jest, 
aby w czerwcu, każda Rada zapro-
siła i przyjęła przynajmniej 2 no-
wych Braci. Cel ten jest w zasięgu 
każdej Rady. W imię naszych rycer-
skich ideałów Miłosierdzia, Jedności 
i Braterstwa solidarnie podejmijmy  
się jego realizacji. 

Rok Bratni 2018/2019 zbliża się do 
końca. Pora więc przystąpić w Radach 
do podsumowywania działań zreali-
zowanych zarówno w obszarze pro-
gramowym jak i członkostwa. Już te-
raz wiele Rad lokalnych spełnia wy-
magania umożliwiające staranie się 
o Nagrodę Najwybitniejszej Rady, 
Nagrodę im. Kolumba czy Nagrodę 

im. Ks. McGivney’a. Wielu Radom nie-
wiele brakuje – czasem wystarczy 
zaproszenie 1-2 nowych Braci. Przy-
pomnę, że warunkiem otrzymania 
jednej z ww. Nagród jest spełnienie 
przez Radę następujących wymagań: 

Nagroda im. Kolumba 

1. Wysłanie Formularza Zgłoszenia 
Personelu Programu Działalności 
(Formularz nr 365). Nowe rady zało-
żone po 1 lipca 2018 r. nie są zobowią-
zane do składania formularza nr 365. 

2. Wysłanie Dorocznego Formula-
rza Sprawozdawczego nt. Bratniej 
Działalności (Formularz nr 1728). 

3. Wysłanie Wniosku o Uczestnic-
two w Konkursie o Nagrodę im. Ko-
lumba (Formularz SP-7). Termin na 
złożenie tego formularza mija 
30 czerwca. Nie mniej jednak, warto 
wysłać go wcześniej np. w połowie 
czerwca, aby mieć czas na jego 
ew. korektę. Proszę zwrócić również 
uwagę na fakt, że w tym roku brat-
nim wprowadzona została nowa wer-
sja tego formularza. Jest on dostępny 
w programie ScsTool. 

Nagroda im. Ks. McGivney’a 

1. Wysłanie Formularza Zgłoszenia 
Personelu Programu Działalności 
(Formularz nr 365). 

2. Osiągnięcie wymaganych wyni-
ków w odniesieniu do wzrostu człon-
kostwa. 
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3. Nie jest wymagane wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego. 

Nagroda Najwybitniejszej Rady 

• Spełnienie wymagań konkursu 
o Nagrodę im. Kolumba; 

• Spełnienie wymagań konkursu 
o Nagrodę im. Ks. McGivney’a. 

Dodatkowo, Rada nie może być 
zawieszona z tytułu uchylenia się od 
płatności Per Capita. 

Ponieważ zbliża się koniec Roku 
Bratniego, pragnę Wszystkim Bra-
ciom Rycerzom podziękować za wysi-
łek włożony w realizację celów człon-
kowskich. Dziękuję wszystkim człon-
kom zespołów inicjacyjnych tj. Zespo-
łów Ceremonii Przyjęć, Ceremonii 
Formacji, Ceremonii Rycerskiej oraz 

Stopnia Patriotycznego. Większość 
z przeprowadzonych w tym Roku 
Bratnim Ceremonii to były Ceremonie 
Przyjęcia. To pokazuje, jak ważne jest 
dla każdej Rady lokalnej posiadanie 
własnego Zespołu Przyjęć. Nowe Ra-
dy, które dopiero w tym Roku Brat-
nim powstały oraz te, które jeszcze 
nie mają własnego Zespołu Przyjęć, 
zachęcam do tego, by jak najszybciej 
przystąpić do utworzenia własnego 
Zespołu. Nie warto tego odkładać na 
później. Zróbcie to jak najszybciej, aby 
być gotowym, by w dowolnym mo-
mencie przyjąć do swojej Rady nowe-
go Brata. 

Na koniec chciałbym serdecznie 
podziękować za ten rok wspólnej pra-
cy: Wielkim Rycerzom, Delegatom 
Rejonowym, Braciom z Biura Krakow-

skiego na czele z br. Szymonem 
Czyszkiem, Konsultantowi Rady Naj-
wyższej br. Leszkowi Waksmundzkie-
mu oraz całej Radzie Stanowej z Dele-
gatem Stanowym na czele br. Toma-
szem Wawrzkowiczem. Gorące słowa 
podziękowania kieruję również do 
moich współpracowników z Pionu 
Członkowskiego tj. br. Leszka Kuchar-
skiego, br. Jana Komonia, br. Romana 
Wyciska, br. Wojciecha Barańskiego, 
br. Stanisława Godszlinga i br. Wło-
dzimierza Steca. Bóg zapłać! 

 

Vivat Jesus! 
 
Jacek Pisz 
Dyrektor Stanowy ds. Członkostwa 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

Nie zakopujmy talentów w ziemiNie zakopujmy talentów w ziemiNie zakopujmy talentów w ziemi   

Wszyscy doskonale znamy przy-
powieść o talentach (Mt 25, 14-30). To 
historia człowieka, który przed wyru-
szeniem w podróż przekazał każde-
mu swojemu słudze talenty. Jednemu 
dał pięć talentów, drugiemu - dwa, 
trzeciemu - jeden. Dwaj pierwsi użyli 
otrzymane talenty, aby je pomnożyć. 
Trzeci natomiast nie roztrwonił 
otrzymanego talentu, lecz po prostu 
ukrył go w ziemi, co rozgniewało pa-
na, gdy ten powrócił. 

Patrząc przez pryzmat tej przypo-
wieści, zastanówmy się przez chwilę, 
w jaki sposób dbamy o  członkostwo 
w Zakonie Rycerzy Kolumba? Jest ono 
przecież swego rodzaju talentem, 
który każdy z nas dobrowolnie przy-
jął w momencie wstępowania do Ry-
cerzy Kolumba. Co zatem robię z tym 
talentem? Czy podobnie jak dwaj 
przedsiębiorczy słudzy pomnażam go 
zapraszając do Rycerzy Kolumba ko-
lejnych mężczyzn? A może przyjąłem 
postawę trzeciego sługi, który ukrył 

swój talent w ziemi? Bojąc się porażki, 
nawet nie podejmuję próby porozma-
wiania i zaproponowania członko-
stwa innym mężczyznom? A może 
kiedyś spróbowałem, ale zrażony po-
rażką, zrezygnowałem z kolejnych 
prób? 

O rozwój członkostwa w Zakonie 
nieustannie apeluje Delegat Stanowy 
Tomasz Wawrzkowicz, a także Naj-
wyższy Rycerz Carl Anderson, który 
mówi: "Choć jest wiele celów i pól 
działalności, które są konieczne, żad-
ne z nich nie będzie wystarczające 
w szerzeniu dobra, które czyni Zakon, 
jeśli nie będziemy dbać o rozwój 
członkostwa. Wszystko, co robimy, 
zależy od członkostwa". 137 lat nie-
ustannych starań o zapewnienie 
wzrostu członkostwa sprawiło, że 
obecnie Zakon Rycerzy Kolumba liczy 
na całym świecie prawie 2 miliony 
członków. Jestem przekonany, że bez 
tych działań Zakon zakończyłby swo-
ją działalność już po kilku, a w najlep-
szym wypadku, po kilkunastu latach, 
od momentu jego utworzenia. Z pro-
stej przyczyny – nie byłoby następ-
ców. 

W Polsce Rycerze Kolumba istnie-
ją od 2006 roku. W ciągu tych trzyna-
stu lat jakie upłynęły od pierwszej 
inicjacji, w szeregi Zakonu Rycerzy 
Kolumba w Polsce wstąpiło kilka ty-
sięcy mężczyzn. Sądzę, że mogłoby 

nas być znacznie więcej, gdyby każdy 
Rycerz Kolumba, co najmniej raz na 
trzy lata podzielił się swoim talentem 
– członkostwem - zapraszając do Ry-
cerzy Kolumba kolejnego kwalifikują-
cego się mężczyznę. Troszcząc się 
w ten sposób o członkostwo jeste-
śmy w stanie zapewnić każdej Radzie 
lokalnej większą liczbę i zastępowal-
ność członków, większe możliwości 
czynienia dzieł miłosierdzia, większą 
aktywność członków Rady, więcej 
pomysłów na działalność Rady, a tak-
że, Nagrodę Najwybitniejszej Rady na 
koniec roku bratniego. 

Rozwój członkostwa to również 
możliwość formacji duchowej dla ko-
lejnych katolickich mężczyzn, a za ich 
pośrednictwem, wzrastania w wierze 
całych rodzin Rycerzy Kolumba. Sta-
rajmy się więc jak najczęściej dawać 
mężczyznom możliwość bycia z nami 
i wspólnego z nami działania. Nie za-
kopujmy w ziemi, jak to uczynił trzeci 
sługa, otrzymanego podczas Cere-
monii Przyjęcia talentu – członkostwa 
w Zakonie Rycerzy Kolumba, ale po-
mnażajmy go zapraszając jak najczę-
ściej kolejnych mężczyzn dla ich do-
bra, rodzin i Zakonu. 

 

Jacek Pisz 
Dyrektor ds. Członkostwa 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 



 7 www.RycerzeKolumba.com 

 

Czerwiec 2019, Rok VII/6   Nr 65 

Formularze i sprawozdania proszę wypełniać i wysyłać z poziomu programu ScsTool 
(scstool.rycerzekolumba.com). Przypominam również, że w Roku Bratnim 2018/2019 wprowadzony został nowy 
wzór formularza SP-7. Jest on udostępniony w programie ScsTool. Sprawozdania złożone na starym formularzu nie 
będą uwzględniane. 

Lista kontrolna funkcjonariuszy Rad lokalnychLista kontrolna funkcjonariuszy Rad lokalnychLista kontrolna funkcjonariuszy Rad lokalnych   

Zacni Bracia Rycerze. Jesteśmy po 
IX Konwencji Stanowej w Licheniu. 

Był to czas spotkania, modlitwy i pra-
cy. Mogliśmy zobaczyć wspaniałą 
bazylikę a zarazem sanktuarium Mat-
ki Bożej Licheńskiej, ale przede 
wszystkim mogliśmy spojrzeć na Ma-
ryję Licheńską, powierzać Jej swoje 
życie, swoje rodziny i rycerstwo. Mie-
liśmy także okazję w wolnym czasie 
rozważać Drogę Krzyżową na niesa-
mowitej, kamiennej Golgocie, wybu-
dowanej jako wynagrodzenie za świę-
tokradztwo dokonane przez Bertę 
Bauer i świętokradztwa, kiedy wyrzu-

cano krzyże ze szkół, urzędów czy 
szpitali. W kaplicy Krzyża Świętego 
mogliśmy klęknąć przed krucyfiksem 
z wgłębieniami po kulach, do którego 
strzelała z pistoletu wspomniana 
wcześniej szkolna wychowawczyni 
Berta Bauer. Chciała pokazać wycho-
wankom, że Bóg nie istnieje, bo gdy-
by istniał to by ją natychmiast ukarał. 

Bóg nie pozwala z siebie szydzić. 
Zginęła kilka godzin później od kul 
z przelatującego samolotu. 
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Mogliśmy napić się wody ze źró-
dełka, które słynie również z uzdro-
wień. Podczas Konwencji nastąpiło 
również przekazanie wystawy „Jaś 
w Drodze” do kolejnych Rad i parafii. 

Podczas uroczystej kolacji dla za-
służonych Rad przekazaliśmy nagro-
dy i wyróżnienia w czterech obsza-
rach naszej działalności. 

WIARA 
- Nagroda dla Rady 16642 z Kielc - 

Rycerze Kolumba wzorem  we wspól-
nocie parafialnej dla innych męż-
czyzn. Zwiększenie zainteresowania 
sprawami  wspólnoty w wierze i życiu 
rodzinnym, coniedzielna Msza rycer-
ska, rozprowadzanie kwiatów i ziół na 
15 sierpnia, roznoszenie opłatków, 
datki na ogrzewanie kościoła, Droga 
Krzyżowa ulicami miasta, umycie nóg 
w Wielki Czwartek, straż przy Grobie 
Pańskim, organizacja Dni Skupienia. 

- Wyróżnienie dla Rady 15940 
z Ostrowi Mazowieckiej - Troska 
o obiekty sakralne - kwesta na reno-
wacje zabytkowych grobów na cmen-
tarzu parafialnym. 

- Wyróżnienie dla Rady 15015 ze 
Starachowic - Różaniec dla Niepodle-
głej - uczczenie 100-nej rocznicy od-
zyskania niepodległości  poprzez 
9-cio miesięczną modlitwę różańco-
wą w dziewięciu kościołach. 

RODZINA 
- Nagroda dla Rady 16405 z Brod-

nicy - Pomoc dla Hospicjum w Wilnie 
bł. ks. Michała Sopoćko - zbiórka da-
rów dla potrzebujących w hospicjum. 

- Wyróżnienie dla Rady 15631 
z Pionek - Bal Andrzejkowy - propa-
gowanie zabawy w środowiskach ka-
tolickich i jednoczenie rodzin. 

- Wyróżnienie dla Rady 15415 
z Nakła nad Notecią - Rodzinny rajd 
rowerowy - integracja rodzin 
- w zdrowym ciele zdrowy duch. 

SPOŁECZNOŚĆ 
- Nagroda dla Rady 15947 z Mili-

cza - Odbudowa Świetlicy dla Katolic-
kiej Młodzieży w Prikucie - przekaza-
nie zebranych środków finansowych 
Kurii  Archidiecezji Lwowskiej. 

- Wyróżnienie dla Rady 16105 
z Wrocławia - Sylwestrowy Bal Cha-

rytatywny - integracja oraz współ-
praca i wsparcie lokalnego Caritas. 

- Wyróżnienie dla Rady 15299 
z Suchedniowa - Uczczenie setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości - 
Śpiewanie pieśni o tematyce patrio-
tyczno - religijnej,  bieg niepodległo-
ści 100 km na 100-lecie odzyskania 
niepodległości / trasa biegu - Suched-
niów - Święty Krzyż - Święty Krzyż – 
Suchedniów/, sadzenie 100 drzew na 
100-lecie niepodległości, sadzenie 
"dębu niepodległości", zakończenie 
obchodów rocznicowych w dniu 11-
.11.2018 roku. 

ŻYCIE 
- Nagroda dla Rady 15527 ze Słup-

ska - Organizacja 9-cio dniowej No-
wenny w intencji obrony Życia oraz 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, 
połączonej ze zbiórką darów dla no-
worodków. 

- Wyróżnienie dla Rady 15672 
z Częstochowy - Mikołajki dla hospi-
cjum - Pomoc materialna chorym 
dzieciom i instytucji hospicjum 
– współpraca ze szkołami i wsparcie 
w konkursie na plakat. 

- Wyróżnienie dla Rady 15708 
z Wejherowa - sprzęt rehabilitacyjny 
dla szpitali i domów opieki społecznej: 
wózki inwalidzkie, podnośniki, cho-
dziki, łóżka, strzykawki. 

- Wyróżnienie dla Rady 17030 
z Sierakowic – Pomoc rodzinie pań-
stwa Płotka w codziennym życiu – 
zbiórka starych akumulatorów i za-
kup nowego do wózka inwalidzkiego. 

Rodziną Roku została rodzina Bra-
ta Bogusława z żoną Anną Piotrow-
scy. Brat Bogusław jest Wielkim Ry-
cerzem w Radzie i szafarzem Naj-
świętszego Sakramentu. Żona Anna 
działa w Legionie Maryi i Kole Różań-
cowym. Posiadają piątkę dzieci: 
Krzysztofa, Marka, Natalię, Weronikę 
i Magdalenę. 

 

„Rodzina pozostaje pierwszą drogą 
Kościoła. Rodzina jest centrum i ser-
cem cywilizacji miłości. Rodzina Bo-
giem silna staje się siłą człowieka 
i całego narodu.” 
 
Jan Paweł II  

Dobra i piękna rodzina opiera się 
na godności małżeństwa, a my jako 
Rycerze Kolumba kładziemy duży 
akcent na Sakrament Małżeństwa, 
który należy wciąż pogłębiać i umac-
niać. Dlatego też z naszej to inicjaty-
wy powstał Dzień Męża i Żony ob-
chodzony 13 lipca. Jest to rocznica 
ślubu świętych małżonków Zelii i Lu-
dwika Martin, rodziców świętej Tere-
ski. Zachęcam do rozpoczęcia No-
wenny przed Dniem Męża i Żony. 
A sam dzień niech będzie dniem prze-
żytym w radości i miłości, w tańcu 
i różańcu, na modlitwie i randce mał-
żeńskiej, utwierdzony odnowieniem 
przyrzeczeń małżeńskich a wieczo-
rem przy romantycznej kolacji. 

W dalszej części Zbroi znajdziecie 
Nowennę do świętych małżonków 
Zelii i Ludwika Martin. 

Rodzina to małżonkowie i dzieci 
i na nas jako rodzicach ciąży wielka 
odpowiedzialność za wychowanie 
powierzonych nam przez Boga dzieci. 
Módlmy się często za nasze dzieci 
i błogosławmy im. Pokazujmy dobre 
ścieżki prowadzące do moralności, do 
uczciwości, do prawości i do prawdzi-
wej Miłości. Ochraniajmy przed róż-
nymi zagrożeniami czyhającymi 
w niebezpiecznych ideologiach i bez-
bożnych modach. Wychowujmy 
w czystości i nie pozwólmy na demo-
ralizację. Stańmy na straży, stańmy 
w wyłomie i nie pozwólmy wdzierać 
się złu do naszych rodzin i do naszej 
Ojczyzny. 

JEZU UFAM TOBIE! 

 

Modlitwa rodziców za dzieci 
O Boże, Stworzycielu i Ojcze 

mych dzieci. Ty mi je powierzyłeś, 
abym je na Twoją chwałę i na ich 
zbawienie wychował. Tobie je dziś 
ofiaruję i Twemu dobrotliwemu 
sercu ojcowskiemu polecam. Daj 
im, o Panie, błogosławieństwo 
Twoje, aby im się dobrze powodzi-
ło. Zachowaj je od złego, broń je 
we wszystkich niebezpieczeń-
stwach duszy i spraw, aby w nie-
winności i bogobojności żyły. Mnie 
zaś nie daj zapomnieć, że po 
śmierci mojej ciężki rachunek za 
ich wychowanie zdać będę musiał. 
Nie dozwól, by choć jedno z nich 
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z mojej winy zginąć miało, ale do-
pomóż mi, abym obowiązki moje 
tak sumiennie wypełniał, ażebym 
kiedyś z Synem Twoim niebieskim 
mógł rzec: „Ojcze, któreś mi dał 
strzegłem i żaden z nich nie zgi-
nął” (Jan 12,17). Amen. 

 

 

Ważne wydarzenia 
na najbliższy czas: 

 

- 1 czerwca – Nabożeństwo Pierw-
szych Sobót Miesiąca, 
– Dzień Dziecka, 
- 2 czerwca – Wniebowstąpienie 
Pańskie, 
– NMP Krzeszowskiej, 
- 7 czerwca – Pierwszy Piątek Mie-
siąca, 
- 8 czerwca – NMP Królowej Apo-
stołów, 
– Św. Jadwigi Królowej, 
- 9 czerwca – Zesłanie Ducha Świę-
tego, 
– Marsz dla Życia i Rodziny, 
- 10 czerwca – NMP Matki Kościoła, 
- 13 czerwca – Jezusa Chrystusa, 
Najwyższego i Wiecznego Kapła-
na, 
– II objawienie w Fatimie, 
- 16 czerwca – Trójcy Przenajświęt-
szej, 

- 20 czerwca – Uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 
Boże Ciało, 
- 23 czerwca – Dzień Ojca, 
- 24 czerwca – Narodzenie św. Jana 
Chrzciciela, 
- 25 czerwca – NMP Świętogórskiej 
z Gostynia, 
- 27 czerwca – NMP Nieustającej 
Pomocy, 
- 28 czerwca – Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, 
- 29 czerwca – Niepokalanego Ser-
ca NMP, 
– Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła, 
 
- 1 lipca – Najdroższej Krwi Chry-
stusa, 
- 2 lipca – Najświętszej Maryi Pan-
ny Licheńskiej, 
              – Najświętszej Marii Kodeń-
skiej, 
- 4 lipca – Rozpoczęcie Nowenny 
do świętych małżonków Zelii i Lu-
dwika Martin, 
- 5 lipca – Nabożeństwo Pierw-
szych Sobót Miesiąca, 
- 6 lipca – Pierwszy Piątek Miesią-
ca, 
 Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, 
dziewicy, 
- 8 lipca – Św. Jana z Dukli, prezbi-
tera, 
- 11 lipca – Św. Benedykta z Nursji, 
opata, patrona Europy, 

- 13 lipca – Dzień Męża i Żony, pa-
tronami święci małżonkowie Zelia 
i Ludwik Martin, 
– III Objawienie w Fatimie, 
- 16 lipca – Najświętszej Maryi Pan-
ny Szkaplerznej z Góry Karmel, 
- 22 lipca – Św. Marii Magdaleny, 
Św. Marii z Betanii, 
- 23 lipca – Św. Brygidy Szweckiej, 
zakonnicy, patronki Europy, 
- 26 lipca – Świętych Joachima i An-
ny, rodziców Najświętszej Maryi 
Panny, 
- 28 lipca – Św. Charbela Makhlo-
ufa, 
- 31 lipca – Św. Ignacego z Loyoli. 

 

Zachęcamy do wypożyczenia wy-
stawy „Jaś w Drodze”, która uświa-
damia dzieciom, młodzieży i doro-
słym o tym, że życie człowieka zaczy-
na się w momencie poczęcia. 

Kontakt: programy@kofc.pl 

 

Zachęcamy również do przekazy-
wania darowizn na ochronę życia 
ludzkiego przez poniższy link: 

www.kofc.pl/jaswdrodze 

 

Vivat Jezus!  

Rafał Szczypta  
Dyrektor ds. Programowych  
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

Nie rezygnujmy pochopnieNie rezygnujmy pochopnieNie rezygnujmy pochopnie   
z przystępowania do Komunii Świętejz przystępowania do Komunii Świętejz przystępowania do Komunii Świętej   

Wśród nas pokutuje przekonanie, 
że aby przyjąć Komunię Świętą 
trzeba być absolutnie bez winy. 
A ponieważ bardzo rzadko jesteśmy 
w takim idealnym stanie, to obawia-
my się popełnić świętokradztwo. Czę-
sto nie jesteśmy pewni, czy możemy 
przyjąć  Najświętszy Sakrament. 

I nie chodzi tu o sytuacje, kiedy 
mamy wątpliwość, czy nasze grzechy 
są „lekkie” czy „ciężkie”, bo w tym 
przypadku właściwym rozwiązaniem 
jest przystąpienie do sakramentu 
Spowiedzi Świętej. Zdarza się nam 
jednak myśleć, że moje serce i dusza 
nie są idealnie czyste, więc nie jestem 
godzien przyjąć Pana Jezusa w Eucha-

rystii. Tego rodzaju myślenie i wątpli-
wości mają niestety już bardzo długą 
historię i dotyczą większości ludzi na 
przestrzeni wielu, wielu lat. Przesłanki 
są prawdziwe, ale pogląd z nich wyni-
kający sprowadza się do fałszywych, 
choć pobożnie brzmiących wniosków.  

Powtarzamy w czasie każdej Mszy 
Świętej tuż przed Komunią: „Panie, 
nie jestem godzien, abyś przy-
szedł do mnie”. I te słowa to czysta 
prawda, bo wobec Niego nikt z nas 
nie jest wystarczająco czysty. Nikt 
z nas nie jest Go godzien.  Ale mówi-
my też: „Powiedz tylko słowo, 
a będzie uzdrowiona dusza moja”. 
Co to za „słowo”? To, w którym tłu-

maczy, że nie potrzebują lekarza 
zdrowi, ale ci, którzy źle się mają i że 
On przyszedł właśnie do grzeszni-
ków, czyli do nas. 

Wynika z tego, że Komunia Święta 
jest lekarstwem dla słabych i przystę-
powanie do tego sakramentu prowa-
dzi nas do świętości. Do Komunii 
Świętej możemy przystępować także 
wtedy, gdy obciążają nam sumienie 
„lekkie”, powszednie grzechy, bo Eu-
charystia, w której w pełni uczest-
niczymy przyjmując Komunię 
Świętą, gładzi te grzechy. 

Oczywistym jest, że te grzechy 
należy wyznać potem w Sakramencie 
Pokuty, żeby pojednać się z Panem 
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Bogiem, ale doświadczamy ich od-
puszczenia już w Eucharystii, jeśli po-
trafimy w niej rzeczywiście ożywić 
naszą miłość do Boga i ludzi. 

Jezus mówi do nas: Jeśli nie bę-
dziecie spożywali mojego Ciała, 
nie będziecie mieli życia w sobie 

(Jan 6,53). Te słowa należy traktować 
bardzo poważnie. Chodzi tu bowiem 
o życie i w konsekwencji nasze zba-
wienie. My sami, nawet największym 
wysiłkiem, nie jesteśmy w stanie 
stworzyć w sobie życia Bożego. Jedy-
nym sposobem jest przyjąć je od Nie-
go, karmiąc się Jego Ciałem.  

Dlaczego więc tak często rezy-
gnujemy z Komunii Świętej?  

Vivat Jezus! 

Jerzy Wisłocki  
Dyrektor d/s kultury Życia 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

Nowenna do Świętych Zelii i Ludwika MartinNowenna do Świętych Zelii i Ludwika MartinNowenna do Świętych Zelii i Ludwika Martin   

1 dzień nowenny 
Szukać i znajdować Wolę Bożą 

„Mój Boże, ponieważ nie jestem 
godna być Twoją oblubienicą, jak mo-
ja siostra, wstąpię w stan małżeński, 
aby wypełnić Twoją świętą wolę. 
A więc, proszę Ciebie, daj mi dużo 
dzieci i żeby wszystkie były Tobie 
poświęcone” 

“Nasze uczucia były zawsze na-
strojone na jeden ton. On zawsze był 
moim pocieszycielem i podporą. Ale 
kiedy przyszły na świat dzieci, nasze 
ideały trochę uległy zmianie, żyliśmy 
jedynie dla nich, one były całym na-
szym szczęściem i szukaliśmy tego 
szczęścia tylko w nich. Wreszcie nic 
już dla mnie nie było trudne, świat nie 
był już dla mnie ciężarem. Jeśli chodzi 
o mnie, było to dla mnie wielką re-
kompensatą, pragnęłam mieć dużo 
dzieci, by je wychować dla nieba.” 
Z listu do córki Pauliny (4 marca 1877) 

Nie jest łatwo rozpoznać wolę 
Bożą względem nas. Potrzeba, jak 
mówi św. Paweł, odnowić swój 
umysł, czyli sposób myślenia. Trzeba 
zacząć myśleć po Bożemu a nie po 

ludzku i wybrać to, co dobre, co Bogu 
przyjemne i co doskonałe. Święci Lu-
dwiku i Zelio pragnęliście poświęcić 
się Bogu w życiu zakonnym. Gdy to 
okazało się niemożliwe, postanowili-
ście zawrzeć związek małżeński. 
Chcieliście mieć synów – kapłanów. 
Mieliście dwóch synów, ale nie było 
im dane zostać kapłanami. Józefa- 
Ludwika i Józefa – Jana Chrzciciela 
Bóg zabrał do siebie krótko po uro-
dzeniu. 

 Święci Zelio i Ludwiku Martin 
uproście u Dobrego Boga łaskę 
otwartości na wolę Bożą.  Ojcze 
nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Oj-
cu… 

Święci Zelio i Ludwiku Martin 
– módlcie się za nami! 

2 dzień nowenny 
Cierpienie 

Tak piękne życie miało być uwień-
czone godną próbą. Niezadługo po 
moim wstąpieniu do Karmelu, Ojciec, 
tak słusznie przez nas umiłowany, 
dotknięty został atakiem paraliżu 
nóg, który powtórzył się kilkakrotnie. 
Nie skończyło się jednak na tym; do-

świadczenie byłoby nazbyt słodkie, 
a przecież bohaterski Patriarcha zło-
żył Bogu siebie, jako ofiarę całopalną. 
Toteż paraliż zmienił swój bieg, 
umiejscowił się w czcigodnej głowie 
ofiary przyjętej przez Pana… Brak mi 
już miejsca, by podać wzruszające 
szczegóły, zaznaczę tylko, że trzeba 
nam było wychylić kielich aż do dna 
i rozłączyć się na okres trzechletni 
z czcigodnym naszym Ojcem, powie-
rzyć go rękom osób wprawdzie za-
konnych, ale obcych. Przyjął to do-
świadczenie, zdając sobie sprawę 
z tak wielkiego upokorzenia, a posu-
nął swoje bohaterstwo tak daleko, że 
nie chciał, aby modlono się o jego 
zdrowie” (TDL 261). 

Święci Zelio i Ludwiku Martin choć 
byliście przekonani, że Pan Bóg nad 
obficie obdarował was i waszą rodzi-
nę wszelkimi i szczególnymi łaskami, 
to jednak nie brakowało wam cier-
pień, przeciwności, które znosiliście 
mężnie, zawsze z ufnym poddaniem 
się Jego woli. 

Święci małżonkowie uproście 
u Dobrego Boga łaskę mężnego zno-
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szenia wszelkich trudów i przeciwno-
ści. 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…   
Chwała Ojcu… 

Święci Zelio i Ludwiku Martin 
– módlcie się za nami! 

3 dzień nowenny 
Pragnienie świętości 

Bylebym tylko dostała się do nie-
ba z moim ukochanym Ludwikiem 
i zobaczyła je wszystkie na wyższym 
miejscu niż ja. Wtedy będę szczęśliwa. 
Nie  pragnę niczego więcej.  L 20 z 23 
grudnia 1866 

Do dwóch najstarszych córek pen-
sjonarek u wizytek w Le Mans. 
„Trzeba, kochane córeczki gorliwie 
służyć dobremu Bogu  i trzeba starać 
się zasłużyć na to, by pewnego dnia 
być  zaliczonym do grona świętych, 
których uroczystość dziś obchodzi-
my”  1 listopada 1873 

„Cieszę się, że jesteś bardzo sza-
nowany w Lisieux: stajesz się osobą 
zasłużoną; jestem z tego powodu 
bardzo szczęśliwa, ale nade wszystko  
pragnę, byś był święty” Korespon-
dencja rodzinna 116. 

Trzeba być choć trochę świętym, 
albo przynajmniej wejść na drogę 
wiodącą do niej, by wiedzieć, jakim 
skarbem jest świętość i pragnąć jej dla 
siebie i innych. Nade wszystko trzeba 
kochać Boga, siebie samego i bliźnie-
go, wtedy na pewno będziemy chcieli 
tylko tego, co Bogu się podoba, co dla 
nas i dla innych jest największym do-
brem. 

 Święci Zelio i Ludwiku Martin 
uproście u Dobrego Boga łaskę pra-
gnienia świętości dla siebie i dla in-
nych. Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… 
Chwała Ojcu… 

Święci Zelio i Ludwiku Martin 
– módlcie się za nami! 

4 dzień nowenny 
Tylko świętość jest godna 

wszelkiego trudu 
«Chcę stać się świętą: nie będzie 

to łatwe, jest wiele do ociosania, 
a drewno jest twarde jak skała. Było-
by lepiej zacząć wcześniej, wtedy gdy 
było to mniej trudne, ale w końcu 

“ l e p i e j  p ó ź n o  n i ż  w c a -
le”» (Korespondencja rodzinna 110). 
Pisze do brata: «Cieszę się, że jesteś 
bardzo szanowany w Lisieux: stajesz 
się osobą zasłużoną; jestem z tego 
powodu bardzo szczęśliwa, ale nade 
wszystko  pragnę, byś był świę-
ty» (Korespondencja rodzinna 116). 

„Moi rodzice zawsze wydawali mi 
się święci. Budzili nasz podziw i szacu-
nek. Zastanawiałam się czasem, czy 
na ziemi istniał ktoś podobny do nich. 
Wokół mnie nikogo takiego nie spo-
tkałam”  Matka Agnieszka od Jezusa 
podczas procesu beatyfikacyjnego 
Teresy 

W liście z 13 sierpnia 1893 do swej 
siostry, Leonii: 

“Ale wiem, że ziemia jest miejscem 
naszego wygnania, jesteśmy w po-
dróży i zmierzamy do naszej Ojczy-
zny; nieważne, że nie idziemy tą samą 
drogą, skoro jedynym jej kresem jest 
Niebo; to tam połączymy się, aby nie 
rozstać się już nigdy. Tam zaznamy 
wiecznych radości życia rodzinnego, 
odnajdziemy naszego najdroższego 
Tatusia, otoczonego chwałą i za-
szczytami za swoją doskonałą wier-
ność, a zwłaszcza za upokorzenia, 
którymi został napojony. Ujrzymy 
naszą dobrą Mamusię, jakże ona bę-
dzie się cieszyła doświadczeniami, 
które były naszym udziałem za życia 
na wygnaniu. My także rozradujemy 
się jej szczęściem, gdy będzie patrzyła 
na pięć córek zakonnic; wraz czwor-
giem małych aniołków, które czekają 
na nas na wysokościach, utworzymy 
koronę, by wieńczyła po wszystkie 
wieki czoła naszych ukochanych Ro-
dziców” (TDL 148). 

„Ty Mario, moje pierworodne 
dziecko, wiesz, jak Cię kocham, a więc 
nadal poświęcaj się Twoim siostrom , 
staraj się, aby, patrząc na Ciebie, mia-
ły dobry wzór do naśladowania 
(Korespondencja rodzinna 218); Do 
swoich pięciu córek w Lisieux 25 listo-
pada 1877 

Trudzimy się wiele, zabiegamy 
o wiele rzeczy, sen z powiek spędza 
nam wiele spraw, jednak może się 
okazać, że przez całe życie zbierali-
śmy do dziurawego mieszka, zbierali-
śmy, a plon i tak jest lichy, bo przed-
miotem naszego trudu nie jest świę-

tość, życie wieczne, ale dobro docze-
sne, szczęście doczesne, doraźne. 

Święci Zelio i Ludwiku Martin 
uproście u Dobrego Boga łaskę od-
rzucenia tego, co nie prowadzi do 
Boga, a wybierania tylko tego, co 
przybliża nas do Boga i jest zasługu-
jące na życie wieczne 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… 
Chwała Ojcu… 

Święci Zelio i Ludwiku Martin 
– módlcie się za nami! 

 

5 dzień nowenny 
Zaufać Bożej Opatrzności 
„Dobry Bóg nie daje nam nigdy 

ciężarów ponad nasze siły. Wiele razy 
widziałam, jak mój mąż martwił się 
o mnie i mówiłam do niego: „Nie bój 
się, dobry Bóg jest z nami” Byłam 
obciążona pracą i różnymi kłopotami, 
ale miałam siłę, ufałam, że przyjdzie 
mi pomoc z wysoka. Pewna przyja-
ciółka, słysząc jak to mówię, powie-
działa mi: „Dobry Bóg bez wątpienia 
przewidział, że nie dasz sobie nigdy 
rady z wychowaniem tylu dzieci i dla-
tego zabrał ci czworo do raju”. Mó-
wiąc prawdę, to nie tak rozumiem te 
sprawy. Ostatecznie, Bóg jest Panem 
i nie prosił mnie o pozwolenie. Po 
drugie, aż dotąd znosiłam bardzo 
dobrze znosiłam wszystkie trudy ma-
cierzyńskie, polecając się Bożej 
Opatrzności. W końcu, cóż chcesz? 
Nie po to jest się na ziemi, by zażywać 
wszelkich przyjemności, a ci, którzy 
na nie wyczekują, mylą się i są strasz-
nie zawiedzeni w swoich nadziejach; 
widzi się to zawsze, a niekiedy w spo-
sób uderzający” List 65 z 5 maja 1871 
do bratowej 

Nie jest łatwo mówić Bogu „Fiat”, 
gdy wydaje się nam, że masz dotych-
czasowy świat, wszelkie nasze oczeki-
wania, wszystko to, co tak misternie 
budowaliśmy wali się na naszych 
oczach, obraca się w ruinę. Święci Ze-
lio i Ludwiku Martin, gdy to stało się 
waszym udziałem, nie zadawaliście 
pytania dlaczego?, bo wiedzieliście, że 
ziemia nie jest naszą ojczyzną, więc 
trudno tutaj pragnąć niebiańskiego 
szczęścia i pokoju, który jest udziałem 
zbawionych w niebie. 
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Święci małżonkowie uproście 
u Dobrego Boga łaskę w chwilach 
trudu i cierpienia tęsknoty za niebem. 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…   
Chwała Ojcu… 

Święci Zelio i Ludwiku Martin 
– módlcie się za nami! 

6 dzień nowenny 
Przybliżyć innym Boga 

Podobnie jak małe pisklęta uczą 
się śpiewać, wsłuchując się w śpiew 
swych rodziców, podobnie i dzieci 
nabywają znajomości cnoty, tego 
wzniosłego śpiewu Miłości Bożej, 
przebywając w pobliżu dusz trudnią-
cych się ich wychowaniem, którzy 
mają ich przygotować do życia (Rkp A 
4r0) 

“Dobry Bóg dał mi tę łaskę, że 
bardzo wcześnie rozwinął mój umysł 
i wspomnienia z dzieciństwa tak głę-
boko utrwalił w mej pamięci, iż odno-
szę wrażenie, jakoby wczoraj miało 
miejsce to, o czym będę opowiadać. 
W swej miłości Jezus niewątpliwie 
chciał, abym poznała, jak niezrówna-
ną dał mi Matkę, zanim pospieszył 
ukoronować ją w Niebie swą Boską 
ręką!… 

Spodobało się Dobremu Bogu 
otaczać mnie przez całe życie miło-
ścią; moje pierwsze wspomnienia peł-
ne są uśmiechów i najczulszych piesz-
czot!… ale jeśli On otoczył mnie tak 
wielką miłością, napełnił nią także 
moje małe serce, czyniąc je miłującym 
i wrażliwym; ja także bardzo kocha-
łam Tatę i Mamę, a – będąc bardzo 
wylewną – okazywałam im moją czu-
łość na tysiące sposobów“ 

“Cóż powiedzieć o zimowych wie-
czorach, zwłaszcza w Niedzielę? Ach! 
jakże słodko było po grze w warcaby 
usiąść razem z Celiną na kolanach 
Taty… Śpiewał swoim pięknym gło-
sem pieśni napełniające duszę głębo-
kimi myślami… lub kołysząc nas deli-
katnie, recytował wiersze pełne 
prawd wiecznych… Potem podnosili-
śmy się do wspólnej modlitwy… (Rps 
A4v). 

Człowiek nie jest samotną wyspą.  
Nie idzie do nieba samotnie. Często 
dzięki świadectwu innych, ich dobroci 
i miłości, poznaje dobroć i miłość Bo-

ga. Święci Zelio i Ludwiku Martin wa-
sza rodzina, atmosfera tam panująca, 
pomogła, nie tylko waszym córkom, 
ale i innym, którzy się z wami zetknę-
li, w rozwoju, ugruntowaniu wiary 
w Jedynego prawdziwego Boga. Choć 
byliście, jak mówiła o was św. Teresa 
od Dzieciątka Jezus, bardziej godni 
nieba niż ziemi, to jednak, nie przy-
wiązywaliście nikogo do siebie, ale 
sprawialiście swoim sposobem bycia, 
że ktoś odnalazł drogę do Boga, Bo-
ga, którego dobrocią i miłością pro-
mieniowaliście. 

Święci Zelio i Ludwiku Martin 
uproście u Dobrego Boga łaskę, by 
nasze wspólnoty, rodziny i my sami 
byli dla innych wiarygodnym świa-
dectwem wiary w miłosiernego Boga. 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…    
Chwała Ojcu… 

Święci Zelio i Ludwiku Martin 
– módlcie się za nami! 

7 dzień nowenny 
Być człowiekiem nadziei 

„Wierzę tylko w cud, który może 
zmienić to usposobienie. Prawda, że 
nie zasługuję na cud, lecz mimo 
wszystko ufam wbrew wszelkiej na-
dziei. Kiedy widzę, że staje się coraz 
trudniejsza, tym mocniej jestem prze-
konana, że dobry  Bóg nie dopuści, by 
taka została. Będę tak prosić, aż się 
jeszcze da ubłagać.”  Do bratowej 
1 czerwca 1874 

„Widzę[…] mały promyk nadziei, 
który mi zapowiada nadejście całko-
witej zmiany. Wszystkie moje wysiłki 
aż dotąd podejmowane, by ją przy-
wiązać do siebie, były bezowocne. Ale 
obecnie jest inaczej. Kocha mnie tak, 
jak tylko to jest możliwe i razem z tą 
miłością powoli miłość Boża przenika 
jej serce.  Ma do mnie nieograniczone 
zaufanie, posunięte do wyjawiania mi 
najmniejszych błędów, chce napraw-
dę zmienić swoje życie. […] Nie mogę 
się wyzbyć myśli, że ta przemiana jest 
skutkiem modlitw mojej świętej sio-
stry, bo wszystko zaczęło się zmie-
niać jakieś dwa lub trzy tygodnie po 
jej śmierci. Również i ja otrzymałam 
łaskę umiejętności, jak zabrać się do 
tego, by pozyskać jej serce, i mam 
nadzieję, że dobry Bóg pozwoli mi 

spełnić to zadanie […] Z listu Zelii do 
bratowej 10 maja 1877 

Często wydaje nam się, że Bóg 
naszych modlitw nie wysłuchuje. To 
może rodzić bunt, zwolnienie kroku 
na drodze ku Bogu. Nie tak było 
w przypadku świętych Zelii i Ludwika 
Martin. Mimo że usilnie prosili Boga 
o przemianę dla córki Leonii, to jed-
nak nie było im dane cieszyć się owo-
cami tych starań. Wręcz wydawać by 
się mogło, że było jeszcze gorzej. Nie 
ustawali jednak w modlitwach i ofia-
rach. Wiedzieli bowiem, że Pan Bóg 
jest wieczny, że ma czas, że dokona 
cudu przemiany serca Leonii w swoim 
czasie, a nie w ich. Przekonani byli, że 
jest to sprawdzian ich wiary, a nade 
wszystko ich nadziei, nadziei na to, że 
nie ma sytuacji beznadziejnych, nie 
ma ludzi przegranych, dla których nie 
ma już nadziei. Wzorem Chrystusa, im 
bardziej byli przygnieceni jakąś sytu-
acją, tym goręcej modlili się i powie-
rzali Bogu. 

Święci Zelio i Ludwiku Martin 
uproście u Dobrego Boga łaskę, by-
śmy w chwilach, gdy nasza wiara bę-
dzie poddawana próbom, jeszcze sil-
niej przylgnęli do Boga, który ma moc 
ze wszystkiego wyprowadzić dobro 
doczesne i wieczne 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…   
Chwała Ojcu… 

Święci Zelio i Ludwiku Martin 
– módlcie się za nami! 

8 dzień nowenny 
Miłość bliźniego 

„Jeśli jesteście zadowoleni ze słu-
żącej, jaką Wam posłałam, to starajcie 
się ją zatrzymać, bo bardzo trudno 
jest teraz znaleźć dobrą. Nie zawsze 
wysokie wynagrodzenie zapewnia 
przywiązanie służących. Trzeba, aby 
odczuwały, że się je kocha, trzeba im 
okazywać sympatię i nie być zbyt 
surowym dla nich. Kiedy się trafi na 
dobre usposobienie, jest rzeczą pew-
ną, że będą służyć z miłością i po-
święceniem. Wiesz, że jestem dość 
żywa, a mimo to wszystkie służące, 
jakie miałam, kochały mnie i są 
u mnie, jak długo chcę. Ta, którą mam 
obecnie, pewnie by się rozchorowała, 
gdyby jej wypadło odejść. Wiem, że 
obiecywano jej 200 franków więcej, 
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żeby nas zechciała opuścić. Jest praw-
dą, że nie gorzej traktuję moje służą-
ce niż własne dzieci”  (por. Korespon-
dencja rodzinna 29 Do brata 2 marca 
1868 

 „Najbardziej niepokoję się o przy-
szłość Leonii. Martwię się, co się z nią 
stanie, kiedy mnie zabraknie. Boję się 
o tym myśleć […] Gdyby mi przyszło 
złożyć ofiarę z mojego życia po to, by 
ona stała się świętą, uczyniłabym to 
z wielką chęcią.” Do cioci Guérin 18 
stycznia 1877 

…wiara, jeśli nie byłaby połączona 
z uczynkami, martwa jest sama 
w sobie ( Jk 2, 17) Święci Zelio i Ludwi-
ku Martin z pewnością mieliście wiarę 
heroiczną, ale ona na nic by się zdała, 
gdyby nie heroiczna miłość bliźniego, 
czego niejednokrotnie doświadczali 
ci, którzy się z wami zetknęli. Wiara 
w bezwarunkową miłość Boga, kazała 
wam taką samą miłością darzyć in-
nych. 

Święci Zelio i Ludwiku Martin 
uproście u Dobrego Boga łaskę hero-
icznej miłości bliźniego. 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… 
Chwała Ojcu… 

Święci Zelio i Ludwiku Martin 
– módlcie się za nami! 

9 dzień nowenny 
Żyć wiecznością 

już tutaj na ziemi 
„Nieszczęście, jakie Cię spotkało 

głęboko mnie przejmuje. Zostałaś 

naprawdę ciężko doświadczona. To 
dla ciebie pierwsze z Twoich cierpień 
moja kochana Siostro! Oby ci dobry 
Bóg udzielił zgody na Jego wolę. Two-
je kochane dzieciątko jest już u Niego, 
widzi Cię, kocha Cię i dnia pewnego 
odzyskasz je. W tym jest wielka po-
ciecha, jaką zawsze odczuwałam 
i jeszcze odczuwam.  Kiedy zamyka-
łam oczy moim kochanym dzieciom 
i kiedy je grzebałam, odczuwałam ból, 
ale zawsze był on połączony z podda-
niem się woli Bożej. Nie żałowałam 
utrapień i kłopotów, jakie znosiłam 
dla nich. Wielu ludzi mówiło mi: 
„Lepiej by było ich zupełnie nie mieć.” 
Nie mogłam ścierpieć takiej gadaniny. 
Uważałam, że utrapienia i kłopoty nie 
mogą być porównywane z wiecznym 
szczęściem moich dzieci. Poza tym 
nie zostały stracone na zawsze.  Życie 
jest krótkie i pełne cierpień, a po tym 
życiu odzyskamy je w górze. Zwłasz-
cza po śmierci pierwszego odczuwa-
łam żywo szczęście z posiadania 
dziecka w niebie. Bo dobry Bóg poka-
zał mi w sposób widoczny, że przyjął 
moją ofiarę.Za pośrednictwem tego 
aniołka otrzymałam nadzwyczajną 
łaskę.(wyleczenie zapalenia ucha He-
lenki za wstawiennictwem Józia). 
Otrzymałam jeszcze inne łaski, ale  je 
tak wyraźne, jak ta. Widzisz więc, mo-
ja kochana Siostro, że to wielkie 
szczęście mieć aniołki w niebie, choć 
niemniej bolesna jest dla natury ich 
utrata. To są te wielkie utrapienia na-
szego życia.”  Do bratowej L 72 z 17 
października 1871 

«Czasami jego oczy błyszczały ze 
wzruszenia, a on starał się powstrzy-
mywać łzy; wydawało się jakby nie 
był już związany z ziemią, tak bardzo 
jego dusza pogrążała się w prawdach 
wiecznych (Manuskrypt A, 60); wy-
starczyło mi spojrzeć na niego, by 
wiedzieć jak modlą się święci 
(Manuskrypt A, 63). 

Czy można żyć perspektywą 
wieczności pośród wielu trosk i nie-
pokojów życia codziennego? Święci, 
a w szczególności święci małżonko-
wie – Zelia i Ludwik Martin pokazują 
nam, że tak. Więcej, nawet trzeba tak 
żyć. Tylko taka perspektywa, wybie-
gająca za horyzont życia doczesnego 
może nadać sens temu wszystkiemu, 
co składa się na życie doczesne. Tylko 
taka perspektywa, perspektywa 
wieczności sprawi, że wszystko, czym 
żyjemy, wszelkie radości i smutki, nie 
staną się ciężkim balastem, ale ofiarą 
miłą dla Pana. 

 Święci Zelio i Ludwiku Martin 
uproście u Dobrego Boga łaskę, by-
śmy wśród zmienności tego świata, 
tych spraw, którymi żyjemy i, które 
nas przytłaczają, potrafili wznieść 
nasze serca tam, gdzie są prawdziwe 
i wieczne radości 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… 
Chwała Ojcu…  

Święci Zelio i Ludwiku Martin 
– módlcie się za nami! 

Wspomnienia Wojenne Wincentego MochoniaWspomnienia Wojenne Wincentego MochoniaWspomnienia Wojenne Wincentego Mochonia   
>komentarz syna Wojciecha<>komentarz syna Wojciecha<>komentarz syna Wojciecha<   

Teraz kilka słów o moim stryju 
Tomaszu.  

Jak tato wcześniej wspomniał, 
stryj ukończył w Pradze Szkołę Ofice-
rów Rezerwy – Reserve Officer Schu-
le i jako podporucznik a później po-
rucznik (oberleutnant) walczył w Ty-
rolu na froncie włoskim.  

Tam też dostał się do niewoli wło-
skiej, gdzie malaria dziesiątkowała 
jeńców; większość jeńców umierała.  

Stryj przyrzekł sobie, że jeżeli 
szczęśliwie przeżyje niewolę to wstąpi 

do seminarium duchownego i tak też 
uczynił.  

Nie znam wszystkich miejsc gdzie 
pracował ale wiem, że między innymi 
był proboszczem w Wierzchosławi-
cach, gdzie mieszkał ówczesny pre-
mier RP Wincenty Witos. Witos był 
częstym gościem na plebani i kiedy-
kolwiek tato odwiedzał brata, to zaw-
sze go spotykał i z czasem stali się 
bardzo dobrymi przyjaciółmi.  
W czasie II wojny światowej był stryj 
proboszczem w Wysokiej Głogow-
skiej koło Rzeszowa.  

Tam Niemcy złapali ponad 100 
ludzi, załadowali do dwóch samocho-
dów i wieźli na rozstrzelanie.  

Oficerowie wstąpili na plebanię, 
stryj znając biegle język niemiecki 
przedstawił im się, że jest poruczni-
kiem Armii Austriackiej, pokazał swo-
ją szablę i książeczkę wojskową i od 
tej pory rozmowa toczyła się na sto-
pie koleżeńskiej jak równy z równym.  

Stryj wyciągnął alkohol, jaki miał 
jeszcze sprzed wojny, gospodyni całą 
noc gotowała i donosiła jedzenie 
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i rano Niemcy wypuścili wszystkich 
ludzi. Kiedy 27 kwietnia 1970 roku 
stryj zmarł, na jego pogrzeb do Tuli-
głów przyjechali wszyscy żyjący jesz-
cze uratowani ludzie wraz z rodzina-
mi.  

Ludzie ci przemawiali i płakali tak, 
jakby im zmarła ukochana matka. Po 
wojnie aż do emerytury stryj był pro-
boszczem w Krosnowicach koło 
Kłodzka. Został tam wysłany z uwagi 
na to, że biegle znał język niemiecki 
a tam po wojnie zostało bardzo dużo 
Niemców nie mówiących po polsku.  

Kiedy odwiedzałem stryja w la-
tach 50-tych czy 60-tych, ciągle od-
prawiał nabożeństwa w języku nie-
mieckim oraz chrzty, śluby, pogrzeby.  

Nie pamiętam dokładnie, ale był 
to chyba rok 1951 lub 1952 wieźliśmy 
stryjowi 6 krów, stryj prowadził go-
spodarstwo a tam brakowało krów 
i były drogie. Stryj zostawił 2 krowy 
dla siebie a resztę z zarobkiem sprze-
daliśmy. Nasza podróż trwała około 
6 dni, nasz wagon był doczepiony do 
składu, którym jechali repatrianci zza 
wschodniej granicy, kobiety przycho-
dziły doić krowy, my mieliśmy spokój 
a osadnicy mleko. Osadnicy jechali 
również w towarowych wagonach, 
tam kobiety gotowały i nam też przy-
nosiły jedzenie odpłacając się za mle-
ko. Pamiętam, że jechaliśmy przez 
Stalingród, tato mówił do mnie 
„dziecko, to nie jest żaden Stalingród 
tylko Katowice”. Na froncie włoskim 
stryj bardzo się zaprzyjaźnił z leka-

rzem wojskowym (wówczas w stop-
niu kapitana) Adamem Grucą, pocho-
dzącym z Majdanu Sieniawskiego 
powiat Jarosław.  

Po I wojnie światowej po doktora-
cie i habilitacji Gruca został profeso-
rem zwyczajnym na Uniwersytecie 
Lwowskim a po II wojnie światowej 
został profesorem na Uniwersytecie 
Warszawskim. Był on słynnym na 
całą Polskę chirurgiem i ortopedą.  

Stryj cały czas utrzymywał z nim 
kontakt i wielu ludziom czy to z Tuli-
głów czy swoim parafianom załatwiał 
u niego operacje zarówno we Lwowie 
jak też i w Warszawie. Stryj podaro-
wał mi swoją szablę, która wraz z in-

nymi cennymi rzeczami została skra-
dziona z domu w roku 2006.   

Wojciech Mochoń  

 

Zdjęcie udostępnione nam na po-
trzeby publikacji w Zbroi za pozwole-
niem Pana Wojciecha Mochonia, syna 
Wincentego Mochonia, żołnierza 
I Wojny Światowej, bohatera i auten-
tycznego świadka rodzącej się 100 lat 
temu II Rzeczypospolitej. 

 

Przysłane przez  
Brata Antoniego Kamińskiego  
Dyrektora ds. Pielęgnowania Warto-
ści Patriotycznych  

Bł. Ksiądz Stefan Wincenty FrelichowskiBł. Ksiądz Stefan Wincenty FrelichowskiBł. Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski   
W Licheniu, w trakcie uroczytej 

kolacji w dniu 17 maja 2019 r., uczest-
nicy IX Konwencji Stanowej Rycerzy 
Kolumba w Polsce wysłuchali prelek-
cji dr Roberta Zadury, poświęconej 
postaci błogosławionego ks. Stefana 
Wincentego Frelichowskiego. Warto 
na łamach Zbroji przybliżyć czytelni-
kom osobę błogosławionego ksiedza 
„Wicka” patrona Harcerstwa Polskie-
go. 

Stefan Wincenty Frelichowski, 
urodził się 22 stycznia 1913 r. 
w Chełmży, w rodzinie rzemieślniczej. 
Jego rodzice mieli sześcioro dzieci: 
Czesława, Leonarda, Stefana Wincen-
tego, Eleonorę, Stefanię oraz Mar-

cjannę Martę. Podstawowym źró-
dłem utrzymania rodziny była piekar-
nia i cukiernia, prowadzone przez oj-
ca.                                             .                                                                                               
W wieku 9 lat Wicek został mini-
strantem. Do szkoły podstawowej 
i gimnazjum uczęszczał w rodzinnej 
Chełmży. W czwartej klasie ośmiolet-
niego męskiego Pelplińskiego Gimna-
zjum Humanistycznego w Chełmży 
został przyjęty do Sodalicji Mariań-
skiej.  W 1930 roku został jej preze-
sem. W latach szkolnych związał się 
z harcerstwem. Zapalony wielkimi 
ideałami, odnajdywał radość w służ-
bie drugiemu człowiekowi, działając 
w 2  Pomorskiej Drużynie Harcerskiej 

im. Zawiszy Czarnego, do której   
wstąpił w marcu 1927 roku.                                                                                                      
W dniu 26 czerwca 1931 roku zdał 
maturę, a jesienią wstąpił do Wyższe-
go Seminarium Duchownego w Pel-
plinie. Z wielką pilnością przykładał 
się do nauki. Był jednym z najlep-
szych alumnów swojego kursu. 
W seminarium prowadził ożywioną 
działalność w różnych organizacjach 
i kołach seminaryjnych: w ruchu abs-
tynenckim, w akcji misyjnej i charyta-
tywnej na terenie diecezjalnej Caritas. 
Był członkiem kręgu kleryckiego 
działającego w ramach Starszohar-
cerskiego Zrzeszenia Kleryków ZHP. 
Jako diakon został kapelanem i sekre-
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tarzem biskupa Stanisława Okoniew-
skiego. W dniu 14 marca 1937 roku 
przyjął z rąk biskupa ordynariusza 
diecezji chełmińskiej Stanisława Oko-
niewskiego święcenia kapłańskie.                                         
Przez rok nadal pełnił obowiązki ka-
pelana i osobistego sekretarza bisku-
pa  Stanisława Okoniewskiego, 
a od 1 lipca 1938 wikariusza parafii 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Toruniu. Dał się poznać, jako 
wzorowy kapłan, opiekun chorych, 
przyjaciel dzieci i młodzieży, organi-
zator prasy kościelnej i działacz mi-
syjny. Pełnił funkcję kapelana Chorą-
gwi Pomorskiej ZHP i redaktora 
"Wiadomości Kościelnych". Wciąż 
były w nim żywe młodzieńcze ideały. 

W dniu 11 września 1939 został 
aresztowany przez Gestapo wraz 
z wszystkimi księżmi ze swojej parafii. 
Następnego dnia niemal wszystkich 
zwolniono, jedynie ks. S. W. Freli-
chowski pozostał uwięziony o jeden 
dzień dłużej. Prawdopodobną przy-
czyną tego była jego przedwojenna 
działalność w harcerstwie i silny 
wpływ na młodzież. Kilka dni później 
nastąpiły dalsze masowe aresztowa-
nia Polaków w Toruniu. W dniu 18 
października 1939, wśród około 700 
zatrzymanych osób, znalazł się po-
nownie ks. S. W. Frelichowski. Uwię-
zionych osadzono w toruńskim forcie 
VII, stanowiącym fragment pruskich 
fortyfikacji opasujących miasto. 
W ogromnie trudnych i wręcz bezna-
dziejnych warunkach toruńskiego VII 
fortu, podnosił na duchu współwięź-
niów, rozpalał wiarę i ufność 
w Opatrzność Bożą. Z narażeniem 
życia zorganizował tu wspólne modli-
twy wieczorne i różaniec we wszyst-
kich celach więziennych. Roztoczył 
opiekę nad chorymi i słabymi. Wpro-
wadził ponadto regularne tajne słu-
chanie Spowiedzi św. oraz pogadanki 
religijne i oświatowe. . Dnia 10 stycznia 
1940 r. przewieziono go do Stutthofu 
pod Gdańskiem. Wyrafinowane szy-
kany znosił zdumiewająco spokojnie, 
z poddaniem się Woli Bożej. Cecho-
wało go wewnętrzne uciszenie i rów-
nowaga. Do każdej zaś pracy szedł 
z nieodstępującym go uśmiechem. 
Żadna też sytuacja nie potrafiła 
„zgasić” jego pogody ducha. W Wielki 
Czwartek i Wielkanoc zdołał zorgani-
zować w obozie Mszę św. Realizował 

powołanie kapłańskie   w kolejnych 
niemieckich obozach koncentracyj-
nych w Stutthof, Grenzdorf, Sachsen-
hausen. W grudniu 1940 r. został 
przewieziony do obozu w Dachau, 
który stanowiło główne skupisko 
duchowieństwa z całej Europy, szcze-
gólnie z Polski. Przez obóz przewinę-
ło się 1780 polskich kapłanów z czego 
868 poniosło smierć. Pomimo ekstre-
malnych warunków ksiądz S. W. Ferli-
chowski pełnił nadal posługę kapłań-
ską w warunkach konspiracyjnych. 
Organizował wspólne modlitwy, spo-
wiadał, sprawował potajemnie Msze 
św. i rozdzielał Komunię św.  Jeden ze 
wspólwięźniów, późniejszy biskup 
chełmiński, ks. Bernard Czapliński, tak 
go wspominał: "Nikt nie zapomni 
owego Wielkiego Czwartku 1940 ro-
ku, gdyśmy mogli dzięki jego stara-
niom i zapobiegliwości - wprawdzie 
w sposób katakumbowy - odprawić 
pierwszą, od chwili aresztowania, 
Mszę świętą. W Sachsenhausen pełni 
dalej obowiązki kapelana nie tylko 
naszego, lecz również i rodaków. 
Wspomnę choćby słuchanie - wycho-
dzących z obozu transportów - spo-
wiedzi, które on organizował". Na 
przełomie lat 1944/45 w obozie wy-
buchła epidemia tyfusu. Władze obo-
zowe nawet nie próbowały z nią wal-
czyć; poprzestały na odizolowaniu 
zarażonych baraków, ogrodzeniu ich 
drutem kolczastym i postawieniu 
straży. Ks. S. W. Frelichowski zaanga-
żował się w pomoc chorym, udało mu 
się także zachęcić do tego 32 innych 
kapłanów. którzy zgłosili się, by na 
tych właśnie blokach pielęgnować 
zakażonych. Tak powstała wcześnie 
obozowa Caritas podjęła kolejne dzie-
ło pomocy. Wszyscy oni bez wyjątku 
przeszli ciężki tyfus, a dwóch zmarło. 
Inny współwięzień obozu w Dachau, 
ksiądz Franciszek Korszyński, również 
pó żniejszy bi skup napi sał :                                                                                                      
„W lipcu 1943 roku razem z ks. Freli-
chowskim utworzyliśmy obozową 
Caritas – jedną z najbardziej chlub-
nych kart naszego życia w Dachau”.                           
Podczas udzielania tej dobrowolnej 
pomocy chorym współwięźniom sam 
zaraził się tyfusem plamistym, który 
w połączeniu z zapaleniem płuc, do-
prowadził w dniu 23 lutego 1945 do 
jego śmierci. Władze obozowe, ła-
miąc obowiązującą praktykę, zgodziły 
się przed kremacją na wystawienie 

zwłok ks. S. W. Frelichowskiego na 
widok publiczny, w wyłożonej białym 
prześcieradłem i udekorowanej kwia-
tami  trumnie. Współwięźniowie byli 
przekonani od samego początku 
o jego świętości. Zanim spalono ciało, 
Stanisław Bieńka – studiujący przed 
wojną medycynę, zdjął z twarzy po-
śmiertną maskę, w której też zagipso-
wał jeden z palców prawej ręki. Drugi 
palec, zagipsowany tak, by przypomi-
nał jedynie kawałek kredy, zachował 
ks. Bernard Czapliński, późniejszy 
biskup pelpliński. Ks. Dobromir Ziar-
niak z diecezji gnieźnieńskiej, zacho-
wał i przywiózł do Polski kostkę 
z jego palca. Ks. S. W. Frelichowski 
jest jedynym   męczennikiem zamor-
dowanym w obozie koncentracyj-
nym, po którym zachowały się reli-
kwie. Przechowywane są one w ścia-
nie toruńskiego sanktuarium, w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny, w kaplicy pałacu 
prezydenckiego w Warszawie, a także 
w nielicznych relikwiarzach. Postano-
wieniem prezydenta RP Bolesława 
Bieruta z 17 kwietnia 1948 roku ksiądz 
Stefan Wincenty Frelichowski został 
pośmiertnie odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 
za wybitne zasługi położone w walce 
o Demokrację i Niepodległość. Proces 
beatyfikacyjny księdz Wicka rozpo-
częty został w Pelplinie w 1964 roku, 
a zakończony na etapie diecezjalnym 
w Toruniu w roku 1995. W dniu 7 
czerwca 1999 podczas pobytu w To-
runiu, papież Jan Paweł II dokonał 
beatyfikacji Sługi Bożego księdza 
Stefana Wincentego Frelichowskiego. 
Jan Paweł II w homilii wygłoszonej 
podczas uroczystości beatyfikacyj-
nych na toruńskim lotnisku powie-
dział:                             .                                                                                                                       
„Zwracam się także do całej rodziny 
polskich harcerzy, z którą nowy bło-
gosławiony był głęboko związany. 
Niech stanie się dla Was patronem, 
nauczycielem szlachetności i orędow-
nikiem pokoju i pojednania”.               
W dniu 20 czerwca 1999 roku Rada 
Naczelna Związku Harcerstwa Rze-
czypospolitej podjęła uchwałę 
w sprawie ogłoszenia bł. ks. phm. 
S.W. Frelichowskiego patronem Har-
cerstwa Polskiego. 29 lipca 1999 roku 
Władze Naczelne ZHR zwróciły się 
z prośbą do bp. Sławoja Leszka Gło-
dzia o nadanie sprawie oficjalnego 
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toku zgodnego z wymogami prawa 
kanonicznego. Ten wystosował 
w imieniu ZHR prośbę do Konferencji 
Episkopatu Polski, którą prymas Józef 
Glemp przedłożył w dniu 22 marca 
2002 roku Kongregacji Watykańskiej. 
W dniu 20 września 2002 roku Kon-
gregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypli-
ny Sakramentów wydała dekret usta-
nawiający błogosławionego Stefana 
Wincentego Frelichowskiego, prezbi-
tera i męczennika, patronem polskich 
harcerzy przed Bogiem. Listy Kongre-
gacji kard. J. Glemp wręczył bp. S. L. 
Głodziowi, opiekunowi harcerstwa 
z ramienia Konferencji Episkopatu 
Polski, ten z kolei przekazał je 
wszystkim przewodniczącym krajo-
wych i zagranicznych organizacji har-
cerskich "bez względu na przynależ-
ność".  W dniu 22 lutego 2003 roku w 
Katedrze Polowej WP w Warszawie 
odbyły się uroczystości związane 
z ogłoszeniem bł. ks. S. W. Frelichow-
skiego patronem harcerzy polskich. 
Wzięli w nich udział oprócz kilku bi-
skupów oraz dostojników państwo-
wych polscy harcerze z różnych orga-
nizacji: ZHR, ZHP, Stowarzyszenia 
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, 
Stowarzyszenia Harcerskiego oraz 
Związku Harcerstwa Polskiego poza 
granicami kraju.    Z okazji przypada-
jącej w 2013 roku 100 rocznicy uro-
dzin Stefana Wincentego Frelichow-
skiego, a także 75 rocznicy mianowa-
nia go kapelanem Chorągwi Pomor-
skiej ZHP i 10 rocznicy ogłoszenia 
patronem polskich harcerzy, Rada 
Naczelna ZHP podjęła w dniu 18 listo-
pada 2012 roku uchwałę, w której 
wyraziła najwyższe uznanie i oddała 
hołd tej niezwykłej postaci, harcerza 
i kapłana, który całym życiem pełnił 

służbę Bogu i ludziom. Rada Naczelna 
ZHP ogłosiła jednocześnie rok 2013 
"Rokiem bł. ks. phm. Stefana Wincen-
tego Frelichowskiego – patrona pol-
skich harcerzy" i zachęciła wszystkie 
komendy do podjęcia działań w celu 
jego uczczenia. Z okazji 100 rocznicy 
urodzin Stefana Wincentego Freli-
chowskiego, w dniach 6 -12 sierpnia 
2013 roku w Toruniu odbył się mię-
dzynarodowy zlot harcerzy i skautów 
"Wicek 2013".                           .                                                                                                          
W  dniu 9 czerwca 2019 roku przypa-
da 20 rocznica beatyfikacji księdza 
Stefana Wincentego Frelichowskiego. 

Modlitwa o łaski 
za wstawiennictwem 

Błogosławionego Ks. Stefana 
Wincentego Frelichowskiego 

oraz o kanonizację 
„Wszechmogący i miłosierny Bo-

że, Ty nam dajesz pasterzy według 

serca swego, uzdalniając ich do ofiar-
nej miłości na wzór Jezusa Chrystusa, 
Dobrego Pasterza. Napełniony taką 
miłością, Ksiądz Stefan Wincenty Fre-
lichowski uczestnik cierpień Chrystu-
sowych, poniósł męczeńską śmierć 
w służbie braciom, którzy doznali 
ogromu krzywd, bólu i opuszczenia.  
Idąc ciemną doliną, zła się nie uląkł, 
lecz mężnie zło dobrem zwyciężał. 
Racz, Panie, za wstawiennictwem 
Błogosławionego Stefana Wincente-
go, udzielić mi łaski (…), o którą po-
kornie Cię proszę. Spraw również 
w swej dobroci, aby ten heroiczny 
świadek miłości pasterskiej rychło 
dostąpił chwały Świętych. Który ży-
jesz i królujesz na wieki wieków. 
Amen” 

Imprimatur Kurii Diecezjalnej Toruńskiej z dnia 
30.07.1999 r. Ldz. 1596/99/II 
 
 Janusz Palczewski 

Osobiste wspomnienieOsobiste wspomnienieOsobiste wspomnienie   
Czerwiec 1979 - Pierwsza piel-

grzymka Jana Pawła II do Polski, jako 
wielki impuls wiary we własne siły 
i umocnienie nadziei dla Polaków 

   To właśnie wtedy Polacy 
„policzyli się i zrozumieli że są mocni 
miłością, braterstwem  i jednością”. 

Aby w pełni odpowiedzieć na  py-
tanie, skąd płynęła siła dla tysięcy 
przebudzonych wtedy Polaków, trze-
ba jeszcze wrócić na chwilę do wyda-

rzenia wyjątkowego tamtych lat. Był 
nim oczywiście wybór Papieża Polaka 
w 1978 roku, a potem i Pielgrzymka 
Ojca Świętego do Polski 
w pamiętnym czerwcu 1979 roku, już 
40 lat temu. 

Można powiedzieć, że dla nas Po-
laków, a także mieszkańców krajów 
sąsiednich, podporządkowanych ko-
munistycznej partii ZSRR, wtedy się 
wszystko zaczęło… 

W czasie tej pierwszej pielgrzymki 
Ojciec Święty nie tylko wypowiedział 
na Placu Zwycięstwa w Warszawie 
słowa „Duchu Święty Zstąp 
i Odnów Oblicze Ziemi, TEJ Ziemi”, 
ale także w dalszych słowach homilii 
kazał nam Polakom BYĆ JEGO 
ŚWIADKAMI, tak jak Uczniowie Jezu-
sa - pochodzący z Judei, z tej samej 
ziemi, gdzię się urodził i żył - stali się 
świadkami Jezusa. Podobnie my, Po-
lacy - znając lepiej od innych narodów 
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i rozumiejąc Jana Pawła II, swojego 
Rodaka, urodzonego w Wadowicach, 
wychowanego i wykształconego 
w Polsce, żyjącego w tych samych 
realiach co my: polskich realiach XX 
wieku - powinniśmy swoim życiem 
i działaniem  dawać świadectwo świa-
tu, potwierdzając to, co mówił na-
miestnik Chrystusa naszych czasów, 
Święty Jan Paweł II, a wcześniej Kar-
dynał Karol Wojtyła, arcybiskup kra-
kowski. Papież pochodzący z Polski. 

Wreszcie, i co może najważniejsze, 
Ojciec Święty wlał w nas, w nasze ser-
ca - podczas swojego pierwszego 
pielgrzymowania po Polsce - olbrzy-
mią siłę (wręcz nadprzyrodzoną moc) 
i wiarę w siebie, we własne siły. Wte-
dy to miliony Polaków stojących ra-
zem obok siebie – często po raz 
pierwszy w swoim życiu na Placu 
Zwycięstwa w Warszawie, Wzgórzu 
Lecha w Gnieźnie, u stóp Matki Bożej 
Jasnogórskiej, na krakowskich Bło-
niach i na Podhalu – dostrzegło swą 
moc; Polacy „zrozumieli że są mocni 
miłością, braterstwem i jednością”. 

Byłem wtedy,  w pamiętnym 
czerwcu 1979 roku trzy dni w Często-
chowie wraz z moją żoną Teresą oraz 
jej siostrą Zofią  z mężem Adamem. 

Pojechaliśmy we czwórkę, naszym  
fiatem 126P oznaczonym uroczyście 
biało-żółtymi emblematami piel-
grzymki papieskiej i polskimi biało-
czerwonymi barwami. Zdecydowali-
śmy się na ten wyjazd, pomimo, że 
ówczesne media przestrzegały 
o niebezpieczeństwach i trudnościach 
oraz pomimo, że nie  otrzymałem 
urlopu  na czas wyjazdu na piel-
grzymkę w jednym z państwowych 
zakładów pracy w Dębicy, gdzie 
wówczas jeszcze pracowałem. 
W niedzielę, kiedy Ojciec Święty był 
już w Warszawie, my byliśmy na 
Mszy świętej w katedrze, obok której 
- kilka kilometrów od Jasnej Góry - 
lądował nazajutrz helikopter 
z Papieżem. Zachęceni przez księdza 
w częstochowskiej katedrze zgłosili-
śmy się ochotniczo do służby porząd-
kowej na następny dzień, dzień przy-
jazdu Jana Pawła II do Częstochowy. 
Dzięki temu staliśmy w pierwszym 
szeregu przed katedrą wraz 
z tysiącami wiernych. W pewnym 
momencie usłyszeliśmy szum nadla-

tujących helikopterów, które wylądo-
wały za katedrą. W kilkanaście minut 
później zobaczyłem widok, który zo-
stanie w mojej pamięci na całe moje 
życie. 

     Od tamtego dnia minęło już  40 
lat, a ja nadal mam przed oczami po-
stać Jana Pawła II, który nagle pojawił 
się przed katedrą w Częstochowie. 
Pamiętam Go, papieża Polaka, stoją-
cego w białych szatach w otwartej 
limuzynie z szeroko rozpostartymi  
ramionami i witającego się z nami 
wszystkimi, z  ukochanymi rodakami, 
z Polską… 

Miałem nieodparte wrażenie, że 
widzę wtedy samego Chrystusa Pana, 
chociaż wiedziałem, że to tylko Jego 
ziemski namiestnik. Samochód wio-
zący Ojca Świętego przejeżdżał 
wzdłuż frontonu częstochowskiej 
katedry i zbliżał się do nas. Na mo-
ment zatrzymał się na wysokości 
głównego wejścia do katedry i po 
chwili podążał dalej w naszym kierun-
ku. To był niezwykły widok 
i niesamowicie mocne i głębokie 
przeżycie. Byliśmy tuż obok Niego, 
Jego limuzyna dosłownie ocierała się 
o nas, skręcając pod kątem prostym 
w kierunku alei, wiodącej na Jasną 
Górę. 

Ten moment opromienił moje ży-
cie na długie lata i poczułem olbrzymi 
„zastrzyk energii”, która dała mi siłę 
na wiele lat na dalsze moje działania. 

To było naprawdę niezwykłe 
i wyjątkowe przeżycie i chociaż po-
tem jeszcze kilka razy miałem za-
szczyt osobiście uścisnąć dłoń Ojca 
Świętego Jana Pawła II i wielokrotnie 
uczestniczyć w Jego polskich i amery-
kańskich pielgrzymkach, a także od-
wiedzać Go na Watykanie, to tamten 
moment, przed katedrą w Częstocho-
wie  był dla mnie i dalszego mojego 
życia absolutnie wyjątkowy. 

Zaraz potem podążyliśmy 
(momentami  biegliśmy) za Papieżem 
powoli jadącym w kierunku Jasnej 
Góry witającym się z rozentuzjazmo-
wanymi rzeszami wiernych rodaków, 
stojącymi wzdłuż Alei Najświętszej 
Maryi Panny. 

To były niezwykłe dwa dni, kiedy 
razem z Ojcem Świętym i milionami 
Polaków przeżywaliśmy niezwykły 

czas. Radość, braterstwo i miłość 
wzajemna była wszechobecna. 

Widać to było „gołym okiem”, jak 
ludzie w jednym momencie przemie-
niają się w dobrych i szlachetnych 
współbraci, którzy stojąc kilka godzin 
u stóp Jasnej Góry dzielili się wzajem-
nie między sobą: szklanką wody, pa-
rasolem przed słońcem, czy krzeseł-
kiem dla odpocznienia. Te drobne 
gesty, miłe słowa i życzliwość wza-
jemna były pierwszymi znakami prze-
miany społeczeństwa, narodu pol-
skiego. 

Chociaż wówczas nie wiedzieliśmy 
jeszcze, jak pozytywne skutki może 
przynieść ta dziejąca się na naszych 
oczach przemiana, to odczuwaliśmy, 
że jest nam z tym dobrze, że wzajem-
na życzliwość, a potem zaufanie do-
daje nam wiary i sił aby iść tą drogą 
dalej…   

To był właśnie początek, nieświa-
domej jeszcze dla większości z nas, 
rozradowanych Polaków, witających 
swego Papieża – Rodaka - Słowianina 
i rodzącej się  „na naszych oczach” 
i w naszych sercach a także umysłach 
(ciągle jeszcze nieuświadomionej)  
SOLIDARNOŚCI… 

Nawet milicja obywatelska, kieru-
jąca ruchem i pilnująca porządku,  
w drugim dniu pobytu Papieża 
w Częstochowie, stała się bardziej 
życzliwa dla setek tysięcy pielgrzy-
mów przybyłych na Jasną Górę ze 
wszystkich stron Polski. Milicjanci 
(przynajmniej ci, których osobiście 
wtedy spotkałem) z dyskretnym 
uśmiechem na twarzy kierowali nas 
w drugim dniu wizyty Ojca Świętego 
w Częstochowie, na parkingi, położo-
ne jak najbliżej Jasnej Góry. 

W tamtych niezwykłych dniach 
„w powietrzu” czuło się, że „nowy 
Duch” ogarnia nieomal wszystkich 
Polaków. 

…Emanacja dobra i miłości, jaką 
promieniował na nas Ojciec Święty 
była odczuwalna natychmiast pod-
czas spotkań z Ojcem Świętym. Moż-
na sądzić, że około pięć milionów Po-
laków, którzy brali udział w tych spo-
tkaniach miało szansę doznać        
wewnętrznej przemiany. 
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Przez kolejne miesiące przemiana 
ta dojrzewała nieomal w całym naro-
dzie polskim.   Jak wiemy, po 13 mie-
siącach zaowocowała przez cudowną 
moc Ducha Świętego  niezwykłym 
darem, jakim była SOLIDARNOŚĆ.     

Obdarzony nową energią i wiarą 
oraz głębokim autentycznym przeko-
naniem, że my -  nasze pokolenie, 
któremu dane było żyć w czasie pon-

tyfikatu Jana Pawła II -  mamy szczę-
ście żyć w czasach wyjątkowych, 
w autentycznej „pełni czasów”, 
w których powinniśmy dać z siebie to, 
co potrafimy najlepszego, dla ojczy-
zny, miasta czy parafii, przystępowa-
łem do działania na rzecz budowy 
nowego kościoła p.w. Miłosierdzia 
Bożego i innych wielkich i małych 
działań, które wraz z innymi  podej-

mowałem i nadal próbuję podejmo-
wać… 

…przez dalsze lata mojego życia… 

 

 

Antoni Kamiński 
Dębica, Jasna Góra, Kraków 
Czerwiec 1979 - 2019  


