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Słowo Delegata Stanowego
lumba. U stóp Jasnogórskiej Pani
dziękowaliśmy za miniony rok, za
Dobro i Pomoc jakiego doświadczyliśmy w wypełnianiu rycerskiej misji
pomocy potrzebującym oraz formacji
katolickich mężczyzn.

Czcigodni Księża Kapelani,
Zacni Bracia Rycerze,
Listopad to miesiąc zadumy,
wspomnienia o naszych bliskich, którzy odeszli do Domu Ojca. To jednak
przede wszystkim czas, w którym
powinniśmy naszym zmarłym poświęcić czas na modlitwę i duchowe
wsparcie. Myślę, że wiele Dusz oczekuje naszej modlitwy.
Ojciec Święty Jan Paweł II w rozważaniach z 2 listopada 2003 roku
mówił do nas: „Modlitwa za zmarłych
jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i przyjaźni
z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba (por. KKK, 1030.).
Pamięć o ich duszach wyraża się na
różne sposoby, m. in. poprzez nawiedzanie
cmentarzy.
Przebywanie
w tych świętych miejscach sprzyja
refleksji nad sensem życia ziemskiego
i zarazem stanowi okazję, by ożywić
nadzieję na wieczną szczęśliwość
w raju”.
W październiku po raz kolejny
spotkaliśmy się w Częstochowie na
rodzinnej Pielgrzymce Rycerzy Ko-
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Codziennie, dzięki zaangażowaniu
Braci Rycerzy z całej Polski, naszych
rodzin i wsparciu Księży Kapelanów,
wykonujemy ogromną pracę na rzecz
parafii, diecezji, środowisk lokalnych.
Wraz ze wzrostem naszych szeregów,
wzrasta siła oddziaływania na otaczaŚwięty Jan Paweł II dnia 4 czerwca
jącą nas rzeczywistość.
1997 roku w Częstochowie mówił:
„U stóp Pani Jasnogórskiej trwaliśmy
Szczególnie dzisiaj, w dobie zmawiernie przy Kościele, gdy był prze- sowanego ataku na Kościół Katolicki,
śladowany, gdy musiał milczeć i cier- na Kapłanów i Hierarchów, a także
pieć. (…) Wiele razy powtarzałem, że braci chrześcijan na cały świecie muJasna Góra to Sanktuarium narodu, simy dać świadectwo naszej rycerkonfesjonał i ołtarz. Jest to miejsce skiej odwagi, świadectwo katolickich
duchowej przemiany i odnowy życia dżentelmenów jakimi są Rycerze KoPolaków. Niech takim pozostanie na lumba.
zawsze”.
Ojciec Święty Jan Paweł II, który
Już tradycyjnie Pielgrzymkę połą- w Rycerzach Kolumba widział formaczyliśmy z Dziełem Miłosierdzia. cję mężczyzn szukających i wspierająW tym roku zbieraliśmy pieluchy cych potrzebujących i prześladowai pieluchomajtki dla hospicjum nych, podczas Pielgrzymki do Polski
w Łomży. I tym razem nie zawiedli- w dniu 4 czerwca 1997 roku w Częstośmy się na Braciach Rycerzach z całej chowie mówił: „Trzeba, abyśmy byli
Polski. Przybyliśmy tłumnie do Czę- wiernymi dziećmi Kościoła, który
stochowy i złożyliśmy obfity Dar Ser- tworzymy. Jeśli naszą wiarą i życiem
ca dla cierpiących na choroby nowo- mówimy „tak” Chrystusowi, to trzeba
tworowe.
również powiedzieć „tak” Kościołowi.
Chrystus powiedział do apostołów
W
październiku
podczas
i ich następców: „Kto was słucha,
„Tygodnia Przyjęć” w szeregi Rycerzy
Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną
Kolumba wstąpiło kolejnych kilkugardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi
dziesięciu katolickich mężczyzn, aby
Tym, który mnie posłał” (Łk. 10,16).
wspólnie z nami realizować misję naTo prawda, że Kościół jest rzeczywiszego Założyciela, Czcigodnego Sługi
stością także ludzką, która niesie
Bożego Michaela McGivne’a.
w sobie ludzkie ograniczenia i niedoW listopadzie w dniach 17-23 ma- skonałości. Składa się bowiem z ludzi
my w naszym Zakonie kolejny grzesznych i słabych. Czyż Chrystus
„Tydzień Przyjęć”. Proszę, aby każda sam nie chciał, by nasza wiara w KoRada Lokalna zaplanowała Ceremonię ściół zmierzyła się z trudnością? Staprzyjęcia nowych członków. Proszę rajmy się zawsze wielkodusznie
też, aby terminy Ceremonii Przyjęć i w duchu ufności przyjmować to, co
były ogłaszane na WhatsApp. Proszę nam Kościół głosi, czego nas naucza”.
także o przekazywanie informacji
o terminach inicjacji do sąsiednich
Rad Lokalnych i „Okrągłych Stołów”.
Vivat Jezus!
Potrzebujemy nowych Braci Rycerzy,
Tomasz Wawrzkowicz
potrzebujemy ich talentów, zapału,
Delegat Stanowy
pomysłów i rąk do realizacji Dzieł MiZakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
łosierdzia.

3

Listopad 2019, Rok VII/10 Nr 69

Katecheza Kapelana
Katecheza 86
Kochani Współbracia w Kapłaństwie,
Drogie Rodziny!
Szczególnie nisko dzisiaj chcę się
ukłonić wszystkim żonom i dzieciom
Rycerzy Kolumba. Bo Wy stanowicie
najpewniejsze i najlepsze zaplecze dla
rycerskiej posługi tych mężczyzn, bo
bez waszego wsparcia, modlitwy,
zgody na służbę, czasem mobilizację,
ta dyspozycyjność Rycerzy Kolumba
pewnie byłaby dużo pomniejszona.
Dlatego kłaniam się najpierw bardzo
nisko i chciałbym ucałować ręce każdej żony Rycerza Kolumba i waszych
dzieci.
Drodzy Rycerze!
Myślę, że doskonale to czujemy,
że pomimo olbrzymich zasług Matki
Najświętszej: Jej pokory, Jej wierności,
Jej czystości - pewnie świat by o niej
już dawno zapomniał, pewnie nie byłoby nas na pielgrzymce, nie byłoby
Jasnej Góry, gdyby nie jeden zasadniczy powód, dla którego wszystko
w Maryi było jakby podporządkowane. To była prawda o tym, że wybrał
Ją Pan Bóg jako matkę swojego jedynego Syna. Wybrał Ją, jako Tę, która
miała porodzić i dać światu Jezusa,
Największego Zbawiciela i Jedynego.
Pewnie byśmy już o Maryi dawno
zapomnieli, albo byśmy Ją wpisali na
listę wielkich, wspaniałych, bohaterskich ludzi. Ale Jej świętość wyjątkowa jest właśnie w tym, że stała się
Opiekunką Boga, Matką Boga. I to
jest jeden z największych paradoksów
naszej wiary, bo nawet patrząc na
Jasnogórska ikonę można by się zadziwić, że są w tym jakieś odwrócone
proporcje, że człowiek – Maryja,
dziewczyna z Nazaretu, jest jakby
większa, dominująca, niż sam Chrystus Zbawiciel świata, że Ten, który
jest Stwórcą świata, który wszystko
może, którego jedno słowo sprawiło,
że powstał ten świat, od którego jednego słowa zależy to, czy to życie się
nie skończy - nam i świata. Ten
Wszechmogący Bóg, od którego
wszystko zależy, w rękach Maryi jest
małym dzieckiem, jakby chciał powiedzieć potrzebuję ciebie człowieku.
Potrzebuję Ciebie Maryjo, zaopiekuj
się mną. To jest jakaś wielka tajemni-
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ca Boga, jakiś wielki pomysł Boga, że
choć On Sam wszystko może, choć
tak naprawdę do niczego nie potrzebowałby nas, ludzi, to przyjął jakąś
dziwną metodę, że daje Siebie w ręce
ludzi, że jakby chce nam powiedzieć:
od ciebie zależy Mój wzrost, od ciebie
zależy to, czy się rozwinę, czy urosnę,
czy będę żył, czy pójdę do świata.
Przecież, kiedy Jezus rodzi się, jako
bezbronne małe dziecko, to jako człowiek we wszystkim zależy od opieki
Maryi, od opieki Józefa, we wszystkim
zależy od tej jednej odpowiedzi Matki
Bożej: chcę Ci służyć Boże, chcę się
zatroszczyć o Ciebie. W najwyższym
stopniu ta troska znalazła swoje
uosobienie - urzeczywistnienie w Maryi, ale przecież ta ciągła troska o Boga to jest nasze zadanie. I dzisiaj Pan
Bóg przychodzi do każdego z nas trochę tak jak małe dziecko, wyciąga do
nas ręce i pyta zatroszczysz się
o Mnie? będziesz Mi służyć? Ten, który wszystko może potrzebuje jakby
naszej służby. I wierzę, że stajecie
jako Wspólnota przed Matką Bożą,
która jest wzorem służebnicy Pańskiej, jako ludzie gotowi do służby, bo
służba was definiuje. Bo być Rycerzem Kolumba to znaczy służyć,
a służyć może Bogu tylko ten, kto
należy do Jego rodziny. Warto sobie
już tym miejscu przypomnieć, że na
początku dziejów był ktoś taki, kto się
zbuntował wobec Pana Boga. To był
anioł, który w którymś momencie
powiedział Bogu nie będę Ci służyć
non serwia, mimo, że od Boga dostał
wszystko - dostał życie, dostał mądrość, dostał świętość - to stanął
przed Bogiem i powiedział Mu: nie
będę ci służyć. Każdy, kto wobec Boga mówi te słowa, staje się wspólnikiem diabła. A każdy, kto staje do
dyspozycji Boga to tak jak Maryja, jak
święty Józef, chce powiedzieć: Boże
staję na służbę do Ciebie, Boże Ojcze
możesz mi z pełnym spokojem dać
Swojego Syna, a ja się o Niego zatroszczę.
Jest taka prosta definicja wiary,
która mówi, że wiara to jest najwyższa troska. Wierzyć, to znaczy w sposób możliwie najdoskonalszy troszczyć się o Boga. Wiecie, dlaczego
świat gubi Boga, wiecie, dlaczego naj-

więcej ludzi odchodzi od wiary, od
kościoła, od Boga? Być może są tacy,
którzy przeczytali całą Biblię, przeczytali katechizm i im się jakoś to nie
po-zgadzało w głowie. Może są tacy,
którzy przestali wierzyć, bo się obrazili na Biskupów, na Księży, na ludzi
świeckich w Kościele, ale nie mam
wątpliwości, że najwięcej zła i najwięcej ludzi, którzy odchodzą od wiary
i Boga to są ci, którzy przestali się
troszczyć - troszczyć o wiarę i w sobie, i w rodzinie, i w ojczyźnie, i w kościele. Bo wiara jest najwyższą troską.
I dlatego Pan Jezus przychodzi na
świat w rodzinie Maryi i Józefa jako
małe dziecko wymagające troski. Możemy to sobie jakoś wyobrazić, gdyby
Józef zdezerterował i powiedział nie
będę służyć: nie będę służyć swojej
żonie i temu dziecku, które w jakiś
nadzwyczajny sposób przychodzi na
świat, co by to było. Co by się stało
z Jezusem, gdyby Ona, nawet po urodzeniu w tych trudnych warunkach
Groty Betlejemskiej powiedziała: to
na tym ma polegać ta służba Zbawicielowi? Na tych wyrzeczeniach i trudach? I gdyby Ona powiedziała nie
będę służyć - trudno sobie wyobrazić,
co stałoby się, przynajmniej z człowieczeństwem Jezusa. Przychodzimy
do Maryi, żeby się od Niej uczyć służby, żeby przyjąć Jezusa i Bogu Ojcu
powiedzieć Ojcze bądź spokojny, bo
my będziemy służyć Jezusowi, bo my
będziemy się o Niego troszczyć i nie
pozwolimy Mu zrobić krzywdy. Cale
życie temu poświęcimy. Bo być
chrześcijaninem, uczniem Chrystusa,
to znaczy służyć. A nie służyć Bogu,
to znaczy stać się wspólnikiem złego,
wspólnikiem diabła. Ale myślę, że
wasz charyzmat Rycerzy Kolumba
próbuje odczytać jeszcze dalsze konsekwencje tej służby Bogu. Najpierw
to podstawowe: ale gdzie dzisiaj jest
Bóg? Gdzie Mu mogę służyć? Tajemnica Boga to jest tajemnica wcielenia,
tak jak wtedy, gdy przez Maryję Bóg
wszedł w konkretną historię Jezusa
Chrystusa, który miał konkretne ciało, konkretną historię swojego życia,
to po odejściu, po wniebowstąpieniu,
to wcielenie Boga jest przynajmniej
w dwóch rzeczywistościach. Pierwsza
rzeczywistość wcielonego Boga to
4
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jest kościół. I dlatego wy, Rycerze,
przepasujecie siebie, swoje serce,
swoje ciało, szarfą w konkretnych
kolorach: w kolorach kościoła, bo
chcecie Bogu służyć konkretnie, to
znaczy w kościele, bo rozumiecie taką
zasadniczą prawdę, której dzisiaj wielu ludzi nie rozumie, że Bóg zdecydował, że zamieszkał w kościele i przychodzi przez Kościół.
Kiedy papież Benedykt decydował
się już na przejście na emeryturę, ktoś
zapytał Benedykta XVI: Ojcze Święty,
jesteś wybitnym teologiem, napisałeś
mnóstwo książek na prawie wszystkie tematy teologiczne. Gdybyś na
koniec tego wszystkiego miał to podsumować i gdybyś miał powiedzieć,
jaki temat jest najważniejszy dzisiaj
dla współczesnego świata, to który
byś wybrał? A Benedykt XVI bez
chwili zastanowienia odpowiedział
- wybrałbym temat kościoła. Mimo,
że to nie kościół nas zbawia tylko Pan
Bóg. Mimo, że to nie kościół jest najważniejszy, tylko Pan Bóg jest najważniejszy, ale to Pan Bóg zdecydował, że przychodzi w kościele,
że przychodzi przez sakramenty,
że w kościele naucza. To Pan Bóg
zdecydował, że mieszka w kościele.
I służyć tak konkretnie Bogu, to służyć kościołowi. I dzisiaj diabeł też to
próbuje wykręcić. Tu, na Jasnej Górze
kiedyś Święty Jan Paweł II poświęcił
temu całą homilię, kiedy mówił, że to
jest największa herezja świata, największa zdrada ludzi wiary, którzy
mówią Chrystusowi tak a kościołowi
nie. Którzy mówią: wierzę w Boga, ale
do kościoła to nie muszę chodzić, kościoła nie muszę słuchać, kościołowi
nie muszę służyć. A przecież Bóg zdecydował, że przychodzi do nas w kościele.

wspólnocie, ale to jest służba Bogu.
Bo Bóg jest wcielony, jest obecny
w kościele i dlatego tam na krzyżu
Maryja jakby stała się po raz drugi
matką. Kiedy Pan Jezus do niej powiedział niewiasto, oto Twój syn, oto
twoje dzieci, cały ten kościół masz
wziąć w opiekę i o niego się zatroszczyć tak, jak się zatroszczyłaś o mnie.
Jezus za to dzisiaj chce Wam Rycerzom Kolumba podziękować. Za służbę kościołowi. Bo Bóg jest wcielony
w kościele. Nie jest jakiś wirtualny, nie
jest gdziekolwiek. On tak zdecydował
i dlatego, kiedy służycie kościołowi,
kiedy kościołowi dajecie czas, kiedy
kościołowi poświęcacie swoje talenty
nie miejcie wątpliwości, że tak naprawdę służycie Bogu.

Na pewno drugim takim terenem
naszej służby, gdzie Bóg jest też
wcielony i chce z kościoła przechodzić
dalej, to jest cały świat, a tym całym
światem dla nas jest nasza rodzina
i ta rodzina poszerzona, zwana ojczyzną. I dziękuję Wam za Wasz patriotyzm; za to, że chcecie tego Boga,
któremu służycie w kościele, Jego
wartości, Jego przykazania, Jego wolę
przenosić na rzeczywistość społeczną, zwłaszcza tę ojczyźnianą.
A dzisiaj toczy się batalia o to, czy
upilnujemy i zatroszczymy się o Boga
w Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
Dzisiaj z różnych stron i z zewnątrz
i od środka ktoś robi wszystko, żeby
w ojczyźnie ten Bóg nie był wcielony,
żeby nie był tak obecny. Prymas Wyszyński, który już niedługo dostąpi
chwały błogosławionych, bardzo często to mówił. Taka jest historia Polski.
Bóg jakby się w tę historię wcielił, bo
przecież Polska powstała i narodziła
się z chrztu, a wszystkie najważniejsze jej dzieje to dzieje właśnie Boga,
który jest w tej ojczyźnie. Bracia koBracia Kochani!
chani, służcie Polsce, służąc kościołoTa wasza decyzja, żeby służyć ko- wi i służąc Bogu. A jak służyć, lepiej
ściołowi, to tak naprawdę dokładnie wiecie ode mnie.
decyzja na służbę Bogu. I dlatego za
Wiem, że waszym programom
tę służbę w imieniu kościoła bardzo
służby towarzyszą przynajmniej takie
chcę wam podziękować. W imieniu
trzy słowa: pierwsze słowo to mętych konkretnych diecezji, w których
skość, służba potrzebuje waszej męsłużycie, w imieniu tych konkretnych
skości. Bóg powołał was, jako mężproboszczów, konkretnych wikariuczyzn, do bardzo konkretnych męszy, kapłanów, z którymi współpraskich dzieł w kościele, jako Rycerzy.
cujecie dla służby kościoła. To nie jest
I dlatego macie być dobrymi ojcami
tylko służba jakieś organizacji, to nie
i dlatego macie być odważnymi
jest służba tylko jakiejś ludzkiej
obrońcami wiary, bo mężczyzna, któ-
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ry jest ciągle dzieckiem i nie potrafi
wziąć odpowiedzialności za rodzinę,
nigdy jeszcze nie będzie ojcem. Macie
być Rycerzami, a nie gówniarzami.
Macie walczyć i troszczyć się o Ojczyznę, o Boga w Ojczyźnie. I to jest
pierwsze, jak służyć po męsku, jak
prawdziwi faceci, którzy potrafią
wziąć odpowiedzialność za rodzinę,
za kościół, za Ojczyznę. A drugie słowo to braterstwo i jedność. Bądźcie
razem, bądźcie razem, bo zło jest bardzo zorganizowane. Już w dawnych
czasach Święty Augustyn tak się żalił
Bogu: Panie Boże, dlaczego tak jest,
że cwaniacy się potrafią dogadać,
złodzieje się potrafią dogadać? A ludzie Boga się kłócą i każdy robi swoje,
a nie potrafią nic robić razem. Ludzie
Boga mają walczyć o Boże sprawy
razem, tak jak wy walczycie. Ojciec
Maksymilian - widząc taką batalię
o Boga w świecie - pytał kiedyś: czy
widzieliście taką wojnę, którą by wygrał pojedynczy żołnierz, choćby był
najlepiej uzbrojony, choćby miał najlepsze intencje i najlepsze uzbrojenie?
Czy znacie taką wojnę, którą wygrałby jeden żołnierz? Potrzebna jest armia Bożych ludzi i to jest wasz program bycia razem, bycia w konkretnej
strukturze, bycia w konkretnej dyscyplinie i dlatego tego pilnujcie.
I jeszcze ostatnie słowo waszej
misji, to jest miłosierdzie. Ostatnia
pielgrzymka Papieża to była pielgrzymka Miłosierdzia. Papież chciał
nam powiedzieć, że zwycięstwo, jeśli
przyjdzie w tym skomplikowanym
świecie, to dzięki miłosierdziu. A co to
tak naprawdę jest to miłosierdzie?
Miłosierdzie to jest taka miłość, że
zraniony nie przestanę kochać, że
zraniony, czasem prześladowany,
czasem w trudnościach, nie przestanę
służyć - tak jak Jezus i Maryja. Zraniony Jezus nie przestał zbawiać, nie
przestał kochać. Maryja jest tak dzisiaj kochana przez nas, że - spójrzcie
na Jej twarz - Ona też jest zraniona,
ma rany na twarzy, ale zraniona nie
jest obrażona, nie jest zniechęcona,
ale dalej służy.
Niech żyje Jezus w Rycerzach Kolumba! Amen.

Bp Andrzej Przybylski
Wszystkie katechezy są dostępne na
stronie www.RycerzeKolumba.com
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Bracia,
którzy
zarekomendowali
w Roku Bratnim 2019/2020 więcej niż
12 nowych członków. Są to następujący Bracia:

Październik to miesiąc w sposób
szczególny skupiony na Matce Bożej
i modlitwie różańcowej. To właśnie
w tym miesiącu w naszych kościołach
odprawiane są codziennie nabożeństwa różańcowe, na których nie brakuje oczywiście Rycerzy Kolumba.
Modlitwa różańcowa dla każdego,
a w szczególności dla Rycerza Kolumba, to wielki oręż do walki ze złem
tego świata, ale i sposób na wypraszanie za pośrednictwem Matki Bożej
wielu łask.
Nie może więc dziwić, że Rycerze
Kolumba właśnie w październiku pielgrzymują na Jasną Górę by pokłonić
się przed Cudownym Obrazem Matki
Bożej Częstochowskiej. Tak było i tym
razem. W drugim tygodniu października 2019 roku, po raz kolejny spotkaliśmy się wspólnie z naszymi rodzinami na Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rycerzy Kolumba na Jasną Górę.
Był to czas przede wszystkim modlitwy, wyciszenia się, powierzenia swoich spraw Matce Bożej, wysłuchania
wspaniałego kazania biskupa Andrzeja Przybylskiego (każdy Rycerz Kolumba powinien je wysłuchać), ale
również możliwość podziękowania
Radom lokalnym za ogrom wspaniałych dzieł, które realizują w swoich
parafiach, a także za trud jaki wnoszą
na rzecz rozwoju członkostwa w jurysdykcji polskiej. Wyrazem tego podziękowania były nagrody przyznane
przez Radę Najwyższą oraz Radę Stanową w Polsce. W Auli o. Kordeckiego
wręczone zostały 32 Nagrody Najwybitniejszej Rady oraz 26 Nagród im.
ks. McGivney'a i Kolumba.

Nagrodę Najwybitniejszy Zespół
Przyjęć w Polsce otrzymały te Zespoły Przyjęć, które w roku bratnim
2018/2019, podczas przeprowadzonych Ceremonii, przyjęły więcej niż 24
nowych członków. Są to:

Rada Stanowa dostrzega wielki
trud jaki ponoszą członkowie Zespołów Przyjęć na rzecz rozwoju członkostwa w Polsce. Dlatego zdecydowała się aby przyznać Nagrody
„Najwybitniejszy Zespół Przyjęć” już
za rok 2018/2019, mimo, że dopiero
z
początkiem
roku
bratniego
2019/2020 ogłoszony został nowy
konkurs członkowski dla wszystkich
Zespołów Przyjęć oraz stopnia Formacji i Rycerskiego.

tegorii spełni wymagania konkursu
i na koniec roku bratniego uzyska
największą liczbę punktów otrzyma
tytuł Najwybitniejszy Zespół Inicja-

cyjny w kategorii Zespół Przyjęć/
Zespół
Stopnia
Formacji/Zespół
Stopnia Rycerskiego oraz ozdobny
grawerton, a jego członkowie nagrody rzeczowe.

Dodatkowo, każdy Zespół Przyjęć,
który uzyska co najmniej 80% punktów Zespołu Inicjacyjnego, który
w kategorii Zespołów Przyjęć zdobył
największą liczbę punktów, otrzyma
tytuł Najwybitniejszy Zespół Przyjęć
oraz nagrodę w postaci ozdobnego
grawertonu. Przy ocenie Zespołów
brana będzie pod uwagę jakość przeprowadzonych Ceremonii oraz następujące dodatkowe kryteria:

Niespodzianką tegorocznej pielgrzymki były Nagrody Rady Stanowej, które przyznane zostały po raz
pierwszy. Są to: Najwybitniejszy Re• liczba przeprowadzonych Ceremonkruter w Polsce oraz Najwybitniejszy
Przypomnę pokrótce jego zasady. ii/prób;
Zespół Przyjęć w Polsce. Tytuł NajZespół Inicjacyjny, który w danej kawybitniejszego Rekrutera otrzymali

www.RycerzeKolumba.com
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• liczba
Braci;

przyjętych/awansowanych

Regulamin konkursu wraz z wytycznymi dot. oceny jakości Ceremonii został już wysłany mailem do De• mobilność Zespołu;
legatów Rejonowych oraz Wielkich
Rycerzy. Zachęcam wszystkich człon• informowanie Wielkich Rycerzy ków Zespołów Inicjacyjnych w Polsce
i Delegatów Rejonowych (z zachowa- do zapoznania się z tym Regulaminiem odpowiedniego wyprzedzenia nem. Znajomość zasad w nim zawarczasowego) o planowanej Ceremonii. tych pozwoli Zespołom lepiej przygotować się do udziału w tym konkur-

sie. Wszystkim Zespołom życzę jak
największej liczby inicjacji przeprowadzonych zgodnie z ceremoniałem
i zdobycia nagrody Najwybitniejszy
Zespół Inicjacyjny.

wyjścia stąd. Cierpimy fizycznie, bo te
same prawie męki ponosimy, co potępieni w Piekle, z tą tylko różnicą, że
my cierpimy do czasu, a tamci na wieki. My sami nic dla siebie zrobić nie
możemy, ale wy możecie zrobić dużo,
ofiarujcie za nas słuchanie Mszy Św.,
różne modlitwy odpustowe, ofiarujcie
– dajcie jałmużnę – a najskuteczniejszą pomoc nam dacie, gdy się postaracie o odprawienie Mszy Św. za nas.
Krew Pana Jezusa we Mszy Św. przez
kapłana ofiarowana zgasi płomienie
czyśćcowe… O jakże szczęśliwi, którzy
za żywota pamiętają, aby się tu nie
dostali. Zachowują przykazania Boskie i Kościelne, unikają grzechów,
spełniają dobre uczynki, odbywają
często Spowiedź, słuchają Mszy Św.
i nauk w kościele, dają jałmużny na
kościoły i ubogich, i nikogo nie
krzywdzą. Biada tym, co zapominają
o przestrodze Pisma Św., że cudzołożnicy, przeklętnicy, pijacy i złodzieje
Królestwa Bożego oglądać nie będą…
Jak liście z drzewa w jesieni, tak dusze
tych grzeszników lecą do Piekła.
A jeżeli przez szczerą Spowiedź i pokutę Piekła uniknęli, to tu do Czyśćca
na długie straszne męki są skazani,
bo nic nieczystego nie wejdzie do
Królestwa Niebieskiego. Teraz to poznajemy, ale już za późno…

bie Bożemu Miłosierdziu i oddanie
Jezusowi tego wszystkiego, czym jesteśmy i co przeżywamy, a więc
wszystkich swoich lęków, obaw, pytań i wątpliwości.”

Zacni Bracia Rycerze,
Mimo kończącego się października
nie kończymy modlitwy różańcowej,
bo na modlitwę za dusze w czyśćcu
cierpiące czekają nasi - bliscy lub dalsi
- zmarli. Nie szczędźmy im modlitwy,
zamawiania Mszy Świętych, wypominków czy zyskiwania odpustów.
„Za każdym razem, kiedy dzięki
twojej modlitwie i ofierze jakaś dusza
może opuścić czyściec, sprawiasz mi
tak wielką radość, jakbyś mnie samego wyrwała cierpieniu” – powiedział
Pan Jezus do św. Gertrudy Wielkiej
z Helfta.
Do Św. Brygidy Matka Boża powiedziała, że posiada tytuł Matki
Dusz Czyśćcowych. „Jestem Matką
tych wszystkich, którzy znajdują się w
miejscu odbywania pokuty. Moje modlitwy łagodzą kary nałożone na nich
za ich grzechy”.

„Powiedz to żyjącym na ziemi”…
Fragmenty z książki Miłość Boga
„Moje przeżycia z duszami czyśći Ojczyzny w życiu sługi Bożej Wandy
cowymi”- zapis wspomnień austriacMalczewskiej:
kiej mistyczki Marii Simmy.
Dziś w nocy gdy się przebudziłam,
Grzechy, które najczęściej prowausłyszałam głos płaczliwy: Zmiłujcie
dzą do czyśćca i zadają najwięcej bólu,
się nad nami przynajmniej wy, krewni
to grzechy przeciw miłości Boga,
i przyjaciele nasi, gdyż bardzo cierpiprzeciw miłości bliźniego, brak przemy w więzieniu czyśćcowym. Wy,
baczenia, nieczystość, zatwardziałość
żyjący, nie macie pojęcia jakie tu męki
serca, wrogość, oczernianie, oszczerponosimy. Cierpimy moralnie, bo się
stwa itp.
rwiemy do oglądania Pana Boga,
a osiągnąć tego nie możemy, bo najDusze czyśćcowe mówiły Marii, że
mniejsza plamka grzechowa, pokutą „do śmierci trzeba się przygotowynie zmazana, przeszkadza nam do wać przez całkowite zawierzenie sie-

www.RycerzeKolumba.com

Jacek Pisz
Dyrektor ds. Członkostwa
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Wizja czyśćca
św. Faustyny Kowalskiej
„Ujrzałam Anioła Bożego, który
mi kazał pójść za sobą. W jednej
chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim
całe mnóstwo dusz cierpiących. Te
dusze modlą się bardzo gorąco, ale
bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Mój Anioł
Stróż nie odstępował mnie ani na
chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie?
I odpowiedziały mi jednoznacznie, że
największym dla nich cierpieniem, to
jest tęsknota za Bogiem. Widziałam
Matkę Bożą odwiedzającą dusze
w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję
„Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi
ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi
znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi
tego więzienia cierpiącego. Usłyszałam głos wewnętrzny, który powiedział: Miłosierdzie Moje nie chce tego,
ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili
ściśle obcuję z duszami cierpiącymi.”
„O godzino straszna, w której widzieć trzeba wszystkie czyny swoje
w całej nagości i [nędzy]; nie ginie
z nich ani jeden, wiernie towarzyszyć
nam będą na sąd Boży. Nie mam wyrazów, ani porównań na wypowiedzenie rzeczy tak strasznych, a chociaż zdaje się, że dusza ta nie jest potępiona, to jednak męki jej nie różnią
się niczym od mąk piekielnych, tylko
jest ta różnica, [że] się kiedyś skończą.”
***
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Jest możliwość jednoczesnego
Od 1 listopada do kin wchodzi ryjne aborcje. Tak było do czasu, aż
wsparcia misji jak również pomocy film „Nieplanowane”, do obejrze- zobaczyła coś, co zmieniło jej życie na
duszom cierpiącym w czyśćcu.
nia którego serdecznie zachęcam. zawsze…
Możliwości takie dają nam co najOto jego recenzja:
mniej dwa zakony misyjne, którym
„Gdybyś miał zobaczyć w tym romożemy przesłać wypominki misyjne
ku tylko jeden film, zobacz Nieplanowspierając finansowo ich działalność
wane…” – ta nieodosobniona opinia
misyjną, a wesprzemy modlitwą równajlepiej oddaje wrażenie, jakie na
nież naszych bliskich zmarłych:
milionach widzów za oceanem wySekretariat Misyjny Braci Mniej- warł obraz dwójki amerykańskich
szych Kapucynów
reżyserów. Dzieło – ze względu na
W każdą sobotę listopada w in- odzew społeczny – określono jako
tencji zmarłych polecanych przez nas przełomowe, a nawet rewolucyjne!
do modlitwy zostanie odprawiona Burza spowodowana próbami ograniMsza św. w Gore w Czadzie przez mi- czenia dostępu do informacji o nim,
sjonarza br. Artura Ziarka. Poprze- a później trudności dystrybucyjne
dzać ją będzie różaniec wypominko- wywołały z kolei debatę o współczewy odmawiany przez młodych Afry- snej cenzurze w mediach społecznokańczyków przygotowujących się ściowych i wolności słowa, która
w Postulacie do życia zakonnego.
otarła się nawet o amerykański Kongres. Niedługo po premierze było
Imiona zmarłych najlepiej przesłać
jasne, że Nieplanowane to coś więcej
elektronicznie na adres:
niż film, to zjawisko kulturowe i spomisje@kapucyni.pl
łeczne.
Ofiary, które zostaną złożone zasilą w części utrzymanie Postulantów
(coś na wzór pomocy klerykom), pozostałe zostaną przekazane na inne
misje prowadzone przez braci kapucynów w Afryce.

XI Międzynarodowe Forum Tato.Net, którego tegorocznym hasłem
jest “Mądrość i Skuteczność” odbędzie się 16 listopada 2019 r. w Łochowie pod Warszawą. Patronat nad Forum obejmuje Prezydent RP Andrzej
Duda. Setki ojców z Polski i z zagranicy zgromadzą się, by wspólnie wymienić się doświadczeniami i zdobywać praktyczną wiedzę na temat
czerpania mądrości i świadomego
życia w rodzinie i społeczeństwie.

Salezjański Ośrodek Misyjny
W intencji zmarłych polecanych
modlitwie, codziennie - przez cały
listopad - odprawiana jest Msza św.
i odmawiany różaniec.

som@misjesalezjanie.pl

Niech nasze ofiary wspomogą misje
i misjonarzy.
Darowiznę za wypominki należy składać na konto:
PKO BP nr 50 1020 1169 0000 8702
0009 6032
z dopiskiem: 1903 - Wypominki 2019
od Rycerzy Kolumba

www.RycerzeKolumba.com

Nieplanowane opowiada o najbardziej kontrowersyjnym i polaryzującym społeczeństwo temacie naszych
czasów i pokazuje kulisy branży aborcyjnej w USA. To najważniejszy film
w tym sporze światopoglądowym,
także dlatego, że pokazuje dramatyczną przemianę kobiety, która od
wewnątrz tworzyła Planned Parenthood. Wobec jej historii nikt nie pozostanie obojętny, bez względu na to,
po której stronie barykady się znajduje. Kategoria wiekowa: 15+

Źródło: rafaelfilm.pl

Darowiznę za wypominki należy składać na konto:
PKO BP nr 97 1020 2892 0000 5502
0016 6371
z dopiskiem: Wypominki 2019 od
Rycerzy Kolumba

Imiona zmarłych najlepiej przesłać
elektronicznie
na
adres:

Prawdziwe „tornado”, jakie wywołał film w USA, ogarnęło także wiele
innych krajów. Dość powiedzieć,
że w Polsce petycję do amerykańskich producentów filmu z prośbą
o udostępnienie go polskim widzom
podpisało 224 tys. ludzi! Nieplanowane to obraz absolutnie nadzwyczajny
nie tylko ze względu na walory filmowe, ale też na fakt, że jego historia
żyje już własnym życiem. Bez względu na światopogląd, trzeba go zobaczyć i przeżyć.

Tymczasem film opowiada zaledwie prowincjonalną historię Abby
Johnson, która jedyne, czego pragnęła, to pomagać kobietom. Z tym nastawieniem już podczas studiów została wolontariuszką, a potem pracownicą jednej z klinik aborcyjnych
potężnej organizacji Planned Parenthood. Głęboko wierząc w prawo kobiet do wyboru, szybko awansowała,
by ostatecznie zostać jedną z najmłodszych w kraju dyrektorek korporacyjnego giganta wykonującego se-

Inicjatywa Tato.Net od 15 lat
wspiera ojców w jak najlepszym pełnieniu ich rodzicielskiej roli motywuje
i wspiera mężczyzn do odkrywania,
że bycie tatą może być najwspanialszą karierą ich życia.
Jako Rycerze Kolumba również się
tam wybieramy i zachęcamy wszystkich do uczestnictwa.
***
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A oto ważne wydarzenia na naj- - 1 grudnia – Pierwsza Niedziela Adbliższy czas:
wentu,
- 3 grudnia – Św. Franciszka Patrona
Misji,
- 1 listopada – Uroczystość Wszyst- - 4 grudnia – Św. Barbary, Barbórka,
kich Świętych,
- 6 grudnia – Św. Mikołaja, Mikołajki,
– I Piątek Miesiąca,
– Pierwszy Piątek Miesiąca,
- 2 listopada – Dzień Zaduszny – - 7 grudnia – Nabożeństwo PierwWspomnienie Wszystkich Wiernych szych Sobót Miesiąca,
Zmarłych,
- 8 grudnia – Uroczystość Niepokala– I Sobota Miesiąca,
nego Poczęcia NMP,
- 11 listopada – Święto Niepodległo- – Druga Niedziela Adwentu,
ści,
- 10 grudnia – Najświętszej Maryi
- 12 listopada – 1948 r. - Kard. Stefan Panny Loretańskiej,
Wyszyński Prymasem Polski,
- 12 grudnia – Najświętszej Maryi
- 16 listopada – NMP Ostrobramskiej, Panny z Guadalupe,
– XI Międzynarodowe Forum Ta- - 15 grudnia – Trzecia Niedziela Adto.Net,
wentu,
- 21 listopada – Ofiarowanie NMP,
- 22 grudnia – Czwarta Niedziela Ad- 24 listopada – Uroczystość Chrystu- wentu,
sa Króla,
- 24 grudnia – Wigilia Bożego Naro- 27 listopada – NMP Cudownego dzenia,
Medalika,
- 25 grudnia – Boże Narodzenie,
- 29 listopada – 1830 r. - Wybuch Po- - 26 grudnia – Św. Szczepana Męwstania Listopadowego,
czennika, Drugi Dzień Świąt,
- 30 listopada – Św. Andrzeja Aposto- – 1655 r. Szwedzi odstępują od Jasnej
ła,
Góry,
- 27 grudnia – Św. Jana Apostoła,

- 28 grudnia – Świętych Młodzianków, Męczenników,
- 29 grudnia – Świętej Rodziny,
– V Niedziela Miesiąca Modlitwy Różańcowej,
- 31 grudnia – Ostatni dzień roku, Sylwester.
Zachęcamy do wypożyczenia
wystawy „Jaś w Drodze” która informuje dzieci, młodzież i dorosłych o tym, że życie człowieka
zaczyna się w momencie poczęcia.
Kontakt: programy@kofc.pl
Zachęcamy również do przekazywania darowizn na ochronę życia ludzkiego przez poniższy link:

www.kofc.pl/jaswdrodze
Vivat Jezus!
Rafał Szczypta
Dyrektor ds. Programowych
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

To przemijanie ma sens...
Jan Paweł II „Tryptyk Rzymski”
Rozważania na listopad św. Papieża o przemijaniu
Drodzy Bracia w Rycerstwie.

Ten sens najdobitniej chyba ukazują pierwsze dni listopada, kiedy
obchodzimy uroczystość Wszystkich
Świętych i Dzień Zaduszny. Zaproszenie do zatrzymania się jest jednocześnie zaproszeniem do zastanowienia
się nad własnym życiem. Bo Bóg nie
po to przecież stworzył człowieka, by
zabrać mu życie, ale po to, by mu je
dać. Jak największy prezent. Na zawsze.

Nadchodzi miesiąc listopad. To
czas refleksji i zadumy nad przemijalnością ludzkiego życia. To czas kiedy
smutek przeplata się z wdzięcznością
a żal z nadzieją. Dlatego myślę, że
warto aby w czasie listopadowych
spotkań naszych Rad, wśród innych
zadań, pochylić się także nad sensem
ludzkiego życia i jego przemijaniem.
Ufam, iż pomocnym w tym będzie
właśnie to rozważanie, oparte na
A zatem życie jest cennym darem.
pięknej nauce Św. Jana Pawła II.
Jest wielką wartością i domaga się
troski. Jednak trzeba nam pamiętać,
Ojciec Święty Jan Paweł II tak pisał
że obecne nasze życie jest życiem
w „Tryptyku rzymskim”:
w drodze. Zdążamy do celu jakim jest
„I tak przechodzą pokolenia. niebo. Dlatego też możemy jeszcze
Nadzy przychodzą na świat i nadzy raz odważnie powtórzyć za św. Janem
wracają do ziemi, z której zostali Pawłem II, że przemijanie ma sens.
wzięci”. Papież dodawał: „Zatrzymaj Ono prowadzi nas do wieczności. Prosię, to przemijanie ma sens, ma sens... wadzi do życia, które nigdy się nie
ma sens... ma sens!”.
kończy. Już we wstępie encykliki

www.RycerzeKolumba.com

„Evangelium Vitae” Papież pisze,
że w sercu orędzia jakie przyniósł Jezus jest życie (por. EV 1).
„Jezus przyszedł na świat, by dać
nam życie i to życie wieczne.”
Śmierć - siostra nasza
W tych dniach owocnym będzie
sięgnięcie do pełnych nadziei tekstów
Św. Jana Pawła II na temat śmierci.
Począwszy od początku pontyfikatu,
kiedy to Papież wygłosił homilię na
pogrzebie jednego z najbardziej znanych kardynałów - Franciszka Sepera,
prefekta Kongregacji Nauki Wiary.
Mówił wtedy:
"Śmierć, której człowiek wierzący
doświadcza jako członek mistycznego
Ciała, otwiera drogę prowadzącą do
Ojca".

9
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I przywoływał znane słowa św. cie, po przejściu na "drugi brzeg", wyFranciszka z Asyżu:
chodzi po człowieka Pan Jezus. A zaraz potem zjawiają się bliscy, którzy
"Bądź pochwalony, mój Panie, za
kochali nas tutaj, na ziemi. I że na
śmierć, siostrę naszego ciała".
pewno tej chwili nie należy się lękać.
Ucztą duchową jest również lektu- Bo śmierć zawsze jest sprawą Bożą.
ra innych homilii papieskich na ten
Śmierć była dla Papieża przejtemat. Wśród nich ta skierowana do
ściem do Tego, którego kochał i któmłodych podczas Światowych Dni
remu tak wiernie służył. Także my
Młodzieży w Denver w 1993 r., kiedy
każdego dnia doświadczamy własnej
Ojciec Święty mówił o prawdziwym
i innych przemijalności. Może mamy
sensie życia właśnie w odniesieniu do
możliwość towarzyszenia innym
śmierci.
w tym najważniejszym dla nich mo"W naszym ludzkim doświadcze- mencie – w chwili pełnej tajemnicy
niu śmierć jest wrogiem życia. Wbrew i doniosłości, w chwili przejścia … Żywszelkim mocom śmierci i wszystkim jemy po to, by umrzeć i stanąć przed
fałszywym nauczycielom Chrystus Bożym obliczem i by wraz z Nim ciewciąż ofiarowuje ludzkości jedyną, szyć się wiecznością. W jednym ze
prawdziwą i realną nadzieję. Dzięki swoich przemówień Św. Jan Paweł II
temu, że przyjął naszą ludzką kondy- tak to wyraził :
cję, Jezus Chrystus może przekazać
Jeśli ktoś lub coś każe ci sądzić, że
wszystkim Życie, które ma w sobie".
jesteś już u kresu, nie wierz w to!
Jakże rozważając ten temat nie Jeśli znasz odwieczną Miłość, która
sięgnąć do książki Jana Pawła II pt. Cię stworzyła, to wiesz także,
"Przekroczyć próg nadziei". Odpowia- że w Twoim wnętrzu mieszka dusza
dając na pytania Vittorio Messoriego, nieśmiertelna.
Papież podkreśla w niej, że świat do- Różne są w życiu" pory roku": jeśli
czesny nie jest w stanie do końca czujesz akurat, że zbliża się zima,
uszczęśliwić człowieka, gdyż nie mo- chciałbym abyś wiedział, że nie jest to
że wyzwolić go od cierpienia i śmierci. pora ostatnia,
bo ostatnia porą Twego życia będzie
"Nieśmiertelność nie należy do
wiosna: wiosna zmartwychwstania.
tego świata. Ona może tylko przyjść
Całość twojego życia sięga nieskońdo człowieka od Boga. Nie lękajcie
czenie dalej niż jego granice ziemskie:
się! (...) istnieje Ktoś, kto dzierży losy
Czeka cię niebo.
tego przemijającego świata, Ktoś, kto
ma klucze śmierci i otchłani".
Uroczystość Wszystkich Świętych
Wreszcie, ostatnie dni życia i cieri Dzień Zaduszny to pozytywne świępienia Jana Pawła II są wielką kateta. Ich przesłanie jest jasne: człowiek
chezą o umieraniu. Papież wyraził
nie umiera, ale nadal żyje, by przejść
w niej po raz ostatni, ale jakże dobitdo zmartwychwstania.
nie, prawdę o śmierci. Śmierci - która
jest bramą, przejściem, początkiem
Te dni są ze sobą ściśle związanowego życia. Ostatnie jego słowa:
ne. W tym czasie objawia się pełny
wymiar Kościoła, który obejmuje zba"Pozwólcie mi odejść do Pana" tę
wionych w niebie, przebywających
prawdę potwierdzają.
w czyśćcu i pielgrzymujących na zie"A teraz? Po tamtej stronie, kto mi.
mu towarzyszy?..." - takie pytanie
1 listopada czcimy wszystkich,
postawił kard. Stanisław Dziwisz
którzy są święci, a więc zbawieni.
w odniesieniu do Jana Pawła II, w zna2 listopada zaś jest czasem modlitwy
nej na całym świecie książce
za tych, którzy znajdują się w czyśćcu.
"Świadectwo".
Te modlitwy mogą skrócić ich trud
No właśnie, kto towarzyszy na- oczyszczenia. Jak bowiem uczy Koszym bliskim, gdy odchodzą? Kto bę- ściół - po śmierci człowiek idzie albo
dzie towarzyszył nam w chwili śmier- na potępienie, albo zostaje zbawiony.
ci? Ks. Jan Twardowski powiedział Zbawiony - to znaczy, że trafia od
kiedyś, że wierzy, iż na tamtym świe- razu do nieba lub najpierw do czyść-
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ca, gdzie cierpi, gdyż musi odpokutować swe winy.
Nie możemy ludzkimi, ziemskimi
miarami mierzyć długości tego cierpienia, trudno określić, czy będzie
ono trwać dwieście czy tysiąc lat. Posługując się kategoriami ziemskimi,
możemy jednak powiedzieć, że nasze
modlitwy mają moc skrócenia czyjegoś cierpienia w czyśćcu. Sam zmarły
bowiem po śmierci nie może już nic
dla siebie uczynić. Jego czas zasługiwania na niebo skończył się na ziemi.
Sam Ojciec Św. 19 sierpnia 2002 r.
– w ostatnim dniu swej ostatniej
8. Podróży Apostolskiej do Polski,
w słowach przez wielu odczytanych
jako Jego testament dla rodaków powiedział:
„Kiedy nawiedziłem to sanktuarium w 1979 roku, prosiłem abyście
się za mnie modlili za życia mojego
i po śmierci. Dziś dziękuję wam
i wszystkim kalwaryjskim pielgrzymom za te modlitwy i za duchowe
wsparcie, jakiego doznaję i proszę, nie
ustawajcie w tej modlitwie, raz jeszcze powtarzam: za życia mojego i po
śmierci. Ja zaś jak zawsze będę odwzajemniał tę waszą życzliwość polecając wszystkich miłosiernemu Chrystusowi i jego mocy.”
Pierwsze dni listopada zatem,
jak żadne inne, przypominają wciąż
na nowo o tajemnicy świętych obcowania. I o tym, że nie samo odwiedzanie cmentarzy jest najważniejsze, ale
Msza św. i modlitwa za zmarłych.
W przeciwnym razie obchody tych
świąt są wielką pomyłką i nic naszym
bliskim zmarłym nie dają. A przecież
wciąż kochamy tych, którzy odeszli,
i pragniemy im pomóc.
Niech zatem te listopadowe dni
umacniają naszą wiarę. Gdy będziemy
odwiedzać groby najbliższych, których zresztą coraz więcej jest po tamtej stronie, uświadommy sobie, że oni
cały czas są z nami, może nawet bardziej niż wtedy, gdy żyli na ziemi.
Ufamy, że kiedyś się z nimi spotkamy.
W tym czasie warto dać na wypominki, zamówić Mszę św., ofiarować odpust zupełny.
Serdecznie zachęcam Was Bracia,
abyście wspólnie z księżmi Kapelanami w Radach podjęli dzieło ofiarowa10
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nia odpustów zupełnych za Rycerzy,
którzy już odeszli do wieczności i być
może czekają w czyśćcu na naszą braterską pomoc. Są to uczynki miłosierdzia. Można to zrobić nawiedzając
z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz
w Dniu Zadusznym. Dodatkowo pomiędzy 1 a 8 listopada przez nawiedzenie cmentarza połączone z modlitwą za zmarłych. Przy tym należy
wypełnić warunki ustanowione przez
Kościół, a są nimi:
1. Wzbudzić intencję otrzymania
odpustu zupełnego.

2. Być w stanie łaski uświęcającej.

Co uczyniło ją taką postacią poniekąd
nieprzemijającą? Co pozwoliło jej
3. Wyzbyć się przywiązania do
przetrwać w pamięci Polaków,
jakiegokolwiek grzechu.
a w szczególności w pamięci Kościo4. Przyjąć w tym dniu Komunię ła?" - pytał Jan Paweł II 16 czerwca
Świętą.
1999 r., w dniu kanonizacji św. Kingi
w Starym Sączu.
5. Odnowić naszą jedność ze
wspólnotą Kościoła poprzez odmó"Jakie jest imię tej siły, która opiewienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” ra się przemijaniu?
oraz dowolnej modlitwy w intencjach
Imię tej siły jest miłość.
bliskich Ojcu Świętemu.
A więc miłość drodzy Bracia, miNa koniec pragnę zamknąć to rozłość to niebo !
ważanie jakby klamrą.

działających świetlicach. Niby to
wszystko dla niego, ale często chodzi
o to, żeby zajmowało nam jak najmniej czasu, bo przecież trzeba pracować i się realizować. Dzisiaj dziecko
dla wielu rodziców jest trochę jak zabawka. Zapomina się , że najważniejsza jest rozmowa, wspólne przebywanie, poznawanie świata, w ogóle
wspólne życie. A współcześnie wygląda to często tak, że każdy siedzi
Bracia Rycerze,
w swoim pokoju, przy swoim kompuzapraszam do przeczytania frag- terze, zajęty sobą. Z przerwą na obiad
mentu tekstu z książki mojego pro- albo i nie.
boszcza księdza Walentego Królaka
Niedorozwój niektórych ojców
o rodzinach wielodzietnych. Ksiądz
polega zaś na tym , że nie chcą być
Walenty pochodzi z rodziny wielooni ojcami, tylko kumplami. A dziecko
dzietnej, na swojej drodze kapłańskiej
potrzebuje figury ojca, mężczyzny, bo
wspiera wiele takich rodzin, w tym
kumpli ma wielu. Ja na przykład nigdy
także moją. Ksiądz Królak pisze:
do swojego ojca nie powiedziałem na
"Czym ta Polska katolicka różni się ty lub po imieniu. Tak samo do matki
od społeczeństw niekatolickich Za- - mówiło się do niej bez żadnych spochodu? Tylko tym, że chodzimy jesz- ufaleń: "mamo".
cze do kościoła? To za mało i to jest
Kościół niezmiennie wzywa wieproblem. Wiara powinna się objawiać
rzące rodziny do płodności. Dla
w konkretach, w małżeństwie,
chrześcijańskiego małżeństwa spraw dzieciach, w wychowaniu ich i przewą fundamentalną jest zapytanie Pakazywaniu im wiary. Gdy ma się więna Boga: " Ile dzieci możemy urodzić
cej dzieci, to łatwiej jest je dobrze wyi wychować?". Czy jednak dzisiaj to
chować, bo rodzice muszą dzielić mięw ogóle się rozgrywa na poziomie
dzy nie swoją miłość. Matki siłą rzewoli Pana Boga i czy małżonkowie w
czy nie tworzą w sobie chorej pępoogóle się modlą o rozeznanie w tej
winy, wiążącej je z jedynakami. Posiasprawie? Oczywiście, że to oni decydanie rodzeństwa naturalnie dziecko
dują, ile będą mieć dzieci, i nikt im
uspołecznia. Dzisiejsza moda na jedtego nie narzuci, ale niech badają, czy
no dziecko nie służy ani jemu, ani ronie kierują się egoizmem, wyrachodzicom, ani społeczeństwu. Poza tym
waniem, wygodnictwem. Może być
wielu rodziców z jednym dzieckiem
tak, że przy ich uwarunkowaniach
myśli, że najważniejsze jest, żeby je
zdrowotnych, psychicznych, może
zabawić, a nie wychować. Kupują mu
i materialnych nie będą mogli mieć
zabawki i ono samo się bawi. Potem
więcej niż dwoje dzieci. Może usłyszą,
bawi się w szkołach w coraz dłużej
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Vivat Jesus!

"Kiedy wpatrujemy się w postać
Paweł Put
Kingi, budzi się to zasadnicze pytanie:

że powinni mieć tylko jedno dziecko,
a i tak spełnią swoje powołanie. Bo to
wcale nie znaczy , że nie będą żyli
w zgodzie z wolą Boga. Zawsze trzeba badać kondycję małżeństwa,
a głównie żony. Może tak być, że ludzie mają niechęć do wielodzietności,
bo wyszli z rodzin, w których była
taka bieda, że dzieci cały czas cierpiały udrękę materialną. A może nie było
miłości, tylko była przemoc, pijaństwo ojca, a dzieci się rodziły w takich
warunkach i zostawiło to w nich jakiś
wielki uraz. Dlatego Kościół daje małżonkom bardzo dużą wolność w tym
zakresie. Absolutnie nie nakazuje wielodzietności, tylko stawia pytanie, czy
małżonkowie przeżywają swoją płodność na gruncie wiary. Gdy się rodzi
kolejne dziecko, to ma się świadomość, że trzeba dla tego dziecka
umierać, trzeba je wychować, trzeba
dać z siebie ogromnie dużo a to nie
jest takie proste. Przecież kolejne
dziecko przynosi bardzo konkretną
rzeczywistość i wtedy rodzi się pytanie: " Czy ja mogę w tę rzeczywistość
ponownie wejść?". I nie można być
człowiekiem naiwnym czy prymitywnym, który nie myśli o tych sprawach.
Można rodzić wiele dzieci, ale trzeba
mieć świadomość, że ma się na głowie też wychowanie tych dzieci do
dorosłości."
Zaczerpnięte z książki "Po prostu Walenty"
Zapraszam Braci Rycerzy do dyskusji i pytań na temat wielodzietności. Mój rycerski email:

rodzina@kofc.pl
Witold Wielgos
11
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Stefan Wincenty Frelichowski
- kapłan, harcerz i męczennik -

Z osobą błogosławionego księdza
Stefana Wincentego Frelichowskiego
zapoznali się uczestnicy IX Stanowej
Konwencji Rycerzy Kolumba w Polsce
w maju 2019 roku w Licheniu. Przygotowana przez dr Roberta Zadurę
prezentacja przybliżyła delegatom
i zaproszonym gościom postać wspaniałego kapłana, harcerza i męczennika. Warto na łamach naszego miesięcznika osobę błogosławionego
księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego zaprezentować wszystkim braciom w rycerstwie.
Stefan Wincenty Frelichowski
urodził się 22 stycznia 1913 r.
w Chełmży, dawnej stolicy diecezji
chełmińskiej, w rodzinie Ludwika Frelichowskiego oraz Marty z domu Olszewskiej. Jego rodzice mieli sześcioro
dzieci: Czesława, Leonarda, Stefana
Wincentego, Eleonorę, Stefanię oraz
Marcjannę Martę. Podstawowym
źródłem utrzymania rodziny była
piekarnia i cukiernia, prowadzone
przez ojca. Wzrastał w rodzinie,
w której panowała atmosfera wzajemnej życzliwości, wzajemnego
wspierania, sumiennej pracowitości.
Panowały tam staropolskie zwyczaje,
duch wyważonej pobożności i głęboki
patriotyzm. W homilii beatyfikacyjnej
św. Jan Paweł II nazwał Stefana
Wi n ce n te g o
F re l i c ho w sk ie g o
„heroicznym świadkiem miłości pasterskiej, miłości, którą wyniósł z domu rodzinnego. Swoje dzieciństwo
szczęśliwie i beztrosko spędził w rodzinie, w której panowała atmosfera
miłości, radości i wzajemnej zgody.
Państwo Marta i Ludwik Frelichowscy
duży nacisk kładli na wychowanie
swoich dzieci w duchu katolickim,
a wspólnotę rodzinną budowali na
modlitwie i wartościach duchowych.”
Siedmioletni Wicek (tak wszyscy
zwracali się do niego) był świadkiem
wkroczenia do Chełmży wojska polskiego, które 20 stycznia 1920 roku
przyniosło miastu i jego mieszkańcom wolność. Od tego momentu rozpoczął się nowy etap jego życia. Po
przystąpieniu do Pierwszej Komunii
świętej został w wieku 9 lat ministrantem. Po ukończeniu czterech
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klas szkoły powszechnej Wicek wstąpił w 1923 roku do ośmioklasowego
męskiego Państwowego Gimnazjum
Humanistycznego w Chełmży. Na
terenie gimnazjum działało kilka organizacji młodzieżowych, w tym Sodalicja Mariańska i harcerstwo.
W czwartej klasie gimnazjalnej, dnia
26 maja 1927 r. został przyjęty do Sodalicji. W dniu 21 marca 1927 r. wstąpił
do Związku Harcerstwa Polskiego, do
24 Pomorskiej Drużyny Harcerzy im.
Zawiszy Czarnego w Chełmży (Hufiec
Toruń). W dniu 26 czerwca 1927 r.
złożył Przyrzeczenie Harcerskie.
W następnym roku, będąc już drużynowym, uczestniczył w zlocie środowiska chełmżyńskiego z okazji Dnia
Harcerza. W 1929 r. uczestniczył jako
reprezentant Chorągwi Pomorskiej
w II Jubileuszowym Zlocie Narodowym Harcerstwa w Poznaniu. Drużynę prowadził do sierpnia 1931. Już na
pierwszych stronach Pamiętnika,
otrzymanego w 1929 roku w prezencie gwiazdkowym od matki, pod datą
16 stycznia 1930 roku napisał niesłychanie dojrzałe słowa o harcerstwie:
„Ja sam wierzę mocno, że państwo,
którego wszyscy obywatele byliby
harcerzami, byłoby najpotężniejszym
ze wszystkich. Harcerstwo bowiem,
a polskie szczególnie, ma takie środki,
pomoce, że kto przejdzie przez jego
szkołę, to jest typem człowieka, jakiego nam teraz potrzeba. A już najdziwniejszą, ale najlepszą jest idea harcerstwa. Wychowanie młodzieży- przez
młodzież. I ja sam, jak długo tylko
będę mógł, co daj Boże, aby zawsze
było, będę harcerzem i nigdy dla niego pracować i go popierać nie przestanę. Czuwaj!”.
.
Szkolna Sodalicja Mariańska umożliwiała Wickowi pogłębić swoją religijność. W roku 1930 został jej prezesem. W tym okresie trenował również
wioślarstwo w Chełmżyńskim Towarzystwie Wioślarskim.
W czerwcu 1931 w Chełmży zdał
maturę, a jesienią wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Decyzja wstąpienia na drogę
kapłaństwa nie przyszła mu łatwo.
Nie było łatwo wszystko zostawić, ale

nie utracił swojej naturalnej radości,
którą nadal promieniował w nowym
środowisku. Chciał oddać się na służbę Bogu. W pamiętniku pisał "Wiem,
że to najlepsza droga. Ufam, że Jezus
mi dopomoże, bo dla Niego ta ofiara.
Wiem, że niegodny jej jestem, ale
chcę być kapłanem wedle Serca Bożego. Tylko takim. Innym nie". W seminarium prowadził ożywioną działalność w różnych organizacjach i kołach seminaryjnych: w ruchu abstynenckim, w akcji misyjnej i charytatywnej na terenie diecezjalnej Caritas.
W seminarium działało od 1926 r.
Starszoharcerskie Zrzeszenie Kleryków. Do niego dołączył kleryk Stefan.
Wkrótce został podharcmistrzem.
W latach 1933-36 pełnił funkcję komendanta kręgu i opiekował się miejscowymi drużynami harcerskimi. Pod
koniec IV roku seminarium (1935 r.)
zorganizował wyjazd na Jubileuszowy
Zlot ZHP do Spały. W trakcie zlotu
zaliczył próbę na stopień Harcerza
Rzeczypospolitej. Jako harcerz doświadczył także momentów trudnych. Wiązały się one częściowo
z jego pragnieniem sprostania
wszystkim wyzwaniom, jakie niosła
obecność w tej organizacji.
Jako diakon został kapelanem
i sekretarzem biskupa Stanisława
Okoniewskiego. W dniu 14 marca
1937 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa chełmińskiego Stanisława Okoniewskiego Na obrazku
prymicyjnym umieścił słowa: „Przez
krzyż cierpień i życia szarego
– z Chrystusem – do chwały zmartwychwstania”.
Od 1 lipca 1938 roku posługiwał
jako wikariusz w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu. Jako duszpasterz szczególnie oddał się pracy pośród dzieci i młodzieży szkolnej. Równolegle z pracą duszpasterską był obecny także w harcerstwie. Za pozwoleniem władz kościelnych objął funkcję kapelana Chorągwi
Pomorskiej ZHP. Tworzył harcerską
i katolicką prasę - redagował m.in.
biuletyn
„Zew
Starszoharcerski”
i
„Wiadomości
K oś c i e ln e ” .
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W przededniu wybuchu II wojny
światowej aktywnie uczestniczył
w Pogotowiu Harcerek i Harcerzy.
Służbę jako instruktor harcerski traktował bardzo poważnie i realizował
tym samym swoje powołanie jako
wychowawca młodzieży i kapłan.
W dniu 11 września 1939 r. został
aresztowany przez Gestapo wraz
z wszystkimi księżmi ze swojej parafii.
Następnego dnia niemal wszystkich
zwolniono, jedynie ks. S. W. Frelichowski pozostał uwięziony o jeden
dzień dłużej. Prawdopodobną przyczyną tego była jego przedwojenna
działalność w harcerstwie i silny
wpływ na młodzież. Kilka dni później
nastąpiły dalsze masowe aresztowania Polaków w Toruniu. W dniu 18
października 1939 r. wśród około 700
zatrzymanych osób, znalazł się także
ks. S. W. Frelichowski. Uwięzionych
osadzono w toruńskim Forcie VII.
W Forcie VII, realizował nadal swoje
ideały harcerskie. Uwięziona młodzież spontanicznie garnęła się do
niego z wielką ufnością. Ksiądz sam
wyszukiwał ludzi szczególnie smutnych i samotnych, chorych i słabych.
Ksiądz Wojciech Gajdus tak wspomina zorganizowane przez księdza Wicka tajne słuchanie spowiedzi w Forcie
VII: „Była w Forcie VII na piętrze
ciemna, sklepiona piekarnia żołnierzy.
Tuż za piecem pod ścianą było trochę
miejsca, gdzie Wicek słuchał spowiedzi. Chłopcy i mężczyźni po omacku
szli do kąta piekarni. Tam czekał Człowiek, który z Bogiem jednał dusze.
Widziałem ludzi, którzy wracali z konfesjonału - piekarni, od człowieka,
który tam zawsze czekał... Ten kapłan
słuchał spowiedzi jak wszyscy inni. Co
wyróżniało tę spowiedź? To był Wicek, on łapał Boga bezpośrednio
i czuło się tę chwilę; coś w głosie...
przenosiło echo głosu słyszalnego
rzadko, dając sercu owo uderzenie,
w którym głodny wyłuskał chleb,
a pusty chwycił pełnię, co jeszcze kazała iść dalej - i zaufać”. Kolejne przystanki w życiu ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego to obozy koncentracyjne w Stutthof, Grenzdorf, Oranienburg Sachsenhausen, wreszcie
Dachau - to kolejne stacje jego drogi
krzyżowej, na której pozostawał zawsze taki sam: nieustraszony w pełnieniu kapłańskiej posługi. W obozie
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organizował potajemne msze św.,
modlitwy, spowiadał i udzielał komunii. Jeden ze współwięźniów, późniejszy biskup chełmiński ks. Bernard
Czapliński, wspominał: „Nikt nie zapomni owego Wielkiego Czwartku
1940 roku, gdyśmy mogli dzięki jego
staraniom i zapobiegliwości - wprawdzie w sposób katakumbowy - odprawić pierwszą, od chwili aresztowania,
mszę świętą”.
W Sachsenhausen ks. Wincenty dostał się do bloku,
w którym sprawował rządy blokowy
Hugo Krey, który słynął ze szczególnego sadyzmu. Krey prześladował
księdza Frelichowskiego, gdyż nie
podobało mu się jego zachowanie
pełne pogody ducha i godności.
Ksiądz Gajdus wspomina: „Jeden był
tylko człowiek na 20. bloku, którego
nie tknął Hugo. Ale to był święty.
Ks. Stefan Wincenty Frelichowski
z Torunia. Jestem przekonany, że jedyną modlitwą w dniu śmierci Hugona, który popełnił samobójstwo, były
słowa Wicka: Boże zbaw... (...)”
Do Dachau przybył w grudniu 1940 r.,
gdzie oprawcy nadają mu numer 22492.
Od samego początku drogi
męczeńskiej ksiądz Stefan Wincenty
Frelichowski prezentował postawę,
którą zachował idąc przez więzienia
i hitlerowskie obozy koncentracyjne
do końca swojego życia. Cechowało ją
oddanie Bogu i drugiemu człowiekowi oraz odszukiwanie głębokiego
sensu w doświadczanym cierpieniu.
„Przygnębienie, apatia, melancholia
i szara beznadziejność to najgroźniejsze choroby obozowe” pisał współwięzień ks. Bernard Czapliński. Ksiądz
Stefan Frelichowski podtrzymywał na
duchu współwięźniów, bronił ich
przed rozpaczą, wzbudzał w nich wolę życia, pomagał przetrzymywać
chwile słabości i przywracał wiarę na
spotkanie z rodziną. W dniu swoich
31. urodzin, trzynaście miesięcy przed
śmiercią, napisał: „Teraz są rzeczywiście trudne godziny losu. Ale w żadnym wypadku położenie nie jest beznadziejne. Tylko przez ofiarę codziennego życia i modlitwy możemy pomóc, aby słońce zechciało zaświecić.”
Na każdym etapie swojej męczeńskiej drogi patrzył śmierci w oczy.
Zetknął się z bestialstwem blokowych
i esesmanów, wyniszczającą pracą
ponad siły, upokorzeniami, biciem

i chłostami, bydlęcymi warunkami
bytu, eksperymentami pseudomedycznymi, wszami i wrzodami, zimnem, głodem, wielogodzinnym wystawaniem na placu apelowym na
mrozie i w słocie. Ksiądz Frelichowski
wykorzystywał rozmaite sytuacje do
posługi duszpasterskiej. Gdy szukano
chętnych do wynoszenia zmarłych ze
szpitala obozowego, zgłaszał się zawsze jako pierwszy. Mówił: „Funkcja
grabarzy przystoi nam - kapłanom.
Mamy okazję pomodlić się za umęczonych braci". W obozowej kostnicy
pośród ludzkich szkieletów i strasznego odoru znajdowały się także żywe osoby, którym przed śmiercią dane było spotkać księdza. Ksiądz Frelichowski przy nadarzającej się okazji
prowadził działalność samarytańską:
opiekował się chorymi, pobitymi, słabymi. Kiedy w obozie w Dachau panował straszny głód, wrażliwe serce
ks. Frelichowskiego pobudziło do powstania obozowej "Caritas". Wyszukiwano najbardziej wycieńczonych, potrzebujących żywności i lekarstw.
Dzielono także zawartość dostarczonych paczek i rozdzielano. Akcję pomocy głodnym podpierał własnym
przykładem. Gdy otrzymywał z domu
paczkę, to zaraz ją przy wszystkich
otwierał i rozdawał zawartość głodującym kolegom. Wielokrotnie przez tę
inicjatywę nie tylko ocalił życie wielu
więźniów, ale przede wszystkim ich
człowieczeństwo, wiarę w Chrystusa
i moc Ewangelii. Na przełomie
1944/45 roku w obozie Dachau wybuchła epidemia tyfusu. Ks. Frelichowski dobrowolnie zaangażował
się w pomoc. Ks. Wincenty opiekował
się chorymi na tyfus, przekradał się
do ich baraków, by nieść im pomoc
i umacniać Eucharystią. Sam nie dałby rady pomóc wszystkim umierającym. Udało mu się pozyskać 32 polskich księży, którzy zgłosili się, by na
tych właśnie blokach pielęgnować
zakażonych. Wszyscy oni bez wyjątku
przeszli ciężki tyfus, a dwóch zmarło.
Ksiądz Wincenty już wcześniej zaraził
się tyfusem plamistym, który w połączeniu z zapaleniem płuc doprowadził
23 lutego 1945 r. do jego śmierci.
Współwięźniowie byli przekonani od
samego początku o świętości ks.
Wincentego. Wyjątkowość zmarłego
kapłana uznali nawet hitlerowcy, pozwalając po raz pierwszy w obozie
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w Dachau na wspólne modlitwy przy
trumnie. Za zgodą władz obozowych
ciało księdza Frelichowskiego zostało
przed spaleniem wystawione na widok publiczny. Stanisław Bieńka,
młody student medycyny, ułożył
zwłoki w prosektorium na katafalku
i przykrył białym prześcieradłem.
Wokół ułożono kwiaty i wieńce.
W milczeniu i nabożnym, modlitewnym skupieniu przesuwał się przez
kostnicę tłum więźniów. Szli młodzi
i starzy. Szli Polacy i cudzoziemcy. Szli
również Niemcy. Znali go wszyscy.
Popłynęła wówczas w jego intencji
niejedna modlitwa gorąca do Stwórcy, niejedna łza szczerego żalu spłynęła po policzku. Odszedł kochany,
święty kapłan. Odszedł człowiek, który swe życie złożył na ołtarzu miłości
i miłosierdzia względem bliźniego
i jego nieśmiertelnej duszy. Zanim
spalono ciało ksiądz Władysław Sarnik naszkicował rysunek twarzy
zmarłego naznaczonej wielkim cierpieniem. Na prośbę księdza Bernarda
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Czaplińskiego, Stanisław Bieńka wyjął
z kciuka i palca wskazującego kostki,
które w przyszłości mogłyby stanowić relikwie. Zdjął również z twarzy
pośmiertną maskę, w której zagipsował jedną z kostek palców. Ksiądz B.
Czapliński po odpowiednim zabezpieczeniu zakopał ją na obozowej plantacji, a po wojnie przywiózł do Polski.
Dwa miesiące później nastąpiło
wyzwolenie obozu w Dachau.
Dachau to kapłańska Golgota
- największą liczbę wśród więzionych
w Dachau księży katolickich stanowili
Polacy - 1780. Z tego 868 poniosło
śmierć.
Ks. Stefan Wincenty Frelichowski
to jedyny męczennik zamordowany
w obozie koncentracyjnym, po którym zachowały się relikwie. Przechowywane są one w ścianie sanktuarium, a także w nielicznych relikwiarzach.

Proces beatyfikacyjny rozpoczęty
został w Pelplinie w 1964 r., a zakończony na etapie diecezjalnym w Toruniu w 1995 r. W dniu 7 czerwca 1999
podczas pobytu w Toruniu, Jan Paweł
II dokonał beatyfikacji Sługi Bożego
ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Bł. ks. phm. Stefan Wincenty
Frelichowski, kapłan i męczennik,
22 lutego 2003 r. został ogłoszony
patronem polskiego harcerstwa. Podczas Mszy św. sprawowanej w katedrze polowej w Warszawie prymas
Polski - kard. Józef Glemp wręczył
biskupowi polowemu WP - gen. dyw.
Sławojowi Leszkowi Głódziowi, opiekunowi harcerek i harcerzy z ramienia
Konferencji Episkopatu Polski, listy
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, uznające bł. ks.
Stefana Wincentego Frelichowskiego
patronem polskich harcerzy. Listy te
bp Głódź przekazał przewodniczącym
organizacji harcerskich działających
w kraju i poza jego granicami.

Janusz Palczewski

14

