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Słowo Delegata Stanowego
cja prasowa Rycerzy Kolumba w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski,
którą poprowadził Rzecznik Prasowy
KEP Ks. Paweł Rytel-Andrianik.
W konferencji wspólnie z nami wziął
udział Sekretarz Generalny KEP
Ks. Bp Artur Miziński. Podczas konferencji przedstawiliśmy historię Rycerstwa w Polsce oraz kierunki dalszego
rozwoju.

Czcigodni Księża Kapelani,
Zacni Bracia Rycerze,

Z Braćmi: Krzysztofem Zubą i Tomaszem Adamskim, na zaproszenie
Ks. Bp Wiesława Śmigla i Ks. Przemysława Drąga, Dyrektora Krajowego
Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin
uczestniczyliśmy w posiedzeniu Rady
ds. Rodziny przy Konferencji Episkopatu Polski. Prezentowaliśmy tam
działalność Rycerzy Kolumba ze
szczególnym uwzględnieniem środowiska rodzinnego.

Wszystkie te spotkania umacniają
nas w przekonaniu, że Zakon Rycerzy
Kolumba stał się Formacją akceptowaną i pożądaną w wielu działaniach
organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje katolickie działające w parafiach, diecezjach i na arenie ogólnopolskiej. Kapłani i Hierarchowie Kościoła Katolickiego wyrażają jednoznaczne poparcie dla naszych działań i jednocześnie
formułują pod naszym adresem konkretne prośby o podejmowanie
wspólnych Dzieł Miłosierdzia, obrony
życia, pomocy rodzinom i wszystkim
potrzebującym naszej pomocy. Zauważana i doceniona jest jednoznaczna postawa Rycerzy jako „mocnego
prawego ramienia Kościoła Katolickiego” w imię zasady „Solidarni z Biskupami i Księżmi”. W dobie zmasowanego ataku na Kościół Katolicki, na
Hierarchów i Kapłanów nie wahajmy
się stanąć murem w obronie wyznawanych wartości, wspierając naszych
Pasterzy. Niech Krzyż Chrystusa nie
będzie tylko „symbolem wiszącym na
ścianie” ale niech będzie Sztandarem,
za którym podążamy „Drogą do ZbaWspólnie z Sekretarzem Stano- wienia”.
wym, Księżmi Kapelanami i Braćmi
Jakże aktualne są słowa, które Ojz Biura Krakowskiego bardzo często
ciec Święty Jan Paweł II wypowiedział
uczestniczymy w spotkaniach z Hiepodczas homilii 6 czerwca 1997 r.
rarchami Kościoła Katolickiego w Polw Zakopanem: „Nie wstydźcie się
sce. W styczniu odbyła się konferenkrzyża. Starajcie się na co dzień poZakończył się okres kolędowy,
w którym wielu księży Kapelanów
korzystając z przygotowanych przez
nas Zaproszeń, prowadziło szeroką
akcję informacyjną i rekrutacyjną.
Nasi Czcigodni Kapelani docierając do
mężczyzn i całych rodzin w swoich
parafiach, informowali o naszej misji
i codziennej działalności oraz zachęcali do włączenia się do czynienia
Dzieł Miłosierdzia realizowanych
przez Rycerzy Kolumba. Pragnę
w tym momencie gorąco podziękować Księżom Kapelanom za tak wielkie zaangażowanie w nasze wspólne
Dzieło. Dziękuję także wszystkim
Braciom Rycerzom w Rejonach i Radach Lokalnych za przekazanie materiałów Kapelanom i zaangażowanie
w docieraniu do nowych środowisk,
nowych parafii, kolejnych mężczyzn
i rodzin, których stale potrzebujemy
aby „odnajdywać i wspierać najbardziej
potrzebujących”,
pomagać
w parafiach, włączać się aktywnie
w programy realizowane przez inne
wspólnoty parafialne, diecezjalne czy
ogólnopolskie.
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dejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie
pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujemy
Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych,
szpitali. Niech on tam pozostanie!
Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym kim jesteśmy i dokąd
zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie.
Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz”.
Aby spełnić nadzieje pokładane
w Rycerzach Kolumba musimy stale
wzrastać w wierze i powiększać swoje
szeregi. W ostatnich miesiącach
w szeregi Rycerzy Kolumba wstąpiło
ponad 400 katolickich mężczyzn pragnących wraz z nami uczestniczyć
w formacji i realizacji kolejnych Dzieł
Miłosierdzia. Bardzo serdecznie witamy wśród Rycerzy każdego katolickiego mężczyznę. Wraz z każdym
nowym Rycerzem zyskujemy nowe
ręce do realizacji Dzieł Miłosierdzia,
nowe pomysły, nowe talenty i co bardzo ważne: kolejną Rodzinę. W nasze
szeregi wstępują także kolejni Księża
Kapelani. To też bardzo ważne, ponieważ każda Rada Lokalna potrzebuje Kapłanów, którzy jako Pasterze
pomogą Rycerzom i ich Rodzinom
podążać drogą do zbawienia. Zachęcam wszystkich Braci Rycerzy do
podjęcia w swoim sumieniu zobowiązania zaproszenia do rycerstwa przynajmniej dwóch kolejnych katolickich
mężczyzn.
Czekamy na każdego katolickiego
mężczyznę, gotowego poświęcić wolny czas i pragnącego włączyć się
w „rycerską pracę” na rzecz najuboższych, najbardziej potrzebujących
i oczekujących naszej pomocy.
16 maja 1999 roku Ojciec Święty
Jan Paweł II w rozważaniach przed
modlitwą Regina Coeli utwierdzał nas
w podążaniu „drogą rycerską”
i umacniał słowami: „Jeżeli działalność
charytatywna chrześcijanina idzie
wiernie za przykazaniem i przykładem Jezusa, staje się także świadectwem o Chrystusie, który oddaje wła3
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sne życie, uzdrawia serce człowieka,
leczy rany zadane mu przez nienawiść
i grzech, przynosi wszystkim radość
i pokój”.

uroczystości w Rzeszowie, Radomiu,
Częstochowie, Gdańsku, Kielcach
i Toruniu. Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo i Patriotyzm to cztery Filary,
na których zbudowany został Zakon
Bardzo cieszy fakt, że wielu Braci
Rycerzy Kolumba.
pragnie czynić kolejne kroki „na rycerskiej drodze rozwoju” poprzez
Wsłuchujmy się w słowa Ojca
przystępowanie do Uroczystości For- Świętego Jana Pawła II, który w Rymacji, Pełni Rycerstwa i Patriotyzmu. cerzach Kolumba widział braterską
To „cnoty rycerskie” pomagające po- formację katolickich mężczyzn zawgłębiać naszą wiarę i wiedzę o Zako- sze wiernie stojących przy Stolicy
nie Rycerzy Kolumba. W najbliższym Apostolskiej i wypełniających misję
czasie zostaną zorganizowane kolejne swojego Założyciela Ks. Michaela

McGivney’a: „Niech każda chrześcijańska wspólnota będzie szkołą modlitwy i miejscem wzrastania w świętości, niech będzie rodziną rodzin,
gdzie przyjęcie Pana i braterstwo
przeżywane wokół Eucharystii wyrażą się w dziele nowej ewangelizacji”.
(Homilia, Watykan, 31.12.2001.)

Vivat Jezus!
Tomasz Wawrzkowicz
Delegat Stanowy
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Katecheza Kapelana
Katecheza 89
Proponuję w tym miesiącu przerwać na chwilę rozważania ks. Prof.
Szymczaka. Pragnę podzielić się kilkoma myślami wypływającymi z zakończonej niedawno tzw. Kolędy czyli
błogosławieństwa domów przez kapłanów i spotkań rodzin ze swoimi
duszpasterzami. Oczywiste jest, że
specyfika każdej parafii jest inna i zależna od wielu czynników społecznych, gospodarczych, no i duszpasterskich. Jednak, jak to ładnie ktoś
powiedział: kolęda jest jedną z form
duszpasterstwa, które ma być duszpasterstwem ucha, otwartych oczu
i wrażliwych serc.
Od 19 lat jestem proboszczem Parafii w centrum Radomia. Jest to stara
dzielnica robotnicza, która od kilkunastu lat systematycznie się zmniejsza liczebnie, ze względu na odpływ
młodych ludzi. Z tego powodu jednocześnie podnosi się średnia wieku
mieszkańców.

dobra całego społeczeństwa”. Zadaniem Kościoła jest dzisiaj nie tylko
obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci, ale także uwrażliwianie na
wartość każdego życia - obejmując
swą troską ludzi starszych, w tym
także przewlekle chorych.

kach sprawiała, że ich mądrość, doświadczenie i świadectwo było bardzo potrzebne i wykorzystywane.
Odgrywali też wielką rolę w wychowaniu religijnym najmłodszych, poprzez codzienną modlitwę i świadectwo.

Musimy pamiętać, że starsi ludzie
mają swoją aktywność, swoje przekonania i zasady życia. Kierują się bardziej zaufaniem do Boga i troską
o Kościół.

Dziś młodzi są przekonani o swoich racjach i nie szukają rady u osób
starszych, a starszych postrzegają
niekiedy jako ciężar i obowiązek opieki.

Niestety, chyba największym dzisiaj problemem ludzi starszych jest
samotność, ubóstwo i brak poczucia
bezpieczeństwa, choroba i inwalidztwo, a także poczucie nieprzydatności. Kult młodości i zdrowia sprawia,
że są niechciani i eliminowani z życia.
Dlatego zadaniem naszym i Kościoła
jest wsparcie tych ludzi w cierpieniu,
niezbędna opieka i aktywizowanie tej
grupy społeczeństwa. Mądrość życiowa, jaką nabyli dzięki doświadczeniu życiowemu i modlitwie, jest często przejawem mądrości Bożej, z której świat nie chce skorzystać.

W ogłoszeniach przeczytałem
niedawno zachętę fundacji zajmującej
się zwierzętami, do zaopiekowania się
bezdomnymi psami. Psy, często piękne i rasowe, oddawane są za darmo.
Jest jednak jeden warunek: Psy nie
oddawane są na łańcuch i do kojca,
lecz wyłącznie do domów, żeby żyły
w towarzystwie rodziny. Ktoś chce
oddać psa, żeby nie siedział samotnie
w domu, bo rodzina nie ma dla niego
czasu. Pomyślałem sobie wtedy, że
większą troską otaczamy zwierzęta
niż swoich bliskich. Ich dokarmiamy,
obsługujemy, ale nie mamy dla nich
czasu. Żyjący samotnie funkcjonują
czasem jak psy w kojcu, którym niczego nie brakuje do życia poza jego
sensem. A oni są niewykorzystanym
skarbem. To właśnie oni mają pełniejsze spojrzenie na życie, na które patrzą całościowo, a nie tylko z perspektywy dnia dzisiejszego i własnych potrzeb. Gotowi są do bezinteresowności, uczą konsekwencji i odpowiedzialności zarówno przed Bogiem jak i ludżmi. Dlatego obecność
osób starszych należy postrzegać
jako dar i duchowe bogactwo. To ich

Naturalnym zatem wyzwaniem
dla nas jest duszpasterstwo ludzi
W dzisiejszym nowoczesnym spostarszych.
łeczeństwie zmieniła się struktura
Rozwój medycyny, polepszenie rodziny. Z modelu wielopokoleniowewarunków pracy i ogólny wzrost do- go stała się z zasady rodziną dwupobrobytu sprawiły, że życie ludzkie się koleniową, często wyizolowaną, osamotnioną, nietrwałą czy rozbitą.
wydłużyło.
W tych warunkach nie ma miejsca dla
Św. Jan Paweł II w swoim Orędziu stabilnego życia osób starszych i zana Wielki Post 2005 roku zaznaczył, graża im samotność i poczucie braku
że zachodzi „konieczność zwrócenia wartości ich życia.
szczególniejszej uwagi na świat tzw.
W rodzinach wielopokoleniowych
trzeciego wieku. Aby pomóc tym,
to
obecność
dziadków we wszystkich
którzy go tworzą, wykorzystywać
wydarzeniach
i codziennych obowiązw sposób pełny swe możliwości dla
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obecność zmusza też do pytania
o sens życia i przemijalność, o powołanie życiowe i przeznaczenie człowieka. Starość nie jest chorobą, lecz
naturalnym etapem życia, który ma
swoje zadania. Oprócz dzielenia się ze
społecznością swoją mądrością i doświadczeniem, musimy zaakcentować
ich ogromne znaczenie w życiu Kościoła. To osoby starsze lepiej doceniają wartość modlitwy, religijność,
moralność i życie duchowe, to one
ukazują wyższość kategorii „być” nad
„mieć” i „działać”. Ich otwartość na
sprawy innych, wspólnoty, widać

szczególnie w ich obecności w życiu
Kościoła. Stanowią oni podstawę
grup modlitewnych, jak np. Koła Żywego Różańca i wielu innych wspólnot modlitewnych, uczestniczą w nabożeństwach i wykazują wielką troskę o Kościół, często opiekując się
świątynią, sprzątając czy dekorując ją
systematycznie. To oni zresztą stanowią główne źródło materialnego
utrzymania parafii, czy dzieł charytatywnych, dzieląc się tzw. „wdowim
groszem”.

Zachęcam zatem do refleksji nad
naszymi relacjami ze starszymi osobami w rodzinie. Czy potrafimy pytać
ich o radę, korzystając z ich mądrości,
czy dzielimy się z nimi swoimi problemami, czy wreszcie korzystamy z ich
wsparcia modlitewnego?
Nabywajmy już teraz mądrości
życiowej, abyśmy nie powtarzali
z żalem, po czasie, słów poety
Ks. Twardowskiego: „Śpieszmy się
kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.

Ks. Wiesław Lenartowicz

Informacje Sekretarza Stanowego
Zacni Bracia
Pragnę przekazać informacje
o wydarzeniach, które czekają nas
w najbliższych miesiącach.
W imieniu Rady Stanowej zapraszam do udziału w X Jubileuszowej
Konwencji Stanowej, która odbędzie
się w dniach 22-23 maja br. w Zakopanem. W miesiącu lutym w Radach
Lokalnych należy dokonać wyboru
Delegatów, którzy wezmą w niej
udział. Przypominam, że Rady Lokalne ustanowione przez Radę Najwyższą przed 1 marca 2020 r. będą mogły
wysłać Delegatów na X Konwencję
z prawem do głosowania, natomiast
utworzone później – jako Obserwatorów. Do 1 marca 2020 r. Rady Lokalne

i do 15 marca 2020 r. Funkcjonariusze
Stanowi powinni zgłaszać Delegatowi
Stanowemu Rezolucje, które mają
być przyjęte na X Konwencji Stanowej. Szczegółowe informacje znajdują
się na stronie internetowej Rycerzy
Kolumba w Polsce, w zakładce dotyczącej Konwencji.
Jak co roku w miesiącu marcu zapraszamy Wielkich Rycerzy na spotkanie formacyjno – szkoleniowe.
Spotkania
zostały
zaplanowane
w Przysieku k. Torunia (2122.03.2020) i Skorzeszycach k. Kielc
(28-29.03.2020). Liczę na niezawodne
przybycie Wielkiego Rycerza lub wyznaczonego innego Rycerza z każdej
Rady Lokalnej.

W najbliższych tygodniach odbędą się także ceremonie formacji i rycerskie (15.02 – Rzeszów, 14.03 –
Gdańsk). Natomiast ceremonie nadania Stopnia Patriotycznego odbędą
się: 21.-go marca w Toruniu oraz 4-go
kwietnia w Rzeszowie. Rejestracji na
ceremonie można dokonać poprzez
Panel Wielkich Rycerzy (sctools).
W celu uzyskania szczegółowych
informacji proszę o osobisty kontakt
na maila sekretarzstanowy@kofc.pl
Pozdrawiam bratersko

Krzysztof Zuba
Sekretarz Stanowy
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

1% z podatku dla Rycerzy Kolumba
Zacni Bracia
Informujemy, że Fundacja Polska
Rada Stanowa Rycerzy Kolumba posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), co pozwala na przekazywanie jej 1% z podatku, jaki wykazujemy w naszych indywidualnych rozliczeniach rocznych za 2019
rok.
Zgodnie z celami Fundacji zebrane
środki z 1% podatków zostaną przeznaczone na Dzieła Miłosierdzia na
rzecz Rodziny i Kultury Życia.

Dodatkowo, Rada Stanowa podjęła decyzję, która umożliwia przeznaczenie części tak zgromadzonych
środków na Dzieła Miłosierdzia prowadzone przez poszczególne Rady
Lokalne.
Wystarczy
dodatkowo
w polu Cel szczegółowy podać 5cyfrowy numer Rady Lokalnej,
która ma otrzymać dofinansowanie w
wysokości 50% przekazanych środków. Pozwoli to na realizowanie zarówno dzieł o charakterze ogólnopolskim, jak i lokalnym.

Gorąco zachęcamy wszystkich
Aby wesprzeć te dzieła wystarczy Braci Rycerzy do propagowania możw deklaracji PIT w polu Numer KRS liwości przekazania
1% swojego
wpisać numer
podatku na rzecz Rycerzy Kolumba KRS 0000384663, a także do wska0000384663
zywania numeru swojej Rady Lokal-

www.RycerzeKolumba.com

nej jako cel szczegółowy. Im więcej
Rycerzy z danej Rady, członków ich
Rodzin oraz sympatyków to uczyni
tym większą kwotę będzie mogła
dana Rada Lokalna wykorzystać na
realizowane przez siebie dzieła.
Informacja uzupełniająca
Dzięki podaniu w celu szczegółowym numeru rady - Rada Lokalna
będzie mogła otrzymać 50% przekazanych środków z 1% podatku po
spełnieniu poniższych formalności. W III kwartale roku Urząd Skarbowy prześle Fundacji Rycerzy Kolumba środki zgromadzone z 1% podatku, wraz z wykazem wpłaconych
kwot i numerów Rad wskazanych jak
cel szczegółowy. Skarbnik Stanowy
dokona zestawienia uzyskanych kwot
5
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z 1% podatku, w podziale na Rady
wskazane jako cel szczegółowy. 50%
środków zostanie przeznaczone na
ogólnopolskie Dzieła Miłosierdzia na
rzecz Rodziny i Kultury Życia, a drugie
50 % (przypadających na daną Radę
Lokalną), na wniosek Wielkiego Rycerza Fundacja Polska Rada Stanowa

Lista kontrolna
funkcjonariuszy Rad lokalnych
Doroczny
dawczy nt.
(F1728).

Formularz SprawozBratniej Działalności

Od 17 stycznia 2019 r. obowiązuje
nowy szablon formularza F1728. Raport ten jest bardzo ważny dla naszego Zakonu, Najwyższego Rycerza

Rycerzy Kolumba przekaże w formie
darowizny na rzecz danej parafii albo
sfinansuje Dzieło Miłosierdzia na
podstawie przedstawionej faktury.
Szczegółowe zasady przekazania darowizny lub sfinansowania zakupu,
zostaną przedstawione jesienią wraz

z informacją dotyczącą zebranych
środków.

i Departamentu ds. Misji Bratniej. To
właśnie dzięki tym sprawozdaniom
możliwe jest określenie wielkości poniesionych nakładów finansowych
oraz zaangażowania bratniego (liczba
przepracowanych godzin) w realizację
poszczególnych rodzajów działalności
programowej, zarówno na poziomie
całego Zakonu jak i jurysdykcji polskiej. Jest także jednym z warunków,
który Rada musi spełnić, aby móc
ubiegać się o Nagrodę Najwybitniejszej Rady. Zachęcam, aby to, jak i inne
sprawozdania, wypełnić i wysłać korzystając z programu ScsTool. Program ten można uruchomić z poziomu dowolnej przeglądarki internetow ej
po
wpi sani u
ad re su:
scstool.rycerzekolumba.com. Raport
powinien być wysłany do 31 stycznia
2020 r. Wielkich Rycerzy, którzy
z różnych powodów nie wysłali tego

sprawozdania proszę, aby mimo
upływu terminu, wysłali to sprawozdanie możliwie jak najszybciej.

Krzysztof Zuba
Sekretarz Stanowy
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Półroczne Sprawozdanie
Pokontrolne Rady (F1295)
Sprawozdanie to, wypełnione na
formularzu F1295 powinno zostać
wysłane w terminie do 15 lutego 2019
r. Można to zrobić korzystając z programu ScsTool.

Per Capita
Wniesienie opłaty Per Capita na
rzecz Rady Najwyższej, wg stanu Rady na dzień 1 stycznia 2020 r., powinno nastąpić nie później niż do 10
kwietnia 2020 r.

Jacek Pisz
Dyrektor ds. Członkostwa
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

„Mamy moralny obowiązek propono- na inicjatywa w zakresie duszpaster- lickich mężczyzn. A przyjęto ich 393
wać członkostwo w Rycerzach Kostwa mężczyzn”.
od początku Roku Bratniego tj. od
lumba każdemu kwalifikującemu się
1 lipca 2019 roku. To m.in. dzięki
Razem z biskupem Wiesławem
katolikowi.
Wam, ale i dzięki każdemu, kto przyprzyjętych zostało w sumie 10 noProszę więc, abyście byli ambasadoczynił się do zaproszenia kolejnego
wych Braci. Ceremonię przeprowadził
rami, abyście mogli dotrzeć do katomężczyzny, jest nas już w Polsce pozespół inicjacyjny z Rady 17030
lickich mężczyzn oraz zaprosić ich do
nad 6 tysięcy. To na pewno dużo, ale
w Sierakowicach. Z pewnością wart
naszego Zakonu.”
chcemy by nas było jeszcze więcej.
odnotowania jest fakt, że Ceremonia
[Najwyższy Rycerz Carl Anderson]
Jednym z naszych celów jest bowiem
ta była pierwszą ceremonią przeprospełnienie marzenia naszego założywadzoną przez nowy zespół inicjacyjciela ks. McGivney’a, aby Rycerze KoZacni Bracia,
ny z Rady w Sierakowicach, która
lumba byli w każdej parafii. Aby ten
prężnie działa pod przewodnictwem
w niedzielę 2 lutego 2020 r. otrzycel osiągnąć musimy systematycznie
Wielkiego Rycerza Brata Przemysłamałem miłą dla mnie i dla wszystkich
docierać do nowych, kolejnych parafii,
wa Zaborowskiego oraz duszpasterRycerzy Kolumba archidiecezji gdańzapoznawać księży proboszczów
ską opieką Kapelana Rady ks. Tadeskiej informację o tym, że do naszej
z działalnością Rycerzy Kolumba, zausza Knuta.
wspólnoty Rycerzy Kolumba został
chęcać i wspierać ich przy tworzeniu
przyjęty Ks. Bp Wiesław Szlachetka
Dziękując Braciom z nowego Ze- w parafii wspólnoty Rycerzy Kolumbiskup
pomocniczy
archidiecezji społu Inicjacyjnego z Sierakowic, pra- ba.
gdańskiej. Tak jak każdy inny kandy- gnę podziękować także wszystkim
Podczas ostatniego listopadowedat, również Ks. Bp Wiesław wziął pozostałym zespołom inicjacyjnym
go spotkania Delegatów Stanowych,
udział w Ceremonii Przyjęcia. Na jej w Polsce. Przyjmijcie Bracia moje serNajwyższy Rycerz Carl Anderson pozakończenie biskup Wiesław Szla- deczne podziękowania za Wasze zawiedział: „Tak jak nasi przodkowie
chetka podziękował za możliwość angażowanie, za wysiłek i czas jaki
spotkali się, by sprostać wyzwaniom
wzięcia udziału w tym „pięknym poświęcacie, aby w sposób godny
swoich czasów, tak my dzisiaj musimy
i ważnym wydarzeniu”. Podkreślił, że i uroczysty przyjmować kolejnych
inspirować współczesnych mężczyzn.
„Rycerze Kolumba to niezwykle cen- mężczyzn do naszej wspólnoty kato-

Musimy wyjść im naprzeciw, by spo-
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tkać ich tam, gdzie oni są. A kiedy to
zrobimy, musimy im pokazać, że są
powołani do bycia mężczyznami Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa". Dla-

ne, młodym mężczyznom trudniej tkań informacyjnych z kandydatami
jest powiedzieć ‘tak’. Dlatego, jak do rycerstwa. Aby jednak te spotkatwierdzi Carl Anderson, "Jest koniecz- nia przyniosły oczekiwane owoce
ne żeby zdobywać nowych Rycerzy w postaci nowych Rycerzy powinnitego nie bójmy się indywidualnie za- w sposób, który uszanuje ograniczo- śmy dobrze się do nich przygotować.
prosić swojego kolegi, sąsiada, brata, ny czas, jaki mogą oni poświęcić na
Minimum to: uzgodniony, dogodojca, syna. Wyjdźmy im naprzeciw. wolontariat oraz by planować działalny dla wszystkich termin spotkania,
Zaprośmy do wspólnego działania. ność Rady tak, by odpowiadały niea także co jest bardzo ważne, uzgodDzięki wspólnemu działaniu sami od- wielkiej ilości czasu, jaką młodzi ojconione z zespołem inicjacyjnym możlikryją, że bycie Rycerzem Kolumba wie mogą ofiarować na rzecz aktywwe terminy Ceremonii Przyjęcia.
jest ich powołaniem jako katolickich ności poza domem."
mężczyzn.
Już teraz dziękuję za wszystkie
Miesiąc luty jest jednym z kilku
Wasze starania, aby zaprosić i wproZapraszając mężczyzn nie zapomi- miesięcy, w którym nie organizujemy
wadzić nowych członków w nasze
najmy o młodych mężczyznach. Naj- w Zakonie Tygodnia Przyjęć z uwagi
szeregi. Jestem przekonany, że dzięki
wyższy Rycerz Carl Anderson, mó- na zakończenie Akcji Kolędowej. Dlawspólnej pracy Rycerze Kolumba
wiąc o wzroście członkostwa podkre- tego Rada Stanowa zachęca Delegaw Polsce nadal będą się dynamicznie
śla, że „rekrutowanie młodych męż- tów Rejonowych oraz wszystkie Rady
rozwijać.
czyzn, którzy są zdecydowani służyć lokalne, aby miesiąc luty, a w szczebliźnim jest bezwzględnym prioryte- gólności okres jego ostatnich dwóch Jacek Pisz
tem dla Rycerzy Kolumba”. Na pew- tygodni, od 16 do 29 lutego 2020 r., Dyrektor ds. Członkostwa
no, ze względu na obowiązki rodzin- był w jurysdykcji polskiej czasem spo- Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

nawracania i słuchania Słowa Bożego
do nas skierowanego. To czas na dobre przygotowanie się na okres świętowania naszego Odkupienia.

Zacni Bracia Rycerze,
za nami już Święta i okres Bożego
Narodzenia, a pod koniec lutego zaczniemy Wielki Post, który ma nas
przygotować do Świąt Wielkanocnych.
Program Refleksji Duchowej
wpisuje się bardzo dobrze w czas
Wielkiego Postu. Polega on na zorganizowaniu i uczestniczeniu w Rekolekcjach lub Dniach Skupienia: czy to
dla Mężczyzn czy też dla całych Rodzin.

modlących się i duchowo adoptujących poczęte dzieci będzie więcej,
tym więcej dzieci zostanie uratowanych. Dlatego tak ważne jest włączenie się w tę modlitwę zarówno sameNiech naszym wzorem będzie
mu, jak również zachęcenie do niej jak
Święty Józef, Oblubieniec Najświętnajwiększej ilości osób.
szej Maryi Panny. Zanośmy do niego
prośby, aby uczył nas być dobrymi
Zobowiązujemy się do codziennemężami i ojcami.
go odmawiania krótkiej modlitwy
i jednej dziesiątki różańca; dodatkowo
Przypadająca Uroczystość Zwiamożna ofiarować jakieś inne dobrostowania Pańskiego, 25 marca, to
wolne postanowienia.
Dzień Świętości Życia i doskonały
moment, kiedy możemy wykonać
To zaledwie 5 minut dziennie, ale
kolejne dzieło związane z ratowaniem tym ofiarowujemy jakiemuś człowiepoczętych dzieci przed śmiercią.
kowi wiele lat życia.
Może to być 9-cio dniowa Nowenna w Intencji Życia lub 9-cio
miesięczna
Duchowa
Adopcja
Dziecka Poczętego Zagrożonego
Zagładą. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zorganizować jedno i drugie
wydarzenie modlitewne.

Czy to nie wspaniałe?
A dodatkowo ratujemy matkę,
ojca, lekarza, pielęgniarkę, czy jeszcze
kogoś innego, od popełnienia śmiertelnego grzechu odebrania życia bezbronnemu człowiekowi.

Nie zwlekajmy zatem i organiWłączając się w Duchową Adopcję
zujmy w parafiach akcję modlitewTo bardzo ważny czas, który nale- Dziecka Poczętego Zagrożonego Zaną Duchowej Adopcji Dziecka Poży dobrze wykorzystać. Wielki Post gładą ratujemy od śmierci jedno
czętego.
to czas pokuty i nawrócenia. Ciągłego dziecko znane tylko Bogu. Im nas,

www.RycerzeKolumba.com
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Rok 2020 został ustanowiony Rokiem Jana Pawła II. Jest to setna rocznica urodzin Karola Wojtyły i dlatego
chcemy to bardzo mocno uczcić.
Święty Jan Paweł II był i jest Papieżem Rodzin. Pamiętamy, że zachęcał
nas do budowania Cywilizacji Życia
i Miłości. Obecny 2020 Rok poświęcony Świętemu Papieżowi Janowi
Pawłowi II jest wspaniałym momentem, aby poprosić naszego Wielkiego
Polaka o wstawiennictwo w niebie
o przemianę ludzkich serc.

Zachęcajmy również innych do włą- - 15 lutego – Błogosławionego Miczenia się w to dzieło.
chała Sopoćko, ojca duchowego
Św. Faustyny,
Zobaczmy również pewną właści- 20 lutego – Świętych Franciszka
wość. Jeżeli wpiszemy w kalendarz
i Hiacynty – Pastuszków z Fatimy,
zamawiane i odprawiane Msze Święte
- 21 lutego – Najświętszego Oblicza
w ciągu całego roku przez ogólnopolJezusa,
ską akcję "2020 Dla Życia" z tymi za- 22 lutego – Katedry Św. Piotra
mawianymi przez nas Rycerzy i odApostoła,
prawianymi w dniu urodzin Świętego
- 26 lutego – Środa Popielcowa,

Jana Pawła II to powstanie znak krzyża.

- 1 marca – I Niedziela Wielkiego
Prośmy Świętego Jana Pawła II Postu,
o błogosławieństwo dla Polski i świa- - 1 marca – Narodowy Dzień PaCo roku na świecie zabijanych jest
ta całego. Amen.
mięci Żołnierzy Wyklętych,
dziesiątki milionów dzieci. W Polsce
- 4 marca – Św. Kazimierza Królezgodnie z prawem również co roku
Czas nagli, mamy wielkie dzieło do
wicza – patrona Polski,
ginie ok. tysiąca nienarodzonych zrobienia na rzecz obrony Poczętego
- 5 marca – Pierwszy Czwartek
dzieci. To wielka porażka ludzkości. Życia.
Miesiąca,
Chcąc uczcić Rok Świętego Jana PawTo od każdego z nas zależy, czy - 6 marca – Pierwszy Piątek Mieła II powstała ogólnopolska akcja
potrafimy wykorzystać ten czas dany siąca,
"2020 Dla Życia", która ma polegać na
nam przez Boga.
- 7 marca – Nabożeństwo Pierwofiarowaniu Mszy Świętych, w intenszych Sobót Miesiąca,
cji całkowitego zaprzestania aborcji
Informację o wszystkich zamówio- 8 marca – II Niedziela Wielkiego
w Polsce, w każdym dniu obecnego nych Mszach Świętych w dniu 18 maPostu ,
2020 roku.
ja w intencji całkowitego zaprzestania
- 8 marca – Dzień Kobiet,
grzechu aborcji proszę zgłaszać na
My, jako Rycerze Kolumba rów- 15 marca – III Niedziela Wielkiego
adres e-mail: programy@kofc.pl
nież chcemy włączyć się w modlitwę
Postu,
w intencji uratowania nienarodzo- 19 marca – Uroczystość Św. Józefa
***
nych dzieci zagrożonych zagładą.
Oblubieńca Najświętszej Maryi
Pamiętamy, że Emilia Wojtyła kiedy A oto ważne wydarzenia na naj- Panny,
nosiła poczętego Karola pod swoim bliższy czas:
- 22 marca – IV Niedziela Wielkiego
sercem również była zachęcana do
Postu,
aborcji, bo miała nie przeżyć tego - 1 lutego – Nabożeństwo Pierw- - 25 marca – Uroczystość Zwiastoporodu. Zresztą poczęte dziecko rów- szych Sobót Miesiąca,
wania Pańskiego – Dzień Świętości
nież miało nie przeżyć. Emilia jednak - 2 lutego – Święto Ofiarowania Życia,
nie posłuchała lekarza. W dniu 18 ma- Pańskiego - Matki Bożej Grom- - 29 marca – V Niedziela Wielkiego
ja przyszedł na świat chłopiec - Karol, nicznej,
Postu.
przyszły wielki Papież Jan Paweł II, - 2 lutego – Światowy Dzień Życia
***
Konsekrowanego,
obecnie Święty Polak.
- 6 lutego – Pierwszy Czwartek
Zbliża się Jubileuszowa X KonwenNiech ten dzień 18 maja 2020 roku Miesiąca,
cja Stanowa. Zachęcam wszystkie
będzie dniem w którym zamówimy co - 7 lutego – Pierwszy Piątek Mie- Rady do zgłaszania programów do
najmniej 100 Mszy Świętych na 100 siąca,
Nagród Stanowych w czterech kaurodziny Świętego Jana Pawła II, - 11 lutego – Najświętszej Maryi tegoriach: WIARA, RODZINA, SPOŁEofiarowanych w intencji całkowitego Panny z Lourdes – Światowy Dzień CZEŃSTWO, ŻYCIE.
zakończenia dokonywania aborcji Chorego,
Zgłoszeń dokonujemy poprzez
w Polsce. A może nawet 100 Mszy - 14 lutego – Świętych Cyryla i Meformularz
STSP w systemie SCSTOOL.
Świętych w każdej diecezji w Polsce. todego – Patronów Europy, Św.
Programy, które można zgłaszać
Walentego,

www.RycerzeKolumba.com
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obejmują działania Rady od 1 kwiet- ten tytuł poprzez poprzez formularz
nia ubiegłego roku do 31 marca bieżą- FAM2 w systemie SCSTOOL.
cego roku.
Ostateczny termin zgłaszania roOstateczny termin w jakim można dzin, które swoim przykładem dają
zgłaszać te dzieła mija 31 marca 2020 wzór rodziny katolickiej również mija
roku.
31 marca 2020 roku.
Konwencja Stanowa to również
***
czas kiedy wybieramy Rodzinę RoWypożyczenie wystawy „Jaś
ku, dlatego bardzo proszę zgłaszać
w
Drodze” która ukazuje dzieciom,
rodziny, które wg Was zasługują na
młodzieży i dorosłym to, że życie

człowieka zaczyna się w momencie
poczęcia, na maila: programy@kofc.pl
Przekazywanie
darowizn
na
ochronę życia ludzkiego jest możliwe
przez poniższy link:

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

Światowy Dzień Chorego
– inicjatywa Jana Pawła II
Drodzy Bracia w Rycerstwie!
To już 11 lutego obchodzić będziemy Światowy Dzień Chorego. Będą
mu towarzyszyć Słowa Jezusa:

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja
was pokrzepię” (Mt 11,28)
Słowa te są wyrazem solidarności
Syna Człowieczego wobec ludzkości
dotkniętej smutkiem i cierpieniem.
Jakże wiele osób cierpi w ciele i na
duchu! Jezus Chrystus wzywa wszystkich, aby pójść do Niego: „przyjdźcie
do mnie” i obiecuje ulgę i wytchnienie. Kiedy Jezus to mówi, ma zapewne
przed oczyma ludzi, których spotyka
każdego dnia na drogach Galilei: wielu
ludzi prostych, ubogich, chorych,
grzeszników, znajdujących się na
marginesie społeczeństwa z powodu
ciężaru prawa i opresyjnego systemu
społecznego.
Jako Rycerze Kolumba w naszej
działalności kierujemy się czterema
podstawowymi wartościami. Jedną
z nich jest miłosierdzie. Wiara uczy
nas, że mamy „miłować bliźniego, jak
siebie samego”. Misja naszego Zakonu i nasza wiara wymaga od nas
czynnego zaangażowania. Nie ma
lepszego sposobu na wyrażenie miłości i współczucia jak poprzez czyn,
przez pomoc potrzebującym. Jest to
powołanie, które powinniśmy podejmować każdego dnia. Nikt sam nie
jest w stanie szerzyć dobra w takim
stopniu, w jakim możemy to czynić
działając wspólnie. Dlatego na samym
wstępie tego rozważania zachęcam
każdego z Was, aby na początku lute-

www.RycerzeKolumba.com

go podjąć w Radach dzieło konkretnej pomocy bliźniemu przez włączenie się w organizację i przebieg Światowego Dnia Chorego. W każdej parafii takowe obchody są organizowane. Choroba każdego naszego bliźniego stawia go w szczególny sposób
pośród owych, “utrudzonych i obciążonych”, którzy przyciągają wzrok
i serce Jezusa. Dlatego nie możemy
pozostać „na kanapie, w strefie komfortu”. Pracy i potrzeb jest wiele. A to
pomoc chorym i potrzebującym
w dotarciu w ten dzień do kościoła
(również wśród nas Rycerzy Kolumba
są osoby chore), posługa i pomoc
naszym Kapłanom podczas sakramentu namaszczenia chorych, który
w ten dzień jest udzielany, czy też
zorganizowanie po Mszy św. choćby
drobnego poczęstunku. Dobrze pamiętamy jak Jan Paweł II w czasie
swojego pontyfikatu zawsze z wielkim sercem i szacunkiem pochylał się
nad ludźmi chorymi. W dniu jubileuszu chorych w 2000 roku w Rzymie
zwrócił się do nich ze słowami pociechy: „Niektórzy z was przykuci są od

lat do łoża boleści: proszę Boga, ażeby dzisiejsze spotkanie przyniosło im
nadzwyczajną ulgę fizyczną i duchową”. Papież wielokrotnie apelował

o modlitwę w intencji cierpiących.
Zachęcał też wolontariuszy do pielęgnowania chorych i troski o najbardziej potrzebujących. Apelował także
do władz oraz do społeczeństwa, by
nie przechodzono obojętnie obok
usprawiedliwionych oczekiwań pomocy dla osób ciężko chorych i ich
rodzin. „Nie wolno rezygnować z soli-

Światowy Dzień Chorego
- inicjatywa św. Jana Pawła
Wielkiego ma już 28 lat!
13 maja 1992 roku - w dniu rocznicy zamachu na swoje życie - papież
św. Jan Paweł Wielki ustanowił Światowy Dzień Chorego. Coroczne jego
obchody odbywają się 11 lutego
- w dzień liturgicznego wspomnienia
Matki Bożej z Lourdes (11 lutego
wspominamy pierwsze ukazanie się
Maryi św. Bernardecie Soubirous
w Lourdes w 1858 r.).
W liście ustanawiającym ten dzień
Ojciec Święty Jan Paweł Wielki napisał:

„Podjąłem decyzję ustanowienia
Światowego Dnia Chorych, który będzie obchodzony 11 lutego każdego
roku w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Podobnie jak 11 lutego 1984 r. ogłosiłem
list apostolski o chrześcijańskim znaczeniu cierpienia ludzkiego, a w rok
później ustanowiłem Papieska Radę
ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia,
tak też uważam za wymowne wybranie tej daty dla obchodzenia Światowego Dnia Chorego”.
Ustanawiając Światowy Dzień
Chorego, św. Jan Paweł II pragnął, aby
ten dzień był dla wszystkich wierzących „owocnym czasem modlitwy,

współuczestnictwa i ofiary z cierpienia dla dobra Kościoła” oraz skiero-

wanym do wszystkich wezwaniem,

darności z nimi tylko ze względów by „rozpoznali w chorym bracie Święmaterialnych” - podkreślił w 1995 r.
te Oblicze Chrystusa, który przez cier-
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pienie, śmierć i zmartwychwstanie daje się być świątynią ludzkiego cierdokonał dzieła zbawienia ludzko- pienia. Sanktuarium maryjne w Lourści” (List o ustanowieniu Światowe- des, jedno z najbliższych chrześcijago Dnia Chorego, 13 maja 1992 r.,).
nom, jest miejscem i jednocześnie
symbolem nadziei i łaski pod znakiem
Jan Paweł Wielki podkreślił rówakceptacji i ofiarowania zbawczego
nież, iż Światowy Dzień Chorego „ma
cierpienia. Razem z Najświętszą Dziena celu uwrażliwienie katolickich inwicą Maryją — jak na Kalwarii, gdzie
stytucji działających na rzecz służby
wzniósł się krzyż Jej Syna — stajemy
zdrowia oraz społeczności świeckiej
przy krzyżach uczynionych z bólu
na konieczność zapewnienia lepszej
i samotności wielu braci i sióstr, któopieki chorym, pomaganie chorym
rych pragniemy umocnić, których
w dowartościowaniu cierpienia na
cierpienia pragniemy dzielić, aby
płaszczyźnie ludzkiej, a przede
w duchowej łączności z całym Kościowszystkim na płaszczyźnie nadprzyłem przedstawić je Panu życia”.
rodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych i popieMając to wszystko na uwadze paranie coraz cenniejszego zaangażomiętajmy o chorych i wszystkich im
wania wolontariatu”.

Z kalendarium pontyfikatu
Jana Pawła II
1979 r. 25 stycznia – 1 lutego

Pierwsza podróż apostolska Jana
Pawła II. Papież odwiedził kraje Ameryki Środkowej: Dominikanę, Meksyk
i Bahamy. W trakcie podróży do Meksyku został niechętnie przyjęty przez
rządzącą tam Partię RewolucyjnoInstytucjonalną, która zwalczała społeczne wpływy Kościoła i represjonowała księży. Mimo to na spotkania
z papieżem i trasy jego przejazdów
przyszło kilkanaście milionów mieszkańców Meksyku. W swoich wystąpieniach Ojciec Święty potępił wyzysk, przemoc, represje wobec Indian
służącym pomocą nie tylko 11 lutego,
i wezwał do niwelowania różnic spoale przez cały rok. Spróbujmy ich czałecznych.
sem odwiedzić, porozmawiać czy
W orędziu na I Światowy Dzień
chociaż na chwilę z nimi posiedzieć. Vivat Jesus!
Chorego, który miał miejsce w LourNa pewno taka pamięć i wsparcie jest Paweł Put
des w 1993 roku Jan Paweł II napisał:
Dyrektor ds. Nauczania
im potrzebna.

„Sanktuarium u stóp Pirenejów wy-
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Ojca Świętego Jana Pawła II
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Narodowa Pielgrzymka do Rzymu
RAMOWY PROGRAM
PIELGRZYMKI
DZIEŃ 1: KRAKÓW - RZYM
16/05/2020
Zbiórka na lotnisku w Krakowie. Przelot do Rzymu z przesiadką w Wiedniu.
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Następnie dalsze zwiedzanie Rzymu Bazylika Św. Pawła za Murami - miejNocleg.
sce pochówku św. Pawła Apostoła,
Bazylika Św. Jana na Lateranie - deDZIEŃ 2: RZYM
dykowana Janowi Chrzcicielowi i Jano17/05/2020
Śniadanie. Udział w uroczystościach wi Ewangeliście, pierwsza spośród
z okazji 100 urodzin Św. Jana Pawła II. czterech bazylik Rzymu. Przejazd na
Czas wolny. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg do hotelu.
obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4: RZYM - KRAKÓW
19/05/2020
DZIEŃ 3: RZYM
Wczesny wyjazd na lotnisko. Przelot
18/05/2020
Śniadanie. Zwiedzanie Rzymu - Kolo- z Rzymu do Krakowa z przesiadką w
seum - z zewnątrz - (najsłynniejszy Wiedniu.
amfiteatr świata), antyczne Forum
Romanum, Capitol (miejsce od cza- Rozkład lotu:
sów antycznych uważane za serce KRAKOW 15:10 - WIEDEŃ 16:15
duchowe, polityczne i kulturalne Rzy- WIEDEŃ 17:35 - RZYM 19:10
mu). Plac Wenecki - przy którym stoi RZYM 9:40 - WIEDEŃ 11:20
pomnik przypominający o wielkim WIEDEŃ 13:20 - KRAKOW 14:20
dziele zjednoczenia państwa włoskiego w latach 1860-1870 przedstawia- CENA 2180 ZŁ/OS.
jący pierwszego jego króla Wiktora
Emanuela II. Panteon - perełka archi- CENA ZAWIERA: przelot do/z Rzymu
tektoniczna wybudowana w I połowie z przesiadką, transfery autokarem
II wieku n.e., jedyna antyczna pozo- Rzym – lotnisko – hotel – lotnisko,
stałość stojąca po dziś dzień w cało- zakwaterowanie w hotelu 3* (lokalny
ści, Piazza Navona - z fontanną standard) położony w Rzymie, ok. 7
"Czterech Rzek" Berniniego, Plac km od Bazyliki Św. Piotra i ok. 2 km
Hiszpański ze słynnymi schodami od Bazyliki Św. Jana na Lateranie; 2
posiłki dziennie (śniadania wzmocniohiszpańskimi, Fontanna di Trevi.

RAMOWY PROGRAM
PIELGRZYMKI
DZIEŃ 1: POLSKA
WYJAZD 13/05/2020
Wyjazd z Warszawy; przejazd przez
Łódź – Częstochowę – Katowice do
Wenecji. Zakwaterowanie w hotelu d’Oro – złoty ołtarz, powstały jeszcze
w okolicach Wenecji. Obiadokolacja. w X wieku. Bazylika powstała w XI
wieku dla przechowania relikwii ŚwięNocleg.
tego, które kupcy weneccy wykradli
z Aleksandrii. Święty Marek stał się
DZIEŃ 2: WENECJA - PADWA
patronem miasta, a jego symbol
14/05/2020
Po śniadaniu wyjazd do Wenecji na – skrzydlaty lew do dziś jest herbem
Wenecji. Następnie obejrzymy zezwiedzanie.
W pierwszej kolejności odwiedzimy wnętrzną część Dzwonnicy i znany na
Plac i Bazylikę św. Marka, gdzie bę- całym świecie 11-metrowy Most Wesdziemy mogli podziwiać m.in. Pala tchnień. Kolejną atrakcją, którą bę-
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ne o ser i/lub szynkę, obiadokolacje
składające się z pierwszego dania np.
makaron, zupa, risotto, drugie danie
mięsne z przystawką, deser lub owoc,
woda), opiekę polskiego pilotatłumacza, obsługę lokalnego przewodnika, ubezpieczenie od kosztów
leczenia 150 000 EURO/os. (+ od chorób przewlekłych do 40% sumy
ubezpieczenia od kosztów leczenia),
od następstw nieszczęśliwych wypadków 4 000 EURO/os., BAGAŻ –
400 EURO/os., obligatoryjną opłatę
na turystyczny fundusz gwarancyjny
13 zł/osoba.
CENIA NIE ZAWIERA: biletów wstępu
do zwiedzanych obiektów; opłat klimatycznych; kosztów realizacji programu oraz napiwków – w sumie obligatoryjnie do płatności na miejscu
70 Euro/osoba; podatków hotelowych, wydatków własnych, posiłków
nie wymienionych w programie.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i kolejność
zwiedzania może ulec zmianie.
2. Cena ważna przy realizacji grupy
42-osobowej.
3. Cena dotyczy osoby w pokoju
2-osobowym. Możliwość dopłaty do
pokoju 1-osobowego na zapytanie
i za dopłatą.
4. Możliwość wykupienia ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (+3,2%
wartości imprezy, należy zgłosić najpóźniej 48h po podpisaniu umowy).
dziemy mogli podziwiać z zewnątrz
będzie Pałac Dożów, który początkowo był siedzibą Dożów, następnie
Napoleona i Cesarstwa Habsburgów,
a obecnie pełni funkcję muzeum.
Ostatnią atrakcją będzie malowniczy
Most Rialto, łączący brzegi Canal
Grande.
Przejazd na zwiedzanie Padwy. Zwiedzanie Bazyliki św. Antoniego, największego kościoła w tym mieście,
w którego wnętrzu znajduje się grób
św. Antoniego Padewskiego. Następnie zobaczymy Prato della Valle, jeden z największych placów w Europie,
gdzie dawniej odbywały się targi.
Obecnie na jego terenie znajduje się
Memmia – wyspa otoczona kanałem,
11
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wzdłuż którego stoi 78 posągów postaci, które przysłużyły się miastu.
Odwiedzimy również, znajdującą się
w pobliżu Bazylikę św. Justyny, w której znajdziemy piękne malowidło Paola
Veronesego
„Męczeństwo
św. Justyny”. Przejazd na obiadokolację i nocleg w hotelu w okolicy Florencji.
DZIEŃ 3: SIENA – CHIANTI
15/05/2020
Śniadanie. Przejazd do Sieny. Zwiedzanie: Sanktuarium św. Katarzyny
Sieneńskiej - jednej z głównych patronek Włoch, kościoła Dominikanów, katedry, baptysterium, Piazza
del Campo, na którym odbywają się
wyścigi konne.
Następnie wyjazd w okolice miejscowości Chianti słynnego regionu zlokalizowanego w środkowej części
Toskanii, między Florencją a Sieną,
z winnicami i pięknymi miasteczkami.
To właśnie stąd pochodzi jedno z najsłynniejszych włoskich win: Chianti
Classico. Zwiedzanie miejscowości
Greve in Chianti i Radda In Chianti,
uważanej za stolicę Chianti. Możliwość degustacji lokalnych win i zakąsek. Przejazd do hotelu w okolicach
Rzymu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4: RZYM – WATYKAN
16/05/2020
Śniadanie, przejazd na zwiedzanie
Watykanu - Zwiedzanie Muzeów Watykańskich - jeden z największych
zbiorów sztuki na świecie z eksponatami od antyku po wiek dwudziesty
oraz Kaplicy Sykstyńskiej ze słynnymi
freskami Michała Anioła - miejsca
wyboru papieży tzw. Konklawe, Ba-
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zylika św. Piotra - miejsca, w którym
od 2 tys. lat spoczywają szczątki
pierwszego papieża - św. Piotra. Grób
św. Jana Pawła II, słynna Pieta Michała Anioła - "najpiękniejsza rzeźba
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości". Następnie dalsze zwiedzanie
Rzymu - Bazylika Św. Pawła za Murami - miejsce pochówku św. Pawła
Apostoła, Bazylika Św. Jana na Lateranie - dedykowana Janowi Chrzcicielowi i Janowi Ewangeliście, pierwsza
spośród czterech bazylik Rzymu.
Zwiedzanie z zewnątrz: Koloseum
(najsłynniejszy amfiteatr świata), antyczne Forum Romanum, Capitol
(miejsce od czasów antycznych uważane za serce duchowe, polityczne
i kulturalne Rzymu).
Następnie zobaczymy Plac Wenecki przy którym stoi pomnik przypominający o wielkim dziele zjednoczenia
państwa włoskiego w latach 18601870 przedstawiający pierwszego
jego króla Wiktora Emanuela II. Panteon - perełka architektoniczna wybudowana w I połowie II wieku n.e.,
jedyna antyczna pozostałość stojąca
po dziś dzień w całości, Piazza Navona - z fontanną "Czterech Rzek" Berniniego, Plac Hiszpański ze słynnymi
schodami hiszpańskimi, Fontanna

di Trevi. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 5: WATYKAN 17/05/2020
Po śniadaniu wezmą Państwo udział
w uroczystościach z okazji setnych
urodzin Św. Jana Pawła II. Uroczysta
Msza Św. pod przewodnictwem Ojca
Świętego Franciszka odbędzie się
w Watykanie.

Po zakończeniu uroczystości Czas
wolny, a Następnie powrót do hotelu;
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 6: BRACCIANO – ORVIETO
– CHIANCIANO TERME
18/05/2020
Śniadanie. Przejazd do Bracciano.
Spacer po miasteczku wywodzącym
się z antycznej osady położonej nad
pięknym wulkanicznym jeziorem.
Przed wiekami było fortecą, siedzibą
papieską i królewską. Zobaczymy
m.in.: główny plac - Primo Maggio,
fontannę i pomnik poległych, kościół
Santa Lucia degli Agricoltori z 1700 r.,
gdzie znajduje się płótno przedstawiające Madonnę w towarzystwie św.
Łucji i św. Franciszka na tle tutejszego
zamku z XVIII w. Z drugiej strony
głównego placu mieści się późnobarokowy kościół Santa Maria Novella
i zaraz obok klasztor Augustyński,
w którym ma siedzibę muzeum miejskie. W głębi starego, średniowiecznego centrum znajduje się katedra
św. Stefana z barokowymi wnętrzami.
Wizyta w zamku Orsini-Odescalchi,
gdzie do dziś przetrwała atmosfera
minionych czasów.
Następnie przejazd do Orvieto. Nawiedzenie Katedry, w której przechowywane są relikwie Cudu Eucharystycznego, gdzie ustanowione zostało Święto Bożego Ciała.
Przejazd na obiadokolację i nocleg do
hotelu w miejscowości Chianciano
Terme.
DZIEŃ 7: FLORENCJA
19/05/2020
Śniadanie. Przejazd do Florencji
– kolebki renesansu. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od kościoła Santa
Croce – Świętego Krzyża – miejsca
pochówku najznamienitszych Włochów z Michałem Aniołem na czele.
Następnie Piazza Signoria, przy którym stoją Galeria Uffizi oraz słynny
Palazzo Vecchio będący przez wiele
lat siedzibą rodu Medyceuszy. Następnie najbardziej znany kościół Florencji – gotycka Katedra Santa Maria
del Fiore, którą wieńczy słynna kopuła Brunelleschiego.
Będziemy również podziwiać stojące
tuż przy katedrze Wieżę Giotta i Baptysterium. Spacer po Florencji zakończymy na „ kipiącym złotem” Ponte
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Vecchio zwanym Mostem Złotników. 2. Cena ważna przy realizacji grupy
Wyjazd w drogę powrotną do Polski. 42-osobowej.
3. Cena dotyczy osoby w pokoju
DZIEŃ 8: POLSKA
2-osobowym. Możliwość dopłaty do
20/05/2020
pokoju 1-osobowego na zapytanie.
Powrót do Polski. Zakończenie pielgrzymki.

4. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (+3,2%
wartości imprezy, należy zgłosić najpóźniej 48h po podpisaniu umowy).

CENA 2390 ZŁ/OS.
CENA ZAWIERA: transfery klimatyzowanym autokarem, zakwaterowanie
w hotelach 3* (lokalny standard),
2 posiłki dziennie (śniadania wzmocnione o ser i/lub szynkę, obiadokolacje składające się z pierwszego dania
np. makaron, zupa, risotto, drugie
danie z dodatkiem warzywnym, deser
lub owoc, woda), opiekę duchową
księdza, opiekę polskiego pilotatłumacza, obsługę lokalnych przewodników, system Audio Guide,
ubezpieczenie od kosztów leczenia
150 000 EURO/os. (+ od chorób przewlekłych do 40% sumy ubezpieczenia od kosztów leczenia), od następstw nieszczęśliwych wypadków
4 000 EURO/os., BAGAŻ – 400 EURO/os., obligatoryjną opłatę na turystyczny fundusz gwarancyjny 10 zł/
osoba.
CENIA NIE ZAWIERA: biletów wstępu
do zwiedzanych obiektów; opłat klimatycznych; podatków hotelowych,
kosztów realizacji programu oraz napiwków – w sumie obligatoryjnie do
płatności na miejscu 180 Euro/osoba;
wydatków własnych, posiłków nie
wymienionych w programie.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i kolejność
zwiedzania może ulec zmianie.
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