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Słowo Delegata Stanowego
Także Najwyższy Rycerz Carl An- Prowadź ceremonie przyjęcia
derson skierował do Rycerzy na ca- w domach poprzez odczytanie tekstu
łym świecie swoje memorandum:
Pierwszego Stopnia.
„Drogi Bratni Przywódco,
Rycerze Kolumba uważnie obserwują sytuację związaną z koronawirusem i jej wpływ na nasz Zakon. Ponieważ wirus rozprzestrzenia się poprzez
osobisty kontakt, działania mające na
celu zahamowanie jego rozwoju kładą
nacisk na potrzebę ograniczenia kontaktów
międzyludzkich
poprzez
zmniejszenie liczby odbywanych podróży, spotkań i innych zgromadzeń.
Zgodnie z tym Rada Najwyższa rekomenduje podjęcie następujących kroków w celu ochrony Braci Rycerzy
i innych osób:
Czcigodni Księża Kapelani,
Zacni Bracia Rycerze,
W sytuacji zagrożenia zdrowia
i życia ludzi na całym świecie, spowodowanej przez koronawirus SARSCoV-2, w miejsce „Słowa Delegata
Stanowego”,
jakie
zamieszczam
w każdym wydaniu ZBROI pozwolę
sobie skierować kilka uwag i porad,
jak powinniśmy postępować w naszej
rycerskiej działalności.
Jak Bracia wiecie podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich spotkań,
które zaplanowane były na marzec
i początek kwietnia. W duchu odpowiedzialności za zdrowie i życie Braci
i Księży Kapelanów, przekładamy na
okres późniejszy następujące wydarzenia:
- Stopień Formacji i Rycerski
w Gdańsku
- Stopień Patriotyczny w Toruniu
- Spotkania Rady Stanowej, Opiekunów i Delegatów Rejonowych
z Wielkimi Rycerzami, które miały się
odbyć w Przysieku i Skorzeszycach
- Stopień Patriotyczny w Rzeszowie
Po rozmowie z Marszałkiem Korpusu Stopnia Patriotycznego odwołana została także Uroczystość na
Świętym Krzyżu.

www.RycerzeKolumba.com

· Odwołaj wszystkie osobiste spotkania, również spotkania robocze,
czekając na dalsze instrukcje
· Odwołaj wszystkie zaplanowane
wydarzenia, które miały mieć formę
publicznego zgromadzenia, czekając
na dalsze instrukcje

- Używaj platform fundraisingowych, by zbierać środki finansowe
przez Internet. Dodatkowe informacje dla członków i ich rodzin znajdziesz na stronach internetowych
MINISTERSTWA ZDROWIA oraz
ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA.
Bądź świadomy, że osoby starsze
i schorowane są silnie narażone na tę
chorobę. To chwila, w której musimy
pogłębić nasze oddanie właśnie tym
zasadom, które nas definiują: Miłosierdziu, Jedności i Braterstwu.
W zbliżających się tygodniach będziemy mieli wiele okazji do tego, by żyć
tymi zasadami w służbie Braciom Rycerzom, naszym rodzinom i społecznościom. Niech ten trudny okres będzie również czasem, w którym jako
Rycerze stajemy w wyłomie i pokazujemy, że jesteśmy uczniami Jezusa
Chrystusa oraz mężczyznami działającymi w służbie drugiemu człowiekowi.

· Odwołaj wszystkie podróże
Z braterskim pozdrowieniem,
w sprawach związanych z funkcjonoCarl A. Anderson Najwyższy Rycerz”
waniem Rycerzy Kolumba, czekając
na dalsze instrukcje
Jednocześnie, w związku z pojaJest wiele sposobów, dzięki któwiającymi się pytaniami przesyłam
rym możesz kontynuować swoje
informacje uzupełniające:
działania, unikając osobistego kontaktu. Poniżej kilka sugestii:
1. Ceremonia przyjęcia może się
odbyć w domu kandydata poprzez
- Prowadź spotkania za pomocą
odczytanie mu tekstu Pierwszego
telekonferencji, Skype'a, Google GroStopnia przez jednego członka zeups lub innych narzędzi.
społu inicjacyjnego. Ponadto, po kon- Używaj narzędzia do organizo- sultacji z Kapelanem Rady, ceremonia
wania webinarów do celów większych przyjęcia może zostać przeprowadzospotkań, takich jak miesięczne spo- na przez zespół inicjacyjny na plebanii
tkania robocze.
parafii z udziałem tylko zespołu i kandydatów.
- Pozwalaj członkom oddawać
głos drogą mailową lub SMSową, by
2. Zachęcamy rady lokalne do
podejmować decyzje lub zatwierdzać stworzenia grupy na WhatsApp dla
kandydatów na członków.
członków danej Rady, aby członkowie
mogli komunikować się ze sobą i in- Używaj narzędzia do rozsyłania
formować m.in. o potrzebie wzajeme-maili w panelu Officers Online, by
nej pomocy.
kontaktować się z członkami.
Bardzo cieszą informacje, jakie
- Wspólnie z innymi funkcjonariupłyną z całej Polski. Rycerze stają na
szami skontaktujcie się z waszymi
wysokości zadania. Wspierają osoby
członkami, aby dowiedzieć się, czy
potrzebujące, a przede wszystkim
potrzebują pomocy.
modlą się o powstrzymanie pandemii
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koronawirusa. Dziękuję naszym Drogim Księżom Kapelanom, którzy
wspierają nas nieustannie w wypełnianiu misji Założyciela Michaela
McGivney’a.

Musicie być mocni tą mocą, którą
daje wiara! Musicie być mocni mocą
wiary! Musicie być wierni! Dziś tej
mocy bardziej Wam potrzeba niż
w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która
Ojciec Święty Jan Paweł II w homiprzynosi pełną radość życia i nie dolii na Krakowskich Błoniach w 1979
zwala zasmucić Ducha Świętego! Muroku mówił: „Musicie być mocni. (…)
sicie być mocni mocą miłości, która

jest potężniejsza niż śmierć. Musicie
być mocni miłością, która cierpliwa
jest, łaskawa jest.”

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

Katecheza Kapelana
siłach zapominając, że każda chwila
naszego życia i każdy włos na naszej
głowie zależą przede wszystkim od
Boga. A najważniejszym celem naszeŚwięty Kościół na liturgiczny czas
go życia jest nasze zbawienie i życie
Wielkiego Postu przygotowującego
wieczne.
nas na przeżywanie najważniejszych
wydarzeń naszej wiary : Męki, Śmierci
Tu pomocą może być nadzwyczaji Zmartwychwstania Jezusa Chrystu- ny czas tegorocznego Wielkiego Posa, wskazuje nam narzędzia do du- stu. W tradycji chrześcijańskiej każde
chowego nawrócenia. Są nimi: post, święto miało swoją wigilię i było pomodlitwa i jałmużna.
przedzone postem. Dzisiaj jednak,
kiedy mamy wokół siebie takie mnóNikt z nas nie spodziewał się, że
stwo dóbr materialnych, a świat
Pan Bóg, w duchowym sensie, da
wmawia nam, że to nam się należy,
nam tak wiele nowych możliwości
tak trudno jest nam narzucić sobie
owocnego przeżycia tego czasu. Nikt
jakiekolwiek wyrzeczenia. Teraz jedteż nie myślał, że szatan „wystawi nas
nak może on być przymusowym
na próbę” w tak niespotykanej foroczyszczeniem. Czasem postu od comie. Będzie nas kusił współczesną
dziennego sposobu funkcjonowania,
wersją pokus, na jakie wystawiał sarobienia tego co lubię, do czego jemego Jezusa. To wszystko w kontekstem przyzwyczajony. Nawet postem
ście wielkiej próby, jaką jest dla nas
od Eucharystii, której wartość możepandemia koronawirusa.
my docenić właśnie kiedy będziemy
Na temat pandemii trudno się wy- mieli ograniczony do Niej dostęp.
powiadać, bo każdy dzień, a nawet Post pozwala nam poznawać siebie,
godzina, przynoszą nowe fakty. Jed- odkrywać swoje lęki i uzależnienia.
nak to my, w mądrości i sile swojej Odkryć prawdziwy głód - głód Boga.
wiary, musimy odnaleźć się w tej Ograniczenie kontaktów daje nam też
wielkiej próbie. Jak rozpoznać głos okazję do wejścia w siebie i głębszą
Bożej Mądrości dany człowiekowi modlitwę. Możemy przeżywać „ puw wiedzy medycznej i jak właściwie stynię w mieście”. Daje nam czas na
jej używać? Co zrobić, żeby nie stać gorliwsze szukanie Boga przez wsłusię upartym człowiekiem z historyjki chiwanie i wczytywanie się w Słowo
o człowieku na tonącym statku, który Boże. Zachęca do szukania pomocy
się nie ratował kiedy przypływały w internecie przez duchowe konfełodzie ratunkowe, ponieważ modlił rencje, czy uczestniczenie w internesię i czekał na bezpośrednią Bożą in- towych rekolekcjach. Już widać owoce
terwencję. Kiedy utonął i stanął przed w ludziach, którzy w tej sytuacji odBogiem rozżalony, że Bóg nie wysłu- krywają na nowo modlitwę różańcochał jego modlitw, wtedy usłyszał od wą czy Koronkę do Bożego MiłosierBoga – ależ ja cały czas wysyłałem do dzia. Uczymy się trwać przy Bogu,
ciebie ratunkowe łodzie, a ty nie wyciszać się i otwierać na Jego obecchciałeś skorzystać.
ność w naszym życiu. Wchodzimy do
„swojej izdebki”, żeby przejrzeć się
Jednocześnie jak nie popaść w paw Bogu i zobaczyć swoje odbicie. Ono
nikę w trosce o swoje życie doczesne
nie będzie takie, do jakiego jesteśmy
i poprzestać wyłącznie na własnych
przyzwyczajeni, będzie prawdziwe,

Katecheza 90
Wielki Post 2020
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a więc może być też bolesne. Będzie
nas wzywać do przemiany i nawrócenia. Sprawi, że staniemy się innymi
ludżmi. Może przestaniemy zwracać
uwagę jak widzą nas inni, jak patrzą
na naszą wiarę, za to zaczniemy żyć
w wolności i w łączności z Bogiem.
Staniemy się Jego świadkami.
Post i modlitwa mają nas kształtować wewnętrznie i duchowo, otwierać
i przygotowywać na spotkanie z Bogiem. Jałmużna zaś jest wynikiem,
owocem naszej przemiany. Tu sprawdzamy czy dobrze pościmy i dobrze
się modlimy. Tu też uczymy się zapominać o sobie i dawać siebie innym.
Wzorem ogromnej rzeszy świętych
i wzorem naszego założyciela, przeżywamy teraz czas wielkiej próby naszej autentyczności i wiarygodności
naszego powołania do służby innym,
nawet z narażeniem własnego zdrowia i życia. Nie możemy szczędzić
jałmużny z własnej posługi, z własnego czasu poświęconego potrzebującym. Jałmużną może być także czas
poświęcony swoim najbliższym, którego na codzień nam brakuje.
Bracia niech nie zabraknie naszej
modlitwy i naszej posługi. Aby nie
było wokół nas nikogo pozbawionego pomocy materialnej i duchowej,
pomocy rycerskiej i posługi kapłana.
„ Oto teraz czas upragniony, oto teraz
dzień zbawienia. Nie dając nikomu
sposobności do zgorszenia, aby nie
wyszydzono (naszej) posługi, okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość, wśród
utrapień, przeciwności i ucisków,
(-) w trudach, nocnych czuwaniach
i w postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez Ducha świętego i miłość
nieobłudną, przez głoszenie prawdy
i moc Bożą (2 Kor 6,2-7).
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Włączajmy się w dzieła naszych
rad lokalnych i parafii, popierajmy
inicjatywy naszych pasterzy. Niech
w naszych oknach oręduje obraz
Matki Bożej, odmawiajmy naszą mo-

dlitwę na czas pandemii, módlmy się twach, aby Maryja otaczała nas opiez całym polskim kościołem na różań- ką i błogosławiła naszej służbie.
cu o godz.20.30 i wspólnie śpiewajmy
Vivat Jezus!
Jasnogórski Apel. Prośmy w modli-

Ks. Wiesław Lenartowicz

Dzień Założyciela
odbywającej się w kościele Najświętszej Maryi Panny, pierwsi członkowie
Rycerzy Kolumba zostali wprowadzeni na łono organizacji. Tym samym
zmaterializował się pomysł ks. Michaela McGivney’a na utworzenie
bratniej organizacji mężczyzn - katolików, której jednym z celów miało
być, jak sam to później określił:
„zapobieganie wstępowaniu ludzi do
tajnych stowarzyszeń”. Druga połowa XIX wieku była bowiem okresem,
w którym Stany Zjednoczone Ameryki zostały dosłownie zalane falą tajnych stowarzyszeń (o wydźwięku
pogańskim lub masońskim).

Najświętszej Maryi Panny w New
Haven liczba członków Rycerzy Kolumba zatrzymała się na dwudziestu
siedmiu, co oznaczało, że było ich za
mało, aby utworzyć Radę. Na szczęście, po publikacji artykułu o nowym
świeckim
zakonie
katolickim
w „Boston Pilot”, tygodniku poświęconym wiadomościom na temat środowiska katolików i Amerykanów
pochodzenia irlandzkiego, znalazła
się duża grupa mężczyzn zainteresowanych Zakonem i utworzeniem Rady. 16 maja 1883 roku w Meriden odbyła się ceremonia zaprzysiężenia 32
nowych członków.

29 marca obchodzić będziemy
kolejną rocznicę powstania Zakonu
Rycerzy Kolumba i tzw. Dzień Założyciela. Tego dnia, w 1882 roku, zgromadzenie ogólne stanu Connecticut
zatwierdziło statut Rycerzy Kolumba
Początki organizacji nie były łaZawiązanie się drugiej Rady Ryceuznający „Miłosierdzie” i „Jedność”
twe. Po upływie roku od pierwszego rzy Kolumba było samo w sobie imjako podstawowe zasady Zakonu.
spotkania ks. McGivney’a z mężczy- pulsem, którego Rycerze Kolumba
Trzy dni później, podczas ceremonii
znami w podziemiach kościoła pw. potrzebowali, aby poczynić krok na-
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przód. W październiku 1883 r. powstała Rada nr 3 w Forest City.
W 1884 roku powstało 9 kolejnych
Rad. W 1885 r. Zakon rozwijał się
w tempie jednej Rady co dwa tygodnie. 14 sierpnia 1890 roku, w dniu
śmierci Księdza McGivney’a, Zakon
Rycerzy Kolumba liczył 6000 członków.

Wiele Rad celebruje rocznicę powstania Zakonu Rycerzy Kolumba,
aby wyrazić wdzięczność Ks. McGivney'owi za to wielkie dzieło, które trwa
już 137 lat oraz, by modlić się o Jego
kanonizację. Dzień ten to również
doskonała okazja, aby przybliżyć parafianom informację na temat działalności Rycerzy Kolumba, szczególnie

tej wykonanej na rzecz parafii i lokalnej społeczności. Może być również
okazją, aby zaprosić i przyjąć kolejnych mężczyzn w nasze szeregi.

Poczętego (w Fundacji Małych
Stópek) pod adresem e-mail: zamowienia@fundacjamalychstopek.pl lub
pod numerem telefonu: 791 138 902.
Mimo, iż gazetki są darmowe, to zachęcam do przekazania jakiejś darowizny na pokrycie kosztów druku i na
działalność fundacji. Ponadto osoby,
które podejmą duchową adopcję
i odeślą do Fundacji Małych Stópek
umieszczony w gazecie formularz
Zacni Bracia Rycerze,
otrzymają specjalnie przygotowany
Posypaniem
głów
popiołem modlitewnik, z rozważaniami na każw ostatnią środę miesiąca rozpoczęli- dy dzień podjętej duchowej adopcji.
śmy Wielki Post, który poprzez moObecny rok jest rokiem wyjątkodlitwę, post i jałmużnę ma nas przywym, ze względu na dzień 18 maja.
gotować do najważniejszych Świąt
W tym dniu świętować będziemy 100
Wielkanocnych.
lat od przyjścia na świat Wielkiego
Trwajmy w tym świętym czasie Polaka. Zachęcamy wszystkich, aby
w łasce uświęcającej, aby ten okres w tym dniu zamówili jak najwięcej
był jak najlepiej wykorzystany i przy- Mszy Świętych, aby odprawiono co
niósł jak największy pożytek.
najmniej 100 Mszy Świętych na setne
urodziny Świętego Jana Pawła II
Jest to także najlepszy moment na
i ofiarować je w intencji całkowitego
przeprowadzenie naszych prograzakończenia dokonywania aborcji
mów obowiązkowych:
w Polsce.
Program Refleksji Duchowej, czyli
Prosimy Świętego Jana Pawła II
Rekolekcje lub Dni Skupienia oraz
o błogosławieństwo dla Polski i dla
Nowenna w Intencji Życia lub Duchocałego świata.
wa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą.
Czas nagli, mamy wielkie dzieło do
zrobienia, na rzecz obrony Poczętego
Włączając się w Duchową Adopcję
Życia.
Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą rzeczywiście ratujemy od
Budujmy piękną, opartą na Chryśmierci konkretne dziecko - Człowie- stusie, Cywilizację Miłości.
ka. Nie możemy zdezerterować, jak
Dziękuję Radom, które pozytywmówił nasz Święty Papież.
nie odpowiedziały na niemy krzyk
Nie zwlekajmy zatem i organizuj- nienarodzonych dzieci.
my w parafiach modlitwę Duchowej
Nie przestawajmy zatem w modliAdopcji Dziecka Poczętego.
twie i zamawianiu Mszy Świętych, bo
W załączeniu ponownie umiesz- czas szybko ucieka...
czam materiały do wydrukowania
Informację o wszystkich zamówioi rozpowszechnienia wśród parafian
nych Mszach Świętych w tym dniu
i znajomych.
lub najbliższej możliwej dacie, w inJest też możliwość zamówienia tencji całkowitego zaprzestania grzegazetek o Duchowej Adopcji Dziecka

chu aborcji, proszę zgłaszać na adres
e-mail: programy@kofc.pl

www.RycerzeKolumba.com

Jacek Pisz
Dyrektor ds. Członkowskich
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Dzień Wielkiego Czwartku jest
dniem ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Dziękujmy
zatem Bogu za te Sakramenty i polecajmy w naszej modlitwie naszych
kapłanów: poczynając od Papieża
Franciszka, Kardynałów, Biskupów,
a kończąc na każdym Kapłanie w parafii.
W Wielki Piątek natomiast rozpoczynamy Nowennę do Bożego Miłosierdzia, do której gorąco zachęcam.
Pomocne materiały możecie Bracia pobrać z naszej strony internetowej.

***
A oto ważne wydarzenia:
- 1 marca – I Niedziela Wielkiego Postu,
- 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych,
- 4 marca – Św. Kazimierza Królewicza – patrona Polski,
- 5 marca – Pierwszy Czwartek Miesiąca,
- 6 marca – Pierwszy Piątek Miesiąca,
- 7 marca – Nabożeństwo Pierwszych
Sobót Miesiąca,
- 8 marca – II Niedziela Wielkiego
Postu ,
- 8 marca – Dzień Kobiet,
- 15 marca – III Niedziela Wielkiego
Postu,
- 19 marca – Uroczystość Św. Józefa
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny,
- 22 marca – IV Niedziela Wielkiego
Postu,
– Narodowy Marsz Życia w Warszawie,
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- 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia,
– Podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego Zagrożonego Zagładą,
- 29 marca – V Niedziela Wielkiego
Postu.

Konwencja Stanowa to również
czas kiedy wybieramy Rodzinę Roku,
dlatego bardzo proszę zgłaszać Rodziny, które według Was zasługują na
ten tytuł (poprzez formularz FAM2
w systemie SCSTOOL).

***

towanie zawsze włączał się Jan Paweł
II poprzez swoje nauczanie. To szczególny czas pokuty i nawrócenia, odkrywania na nowo swojej chrześcijańskiej tożsamości, to czas modlitwy.
Otwórzcie zatem Bracia wasze umysły, aby spojrzeć wokół siebie, i serca,
by rozumieć i być życzliwym; otwórzcie dłonie, aby nieść pomoc. Potrzeby
są ogromne, wiecie o tym dobrze.
Dlatego zachęcam was, abyście z hojnością uczestniczyli w tym dzieleniu
się. Już w Starym Testamencie jałmużna oznaczała gest dobroci człowieka względem jego brata jako naśladowanie czynów Boga, który
pierwszy okazał dobroć człowiekowi.

Jako akt religijny prowadzi do przebaczenia grzechów: „Woda gasi płonący
ogień, a jałmużna gładzi grzechy” (Syr 3, 30) oraz „Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego
grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę,
nasyceni będą życiem” (Tb 12, 8-9).

Ostateczny termin zgłaszania Rodzin, które swoim przykładem dają
Do dawania jałmużny zachęca
wzór rodziny katolickiej, również mija Chrystus: „Gdy ty dajesz jałmużnę,
- 2 kwietnia – Pierwszy Czwartek
31 marca 2020 roku.
niech nie wie lewica twoja, co prawica
Miesiąca,
twoja czyni” (Łk 6, 55). Czyn dobry
- 3 kwietnia – Pierwszy Piątek MieWypożyczenie
wystawy
„Jaś
w postaci jałmużny ma być całkowicie
siąca,
w Drodze”, która uświadamia dziebezinteresowny i znany jedynie Bogu.
- 4 kwietnia – Nabożeństwo Pierw- ciom, młodzieży i dorosłym to, że
szych Sobót Miesiąca,
życie człowieka zaczyna się w moDla Jezusa jałmużna była, obok
- 5 kwietnia – Niedziela Palmowa,
mencie poczęcia, na maila: progra- modlitwy i postu, jednym z trzech
- 9 kwietnia – Wielki Czwartek,
my@kofc.pl
głównych filarów życia duchowego
– Dzień Modlitw za Kapłanów,
(por. Mt 6)
Przekazywanie
darowizn
na
- 10 kwietnia – Wielki Piątek,
ochronę życia ludzkiego jest możliwe
Wielokrotnie zachęcał nas do
– Rozpoczęcie Nowenny do Miłosierna stronie: www.kofc.pl/jaswdrodze
praktykowania tego uczynku miłodzia Bożego,
sierdzia sam Jan Paweł II. Rozważanie
- 11 kwietnia – Wielka Sobota,
poruszające wątek jałmużny, postu
- 12 kwietnia – Niedziela ZmartwychVivat Jezus!
i modlitwy zawiera się w Orędziu Ojca
wstania Pańskiego,
Rafał Szczypta
Świętego na Wielki Post 1979 r. Za- 13 kwietnia – Poniedziałek WielkaDyrektor ds. Programowych
chęcam Bracia, aby to orędzie odczynocny,
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
tać na wielkopostnych spotkaniach
– Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni KatyńWaszych Rad. Nawet proszę o więcej,
skiej,
abyście wydrukowali to Współbra- 16 kwietnia – Międzynarodowy Wielki Post z Janem Pawłem II
ciom, aby każdy mógł zgłębić te bezDzień Kombatanta,
cenne wskazówki Wielkiego Papieża.
- 19 kwietnia – Święto Miłosierdzia
„Przeżywać Wielki Post – znaczy naBożego,
Poniżej pod Orędziem Papieża,
- 23 kwietnia – Uroczystość św. Woj- wrócić się do Boga za pośrednictwem zamieszczam Wam przykład drogi
ciecha, biskupa i męczennika, głów- Jezusa Chrystusa”.
krzyżowej z Janem Pawłem II. PoproJan Paweł II
nego patrona Polski,
ście swoich kapelanów, proboszczów
- 26 kwietnia – Najświętszej Maryi
o możliwość odprawienia jej razem
„Gdy ty dajesz jałmużnę, niech nie
Panny Matki Dobrej Rady,
z Kościołem w dowolny piątek Wiel- 28 kwietnia – Św. Joanny Beretty wie lewica twoja, co prawica twoja
kiego Postu. Niech to będzie jasne
czyni” (Łk 6, 55)
Molli,
przesłanie, kto we współczesnym
- 29 kwietnia – Św. Katarzyny ze Sieświecie jest dla każdego Rycerza Kony, dziewicy i doktora Kościoła, paWielki Post to czas przygotowania lumba wzorem do naśladowania.
tronki Europy.
do świat paschalnych. W to przygoPrzypominam i zachęcam do zgłaszania programów do Nagród Stanowych w czterech kategoriach: WIARA,
RODZINA, SPOŁECZEŃSTWO, ŻYCIE,
które będą wręczane na Jubileuszowej X Konwencji Stanowej.
Zgłoszeń dokonujemy poprzez
formularz STSP w systemie SCSTOOL.
Programy, które można zgłaszać
obejmują działania Rady od 1 kwietnia ubiegłego roku do 31 marca bieżącego roku.
Ostateczny termin, w jakim można
zgłaszać programy, mija 31 marca
2020 roku.

www.RycerzeKolumba.com

Orędzie Ojca Świętego
na Wielki Post 1979 r.
Drodzy Bracia i Siostry !
1. Kościół rozpoczyna Wielki Post.
Jak co roku, wchodzimy w ten okres
rozpoczynając od Środy Popielcowej,
aby przygotować się, w czasie czterdziestu dni, do Świętego Triduum
męki, śmierci i zmartwychwstania
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nawiązuje on też do owego czterdziestodniowego postu, jaki w życiu
ziemskim Chrystusa stanowił wpro-
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wadzenie do objawienia Jego misji także nasze sumienia, a Wielki Post
jako Mesjasza i Odkupiciela.
jest czasem szczególnie stosownym
do rozbudzenia i wychowania sumieKościół w czasie Wielkiego Postu
nia. Kościół przypomina nam właśnie
pragnie ożywić siebie przyjmując ze
w tym okresie nieodzowną konieczszczególną gorliwością misję swego
ność spowiedzi sakramentalnej, abyPana i Nauczyciela w całej jej zbawśmy wszyscy mogli przeżywać zmarczej wartości. Dlatego słucha z najtwychwstanie Chrystusa nie tylko
większą uwagą słów Chrystusa, który
w liturgii, lecz także w naszej własnej
niezależnie od rozwoju wydarzeń czaduszy.
su na różnych płaszczyznach ludzkiego życia, niezmiennie głosi królestwo
Jałmużna i post jako środki nawróBoże. A ostatnim Jego słowem jest cenia i pokuty chrześcijańskiej są ściKrzyż na górze Kalwarii: to jest ofiara śle połączone między sobą. Post
złożona przez Jego miłość dla pojed- oznacza panowanie nad sobą; oznanania człowieka z Bogiem.
cza postawę wymagającą w odniesieniu do siebie, gotowość do wyrzeczeW czasie Wielkiego Postu wszyscy
nia się rzeczy i nie tylko pokarmów
powinniśmy ze szczególną uwagą
- lecz także rozkoszy i różnych przypatrzeć na Krzyż, aby na nowo zrozujemności. A jałmużna - w ujęciu szermieć jego wymowę. Nie możemy wiszym i istotnym - oznacza gotowość
dzieć w nim jedynie pamiątki wydado dzielenia z innymi radości i smutrzeń, jakie miały miejsce przed około
ków, do wspomagania bliźniego,
dwoma tysiącami lat. Powinniśmy
zwłaszcza potrzebującego; do dzielerozumieć naukę Krzyża tak, jak on
nia nie tylko dóbr materialnych, lecz
przemawia do naszych czasów, do
także darów ducha. I właśnie: z tego
dzisiejszego człowieka: "Jezus Chrypowodu powinniśmy otwierać się dla
stus wczoraj i dziś, ten sam także na
innych, odczuwać ich różne potrzeby,
wieki" (Hbr 13, 8). W Krzyżu Jezusa
cierpienia, nieszczęścia, i szukać środChrystusa wyraża się usilne wezwanie
ków - nie tylko w tym, co posiadamy,
do
metanoi,
do
nawrócenia:
lecz nade wszystko w naszych ser"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangecach, w naszym sposobie postępowalię" (Mk 1, 15). I to wezwanie powinninia i działania - dla zaradzenia ich pośmy przyjąć jako skierowane do każtrzebom lub
niesienia ulgi w ich
dego z nas i do wszystkich w sposób
cierpieniach i niedolach.
szczególny z okazji okresu Wielkiego
Postu. Przeżywać Wielki Post — znaTak więc nawrócenie się do Boga
czy nawrócić się do Boga za pośred- przez modlitwę łączy się ze zwrócenictwem Jezusa Chrystusa.
niem się do człowieka. Będąc wymagającymi wobec siebie i wielkodusz2. Sam Chrystus wskazuje nam
nymi wobec bliźnich, w sposób konw Ewangelii bogaty program nawrókretny i równocześnie społeczny wycenia. Chrystus, a po Nim Kościół,
rażamy nasze nawrócenie. Przez pełprzedkłada nam również w czasie
niejszą solidarność z ludźmi, z cierpiąWielkiego Postu środki, które służą
cymi. a zwłaszcza z pozostającymi
do tego nawrócenia. Chodzi przede
w potrzebie, łączymy się z Chrystuwszystkim o modlitwę, potem o jałsem cierpiącym i ukrzyżowanym.
mużnę i post. Trzeba przyjąć te środki
i wprowadzić je w życie stosownie do
3. Wejdźmy zatem w czas wielkopotrzeb i do możliwości człowieka postny zgodnie z wiekową tradycją
i chrześcijanina naszych czasów. Mo- Kościoła. Wejdźmy w ten okres zgoddlitwa pozostaje zawsze pierwszym nie ze szczególną tradycją Kościoła
i podstawowym warunkiem zbliżenia w Rzymie: Patrzą na nas pokolenia
się do Boga. W czasie Wielkiego Po- uczniów i wyznawców Chrystusa,
stu powinniśmy modlić się, powinni- którzy tutaj dali Mu szczególne świaśmy usiłować modlić się więcej; szu- dectwo wierności, nie
szczędząc
kać czasu i miejsca, aby się modlić. To nawet własnej krwi. Przypominają ich
modlitwa na pierwszym miejscu spra- nam te katakumby i najstarsze sankwi, że wydobędziemy się z obojętno- tuaria w Rzymie. Przypomina ich cała
ści i uczyni nas wrażliwymi na sprawy historia Wiecznego Miasta.
Boga i duszy. Modlitwa wychowuje
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Wejdźmy w ten okres, rozpoczynając od Środy Popielcowej, od dnia,
w którym Kościół posypuje nam głowy popiołem na znak tymczasowości
naszego ciała i naszej doczesnej egzystencji, upominając nas w liturgii:
"Pamiętaj,
że
prochem
jesteś
i w proch się obrócisz". Przyjmijmy
z pokorą ten znak pokuty, ażeby
z tym większą mocą mogła odnowić
się, w sercu i w sumieniu każdego
z nas, tajemnica Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, tak
byśmy również my mogli "wkroczyć
w nowe życie" (Rz 6, 4).

Droga Krzyżowa z Janem
Pawłem II
WSTĘP
Każdy z nas powołany jest do
świętości. Droga, która prowadzi do
tego celu jest trudna, ale możliwa do
przebycia. Potwierdzają to liczne beatyfikacje i kanonizacje, których jesteśmy świadkami. Przykładem może
być Papież Jan Paweł II. W jego życiu
nie brakowało cierpień i trudności, ale
żadna z nich nie zawróciła go z drogi
prowadzącej do nieba. Chciejmy
w czasie tego nabożeństwa Drogi
Krzyżowej czerpać przykład z Jana
Pawła II i uczyć się od niego jak żyć,
aby nie stracić z oczu Chrystusa.
I. Jezus na śmierć skazany
Jan Paweł II o swoim wyborze na
Stolicę Piotrową powiedział, że był to
„wyrok Konklawe”. Decyzję kardynałów odczytał jako wolę Bożą względem siebie i pomimo obaw przyjął ją.
Chrystus w czasie rozmowy z Piłatem
miał szansę na podjęcie próby uniknięcia swojego losu. Jednak On milczał, bo w wydarzeniach, które Go
spotkały dostrzegł Bożą wolę i chciał
być jej posłuszny. Bóg każdego z nas
wielokrotnie stawia w sytuacji rozmaitych wyborów. Czasem zaprasza nas
do pójścia za nim drogą, która jest
trudna i wymagająca. Tylko od nas
samych zależy czy właściwie odczytamy Bożą wolę i czy będziemy mieć
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odwagę, aby podążać za nią każdego
dnia.

IV. Jezus spotyka Matkę swoją

TOTUS TUUS – Cały Twój Maryjo.
II. Jezus bierze krzyż na swoje ra- Doskonale znamy te słowa. Dla Jana
miona
Pawła II były one nie tylko wybraną
dewizą, ale przede wszystkim wyrażeniem ogromnego zaufania i oddaPrzyjmując godność następcy św. nia Maryi. Wcześnie osierocony przez
Piotra – Jan Paweł II świadomie przy- swą ziemską matkę w Maryi szukał
jął na siebie trud dźwigania krzyża matczynego wsparcia i opieki. Do niej
odpowiedzialności za Kościół i całko- nieustannie się zwracał powierzając
witego oddania się na służbę Bogu Jej swoje radości i troski. Maryja dla
i ludziom. On nie tylko ten krzyż przy- każdego z nas jest matką, choć my
jął, ale i go pokochał. Tę łączność najczęściej przypominamy sobie
z krzyżem, to zespolenie z nim mogli- o tym, że jesteśmy jej dziećmi w obliśmy
wielokrotnie
obserwować, czu kryzysowych sytuacji. Tymczazwłaszcza w tych momentach braku sem Ona jako matka chce towarzysił, gdy papież wspierał się na nim szyć nam we wszystkich chwilach
i przytulał szukając w nim jakby życia, także tych radosnych, albo tych
umocnienia. Każdy z nas pełni w ży- po prostu zwyczajnych. Ona pragnie,
ciu wiele ról – małżonka, rodzica, są- aby każdy z nas mógł powiedzieć –
siada, pracownika. Za każdą z tych jestem cały Twój Maryjo.
funkcji idą konkretne, codzienne obowiązki. To czy z należytą troską do
nich podchodzimy oraz czy nie uchyV. Szymon z Cyreny pomaga nieść
lamy się przed dźwiganiem trudów krzyż Jezusowi
naszego życia jest miarą tego, na ile
jesteśmy uczniami Chrystusa.
W trakcie pontyfikatu papieżowi
pomagało wielu ludzi, bo sam nie
III. Jezus po raz pierwszy upada zdołałby kierować Kościołem. Po jego
pod krzyżem
śmierci wielu mówiło, że służba papieżowi prowadziła ich do osobistego
uświęcenia. Jan Paweł II był wyjątkoPamiętny maj 1981 roku i zamach wym człowiekiem i bycie blisko niego
na Placu św. Piotra. Wkrótce potem z pewnością było bodźcem do pracy
równie pamiętna scena z więzienia, nad sobą, ale w rzeczywistości każda
kiedy Jan Paweł II odwiedza zama- pomoc skierowana ku jakiejkolwiek
chowca. Dla każdego z nas to niezwy- osobie jest służbą Chrystusowi. Nie
kła lekcja przebaczania. Wielokrotnie da się być chrześcijaninem, nie da się
spotykają nas sytuacje, w których kroczyć za Chrystusem nie dostrzemożemy uczyć się tej trudnej sztuki. gając po drodze innych ludzi z ich
Kto z nas nigdy nie został oszukany, problemami i troskami. Każdy z nas
upokorzony, wyśmiany, rozczarowa- musi być codziennie gotowy do słuny czyjąś postawą, albo skrzywdzony żenia innym. Nie tylko tym których
w inny sposób? Jednak krzywda, któ- lubimy, nie tylko okazjonalnie, nie
rej nie potrafimy wybaczyć staje się tylko z przymusu, ale zawsze,
jednocześnie naszym upadkiem. Jan bo w każdym człowieku mieszka
Paweł II wybaczył swemu niedoszłe- Chrystus, a służba Chrystusowi jest
mu mordercy. Chrystus wybaczył drogą do świętości.
nam wszystko, a my? Czasem nie
chcemy wybaczyć nawet drobnych
przewinień. Podejmujesz walkę o to,
VI. Weronika ociera twarz Jezusoaby nauczyć się wybaczać czy wolisz wi
tkwić przygnieciony własnym poczuciem krzywdy?
Wielokrotnie mogliśmy obserwować jak ludzie lgnęli do papieża,
chcieli spojrzeć mu w oczy, dotknąć

www.RycerzeKolumba.com

jego dłoni. Wyjątkowe były sytuacje,
kiedy jakiemuś dziecku udało się dostać do Jana Pawła II, a on brał je na
ręce i przytulał. Dzieci wyczuwały, że
papież jest kimś bardzo bliskim. Tej
spontaniczności dziecka potrzeba
dziś każdemu z nas. Gdy dorastamy
zaczynamy kalkulować co wypada,
a co nie, co inni powiedzą, jak nas
ocenią. Jednak wiary nie można przyjąć rozumowo, trzeba ją przyjąć swym
sercem. Nie bójmy się postawy dziecięctwa duchowego, nie bójmy się
zaufać Bogu, tak jak dziecko ufa bezgranicznie swemu ojcu i pamiętajmy,
że poprzez modlitwę, Eucharystię czy
spowiedź możemy przytulić się do
naszego najlepszego Ojca i poczuć się
bezpiecznie w Jego ramionach.
VII. Jezus po raz drugi upada pod
krzyżem
Przekonanie o własnej wyższej
wartości i chęć dominacji często prowadzą nas do życiowych upadków.
Prowadzimy
burzliwe
rozmowy
o konfliktach w innych krajach, krytykujemy walki o władzę, obawiamy się
o pokój na świecie, a tymczasem ani
w naszych rodzinach, ani nawet
w naszych sercach tego pokoju nie
ma. Papież pokazał nam, że o pokoju
nie wystarczy mówić, ale swym życiem trzeba o niego zabiegać. On rozmawiał z każdym. Na nikogo nie patrzył z góry, nie wyróżniał, ani nie
potępiał. Na drodze ekumenizmu
dążył do jedności chrześcijan, ale
i wyznawcom innych religii zawsze
okazywał szacunek. My także powinniśmy przestać wreszcie budować
wokół siebie mury niezgody i obarczać się nawzajem ciężarem zawziętości i fałszywej dumy. Pierwszy wyciągnij rękę do zgody, bo budowanie
pokoju na świecie trzeba zacząć od
samego siebie.
VIII. Jezus pociesza płaczące niewiasty
Papieskie pielgrzymki do Polski.
Tłumy ludzi – głośne okrzyki i gromkie brawa. Radość i euforia. Kolejne
rocznice – wyboru, śmierci, pobytu
9
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w naszym kraju. Kolorowe zdjęcia
w gazetach, wspomnienia w telewizji.
Wzruszenie i łzy. A na co dzień? Papież mówił do nas o Bożej miłości,
o odwadze wiary, zaufaniu, moralności, przebaczeniu. My najbardziej zapamiętaliśmy zdanie o wadowickich
kremówkach. On całe życie wskazywał nam na Boga – my poprzestajemy jedynie na nazywaniu jego imieniem kolejnych ulic, placów, szkół.
Mówimy o sobie – pokolenie JP2,
a jednocześnie nie umiemy się zdobyć
po sięgnięcie do jego encyklik czy
homilii choć są powszechnie dostępne. Czy oprócz emocji i wzruszeń zostało w nas cokolwiek z nauki Jana
Pawła II?
IX. Jezus po raz trzeci upada pod
krzyżem
Natura ludzka jest słaba co sprawia, że ciągle popadamy w grzechy.
Świadomość ta często wywołuje
w nas zniechęcenie do podejmowania
trudu pracy nad sobą. Jan Paweł II dał
nam przykład, iż w życiu trzeba być
wytrwałym w podążaniu za pierwotnie wybranym celem. W ostatnich
latach jego pontyfikatu z różnych
stron pojawiały się głosy, iż ze względu na stan zdrowia powinien zrezygnować z piastowanej funkcji. Mimo
tych ataków nie porzucił swych obowiązków, bo uznał, że to Bóg zdecyduje kiedy jego misja dobiegnie końca. Tej wytrwałości i odwagi wiary
powinniśmy uczyć się od papieża. To
nic, że znowu popełnimy ten sam
grzech, albo że ktoś wyśmieje nasze
religijne praktyki. Trzeba zaufać Bogu, że ta nasza kamienista i pełna
upadków droga prowadzi do właściwego celu i iść nią wbrew ludzkiej logice i podszeptom współczesnego
świata.
X. Jezus z szat obnażony
Proces beatyfikacyjny to czas,
w którym życie kandydata na ołtarze
zostaje wręcz prześwietlone, aby
przekonać się, jaki naprawdę był dany
człowiek. Po dokładnej analizie życia
i postaci Jana Pawła II zdecydowano
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zaliczyć go w poczet błogosławionych, bo całe jego życie było spójne
i we wszystkich sytuacjach - nie tylko
publicznych, starał się zachować
wierność Bogu. My czasem staramy
się być dobrzy wtedy, gdy ktoś nas
obserwuje. Wydaje nam się, że nasze
złe myśli, słowa i zachowania nigdy
nie wyjdą na jaw. Jednak wszystkie
one zostaną kiedyś ujawnione. Nie
dowiedzą się o nich inni ludzie, ale
dostrzeże je Bóg. Jednak oprócz zła
zobaczy On także szczerość żalu za
grzechy, wielkość doświadczonych
cierpień i okazane dobro. Czy ten bilans dobra i zła doprowadzi nas do
chwały nieba?
XI. Jezus do krzyża przybity

przecież on cały czas zmierzał właśnie do tego momentu – spotkania
z Ojcem. Śmierć do każdego przychodzi niespodziewanie. Nagle albo po
długiej chorobie, ale zawsze jako niewiadoma. Jedni umierają w samotności, inni otoczeni rodziną. Na to jak
będzie z nami nie mamy wpływu. Ale
od tego jak żyjemy i jakimi jesteśmy
ludźmi zależy czy śmierć będzie dla
nas chwilą ogromnego lęku czy też
chwilą radosnego spotkania z Ojcem.
XIII. Jezus z krzyża zdjęty
Każdy z nas jest przekonany, że
Jan Paweł II jest święty. Już w czasie
pogrzebu gromkie okrzyki i plakaty
SANTO SUBITO czyli święty natychmiast wyrażały pragnienie nas
wszystkich. Powstaje pytanie – i co
z tego? Przez te ostatnie lata stale
towarzyszyła nam modlitwa o beatyfikację Jana Pawła II. Powstawało
wiele inicjatyw, które propagowały
jego naukę. Czy po beatyfikacji pozostaną tylko wspomnienia i obchodzenie kolejnych rocznic? Może to jest
dobry moment, aby uczynić sobie
postanowienie – co ja mogę, chcę,
powinienem uczynić, aby nie zapomnieć nauki Jana Pawła II, ale aby ją
szerzej poznawać i może wreszcie
wprowadzić ją w swoje życie.

Chrystus, gdy przybito Go do
krzyża choć pozornie nie mógł nic
zrobić – zrobił najwięcej – zbawił
człowieka. Jan Paweł II kiedy już prawie nie chodził i nie mówił dał nam
jedną z najważniejszych lekcji. Tyle
w naszym kraju jest ludzi chorych –
starszych i niedołężnych, ale także
umysłowo i niepełnosprawnie chorych dzieci. Coraz częściej pojawiają
się głosy, że ich życie jest bezużyteczne i bezwartościowe i że są tylko obciążeniem dla innych. Niektórzy patrzą na ludzi chorych z obrzydzeniem,
inni są zmieszani, a jeszcze inni odwracają wzrok, aby nie patrzeć wcale.
A jednak Ci chorzy ludzie są nam
XIV. Jezus do grobu złożony
– zdrowym - bardzo potrzebni, aby
nas wyleczyć z egoizmu i wygodnictwa i nauczyć nas wrażliwości, bezinW
Kalwarii
Zebrzydowskiej
teresownej miłości i szacunku wobec w 2002 roku Jan Paweł II powiedział
każdego ludzkiego życia.
słowa – „Nie ustawajcie w modlitwie,
za życia mojego i po śmierci”. Papież
wiedział, że modlitwa jest fundamenXII. Jezus umiera na krzyżu
tem. Jest podstawą właściwych relacji
z Bogiem i z ludźmi. To ona porządkuje całe nasze życie. Choć wydaje się
Papież Jan Paweł II miał piękną to oczywiste, to jednak wciąż na nośmierć. W ostatnich chwilach nie był wo trzeba nam o potrzebie modlitwy
sam. Otaczali go najbliżsi, a pod jego przypominać. Dla nas jest ona często
oknem zgromadził się tłum ludzi, koniecznością, obowiązkiem, rutyną
który wraz z całym światem modlił a powinna być prawdziwym spotkasię w jego intencji. Odchodził spokoj- niem z Ojcem, rozmową dwojga przynie, pogodzony z tym co ma nastąpić. jaciół, pragnieniem wypływającym
Słowa – „Pozwólcie mi odejść do do- z głębi serca. To nie rezultat modlitwy
mu Ojca” świadczą nawet o pewnej jest ważny, nie to czy my jesteśmy
tęsknocie i pragnieniu wkroczenia z niej zadowoleni, ale sam trud systew to lepsze życie – życie wieczne, bo matycznej modlitwy pomaga nam się
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uświęcić. Jan Paweł II mówił, że weZAKOŃCZENIE
zwanie do modlitwy jest jego najBoże dziękujemy Ci za Jana Pawła
istotniejszym orędziem. Niech więc to
II. Prosimy Cię, abyśmy nie zmarnowezwanie wybrzmiewające już teraz
wali daru, jakim było jego życie
z okna domu Ojca będzie przez nas
i wciąż na nowo czerpali z bogactwa
słyszalne i realizowane.
jego nauki. Pomóż nam naśladować
go i tak, jak on być wiernymi Chrystusowi zawsze i do końca. Daj nam siłę,
wytrwałość i wiarę w to, że nawet
jeśli nasze życie jest drogą krzyżową

pełną cierpienia, przeciwności i trudów, to idąc nią razem z Chrystusem
dojdziemy do chwały nieba.

Paweł Put
Dyrektor ds. Nauczania
Św. Jana Pawła II
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Rekolekcje Rycerskie
We wrześniu, jak co roku, odbędą niekiedy twarde, ale w końcu skierosię kolejne rekolekcje dla Rycerzy Ko- wane do rycerzy, a nie do małych
lumba.
chłopców. Po obiedzie jest czas wolny
na drzemkę, spacer po pałacowym
parku, różaniec lub też wspólne rozTak jak dotychczas bywało, gościć mowy. Po nim zaplanowana jest Dronas będzie przepiękny dom rekolek- ga Krzyżowa alejkami przepięknego
cyjny Archidiecezji Katowickiej w Wo- parku, wśród drzew, na których widdzisławiu Śląskim – Kokoszycach. nieją poszczególne stacje drogi krzyWydarzenie to już na stałe wpisało żowej. Głębokie przeżywanie męki
się w kalendarz rycerski Braci, którzy pańskiej najlepiej widać w zamyśloco roku z dużą chęcią przyjeżdżają do nych twarzach, brakiem rozmów
tego miejsca. Niektórzy mają do po- i pełnym powagi przekazywaniu miękonania spore odległości, bo ponad dzy sobą krzyża w drodze do następ150 km, jak Rady z Działoszyna czy nej stacji. W sobotę wieczorem, po
Gilowic koło Żywca, ale niektórzy ma- modlitwach wraz z naukami, rozpoją bardzo blisko, jak Rady z Wodzisła- czyna się całonocna adoracja Najwia Śląskiego czy Gorzyc Śląskich. świętszego Sakramentu. Każdy chętRekolekcje trwają trzy dni, od piątku ny deklaruje godziny swojej indywipopołudnia do niedzielnego obiadu. dualnej adoracji i w ten sposób całą
Jak wygląda plan rekolekcji? W piątek noc zawsze ktoś czuwa. Są to godziny
od godziny 16.00 rozpoczynamy od cichej modlitwy, medytacji. Wielu
rejestracji i rozlokowania w pokojach: braci pierwszy raz miało okazję tak
dwu- , trzy- lub czteroosobowych. głęboko zatopić się w modlitwie.
Pokoje są w standardzie hotelowym, Dzielili się później tym przeżyciem
czyli z łazienką, ręcznikami i mydłem. między sobą następnego dnia, przy
O osiemnastej wspólna kolacja, a po śniadaniu. Twardzi mężczyźni, ojconiej Msza Święta z naukami. Rekolek- wie, dziadkowie, robotnicy i menecje prowadzi nasz Brat Ksiądz dr Wi- dżerowie - a tu nagle o drugiej, trzetold Kania, wykładowca Seminarium ciej w nocy z własnej woli na kolanach
Duchownego w Katowicach oraz Wy- w modlitwie i z różańcem w ręku.
działu Teologicznego Uniwersytetu Równocześnie w zakrystii jest możliŚląskiego. Wieczorem, około 20.00 wość przystąpienia do sakramentu
spotykamy się w sali kominkowej na pojednania. Jeden z Braci zdradził mi,
wspólnym przywitaniu się i rozmo- że spowiadał się wtedy ponad godziwach. Czasem jest to bardzo radosna nę i była to spowiedź z całego życia.
i pełna dobrego humoru atmosfera, Nigdy wcześniej niczego podobnego
czasem poruszane są bardzo trudne nie przeżył. W niedzielę, tak jak było
tematy, czy to teologiczne, czy mo- dnia poprzedniego, dzień rozpoczyralne. Był raz nawet taki rok, że było namy modlitwą poranną Brewiarzem,
wspólne oglądanie meczu eliminacyj- wraz z naukami. Następnie jest Msza
nego piłki nożnej. Sobota rozpoczyna Święta, obiad i przygotowanie do posię od jutrzni wraz z naukami, następ- wrotu do swoich domów.
nie śniadanie, krótka przerwa, konfeI tu następuje najtrudniejsza rzecz.
rencja i Msza Św. w okolicy południa.
Próba podsumowania i odpowiedzeNauki są bardzo rzeczowe, męskie,
nia sobie na pytanie: co dały te parę
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dni rekolekcji. Ksiądz Witold zawsze
mówi, że ten czas będzie długo i w
niespodziewany sposób przynosił
owoce. Jednym z tych najbardziej widocznych efektów jest zaangażowanie tych Braci w życiu w swojej Radzie
lokalnej. Nie motywacja, docenianie i
inne zabiegi socjotechniczne, ale głębokie przekonanie co do wiary w Boga i współdziałanie we wspólnocie.
Tworzenie prawdziwego braterstwa,
bez rywalizacji czy innych partykularnych interesów. Chęć służby innym. I
czasami po roku, gdy sił już ubywa,
ten czas rekolekcji pozwala na nabranie nowych sił.
Nie zastąpi tego żadne specjalne
zebranie w Radzie czy trzygodzinny
Dzień Skupienia, w czasie którego
myślami jesteśmy gdzieś indziej. Rano na zakupach, potem dzień skupienia, a wieczorem urodziny szwagra.
I tak w ciągłym biegu... Tu trzeba się
zatrzymać, oddać Bogu cały ten czas,
wyłączyć telefony, odciąć się od telewizji. Czy przed budową domu nie
usiądzie się wpierw i nie zastanowi?
czy przed święceniami diakoni nie
mają swoich rekolekcji? czy nie powinniśmy przed każdym nowym Rokiem Bratnim także się przygotować?

Roman Wycisk KofC
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