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Słowo Delegata Stanowego
cerskich” oraz spotkań z księżmi proboszczami i mężczyznami w nowych
parafiach. Chcielibyśmy, aby nasze
szeregi stale się powiększały, aby
kolejni mężczyźni mogli do nas dołączyć i realizować misję ks. Michaela
McGivney’a w duchu Miłosierdzia,
Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu.

Czcigodni Księża Kapelani,
Zacni Bracia Rycerze,

Jest to dla nas bolesne, ale w ufności w Miłosierdzie Boże trwamy
w modlitwie i pomocy potrzebującym. Bardzo cieszą informacje, jakie
płyną z całej Polski. Rycerze stają na
wysokości zadania. Wspierają osoby
potrzebujące, a przede wszystkim
modlą się o powstrzymanie pandemii
koronawirusa. Wielu Rycerzy wspiera
osoby starsze w dostarczaniu zakupów oraz innych środków niezbędnych w codziennej egzystencji. To
niezwykle ważne, bo właśnie osoby
starsze, po przebytych chorobach, są
najbardziej zagrożone podczas choroby spowodowanej tym groźnym wirusem. Taka pomoc niejednokrotnie
może
zapobiec
zachorowaniom
i śmierci. To największy dar, jaki możemy dać osobom najsłabszym i potrzebującym naszej pomocy.

nych z Kapelanami oraz Księżmi Biskupami pragnę wszystkim Braciom
za tę posługę serdecznie podziękować.
Jednocześnie, w związku z pojawiającymi się pytaniami przypominam:
1. Ceremonia przyjęcia może się
odbyć w domu kandydata poprzez
odczytanie mu tekstu Pierwszego
Stopnia przez jednego członka zespołu inicjacyjnego.
2. Zachęcamy rady lokalne do
stworzenia grupy na WhatsApp dla
członków danej rady, aby członkowie
mogli komunikować się ze sobą i informować m.in. o potrzebie wzajemnej pomocy.
Sięgając do Modlitewnika „100
modlitw za Polskę” wydanego przez
Kurię Metropolitarną w Częstochowie
i Tygodnik Katolicki „NIEDZIELA”,
którego opracowania redakcyjnego
dokonał Ks. Zbigniew Kras (Kapelan
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)
natknąłem się na wiele wspaniałych
modlitw autorstwa dzieci, młodzieży
i dorosłych.

Ogólnoświatowy stan zagrożenia
zarażeniem koronawirusem spowodował znaczne ograniczenie naszej
rycerskiej działalności. Zostaliśmy
pozbawieni możliwości organizowania spotkań w Radach Lokalnych, naszych parafiach i w gronie Funkcjonariuszy Rejonowych czy Wielkich RyDziękuję Braciom za pomoc w pacerzy, które mieliśmy zaplanowane
Pozwolę sobie tu zacytować wyrafiach, w stałym kontakcie z naszymi
od wielu tygodni czy miesięcy. Nie
brane fragmenty: „Maryjo, Ty jesteś
Kapelanami i Księżmi Proboszczami.
możemy organizować „Niedziel Rynaszą Królową, najpiękniejszą, najpoPo odbytych rozmowach telefonicz-
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tężniejszą, umiłowaną. Ciebie kocham
i do Ciebie zanoszę moją intencję,
która dotyczy mojej Ojczyzny – Twojego Królestwa. Najpierw chcę Ci podziękować, że mogłam się tutaj urodzić, tu, w moim domu, kraju, w bezpiecznym miejscu, w którym poznałam wiele wspaniałych osób, dziękuję
Ci za to Maryjo! Proszę Cię, abyś
nadal czuwała nad Polską i nad Polakami. Szczególnie teraz, gdy na świecie panuje głód, a nawet wojny domowe. Obroń moją Ojczyznę przed
złem, przed głodem, atakami terrorystycznymi, przed wojną i przed chorobami. Bardzo proszę, chroń Polskę
przed złymi decyzjami, przed niepotrzebnym lękiem związanym z brakiem pracy czy wojną. Wiem, że wysłuchasz mojej prośby, dlatego z góry
Ci dziękuję, Matko, Maryjo Przenajświętsza! Kocham Cię i mam nadzieję,
że ludzie będą się coraz częściej do
Ciebie modlić! Amen”.

Jakże ten wiersz, autorstwa Celiny
Karolak jest aktualny w czasie pandemii koronawirusa, który dotknął naszą Ojczyznę i cały świat.

rabilia Dei. Postawa Maryi Panny każdego z nas pobudza do refleksji.
W stosunku do każdego z nas Bóg
ma swój plan, do każdego z nas kieruje swoje „wyzwanie”. Musimy umieć
Czasami zastanawiamy się, dlaczeje rozpoznać, przyjąć i być mu wierni”.
go takie czy inne zdarzenie dotknęło
właśnie nas. Dlaczego zachorowaliBądźmy jak Maryja, oddajmy się
śmy, dlaczego spotkało nas jakieś bezgranicznie Miłosierdziu i Łaskanieszczęście? Ojciec Święty Jan Paweł wości Pana Boga.
II, 12 września 2003 roku w homilii
Wszystkim Księżom Kapelanom
w Bańskiej Bystrzycy przypomniał
i Braciom Rycerzom składam Najsernam postawę Maryi : „Oto ja służebdeczniejsze Życzenia Zdrowych i Sponica Pańska, niech mi się stanie wekojnych Świąt spędzonych w gronie
dług słowa Twego” (Łk 1, 38). Maryja
rodzinnym. Niech Zmartwychwstały
wierzy i dlatego mówi „tak”. Jest to
Chrystus przyniesie nam i naszym
wiara, która staje się życiem – staje
rodzinom Błogosławieństwo Pana
się zobowiązaniem wobec Boga, a On
Boga.
wypełnia Ją swoją obecnością, obdarzając Bożym macierzyństwem, a także zobowiązaniem względem bliźnieVivat Jezus!
go, który oczekuje Jej pomocy – jak Jej
Tomasz Wawrzkowicz
krewna Elżbieta (por. Łk 1, 39-56).
Delegat Stanowy
Maryja otwiera się w sposób wolny
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
i świadomy na inicjatywę Boga, który
dokona w Niej „wielkich rzeczy”: mi-

Katecheza Kapelana
itych fanaberii, stracę wiele z tego, co
jest związane z byciem starym człowiekiem. Ale nowy człowiek we mnie
rośnie, potężnieje poprzez dar z sieCzy osoba może oddać siebie?
bie.
Wydawać by się mogło, że w porządku natury nie, ale w porządku miłości
Wyobraźmy sobie, że poproszę
oczywiście, że tak! Pełnią rozwoju kogoś, żeby oddał mi swój zegarek na
osoby ludzkiej, do której człowiek zawsze, i on mi go odda.
musi dorastać swoim życiem, jest pełPytanie: dlaczego ten mężczyzna
nia miłości. A pełnia miłości to dar
może mi oddać zegarek? Bo go ma,
z siebie. Pełnią więc rozwoju osoby
bo go posiada.
ludzkiej jest dar z siebie. Jaki z tego
wniosek? By zrealizować porządek
Warunkiem dania jest posiadanie.
natury trzeba porządku miłości.
Nie mógłby mi dać, gdyby go nie posiadał. Czy oddałby mi obrączkę? Nie.
Czy w znaczeniu moralnym osoba
Dlaczego nie może oddać obrączki?
może oddać siebie? Tak! Dlatego, że
Przecież ją posiada, ale nie może jej
poprzez oddanie siebie nie tylko że
oddać. Obraczka nie jest jego, ona jest
nie traci, nie uszczupla. Wręcz przejej. On ją otrzymał od niej jako symbol
ciwnie – rozwija się! Tylko tam, gdzie
daru, który złożyła mu z siebie samej
jest dar, jest rozwój. Pan Jezus nam to
jako żona. To jest to, co my w formie
przypomniał mówiąc w różnych przyobrączki manifestujemy na zewnątrz
powieściach o Królestwie Niebieskim:
informując, że jestem mężatką / je„Jeśli ziarno pszenicy nie obumrze,
stem żonaty.
samo zostanie”. Obumarcie w tym
wypadku jest oddaniem siebie całkoNie można oddać czegoś, czego
witym i bezinteresownym. To jest się nie posiada. Gdyby jednak była
rozwój, a nie utrata! Czego obumiera- bardzo trudna sytuacja, jak to bywanie? Tej skorupki starego człowieka? ło, gdy byliśmy pod okupacją i ludzie
Tak, stracę wolność, niezależność, oddawali swoje kosztowności, także
autonomię, stracę możliwość rozma- obrączki, by za pieniądze uzyskane ze

Katecheza 91
„Dar z siebie”
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sprzedaży kupić broń - wtedy czynili
to małżonkowie razem, wtedy służy
to czemuś większemu. Ponieważ posiadają, mogą stać się tymi, którzy
obdarowują.
Dar darmo dany, szczerze, obficie,
bogaty… Ale tu chodzi o to, żeby oddać to, co się posiada. To jest ten moment, w którym manifestujemy, że
siebie posiadamy, że sobą stanowimy. Posiadamy i stanowimy o sobie.
Zwróćcie uwagę, jak to jest, gdy człowiek posiada słabość, bardzo zły nawyk, grzech, którego nie może odrzucić. On go posiada. Posiadamy zmysły, posiadamy temperament. Ale czy
nad nimi panujemy? Wielu ludzi jest
uwikłanych w narkomanię, alkoholizm, seksoholizm. Posiadają swoją
seksualność, ale nad nią nie panują.
Jak alkoholik może dać słowo, skoro
nawyk, nałóg, choroba jest silniejsza
od niego? Jaką wagę ma jego słowo,
jeśli daru z siebie nie może uczynić
takiego, jakim by nawet chciał?
Jakie są warunki złożenia daru
z siebie? Co takiego musi się stać, by
ten dar rzeczywiście był darem? Wymienię tu kilka warunków.
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Chodzi o to, aby dar ten był obiektywny, całkowity, wyłączny, dozgonny, bezwarunkowy i wzajemny, czyli
wszystkie te elementy, które są spełniane w sposób wyjątkowy w małżeństwie.

tywne, jeśli jest budowane na przyjaźni. Jest pełnowartościowe, bo jest
dziełem woli, bo buduje na tym,
co w nas trwałe, co pozwoli nam
przezwyciężyć kryzysy, nieporozumienia, rozmaite stany emocjonalne,
które się w małżeństwie w sposób
Obiektywny, ponieważ opiera się
naturalny pojawiają. Dzieło woli
na dobrowolnym i świadomym czynie
– obiektywne.
oddania, a nie poczuciu oddania. To,
co jest tak bardzo obecne w mediach,
Drugi warunek jest taki, że dar
tak bardzo deprawujące ludzi i pro- musi być całkowity. Oddaję siebie
wokujące do działań niemoralnych to i przyjmuję drugą osobę w całości,
to, że dzisiaj wszystko bazuje na a nie tylko np. oddaję swoje ciało.
uczuciach. Dzisiaj ludzie są ze sobą, Oddanie samego ciała prowadzi do
ponieważ czują, że się kochają i im użycia. Wymiar cielesny daru z siebie
większe, mocniejsze uczucie, to tym jest wyrazem przynależności płynącej
większa i piękniejsza wydaje się ich z oddania, a nie jedyną jego treścią.
miłość. Więc się sobie oddają fizycz- Oddaję i przyjmuję w całości.
nie, bo czują, że się kochają, bo czują,
Wyłączny – oddaję siebie tylko
że to będzie jakimś szczególnym wyjednej, wybranej osobie. Kiedyś, było
razem. Ale to jest budowane na sfeto jedno z moich większych przeżyrze emocjonalnej, na sferze zmysłociowo spotkań; spotkałem nastolatwej, czuciowej, a nie na obiektywnej.
ka, który zakochał się z wzajemnoObiektywna jest wtedy, kiedy
ścią. Spotkałem go i wypłakał mi się,
wszystko przemawia za tym, że tak,
bo w swojej chłopięcej wrażliwości
ten dar może być złożony, że są zdolzostał strasznie dotknięty. Pocałował
ni do takiego obdarowania siebie sosię, tak jak to zakochani czynią, i ona
bą, w czynie oddania. Przypominam
mu powiedziała: „Wiesz co, ty komtu normę personalistyczną – osoba
pletnie nie umiesz się całować. Ja ci
jest takim dobrem, które wymaga
pokażę, jak to się robi”. To zburzyło
pełnowartościowego oddania. Pełnocały jego świat, świat jego delikatnowartościowe oddanie jest dziełem
ści, nieśmiałości, takiego pięknego
woli, a nie tylko przeżyciem uczuciomyślenia o miłości, bo nagle się okawym. Dopiero zakochanie dopełnione
zało, że całowanie jest zwykłą techniprzyjaźnią, dopełnione wzajemnością
ką. Dlatego tak przestrzegamy młostaje się miłością. Jeśli relacja, w której
dzież przed tym, żeby nie spieszyła
dwie osoby składają sobie wzajemnie
się z zewnętrznymi wyrazami, że nie
dar z siebie zostanie pozbawiona
można pocałować iluś tam osób
przyjaźni między osobami, przyjaźni
w życiu, że pocałunek to jest coś, co
rozumianej już nie jako emocjonalne
oni razem stworzą. On będzie ich
zaangażowanie, a zaangażowanie
i wyłączny. Nikt inny się tak nie pocawoli i rozumu w budowanie relacji
łuje jak oni, bo oni dają siebie w darze
z drugą osobą poprzez budowanie
sobie nawzajem. Bo potem będzie to,
relacji dobra dla drugiej osoby jak dla
co ta dziewczyna powiedziała jemu,
siebie samego, to wtedy takie oddasprowadzając to na poziom techniki,
nie zostanie zawieszone jakby
a więc informując, że pewnie już jaw próżni.
kieś swoje doświadczenie w tej dzieOddanie musi być ciągle pielęgno- dzinie miała, że porównała i wybrała
wane, musimy ciągle szukać obiek- najlepszy model. Oddaję siebie tylko
tywnych podstaw, musimy ciągle jednej, wybranej osobie. Nie mogę się
szukać tego, na czym się realnie opie- z żadną inną osobą pocałować, bo
ra, a więc w sposób obiektywny, na- jakby to było? Co się stanie z tą osomacalny, tak, że możemy to zoba- bą, której siebie oddałem? Kogo to ze
czyć, tak, że możemy o tym spokojnie mnie uczyni? Kogo ja wtedy w lustrze
powiedzieć, tak, że możemy tego do- spotkam? Komu będę musiał spojrzeć
tknąć, bo to konkret. Coś, co jest w oczy ja, który zakwestionowałem
obiektywne, istnieje w świecie real- coś, z czego uczyniłem sens swojego
nym, a nie w świecie indywidualnych, życia, bo stanąłem przed ołtarzem
subiektywnych przeżyć. Jest obiek- i powiedziałem:
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„Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz że cię nie
opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący
w Trójcy jedyny i wszyscy Święci”?
Kogo oszukuję? Co zakwestionowałem? Kogo zakwestionowałem
w sobie? Wyłączny, dozgonny dar
z siebie drugiej osobie - do końca moich lub jej / jego dni, póki nas śmierć
nie rozłączy.
Bezwarunkowy – z tym są problemy. No bo jak to tak bezwarunkowo?
Oddaję siebie bez żadnych warunków? To może chociaż taki jeden, żeby on też wzrastał i żeby się modlił
i żeby rósł w Panu… I żeby ona pobożniała z dnia na dzień. Dobrze byłoby, gdyby jeszcze piękniała z dnia
na dzień, nie starzała się, nie brzydła…
No bo jeśli zacznie nie pasować do
pewnych standardów no to, no jak…
No to wtedy zostawisz ją w domu
i pójdziesz na imprezę sam, lub na
spotkanie pojedziesz z elegancką asystentką z firmy? Bo mi kobieta wzięła
i zbrzydła, a miało być inaczej, więc
już warunków nie spełnia, czyli jestem zwolniony… Bezwarunkowo!
Drugie słowo, które sprawia trudność to „wzajemny”. Bo oddanie siebie jest równoznaczne z przyjęciem
drugiej osoby. Oddanie zachodzi zarówno ze strony kobiety jak i mężczyzny, mimo tego, że jak to pisał biskup
Karol Wojtyła w „Miłości i odpowiedzialności”, bardzo pięknie też to rozpracował w szczegółach, że w małżeństwie jest często tak, że to mężczyzna jest tą stroną bardziej aktywną i on raczej przeżywa to, że bierze
w posiadanie, w opiekę, a kobieta jest
tą, która przeżywa bardziej od strony
oddania,
tego
dania
siebie
i oddania siebie, ale oddanie jest tu
i tu, nawet jeśli nasze komplementarne, płciowe rozróżnienie akcentowałoby inne strony.
Te warunki: obiektywny, całkowity, wyłączny, dozgonny, bezwarunkowy, wzajemny są spełniane tylko
i wyłącznie w małżeństwie. Tylko
małżeństwo jako instytucja spełnia te
warunki. Stąd też małżeństwo jako
stan sakramentalny aktualny dwojga
ludzi domaga się codziennej aktualizacji daru. Zarówno Wy – małżonkowie, jak i ja żyjemy w stanie. Stan
5
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małżeński i stan kapłański. Tylko te
dwa sakramenty są stanem, a więc
czymś, co raz przyjęte wymaga codziennej aktualizacji, stawania się
świadomym, stawania się dzień po
dniu tym, kim jestem z Bożego zaproszenia.

do Niego, idź do Tego, który nauczył
nas bycia darem dla siebie. Idź do Tego, który tu pojawia się pośród nas,
dzięki słowom kapłana, a potem jest
rozdawany w darze. On Siebie w darze każdemu z nas daje, indywidualnie. I mówimy: „Amen”. I stajemy się
żywym tabernakulum!

tak naprawdę zredukowane do
dwóch: Co to znaczy oddać siebie całkowicie, w codzienności życia? Co to
znaczy przyjmować w codzienności
życia całkowicie? Co to znaczy oddawać siebie bezwarunkowo w codzienności życia? I co to znaczy przyjmować bezwarunkowo w codzienności
życia? Niech to będą konkrety.

I codziennie trzeba stawiać sobie
pytanie, czy mój dar z siebie jest dziś
Stąd też dzisiaj propozycja do zaobiektywny, całkowity, wyłączny, dania sobie kilku pytań, bo zamkniędozgonny, bezwarunkowy i wzajem- cie w naszych domach może posłużyć Ks. dr Jarosław Szymczak
ny. Jeśli gdziekolwiek jest wahanie, idź naszej relacji. Cztery krótkie pytania,

Świadectwo nadzwyczajnego szafarza
w 10
10-tą rocznicę posługi
Jest 27 marca 2010 roku. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Rozpoczyna się
wyjątkowa dla mnie i pięćdziesięciu
innych mężczyzn uroczystość. Biskup
pośle nas, abyśmy zanosili Jezusa
Chrystusa do tych, którzy sami nie
mogą przyjść do kościoła ze względu
na stan zdrowia. Otrzymamy błogosławieństwo do nadzwyczajnej posługi, której nie jest godzien żaden
człowiek, a możliwa jest jedynie dzięki wielkiej miłości Pana Jezusa do ludzi.
Chwile oczekiwania wypełnione są
wielką radością, ale i paraliżującym
strachem pełnym pokory. Niedowierzanie, że moimi ludzkimi, niegodnymi dłońmi, będę podawał Ciało Zbawiciela siostrom i braciom w wierze.
Ta posługa uwidacznia, jak Bóg działa
W kościele parafialnym, podczas
przez maluczkich i jak tworzy z nich
Mszy Świętej, kapłani udzielali Euchanarzędzia pomocne do zbawienia
rystii pod dwiema Postaciami. Pamięwielu.
tam do dziś ten moment, kiedy kaNadszedł czas. Po miesiącach płan poprosił mnie, abym trzymał
przygotowań, kard. Stanisław Dzi- kielich z Krwią Pana. Pamiętam jak
wisz, metropolita krakowski, udziela podnosiłem ten kielich z ołtarza i pami błogosławieństwa i wiesza na szyi miętam, jak cały, bez reszty, byłem
Krzyż nadzwyczajnego szafarza Ko- na nim skupiony. Pamiętam każdy
munii świętej. W sercu odczuwam krok, każdy moment, gdy w moich
odrętwienie powodowane ogromną rękach był Jezus pod postacią wina.
odpowiedzialnością, ale i wielkie pra- Tego przeżycia nie mogę porównać
gnienie służby dla Stwórcy. Kłębią się do żadnego innego.
myśli, że nie mogę tracić czasu, że
Dwa dni później, podczas Wigilii
chorzy czekają, chcą przyjmować KoPaschalnej, po raz pierwszy kapłan
munię Świętą, a ja mogę im przynieść
podał mi puszkę z Ciałem Pańskim
Pana.
i udzielałem Komunii Świętej. PowtóMoja pierwsza posługa nadzwy- rzyły się wszystkie odczucia. Pamięczajnego szafarza dokonała się parę tam tą puszkę z Ciałem Pana. To na
dni później, w Wielki Czwartek. niej byłem całym sobą skupiony
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i choć wielka ilość osób przyjmowała
tego wieczoru Komunię Świętą, to nie
pamiętam nikogo z nich, choć pewnie
było sporo znajomych. Pan pochłonął
mnie całkowicie.
Mimo dziesięciu lat, które upływają od tego wielkiego dnia, podczas
których wielokrotnie już byłem posyłany z posługą do Chorych w domach,
szpitalu, czy do posługi podczas Mszy
Świętych, moje odczucia nie zmieniły
się. Dziękuję Panu Bogu, że nie wdarła się do mnie rutyna, czy przyzwyczajenie. Każda posługa jest największym przeżyciem i zawsze jest tak, jak
za pierwszym razem.
Jestem w pełni świadom swojej
niegodności. Po ludzku, pojąć nie mogę, jak człowiek może zanieść Jezusa
Chrystusa drugiemu człowiekowi. Jak
niewyobrażalnie wielka jest Miłość
Boga, że tak zniża się do człowieka,
aby dać mu Siebie.
Co dał mi Pan?
Otrzymałem od Pana wielki dar.
Widzę i czuję przez cały czas, jak Jezus w tej posłudze obdarza “głodem”
Eucharystii i jak obdarowuje przeżywaniem Mszy Świętej.
Kolejnym wielkim darem jaki
otrzymałem, jest bezgraniczne zaufanie Jemu. Błogosławieństwo do posługi przyjąłem w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i właśnie tutaj, Pan
wyrył mi w sercu słowa z łagiewnickiego obrazu - “Jezu, ufam Tobie”.
Mimo wielu problemów, Jezus przenosi mnie ponad nimi. One nie zniknęły, ale zmieniła się całkowicie per6
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spektywa, zmienił się cel i wszelkie
kłopoty przestały mieć wielkie znaczenie. Przekonałem się, że jak Jezus
zajmie się człowiekiem, jak Mu człowiek na to pozwoli, to zajmie się hojnie. Taki człowiek otrzyma dużo więcej, niż potrzebuje.
Największym jednak szczęściem,
jakie daje mi Bóg, to obecność. Dar
bycia tak blisko Jezusa Eucharystycznego, dar przebywania i rozmowy
z Nim w drodze do chorych. Możli-

"Zaproszenie do Rycerstwa każdego katolickiego mężczyzny,
który spełnia statutowe wymagania,
jest swoistym obowiązkiem w sumieniu każdego Rycerza!.”

Tak o powinności każdego Rycerza Kolumba mówił w jednym ze
swoich przemówień Najwyższy Rycerz Carl Anderson. Czytając przemówienia, jak i inne publikacje Najwyższego Rycerza z łatwością zauważymy, jak wielką wagę Najwyższy Rycerz przywiązuje do członkostwa, na
które składa się zarówno rekrutacja
nowych członków jak i utrzymanie
członkostwa.
Tak Bracia, każdy Rycerz Kolumba
musi być świadomy tego, że zapraszając i przyjmując nowych członków
do naszego Zakonu budujemy jego
siłę oraz zwiększamy możliwości jego
działania, teraz i w przyszłości. I co
bardzo ważne, umożliwiamy mężczyznom stawać się lepszymi katolikami,
a tym samym lepszymi mężami, ojcami i synami.
Dzisiaj Rycerzy Kolumba w Polsce
jest już 6155. To sporo, ale musimy
być świadomi, że może być nas jeszcze więcej, że jest bardzo dużo parafii,
w których nie ma jeszcze Rycerzy
Kolumba, że możemy czynić jeszcze
więcej, że możemy pomóc większej
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wość podążania za Nauczycielem
Dziękuję Ci Jezu za ks. Grzegorza
ukrytym w Hostii. Chwała Panu!
Szewczyka, który jako proboszcz mojej parafii, przekazał mi Twoje wezwaDziękuję Bogu i ludziom
nie i ks. kardynałowi Stanisławowi
Wiem Panie, że Ty nie powołujesz Dziwiszowi za błogosławieństwo i za
uzdolnionych, ale uzdalniasz powoła- posłanie mnie do posługi nadzwynych. Chwała Ci Boże za to, bo czajnego szafarza.
w przeciwnym razie nigdy nie miałDzięki Ci Panie składam za te 10 lat.
bym szans Ci służyć.
Rób ze mną co chcesz, ufam Tobie!
Dziękuję Ci Panie za moją żonę
Asię, a jej za to, że zgodziła się, abym
Piotr Ładoś KofC
Ci służył w tej posłudze.
grupie tych, którym ta pomoc jest dę potrzebne, zarówno parafianom
potrzebna.
jak i księżom. W ciągu dwóch dni od
założenia na FB, profil parafii uzyskał
Niestety, obecny czas nie sprzyja
wśród
parafian
prawie
800
rekrutacji nowych członków. Epide„polubień” i obserwujących. Każdą
mia koronawirusa, który w bardzo
transmisję online niedzielnej Mszy
krótkim czasie rozlał się praktycznie
Św. oglądało średnio 300 osób
po całym świecie, wymusiła na wła(profili) co przekłada się na ok. 1000
dzach państwowych konieczność
osób uczestniczących w jednej transwprowadzenia wielu ograniczeń praw
misji. Parafia transmitowała w nieobywatelskich, w tym m.in. konieczdzielę trzy Msze Św., Gorzkie Żale
ność odbywania kwarantanny, nakaz
i Różaniec. Pod każdą transmisją paizolacji od innych, zakaz wychodzenia
rafianie zamieścili po kilkadziesiąt
z domu czy możliwość udziału we
komentarzy. Przebijało z nich jedno
Mszy Św. nie więcej niż pięciu osób.
wielkie podziękowanie dla księży za
Te ograniczenia praktycznie unieuruchomienie tych transmisji. Przymożliwiają obecnie prowadzenie rekład ten pokazuje jak bardzo parafiakrutacji nowych członków w dotychnom potrzebne są transmisje online
czasowej formie.
z własnej parafii. Od księży z tej paraCzy zatem mamy bezczynnie cze- fii wiem, że okazana im przez parafian
kać na zakończenie epidemii? Oczy- w komentarzach życzliwość oraz liczwiście nie. Jest to czas, który każdy na obecność parafian podczas tych
z nas może wykorzystać na pogłębia- transmisji była dla nich cenna i nienie wiary swojej i najbliższych, na by- zwykle im potrzebna.
cie z nimi, na odbudowanie lub napraZacni Bracia, władze państwowe
wienie nadszarpniętych relacji rodzinzapowiadają kolejne ograniczenia.
nych. Przeżywamy czas Wielkiego
A z dostępnych w internecie analiz
Postu. Internet, radio, TV oferują wiei prognoz przebiegu epidemii w nale transmisji z rekolekcji wielkopostszym kraju wynika, że wprowadzone
nych, a także transmisji online z Mszy
ograniczenia nie zakończą się zbyt
Św., nabożeństw Drogi Krzyżowej
szybko. Dlatego, jeżeli w Waszych
oraz Gorzkich Żali. Obserwując Whatparafiach nie są jeszcze prowadzone
sApp'a oraz FB chciałbym Wam bartransmisje online spróbujcie księżom
dzo podziękować za to, że dzielicie się
proboszczom zaoferować swoją pomiędzy sobą informacjami o tych
moc w ich uruchomieniu. Jeżeli sami
transmisjach.
potrzebujecie poszerzenia swojej wieWiem, że są Rady, które włączyły dzy na ten temat, to możecie skonsię nawet od strony technicznej taktować się ze mną lub Sekretarzem
w organizację tego typu transmisji Stanowym Bratem Krzysztofem Zuw swoich parafiach. Kilka dni temu bą. Postaramy się Wam pomóc, dziesam miałem możliwość uczestniczyć ląc się swoją wiedzą i doświadczew uruchomieniu w parafii w Mrzezinie niem.
k. Pucka (Rada 16893) tego typu
Epidemia koronawirusa sprawiła,
transmisji. Po pierwszej niedzieli
że nie są organizowane regularne
z transmisjami online w tej parafii
spotkania w Radach Lokalnych. Aby
mogę potwierdzić, że są one napraw7
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jednak w tym trudnym czasie, mimo
wszystko, podtrzymać poczucie rycerskiej wspólnoty chciałbym Was
Bracia prosić abyście w dniu, w którym takie spotkanie powinno się odbyć, postarali się spotkać wirtualnie
na Mszy Św. transmitowanej z Wa-

szej parafii lub z Jasnej Góry (jeżeli
Wasza parafia nie prowadzi transmisji
Vivat Jesus!
online). Sądzę, że poczucia takiej
wspólnoty wszyscy teraz bardzo po- Jacek Pisz
trzebujemy. Niech to zadanie będzie Dyrektor ds. Członkostwa
dla nas wszystkich jednym z działań Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
na rzecz utrzymania członkostwa.
rzeczenia mają nas przemieniać. Dlatego musimy porzucić grzech i żyć
w wolności dzieci Bożych. Konieczne
jest nawrócenie. Pamiętajmy słowa
Jezusa wypowiedziane do uzdrowionego:

„«Oto
wyzdrowiałeś.
Nie
grzesz już więcej, aby ci się coś
gorszego nie przydarzyło»”. J 5, 14
Zacni Bracia Rycerze,
Trwamy w Wielkim Poście, który
w tym roku jest wyjątkowy. Podobnie, jak wyjątkowe są rekolekcje, które doświadczają nas bardzo głęboko.
Oby przemieniły nas na wskroś.
Tęsknota za Eucharystią jest dziś
dla wielu doświadczeniem wyjątkowym. Być może czekają nas Święta
Wielkanocne bez Eucharystii. Dlatego
tym bardziej w modlitwie, poście
i jałmużnie trwajmy przy Chrystusie.
Przepraszajmy Boga za nasze grzechy i za grzechy świata.

„Potem mówił do wszystkich:
«Jeśli kto chce iść za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech co
dnia bierze krzyż swój i niech Mnie
naśladuje! Bo kto chce zachować
swoje życie, straci je, a kto straci
swe życie z mego powodu, ten je
zachowa. Bo cóż za korzyść ma
człowiek, jeśli cały świat zyska,
a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Kto się bowiem Mnie i słów
moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy
przyjdzie w swojej chwale oraz
w chwale Ojca i świętych aniołów”.
Łk 9, 23-26
Znajdźmy bezpieczny sposób, aby
znaleźć możliwość wyspowiadania
się, by trwać w tym świętym czasie
i podczas Triduum Paschalnego
w łasce uświęcającej i codziennie
przyjmować Chrystusa w Komunii
Świętej Duchowej. Pamiętajmy, że
nasze podejmowane modlitwy i wy-

www.RycerzeKolumba.com

Obecne doświadczenie pozwala
zweryfikować swoje życie i stanąć
przed Bogiem w Prawdzie. Pandemia
wirusa przynosi chorobę i śmierć, ale
też wywraca dotychczasowe życie
człowieka. Niekiedy zwraca nam
uwagę na to, co najważniejsze.
W zaistniałej sytuacji pozytywnym
jest, że koronawirus spowodował
również zatrzymanie homo parad,
demoralizację dzieci i młodzieży, spowodował przynajmniej częściowe
zamknięcie klinik aborcyjnych, przygodnych i grzesznych kontaktów
seksualnych. Nawet przestępstwa się
zmniejszyły. Pytanie tylko, czy potrzebny był ten koronawirus, aby
świat - być może - zaczął zmieniać
kierunek swojej drogi zmierzającej do
śmierci wiecznej...?

dokonywania aborcji w Polsce. Jeszcze sporo brakuje...
Dziękuję wszystkim, którzy już
zamówili Mszę Świętą w intencji całkowitego zaprzestania grzechu aborcji, ale do wielu się jeszcze zwracam.
Mimo, że Msze Święte są ograniczone
dla wiernych, to jednak się odbywają,
więc możemy zamówić je choćby telefonicznie, a ofiarę przekazać przelewem bankowym.
Informację o wszystkich zamówionych Mszach Świętych w tym dniu
(lub najbliższej możliwej dacie) proszę
zgłaszać na adres e-mail:

programy@kofc.pl
Pamiętajmy, że zawsze na pierwszym miejscu jest troska o życie
wieczne, a nie ziemskie.

„Bo kto chce zachować swoje
życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”. Łk 9, 24
***
A oto ważne wydarzenia na najbliższy czas:

- 2 kwietnia – Pierwszy Czwartek
Dziękuję wszystkim, którzy podjęli
Miesiąca,
Duchową Adopcję Dziecka Poczęte- 3 kwietnia – Pierwszy Piątek Miego.
siąca,
- 4 kwietnia – Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca,
Coraz bliżej dzień 18 maja, kiedy
- 5 kwietnia – Niedziela Palmowa,
świętować będziemy setne urodziny
- 9 kwietnia – Wielki Czwartek,
Świętego Jana Pawła II. To czas wyjąt– Dzień Modlitw za Kapłanów,
kowy, kiedy możemy za wstawiennic- 10 kwietnia – Wielki Piątek,
twem Świętego Jana Pawła II prosić
– Rozpoczęcie Nowenny do Miłosiero błogosławieństwo dla Polski i całedzia Bożego,
go świata. Dlatego dalej proszę i za- 11 kwietnia – Wielka Sobota,
chęcam Was wszystkich, aby każdy
- 12 kwietnia – Niedziela Zmartwychz Was, kto tylko może, w tym dniu
wstania Pańskiego,
zamówił Mszę Świętą - aby powstało
- 13 kwietnia – Poniedziałek Wielkajak najwięcej, a co najmniej 100 Mszy
nocny,
Świętych na setne urodziny Świę– Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńtego Jana Pawła II - i ofiarował ją
skiej,
w intencji całkowitego zakończenia

8
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- 16 kwietnia – Międzynarodowy
Dzień Kombatanta,
- 19 kwietnia – Święto Miłosierdzia
Bożego,
- 23 kwietnia – Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski,
- 26 kwietnia – Najświętszej Maryi
Panny Matki Dobrej Rady,
- 28 kwietnia – Św. Joanny Beretty
Molli,
- 29 kwietnia – Św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy.
- 1 maja – Wspomnienie Św. Józefa
Rzemieślnika,
– Pierwszy Piątek Miesiąca,
- 2 maja – Uroczystość NMP Królowej Polski,
– Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
– Nabożeństwo Pierwszych Sobót
Miesiąca,
- 3 maja – Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja,

- 4 maja – Św. Floriana, żołnierza,
męczennika – Patrona Strażaków,
- 7 maja – Najświętszej Maryi Panny
Matki Łaski Bożej,
- 8 maja – Św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski,
- 13 maja – Najświętszej Maryi Panny
Fatimskiej,
- 15 maja – Międzynarodowy Dzień
Rodziny,
- 16 maja – Św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, Patrona Polski,
- 24 maja – Wniebowstąpienie Pańskie,
– Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych,
- 26 maja – Dzień Matki,
- 30 maja – NMP Królowej Apostołów,
- 31 maja – Zesłanie Ducha Świętego,
– Nawiedzenie Najświętszej Maryi
Panny.

Wypożyczenie wystawy „Jaś
w Drodze” - która uświadamia dzieciom, 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 link www.kofc.pl/jaswdrodze
Zachęcam do Nowenny do Miłosierdzia Bożego:

www.kofc.pl/przek/20200402
Vivat Jezus!

Rafał Szczypta
Dyrektor ds. Programowych
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

***

Czas epidemii Koronawirusa
w świetle nauczania Jana Pawła II
Czy to co się dzieje jest karaniem Bożym?

Ta szalejąca jak świat długi i szeroki zaraza radykalnie zmienia nasze
życie. Także religijne. Koniec nie tylko
z podróżami. Koniec z czułymi powitaniami. Ale też unikanie imprez masowych — w tym zgromadzeń modlitewnych czy kościelnych. Kościoły
i księża nie wiedzą, jak zachować się
wobec globalnej epidemii. Zakazywać
praktyk religijnych, w tym Mszy świętych, które gromadzą setki ludzi, czy
nie? Słuchać służb medycznych czy
oddać się modlitwie i zawierzyć swoje
życie i zdrowie sakramentom oraz
Bogu?

,,Jestem zmartwiony i zmęczony,
ale też ufny, bo w głębi widzę, jak
wiele jest w nas żywej nadziei. Powierzajmy się w ręce Pana. To czas wielkiej próby od Boga dany ludzkości.
Być może zagubiliśmy tak wiele wartości, tak wiele spraw, do których Pan
chce nas z powrotem przywołać. Nie
poprzez karę, ale przez sytuację, która wzywa nas do medytacji, refleksji
www.RycerzeKolumba.com

i powrotu do powściągliwych zachowań. W tych dniach jestem świadkiem wielkoduszności ludzkiej i wielu
nawróceń” – powiedział Marcello Be-

nice, heretyków i bluźnierców. Dzisiaj
– miejmy nadzieję – do tego nie dojdzie, choć pewnie nie da się wykluczyć społecznego stygmatyzowania
deschi, blisko 80-letni przyjaciel Św. winnych.
Jana Pawła II, który wraz z nim twoPrzekonanie, że cierpienie jest
rzył od samego początku dzieło
bezpośrednią
karą za grzechy, wynika
Światowych Dni Młodzieży.
z naturalnej religijności człowieka
No właśnie czy cierpienie może i wyrasta z niewiedzy, co do fizykalbyć karą zadaną przez samego Boga ? nych powodów cierpienia. KompenNa to pytanie w sposób jednoznacz- dium teologicznej koncepcji cierpienia
ny odpowiada Jan Paweł II:
zawiera list papieża Jana Pawła II
„Salvifici doloris” o zbawczym sen,,Bóg nie karze
sie cierpienia.

ludzi cierpieniem.
On przychodzi,
aby wypełnić je
swoją obecnością”

Jan Paweł II przypomina historię
Hioba, „tego sprawiedliwego człowie-

grzechy w kontekście epidemii jest
nie tylko teologicznie niepoprawne,
ale i społecznie niebezpieczne. Poszukiwanie winnych kar zsyłanych jakoby przez Boga było powodem niejednego pogromu, polowania na czarow-

ciele przychodzą go „pocieszyć”. Usiłują go przekonać, że „skoro dotyka
go tak wielorakie i tak straszliwe cierpienie, zatem musiał dopuścić się
wielkiej winy. Cierpienie bowiem

ka, który bez żadnej ze swojej strony
winy zostaje doświadczony wieloraSzafowanie kategorią kary za kim cierpieniem”. Trzej starzy przyja-
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– mówią – przychodzi na człowieka
zawsze jako kara za przestępstwo;
zostaje ono zesłane przez bezwzględnie sprawiedliwego Boga i znajduje
swoje uzasadnienie w porządku sprawiedliwości. […] Cierpienie w ich
oczach może mieć sens wyłącznie
jako kara za grzech, wyłącznie więc
na gruncie sprawiedliwości Boga, który odpłaca dobrem za dobro, a złem
za zło”.
Ci biblijni przyjaciele Hioba – Bildad, Sofar i Elifaz – mają i dzisiaj godnych siebie następców. Nie trzeba ich
szukać daleko, są oni także wśród nas
samych. Wielu mówi o zamkniętej
jakoby bramie miłosierdzia i otwartej
właśnie teraz bramie sprawiedliwości.
Są też i tacy, którzy potrafią wyliczyć
całą listę przestępstw, za które Bóg
zsyła dzisiaj tę właśnie karę.
Autorzy tych „ostatecznych wyjaśnień” nie rozwiązują jednak tego
problemu, przed którym stanęli Hiobowi doradcy: dlaczego złe rzeczy
zdarzają się dobrym ludziom? Hiob –
jak wiadomo – był człowiekiem sprawiedliwym, a więc niczym nie zasłużył na karę. Wiemy dobrze, że żadna
epidemia nie działa wybiórczo, atakując jedynie tych, którym – w rozumieniu przyjaciół Hioba i ich potomków –
słusznie się należy.
„Hiob – czytamy u Jana Pawła II
– zaprzecza słuszności zasady,
która utożsamia cierpienie z karą
za grzech.

najgorszym rodzajem kary, a fakt, że
chory był niewidomy od urodzenia,
nasuwał wątpliwość, czy przypadkiem nie odziedziczył on grzechu po
rodzicach. Jezus odrzuca takie myślenie: „Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice

stało wyjaśnione przez śmierć i krzyż
Jezusa? Nie. Ono zostało przez Boga
przeżyte. Ono zostało przez Niego
sobą wypełnione.

Jan Paweł II mówił, że męka Jezusa
jego, ale [stało się tak], aby się na nim
„jest
dostatecznym argumentem za
objawiły sprawy Boże”.
Cierpienie tego człowieka nie jest
karą ani za jego grzech, ani za czyjkolwiek. To znów cierpienie niewinnego.
Nie ma też żadnego cierpienia zastępczego, które polegałoby na tym,
że Bóg pomija winnych, a karze niewinnych, na przykład dzieci za grzechy ojców albo – co gorsza – rozciąga
swój karzący gniew na całą populację.
Cierpienie, które dotykało ludzi interpretowano czasami w kategoriach
Bożej zemsty za znieważanie Jego
majestatu. Co prawda, grzeszyli tylko
niektórzy, ale gniew Boga miał dotykać wszystkich. Dlatego cierpienie
rozumiane jako kara Boża zawsze
domagało się znalezienia winnych,
których należało ukarać.
W „Salvifici doloris” Jan Paweł II
pisze, że pytanie o powód cierpienia,
a także o jego cel, zamyka się w pytaniu o sens. Zatem czy życie ma jakiś
sens? Życie oczywiście ma sens, będąc sensem samo w sobie.
Czy z cierpieniem jest tak samo?
Niezupełnie. Pytanie o cel cierpienia
kryje w sobie niebezpieczeństwo bolesnego dydaktyzmu: że Bóg nas chce
czegoś nauczyć. To byłaby bardzo
bolesna pedagogika ze strony Boga.
Jak zauważa Jan Paweł II, takie rozumienie może doprowadzić nawet do
negacji Boga.

Historia Hioba nie neguje ostatecznego związku między grzechem
a cierpieniem. Związek ten jest jednak
natury transcendentnej, teologicznej,
a nie ma charakteru przyczynowoCzy cierpienie zostało wyjaśnione
skutkowego, to znaczy nie można
przez śmierć i krzyż Jezusa?
określonemu cierpieniu przypisać Nie. Ono zostało przez Boga przeżyte
związku z jakimś popełnionym wczePapież uważa, że Cierpienie nie
śniej przestępstwem.
jest po to, by cierpiący się czegoś naDo kwestii tej wraca Jezus w roz- uczył, wbrew powiedzeniu, że
mowie z uczniami przy okazji uzdro- „cierpienie uszlachetnia”. Cierpienie
wienia niewidomego od urodzenia jest miejscem objawienia się Boga.
(J 9). To Jego uczniowie zapytali: „Kto Można powiedzieć, że nawet najbarzgrzeszył, że się urodził niewidomym: dziej radykalnego objawienia się Boon czy jego rodzice?”. Pytanie to wy- ga. „Bóg nie przyszedł, aby wyjaśnić
nikało z przekonania, że ślepota jest cierpienie, przyszedł, aby napełnić je
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swoją obecnością”. Czy cierpienie zo-

tym, ażeby odpowiedzi na pytanie
o sens cierpienia nie wiązać bez reszty z porządkiem moralnym, opartym
na samej sprawiedliwości”. To przecież cierpienie Arcyniewinnego.
Zatem zadaję pytanie, którego nie
można nie zadać.
Po co śpiewać suplikacje, modlić
się o oddalenie epidemii i wszelkiego
zła do Kogoś,
kto nie jest tego przyczyną?

I tutaj musimy znów powrócić do
Księgi Hioba.
Nasz Papież pisze:

„Jeśli Bóg godzi się doświadczyć
Hioba cierpieniem, to – aby wykazać
jego sprawiedliwość. Cierpienie ma
charakter próby”. I człowiek ma prawo o oddalenie tej próby wołać, aby
nie stała się ona ponad miarę i zamiast przyczyną wiary nie stała się
powodem zwątpienia, buntu, odrzucenia i niewiary. Czy świadomość bycia „złotem w tyglu” (por. Mdr 3,6)
ułatwia przeżycie tej dramatycznej
chwili epidemii? Wierzę, że tak, ale
jednocześnie prośmy o oddalenie tego tygla, w którym wypalać się ma
moja wiara i ufność.

W XVIII-wiecznej modlitwie franciszkańskiej do odmawiania in tempore pesti (w czasie zarazy) znajdujemy takie oto wezwanie:

„Boże miłosierdzia, Boże łaskawości, Boże dobroci, który ulitowałeś się
nad cierpieniem Twojego ludu i powiedziałeś aniołowi godzącemu
w Twój lud: wstrzymaj swą rękę przez
wzgląd na miłość wobec pełnej chwały Gwiazdy, której piersi – bezcenne
przeciw truciźnie naszych grzechów –
tak słodko ssałeś. Okaż swą łaskę
i udziel nam pomocy, a miłosiernie
10
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zostaniemy ocaleni od wszelakiej zaNa koniec warto przytoczyć jakże
razy, nagłej śmierci i wszelkiej zagła- ważne słowa najbliższego współprady”.
cownika Jana Pawła II. Kardynał StaNie mówi ona o Bogu zagniewanym i oddaleniu Jego słusznego karania, jak to (zbyt) często obecnie czytamy. Jest tam za to mowa o Jego decyzyjnej mocy, bo to nikt inny jak tylko On może powstrzymać karzący
miecz anioła zagłady. Jest mowa
o lekarstwie przeciw truciźnie naszych grzechów. I jest – jak to bywa
w katolickiej pobożności – powołanie
się na wstawiennictwo Maryi – owej
„pełnej chwały Gwiazdy”. Bo któż ma
się za nami wstawić, jeśli nie Ta, która
patrzyła na cierpienie niewinnego
Syna?

nisław Dziwisz przypomniał, że 17
sierpnia 2002 r., konsekrując nowe
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia,
papież Jan Paweł zawierzył losy całego świata Bożemu Miłosierdziu.

,,Powracamy do tego pamiętnego
wydarzenia w tych dniach zaniepokojenia, ogarniającego całe narody, bo
chcemy powrócić do źródeł naszej
wiary, nadziei i miłości. Świętym Papieżem kierowała wiara, intuicja
i przekonanie, że nasz niespokojny
świat nie znajdzie ocalenia bez Boga,
poza Bogiem, który przecież dzierży
losy wszechświata, losy ziemi, losy
każdego narodu i każdego człowieka.
Tutaj chciałbym krótko już przy- Stąd dokonany tu akt zawierzenia nie
pomnieć historię pewnego wizerunku był zwykłą pobożną praktyką, ale
- Ikona Matki Bożej Salus Populi prorockim gestem, ważnym dla teraźniejszości i przyszłości nas wszystRomani
kich” – mówił kardynał.
Metropolita Krakowski Senior
zwrócił uwagę, że w dzisiejszych czasach trzeba powracać do przesłania
o Bożym Miłosierdziu, które z Łagiewnik rozeszło się na świat.

Należy ona do najbardziej czczonych wizerunków Maryi we Włoszech. Przydomek „Ocalenie Ludu
Rzymskiego” sięga końca VI wieku,
kiedy mieszkańców Rzymu trawiła
jedna z epidemii dżumy. W 590 r. papież Grzegorz Wielki niósł ten wizerunek Maryi w błagalnej procesji, prosząc o ocalenie miasta. Wówczas ujrzał na niebie anioła, chowającego
karzący miecz, a wkrótce potem zaraza ustąpiła. Także w późniejszych
wiekach procesje i nabożeństwa błagalne z tym wizerunkiem organizowane były w okresie niebezpieczeństw zagrażających mieszkańcom.
Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość
ku nieskończonym wyżynom
świętości Boga.

Zawierzenie Miłosierdziu
Bożemu w obliczu pandemii
koronawirusa
Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie,
miłosierny Ojcze, zawierzamy losy
świata i każdego człowieka. Do Ciebie
z pokorą wołamy.
Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Błogosław wszystkim, którzy
trudzą się, aby chorzy byli leczeni,
a zdrowi chronieni przed zakażeniem.
Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym
kwarantannę, a zmarłych przyjmij do
swego domu. Umocnij w ludziach
zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc. Odnów naszą
wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem,
który dla nas stał się człowiekiem
i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały
świat, aby ci, których zjednoczyła
walka z chorobą, zjednoczyli się także
w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy
wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy
ludzkie serca.

,,W świetle tego, co przeżywamy
obecnie, warto na nowo odczytywać
prorocze słowa Jana Pawła II:
„Nie lękajcie się!”. Otwórzmy się na
przyjęcie nieprzemijającej prawdy
o miłosiernym i wiernym Bogu, który
jest zawsze z nami, również i zwłasz- Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męcza w trudnych chwilach. – Powta- ki i zmartwychwstania Twojego Syna,
rzajmy zawsze: Jezu, ufam Tobie! miej miłosierdzie dla nas i całego
świata.
Podczas Mszy św. Odprawionej 18
marca w Łagiewnikach, w miejsce
modlitwy wiernych kardynał Stanisław Dziwisz odczytał modlitwę
„zawierzenia miłosierdziu Bożemu
w obliczu pandemii koronawirusa”.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się
za nami.
Św. Janie Pawle, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami.
(Akt zawierzenia odmówiony przez kard. Stanisława
Dziwisza 18 marca 2020 roku w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach)

Paweł Put
Dyrektor
ds. Nauczania Św. Jana Pawła II

Jan Paweł II
www.RycerzeKolumba.com
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Spotkania Jana Pawła II z fizyką i fizykami
"Wiara i rozum są jak dwa skrzydła,
na których duch ludzki unosi się
ku kontemplacji prawdy."
(Jan Paweł II).
Spotkania z fizykami stanowią
mało znany, lecz ciekawy wątek bardzo bogatego życia Jana Pawła II.
Okres krakowski.
Wszystko rozpoczęło się w 1951 r.,
kiedy Ks. Karol Wojtyła, wikary u św.
Floriana w Krakowie (pracujący tam
od 1949 roku) uzyskał od władz kościelnych urlop na zrobienie habilitacji
z etyki chrześcijańskiej. Do grupy
młodych fizyków z Uniwersytetu Jagiellońskiego dotarły wieści, że u św.
Floriana pracuje wikary, duszpasterz
młodzieży licealnej i akademickiej,
o absolutnie wyjątkowym umyśle.
Zimą 1952/53 prowadził on cykl wykładów w budynku Filharmonii Krakowskiej, na które uczęszczała wspomniana grupa młodych asystentów
fizyki. Zorientowali się oni, że jest to
człowiek, z którym można rozmawiać
na bardzo wysokim poziomie intelektualnym. Z tego powodu postanowili
nawiązać z nim kontakt i zaprosili go
w styczniu 1953 roku na dwudniową
wycieczkę narciarską do Poronina,
Bukowiny i Zakopanego. Zaproszenie
to zostało przez księdza chętnie przyjęte. I tak 24 stycznia 1953 r. wraz
z dwoma przyjaciółmi fizykami jądrowymi, udał się pociągiem do Poronina. Jak wspomina jeden z nich prof.
Jacek Hennel, Karol Wojtyła odmówił
jazdy pierwszą klasą mówiąc: "Nie, nie
- z ludem jedziemy...". Wypad do Poronina, Zakopanego i Bukowiny został pomyślany jak sprawdzian narciarski dla księdza, ale on sam nie
zdawał sobie z tego wówczas sprawy.
Problem polegał na przygotowaniu
nart dla Karola Wojtyły i dopasowaniu wiązań do czarnych trzewików
noszonych przez księży. Sprawa ta
została rozwiązana w warsztacie fizyki
Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
W trakcie wycieczki okazało się, że
ks. Wojtyła, który nie miał na nogach
nart od czasów gimnazjalnych, szybko odzyskał dawne umiejętności
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i bardzo dobrze dawał sobie radę.
Dlatego postanowiono zaprosić go na
pięciodniową wycieczkę w Gorce, co
zapoczątkowało całą serię dalszych
wypraw, nie tylko narciarskich, lecz
także pieszych, a następnie kajakowych i nawet rowerowych. Przyjaciele
księdza Wojtyły dzielili się na narciarzy i kajakarzy; byli też tacy, którzy
należeli do obu grup. Fizycy w większości byli jednak narciarzami. Podczas wypraw narciarskich Karol Wojtyła zawsze zastrzegał sobie, żeby
w ciągu dwóch pierwszych godzin
porannych nikt się do niego nie odzywał - to był jego czas na refleksję
i kontemplację.

Ponieważ nie wszystko można
było przedyskutować w czasie owych
wędrówek, zaczęto się spotykać również w Krakowie, dwa - trzy razy do
roku, najczęściej w mieszkaniach prywatnych. W tych okolicznościach nawiązała się nić przyjaźni między
uczestnikami dyskusji.

Naukowcy, z upływem lat, zakładali rodziny, zdobywali stopnie i tytuły naukowe, a młody wikary szybko
został biskupem a potem kardynałem. Co jakiś czas odbywały się też
kolejne wyprawy w góry, najczęściej
na Przehybę w Beskidzie Sądeckim.
Aż do chwili, gdy biały dym nad Watykanem dał znać światu, że ma noW czasie marszów i wieczorami wego papieża - Jana Pawła II.
toczono długie dyskusje. Ksiądz Karol
Wojtyła nie miał oczywiście zawodowego przygotowania w dziedzinie
Okres watykański.
fizyki, ale był bardzo zainteresowany
Wtedy to jeden z profesorów fizydyskusjami z fizykami. Często starał
ki - prof. Jerzy A. Janik wysłał do Jana
się zagadnienie ściśle naukowe kieroPawła II list, w którym gratulował
wać w stronę problemów metafizyki,
wyboru, a równocześnie wyraził żal,
etyki i moralności. Dzięki księdzu,
że to nadzwyczajne wydarzenie odemimo iż dominowali fizycy, zaczęła
brało krakowskim fizykom Karola
pojawiać się w dyskusjach dość częWojtyłę jako uczestnika górskich wysto tematyka filozoficzna i metafipraw i filozoficzno-fizycznych debat.
zyczna. Okazało się, że te dyskusje są
Odpowiedź z Watykanu przyszła barpotrzebne zarówno fizykom jak
dzo szybko. Papież przyznał, że jeżeli
i księdzu. Poruszane przez nich prochodzi o góry, to rzeczywiście nie bęblemy sprowadzał do poziomu, jakiedą mogli razem chodzić. Natomiast
go ówczesna fizyka nie brała pod
nie widzi żadnego powodu, aby mieli
uwagę, zakładając, że zjawiska i rzezarzucić dyskusje i zaproponował,
czy, które bada po prostu istnieją.
aby nadać im kształt odbywanych
Fizycy nie zastanawiali się, co to znalatem w Castel Gandolfo seminariów.
czy istnieć. Żyli w niezłomnym przekonaniu, że fizyka i metafizyka to
Pierwsze seminarium, już nie tylko
dziedziny nie mające punktów wspól- w ściśle krakowskim składzie uczestnych. Warto podkreślić, że fizyka ników, odbyło się w sierpniu 1980 r.
w tym czasie, a zwłaszcza fizyka ją- Po jego zakończeniu Papież wyraził
drowa, dokonywała niesamowitego życzenie kolejnych spotkań interdypostępu. Wtedy świat zdawał się na- scyplinarnych z naukowcami pod należeć do fizyków. Właśnie wtedy, bo- zwą "Nauka - religia - dzieje". Od tego
wiem dokonano pierwszych pomyśl- czasu ustalił się zwyczaj organizowanych prób z bronią termojądrową nia seminariów w latach parzystych.
posiadającą trudną do wyobrażenia Ostatnie w takim terminie odbyło się
moc. Jak wiemy fizycy dali w ten spo- w 1990 r., ponieważ za względu na
sób do ręki polityków broń, która jest nawał obowiązków Ojca Świętego
w stanie zniszczyć cywilizację ludzką seminarium w 1992 r. nie odbyło się.
w skali globalnej. Broń, która stała się Od 1993 r. seminaria przeszły w cykl
podstawowym czynnikiem kształtu- lat nieparzystych.
jącym politykę światową w drugiej
Po latach ustalił się stały scenapołowie XX wieku.
riusz tych seminariów. Trwały one
kilka dni. Każdego dnia wygłaszano
12
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zazwyczaj trzy referaty w obecności
Ojca Świętego. Po każdym z nich odbywała się wyczerpująca dyskusja.
Grono dyskutantów było kameralne.
Dyskusje odbywały się w grupie nie
większej niż 20 osób, łącznie z Papieżem. Referaty wygłaszali specjaliści
z różnych dyscyplin: chemicy, matematycy, biolodzy, historycy, lekarze
i filozofowie. Jednak zdecydowanie
przeważali i dominowali fizycy, w tym
również fizycy-kapłani: ks. prof. Michał Heller, ks. abp. prof. Józef Życiński i prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów ojciec Maciej Zięba.
Uczestnicy i referenci proponowani byli przez wybitnego i znanego
fizyka prof. Jerzego A. Janika, organizatora tych seminariów z ramienia
Papieża i zapraszani byli dopiero po
akceptacji Ojca Świętego. Uczestnikom seminariów mogli towarzyszyć
członkowie rodziny, co było nawiązaniem do tradycji spotkań krakowskich. Jednym z uczestników seminariów w Castel Gandolfo był również
profesor Andrzej Tomczak, historyk
z Torunia. Uczestniczył w pięciu spotkaniach, jak żartobliwie stwierdzi
„tylko wtedy, gdy koledzy z nauk ścisłych chcieli przerwać monotonię
swoich wystąpień, zapraszali również
historyków”. Na spotkaniach tych
profesor Andrzej Tomczak referował
m.in. wydarzenia 1980 i 1981 r. w Polsce (1982 r., wspólnie z prof. Janem M.
Małeckim), sprawę wielkich imperiów
w dziejach i problem ich upadku (1984
r.), czy wyniki najnowszych badań
nad ustrojem i episkopatem dawnej
Rzeczypospolitej (1988 r.) oraz - też
wspólnie z prof. J. Małeckim -genezę
nacjonalizmów w Europie ŚrodkowoWschodniej (1999 r.). Stał się też historykiem tych seminariów publikując
książeczkę „Od wyprawy górskiej do
seminarium naukowego. Przyczynek
do biografii Karola Wojtyły - Jana
Pawła II” (Toruń 1999). Referaty
i dyskusje z udziałem Ojca Świętego
ze wszystkich seminariów w Castel
Gandolfo zostały wydane w formie
książkowej.
Zasadnicza tematyka tych seminariów wywodziła się z fizyki. Trzeba
jednak pamiętać, że fizyka współczesna, badająca mikroświat w skali odległości miliard razy mniejszej od rozmiarów atomów oraz wszechświat
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w skali miliardów lat świetlnych,
zmienia swój tradycyjny charakter
i wkracza na obszary będące do niedawna domeną filozofii. Stąd tematyka seminariów, aczkolwiek wywodząca się na ogół z fizyki, dotyczyła również ontycznych fundamentów rzeczywistości. Drugim istotnym nurtem
rozważań na tych seminariach były
relacje między nauką a religią oraz
współistnieniem Kościoła i nowożytnej nauki.

poziomu cząstki elementarnej i filozofii bytów możliwych.
Spotkanie w 1997 r. zdominowane
było przez problematykę: fizyka
a ontologia. Seminarium w 1999 r.
- obejmowało problematykę fizyka
a transcendencja, kryzys w filozofii
i fizyce w drugiej połowie XX wieku
oraz Całun Turyński w oczach fizyka
jądrowego.
Spotkanie w 2001r. poświęcone
było "Modelom Boga", rozumianym
jako pewne schematy pojęciowe
przybliżające współczesnemu człowiekowi tajemnicę istnienia transcendentnego Boga osobowego.

I tak w 1980 r. zajmowano się problemami korelacji między naukami
szczegółowymi, zwłaszcza matematyką i fizyką, a szeroko pojmowaną
kulturą, problemem konfliktu między
nauką a religią oraz rozważaniami na
„Czas, Wieczność, Nieskończotemat niektórych podstawowych po- ność” były tematem ostatniego semijęć fizyki.
narium w Castel Gandolfo w sierpniu
2003 roku.
W 1982 r. - ewolucją kosmiczną,
aktualnym stanem wiedzy o budowie
Odbyło się jeszcze trzynaste z komaterii, w tym o cząstkach elemen- lei seminarium, tyle tylko, że nie
tarnych i stosunkiem fizyki do meta- w Castel Gandolfo, a w Lublinie
fizyki.
w dniach 26 i 27 września 2005 roku.
Gospodarzem był ksiądz arcybiskup
W 1984 r. - problemami transcenJózef Życiński. Wszystkie referaty,
dencji w przyrodzie, pojęciem czasu
zaaprobowane jeszcze w 2004 r.
i ewolucją, wiarygodnością twierdzeń
przez papieża, zostały wygłoszone,
przyrodniczych, przyszłością kosmopo nich nastąpiła tradycyjna dyskusu i zagrożeniem życia na Ziemi.
sja.
W 1986 r. - problemami unifikacji
Ojciec Święty w seminariach
w opisie wszechświata, trzechsetletuczestniczył głównie jako słuchacz.
nim współistnieniem Kościoła i noJego komentarze były najczęściej
wożytnej nauki i znów metafizyką
konkretne i zwięzłe. Bardziej swojako nauką przekraczającą fizykę.
bodne rozmowy towarzyszyły zwykle
W 1988 r. - redukcjonizmem i holi- wspólnym z Ojcem Świętym posiłzmem jako metodami współczesnej kom oraz przerwom między referatanauki, tradycją i postępem w nauce mi. Obecność Ojca Świętego na
i filozofii, współczesnym stanem re- wszystkich referatach była bardzo
konstrukcji rodowodu człowieka oraz stymulująca i ustalała pewien styl
etyką badań naukowych i postaw dyskusji. Nie było w niej tematów
uczonych.
tabu, ale był specjalny takt przy zbliżaniu się do Prawdy.
W 1990 r. - znów redukcjonizmem, z perspektywy fizyków i bioloMożna zadać sobie pytanie: czym
gów, a także stosunkiem nauk przy- były te spotkania i dyskusje dla Parodniczych do filozofii.
pieża? Rzecz ciekawa, że, mimo iż Ojciec Święty był humanistą, to nauki
W 1993 r. - problemem istnienia,
przyrodnicze i ścisłe interesowały go
systemowością świata, jednością
już od wczesnej młodości. Długoletprawdy a wielością systemów filozofii
nie kontakty księdza Karola Wojtyły
Boga, także ewolucją definicji śmierci,
z fizykami, przede wszystkim kraw związku z haniebną praktyką jawkowskimi, stanowiły dla Niego nienej i ukrytej eutanazji.
wątpliwie doskonałą okazję dla rozNa seminarium w 1995 r. górowała szerzenia wiedzy w dziedzinie nauk
problematyka istnienia, ujmowana przyrodniczych. Uczyniły Mu świat
w różnych aspektach, poczynając od współczesnej fizyki bardzo bliskim,
dostarczyły materiału do głębokich
13
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przemyśleń i tworzywa do ukształtowania własnych poglądów na rzeczywistość w jej wymiarze fizycznym.
Podobną funkcję pełniły referaty
i dyskusje na seminariach w Castel
Gandolfo, przynoszące równocześnie
olbrzymi ładunek problemów związanych z relacjami pomiędzy nauką
i wiarą.
Echa dyskusji z fizykami można
odnaleźć w rozmaitych tekstach papieskich. Na przykład w książce
"Przekroczyć próg nadziei" Ojciec
Święty napisał: "Uczestniczyłem też
w wielu spotkaniach z przyrodnikami,
zwłaszcza fizykami, których umysły
po Einsteinie bardzo się otworzyły
w stronę teistycznej interpretacji
świata".

żonych strukturach atomowych i molekularnych. Na tej drodze osiągnęli
oni - zwłaszcza w obecnym stuleciu wyniki, które nie przestają nas zdumiewać. Kieruję słowa podziwu i zachęty do tych śmiałych pionierów
nauki, którym ludzkość w tak wielkiej
mierze zawdzięcza swój obecny rozwój, ale mam zarazem obowiązek
wezwać ich, aby kontynuowali swoje
wysiłki nie tracąc nigdy z oczu horyzontu mądrościowego, w którym
obok zdobyczy naukowych i technicznych dołączają się także wartości
filozoficzne i etyczne, będące charakterystycznym i nieodzownym wyrazem tożsamości osoby ludzkiej.
Przedstawiciele nauk przyrodniczych
są w pełni świadomi tego.” Dalej Ojciec Święty pisze: "Wszystkich proszę,
aby starali się dostrzec wnętrze człowieka, którego Chrystus zbawił przez
tajemnicę swojej miłości, oraz głębię
jego nieustannego poszukiwania
prawdy i sensu. Różne systemy filozoficzne wpoiły mu złudne przekonanie, że jest absolutnym panem samego siebie, że może samodzielnie decydować o swoim losie i przyszłości,
polegając wyłącznie na sobie i na
własnych siłach. Wielkość człowieka
nigdy nie urzeczywistni się w ten sposób. Stanie się to możliwe tylko wówczas, gdy człowiek postanowi zakorzenić się w prawdzie, budując swój
dom w cieniu Mądrości i w nim zamieszkując. Tylko w tym horyzoncie
prawdy będzie mógł w pełni zrozumieć sens swojej wolności oraz swoje
powołanie do miłowania i poznania
Boga jako najdoskonalsze urzeczywistnienie samego siebie".

Sam Ojciec Święty, 5 sierpnia 1993
r. w przemówieniu do uczestników
seminarium, dał następującą ich ocenę: "...ta dziedzina prawdy, którą
uprawiają z zawodu, z powołania,
z charyzmatu, z talentu fizycy, należy
także do uczestnictwa tej wielkiej,
jednej prawdy, która jest z Boga. To
jest reguła, definicja, próba wyrażenia
tego, co nas łączy od wielu bardzo lat.
Spotkanie było zawsze skoncentrowane wokół prawdy, która ma wiele
twarzy, wiele wymiarów, ma swój
wymiar przyrodniczy w fizyce, w biologii... Prawda ma skądinąd swój wyraz w filozofii, w teologii i te różne
wymiary prawdy stanowiły osnowę
naszych spotkań... One pozwalały
nam w sposób przyjacielski, a zarazem głęboko chrześcijański, uczestniczyć w posłannictwie Chrystusa,
w posłannictwie profetycznym Chrystusa. I z tego pragnę wyrazić moja
W liście do dyrektora Obserwatowielką radość... Muszę dodać od sierium Watykańskiego, jezuity George
bie, że te spotkania, wymiany myśli
Coyne z dnia 1.06.1988 r. Ojciec Świębyły dla mnie zawsze bardzo oczekity wyraził natomiast następującą opiwane i bardzo cenione".
nię w sprawie relacji nauki i religii:
Echa spotkań w Castel Gandolfo "Zachęcając do otwartości między
można również znaleźć w encyklice kościołem a społecznością naukowJana Pawła II "Fides et ra- ców, nie tworzymy wizji dyscyplinartio" (14.09.1998), w której Ojciec nej jedności między teologią a nauką,
Święty zwraca się do naukowców jaka istnieje na polu danej dziedziny
słowami: "...pragnę zwrócić się także naukowej czy teologii w ścisłym tego
do naukowców, których poszukiwa- słowa znaczeniu. W miarę trwającego
nia są dla nas źródłem coraz większej dialogu i wspólnych badań, rosnąc
wiedzy o wszechświecie jako całości, będzie wzajemne zrozumienie (...).
o niewiarygodnym bogactwie jego Zarówno religia jak nauka muszą zaróżnorodnych składników, ożywio- chować swą autonomie i właściwy dla
nych i nieożywionych, oraz o ich zło- siebie charakter. Religia nie opiera się
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na nauce, a nauka nie stanowi przedłużenia religii (...). Podczas gdy obie
mogą i powinny wspierać się jako
istotne wymiary wspólnej ludzkiej
kultury, żadna z nich nie powinna
zakładać, że tworzy niezbędne przesłanki dla drugiej".
W książce "Wstańcie, chodźmy!"
wydanej jednocześnie w Watykanie
i Polsce 18 maja 2004 roku Jan Paweł
II pisał: "Nigdy (...) nie zapominałem
o innych gałęziach wiedzy, również
tych pozornie z teologią nie związanych. Z tymi dziedzinami nauki miałem kontakty głównie przez fizyków.
Często spotykaliśmy się i rozmawiali
o najnowszych odkryciach w kosmologii. To było fascynujące zajęcie, potwierdzające Pawłowe twierdzenie, że
do jakiegoś poznania Boga można
docierać również przez poznanie
stworzonego świata".
„Udział w nich i wygłaszanie referatów w obecności Ojca Świętego
były dla mnie – pisze uczestnik seminariów w Castel Gandolfo w latach
1993, 1995, 1999 i 2001 Zbigniew
Jacyna-Onyszkiewicz - dużym wyzwaniem i przeżyciem intelektualnym. W moim odczuciu największą
zdobyczą tych seminariów było przełamywanie barier pomiędzy "myślą
kościelną" a fizyką. Jak wiemy teologia katolicka pozostaje od Średniowiecza w arystotelesowskiej tradycji
naukowej, podczas gdy fizyka wyrosła z zupełnie odmiennej tradycji, nawiązującej do dokonań Archimedesa.
Powstanie w XVII w. zmatematyzowanej nauki przyrodniczej - fizyki było dużym zaskoczeniem dla arystotelesowsko-tomistycznej
filozofii
chrześcijańskiej, którą wówczas było
stać tylko na uruchomienie mechanizmów samoizolacji. Taka sytuacja
w dużym stopniu trwa do dzisiaj. Sądzę, że seminaria w Castel Gandolfo
przyczyniły się do przełamania tych
barier i pomogły teologii katolickiej
przejść do nowego etapu rozwoju,
w którym będzie ona aktywnie
uczestniczyć we współczesnych prądach intelektualnych, uwzględniających zdobycze nauk przyrodniczych.
Fizyka współczesna niewątpliwie poszerza kontekst, w jakim prowadzone
są rozważania o tradycyjnych problemach metafizycznych i teologicznych.
Odrzuciła ona tyle zdroworozsądko14
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wych wyobrażeń na temat materii,
przestrzeni i czasu, że żaden poważny
teolog nie może ignorować jej
ogromnych osiągnięć. Osobiście uważam, wbrew często głoszonym opiniom, że istnieją spore szanse na
stworzenie nowej całościowej wizji
rzeczywistości, w której zarówno fizyka, jak i metafizyka oraz teologia
chrześcijańska będą elementami jednego spójnego systemu myślowego.
Sadzę tak, ponieważ fizyka kwantowa, będąca fundamentem całej
współczesnej fizyki, nie jest zamkniętym systemem teoretycznym, lecz
wymaga odwołania się do rzeczywistości transcendentnej względem
wszechświata. Co więcej, moim zdaniem, fizyka kwantowa, dla zrozumienia swoich podstaw, wymaga, co zapewne dla wielu naukowców jest dużym zaskoczeniem, ontologii zgodnej
z chrześcijańską wizją rzeczywistości”.

tkań z krakowskimi fizykami, skoro
• Jan Paweł II, Encyklika Fides et
po 50 latach papież na spotkaniu ratio, Pallottinum, Poznań 1998.
w Castel Gandolfo wspomina „W Kra• Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy,
kowie spotykaliśmy się w gościnnym
Rzym, Warszawa 2004.
domu państwa Janików, najpierw przy
placu Dominikańskim, potem na
• Szulc T., Jan Paweł II, Wyd. Świat
ul. Św. Marka. Były także spotkania książki, Warszawa 1996.
u mnie na Franciszkańskiej”.
• Tomczak A., Od wyprawy górskiej do seminarium naukowego, w:
"Nauka - Religia - Dzieje", pod red. J.A.
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Janusz Palczewski
Pawła II musiały zapaść początki spo-

Słowo Sekretarza Stanowego
Zacni Bracia
W czasie panującej pandemii zostaliśmy zmuszeni nie tylko do ograniczenia zawodowej aktywności, lecz
również do odwołania spotkań rycerskich w tradycyjnej formie. Zachęcam
Was jednak bardzo do kontaktów
z wykorzystaniem metod, gdzie bezpośredni kontakt nie jest niezbędny,
tj. telefon, skype, tele- i videokonferencje.
Czas, którego doświadczamy
zmobilizował wielu z nas do dodatkowego działania. Poniżej przesyłam
propozycję zadań, które wiele z rad
już realizuje.
1. Mosty jedności i braterstwa
w modlitwie
Na świecie szaleje koronawirus.
Pierwszym krokiem, który powinniśmy jako Rycerze Kolumba podjąć
jest modlitwa, od której powinniśmy
rozpoczynać każde nasze działanie.
Chciałbym Was zaprosić do ponowienia akcji, którą prowadziliśmy w Polsce już wielokrotnie. Stwórzmy
"MOSTY JEDNOŚCI I BRATERSTWA
W MODLITWIE". Zachętą do tego
niech będzie wezwanie Przewodni-
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czącego Konferencji Episkopatu Polski Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego
wyrażone w Orędziu skierowanym do
Polaków: "Jako chrześcijanie starajmy
się – w tym wielkopostnym czasie
– podjąć rozważania nad krzyżem
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
który jednoczy się z naszymi cierpieniami. Osobiście każdego wieczora
o godzinie 20.30 będę modlił się za
Was na różańcu i o to samo proszę
kapłanów w kościołach, a także Was
wszystkich w Waszych domach.
Trwajmy w modlitewnej jedności."
Bracia - zaprośmy członków naszych
rodzin, poinformujmy innych rycerzy,
weźmy do ręki nasze rycerskie różańce i codziennie o 20:30 połączmy się
w modlitwie.
2. Solidarni z biskupami i księżmi!
Prawdziwym honorem dla naszej
organizacji w Polsce jest fakt,
iż w naszych szeregach mamy prawie
700 duchownych. Od lat przyświeca
naszej działalności hasło: SOLIDARNI
Z BISKUPAMI I KSIĘŻMI.

przy zachowaniu
daleko idących
środków ostrożności okazać Kapelanom naszą solidarność z Nimi.
3. Braterska pomoc
Sługa Boży Ksiądz Michael McGivney zakładając Rycerzy Kolumba
chciał, aby podstawą naszego funkcjonowania była wzajemna braterska
pomoc. Wtedy rycerze pomagali sobie, gdy jeden z nich tracił pracę lub
miał problemy zdrowotne.
Dziś doświadczamy trudnego czasu, ale jest to właściwy moment, aby
skontaktować się z Braćmi z naszej
rady lokalnej, zapytać o aktualne położenie i jeśli to możliwe zaoferować
wsparcie. To czas, aby szczególną
troską otoczyć zwłaszcza starszych
Braci, którzy wielokrotnie wspierają
nasze dzieła modlitwą. Aktualna wiedza o problemach, ale i o możliwościach pomocy pośród członków rady
lokalnej to jeden z filarów naszego
działania.

W aktualnej sytuacji kontakt
Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie Ty,
z Kapelanami i pytanie o formę i za- to kto? Zachęcam, zadzwońmy do
kres pomocy są absolutnie niezbęd- Braci Rycerzy i wesprzyjmy się wzane. Zróbmy wszystko co możliwe, aby jemnie w trudnych chwilach.
15
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4. Prasa katolicka
Przez kolejne dni rozwoju epidemii
jesteśmy zasypywani gradem informacji. Wiele z nich to tzw. fakenewsy. Powoduje to dodatkowy niepotrzebny stres i odciąga nas wielokrotnie od spraw najważniejszych.
Warto pamiętać, że należy opierać się
na sprawdzonych i rzetelnych informacjach pochodzących z oficjalnych
stron. Jednak dla nas, osób wierzących źródłem i inspiracją powinna
być przede wszystkim prasa katolicka.
Z powodu zaistniałej sytuacji redakcje i wydawcy pism katolickich
znaleźli się w trudnym położeniu.
Np. "Tygodnik Katolicki Niedziela"
zmienił objętość pisma, a "Gość Niedzielny" w wersji tradycyjnej będzie
dostępny jedynie w kioskach, salonikach prasowych i na stacjach paliw.
To moment, kiedy zachowując należytą ostrożność w naszej działalności
rycerskiej, możemy włączyć się w ich
dystrybucję (np. poprzez rozwiezienie
do osób starszych) lub promowanie
różnymi kanałami elektronicznej wersji gazet.
5. Rekolekcje wielkopostne
Występując w szeregi Rycerzy
Kolumba każdy z nas podjął decyzję
o pracy nad sobą, o dążeniu do tego,
by być lepszym Człowiekiem. Dlatego
każdy rycerz co roku powinien
uczestniczyć w dniu skupienia lub
rekolekcjach. Sytuacja, która aktualnie panuje utrudnia nam zorganizowanie ich w wersji tradycyjnej. W wielu parafiach rycerze pomagają zorganizować
transmisje
internetowe
z kościoła, lecz nie wszędzie jest to
możliwe. Dlatego zachęcam wszystkich Braci, aby przeżyli Narodowe
Rekolekcje Wielkopostne, które prowadzi nasz Kapelan Stanowy Abp
Wacław Depo (linki do katechez znajdują się na naszej stronie internetowej).
"Wiele jest serc, które czekają na
Ewangelię", dlatego zadbajmy o to,
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aby głos nauczania wielkopostnego życiu, które Ty sam mu przeznaczynaszego Kapelana Stanowego dotarł łeś. Amen.
do jak najliczniejszego grona słuchaDodatkowo zobowiązaniem adopczy.
cyjnym powinno być odmówienie
6. Pomoc potrzebującym
jednej tajemnicy Różańca Świętego.
Każdy dzień niesie za sobą inforPapież Jan Paweł II w encyklice
macje o wzroście zachorowań na koEvangelium
Vitae
napisał,
że
ronawirusa w Polsce. Eksperci mówią,
„człowiek i jego życie jawią się nam
że taka sytuacja będzie miała miejsce
jako jeden z najwspanialszych cudów
przez długi okres. Dlatego tak ważna
stworzenia…” dlatego jako Rycerze
jest i będzie pomoc potrzebującym.
Kolumba każdego dnia szerzmy ideę
Od pierwszego dnia Rycerze Ko- Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
lumba z wielu rad lokalnych podej8. Transmisje nabożeństw
mują aktywne działania pomagając
Dziękuję tym radom lokalnym,
m.in. osobom chorym, samotnym
które włączyły się w uruchomienie
i starszym przy zakupach, dowożąc
transmisji internetowych z kościołów.
lekarstwa, prasę katolicką. Są również
Zbliżające się Triduum Paschalne bęrady, które uruchomiły zbiórkę i podzie obchodzone praktycznie bez
moc dla szpitali i służb medycznych.
udziału wiernych. Zachęcam więc
Dziękujemy za te inicjatywy, jednotam, gdzie to tylko jest możliwe
cześnie przypominając o konieczności
i gdzie taką chęć wyraża ksiądz prozgłaszania akcji stosownym służbom
boszcz, aby z zachowaniem należykoordynującym pomoc, a także o zatych środków bezpieczeństwa, zorgachowaniu
właściwych
środnizować i przeprowadzić takie transków ostrożności, aby nie narazić
misje. Aby tego dokonać na Facebozdrowia i życia osób które pomagają
oku wystarczy smartfon z dostępem
oraz tych, którzy wsparcie otrzymują.
do Internetu oraz statyw z uchwytem
7. Duchowa adopcja
na telefon. Wszystkich potrzebująCo roku w dniu 25 marca obcho- cych wsparcia merytorycznego prodzimy Dzień Świętości Życia. To szę o kontakt telefoniczny.
szczególny czas, kiedy nasze myśli
Zachęcam Was do budowania
kierujemy ku bezbronnym poczętym
wspólnoty parafialnej wykorzystując
dzieciom, których los jest w rękach
aktualne możliwości techniczne.
dorosłych. W Dniu Świętości Życia
wielu Rycerzy Kolumba i innych paraKolejne propozycje inicjatyw skiefian składa też przyrzeczenia DU- rowane dla rad lokalnych będą sukceCHOWEJ ADOPCJI Dziecka Poczętego. sywnie udostępniane na stronie internetowej, a także poprzez profile na
Tekst codziennej modlitwy jest
portalach społecznościowych. Trudne
następujący:
sytuacje powodują, że nasza misja
Panie Jezu, za wstawiennictwem staje się jeszcze bardziej potrzebna.
Twojej Matki, Maryi, która urodziła
Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzePozdrawiam bratersko
nia, który opiekował się Tobą po naVivat Jezus !
rodzeniu, proszę Cię w intencji tego
nie narodzonego dziecka, które du- Krzysztof Zuba
chowo adoptowałem, a które znajdu- Sekretarz Stanowy
je się w niebezpieczeństwie zagłady. Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę,
aby swoje dziecko pozostawili przy
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