
   www.RycerzeKolumba.com 

 Czerwiec 2020, Rok VIII/6   Nr 76 



 2 www.RycerzeKolumba.com 

 Czerwiec 2020, Rok VIII/6   Nr 76 

 
ZBROJA jest e-biuletynem 
informacyjnym wydawanym 
przez Radę Stanową Rycerzy 
Kolumba w Polsce. Bezpłatnie 
można go pobrać ze strony inter-
netowej: 
 

www.RycerzeKolumba.com 
••• 

Redaktor Naczelny: 
br. Tomasz Wawrzkowicz KofC 
Delegat Stanowy 
 
Redakcja: 
ks. Wiesław Lenartowicz KofC 
br. Krzysztof Orzechowski KofC 
br. Tomasz Adamski KofC 
br. Bartosz Amroziewicz KofC 
br. Piotr Ładoś KofC 

 

E-mail: 
zbroja@rycerzekolumba.com  
 
 
 
 
 
 

   

Prześlij materiałyPrześlij materiałyPrześlij materiały   
do nowego numerudo nowego numerudo nowego numeru   

Prosimy o przesyłanie materia-
łów do kolejnego numeru. 
 

Do tekstu prosimy załączać 
jedno zdjęcie o wyższej rozdziel-
czości (w przeciwieństwie do 
materiałów przesyłanych do 
publikacji w serwisie interneto-
wym, gdzie może być więcej zdjęć 
i powinny mieć szerokość 1200 
pikseli). 

Materiały do e-biuletynu prosimy 
przesyłać na adres e-mail: 
zbroja@rycerzekolumba.com 
 
Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skracania i poprawiania prze-
słanych materiałów! 

Słowo Delegata Stanowego      3 
Katecheza         4 
ks. Michael McGivney       5 
Wyzwanie Najwyższego Kapelana     9 
Członkostwo         9 
Programy         11 
Nowenna do świętych Zelii i Ludwika Martin    12 
Ważne terminy        16 
Pierwsza Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski    16 
Ks. Piotr Skarga i Jego „Kazania Sejmowe”, cz. II   18 
X Konwencja Stanowa - listy      21 
Skład Rady Stanowej na rok 2020/21     22 



 3 www.RycerzeKolumba.com 

 Czerwiec 2020, Rok VIII/6   Nr 76 

Czcigodni Księża Kapelani, 

Zacni Bracia Rycerze, 

Atak wirusa COVID 19 i trwająca 
pandemia nauczyły nas żyć w nowej 
rzeczywistości.  Zagrożenie zarażenia 
koronawirusem spowodowało okre-
ślone ograniczenie naszej rycerskiej 
działalności. Cieszy jednak fakt, że 
pomimo tak trudnej sytuacji, w na-
szych parafiach i społecznościach 
lokalnych jesteśmy jednak bardzo 
widoczni. Z zachowaniem rygorów 
sanitarnych, w wielu Radach Lokal-
nych odbyły się już Zebrania Spra-
wozdawczo-Wyborcze. Niejedno-
krotnie stosujemy metody telefonicz-
nego lub audiowizualnego kontaktu. 
Zachęcam Rady Lokalne do stworze-
nia grupy na WhatsApp dla członków 
danej Rady, aby członkowie mogli 
komunikować się ze sobą i informo-
wać m.in. o potrzebie wzajemnej po-
mocy. Możemy także spotykać się  
w Kościołach, w większej liczbie 
uczestników niż dotychczas. Oczywi-
ście zachęcam, aby te zebrania były 
maksymalnie krótkie, a ewentualne 
głosowania odbywały się przez akla-
mację, bez zbędnego przedłużania 
spotkań. Wszyscy rozumiemy, że sy-
tuacja jest wyjątkowa i powierzenie 
Zarządom Rad pełnienie swoich 
Funkcji przez aklamację wydaje się  
w tym trudnym okresie rozwiązaniem 
najbardziej właściwym. Oczywiście 
nasze spotkania możemy odbywać 

również poprzez komunikację elek-
troniczną.  

W dniach 22-23 maja 2020 roku, 
Funkcjonariusze Stanowi spotkali się 
w Częstochowie. W piątek uczestni-
czyliśmy w Mszy Św. Celebrowanej, 
odprawionej na Jasnej Górze i trans-
mitowanej przez Telewizję Regional-
ną. Następnie uczestniczyliśmy  
w Apelu Jasnogórskim. Zarówno Mszy 
Św., jak i Apelowi przewodniczył Ka-
pelan Stanowy Rycerzy Kolumba  
w Polsce, Metropolita Częstochowski 
JE Ks. Abp Wacław Depo. Wspólnie  
z nami modlili się także Generał Zako-
nu Paulinów i Przeor Jasnej Góry.  
W sobotę, w Sali Papieskiej na Jasnej 
Górze odbyliśmy Zebranie Rady Sta-
nowej, które było transmitowane na 
kanale YouTube. Dzięki drodze elek-
tronicznej, zarówno w Uroczysto-
ściach piątkowych, jak i w Zebraniu 
sobotnim mogli uczestniczyć Księża 
Kapelani i Bracia Rycerze z całej Pol-
ski. Na miejscu obradom pobłogosła-
wił Kapelan Stanowy Abp Wacław 
Depo. Byli z nami Kapelan Programo-
wy Ks. Wiesław Lenartowicz i Ks. Ry-
szard Umański oraz Byli Delegaci Te-
rytorialni i Stanowi: Andrzej Gut-
Mostowy, Krzysztof Orzechowski  
i Andrzej Anasiak. Listy i filmy z ży-
czeniami i pozdrowieniami przesłało 
bardzo wielu Arcybiskupów i Bisku-
pów, na czele z Przewodniczącym 
Konferencji Episkopatu Polski Ks. Abp 
Stanisławem Gądeckim. Ze Lwowa 
słowa pozdrowień przesłał Ks. Abp 
Mieczysław Mokrzycki, Metropolita 
Lwowski, Sekretarz Jana Pawła II i 
Benedykta XVI. Podczas spotkania 
podsumowano kończący się Rok 
Bratni 2019/2020 i dokonano wyboru 
Funkcjonariuszy Stanowych na Rok 
Bratni 2020/2021.  

W tym miejscu pragnę serdecznie 
podziękować wszystkim Księżom 
Kapelanom i Braciom Rycerzom za 
wieloletnią owocną współpracę  
i wspieranie Dzieł realizowanych  
w Radach Lokalnych, Rejonach i na 
poziomie ogólnokrajowym. Jednocze-
śnie gratuluję nowo wybranym Ofice-
rom Stanowym i życzę sił oraz wy-
trwałości w realizacji misji naszego 
Założyciela Ks. Michaela McGivney’a.      

W ostatnich dniach dotarła do nas  
z Watykanu wspaniała wiadomość: 
Papież Franciszek zatwierdził cud 
przypisany wstawiennictwu Sługi 
Bożego Michaela McGivney’a, co 
oznacza, że wkrótce nasz Założyciel 
będzie ogłoszony Błogosławionym. 
Ta wiadomość ucieszyła serca Ryce-
rzy Kolumba na całym świecie. Ufam, 
że za wstawiennictwem naszego Za-
łożyciela i Patrona, Zakon Rycerzy 
Kolumba będzie się rozwijał jeszcze 
dynamiczniej szerząc idee Miłosier-
dzia, Jedności, Braterstwa i Patrioty-
zmu. 

Pragniemy, aby kolejni mężczyźni 
mogli do nas dołączyć i realizować 
misję ks. Michaela McGivney’a. Dlate-
go też wydałem decyzję o możliwości 
przeprowadzania Ceremonii Przyjęć 
w formie uproszczonej. Możemy  
z kandydatami spotkać się w Kościele 
lub na plebanii. Delegat Rejonowy, 
Wielki Rycerz lub każdy członek Ze-
społu Inicjacyjnego może odczytać 
treść Ceremonii. Również w tym 
przypadku mamy możliwość skorzy-
stania ze środków komunikacji elek-
tronicznej. Nie zachęcam, aby cały 
Zespół Inicjacyjny zbierał się i prze-
prowadzał Ceremonię. Szczegółową 
instrukcję rozesłał Dyrektor  
ds. Członkostwa Brat Jacek Pisz. Po-
mimo utrudnionych warunków, co-
dziennie otrzymujemy informację  
o kolejnej Ceremonii. To bardzo waż-
ne, że myślimy o rozwoju naszego 
Zakonu. Zapraszając kolejnych kato-
lickich mężczyzn w nasze szeregi da-
jemy im możliwość dołączenia do 
rzeszy osób pragnących zrobić coś 
dla innych. Każde Dzieło pomocy po-
trzebującym niesie ufność w Miłosier-
dzie Boże. Wielokrotnie słyszałem 
wypowiedzi małżonek Rycerzy: „Gdy 
mój mąż wstąpił do Zakonu Rycerzy 
Kolumba, z czasem stawał się lep-
szym mężem, lepszym ojcem, katoli-
kiem i patriotą”. Te świadectwa są 
najlepszą motywacją dla całych ro-
dzin, w których mężczyzna staje się 
Bratem Rycerzem. 

Ojciec Święty Jan Paweł II, zauwa-
żając ogromną rolę rodziny pisał: 
„Chrześcijańskie rodziny, Kościół liczy 
na was i pokłada w was nadzieję,  

Słowo Delegata StanowegoSłowo Delegata StanowegoSłowo Delegata Stanowego   
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że zaszczepicie swoim dzieciom wiarę, 
która została wam przekazana w po-
przednich stuleciach, poczynając od 
apostoła Pawła. Trwając w jedności  
i otwierając się na wszystkich, broniąc 
zawsze prawa człowieka do życia od 
chwili poczęcia, bądźcie wspólnotami 
światła, odpowiadającymi w pełni 
zamysłowi Bożemu i rzeczywistym 
wymogom ludzkiej osoby! Niech waż-
ne miejsce w waszym życiu zajmuje 
modlitwa, słuchanie słowa Bożego  
i formacja chrześcijańska. Znajdźcie w 
nich skuteczne wsparcie, aby stawić 
czoło trudnościom życia codziennego 
i wielkim wyzwaniom dzisiejszego 
świata”. 

Przewodniczący Konferencji Epi-
skopatu Polski Ks. Abp Stanisław Gą-
decki w liście skierowanym na moje 
ręce w dniu 22 maja 2020 roku pisze: 
„…Kościół w Polsce staje przed kolej-
nymi wyzwaniami. Mamy jednak 
świadomość, że od dwóch tysiącleci 
sam Duch Święty prowadzi Łódź Pio-
trową. Prowadzi na szerokie oceany, 
często wzburzone i niebezpieczne, ale 
przecież nigdy nie zostawia nas sa-
mych. Stawia na naszej drodze proro-
ków i świadków – Ludzi Bożych, któ-
rymi posługuje się, aby Jego misja  
w świecie mogła być dalej prowadzo-
na. Jesteście dzisiaj potrzebni Kościo-
łowi, jak nigdy dotąd. Wasza wier-
ność Bogu i Ewangelii, wasze umiło-
wanie Kościoła, wasze zaangażowa-
nie i wasza świętość to narzędzia, 
którymi chce posługiwać się Pan dla 
dobra całej wspólnoty ludzi wierzą-
cych. Ogarniam Was i waszych naj-

bliższych swoją życzliwą, wdzięczną 
pamięcią, przesyłając dar pasterskie-
go błogosławieństwa”. 

Czcigodni Kapelani, Zacni Bracia. 
Nie wiem, jak Wy odbieracie te słowa 
Arcybiskupa Metropolity Poznańskie-
go, Przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski, Wiceprzewodni-
czącego Rady Konferencji Episkopa-
tów Europy, ale ja dziękuję Panu Bo-
gu, że pozwolił mi być Rycerzem, Po-
lakiem i Katolikiem, oraz sprawił, że 
przez trzy lata mogłem przewodzić 
Rycerzom Kolumba w Polsce. Jestem 
dumny z Was Drodzy Bracia w Rycer-
stwie, bo to Wasze Dzieła realizowa-
ne w Radach Lokalnych, parafiach, 
diecezjach ukształtowały opinię 
Zwierzchników Kościoła Katolickiego 
w Polsce o naszym Zakonie. Ten 
okres służby Zakonowi jako Delegat 
Stanowy był dla mnie czasem bardzo 
pracowitym, niejednokrotnie trud-
nym. Ale dzięki Błogosławieństwu  
i  Miłosierdziu Bożemu, był czasem 
pracy dla najbardziej potrzebujących 
w Solidarności z Biskupami i Księżmi, 
oraz realizacji misji naszego Założy-
ciela Sługi Bożego Ks. Michaela McGi-
vney’a w duchu Miłosierdzia, Jedno-
ści, Braterstwa i Patriotyzmu. 

Dziękuję Braciom z Zespołu Re-
dakcyjnego „ZBROI” za trzyletnią 
współpracę. Szczególnie pragnę po-
dziękować Bratu Krzysztofowi Orze-
chowskiemu za korektę wszystkich 
zamieszczanych tekstów i Bratu Pio-
trowi Ładosiowi za skład i przygoto-
wanie do publikacji każdego kolejne-
go numeru. Dziękuję wszystkim Bra-

ciom, którzy w każdym miesiącu 
przygotowywali materiały do publi-
kacji (Rafał Szczypta – Dyrektor Pio-
nu Programowego, Piotr Pisz – Dy-
rektor Pionu Członkowskiego, Janusz 
Palczewski, Leszek Waksmundzki, 
Krzysztof Zuba, Antoni Kamiński, Ks. 
Tomasz Kraj, Ks. Janusz Kosior, Ks. 
Jarosław Szymczak, Ks. Paweł Bort-
kiewicz, Ks. Bp Andrzej Przybylski  
i wielu Braci, których nie sposób wy-
mienić). Szczególne podziękowania 
składam na ręce Ks. Wiesława Lenar-
towicza, Kapelana Programowego, 
który kierował do nas słowo  
w „ZBROI” przez ostatnie trzy lata. 

Nowo wybranym Oficerom Rady 
Stanowej, na czele z Delegatem Sta-
nowym Krzysztofem Zubą składam 
gratulacje, życzę wytrwałości i zapału 
do pełnienia tak trudnej, ale satysfak-
cjonującej misji. Moje pozdrowienia 
kieruję także do nowego Redaktora 
Naczelnego Miesięcznika „ZBROJA”  
i do całego nowego składu redakcyj-
nego. 

Wszystkim Księżom Kapelanom  
i Braciom Rycerzom składam Najser-
deczniejsze Podziękowania i Życzenia 
Zdrowia, Wytrwałości i Łaski Bożej. 
Niech Zmartwychwstały Chrystus 
przyniesie nam i naszym rodzinom 
Błogosławieństwo Pana Boga. 

 
Vivat Jesus! 

Tomasz Wawrzkowicz 
Delegat Stanowy w Polsce 
Redaktor Naczelny 
Miesięcznika „ZBROJA” 

Katecheza KapelanaKatecheza KapelanaKatecheza Kapelana   
Katecheza 93 

MAŁŻEŃSKI DIALOG 
 

To najczęstszy obszar, w którym 
małżonkowie sygnalizują, że jest co 
poprawiać, że tu by się przydało tro-
chę więcej wiedzy, że ten obszar naj-
bardziej u nich “leży.” Nawet małżeń-
stwa, które mają trochę więcej w tej 
dziedzinie wprawy, czy nawet należą 
do ruchu, który im to pięknie przypo-
mina, zobowiązując ich do małżeń-
skiego dialogu (namiotu spotkania, 
czasu na wspólne dzielenie, itp.), na-

wet im zdarza się pod byle pretek-
stem uciec, bo… to trudny czas.  

Obwiniamy o to brak czasu, nad-
miar obowiązków, trudność w poro-
zumieniu się (“bo ona wszystko kom-
plikuje”, “bo on wszystko upraszcza”), 
późną porę, zmęczenie, trudny dzień, 
ból głowy, jutrzejsze ważne spotka-
nie, brak możliwości skupienia się i… 
tysiące innych powodów, w wyszuki-
waniu których z biegiem lat stajemy 
się ekspertami. Zaproponuj mi tylko 
małżeński dialog, a ja ci wymienię 101 
powodów, dla których to trzeba 
odłożyć.  

Rzadko kiedy uświadamiamy so-
bie jeden z najczęstszych powodów 
przeżywanych trudności w dialogu, 
mianowicie dialog wewnętrzny. To 
właśnie on, dialog, tylko że we-
wnętrzny, jest największym wrogiem 
dialogu (nie tylko w małżeństwie nie-
stety). Ona prosi, żeby dziś usiąść do 
dialogu, a on myśli, że znowu będzie 
na niego narzekać, albo oczekiwać 
czegoś od niego, albo będzie miała 
kolejny raz pretensje, że w ogóle nie 
ma czasu dla niej, że ją zaniedbuje,  
a on nie wie w co ręce włożyć, bo tyle 
ma ostatnio roboty, że chyba w ogóle 
nie powinien się kłaść. Albo znowu 
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wróci do tematu odwiedzin jej rodzi-
ny, a on naprawdę nie lubi tam jeź-
dzić, bo jej matka (albo ojciec, albo 
brat, albo siostra, albo babcia, albo 
dziadek, albo…) jest nie do wytrzyma-
nia.  

W naszych głowach jest ciągły 
dialog wewnętrzny, ciągły komentarz 
do tego, co się dzieje, co się mówi, co 
się widzi czy co się przeczuwa. Nie-
stety w tym naszym dialogu jest 
mnóstwo błędnych wzorców inter-
pretacyjnych, które od samego po-
czątku torpedują nasz realny dialog. 
To wszelkiego rodzaju generalizacje 
(nigdy, zawsze, każdy, żaden), które 
pojawiają się natychmiast, kiedy słu-
chamy się nawzajem. Nawet nie mu-
simy tego wypowiedzieć na głos, ale 
w naszej głowie już się rozlega. Ona 
prosi o to, żeby zadzwonili dziś razem 
do wspólnych znajomych, a on myśli: 
“każdy mój plan na wieczór musi być 
zagospodarowany przez nią”, on pyta 
się, czy będzie mógł wyskoczyć  
z chłopakami na ryby (jak się da wy-
skoczyć razem na ryby) a ona sobie 
myśli (wszyscy inni są ważniejsi niż 
ona, pod każdym pretekstem wyrywa 
się z domu, żeby z nią nie być”). Czy 
mam kontynuować? Dobrze znamy 
te nasze wewnętrzne komentarze.  

A to tylko jeden z wielu różnych 
błędnych wzorców interpretacyjnych. 
Jest ich naprawdę bardzo dużo. Pro-
blem z nimi jest taki, że one już na 
wejściu torpedują nasz dialog. I nie 

tylko nasz dialog; okazuje się, że tak-
że mogą niszczyć nie tylko naszą rela-
cję, ale także nasze zdrowie. Dr. Da-
niel Amen, amerykański psychiatra, 
twórca kilku Amen Clinics w USA, au-
tor wielu książek (część z nich prze-
tłumaczona także na język polski) 
nazywa je (te błędne wzorce interpre-
tacyjne w dialogu wewnętrznym) 
akronim ANT’s, czyli mrówki. ANT’s 
od Automatic Negative Thoughts  
i bardzo dokładnie tłumaczy jakie są 
konsekwencje, kiedy pozwolimy, by 
te mrówki zalęgły nam się w naszych 
głowach. Odsyłam zainteresowanych 
do lektury albo do zajrzenia na strony 
internetowe (wystarczy wpisać ant's 
dr Daniel Amen a zostaniecie przekie-
rowani do webinarów na ten temat  
i wielu sposobów jak sobie z nimi ra-
dzić. Dr. Amen wymienia ich aż 9 ty-
pów, przy czym niektóre to naprawdę 
paskudne—czerwone; te mają wyjąt-
kową zdolność do niszczenia naszych 
relacji).  

Jak sobie z nimi radzić? Po pierw-
sze, trzeba być ich świadomym. Ma-
my dialog wewnętrzny, warto go po-
słuchać od czasu do czasu i uświado-
mić sobie, że on istnieje. Po drugie, 
warto sobie zadać pytanie, czy to na-
prawdę tak jest, czy on rzeczywiście 
zawsze, bo może tylko często, czy 
ona nigdy, bo w rzeczywistości, to 
tylko raz w tym tygodniu, a w ze-
szłym tygodniu to ani razu, że wcale 
nie musi się nic złego stać jak poje-

dziemy tam, itp. Po trzecie, warto 
sobie zadać pytanie, czy nie zdrow-
sze, lepsze, bardziej twórcze byłoby 
odwrotne założenie: że się uda, że to 
dobry pomysł, że możemy jeszcze 
przy okazji podjechać w miejsce, 
gdzie się już wiele razy wybieraliśmy, 
że w ten sposób poznamy coś nowe-
go, itp.  

W języku angielskim słowo słu-
chać (przecież kluczowe w dialogu  
z naszym najdroższym mężem czy 
żoną) brzmi „listen”. Z tych samych 
liter co słowo „listen” możemy ułożyć 
drugie słowo, równie kluczowe jak to 
poprzednie: „silent” (milczeć). Wiem, 
że bardzo trudno uciszyć nasz dialog 
wewnętrzny, ale przynajmniej może-
my mu na początku powiedzieć (jak 
mówimy naszym dzieciom, kiedy 
przeszkadzają nam w rozmowie), że 
teraz rozmawiacie razem, i jest to dla 
was ważne, ale jak skończycie ze sobą 
rozmawiać, to potem cię poproszę  
i posłucham co masz do powiedzenia. 
Przynajmniej na samym początku 
uciszyć swój dialog wewnętrzny, ale 
potem można zacząć go wychowy-
wać, bo dialog wewnętrzny może nie 
tylko psuć nasze rozmowy, ale może 
je też wspomagać; trzeba go tylko 
wychować. Gdy zaczniemy od do-
brych myśli, od dobrego nastawienia, 
to nasz dialog będzie od razu inaczej 
wyglądał.  

 Ks. dr Jarosław Szymczyk 

Ks. Michael McGivneyKs. Michael McGivneyKs. Michael McGivney   
OD REDAKCJI: 27 maja 2020 r. 

świat obiegła wspaniała wiadomość – 
Kościół katolicki będzie miał nowych 
błogosławionych, a jednym z nich 
zostanie Założyciel Rycerzy Kolumba, 
ks. Michael McGivney! Papież Franci-
szek zatwierdził dekret Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych, co otwiera 
ostatni etap procesu beatyfikacyjne-
go. W napięciu oczekujemy ustalenia 
daty i miejsca mszy św. beatyfikacyj-
nej, ale dla wszystkich Rycerzy sytu-
acja ta stanowi również doskonałą 
okazję do zagłębienia się w biografię 
naszego Założyciela. Dobrym wstę-
pem do tych badań jest poniższy 
tekst sprzed 120 lat.  

 

 Z okazji dziesiątej rocznicy śmierci 
ks. McGivney’a Rycerze z Nowego 
Jorku i Connecticut odbyli pielgrzym-
kę do miejscowości Waterbury, gdzie 
urodził się Założyciel Rycerzy Kolum-
ba. Tam wysłuchali przemówienia 
pewnego kapłana z Connecticut, któ-
ry osobiście znał ks. McGivney’a. Ks. 
H. J. O’Connell – bo o nim mowa – był 
historykiem Diecezji Hartford. Biule-
tyn „Zbroja” z radością prezentuje 
fragmenty jego przemówienia z 10 
czerwca 1900 r. 

Bracia Rycerze, Panie i Panowie! 
Przybywacie z Waszych umiłowa-
nych domów do tego świętego miej-
sca, aby oddać dziś hołd pamięci 
zmarłego księdza, którego imię jest 
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nierozerwalnie związane ze wspaniałą 
organizacją, której mamy zaszczyt 
być członkami. 

Wasza dzisiejsza obecność w tym 
miejscu jest wyrazem Waszego po-
ważania, którym cieszy się imię praw-
dziwego kapłana, człowieka wielkie-
go charakteru, który jako lojalny oby-
watel zawsze przestrzegał prawa,  
a jako oddany przyjaciel darzył in-
nych swoją przyjaźnią. Wasza piel-
grzymka do tego miejsca, uświęcone-
go prochami tego namaszczonego 
przedstawiciela Chrystusa, jest zapo-
wiedzią jeszcze bardziej chwalebnej 
przyszłości Zakonu, który został po-
wołany do życia dzięki jego geniuszo-
wi. 

To świadczy o Waszym nieza-
chwianym przywiązaniu do Zasad, 
które leżą u podstaw naszej organiza-
cji. Owe Zasady ożywiały ks. McGivn-
ey’a i kierowały jego życiem – to Za-
sady, które zostały ustanowione dla 
moralnego podźwignięcia naszych 
bliźnich. Wierzymy, że zabierzecie 
stąd do swych domów tę inspirację 
złożoną z czcią w jego grobie; inspira-
cję, która jest żywa, mocna, daleko-
siężna i uszlachetniająca; inspirację, 
która przetrwa dzięki życiu bezintere-
sownie ofiarowanemu w służbie dru-
giemu człowiekowi; dzięki życiu spę-
dzonemu w trosce o dobrobyt bliź-
nich, dzięki życiu pachnącemu czyna-
mi, których motywacją była chęć po-
prawy społecznego, moralnego, inte-
lektualnego i religijnego stanu swoich 
bliźnich. 

W nim jego własne potrzeby były 
zawsze podporządkowane potrze-
bom innych, a jego zdumiewające 
dziedzictwo, które pozostawił w po-
staci Rycerzy Kolumba świadczy  
o miłości, którą żywił wobec swoich 
Braci, Świadczy też o jego głębokim 
rozeznaniu szczególnych potrzeb 
swoich czasów. 

Jego duchowej pracy towarzyszy-
ły działania na rzecz doczesnego do-
bra swoich Braci. Czyniąc to, naślado-
wał Boski Ideał, któremu służył. 

Świadomy praktycznych, nie-
zmiennych i intelektualnych potrzeb, 
jak również zadań i zobowiązań mło-
dych mężczyzn, pozostawił społe-
czeństwu w spadku organizację, któ-

rej zasługi świecą olśniewającym bla-
skiem i której oddanie wobec Kościo-
ła jest jedną z jej najbardziej wyraź-
nych cech; organizację bogatą  
w uczynki, które przyniosły obfite 
błogosławieństwa niezliczonym wdo-
wom i sierotom; organizację wierną 
swym wielkim ideałom i duchowi, 
którego wlał w nią jej założyciel; or-
ganizację skuteczną wczoraj, dostat-
nią i postępującą dzisiaj i z chlubną 
przyszłością w dniu jutrzejszym. 

Jednym słowem, pozostawił orga-
nizację, której niepisane motto brzmi 
„Excelsior” [tzn. „Stale do przodu” – 
przyp. tłum.] i której przeznaczeniem 
jest dokonywanie coraz większych 
podbojów w dziedzinie filantropii. 

Dobroczynne i trwałe – bo takie 
były nasze dotychczasowe osiągnię-
cia – ustąpią jeszcze miejsca zwycię-
stwom, które ukoronują pracę na-
szych następców, jeśli tylko podtrzy-
mają nienaruszoną wierność Zasa-
dom, na których zbudowany jest Za-
kon. Tak właśnie się stanie Rycerzom 
Kolumba jako Zakonowi, jeśli tylko 
jego poszczególni członkowie posiądą 
ducha, który opanował jego założy-
ciela. 

Genialny, przystępny, uprzejmy, 
wewnętrznie pogodny, do głębi 
współczujący tym, których dopadła 
ciężka dłoń nieszczęścia; człowiek 
srogiej acz nieposzlakowanej prawo-
ści oraz niezawodnej uczciwości  
w transakcjach biznesowych. Do bólu 
miłosierny, jeśli mogę tak powiedzieć. 

Ubodzy widzieli w nim Dobrego 
Samarytanina, i byli częstymi adresa-
tami jego szczodrości. 

Lata, które ks. McGivney poświęcił 
Bożej służbie były przesycone uczyn-
kami, które niosą cześć jego imieniu,  
a dziś bez wątpienia są najjaśniejszy-
mi klejnotami w koronie, którą otrzy-
mał z rąk sprawiedliwego Sędziego. 
W mojej pamięci pozostało niewielu 
duchownych, którzy w większym niż 
on stopniu cieszyli się szacunkiem 
swych kolegów i poważaniem ludu. 

Jego życie było otwartą księgą, 
której strony wszyscy mogli przeczy-
tać, a inspiracje, które promieniowały 
z jego aktywnej, energicznej i gorliwej 
osobowości, sprowadziły wielu bied-
nych wędrowców do domu Bożego, 

do wiary ich dzieciństwa i do święte-
go trybunału sakramentu pokuty. 

Ks. McGivney był nikim, kiedy nie 
działał. Jego energia nie znała spoko-
ju i nieustannie szukała nowych roz-
wiązań. I do takiego usposobienia 
jesteśmy zobowiązani poprzez istnie-
nie Rycerzy Kolumba. Ks. McGivney 
posiadał nieskończoną wiarę w zbaw-
cze łaski udzielane przez Kościół 
Święty. Był świadom skuteczności 
tych boskich splendorów Kościoła  
– sakramentów – w duchowym pod-
noszeniu ludzi dobrej woli, przypro-
wadzaniu ich ku poznaniu i umiłowa-
niu Chrystusa. W pełni zdawał sobie 
sprawę z tego, że w tej Boskiej Eko-
nomii Kościół dysponuje środkami 
zbawienia, i że życie pobożnego kato-
lika tutaj na Ziemi jest obietnicą 
wiecznego szczęścia w przyszłości. 

Ale rozpoznawał również owe 
społeczne aspiracje młodych męż-
czyzn swoich czasów, ich skłonność 
do formowania stowarzyszeń, a cza-
sem przynależności do grup objętych 
kościelnym zakazem. 

By zaspokoić ich uzasadnione 
aspiracje i dać im obszar, w którym 
ich działanie może służyć realizacji 
należytych zadań, postawił przed 
sobą misję zorganizowania towarzy-
stwa innego od istniejących już sto-
warzyszeń katolickich. Miałem możli-
wość znać jego intencję, by jego sto-
warzyszenie było pomocą dla Kościo-
ła w jego chwalebnym, zleconym 
przez Boga dziele 

oraz by działało w wybranej przez 
siebie sferze pod jego przewodnic-
twem i z jego błogosławieństwem. 

Bycie pomocą Kościołowi – taki 
był cel ks. McGivney’a, gdy ustana-
wiał Rycerzy Kolumba, aby zachować 
młodych mężczyzn ze swej parafii  
w domu wiary, aby uchronić ich przed 
skazą niewierności, zgromadzić roz-
proszone jednostki, w pojedynkę po-
grążone w niemocy, w jedną wielką, 
zwartą całość, która we wspólnocie 
będzie bardziej pożyteczna i której 
wpływ będzie ogromny, współmierny 
jej wielkim celom. 

Jego celem było otoczyć swych 
podopiecznych atmosferą religii, 
przyprowadzić ich jeszcze bliżej do 
Matki-Kościoła i dać im praktyczny 
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obraz siły pochodzącej z mądrej orga-
nizacji – te właśnie motywy zainspi-
rowały ks. McGivney’a do założenia 
Rycerzy Kolumba. 

Dobrze znane powiedzenie:  
„W jedności siła” nie było dla niego 
zwykłym zlepkiem słów. Wyrażało 
ono wielką prawdę, w realizację której 
włożył całą swoją energię, a wyniki 
jego starań są widoczne do dziś  
w tym wspaniałym zgromadzeniu 
Rycerzy. 

Lecz na tle tego wszystkiego, mo-
żemy wyraźnie dostrzec jeden fakt, 
że oto tworząc organizację Rycerzy 
Kolumba, ks. McGivney kierował się 
przede wszystkim powodami religij-
nymi. Gorliwość wobec dusz jest ka-
mieniem węgielnym tej znakomitej 
organizacji, która dziś składa hołd 
jego pamięci. 

Żywo pamiętam dni, które po-
przedziły powstanie Zakonu. Mam 
osobiste wspomnienia lęku, który 
przeżywał ks. McGivney, stanowczo 
dążąc do spełnienia pragnień swego 
serca. 

Znam również niektóre przeszko-
dy, jakie napotkał i przezwyciężył 
zanim Rycerze się ziścili. 

Byłem świadkiem, gdy edytował 
artykuł do gazety oraz zbiór praw 
Zakonu tak długo, dopóki nie był za-
dowolony, że spełniają one wszystkie 
potrzebne wymagania. 

Pamiętam, jakby to było wczoraj, 
nadanie nowopowstałej organizacji 
imienia wiekopomnego genueńskie-
go żeglarza, który według jego oceny, 
stanowił żywe ucieleśnienie tych 
cnót, które najpiękniej wieńczą kato-
licki charakter.  

Zapytany dlaczego wybrał nazwę 
„Rycerze Kolumba” dla swojego no-
wego stowarzyszenia, odpowiedział 
w skrócie, że głównymi cnotami, któ-
re zdobiły średniowiecznych rycerzy, 
był szarmancki szacunek i poważanie 
wobec kobiet, nienaruszalne oddanie 
Kościołowi, osobista odwaga, umar-
twienie oraz niezachwiane przywiąza-
nie do wzniosłych i szlachetnych za-
sad oraz krzewienie ich wśród mło-
dych mężczyzn tej epoki, co musiało 
okazać się cennym skarbem dla spo-
łeczeństwa. 

Odnosząc się do nazwiska 
„Kolumb”, powiedział, że postać tego 
największego admirała na świecie, 
była uosobieniem cnót, które są nie-
zbędne do kształtowania katolickiego 
charakteru w czasach, gdy ponury 
materializm jest tak powszechny. 
Mianowicie były to: jego niezwycię-
żona wiara w Opatrzność pośród naj-
cięższych prób i trudności, nieza-
chwiana odwaga pośród okrutnych 
rozczarowań, wytrwałość w dążeniu 
do celu pomimo zdrady i niewdzięcz-
ności, oraz pokora świętego, przeko-
nanie, które zdominowało jego życie, 
że jest narzędziem wybranym przez 
Niebo, by odkrywać nowe ziemie, by 
przynieść im bezcenne błogosławień-
stwa chrześcijaństwa. 

Taka to była postać, niewątpliwie 
najwspanialsza w swojej epoce, którą 
ks. McGivney przywołał z grobu cza-
sów minionych, aby naśladować jego 
przykład. Wspaniały charakter, czło-
wiek godny czci po wszystkie czasy. 

Oto jest patron, pod którego nie-
skazitelnym sztandarem, młodzi 
mężczyźni zostali wezwani na pokład. 

Norma wielkiego żeglarza stała się 
„labarum” Zakonu, i pod tym zna-
kiem, to jest: pod znakiem krzyża, 
Zakon osiągnął wiele wspaniałych 
zwycięstw. 

Ziarnko gorczycy posadzone  
w 1882 roku rozkwitło z cudowną siłą. 
Zakon rozwijał się w zadziwiającym 
tempie, lecz ów gwałtowny rozwój 
nie odbywał się kosztem solidarności. 

Rozwój nastąpi, tak jak następo-
wał dotychczas, by sprostać przy-
szłym potrzebom czasu i miejsca. 
Zmiana tego, co nie jest niezbędne 
może być rozsądna, lecz hasłem Ry-
cerzy Kolumba powinno na zawsze 
pozostać „Jedność i Miłosierdzie”. Są 
to znaki, które dotychczas ich wyróż-
niały. Podboje, których Zakon doko-
nał i które przynoszą mu chwałę, 
miały miejsce dzięki praktycznemu 
zastosowaniu znaczenia tych słów  
w życiu każdego z nas indywidualnie  
i wspólnotowo. 

Żadna organizacja, choćby nie 
wiem jak liczna, nie może pomyślnie 
istnieć, jeśli nie zachowuje jedności  
i celu. Rycerze Kolumba radują się tą 
właśnie jednością. Mamy wspólne 

dążenia, które nas łączą, chociaż dzie-
lą nas granice miejscowości, miast  
i stanów. 

Nie dla wywyższenia się i nie dla 
dobrobytu nielicznych istniejemy. 
Nasze dążenia ściśle pokrywają się  
z członkostwem w Zakonie, aby  
o każdym prawdziwym Rycerzu, każ-
dym Rycerzu, który jest przepojony 
duchem przenikającym pisane prawo 
Zakonu, można było powiedzieć, że 
jest czynnym uczniem altruizmu. 

A najważniejsze spośród tych dą-
żeń są te związane z religią. To jest 
najwyższe, najszlachetniejsze, najbar-
dziej wzniosłe ze wszystkich dążeń. 
Wszystkie inne są podrzędne, a ra-
czej: wszystkie inne dążenia wypły-
wają z niego niczym ze źródła. 

„Wiemy. A co jeszcze lepsze, we-
wnętrznie czujemy”– mówi Edmund 
Burke, „że religia jest podstawą oby-
watelskiego społeczeństwa i źródłem 
wszelkiego dobra i pociechy”. 

Ta najsłodsza ze wszystkich więzi 
łączy stworzenie ze Stwórcą więzią 
świętej przyjaźni. 

Nasza wiara jest złotym węzłem, 
który wiąże kapłanów ze świeckimi,  
i świeckich ze sobą wzajemnie. 

Dziecko Matki-Kościoła wszędzie 
jest w domu – w dowolnej części tego 
szerokiego świata, gdzie stoi ołtarz 
ofiarny, a krzyż lśni na tle nieba. Tak 
też Rycerz Kolumba spotyka swych 
braci w wierze, wszędzie tam, gdzie 
istnieje rada; a do obowiązku gościn-
ności, nałożonego na nas przez więzi 
braterskie dodane jest zobowiązanie 
wypływające ze wspólnej wiary. 

Wiara zaś, której Zakon wymaga 
od swych członków, nie jest nega-
tywna ani pasywna, ani tym bardziej 
martwa; jest żywą, aktywną siłą oży-
wiającą całą istotę duchową. To wia-
ra, która rodzi i obfituje w dzieła mi-
łosierdzia, która przyzywa Rycerza ku 
łożu Brata dotkniętego chorobą, któ-
ra wyraża się słowami pocieszenia  
i radości, która otwiera serca i dłonie  
i która dostarcza konkretne dowody 
swojej szczerości i skuteczności  
– wiara, której zwieńczeniem jest mi-
łość. 

Ta właśnie wiara sprawi, że Rycerz 
będzie lojalny wobec Boga i wobec 
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państwa. Jeśli zaś aspiruje on do przy-
wileju obywatelstwa w Królestwie 
Niebieskim, będzie się starał być god-
nym obywatelstwa tu, na Ziemi. 

Nie wierzę, że ktoś, kto popada  
w niełaskę w oczach państwa, naru-
szając jego prawa, będzie wierny Bo-
gu, który udziela swego autorytetu 
państwu. Wszelka bowiem władza 
pochodzi od Boga. 

Tę dwojaką lojalność – wobec Bo-
ga i państwa – Rycerze Kolumba mają 
silnie wpojoną. Tu nie ma antagoni-
zmu, raczej jedno uzupełnia drugie. 
Możemy z pełnym przekonaniem 
powiedzieć, że im głębsza i bardziej 
rozumna jest wiara katolika, tym 
głębszy jest jego szacunek dla praw 
obywatelskich. 

Kładziemy ową pochlebną maść 
na nasze dusze, że zachowując posłu-
szeństwo prawom naszej ukochanej 
republiki, we wszystkim, co związane 
z zasadami prawego obywatelstwa, 
członkowie Rycerzy Kolumba są rów-
ni członkom innych organizacji. 

Jedność celu, jedność działania  
i jedność wiary, pełna trój-jedność, 
która czyni Rycerzy Kolumba możny-
mi świadkami dobra podtrzymujący-
mi porządek i ochronną siłą społe-
czeństwa. 

Drugim – choć w rzeczywistości 
pierwszym – znakiem wyróżniającym 
Rycerzy Kolumba jest miłosierdzie, 
królowa cnót. Miłosierdzie jest miło-
ścią Boga i miłością bliźniego, w któ-
rym zamieszkuje obraz i podobień-
stwo Boże. To najpiękniejszy orna-
ment ludzkiej duszy. Poszerza serce 
człowieka i pozwala mu widzieć dalej. 
Wierne i szczere praktykowanie tej 
cnoty unosi go ponad rzeczy ziemskie 
i daje mu przedsmak niebiańskiej ra-
dości. 

Taki człowiek uczestniczy w misji 
Chrystusa, który przyszedł czynić 
dobro i którego błogosławieństw dla 
duszy i ciała wszyscy doświadczali. 

Miłosierdzie – oto jest cnota, która 
uszlachetnia Rycerzy Kolumba i przy-
ciąga wielu w ich szeregi. 

Miłosierdzie wzywa każdego Ry-
cerza, by wyciągał pomocną dłoń, by 
odpędzał smutek, aby rozświetlał 
ponurość życia, podnosił upadłych, 
umacniał słabych, dodawał otuchy 
przygnębionym. Prawdziwy Rycerz 
Kolumba jest zawsze przedstawicie-
lem miłosierdzia w najlepszym tego 
słowa znaczeniu. Uosabia on Złotą 
Regułę która jest istotą braterstwa. 

Ale miłosierdzie Rycerzy Kolumba 
nie ogranicza się, ani się nie kończy 
wraz z życiem człowieka. 

Wierny i troskliwy, przybywa ku 
łożu chorego Zakon niczym „łagodne 
światło pośród otaczającego mroku”, 
kiedy śmierć, ów tajemniczy gość, 
wkroczył do domu. Odgania ubóstwo, 
gdy tylko pojawia się trwoga przed 
tym upiornym towarzyszem. I pośród 
smutku, który przybywa po ostatecz-
nym odejściu bliskich, ofiaruje swą 
pomoc rozjaśniającą żywot matki, 
żony lub dzieci. Ileż to domów pogrą-
żonych w smutku rozjaśnili Rycerze 
Kolumba? – tego nie wiemy. Ta liczba 
przekracza nasze wyobrażenia. 

Bracia Rycerze, gwałtowny roz-
rost Zakonu i jego rozwój są czymś 
cudownym, a jego rosnące obowiązki 
napominają nas, byśmy zazdrośnie 
strzegli jego spraw. Aby zachować 
jego wpływ oraz utrwalić na dobre 
jego moc, wzywa nas do kierowania 
się najwyższą mądrością. 

Żaden artykuł obcy obecnym ce-
lom Zakonu nie powinien zostać włą-
czany do jego Konstytucji, ani nie po-
winny zachodzić żadne modyfikacje 
w wymaganiach dotyczących człon-
kostwa w Zakonie. Należy podtrzy-
mać jego katolicki charakter. Mężczy-
zna bogaty i jego mniej majętny bliź-
ni, mężczyzna piastujący wysokie 
stanowisko i pokorny robotnik, pro-

fesor i rzemieślnik – wszystkie klasy 
są sobie równe w swoich radach. 

Rozumienie równości nie może 
zostać zniekształcone, a braterstwo 
nie może być pustym słowem. 

Nie zdradzę żadnej tajemnicy, gdy 
powiem: litera praw Zakonu i ich duch 
są katolickie aż do głębi. To nasza 
duma. Pisane prawo Zakonu stawia 
wymóg wobec mężczyzny ubiegają-
cego się o członkostwo, aby był prak-
tykującym katolikiem. 

To doniosłe słowa. Nie mogą być 
pustym hasłem. Wszyscy katolicy 
niepraktykujący stanowiliby szkodę 
dla Zakonu i policzek wymierzony 
pamięci i zamysłowi jego założyciela. 
Silnych członkostwem i potężnych 
swym wpływem Rycerzy Kolumba 
nie stać na to, by dać dostęp do 
swych rad mężczyznom, których ży-
cie daje podstawy, by podejrzewać, że 
praktycznie zerwali więzy z Kościo-
łem. 

Zakon nie powinien i nie może 
przyjąć pod swój dach mężczyzn, któ-
rzy dobrowolnie rezygnują z tego, co 
samo w sobie podnosi godność czło-
wieka – z wiary w Boga – najcenniej-
szej korzyści, którą można posiąść na 
Ziemi. 

Wśród lśniących przymiotów Ko-
ścioła katolickiego nic nie rzuca się  
w oczy bardziej, niż równość jego 
członków. Przed ołtarzem wszyscy są 
równi. Żebrak, jeśli taki się zjawi, klę-
czy obok człowieka majętnego i czło-
wiek o ciemnym kolorze skóry zasia-
da w jednej ławce ze swoim białym 
bratem. Ten właśnie duch przepaja 
Rycerzy Kolumba i tak powinno być 
zawsze. 

Najdoskonalszą organizacją na 
Ziemi jest Kościół katolicki, któremu 
radośnie okazujecie duchową wier-
ność. Niech Rycerze Kolumba uczą się 
od niego tak bardzo, jak tylko się da, 
a pomyślność Zakonu w przyszłości 
będzie podwójnie zapewniona. 
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Wyzwanie Najwyższego Kapelana na czerwiecWyzwanie Najwyższego Kapelana na czerwiecWyzwanie Najwyższego Kapelana na czerwiec   

Do każdego więc, który się 
przyzna do Mnie przed ludźmi, 
przyznam się i Ja przed moim Oj-

cem, który jest w niebie. Lecz kto 
się Mnie zaprze przed ludźmi, tego 
zaprę się i Ja przed moim Ojcem, 
który jest w niebie. (Ewangelia  
z dnia 21 czerwca, Mt 10, 32-33) 

Logika jest tu dość jednoznaczna, 
prawda? W tej zapadającej w pamięć 
obietnicy Jezus zapewnia nas o swoim 
wstawiennictwie przez Ojcem niebie-
skim, jeśli my wcześniej przyznamy 
się do Niego przed innymi ludźmi. 
Historycy mówią, że XX wiek dał nam 
więcej męczenników niż którekolwiek 
inne stulecie. Ci bracia i siostry od-
ważnie przyznali się do Jezusa przed 
innymi za cenę swojego życia. A czyż 
my — niestojący w obliczu zagrożenia 
tak jak oni — nie wypieramy się Chry-
stusa lub nie ukrywamy w jakimś 
stopniu naszej wiary? Mając w my-
ślach tę Chrystusową obietnicę i zain-
spirowani wiarą niedawnych męczen-
ników, przyznawajmy się do naszego 
Zbawiciela przed innymi ze spokojem, 
odwagą i miłością. 

Wyzwanie 
Najwyższego Kapelana 

Arcybiskupa 
Williama E. Loriego 

W tym miesiącu wzywam Was, 
byście zaoferowali komuś, że będzie-
cie modlili się w jego intencjach. Po 
drugie, wzywam Was, abyście wsparli 
kapłanów i ich świadectwo poprzez 
Program Wsparcia Powołań (RSVP) 
lub poprzez wsparcie kleryków w in-
ny sposób. 

Pytania do refleksji 
Co wykazałby pełny „audyt” Two-

ich publicznych wyznań wiary? Czy są 
inne sposoby, dzięki którym możesz 
publicznie wyznawać swoją wiarę, np. 
poprzez uczestnictwo w wydarze-
niach w swojej parafii lub społeczno-
ści? W jaki sposób deklarowanie mo-
dlitwy za innych jest jednocześnie 
przyznaniem się do Chrystusa przed 
innymi?  

Zakończył się miesiąc maj, piękny  
i wyjątkowy chociażby ze względu na 
nabożeństwa majowe odprawiane  
w całej Polsce ku czci Najświętszej 
Maryi Panny. Jednak tegoroczny maj 
był dla większości z nas wyjątkowy 
również z innych powodów. Wyjątko-
wy, bo jak mówią synoptycy, był  naj-
zimniejszy od 30 lat. Wyjątkowy,  
bo z wieloma ograniczeniami obowią-
zującymi w przestrzeni publicznej. 
Pandemia, z którą przyszło nam jako 
społeczeństwu zmagać się od połowy 
marca, znacząco ograniczyła nasze 
możliwości bezpośredniego udziału  
w nabożeństwach w kościele, organi-
zowania spotkań rycerskich, prowa-
dzenia działań programowych, człon-
kowskich itp.  

Na szczęście łagodzone ostatnio 
przez rząd ograniczenia mogą napa-
wać nas nutką optymizmu, że wkra-
czamy na ścieżkę powrotu ku nor-
malności. Zapewne nie będzie to, jak 
wielu by sobie tego życzyło, szybki 
powrót. Niemniej jednak, w świetle 
dotychczas wprowadzonych zmian, 
możliwe jest już, oczywiście z zacho-
waniem obowiązujących wymagań 
sanitarnych, prowadzenie niektórych 
działań programowych jak i człon-
kowskich. Jest to szczególnie ważne 
dla tych Rad lokalnych, którym nie-
wiele brakuje, aby zrealizować swój 
cel członkowski, czy też wykonać za-
planowane działania programowe. 

Dla Rycerzy Kolumba w Polsce, 
tegoroczny maj był wyjątkowy rów-
nież za sprawą innej, niż do tej pory 
byliśmy przyzwyczajeni, formy prze-
prowadzenia Konwencji Stanowej. 
Zamiast osobistego udziału w jubile-
uszowej X Konwencji Stanowej w Za-
kopanem, delegatom na Konwencję 
przyszło uczestniczyć zdalnie, za po-
średnictwem internetu, w spotkaniu 
Rady Stanowej, które miało miejsce 
na Jasnej Górze w dniach 22-23 maja. 
Rozpoczynając to spotkanie Kapelan 

Stanowy abp Wacław Depo metropo-
lita częstochowski wyraził wielką na-
dzieję, że proces beatyfikacyjny Zało-
życiela naszego Zakonu, Sługi Bożego 
ks. M. McGivney’a wkrótce się zakoń-
czy. 

Wyjątkowość tegorocznego maja 
potwierdziła się kilka dni później, gdy 
27 maja 2020 roku, na podstawie de-
cyzji Ojca Świętego Franciszka, Kon-
gregacja Spraw Kanonizacyjnych 
opublikowała 8 dekretów, w tym 
dwóch o cudzie oraz dwóch o mę-
czeństwie. Jeden z nich dotyczył  
ks. McGivney’a i umożliwia ogłosze-
nie go błogosławionym Kościoła ka-
tolickiego. Wiadomość ta ucieszyła 
zapewne każdego Rycerza Kolumba 
na świecie, również w Polsce. Jak każ-
dy z nas wie, marzeniem ks. McGivne-
y’a było, aby w każdej parafii działała 
Rada Rycerzy Kolumba. Dlatego 
chciałbym prosić każdego Rycerza 
Kolumba w Polsce, aby w miesiącu 
czerwcu podjął się trudu rozezna-
nia, kto mógłby zostać zaproszo-
ny do Zakonu, zaprosić, a następ-
nie  przyjąć go do naszej wspólno-
ty Rycerzy Kolumba.  
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Zakon Rycerzy Kolumba jest orga-
nizacją, która przez prawie sto czter-
dzieści lat, od momentu jej powsta-
nia, rozwijała się dynamicznie. Przyj-
mując w czerwcu w każdej Radzie 
co najmniej 1-2 nowych Braci mo-
żemy  pokazać, że Zakon nadal dyna-
micznie się rozwija, a jednocześnie 
podziękować za rychłą beatyfika-
cję ks. McGivney’a.    

Rok Bratni 2019/2020 zbliża się ku 
końcowi. Warto więc w każdej Radzie 
dokonać wstępnych podsumowywań  
zrealizowanych działań, zarówno  
w obszarze programowym jak  
i członkowskim. Z punktu widzenia 
Dyrektora Stanowego ds. Członko-
stwa mogę powiedzieć, że wiele Rad 
lokalnych już teraz spełniło wymaga-
nia formalne i może ubiegać się o Na-
grodę Najwybitniejszej Rady, Nagro-
dę im. Kolumba czy Nagrodę im. Ks. 
McGivney’a. Jest też grupa Rad lokal-
nych, którym brakuje naprawdę nie-
wiele – wystarczy, że przyjmą  
w czerwcu jeszcze jednego lub dwóch 
nowych członków, czy też wyślą zale-
gły raport/y i również będą mogły 
ubiegać się o ww. Nagrody. Można to 
jeszcze zrobić. Wbrew pozorom przed 
nami prawie cały miesiąc Roku Brat-
niego 2019/2020. Gorąco więc zachę-
cam Braci do podjęcia tego wysiłku. 
Zacnych Delegatów Rejonowych pro-
szę, aby pomogli, szczególnie tym 
Radom w swoich Rejonach, którym 
niewiele brakuje, by zrealizować cel 
członkowski. 

Bracia, jak wiadomo, do końca 
czerwca każda Rada, która zamierza 
ubiegać się o Nagrodę im. Kolumba 
lub Nagrodę Najwybitniejszej Rady 
musi wysłać na formularzu SP-7 
Podanie o Nagrodę im. Kolumba.  
Z uwagi na możliwe błędy, jakie moż-
na popełnić wypełniając ten formu-
larz, zachęcam by wysłać go dużo 
wcześniej, najlepiej do 15 czerwca 
2020 r. Jest wówczas czas, by formu-
larz SP-7  poprawić i ponownie go 
wysłać. 

Ponieważ tematem nagród Rady 
Najwyższej zajmujemy się właściwie 
raz, pod koniec Roku Bratniego, po-
zwólcie Bracia, że przypomnę główne 
wymagania jakie Rada lokalna musi 
spełnić, by otrzymać jedną z tych na-
gród:  

Nagroda im. Kolumba 

1. Wysłanie (na formularzu #365) 
Zgłoszenia Personelu Programowego 
wybranego na Rok Bratni 2019/2020. 

2. Wysłanie (na formularzu #1728) 
Dorocznego Formularza Sprawoz-
dawczego nt. Bratniej Działalności za 
rok 2019.  

3. Wysłanie  (na formularzu SP-7) 
Podania o Nagrodę im. Kolumba.  

Nagroda im. Ks. McGivney’a 

1. Wysłanie (na formularzu #365) 
Zgłoszenia Personelu Programowego 
wybranego na Rok Bratni 2019/2020. 

2. Osiągnięcie wymaganego wzro-
stu członkostwa. 

3. Nie jest wymagane wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego. 

Nagroda Najwybitniejszej Rady 

• Spełnienie wymagań konkursu  
o Nagrodę im. Kolumba; 

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

Dodatkowo Rada, która spełniła 
ww. wymagania, aby zakwalifikować 
się do powyższych nagród, nie może 
być zawieszona z tytułu uchylenia się 
od płatności Per Capita.  

Na koniec chciałbym wszystkim 
Braciom Rycerzom podziękować za 
wysiłek włożony w realizację celów 
członkowskich. Dziękuję wszystkim 
zespołom inicjacyjnym: Zespołom 
Ceremonii Przyjęć, Ceremonii Forma-
cji, Ceremonii Rycerskiej oraz Stopnia 
Patriotycznego. W dużej mierze, to 
dzięki Waszemu wielkiemu poświęce-
niu i zaangażowaniu, przeprowadzo-

nych zostało od początku Roku Brat-
niego do końca maja br. wiele Cere-
monii, w tym samych Ceremonii Przy-
jęcia - 120.  

Jak zapewne wiecie, podczas ma-
jowej Konwencji Stanowej na Jasnej 
Górze, decyzją wszystkich delegatów, 
wybrany zostałem do nowej Rady 
Stanowej na Rok Bratni 2020/2021, 
by pełnić w niej obowiązki Skarbnika 
Stanowego. W związku z tym, chciał-
bym podziękować wszystkim Bra-
ciom, którzy mi zaufali i oddali na 
mnie swój głos. Mam nadzieję, że nie 
zawiodę Waszego zaufania.  

Wybór mojej osoby na Skarbnika 
Stanowego oznacza nowe, większe 
obowiązki, ale i konieczność przeka-
zania innemu Bratu obowiązków Dy-
rektora Stanowego ds. Członkostwa.  
Dlatego chciałbym serdecznie po-
dziękować za trzy lata wspólnej pra-
cy: Wielkim Rycerzom, Delegatom 
Rejonowym oraz całej Radzie Stano-
wej z Delegatem Stanowym br. To-
maszem Wawrzkowiczem na czele. 
Gorące słowa podziękowania pragnę 
skierować także do moich wszystkich 
współpracowników z Pionu Człon-
kowskiego, z którymi współpracowa-
łem w okresie tych trzech lat tj. br. 
Leszka Kucharskiego, br. Romana 
Wyciska, br. Dariusza Markowicza, br. 
Dariusza Kołodziejczyka, br. Stanisła-
wa Dziwińskiego, br. Włodzimierza  
Steca, br.  Jana Komonia,  a także 
Konsultantów Rady Najwyższej tj. br. 
Stefana Otremby i br. Leszka Waks-
mundzkiego. Dziękuję również za 
okazane wsparcie i owocną współ-
pracę wszystkim Braciom z Biura Kra-
kowskiego na czele z przedstawicie-
lem Rady Najwyższej br. Szymonem 
Czyszkiem. Bóg zapłać!  

 

Vivat Jesus! 

Jacek Pisz 
Dyrektor ds. Członkostwa 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 
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Zacni Bracia Rycerze, 

Zbliżamy się do końca kolejnego 
Roku Bratniego 2019-2020. Jest to 
czas podsumowania naszych działań  
i dlatego warto przypomnieć o po-
trzebie wypełnienia przez każdą Radę 
formularza SP-7. 

Na początku chciałbym podzięko-
wać wszystkim Radom i wszystkim 
Rycerzom za wszelkie działania jakie 
podejmowaliście w każdym z czterech 
obszarów działalności programowej: 
wiary, rodziny, społeczności i życia. 
Życzę Wam satysfakcji i wdzięczności 
osób, którym nieśliście pomoc  
i wsparcie. 

Ważne jest podsumowanie tych 
działań i dlatego do wspomnianego 
formularza SP-7 należy wpisać po 
cztery programy z każdego obszaru, 
które wykonaliście. Jeden z progra-
mów jest wskazany jako obowiązko-
wy. Zgłoszenia proszę wpisywać  
w systemie sctools. Ostateczny ter-
min upływa 30 czerwca, ale formularz 
należy wysłać dużo wcześniej, aby 
jeszcze można było nanieść ewentu-
alne uzupełnienia. 

Zdaję sobie sprawę, że z powodu 
wirusa covid-19 mogło nie udać się 
wykonać wymaganej ilości progra-
mów, dlatego proszę o wpisanie tylu 
programów, ile udało się Wam wyko-
nać. 

Wiem, że podjęliście wiele innych 
działań, mających na celu pomoc wła-
śnie w tym trudnym okresie. I za to 
chcę Wam wszystkim podziękować.  
A były to między innymi:  

pomoc w liczeniu wiernych w ko-
ściołach, 

- dezynfekcja ławek, konfesjona-
łów i drzwi wejściowych do kościoła, 

- kierowanie ruchem wiernych, 

- pomoc przy organizacji dodatko-
wych Mszy Świętych, 

- asystowanie kapłanom podczas 
procesji z Najświętszym Sakramen-
tem po parafiach, 

- organizowanie transmisji inter-
netowej Mszy Świętych i nabożeństw 
z kościołów parafialnych, 

- robienie zakupów dla osób star-
szych, 

- zbiórki na zakup środków dezyn-
fekcyjnych i ochrony osobistej, 

- mosty jedności i braterstwa  
w modlitwie, łącząc się w modlitwie 
różańcowej o godzinie 20:30 oraz 
podczas Apelu Jasnogórskiego o go-
dzinie 21:00.  

Z tego też powodu Najwyższy 
Rycerz przedstawił kolejną kategorię 
„Nie opuszczaj bliźniego w potrze-
bie”, która będzie doceniona na 138 
Najwyższej Konwencji. 

Zachęcam wszystkie Rady w na-
szej jurysdykcji do przesłania infor-
macji o swoich działaniach realizowa-
nych w  czasie zagrożenia koronawi-
rusem, poprzez ankietę związaną z 
inicjatywą „Nie opuszczaj bliźniego  
w potrzebie” 

www.kofc.pl/przek/20200612 

 

Wielcy Rycerze powinni otrzymać 
wraz z Columbią przewodnik po dzia-
łaniach w czasach pandemii, pomoc-
ny przy tego typu działaniach. 

Czerwiec to miesiąc poświęcony 
Najświętszemu Sercu Jezusowemu. 
Szczególną uwagę w nadchodzącym 
czasie należy zwrócić na Uroczystość 
Bożego Ciała, aby dobrze ją przeżyć. 
Minął czas kiedy byliśmy w jakimś 
stopniu pozbawieni przyjmowania 
Chrystusa w Eucharystii. Teraz, kiedy 
obostrzenia minęły, starajmy się do-
cenić ten Dar Żywego i Prawdziwego 
Chrystusa. 

Na zakończenie oktawy Bożego 
Ciała czcimy Najświętsze Serce Pana 
Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. 
Warto przypomnieć sobie w tym 
miejscu objawienie skierowane do 
Świętej Małgorzaty Marii Alacoque. 
Tak jak Święta siostra Faustyna jest 
apostołką Bożego Miłosierdzia, tak 

Święta Małgorzata Maria Alacoque 
jest apostołką nabożeństwa Naj-
świętszego Serca Jezusa. 

Warto przypomnieć dwanaście 
obietnic, które znajdują swoje od-
zwierciedlenie w pismach św. Małgo-
rzaty Marii: 

Dam im wszystkie łaski, potrzebne 
im w ich stanie. 

Zgoda i pokój będą panowały  
w ich rodzinach. 

Będę sam ich pociechą we wszel-
kich smutkach i utrapieniach. 

Będę ich najbezpieczniejszą 
ucieczką w życiu, a szczególnie w go-
dzinę śmierci. 

Będę błogosławić wszystkim ich 
zamiarom i sprawom. 

Grzesznicy znajdą w mym Sercu 
źródło i morze niewyczerpanego mi-
łosierdzia.  

Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 

Dusze gorliwe szybko dostąpią 
doskonałości. 

Zleję błogosławieństwo na te do-
my, w których obraz mego Boskiego 
Serca będzie zawieszony i czczony. 

Kapłanom dam moc kruszenia 
serc najzatwardzialszych. 

Imiona osób, które rozpowszech-
niać będą nabożeństwo do mego Ser-
ca, będą w Nim zapisane i na zawsze 
w Nim pozostaną. 

Z nadmiernego miłosierdzia mego 
Serca obiecuję ci, że wszechmocna 
miłość tego Serca wszystkim przystę-
pującym przez dziewięć z rzędu 
pierwszych piątków miesiąca do Ko-
munii św. da ostateczną łaskę pokuty 
tak, że nie umrą w stanie Jego niełaski 
ani bez sakramentów św. i że Serce 
moje będzie dla nich bezpieczną 
ucieczką w godzinę śmierci. 

Ważną Uroczystością będzie rów-
nież uczczenie Najdroższej Krwi Chry-
stusa jak również Najświętszej Maryi 
Panny Szkaplerznej z Góry Karmel. 
Szkaplerz nosił Papież Święty Jan Pa-
weł II. 

Nie możemy zapomnieć również  
o Święcie Małżonków: Dniu Męża  
i Żony 13 -go lipca, który jako Ryce-
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rze rozpoczęliśmy i wciąż promujemy. 
Poniżej zamieszczam treść Nowenny 
do Świętych Małżonków: Zelii i Lu-
dwika Martin Patronów Święta Mał-
żonków. 

*********   

A oto ważne wydarzenia na naj-
bliższy czas: 

-  1 czerwca – NMP Matki Kościoła, 
– Dzień Dziecka, 
-  2 czerwca – NMP Łaskawej Krze-
szowskiej, 
-  4 czerwca – Jezusa Chrystusa, 
Najwyższego i Wiecznego Kapła-
na, 
-  5 czerwca – Pierwszy Piątek Mie-
siąca, 
-  6 czerwca – Nabożeństwo Pierw-
szych Sobót Miesiąca, 
-  7 czerwca – Trójcy Przenajświęt-
szej, 
-  8 czerwca – Św. Jadwigi Królowej, 
- 11 czerwca – Uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 
Boże Ciało, 
- 13 czerwca – II objawienie w Fati-
mie, 
- 17 czerwca – Św. Brata Alberta 
Chmielowskiego, 
- 18 czerwca – NMP Rokitniańskiej, 
- 19 czerwca – Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, 
- 20 czerwca – Niepokalanego Ser-
ca NMP, 
- 21 czerwca – NMP Przyczyny Na-
szej Radości,  
- 23 czerwca – Dzień Ojca, 
- 24 czerwca – Narodzenie św. Jana 
Chrzciciela, 
- 25 czerwca – NMP Świętogórskiej 
z Gostynia, 

- 27 czerwca – NMP Nieustającej 
Pomocy, 
- 29 czerwca – Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła, 
 
-  1 lipca – Najdroższej Krwi Chry-
stusa, 
-  2 lipca – Najświętszej Maryi Pan-
ny Licheńskiej, 
               – Najświętszej Marii Kodeń-
skiej, 
-  3 lipca – Pierwszy Piątek Miesią-
ca, 
-  4 lipca – Nabożeństwo Pierw-
szych Sobót Miesiąca, 
– Rozpoczęcie Nowenny do świę-
tych małżonków Zelii i Ludwika 
Martin, 
-  6 lipca – Bł. Marii Teresy Le-
dóchowskiej, dziewicy, 
-  8 lipca – Św. Jana z Dukli, prezbi-
tera, 
- 11 lipca – Św. Benedykta z Nursji, 
opata, patrona Europy, 
- 13 lipca – Dzień Męża i Żony, pa-
tronami święci małżonkowie Zelia 
i Ludwik Martin, 
– III Objawienie w Fatimie, 
- 16 lipca – Najświętszej Maryi Pan-
ny Szkaplerznej z Góry Karmel, 
- 22 lipca – Św. Marii Magdaleny, 
Św. Marii z Betanii, 
- 23 lipca – Św. Brygidy Szweckiej, 
zakonnicy, patronki Europy, 
- 25 lipca – Św. Krzysztofa, Patrona 
Kierowców, 
- 26 lipca – Świętych Joanny i Anny, 
rodziców Najświętszej Maryi Pan-
ny, 
- 28 lipca – Św. Charbela Makhlo-
ufa, 
- 31 lipca – Św. Ignacego z Loyoli, 

 

*********   

Akcja 100 Mszy Świętych na  
100-lecie urodzin Świętego Jana Paw-
ła II powiększyła się o kolejne trzy 
Msze Święte. Mamy już ich 42, ale 
musimy zrobić wszystko, żeby do 
końca czerwca było ich co najmniej 
50, a do końca grudnia musimy dojść 
do 100. 

Czy chcecie przyczynić się do ura-
towania niewinnych dzieci przed 
śmiercią? 

A sprawców tych okropnych czy-
nów uchronić od wiecznego potępie-
nia? 

Zatem ofiarujmy Bogu Wszech-
mogącemu ofiarę jaką złożył Jego 
Syn, Jezus Chrystus, a która uobec-
niana jest podczas każdej Mszy Świę-
tej. 

Wypożyczenie wystawy „Jaś  
w Drodze” która uświadamia dzie-
ciom, młodzieży i dorosłym to, że 
życie człowieka zaczyna się w mo-
mencie poczęcia: programy@kofc.pl 

 

Przekazywanie darowizn na 
ochronę życia ludzkiego jest możliwe 
przez poniższy link: 

www.kofc.pl/jaswdrodze 

 

 

Vivat Jezus! 

Rafał Szczypta 
Dyrektor ds. Programowych 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

Nowenna do świętych Zelii i Ludwika MartinNowenna do świętych Zelii i Ludwika MartinNowenna do świętych Zelii i Ludwika Martin   
1 dzień nowenny 
Szukać i znajdować Wolę Bożą 
 
„Mój Boże, ponieważ nie jestem god-
na być Twoją oblubienicą, jak moja 
siostra, wstąpię w stan małżeński, 
aby wypełnić Twoją świętą wolę.  
A więc, proszę Ciebie, daj mi dużo 
dzieci i żeby wszystkie były Tobie 
poświęcone” 
“Nasze uczucia były zawsze nastrojo-
ne na jeden ton. On zawsze był moim 
pocieszycielem i podporą. Ale kiedy 

przyszły na świat dzieci, nasze ideały 
trochę uległy zmianie, żyliśmy jedy-
nie dla nich, one były całym naszym 
szczęściem i szukaliśmy tego szczę-
ścia tylko w nich. Wreszcie nic już dla 
mnie nie było trudne, świat nie był 
już dla mnie ciężarem. Jeśli chodzi  
o mnie, było to dla mnie wielką re-
kompensatą, pragnęłam mieć dużo 
dzieci, by je wychować dla nieba.”  
Z listu do córki Pauliny (4 marca 1877) 
Nie jest łatwo rozpoznać wolę Bożą 
względem nas. Potrzeba, jak mówi 
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św. Paweł, odnowić swój umysł, czyli sposób myślenia. 
Trzeba zacząć myśleć po Bożemu a nie po ludzku i wy-
brać to, co dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. 
Święci Ludwiku i Zelio pragnęliście poświęcić się Bogu w 
życiu zakonnym. Gdy to okazało się niemożliwe, posta-
nowiliście zawrzeć związek małżeński. Chcieliście mieć 
synów – kapłanów. Mieliście dwóch synów, ale nie było 
im dane zostać kapłanami. Józefa- Ludwika i Józefa – Jana 
Chrzciciela Bóg zabrał do siebie krótko po urodzeniu. 
 
 Święci Zelio i Ludwiku Martin uproście u Dobrego Boga 
łaskę otwartości na wolę Bożą.  Ojcze nasz…   Zdrowaś 
Maryjo…    Chwała Ojcu… 
Święci Zelio i Ludwiku Martin – módlcie się za nami! 
 
2 dzień nowenny 
Cierpienie 
 
Tak piękne życie miało być uwieńczone godną próbą. 
Niezadługo po moim wstąpieniu do Karmelu, Ojciec, tak 
słusznie przez nas umiłowany, dotknięty został atakiem 
paraliżu nóg, który powtórzył się kilkakrotnie. Nie skoń-
czyło się jednak na tym; doświadczenie byłoby nazbyt 
słodkie, a przecież bohaterski Patriarcha złożył Bogu sie-
bie, jako ofiarę całopalną. Toteż paraliż zmienił swój bieg, 
umiejscowił się w czcigodnej głowie ofiary przyjętej przez 
Pana… Brak mi już miejsca, by podać wzruszające szcze-
góły, zaznaczę tylko, że trzeba nam było wychylić kielich 
aż do dna i rozłączyć się na okres trzechletni z czcigod-
nym naszym Ojcem, powierzyć go rękom osób wpraw-
dzie zakonnych, ale obcych. Przyjął to doświadczenie, 
zdając sobie sprawę z tak wielkiego upokorzenia, a posu-
nął swoje bohaterstwo tak daleko, że nie chciał, aby mo-
dlono się o jego zdrowie” (TDL 261). 
 
Święci Zelio i Ludwiku Martin choć byliście przekonani, że 
Pan Bóg nad obficie obdarował was i waszą rodzinę 
wszelkimi i szczególnymi łaskami, to jednak nie brakowa-
ło wam cierpień, przeciwności, które znosiliście mężnie, 
zawsze z ufnym poddaniem się Jego woli. 
 
Święci małżonkowie uproście u Dobrego Boga łaskę 
mężnego znoszenia wszelkich trudów i przeciwności. 
Ojcze nasz…    Zdrowaś Maryjo…   Chwała Ojcu… 
Święci Zelio i Ludwiku Martin – módlcie się za nami! 
 
3 dzień nowenny 
Pragnienie świętości 
 
Bylebym tylko dostała się do nieba z moim ukochanym 
Ludwikiem i zobaczyła je wszystkie na wyższym miejscu 
niż ja. Wtedy będę szczęśliwa. Nie  pragnę niczego więcej.  
L 20 z 23 grudnia 1866 
 
Do dwóch najstarszych córek pensjonarek u wizytek w Le 
Mans. „Trzeba, kochane córeczki gorliwie służyć dobre-
mu Bogu  i trzeba starać się zasłużyć na to, by pewnego 

dnia być  zaliczonym do grona świętych, których uroczy-
stość dziś obchodzimy”  1 listopada 1873 
 
„Cieszę się, że jesteś bardzo szanowany w Lisieux: stajesz 
się osobą zasłużoną; jestem z tego powodu bardzo szczę-
śliwa, ale nade wszystko  pragnę, byś był święty” Kore-
spondencja rodzinna 116. 
 
Trzeba być choć trochę świętym, albo przynajmniej wejść 
na drogę wiodącą do niej, by wiedzieć, jakim skarbem jest 
świętość i pragnąć jej dla siebie i innych. Nade wszystko 
trzeba kochać Boga, siebie samego i bliźniego, wtedy na 
pewno będziemy chcieli tylko tego, co Bogu się podoba, 
co dla nas i dla innych jest największym dobrem. 
 
Święci Zelio i Ludwiku Martin uproście u Dobrego Boga 
łaskę pragnienia świętości dla siebie i dla innych. Ojcze 
nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 
Święci Zelio i Ludwiku Martin – módlcie się za nami! 
 
4 dzień nowenny 
Tylko świętość jest godna wszelkiego trudu 
 
«Chcę stać się świętą: nie będzie to łatwe, jest wiele do 
ociosania, a drewno jest twarde jak skała. Byłoby lepiej 
zacząć wcześniej, wtedy gdy było to mniej trudne, ale  
w końcu “lepiej późno niż wcale”» (Korespondencja ro-
dzinna 110). Pisze do brata: «Cieszę się, że jesteś bardzo 
szanowany w Lisieux: stajesz się osobą zasłużoną; jestem 
z tego powodu bardzo szczęśliwa, ale nade wszystko  
pragnę, byś był święty» (Korespondencja rodzinna 116). 
 
„Moi rodzice zawsze wydawali mi się święci. Budzili nasz 
podziw i szacunek. Zastanawiałam się czasem, czy na zie-
mi istniał ktoś podobny do nich. Wokół mnie nikogo ta-
kiego nie spotkałam”  Matka Agnieszka od Jezusa pod-
czas procesu beatyfikacyjnego Teresy 
 
W liście z 13 sierpnia 1893 do swej siostry, Leonii: 
“Ale wiem, że ziemia jest miejscem naszego wygnania, 
jesteśmy w podróży i zmierzamy do naszej Ojczyzny; nie-
ważne, że nie idziemy tą samą drogą, skoro jedynym jej 
kresem jest Niebo; to tam połączymy się, aby nie rozstać 
się już nigdy. Tam zaznamy wiecznych radości życia ro-
dzinnego, odnajdziemy naszego najdroższego Tatusia, 
otoczonego chwałą i zaszczytami za swoją doskonałą 
wierność, a zwłaszcza za upokorzenia, którymi został 
napojony. Ujrzymy naszą dobrą Mamusię, jakże ona bę-
dzie się cieszyła doświadczeniami, które były naszym 
udziałem za życia na wygnaniu. My także rozradujemy 
się jej szczęściem, gdy będzie patrzyła na pięć córek za-
konnic; wraz czworgiem małych aniołków, które czekają 
na nas na wysokościach, utworzymy koronę, by wieńczy-
ła po wszystkie wieki czoła naszych ukochanych Rodzi-
ców” (TDL 148). 
 
„Ty Mario, moje pierworodne dziecko, wiesz, jak Cię ko-
cham, a więc nadal poświęcaj się Twoim siostrom , staraj 
się, aby, patrząc na Ciebie, miały dobry wzór do naślado-
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wania (Korespondencja rodzinna 218); Do swoich pięciu 
córek w Lisieux 25 listopada 1877 
 
Trudzimy się wiele, zabiegamy o wiele rzeczy, sen z po-
wiek spędza nam wiele spraw, jednak może się okazać, że 
przez całe życie zbieraliśmy do dziurawego mieszka, zbie-
raliśmy, a plon i tak jest lichy, bo przedmiotem naszego 
trudu nie jest świętość, życie wieczne, ale dobro docze-
sne, szczęście doczesne, doraźne. 
 
Święci Zelio i Ludwiku Martin uproście u Dobrego Boga 
łaskę odrzucenia tego, co nie prowadzi do Boga, a wybie-
rania tylko tego, co przybliża nas do Boga i jest zasługu-
jące na życie wieczne 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 
Święci Zelio i Ludwiku Martin – módlcie się za nami! 
 
5 dzień nowenny 
Zaufać Bożej Opatrzności 
 
„Dobry Bóg nie daje nam nigdy ciężarów ponad nasze 
siły. Wiele razy widziałam, jak mój mąż martwił się o mnie 
i mówiłam do niego: „Nie bój się, dobry Bóg jest z nami” 
Byłam obciążona pracą i różnymi kłopotami, ale miałam 
siłę, ufałam, że przyjdzie mi pomoc z wysoka. Pewna 
przyjaciółka, słysząc jak to mówię, powiedziała mi: 
„Dobry Bóg bez wątpienia przewidział, że nie dasz sobie 
nigdy rady z wychowaniem tylu dzieci i dlatego zabrał ci 
czworo do raju”. Mówiąc prawdę, to nie tak rozumiem te 
sprawy. Ostatecznie, Bóg jest Panem i nie prosił mnie  
o pozwolenie. Po drugie, aż dotąd znosiłam bardzo do-
brze znosiłam wszystkie trudy macierzyńskie, polecając 
się Bożej Opatrzności. W końcu, cóż chcesz? Nie po to jest 
się na ziemi, by zażywać wszelkich przyjemności, a ci, któ-
rzy na nie wyczekują, mylą się i są strasznie zawiedzeni  
w swoich nadziejach; widzi się to zawsze, a niekiedy  
w sposób uderzający” List 65 z 5 maja 1871 do bratowej 
 
Nie jest łatwo mówić Bogu „Fiat”, gdy wydaje się nam, że 
masz dotychczasowy świat, wszelkie nasze oczekiwania, 
wszystko to, co tak misternie budowaliśmy wali się na 
naszych oczach, obraca się w ruinę. Święci Zelio i Ludwiku 
Martin, gdy to stało się waszym udziałem, nie zadawali-
ście pytania dlaczego?, bo wiedzieliście, że ziemia nie jest 
naszą ojczyzną, więc trudno tutaj pragnąć niebiańskiego 
szczęścia i pokoju, który jest udziałem zbawionych w nie-
bie. 
 
Święci małżonkowie uproście u Dobrego Boga łaskę  
w chwilach trudu i cierpienia tęsknoty za niebem. 
Ojcze nasz…   Zdrowaś Maryjo…   Chwała Ojcu… 
Święci Zelio i Ludwiku Martin – módlcie się za nami! 
 
6 dzień nowenny 
Przybliżyć innym Boga 
 
Podobnie jak małe pisklęta uczą się śpiewać, wsłuchując 
się w śpiew swych rodziców, podobnie i dzieci nabywają 

znajomości cnoty, tego wzniosłego śpiewu Miłości Bożej, 
przebywając w pobliżu dusz trudniących się ich wycho-
waniem, którzy mają ich przygotować do życia (Rkp A 
4r0) 
“Dobry Bóg dał mi tę łaskę, że bardzo wcześnie rozwinął 
mój umysł i wspomnienia z dzieciństwa tak głęboko 
utrwalił w mej pamięci, iż odnoszę wrażenie, jakoby 
wczoraj miało miejsce to, o czym będę opowiadać.  
W swej miłości Jezus niewątpliwie chciał, abym poznała, 
jak niezrównaną dał mi Matkę, zanim pospieszył ukoro-
nować ją w Niebie swą Boską ręką!… 
 
Spodobało się Dobremu Bogu otaczać mnie przez całe 
życie miłością; moje pierwsze wspomnienia pełne są 
uśmiechów i najczulszych pieszczot!… ale jeśli On otoczył 
mnie tak wielką miłością, napełnił nią także moje małe 
serce, czyniąc je miłującym i wrażliwym; ja także bardzo 
kochałam Tatę i Mamę, a – będąc bardzo wylewną – oka-
zywałam im moją czułość na tysiące sposobów“ 
 
“Cóż powiedzieć o zimowych wieczorach, zwłaszcza  
w Niedzielę?.. . Ach! jakże słodko było po grze w warcaby 
usiąść razem z Celiną na kolanach Taty… Śpiewał swoim 
pięknym głosem pieśni napełniające duszę głębokimi 
myślami… lub kołysząc nas delikatnie, recytował wiersze 
pełne prawd wiecznych… Potem podnosiliśmy się do 
wspólnej modlitwy… (Rps A4v). 
 
Człowiek nie jest samotną wyspą.  Nie idzie do nieba sa-
motnie. Często dzięki świadectwu innych, ich dobroci  
i miłości, poznaje dobroć i miłość Boga. Święci Zelio i Lu-
dwiku Martin wasza rodzina, atmosfera tam panująca, 
pomogła, nie tylko waszym córkom, ale i innym, którzy 
się z wami zetknęli, w rozwoju, ugruntowaniu wiary  
w Jedynego prawdziwego Boga. Choć byliście, jak mówiła 
o was św. Teresa od Dzieciątka Jezus, bardziej godni nieba 
niż ziemi, to jednak, nie przywiązywaliście nikogo do sie-
bie, ale sprawialiście swoim sposobem bycia, że ktoś od-
nalazł drogę do Boga, Boga, którego dobrocią i miłością 
promieniowaliście. 
 
Święci Zelio i Ludwiku Martin uproście u Dobrego Boga 
łaskę, by nasze wspólnoty, rodziny i my sami byli dla in-
nych wiarygodnym świadectwem wiary w miłosiernego 
Boga. 
Ojcze nasz…   Zdrowaś Maryjo…    Chwała Ojcu… 
Święci Zelio i Ludwiku Martin – módlcie się za nami! 
 
7 dzień nowenny 
Być człowiekiem nadziei 
 
„Wierzę tylko w cud, który może zmienić to usposobienie. 
Prawda, że nie zasługuję na cud, lecz mimo wszystko 
ufam wbrew wszelkiej nadziei. Kiedy widzę, że staje się 
coraz trudniejsza, tym mocniej jestem przekonana, że 
dobry  Bóg nie dopuści, by taka została. Będę tak prosić, 
aż się jeszcze da ubłagać.”  Do bratowej 1 czerwca 1874 
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„Widzę[…] mały promyk nadziei, który mi zapowiada na-
dejście całkowitej zmiany. Wszystkie moje wysiłki aż do-
tąd podejmowane, by ją przywiązać do siebie, były bez-
owocne. Ale obecnie jest inaczej. Kocha mnie tak, jak tyl-
ko to jest możliwe i razem z tą miłością powoli miłość 
Boża przenika jej serce.  Ma do mnie nieograniczone za-
ufanie, posunięte do wyjawiania mi najmniejszych błę-
dów, chce naprawdę zmienić swoje życie. […] Nie mogę 
się wyzbyć myśli, że ta przemiana jest skutkiem modlitw 
mojej świętej siostry, bo wszystko zaczęło się zmieniać 
jakieś dwa lub trzy tygodnie po jej śmierci. Również i ja 
otrzymałam łaskę umiejętności, jak zabrać się do tego, by 
pozyskać jej serce, i mam nadzieję, że dobry Bóg pozwoli 
mi spełnić to zadanie […] Z listu Zelii do bratowej 10 maja 
1877 
 
Często wydaje nam się, że Bóg naszych modlitw nie wy-
słuchuje. To może rodzić bunt, zwolnienie kroku na dro-
dze ku Bogu. Nie tak było w przypadku świętych Zelii  
i Ludwika Martin. Mimo że usilnie prosili Boga o przemia-
nę dla córki Leonii, to jednak nie było im dane cieszyć się 
owocami tych starań. Wręcz wydawać by się mogło, że 
było jeszcze gorzej. Nie ustawali jednak w modlitwach  
i ofiarach. Wiedzieli bowiem, że Pan Bóg jest wieczny, że 
ma czas, że dokona cudu przemiany serca Leonii w swoim 
czasie, a nie w ich. Przekonani byli, że jest to sprawdzian 
ich wiary, a nade wszystko ich nadziei, nadziei na to, że 
nie ma sytuacji beznadziejnych, nie ma ludzi przegranych, 
dla których nie ma już nadziei. Wzorem Chrystusa, im 
bardziej byli przygnieceni jakąś sytuacją, tym goręcej mo-
dlili się i powierzali Bogu. 
 
Święci Zelio i Ludwiku Martin uproście u Dobrego Boga 
łaskę, byśmy w chwilach, gdy nasza wiara będzie podda-
wana próbom, jeszcze silniej przylgnęli do Boga, który ma 
moc ze wszystkiego wyprowadzić dobro doczesne  
i wieczne 
Ojcze nasz…   Zdrowaś Maryjo…   Chwała Ojcu… 
Święci Zelio i Ludwiku Martin – módlcie się za nami! 
 
8 dzień nowenny 
Miłość bliźniego 
 
„Jeśli jesteście zadowoleni ze służącej, jaką Wam posła-
łam, to starajcie się ją zatrzymać, bo bardzo trudno jest 
teraz znaleźć dobrą. Nie zawsze wysokie wynagrodzenie 
zapewnia przywiązanie służących. Trzeba, aby odczuwa-
ły, że się je kocha, trzeba im okazywać sympatię i nie być 
zbyt surowym dla nich. Kiedy się trafi na dobre usposo-
bienie, jest rzeczą pewną, że będą służyć z miłością i po-
święceniem. Wiesz, że jestem dość żywa, a mimo to 
wszystkie służące, jakie miałam, kochały mnie i są u mnie, 
jak długo chcę. Ta, którą mam obecnie, pewnie by się roz-
chorowała, gdyby jej wypadło odejść. Wiem, że obiecy-
wano jej 200 franków więcej, żeby nas zechciała opuścić. 
Jest prawdą, że nie gorzej traktuję moje służące niż wła-
sne dzieci”  (por. Korespondencja rodzinna 29 Do brata  
2 marca 1868 
 

 „Najbardziej niepokoję się o przyszłość Leonii. Martwię 
się, co się z nią stanie, kiedy mnie zabraknie. Boję się  
o tym myśleć […] Gdyby mi przyszło złożyć ofiarę z moje-
go życia po to, by ona stała się świętą, uczyniłabym to  
z wielką chęcią.”  Do cioci Guérin 18 stycznia 1877 
…wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa 
jest sama w sobie ( Jk 2, 17) Święci Zelio i Ludwiku Martin z 
pewnością mieliście wiarę heroiczną, ale ona na nic by się 
zdała, gdyby nie heroiczna miłość bliźniego, czego nie-
jednokrotnie doświadczali ci, którzy się z wami zetknęli. 
Wiara w bezwarunkową miłość Boga, kazała wam taką 
samą miłością darzyć innych. 
 
Święci Zelio i Ludwiku Martin uproście u Dobrego Boga 
łaskę heroicznej miłości bliźniego. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 
Święci Zelio i Ludwiku Martin – módlcie się za nami! 
 
9 dzień nowenny 
Żyć wiecznością już tutaj na ziemi 
 
„Nieszczęście, jakie Cię spotkało głęboko mnie przejmuje. 
Zostałaś naprawdę ciężko doświadczona. To dla ciebie 
pierwsze z Twoich cierpień moja kochana Siostro! Oby ci 
dobry Bóg udzielił zgody na Jego wolę. Twoje kochane 
dzieciątko jest już u Niego, widzi Cię, kocha Cię i dnia 
pewnego odzyskasz je. W tym jest wielka pociecha, jaką 
zawsze odczuwałam i jeszcze odczuwam.  Kiedy zamyka-
łam oczy moim kochanym dzieciom i kiedy je grzebałam, 
odczuwałam ból, ale zawsze był on połączony z podda-
niem się woli Bożej. Nie żałowałam utrapień i kłopotów, 
jakie znosiłam dla nich. Wielu ludzi mówiło mi: „Lepiej by 
było ich zupełnie nie mieć.” Nie mogłam ścierpieć takiej 
gadaniny. Uważałam, że utrapienia i kłopoty nie mogą 
być porównywane z wiecznym szczęściem moich dzieci. 
Poza tym nie zostały stracone na zawsze.  Życie jest krót-
kie i pełne cierpień, a po tym życiu odzyskamy je w górze. 
Zwłaszcza po śmierci pierwszego odczuwałam żywo 
szczęście z posiadania dziecka w niebie. Bo dobry Bóg 
pokazał mi w sposób widoczny, że przyjął moją ofiarę.Za 
pośrednictwem tego aniołka otrzymałam nadzwyczajną 
łaskę.(wyleczenie zapalenia ucha Helenki za wstawiennic-
twem Józia). Otrzymałam jeszcze inne łaski, ale  je tak 
wyraźne, jak ta. Widzisz więc, moja kochana Siostro, że to 
wielkie szczęście mieć aniołki w niebie, choć niemniej bo-
lesna jest dla natury ich utrata. To są te wielkie utrapienia 
naszego życia.”  Do bratowej L 72 z 17 października 1871 
 
«Czasami jego oczy błyszczały ze wzruszenia, a on starał 
się powstrzymywać łzy; wydawało się jakby nie był już 
związany z ziemią, tak bardzo jego dusza pogrążała się w 
prawdach wiecznych (Manuskrypt A, 60); wystarczyło mi 
spojrzeć na niego, by wiedzieć jak modlą się święci 
(Manuskrypt A, 63). 
 
Czy można żyć perspektywą wieczności pośród wielu 
trosk i niepokojów życia codziennego? Święci, a w szcze-
gólności święci małżonkowie – Zelia i Ludwik Martin po-
kazują nam, że tak. Więcej, nawet trzeba tak żyć. Tylko 
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taka perspektywa, wybiegająca za horyzont życia docze-
snego może nadać sens temu wszystkiemu, co składa się 
na życie doczesne. Tylko taka perspektywa, perspektywa 
wieczności sprawi, że wszystko, czym żyjemy, wszelkie 
radości i smutki, nie staną się ciężkim balastem, ale ofiarą 
miłą dla Pana. 
 

 Święci Zelio i Ludwiku Martin uproście u Dobrego Boga 
łaskę, byśmy wśród zmienności tego świata, tych spraw, 
którymi żyjemy i, które nas przytłaczają, potrafili wznieść 
nasze serca tam, gdzie są prawdziwe i wieczne radości 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…  
Święci Zelio i Ludwiku Martin – módlcie się za nami! 

Pierwsza Pielgrzymka Jana Pawła II do PolskiPierwsza Pielgrzymka Jana Pawła II do PolskiPierwsza Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski   
222---10 czerwca 1979 roku10 czerwca 1979 roku10 czerwca 1979 roku   

W 41. rocznicę 
czerwcowej "rewolucji ducha"  

2 czerwca 1979 r. rozpoczęła się 
pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II 
do zniewolonej Ojczyzny. Papież od-
wiedził kolejno Warszawę, Gniezno, 
Częstochowę, Kraków, Kalwarię Ze-
brzydowską, Wadowice, Oświęcim, 
Nowy Targ i ponownie Kraków. Ofi-
cjalnym hasłem podróży apostolskiej 
były pierwsze słowa hymnu ku czci 

św. Stanisława ze Szczepanowa – 
„Gaude Mater Polonia” („Raduj się, 
Matko Polsko”)  

Ta wizyta Jana Pawła II odmieniła 
oblicze polskiej ziemi. Była przełomo-
wa i najważniejsza  

Przyjazd Ojca Świętego do Polski 
był wydarzeniem historycznym. Po 
raz pierwszy nasz kraj nawiedził Pa-
pież, i to papież – Polak. Pierwszą 
pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski 
relacjonowała Rozgłośnia Polska Ra-
dia Wolna Europa. 

Dzień 2 czerwca 1979 będzie zapi-
sany w historii narodu polskiego jako 
dzień niezwykły – mówił Andrzej 
Krzeczunowicz.  

Pielgrzymka Jana Pawła II wiodła 
do trzech sanktuariów narodowych: 

grobowca św. Wojciecha w Gnieźnie, 
cudownego obrazu Matki Boskiej na 
Jasnej Górze w Częstochowie i do gro-
bu św. Stanisława w Krakowie. 

"Ojciec Święty chce przejść się po 
milowych kamieniach naszych dzie-
jów" – napisali polscy biskupi w liście 
powitalnym. 

 

Od momentu wyjazdu kardynała 
Karola Wojtyły do Watykanu upłynę-
ło 227 dni. Teraz powracał już w innej 
roli. Jan Paweł II przyleciał do Polski 
samolotem Boeing 727, towarzyszyło 
mu 70 osób. Po wyjściu na płytę lot-
niska, Ojciec św. ukląkł i ucałował 
ojczystą ziemię. Wszyscy Polacy mieli 
wtedy poczucie jakby zatrzęsła się 
ziemia. 
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– ,,Dziękuję Wam, że temu Pola-
kowi, który przybywa dziś z ziemi 
włoskiej do Polski towarzyszy na pro-
gu jego pielgrzymki po Polsce ta me-
lodia i ten tekst, w którym stale do-
chodziła i dochodzi do głosu niestru-
dzona wola życia narodu: "Póki my 
żyjemy!" – mówił papież, odnosząc 
się do słów polskiego hymnu.  
– ,,Pragnę, aby mój pobyt w Polsce 
przysłużył się również tej niestrudzo-
nej woli życia moich rodaków na zie-
mi, która jest naszą wspólną matką  
i Ojczyzną. Oby służył dobru wszyst-
kich Polaków, wszystkich polskich 
rodzin, narodu i państwa. 

"Drodzy rodacy! Ucałowałem zie-
mię polską, z której wyrosłem, ziemię 
z której wezwał mnie Bóg niezbada-
nym wyrokiem swej opatrzności na 
Stolicę Piotrową w Rzymie, ziemię do 
której przybywam dzisiaj jako piel-
grzym" - mówił Jan Paweł II po przy-
locie na lotnisko Okęcie w Warszawie. 

Na lotnisku Okęcie powitał papie-
ża Przewodniczący Rady Państwa, 
prof. Henryk Jabłoński: – ,,Zdaję sobie 
sprawę z tej uroczystej chwili i jej zna-
czenia – powiedział. Przybywa oto do 
ziemi ojczystej syn narodu polskiego, 
sprawujący najbardziej zaszczytną 
służbę, jaką kiedykolwiek w dziejach 
przyszło pełnić Polakowi w Kościele 
rzymskokatolickim.” 

Pogoda tego dnia była przepięk-
na. Ojca św. na trasie przejazdu witały 
tysiące ludzi. – Ludzie płakali, zakon-
nice śpiewały, chorych na noszach 
podnoszono nad głowami, żeby doj-
rzeli postać Jana Pawła II – relacjono-
wał wysłannik RWE, Tadeusz Olsz-
tyński.  

Ojciec Święty tego dnia wygłosił 
również na Placu Zwycięstwa jedno  
z najważniejszych przemówień w hi-
storii Polski: "I wołam, ja, syn polskiej 
ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, pa-
pież, wołam z całej głębi tego tysiąc-
lecia, wołam w przeddzień święta 
Zesłania, wołam wraz z wami wszyst-
kimi: niech zstąpi Duch Twój! Niech 
zstąpi i odnowi oblicze ziemi. Tej zie-
mi!". 

Pierwsza Msza Święta w Warsza-
wie i słowa Jana Pawła II zapoczątko-
wały przemiany polityczne w Polsce, 
w Europie i na świecie. Papież nie czuł 
się jednak politykiem i patriotyczne 
idee zawsze ukazywał w kontekście 
chrześcijańskim. Nakreślał on w ten 
sposób ewangeliczną perspektywę 
życia publicznego. Pierwsza piel-
grzymka Ojca Świętego do Polski by-
ła przełomowa i najważniejsza. Da-
wała ona rewolucję ducha i niosła za 
sobą konsekwencje polityczne. 
Umocniła także pozycję Kościoła  
w Polsce. 

George Weigel, biograf Jana Pawła 
II, pierwszą pielgrzymkę papieża do 
ojczyzny nazwał "dziewięcioma dnia-
mi, które zmieniły świat". - Tak rze-
czywiście było. Jego homilia ostatnie-
go dnia na krakowskich błoniach było 
swego rodzaju bierzmowaniem naro-
du. Dał w ten sposób moc Ducha 
Świętego nam wszystkim.  

Jana Pawła II zaprosił do Polski 
prymas Stefan Wyszyński. Jak władza 
zareagowała na to, że osoba nie  
z MSZ, za ich plecami, zaprasza głowę 
bądź co bądź obcego państwa?  
Prymas Wyszyński został po konkla-
we jeszcze kilka tygodni w Watyka-
nie. Niewątpliwie już wtedy w tle tego 
pobytu istniało to zawieszone pyta-
nie, czy Jan Paweł II będzie mógł 
przyjechać do swojej ojczyzny. Ofi-
cjalnie kard. Wyszyński, nie konsultu-
jąc tego z władzami, zaprosił Jana 
Pawła II, mówiąc o tym w jednym ze 
swoich pierwszych kazań po powro-
cie do Warszawy, w którym wyraził 
prośbę, żeby wszyscy wierni modlili 
się o przyjazd Ojca Świętego. To nie 
mogło ujść uwadze służb.  

 

Jakie było stanowisko Kremla wo-
bec wizyty Jana Pawła II?  

Moskwa, którą łączyła z Warsza-
wą gorąca linia, odradzała Gierkowi 
wyrażenie zgody na przyjazd Papieża. 
Wydaje się, że w KPZR lepiej potrafili 
przewidzieć, jakie będą negatywne 
skutki dla reżimu. Ostatecznie zosta-
wili decyzję Edwardowi Gierkowi  
i przyjęli do wiadomości, że Papież 
przyjedzie. Breżniew przekazał Gier-
kowi: „Róbcie jak uważacie, byleby-
ście wy i wasza partia później tego nie 
żałowali”, w domyśle, wy bierzecie 
odpowiedzialność na siebie. 

Papież? A ile ma on dywizji? - py-
tał Stalin, lekceważąc pozycję poli-
tyczną Watykanu i siłę moralną Ko-
ścioła. Dyktator nie spodziewał się, że 
33 lata później pojawi się papież z Pol-
ski, którego orężem będą słowa moc-
niejsze od wojska.  

A Jakie były oczekiwania Kościoła 
w Polsce w związku z przyjazdem 
Papieża?             Czy hierarchowie wie-
dzieli, że pielgrzymka będzie przeło-
mem w życiu narodu?  

Bez wątpienia tak. Jak się wczytuję 
w zapisy z posiedzenia rady głównej 
Episkopatu Polski, w dyskusję Konfe-
rencji Biskupów na Jasnej Górze  
5 czerwca 1979 roku z udziałem Jana 
Pawła II, widać wyraźnie, że ci ludzie 
bardzo dobrze zdają sobie sprawę  
z przełomowości tej rzeczywistości, 
którą jednocześnie kreują. Ale nie 
tylko dlatego, że głowa Kościoła 
przyjechała za żelazną kurtynę, tylko 
dlatego, że spotkania z Janem 
Pawłem II zwalniają ten wentyl wol-
nościowy. Naród został obudzony. Te 
13 milionów ludzi, które bezpośrednio 
uczestniczyło w spotkaniach z Papie-
żem były także widoczne ze szczytu 
jasnogórskiego i biskupi, patrząc na 
te setki tysięcy w samej Częstocho-
wie, ale i wszędzie tam gdzie się spo-
tykali Polacy z papieżem, wiedzieli, że 
żyją w przełomowym momencie.  

Potem zebrał to w punkty prymas 
Wyszyński pisząc w „Pro Memoria”. 
Jest tam kilka bardzo pięknych myśli, 
m.in. to, że Kościół i katolicyzm  
w Polsce jest tą sferą wolności, która 
okaże się być brzemienna w skutki, że 
Polacy już nie dadzą zaciągnąć się do 
niewoli, bo odkryli ten smak wolności. 
Podczas spotkania na Jasnej Górze  
z biskupami Papież mówił także, 
czym pielgrzymka ma być dla Kościo-
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ła w Polsce, ale także dla całego bloku 
wschodniego. Papież zwraca się do 
biskupów słowami "przypomnieliśmy 
Słowiańszczyznę" i wskazuje, że po-
winni budować relacje z krajami sło-
wiańskimi pozostającymi pod opresją 
Związku Sowieckiego. Jan Paweł II 
widzi trwanie narodów słowiańskich 
nie w perspektywie ładu pojałtań-
skiego, ale w perspektywie tysiąclet-
niego trwania w Europie. 

Papież mówił nie tylko do wier-
nych, ale i do władz, m.in. że 
„Chrystusa nie można wyłączyć  
z dziejów człowieka w jakimkolwiek 
miejscu ziemi”. Jak reagowano na te 
słowa?  

To był motyw powtarzany przez 
całą pielgrzymkę, od słów, które wy-
powiedział na placu Zwycięstwa, że 
nie można zrozumieć historii Polski, 
Polaków, ale także człowieka bez 
Chrystusa, czyli bez wejścia w tę prze-
strzeń, którą Chrystus pozostawił 
swoją obecnością na Ziemi w formie 
Ewangelii i przede wszystkim śmierci 
oraz Zmartwychwstania. Wskazał, że 
nie da się zrozumieć człowieka, bez 
przyjęcia tego faktu, że jest on  
w transcendentnym dialogu ze swo-
im Zbawicielem. Był to też przekaz do 
władz, że nie uda im się wyhodować 
człowieka na swoje podobieństwo. 

Jakże nie podkreślić także nauki 
Jana Pawła II o roli Kościoła w budo-
waniu Polski.               

,,Historia Polski potwierdziła to  
w wybitnym stopniu, że Kościół  
w naszej Ojczyźnie starał się na róż-
nych drogach o wychowanie warto-
ściowych synów i córek narodu, do-
brych obywateli, pożytecznych  

i twórczych pracowników w różnych 
dziedzinach życia społecznego, zawo-
dowego, kulturalnego” – mówił pa-
pież. Nie mogło to odpowiadać wła-
dzom, które usiłowały narzucić oby-
watelom styl życia bez Boga i religii. 

Następca Świętego Piotra przypo-
mniał także rządzącym, że są odpo-
wiedzialni za suwerenność Polski  
i przestrzeganie praw człowieka. Mó-
wił m.in.: ,,Państwo nie jest tylko 
władcą człowieka. Ma pomagać i słu-
żyć człowiekowi. Winno być wyrazem 
pełnej suwerenności narodu, a nie 
suwerenności własnej struktury  
w stosunku do narodu.” 

Polacy szybko poczuli tego ducha, 
o którym mówił papież, i był nim po-
wiew wolności, krótki, ale o poważ-
nych konsekwencjach dla historii Pol-
ski i świata. 

Papież wyraził to, o czym myślał 
każdy Polak. Z tego ducha wyrosła 
„Solidarność”.  

Podczas tej pielgrzymki Polacy 
mogli się spotkać i zobaczyć, że mają 
takie same przekonania i dążenia. Od 
1966 roku nie było takich zgroma-
dzeń i to się potem przerodziło w ten 
ogromny dziesięciomilionowy ruch 
nazwany Solidarnością. To związkow-
cy, później postulowali o poszerzenie 
sfery wolności religijnej w Polce przez 
dostęp do radia i telewizji w Polsce 
dla tych, którzy nie mogą przyjść na 
Mszę Świętą do swoich świątyń. Były 
też postulaty ekonomiczne,  ale nie-
zależnie od nich nie dało już się cof-
nąć zmiany, która zaszła w ludziach 
dzięki słowom Papieża.  

Sam Jan Paweł II z pewnością zda-
wał sobie sprawę z rewolucyjnego 

znaczenia tej pielgrzymki. W Krako-
wie na pożegnanie powiedział: 

„To wydarzenie bez precedensu 
było z pewnością aktem pewnej od-
wagi z obydwu stron, jednakże na-
szym czasom potrzebny był taki wła-
śnie akt odwagi. Czasem trzeba się 
odważyć pójść także w tym kierunku, 
w którym dotąd jeszcze nikt nie po-
szedł”. 

Dziś, gdy po czterdziestu jeden 
latach wracamy do tych wydarzeń, 
żyjemy w innych realiach politycz-
nych i ekonomicznych, a społeczeń-
stwo polskie uległo przemianom. Nie 
znaczy to jednak, że nauczanie Jana 
Pawła II przestało być aktualne.  
W otaczającym nas świecie nadal jest 
ukryte zło. Jak echo powracają słowa 
papieża wypowiedziane 6 czerwca na 
krakowskich błoniach – ,,Musicie być 
mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie 
być mocni tą mocą, którą daje wiara! 
Musicie być mocni mocą wiary! Musi-
cie być wierni! Dziś tej mocy bardziej 
wam potrzeba niż w jakiejkolwiek 
epoce dziejów. Musicie być mocni 
mocą nadziei, która przynosi pełną 
radość życia i nie dozwala zasmucać 
Ducha Świętego!”  

Vivat Jesus 

Paweł Put  
Dyr. Pionu Programowego 
ds. Nauczania Jana Pawła II 

 

 

Z kalendarium 
pontyfikatu Jana Pawła II 

2-10 czerwca 1979r. – II podróż 
apostolska (I Podróż Apostolska Jana 
Pawła II do Polski ) 

Ks. Piotr Skarga i Jego „Kazania Sejmowe”Ks. Piotr Skarga i Jego „Kazania Sejmowe”Ks. Piotr Skarga i Jego „Kazania Sejmowe”   
część IIczęść IIczęść II   

Życie i działalność 
ks. Piotra Skargi 

Piotr Skarga herbu Pawęża uro-
dził się 2 lutego 1536 roku w Grójcu. 
W ósmym roku życia stracił matkę  
a cztery lata później ojca. Po ukoń-
czeniu szkoły parafialnej w Grójcu 
zapisał się w 1552 roku na Akademię 
Krakowską. Po trzech latach studiów 
uzyskał stopień bakałarza na wydzia-

le filozoficznym. W czerwcu 1555 roku 
Skarga objął kierownictwo szkoły 
parafialnej przy kolegiacie św. Jana  
w Warszawie. W październiku 1557 
roku Piotr został wychowawcą Jana 
Tęczyńskiego (syna wojewody lubel-
skiego Andrzeja), z którym wyjechał 
w 1560 roku do Wiednia. Po dwóch 
latach powrócił do Polski. Po krótkim 
pobycie na dworze biskupa kujaw-
skiego Jakuba Uchańskiego, przeniósł 

się do Lwowa, gdzie w 1564 roku 
przyjął święcenia kapłańskie. Bardzo 
szybko zyskał rozgłos jako kazno-
dzieja katedralny. W roku 1567 Skarga 
przeniósł się na dwór Jana Krzysztofa 
Tarnowskiego koło Przeworska. Tu 
dojrzało w nim postanowienie wstą-
pienia do zakonu jezuitów. Pociągało 
go prężność i dynamika Towarzystwa 
Jezusowego, które w głównej mierze 
zajmowało się zwalczanie ruchu re-
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formacyjnego. W styczniu 1569 roku 
przybył do Rzymu i 2 lutego rozpo-
czął nowicjat u jezuitów. Po dwóch 
latach powrócił do kraju, gdzie objął 
stanowisko wykładowcy i kaznodziei 
w kolegium jezuickim w Pułtusku.  
W 1573 roku przeniesiono Skargę do 
Wilna początkowo na stanowisko 
wicedyrektora a następnie od 1579 
roku rektora tamtejszego kolegium 
jezuitów. W Wilnie też został tzw. 
Profesem, czyli rzeczywistym człon-
kiem Towarzystwa Jezusowego. Pro-
fesi do trzech zwykłych ślubów za-
konnych, składali dodatkowy: bez-
względne posłuszeństwo papieżowi. 
W Wilnie rozwinął ks. Piotr Skarga 
ożywioną działalność, zarówno dusz-
pasterską, pedagogiczną i piśmienni-
czą. Tu powstały m. in. wymierzone  
w kalwinistów rozprawy Pro Sacratis-
sima Eucharistia … (1576), Siedem fila-
rów, na których stoi katolicka nauka  
o Przenajświętszym Sakramencie 
Ołtarza (1582). Wydanym również  
w Wilnie dziełem O jedność Kościoła 
Bożego pod jednym Pasterzem… 
(1577) włączył się Skarga do zabiegów 
o unie Kościoła rzymskokatolickiego  
i prawosławnego. Jak podaje wybitny 
historyk, znawca polskiej kontrrefor-
macji prof. Janusz Tazbir „Książka ta 
stanowiła raczej dzieło pełnego tem-
peramentu polemisty niż dyplomaty; 
całą winę za rozłam przypisywał au-
tor „grekom” (zwolennikom Kościoła 
wschodniego), wzywając ich nie tylko 
do podporzadkowania się zwierzch-
nictwu papieża, ale i do porzucenia 
swego obrządku na rzecz łacińskie-
go”. Drugie wydanie rozprawy z roku 
1590 roku wydane w Krakowie pod 
zmienionym tytułem O rządzie i jed-
ności Kościoła Bożego pod jednym 
pasterzem i o greckim i ruskim od tej 
jedności odstąpieniu, nie zawierało 
już tego warunku. 

Najtrwalszą pozycją dorobku pi-
śmiennego Piotra Skargi okazały się 
Żywoty świętych (I wydanie Wilno 
1579). Większość zawartych w nim 
opisów była zręcznie przystosowana 
do aktualnych potrzeb kontrreforma-
cji. Na końcu każdego z żywotów au-
tor zamieszczał krótkie wyliczanie 
nauk głoszonych przez świętych 
„przeciwnych dzisiejszym herety-
kom”. Żywoty świętych cieszyły się 
przez długi czas olbrzymią popular-

nością. Stanowiły do pewnego stop-
nia rodzaj ówczesnej beletrystyki reli-
gijnej, budziły zaciekawienie barw-
nym opisem losów poszczególnych 
świętych również męczenników za 
wiarę w Japonii, Indiach czy Brazylii.  

W roku, w którym wydane zostały 
Żywoty świętych, król Stefan Batory 
zatwierdził – aktem fundacyjnym  
z 1 maja 1579 roku – utworzenie  
w Wilnie w miejsce kolegium jezuic-
kiego akademii, nadając jej i przywile-
je podobne do tych, z jakich korzysta-
ła Akademia Krakowska. Formalnie 
otwarcie uczelni, stanowiącej zaczą-
tek późniejszego uniwersytetu, na-
stąpiło w 1580 roku. Pierwszym rek-
torem został Piotr Skarga. Powołanie 
to było wyrazem wielokrotnej przy-
chylności jaką król Stefan Batory oka-
zywał autorowi Żywotów świętych.  
Skarga towarzyszył Batoremu w ob-
lężeniu Połocka (sierpień 1579), po 
zdobyciu miasta założył tam kole-
gium jezuickie i stale tam dojeżdżał  
z Wilna. Jezuita traktował te miasto 
jako ośrodek misyjny. To samo doty-
czyło Inflant, które na mocy rozejmu 
ze stycznia 1582 roku przypadły Rze-
czypospolitej.  Skarga zapisał się jako 
założyciel kolegiów jezuickich w Ry-
dze i Dorpacie. Mieszkańcy Rygi zgo-
towali jednak jezuitom, którzy przy-
byli tam ze Skargą, bardzo nieprzy-
chylne przyjęcie i ich wypędzili. Dlate-
go też wielokrotnie wyrażał on po-
gląd, że jedyną formą rekatolizacji 
Inflant może polegać na przymusie 
wyznaniowym wobec luterańskiego 
mieszczaństwa. W 1584 władze za-
konne przeniosły Piotra Skargę do 
Krakowa, gdzie został mianowany 
przełożonym domu zakonnego Św. 
Barbary. Również w Krakowie wyka-
zał się on zdolnościami organizacyj-
nymi, wytrwałością w dążeniu do ce-
lu, umiejętnością trafiania do serc  
i przekonań ludzkich. Mało twórczy  
w zakresie teologii, oznaczał się nato-
miast zdolnością formowania swoich 
myśli w sposób jasny, przekonywają-
cy i lapidarny. Posiadał również duże 
wyczucie ówczesnych potrzeb spo-
łecznych. Tak więc w Krakowie w 158-
4 roku założył Arcybractwo 
(zrzeszające kilka bractw) Miłosier-
dzia, którego głównym zadanie było 
przychodzenie ubogim z pomocą. 
Przy Arcybractwie utworzono fun-

dusz zwany Skrzynką św. Mikołaja,  
z którego wyposażano ubogie panny 
idące za mąż lub do klasztoru. Zało-
żone przez ks. Piotra Skargę Bractwo 
św. Łazarza roztaczało opiekę i ścisły 
nadzór mad żebrakami. Dla przeciw-
działania lichwie w roku 1588 założył 
w Krakowie, na wzór włoski Montium 
Pietatis (dosłownie: góra pobożności), 
tzw. Komorę Potrzebnych (to jest 
potrzebujących). Była ona rodzajem 
banku i lombardu zarazem, gdyż 
udzielała pożyczek pod zastaw. Kra-
kowskie Arcybractwo Miłosierdzia 
zostało zawieszone w 1948 roku, re-
aktywowane w 1990 roku trwa do 
dziś.  Skarga czynił to nie tylko z mi-
łości bliźniego, której nie sposób mu 
zresztą odmówić. Bractwa stanowiły 
bowiem również korporacje wiernych, 
pozostających na usługach Kościoła  
i dość często wykorzystywane były 
do walki z różnowiercami. Dobro-
czynność jednała najuboższe war-
stwy dla kontrreformacji. Wszystko 
to pozwalało jezuitom na mobilizo-
wanie po miastach plebsu i pospól-
stwa miejskiego przeciwko zborom 
protestanckim. Zwalczaniu ustawy 
warszawskiej z 1573 roku, zwanej kon-
federacją warszawską, która stała na 
straży swobód wyznaniowych różno-
wierców, Piotr Skarga poświęcił kilka 
pism ulotnych, wydanych w latach 
dziewięćdziesiątych XVI wieku.  
W Upominaniu ewangelików (1592), 
Procesie konfederacyjej (1595) czy 
Procesie na konfereracyją (1596 – 
drugie wydanie poprzedniego dzieł-
ka) poddał ostrej krytyce panującą  
w Polsce „złotego wieku” tolerancję, 
wzywając do unieważnienia konfede-
racji warszawskiej.  Ostre słowa Skar-
gi, ubrane w klarowna polszczyznę, 
podkopywały spokój wyznaniowy 
państwa. Ostro reagowali na nie pro-
testanci, skarżąc przed królem, że 
broszury podburzają do wojny domo-
wej. Propaganda kontrreformacji kła-
dła duży nacisk nie tylko na druk, ale  
i na oddziaływanie za pomocą słowa. 
Dlatego też zabiegano o rozwój róż-
nych form kaznodziejstwa. Obok 
zwalczania reformacji oraz piętnowa-
nia wad społecznych kaznodzieje du-
żo miejsca poświęcali bieżącym spra-
wom politycznym i zagadnieniom 
ogólnopaństwowym. Dotyczyło to 
zwłaszcza kazań wygłaszanych na 
sejmach. Sejm polski Pierwszej Rzecz-
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pospolitej nie posiadał, aż do końca 
swojego istnienia, własnego budyn-
ku, lecz obradował na zamku królew-
skim. Nie istniał również urząd ka-
znodziei sejmowego. Na początku  
i przy końcu obrad odprawiano nabo-
żeństwa, zazwyczaj w katedrze wa-
welskiej (jeśli sejm obradowała w Kra-
kowie) lub w katedrze św. Jana (jeśli 
obradował w Warszawie). Uczestni-
czył w nich król wraz a posłami i se-
natorami. Podczas tych nabożeństw 
wysłuchiwano kazań wygłaszanych 
przez przygodnych kaznodziei wy-
znaczanych przez diecezjalnych bi-
skupów. Już za panowania Stefana 
Batorego powierzano głoszenie ka-
zań kaznodziejom królewskim. Za 
właściwego twórcę polskich kazań 
politycznych uchodzi Hieronim Po-
wodowski. Jego kazania, wygłaszane 
na sejmach w Toruniu (1576), Warsza-
wie (1578) i Krakowie, ukazały się dru-
kiem. Również on, podobnie jak jego 
poprzednicy jako główne źródła 
wszystkich nieszczęść wymieniał pa-
nującą w Polsce tolerancję.   

Zanim ks. Piotr Skarga został kró-
lewskim kaznodzieją wrócić musimy 
do burzliwej elekcji po śmierci Stefana 
Batorego. Zarówno nuncjusz papieski 
Annibale z Capui oraz duża część bi-
skupów oraz większość jezuitów wy-
powiedziała się po stronie kandyda-
tury arcyksięcia Maksymiliana na tron 
polski. Piotr Skarga stanął jednak  
w opozycji do sympatii politycznych 
swojego zakonu. Jako Mazur, z uro-
dzenia i charakteru nie cierpiał dyna-
stii habsburskiej, serce i rozum cią-
gnęły go do obozu Zamoyskiego.  
Razem z kanclerzem znalazł się też  
w oblężonym Krakowie. Kiedy więc 
Maksymilian przesłał potajemnie list 
do Skargi z prośbą, aby ten agitował 
za nim na ambonie, kaznodzieja prze-
kazał list Zamoyskiemu. Natychmiast 
na wieść o przybyciu królewicza 
szwedzkiego Zygmunta o Gdańska 
ks. Piotr Skarga wygłosił entuzja-
styczne kazanie, a po zwycięstwie 
odniesionym przez kanclerza pod 
Byczyną (24.01.1588) Skarga z ambo-
ny napiętnował Habsburgów jako 
tych, którzy „na karku wolnych jarz-
mo włożyć pragnęli […] i poczytać nas 
za swe sługi chcieli”. Tego drugiego 
kazania kierownictwo zakonu nigdy 
nie pozwoliło ogłosić drukiem. Póź-

niejszy autor Kazań sejmowych od 
pierwszego spotkania z Zygmuntem 
Wazą dostrzegł w nim same zalety, 
takie jak „pobożność katolicka, bojaźń 
pańska, roztropność, poważność, 
wielki umysł”.  Król odpłacił się Skar-
dze również uznaniem, powołując go 
w styczniu 1588 roku na swój dwór  
w charakterze kaznodziei. Funkcję tę 
pełnił przez 24 lata. Było to uzgod-
nione z władzami zakonu. Spowiedni-
kiem królewskim został ks. Bernard 
Gołyński, również jezuita podporząd-
kowany ks. Piotrowi Skardze. Obaj 
księża byli zobowiązani do prowadze-
nia stałego protokołu ze wszystkich 
swoich czynności, które musieli 
przedstawiać w czasie wizytacji prze-
łożonemu prowincji. W ten sposób 
kierownictwo zakonu zyskiwało 
wgląd, jeśli nie możliwość ingerencji, 
w najważniejsze sprawy polityczne 
państwa. Król bardzo wysoko cenił 
Piotra Skargę, obdarowywał hojnie 
kolegia jezuickie, ufundował wreszcie 
zakonowi kościół św. Piotra i Pawła  
w Krakowie, który otrzymał patrona 
po części ze względu na imię kazno-
dziei królewskiego. W tych warun-
kach wzajemnego uznania rosło też 
znaczenie Skargi na dworze, które 
wykorzystywał je przede wszystkim 
w interesach Kościoła, które zresztą 
uważał za zbieżnie z interesami kato-
lickiego państwa. Mimo całej propa-
gandy antyróżnowierczej, nie udało 
się osiągnąć obalenia konfederacji 
warszawskiej. Kaznodzieja królewski 
wpłynął jedynie na to, że król prze-
ciwstawił się próbom uzupełnienia tej 
ustawy przepisami wykonawczymi. 
W tej sytuacji pozostała tylko droga 
pośrednia, na której wejście doradzali 
od dawna legaci papiescy w Polsce, 
mianowicie rozdawanie dóbr i urzę-
dów przede wszystkim, czy też nawet 
wyłącznie, katolikom. Dopóki ruch 
reformacyjny stanowił potężną siłę 
polityczną, trudno było realizować te 
zalecenia. Dopiero od 1591 roku liczba 
różnowierców na urzędach senato-
rów, wojewodów czy kasztelanów 
zaczęła zdecydowanie spadać.   Za-
równo przedstawiciele dyplomatyczni 
papiestwa jak i biskupi polscy w li-
stach z tego okresu podkreślają za-
sługi kaznodziei królewskiego w tym 
zakresie. Kronikarz zakonu jezuitów 
Jan Wielewicki w Dziennikach spraw 
domu zakonnego oo. jezuitów u św. 

Barbary w Krakowie w roku 1889 pi-
sze: „Piotr Skarga wszelkie rozwijał 
zbiegi, aby przywódcy heretyków na 
przyszłość nie byli tak licznie posu-
wani na publiczne urzędy […] nieda-
remne były jego wysiłki, albowiem po 
latach wszystkie prawie kierownicze 
stanowiska w państwie przeszły do 
rąk katolików”. Piotr Skarga stale 
podkreślał, że podstawowym obo-
wiązkiem katolickiego władcy jest 
obrona interesów Kościoła. W Kaza-
niach na niedziele i święta (1595) uka-
zywał zgubne skutki wynikające  
z braku silnej władzy centralnej. 
Wcześniej w rozprawie O rządzie  
i jedności Kościoła Bożego (1590) za-
lecał monarchie jako najlepszą formę 
rządów. Równocześnie Skarga wiele 
czasu i energii poświęcał na rzecz unii, 
prowadząc propagandę słowem i pió-
rem. Brał udział w1596 roku w syno-
dzie w Brześciu Litewskim. Jego prze-
bieg opisał Skarga w ogłoszonym rok 
później dziele Synod brzeski, zawiera-
jącym gorącą obronę unii. Wszystkie 
te wydarzenia niosły ze sobą poważ-
ne konsekwencje o charakterze poli-
tycznym. Oddzielenie spraw polityki 
od religii było zresztą w tamtych cza-
sach niemożliwe. Dlatego też w Kaza-
niach sejmowych ks. Piotra Skargi jak 
i jego poprzedników znalazł tak silne 
odbicie wewnętrzny kryzys Rzeczy-
pospolitej. Zwłaszcza Piotra Skargę, 
który począwszy od sejmu koronacyj-
nego (10.XII.1587 – 20.I.1588) nie opu-
ścił żadnego posiedzenia sejmu, wi-
dząc ich przebieg oraz nikłe rezultaty 
musiały napawać szczególną troską  
o dalsze losy ojczyzny. To zaniepoko-
jenie istniejącym stanem rzeczy i chęć 
szukania środków zaradczych wzmo-
gły się u Skargi po burzliwych obra-
dach sejmu 1597 roku, który w dniach 
od 10 lutego do 25 marca obradował 
w Warszawie. Właśnie pod wraże-
niem przebiegu sejmu 1597 roku napi-
sał ks. Piotr Skarga swoje sławne Ka-
zania sejmowe, które ukazały się jako 
dodatek do drugiego wydania Kazań 
na niedziele i święta (Kraków 1597).  
W roku 1598 ks. Piotr skarga przenosi 
się za królem do Warszawy. Zamiesz-
kuje w kupionym rok wcześniej, na 
potrzeby jezuitów, budynku w pobli-
ż u  k o l e g i a t y  ś w .  J a n a .                                          
W latach 1606–1607 doszło do roko-
szu Zebrzydowskiego, zwanego rów-
nież sandomierskim, w którym katoli-
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cy, jak i protestanci, magnateria, jak  
i szlachta walczyli o zabranie monar-
sze prawa rozdawnictwa zwolnionych 
urzędów i zmuszenia go do wygnania 
jezuitów i cudzoziemców. W obronie 
króla stanął jego kaznodzieja. Po ka-
zaniu wygłoszonym 17 września 1606 
roku w Wiślicy rokoszanie nazwali ks. 
Piotra Skargę „największym wichrzy-

cielem Rzeczpospolitej”. Po upadku 
rokoszu władze zakonu rezygnują  
z popierania dawnej koncepcji poli-
tycznych. Jezuici odtąd coraz częściej 
występują jako chwalcy „złotej wol-
ności” lub też rezygnują w ogóle  
z poruszania problematyki ustrojo-
wej. Na wyraźne polecenie przełożo-
nego polskiej prowincji Zakonu Piotra 

Fabrycego, trzecie wydanie Kazań 
sejmowych, ogłoszone w 1610 roku 
wyszło bez kazania szóstego. W dniu 
5 czerwca 1612 roku król Zygmunt III 
Waza zwolnił 76 letniego zakonnika  
z obowiązków królewskiego kazno-
dziei. Po powrocie do Krakowa  
ks. Piotr Skarga zmarł 27 września 
1612 r. 

X Konwencja Stanowa X Konwencja Stanowa X Konwencja Stanowa ——— listy listy listy   
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Więcej listów można znaleźć na stronie www.rycerzekolumba.com — na podstronie X Konwencji Stanowej 

W dniach 22-23 maja 2020 roku 
odbyła się X Konwencja Stanowa Ry-
cerzy Kolumba w Polsce. Pierwotnie, 
to rycerskie święto miało odbyć się  
w Zakopanem, jednak ze względu na 
stan epidemiczny panujący w Polsce 
nie było to możliwe. Dlatego Rada 
Stanowa zdecydowała, że ze wzglę-
dów bezpieczeństwa Konwencja bę-
dzie przeprowadzona w sposób zdal-
ny. W piątek 22-go maja w Kaplicy 
Matki Bożej na Jasnej Górze odpra-
wiona została Msza Święta, której 
przewodniczył Kapelan Stanowy Abp 
Wacław Depo. W Mszy świętej 
uczestniczyli członkowie Rady Stano-
wej, a pozostali rycerze wraz z rodzi-
nami łączyli się duchowo w modlitwie 
za pośrednictwem transmisji w tele-
wizji TVP3. Następnym punktem pro-
gramu było wspólne uczestniczenie  
w Apelu Jasnogórskim, który transmi-
towany był za pośrednictwem Tele-
wizji Trwam. 

W sobotę w Sali Papieskiej odbyło 
się Spotkanie Rady Stanowej Delega-
tów Rycerzy Kolumba w Polsce. Spo-

tkanie modlitwą rozpoczął Kapelan 
Stanowy Abp Wacław Depo. Specjal-
ne przesłanie do uczestników wirtu-
alnego zebrania skierowali m.in. Naj-
wyższy Rycerz Carl Anderson, Prze-
wodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski Abp Stanisław Gądecki, Sekre-
tarz Św. Jana Pawła II i Benedykta XVI 
Abp Mieczysław Mokrzycki, Biskupi 
Ordynariusze: Andrzej Jeż, Jan Pio-
trowski, Wiesław Śmigiel i Wiesław 
Mering, a także Kapelan Prezydenta 
RP – ks. Zbigniew Kras, dyrektor sek-
cji polskiej Pomocy Kościołowi w Po-
trzebie ks. prof. Waldemar Cisło oraz 
Ambasador RP przy Stolicy Apostol-
skiej Jan Kotański. 

Podczas spotkania Delegat Stano-
wy Tomasz Wawrzkowicz przedsta-
wił raport o działalności Zakonu Ry-
cerzy Kolumba w ciągu ostatniego 
roku. Zostały również przeprowadzo-
ne wybory rady stanowej na kolejny 
rok bratni, który rozpocznie się 1-go 
lipca br. Następnie delegaci przyjęli 
rezolucje, które dotyczyły m.in. zobo-
wiązania do szerzenia nauczania  

w kolejnym roku bratnim Św. Jana 
Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. 

Podczas trwającej on-line X Kon-
wencji Stanowej Rycerzy Kolumba  
w Polsce, w sobotę 23 maja 2020 ro-
ku, dokonano wyboru Rady Stano-
wej. 

Skład Rady Stanowej 
na rok 2020/21 

 

Delegat Stanowy 
br. Krzysztof Zuba 
 
Sekretarz Stanowy 
Marek Ziętek 
 
Skarbnik Stanowy 
Jacek Pisz 
 
Radca Stanowy 
Stanisław Dziwiński 
 
Kustosz Stanowy 
Dariusz Wolniak 


