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Zacni Bracia! 

Za nami miesiąc sierpień, a więc 
czas pielgrzymowania. Wielu z nas 
wybrało różne sposoby, aby modlić 
się i docierać do sanktuariów w całej 
Polsce. W sposób szczególny nasz 
wzrok kierowaliśmy do Czarnej Ma-
donny, by zawierzać Jej nasze rodzi-
ny, parafie i naszą wspólnotę. 

W przeddzień Święta Matki Bożej 
Królowej Polski na Jasnej Górze odbył 
się wyjątkowy koncert „Abba Ojcze”, 
podczas którego artyści wraz z piel-
grzymami śpiewali ulubione pieśni 
Świętego Jana Pawła II, któremu za-
wdzięczamy obecność Rycerzy Ko-
lumba w Polsce. Cieszę się ogromnie, 
że to właśnie Rycerze Kolumba zo-
stali zaproszeni przez organizatorów 
koncertu, Fundację Niedziela – Insty-
tut Mediów, by być partnerem tego 
wydarzenia. Dziękuję wszystkim Bra-
ciom, którzy włączyli się w pomoc 
organizacyjną przygotowania tego 
wydarzenia, które dzięki relacji Tele-
wizji Polskiej mogły oglądać miliony 
wiernych. 

W sierpniu odbyła się również 138 
Najwyższa Konwencja Rycerzy Ko-
lumba. Od wielu miesięcy trwały 
przygotowania, by mogła się odbyć  
w stolicy Stanów Zjednoczonych Wa-
szyngtonie. Aktualnie panująca sytu-
acja zagrożenia epidemicznego spra-
wiła, że obrady miały charakter zdal-
ny. Polska delegacja zgodnie z reko-
mendacją Rady Najwyższej zgroma-
dziła się w jednym miejscu, tj. Zako-
panem, by poprzez łącza internetowe 
uczestniczyć w tym wydarzeniu. De-
legaci mieli możliwość wysłuchania 

raportu Najwyższego Rycerza Carla 
Andersona, w którym przekazał naj-
ważniejsze osiągnięcia naszej organi-
zacji w poprzednim Roku Bratnim 
2019/2020, a także nakreślił plany 
działania na najbliższy czas. Zachę-
cam wszystkich Braci do odsłuchania 
tego przesłania. Jest ono dostępne na 
naszej stronie rycerskiej. Warto pod-
kreślić, że po raz kolejny mocno za-
uważone i docenione zostały wysiłki 
polskiej jurysdykcji. Po pierwsze po 
raz kolejny Polska została nagrodzo-
na za dynamikę w rozwoju i osiągnię-
cie celów nałożonych przez Radę Naj-
wyższą. Po drugie, Rada z Częstocho-
wy otrzymała nagrodę za działalność 
programową w kategorii „Rodzina”. 
Delegaci z całego świata mogli obej-
rzeć dzieło, które zostało zrealizowa-
ne w marcu i sprawiło, że docenione 
zostały zarówno małżonki rycerzy, 
jak również pomoc otrzymała rodzina 
z parafii. Warto również zauważyć, że 
nasza jurysdykcja zgłosiła rezolucję 
dotyczącą szerzenia nauczania Świę-
tego Jana Pawła II i Sługi Bożego Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. Rezo-
lucja ta została przyjęta jednomyślnie 
przez wszystkich delegatów.  Działa-
nia podejmowane przez Rycerzy Ko-
lumba są również w Polsce zauważa-
ne i doceniane, dlatego list do uczest-
ników Najwyższej Konwencji skiero-
wał Prezydent RP Andrzej Duda. Jego 
treść została zamieszczona poniżej. 

Po zakończeniu 138 Najwyższej 
Konwencji Oficerowie Rady Stanowej 
odbyli spotkanie strategiczne oma-
wiając najważniejsze działania, które 
będą podejmowane w najbliższym 
czasie oraz omawiając plany dotyczą-
ce rozwoju naszego Zakonu. Dlatego 
jeszcze w miesiącu sierpniu spotka-
łem się z Księżmi Biskupami: Markiem 
Mendykiem – Ordynariuszem Diecezji 
Świdnickiej oraz Andrzejem Czają  
– Ordynariuszem Diecezji Opolskiej.  
Z radością informuję, że dzięki temu 
jeszcze w okresie wakacyjnym odbyła 
się w Prudniku pierwsza ceremonia 
przyjęcia do Zakonu Rycerzy Kolum-
ba i wierzę, że wkrótce na terenie die-
cezji opolskiej powstanie pierwsza 
rada lokalna. 

Pragnę w tym momencie w spo-
sób szczególny podziękować Bra-
ciom, którzy odpowiedzialni są za 
rozwój naszej wspólnoty w poszcze-
gólnych diecezjach, a którzy bardzo 
ciężko pracowali w tym czasie. Po-
zwoliło to, aby w bieżącym Roku 
Bratnim powstały kolejne nowe rady 
lokalne w: Witkowie, Prabutach, Go-
winie, Nowym Dworze Gdański, No-
wej Dębie, Chojnicach i Wrzosie.  
Ufam, że w kolejnych miesiącach dy-
namika rozwoju będzie zachowana, 
dzięki czemu zgodnie z życzeniem 
naszego Założyciela ks. Michaela Mc-
Givney’a dotrzemy do kolejnych pa-
rafii. 

W ostatni weekend sierpnia Rada 
Stanowa spotkała się z Wielkimi Ry-
cerzami w Sandomierzu. Spotkanie 
rozpoczęła wspólna modlitwa różań-
cowa w intencji powołań kapłańskich  
i zakonnych. Była to odpowiedź na 
prośbę Ordynariusza Diecezji – ks. 
Biskupa Krzysztofa Nitkewicza, który 
prosił o modlitwę w tej intencji. Pod-
czas dwudniowego spotkania zapo-
znano Braci z wieloma ważnymi zmia-
nami, które miały miejsce w ostatnim 
czasie. Szczegółowo została omówio-
na nowa matryca programowa zawie-
rająca proponowane czterdzieści dwa 
programy podzielone na cztery kate-
gorie działań tj. Wiara, Społeczność, 
Życie i Rodzina. Propozycje te mają 
posłużyć do tworzenia programów  
i harmonogramów działań poprzez 
poszczególne rady lokalne. Celem, do 
którego powinny dążyć wszystkie 
rady, jest osiągnięcie w każdym roku 
statusu Najwybitniejszej Rady. Analo-
giczne spotkanie dla rycerzy z Polski 
centralnej i północnej odbędzie się  
w dniach 12-13 września w Toruniu. 

W miesiącu wrześniu, w dniach  
21-22, w Toruniu, i 28-29 w Turnie, 
odbędą się spotkania Kapelanów Za-
konu Rycerzy Kolumba. Spotkania 
będą miały charakter dwudniowy  
i zostaną na nich omówione zarówno 
szczegóły dotyczące roli Kapelana w 
radach lokalnych, jak również zostaną 
zaprezentowane nowe rozwiązania 
wprowadzone w nowy roku bratnim, 
a także szczegóły działań związanych 

Słowo Delegata StanowegoSłowo Delegata StanowegoSłowo Delegata Stanowego   
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z Beatyfikacją Ks. Michaela McGivne-
ey’a. 

W miesiącu wrześniu pragnę Was 
bardzo serdecznie zachęcić do zapo-
znania się z postanowieniami poczy-
nionymi podczas 138 Najwyższej 
Konwencji. Motto przewodnie nakre-
ślone przez Najwyższego Rycerza 
Carla Andersona brzmiało: Rycerze 
Kolumba – Rycerze Braterstwa. Roz-
wijające się rady lokalne i nasz Zakon 
powinny nas nakłonić do budowania 
jeszcze mocniejszych więzi pomiędzy 
nami. Pamiętajmy o tym, by trakto-
wać innych rycerzy jak własnych Bra-
ci. Jest to szczególnie istotne teraz, 
gdy skutki społeczne i ekonomiczne 
pandemii stają się coraz mocniej wi-
doczne. Wrzesień to właściwy czas, 
aby nawiązać kontakt z Braćmi, któ-
rzy w ostatnim okresie są mniej ak-
tywni. To jest właściwy moment, by 
zapytać o przyczyny nieobecności, ale 
także by zaoferować pomoc i wspar-
cie, jeśli takowe jest potrzebne. To 
także właściwy moment, by zaprosić 
wszystkich Rycerzy Kolumba wraz  
z rodzinami, aby w dniach 9-10 paź-
dziernika przybyli na Jasną Górę, by 
wspólnie się modlić. Proszę, przy-
bądźcie wspólnie z Małżonkami  
i Dziećmi do Częstochowy. Piel-
grzymkę rozpoczniemy w piątek ró-
żańcem i udziałem w Apelu Jasnogór-
skim oraz czuwaniem do północy.  
W sobotę spotkamy się w Auli Ojca 

Kordeckiego, a następnie będziemy 
modlić się w czasie Mszy Świętej w 
Bazylice. Na zakończenie Pielgrzymki 
zostanie odprawione nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogór-
skich. 

Kończąc, pragnę przywołać słowa 
Św. Jana Pawła II trafnie obrazujące 
bieżącą sytuację i wzywające nas do 
aktywnego działania. „Czy przygląda-
jąc się obecnemu położeniu ludzkości 
nie przesadzamy, mówiąc o kryzysie 
cywilizacji? Widzimy wielkie zdobycze 
techniki, ale nie zawsze towarzyszy 
im wyraźny postęp duchowy i moral-
ny. Widzimy również, jak pogłębia się 
przepaść między bogatymi a ubogimi, 
zarówno na płaszczyźnie jednostek, 
jak i narodów. Wielu ludzi ponosi 
ogromne wyrzeczenia, aby okazać 
solidarność cierpiącym na skutek bie-
dy, głodu lub chorób, nadal jednak 
brakuje zbiorowej woli usunięcia gor-
szących nierówności oraz stworzenia 
nowych struktur, które pozwolą 
wszystkim ludziom mieć sprawiedli-
wy udział w zasobach świata (…). 

Czyż zatem nie jest słuszne 
stwierdzenie, że cywilizacja rzeczywi-
ście znajduje się w kryzysie, któremu 
można przeciwstawić jedynie nową 
cywilizację miłości, opartą na uniwer-
salnych wartościach pokoju, solidar-
ności, sprawiedliwości i wolności? 

Naszym zadaniem jest zatem 
krzewienie kultury dialogu. Każdy  
z nas i wszyscy razem musimy ukazy-
wać, że przekonania religijne są inspi-
racją dla pokoju, że zachęcają do soli-
darności, sprzyjają sprawiedliwości  
i wspomagają wolność. 

Jednakże samo nauczanie nigdy 
nie wystarcza, chociaż jest niezbędne. 
Musi się wyrażać w działaniu. Mój 
czcigodny poprzednik papież Paweł 
VI zauważył, że w naszych czasach 
ludzie chętniej słuchają świadków niż 
nauczycieli, a nauczycieli słuchają pod 
warunkiem, że są oni jednocześnie 
świadkami. Wystarczy przytoczyć 
niezapomniane świadectwo takich 
ludzi, jak Mahatma Gandhi czy Matka 
Teresa z Kalkuty — by wymienić 
choćby dwie postaci, które pozosta-
wiły tak głęboki ślad w dziejach świa-
ta.” 

Niech te słowa zmobilizują 
wszystkie rady lokalne do modlitwy  
i takiego zaplanowania działań na 
cały Rok Bratni, aby realizowany był 
nasz charyzmat poprzez „Wiarę przez 
uczynki”. 

Vivat Jesus! 
 
Krzysztof Zuba 
Delegat Stanowy w Polsce 
Redaktor Naczelny 
Miesięcznika „ZBROJA” 

Homilia abp. Wacława DepoHomilia abp. Wacława DepoHomilia abp. Wacława Depo   
   Niech będzie pochwalony Jezus 

Chrystus. 

   Drodzy Bracia i Siostry w Chry-
stusie, który poprzez miłość zwycię-
ską wprowadził Swoją matkę Maryję 
wraz z duszą i ciałem do Nieba. 

  Opromienia nas dzisiaj blask uro-
czystości Matki Bożej Wniebowziętej 
do której pielgrzymowali w tych mie-
siącach pątnicy mimo utrudnień i ob-
ostrzeń sanitarnych, wierni pielgrzy-
mi Polskich miast i wiosek. Trzeba 
nam również dostrzec i docenić ufną 
modlitwę wszystkich duchowo 
wspierających pielgrzymów w kraju  
i poza jej granicami.  

  Pragnę podobnie dostrzec i wy-
razić wdzięczność wobec wszystkich, którzy przyjmowali pielgrzymów, 

spełniając czyny miłosierdzia.  

   Jak mówi dzisiejsza Ewangelia 
wg Św. Łukasza – szczególnego bio-
grafa życia Maryi, Ona jest błogosła-
wioną, bo uwierzyła, że spełnią się 
słowa powiedziane Jej od Pana. Tak 
więc Maryja uwierzyła, zdała się na 
Boga na Jego opatrznościową miłość. 
Złączyła swoja wolę      z wola Boga  
i w ten sposób wkroczyła na drogę 
pielgrzymowania, która doprowadziła 
Ją do Raju. Wierzyć na wzór Maryi, 
wniknąć w wolę Boga i zaufać Bogu 
wbrew doświadczeniom – oto istotny 
kierunek prowadzący nas przez życie 
do domu Ojca. Maryja owa apokalip-
tyczna niewiasta rodząc nam Jezusa 
Chrystusa Odkupiciela staje nie tylko 
po naszej stronie w walce ze smo-
kiem, ale staje do walki w naszej 
obronie. Znamienna jest wymowa 
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formularza mszalnego o Matce Bożej 
Jasnogórskiej, którego używamy na 
codzień w tym miejscu, i w którym 
wołamy, że Wszechmogący i Miło-
sierny Bóg przekazał nam w Chrystu-
sie i w mocy Ducha Świętego – Mary-
ję jako przedziwną pomoc i obronę 
dla narodu Polskiego. To jest niemal 
wyjątek w Liturgii. Czyż w tym obra-
zie niewiasty, zwyciężającej złego 
smoka i danej nam ku obronie narodu 
Polskiego, nie dostrzegamy Bożej 
ingerencji i daru obecności Maryi  
w starciu cywilizacyjnym sierpnia  
1920 roku? Oczywiście wielki był wy-
siłek cierpień i ofiar, wysiłek militarny 
dowódców, żołnierzy, zjednoczonego 
społeczeństwa, wszystkich grup spo-
łecznych poczynając od najmłod-
szych – harcerzy, czy pomocy zbroj-
nej z zagranicy, zwłaszcza Węgier. Ale 
prawdziwe świadectwa żołnierzy 
spod czerwonej gwiazdy też trzeba 
przyjąć. „że Matier Bożyja zasłaniała 
Poliakow i kak wrasala puli” czyli od-
rzucała pociski. To spowodowało pa-
niczny strach i ucieczkę. Wzięci do 
niewoli liczni bolszewiccy żołnierze 
mówili o swojej ucieczce. Polaków się 
nie baliśmy i się nie boimy, ale z Nią 
walczyć nie będziemy. I tak wieczo-
rem 15 sierpnia 1920 roku nawała bol-
szewicka została powstrzymana  
i zmienił się bieg historii.  

   Drodzy w Chrystusie, doświad-
czamy na płaszczyźnie wiary, że każ-
de spotkanie z Maryją, matką Chry-
stusa staje się faktem i to faktem hi-
storycznym. Tak jak przed chwilą sły-
szeliśmy o spotkaniu w Ain Karim  
z Elżbietą ale jest również darem we-
wnętrznym kształtującym życie czło-
wieka poprzez moc i świadectwo Du-
cha Świętego, który w nas działa. To 
On dokonuje naszego odnowienia  
w sposobie myślenia, mówienia  
i działania. Albowiem grecka zasada 
poznaj samego siebie stanowiła  
i nadal winna stanowić kluczowa za-

sadę cywilizacji rozumu. Podkreślam 
to, że nie wolno nam zgodzić się na 
odejście od rozumu i porządku natury 
stworzonego przez Boga, zwłaszcza, 
że znaleźliśmy się w samym centrum 
cywilizacyjnych    i kulturowych zma-
gań o koncepcję człowieka: skąd je-
stem, skąd pochodzę, jaki jest sens 
życia w nim cierpienia i śmierci.  
I wreszcie: czy istnieje perspektywa 
życia wiecznego? Dlatego ten otacza-
jący nas świat, który nie jest anoni-
mowy tylko dobrze ukryty, najpierw 
kpi z naszych więzi religijnych i z na-
szej moralności, a następnie wprowa-
dza na scenę swoich świętokradczych 
nauczycieli, którzy mówią, że bronią 
wolności zarówno w sztuce, mówie-
niu. Bronią wolności przed kościołem, 
który jest miejscem zacofania i ciem-
nogrodu, bronią swobody w posługi-
waniu się wulgarnym językiem,  
a w końcu ukazują aborcjonistów jako 
obrońców życia kobiety, prawa czło-
wieka i to prawa stanowionego  
w parlamentach. Nie dziwi zatem wo-
łanie następców Św. Piotra, którzy 
mają zadanie utwierdzać w wierze po 
osobistym nawróceniu. Dlatego za 
Benedyktem XVI, Św. Janem Pawłem 
II i Papieżem Franciszkiem mówimy 
dzisiaj o pedagogii obdarowania i wy-
chowawczej odpowiedzialności za dar 
drugiego człowieka we wspólnocie 
rodzinnej, szkołach czy wspólnocie 
kościoła i ojczyzny. Mówił do nas Pa-
pież Św. Jan Paweł II, że prowadzenie 
walki z Bogiem - aby wyplenić Go  
z ludzkich serc - prowadzi ludzi do 
wyborów, które nie mają przyszłości. 
Natomiast państwo, które promuje 
formy ateizmu praktycznego, pozba-
wia swoich obywateli siły moralnej  
i duchowej, niezbędnej do działania 
na rzecz integralnego rozwoju czło-
wieka. Na szczęście uczył nas również 
Benedykt XVI: nikt z nas nie jest ska-
zany na ateizm czy agnostycyzm.  
A Bóg pozwala się znaleźć tym, któ-

rzy Go szukają w prawdzie i nadziei 
przekraczającej horyzont ziemi.  

   Drodzy bracia i siostry w Chry-
stusie. 

   To Wy jesteście tutaj w tym 
miejscu - w domu Matki Zawierzenia 
- świadectwem, że Chrystus Jej Syn  
a jednocześnie Syn jednorodzony 
Boga Najwyższego nie jest tylko 
symbolem przeszłości. Jakiejś mglistej 
rzeczywistości historyczno – religij-
nej, ale konkretnym darem Boga, któ-
ry otrzymaliśmy przez dziewicę z Na-
zaretu. Boga, który wyjawia pełną 
prawdę       o nas samych, o naszym 
człowieczeństwie. Nasze dzisiejsze 
pielgrzymowanie na tę Górę i na Eu-
charystię jest dowodem, że Chrystus 
jest z nami. Jest z nami Jego matka 
Maryja i jest wspólnota Kościoła, któ-
ra nie zagraża ludzkiej wolności i pro-
cesowi wychowania każdego kon-
kretnego człowieka. Ewangelia, którą 
przed chwilą usłyszeliśmy jest księgą 
spotkań Boga z człowiekiem i ludzi 
pomiędzy sobą. Nigdy nie utrudniała  
i nie utrudnia poszukiwań naukowych 
i dialogu wiary i rozumu ponieważ 
Chrześcijańska prawda ze swej natury 
winna być głoszona a nie narzucana  
a jej niewzruszoną zasadą jest głębo-
kie poszanowanie sanktuarium su-
mienia każdego człowieka. Tymcza-
sem nasza epoka spycha na margines 
pojęcie sumienia i odpowiedzialności 
osobistej. Misja Kościoła nigdy nie 
była i nie jest łatwa, wymaga nie-
ustannej czujności sumienia. Codzien-
nego świadectwa, które karmi się 
modlitwą a wyraża w codzienności. 

   Prośmy więc Maryję Wniebo-
wziętą, aby wyprosiła nam łaskę ta-
kiego pielgrzymowania przez życie 
abyśmy dostrzegając ślady obecności 
i ingerencji Boga w historii doszli do 
Chwały Zmartwychwstania w Chry-
stusie. Amen    
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Czym jest formacja Rycerzy Kolumba?Czym jest formacja Rycerzy Kolumba?Czym jest formacja Rycerzy Kolumba?   

„Przypatrzcie się, Bracia,  
powołaniu waszemu...” (1 Kor 1,26) 

 

Drodzy Bracia w Rycerstwie! 

Ks. Guillaume Derville powiedział : 
"Cała formacja mówi o Bogu i uczy 
miłować Boga i bliźniego — utożsamia 
nas z Chrystusem". 

Jednak na początku tego artykułu 
chciałbym postawić pytanie  

- skąd Rycerze w XXI wieku ?  

Dziś nawet żołnierz staje się prze-
żytkiem, militarnym anachronizmem. 
Wypierają go programy komputero-
we i fachowcy od gwiezdnych wojen. 
Mówią, że to oni tak naprawdę stano-
wią awangardę przyszłych wojowni-
ków. O jaką jednak sprawę będą oni 
walczyć? W czyim imieniu? Dla kogo? 
To pytania retoryczne. Wszyscy wie-
my, gdzie znaleźć odpowiedź. Wy-
starczy przeczytać gazetę, posłuchać 
radia, obejrzeć w telewizorze wiado-
mości... Wojny! Wojny dokoła! Wojny 
niesprawiedliwe.  

Co innego Rycerze Kolumba. Oto 
współcześni prawdziwi wojownicy. 

Mamy pokojowe zadania. Szczytne 
idee. Mamy też swoją Damę. Panią 
serca. Niewiastę z Księgi Rodzaju,  
z Nazaretu i z Golgoty – Matkę Bożą  
z Guadalupe. My nie zabijamy.  Głosi-
my Ewangelię. Dobrą Nowinę o miło-
ści. Służymy każdemu człowiekowi na 
świecie, potrzebującemu pomocy  
w duchu miłosierdzia. Dzwonek alar-
mowy już dzwoni. Od stuleci! Wojna 
trzydziestoletnia, stuletnia... Pierwsza 
światowa. I druga... Niekończące się 
konflikty na całej ziemi. Dyktatury. 
Cenzury stare i nowe. Polityczne po-
prawności. Zniewolenia duszy. Głód 
chleba i prawdy. Kłamstwo i zamie-
szanie. Współczesna wieża Babel! 
Bełkot zła pośród dobra. Problemy! 
Problemy z istnieniem... Rycerze Ko-
lumba są antidotum na tę chorobę. 
Możecie to każdemu śmiało powie-
dzieć. Jeśli jednak mamy wytrwać  
w swojej misji to potrzeba nam naszej 
ciągłej i ustawicznej formacji. 

We współczesnym świecie obser-
wujemy konieczność permanentnego 
dokształcania się. Spowodowane jest 
to m.in. tym, że następuje niezwykle 
szybki rozwój techniki. Obejmuje on 
wszystkie dziedziny nauki i życia, nie 

pomijając samego człowieka. Czło-
wiek dzisiejszy zmuszony jest do cią-
głego doskonalenia, rozwoju, słowem 
kształcenia się. Nie może zatrzymać 
się w miejscu, jeżeli chce liczyć się  
w swoim środowisku zawodowym. 
Ciągle pojawiają się nowe kierunki 
studiów, kursy, szkolenia, doskonale-
nia zawodowe, adresowane do eko-
nomistów, informatyków, nauczycieli 
różnych dziedzin. Rzeczywistość 
szybko się zmienia. Kiedyś człowiek 
uczył się do 20 roku życia i potem 
mocą zdobytej wiedzy mógł praco-
wać całe życie. Dzisiaj jest to niemoż-
liwe. Jako Rycerze Kolumba jesteśmy 
tą grupą w Kościele, której kształce-
nie, doskonalenie i rozwój osobowy 
nie może ominąć. Potrzeba perma-
nentnego kształcenia się ma w na-
szym przypadku  specyficzne okre-
ślenie, a mianowicie termin formacja. 
Termin ten pochodzi od łacińskiego 
słowa: formatio oznaczającego 
kształtowanie, utworzenie, wywiera-
nie trwałych wpływów jednej osoby 
czy grupy na osobowość innego czło-
wieka, w celu ukształtowania w nim 
określonych postaw i umiejętności. 
Zatem odnosząc słowo formacja do 
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nas, można stwierdzić, że formacja 
Rycerza jest kształceniem w nim 
określonych postaw i umiejętności, 
niezbędnych do posługi w Kościele. 
Jest to proces zmierzający do ukształ-
towania osobowości Rycerza - doj-
rzałej, służebnej, dialogicznej, twór-
czej i zdolnej do wspólnotowej pracy 
w Kościele. Naszym zadaniem jest 
formacja rycerska ujmująca  trzy wy-
miary: być, wiedzieć i umieć działać.  
Chodzi bowiem o to, aby formacja 
pomogła nam dojrzeć jako osobie, 
jako wierzącemu i jako apostołowi. 
Stąd też cała działalność Rycerza po-
winna być ukierunkowana na włącza-
nie się i wypełnianie misji Kościoła  
w świecie. Jednak dla wypełnienia tej 
doniosłej misji nie wystarczy, aby wy-
brana osoba osiągnęła jedynie doj-
rzałość ludzką. Musi ona posiadać 
odpowiedni zasób wymaganej wie-
dzy. Stąd też po wymiarze formacji 
być Rycerza wymienić należy także 
wymiar wiedzieć. Ten aspekt formacji 
rycerskiej jest konieczny, abyśmy 
mogli wypełnić swoje zadanie, to zna-
czy znać dobrze orędzie Boże. Doko-
nuje się to poprzez formację biblijną. 
Trzecim wymiarem naszej formacji, 
obok wymiarów być i wiedzieć, jest 
umieć działać. Co z tego, jeśli Rycerz 
Kolumba osiągnie wysoki poziom 
dojrzałości ludzkiej, w stopniu dosko-
nałym przyswoi wymagany zakres 
wiedzy biblijnej i o nauczaniu Kościo-
ła, jeśli nie będzie potrafił właściwie 
tego przekazać, tym się podzielić? 
Rycerzowi Kolumba potrzebna zatem 
jest umiejętność działania, dzięki któ-
rej to, co osiągnął w procesie forma-
cyjnym, może zaowocować pożyt-
kiem dla innych. Każdy z nas wstępu-
jąc do Zakonu dowiedział się,  
że w naszej działalności kierujemy się 
czterema podstawowymi wartościa-
mi : 

Miłosierdzie – wiara uczy nas, że 
mamy „miłować bliźniego, jak siebie 
samego”. Nie ma lepszego sposobu 
na wyrażenie miłości i współczucia 
jak poprzez czyn, przez pomoc po-
trzebującym. Jest to powołanie, które 
podejmujemy każdego dnia. 

Jedność – nikt sam nie jest w sta-
nie szerzyć dobra w takim stopniu,  
w jakim możemy to czynić działając 
wspólnie.  

Braterstwo - Sługa Boży ks.  
Michael J. McGivney założył Rycerzy 
Kolumba w dużej mierze w celu za-
pewnienia pomocy wdowom i siero-
tom pozostawionym samym sobie, 
kiedy żywiciel rodziny umierał, co 
często miało miejsce przedwcześnie. 

Patriotyzm – Jesteśmy dumni  
z tego, że jesteśmy oddani Bogu  
i Ojczyźnie i wierzymy, że mamy bro-
nić tych wartości. Czy to w życiu pu-
blicznym, czy prywatnym, Rycerze 
przypominają światu, że katolicy 
wspierają swój naród i mogą stanowić 
przykład wspaniałej postawy obywa-
telskiej. 

Mając to na uwadze Rycerz Ko-
lumba musi znać swoją parafię, ale 
również rodzinę,  sąsiedztwo, jako 
naturalne środowiska, gdzie żyje  
i wzrasta.  

Wydaje się, że optymalnym wy-
miarem formacji duchowej i biblijnej 
Rycerzy Kolumba w Rejonach powin-
ny być okresowe spotkania formacyj-
ne połączone z wykładami i warszta-
tami z zakresu tematyki biblijnej, teo-
logicznej, charytatywnej, czy patrio-
tycznej oraz rekolekcje zamknięte,  
w których uczestniczy każdy Rycerz  
- formacja ku temu by być, ku temu 
by wiedzieć i ku temu by umieć dzia-
łać 

,,Podczas swojej działalności Jezus 
zajmował się przede wszystkim for-
mowaniem tych, którzy mieli głosić 
całemu światu Jego orędzie. Poświę-
cał wiele czasu na nauczanie rzesz, ale 
jeszcze więcej przeznaczył na forma-
cję swoich uczniów. Chciał, aby prze-
bywali zawsze przy Nim, by wpoić im 
prawdę swojego orędzia nie tylko 
słowami, ale także poprzez przykład 
własnego życia (...). Idąc za przykła-
dem Mistrza, Kościół przywiązuje 
wielką wagę do formacji (...) “. Takimi 
słowami Jan Paweł II rozpoczął roz-
ważanie, wygłoszone w czasie środo-
wej audiencji generalnej, 6 III 1985 
roku. W świetle tych słów warto za-
stanowić się również przed jakimi 
wyzwaniami staje dzisiaj formacja 
Rycerzy Kolumba. 

W naszych czasach mamy wielką 
obfitość „proroków nieszczęść” zwia-
stujących wszelkiego rodzaju klęski, 
również w wymiarze kościelnym... 

Brakuje natomiast prawdziwych 
„proroków nadziei”, dzięki którym  
– nawet pośród piętrzących się trud-
ności – człowiek odzyskuje wiarę  
w zwycięstwo prawdy i dobra. Czyś to 
nie my powinniśmy nimi być ?   

Jest niezaprzeczalnym faktem, że 
dzisiaj rośnie liczba ludzi, którzy żyją 
tak, jakby Boga nie było; szerzy się 
„cicha apostazja” ochrzczonych (Jan 
Paweł II); niepokoi pogłębiająca się 
obojętność religijna. Ale jest też dru-
ga strona medalu: jesteśmy świadka-
mi wielkiego skoku jakościowego  
w życiu wielu katolików świeckich! 
Wielu spotyka Chrystusa i daje się 
zafascynować Jego Ewangelią, nie 
cofając się przed jej radykalnymi wy-
maganiami. Wielu katolików odkrywa 
piękno chrześcijaństwa i wykazuje 
niezwykły zapał misyjny.  

W niniejszej refleksji proponuję 
dotknąć także tematu, który w każdej 
epoce, a więc i dzisiaj, stanowi pod-
stawowe zadanie i wyzwanie dla Ko-
ścioła: chodzi o naszą formację jako 
katolików świeckich, abyśmy umieli 
rozpoznać i przyjąć swoje wielkie po-
wołanie i misję w Kościele i świecie. 
Wielkie usługi na tym polu oddała  
i w dalszym ciągu oddaje Adhortacja 
apostolska św. Jana Pawła II Christifi-
deles laici (1989) – owoc Synodu Bi-
skupów (1987) o powołaniu i misji 
świeckich w Kościele i świecie, w któ-
rej Papież dokonał doskonałej synte-
zy nauczania soborowego o laikacie, 
ubogacając ją równocześnie cennymi 
doświadczeniami Kościoła posoboro-
wego. Dokument ten bywa nazywany 
„kartą konstytucyjną” (Magna Char-
ta) laikatu katolickiego. Pomimo 
upływu lat, w pracy ze świeckimi jest 
ona niezastąpionym przewodnikiem, 
jaki winien znajdować się w bibliotece 
każdego duszpasterza i każdego 
świeckiego, który na serio traktuje 
swoje powołanie, stanowiąc przed-
miot częstej lektury i medytacji. Św. 
Jan Paweł II w tym dokumencie zdefi-
niował formację jako[...] stały proces 
osobistego dojrzewania i upodobnia-
nia się do Chrystusa, zgodnie z wolą 
Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego 
(ChL 57). Dzisiaj lekturę Adhortacji 
apostolskiej Christifideles laici należy 
koniecznie uzupełnić dwoma ważny-
mi dokumentami papieża Franciszka: 
Adhortacją Evangelii gaudium oraz 



 8 www.RycerzeKolumba.com 

 Wrzesień 2020, Rok VIII/8   Nr 78 

ostatnią Adhortacją o powołaniu do 
świętości Gaudete et exsultate. Ad-
hortacja Christifideles laici ukazuje 
formację świeckich jako absolutny 
priorytet duszpasterski. Ojciec Święty 
podkreśla, że „formacja nie jest przy-
wilejem zastrzeżonym tylko dla nie-
których ludzi, ale prawem i obowiąz-
kiem wszystkich” (n. 63). Natomiast 
jej podstawowym celem jest „coraz 
pełniejsze odkrywanie przez nich 
własnego powołania i coraz większa 
gotowość do tego, by żyć nim w wy-
pełnianiu własnej misji” (n. 57). 

Według Adhortacji Christifideles 
laici formacja katolików świeckich 
winna być (por. n. 61): 

– integralna: zarówno w wymiarze 
ludzkim jak i chrześcijańskim; 

– spójna: zdolna zapewnić harmo-
nijny i organiczny rozwój mocnych 
osobowości chrześcijańskich (katolicy 
z wyboru, z przekonania!); 

– kościelna: odbywa się w ramach 
wspólnoty kościelnej, otwiera na rze-
czywistość Kościoła, gdyż bycie 
chrześcijaninem jest zawsze faktem 
wspólnotowym (rola wspólnot para-
fialnych!); 

– stała: proces formacji nigdy się 
nie kończy, przechodząc stopniowo  

w samowychowanie, kiedy każdy co-
raz bardziej bierze na siebie odpowie-
dzialność za swój ludzki i chrześcijań-
ski rozwój.  

Czym jest w swej istocie formacja 
katolików świeckich? Polega ona 
przede wszystkim na permanentnej 
„inicjacji chrześcijańskiej” ochrzczo-
nych („wtajemniczenie chrześcijań-
skie”). Ojciec Święty podkreśla z naci-
skiem: Nie będzie przesadą stwier-
dzenie, że celem całej egzystencji 
świeckiego katolika jest dochodzenie 
do poznania radykalnej nowości 
chrześcijańskiej płynącej z chrztu, 
sakramentu wiary po to, ażeby móc 
wypełniać swoje życiowe obowiązki, 
zgodnie z otrzymanym od Boga po-
wołaniem (n. 10) 

Ojciec Święty Franciszek przypo-
mniał niedawno bardzo popularny  
w okresie soborowym slogan, że  
w Kościele wybiła „godzina laikatu”, 
ale zaraz dodał prowokująco, że od-
nosi się wrażenie, iż ten zegar, który 
wybił godzinę laikatu, chyba się za-
trzymał. Ta uwaga Papieża daje wiele 
do myślenia, właśnie w perspektywie 
formacji laikatu... Naszej formacji jako 
Rycerzy Kolumba także. Zmusza do 
rachunku sumienia i postawienia so-
bie wielu pytań: co zaniedbaliśmy  

w minionych latach, że ta sprawa - po 
okresie początkowego entuzjazmu 
związanego z rozpoczęciem działal-
ności Zakonu w Polsce, jakoś utknęła 
i „zegar” wskazujący „godzinę laika-
tu” się zatrzymał... Musimy pamiętać, 
iż kwestia powołania i misji Rycerzy 
Kolumba w Kościele i w świecie to nie 
jest sprawa „mody”, która przychodzi 
i mija... Dlatego właśnie jest potrzeba 
stałej, silnej i ugruntowanej formacji 
każdego z nas do tego by być, wie-
dzieć i działać.  Być solą ziemi – to 
znaczy być wezwanym do świadec-
twa. To zobowiązuje do troski o po-
głębienie swojej formacji zgodnie  
z nauką Kościoła przez uczestniczenie 
w spotkaniach formacyjnych jak i re-
kolekcjach. Formacja dokonuje się we 
wspólnocie, ale zarazem jest też dro-
gą do wspólnoty. A zatem wzywam 
każdego z Was drodzy Bracia, aby-
śmy z nowymi siłami przystąpili do 
kontynuacji procesu naszej formacji, 
by sprostać wyzwaniom jakie stawia 
przed nami współczesny świat i nasza 
misja w Kościele. 

Vivat Jesus. 
 
Paweł Put  
Dyrektor ds. Formacji 
 Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

KEP zatwierdziła treści modlitwKEP zatwierdziła treści modlitwKEP zatwierdziła treści modlitw   
Konferencja Episkopatu Polski 

podczas 386. Zebrania Plenarne-
go, odbywającego się na Jasnej 
Górze zatwierdziła 28.08.2020 r. 
nowe wezwania Litanii loretań-
skiej oraz ujednolicone formuły 
popularnych modlitw, a także me-
lodie dla polskiego przekładu se-
kwencji liturgicznych – podkreślił 
bp Adam Bałabuch, przewodni-
czący Komisji Kultu Bożego i Dys-
cypliny sakramentów Konferencji 
Episkopatu Polski, podsumowując 
decyzje biskupów związane z litur-
gią. 

Nowe wezwania 
Litanii loretańskiej 

oraz dodatkowe oracje 
po Litanii 

Udostępniamy na stronie Episko-
patu tekst jednolity nowego brzmie-
nia Litanii loretańskiej do NMP. Do-

datkowo do tekstu dołącza się grupa 
tradycyjnych wersetów i oracji uży-
wanych przy odmawianiu tej Litanii w 
różnych okresach liturgicznych. „Te 
modlitwy były już zatwierdzone 
przez Stolicę Apostolską dla naszego 
kraju w polsko-łacińskim zbiorze 
„Collectio Rituum”, teraz o nich przy-
pominamy i udostępniamy szerzej” – 
podkreśla bp Adam Bałabuch. Jak 
dodaje, obecnie Litania loretańska 
liczy 55 wezwań do Matki Bożej i nie 
wolno dodawać nie zatwierdzonych 
wezwań (np. „Królowo świata”) tylko 
dla dokończenia melodii. „Jest to oka-
zja do przypomnienia muzykom, że 
muzyka pełni w pobożności rolę słu-
żebną (o czym czytamy w w num. 2 
instrukcji „Musicam sacram”), zatem 
to melodia jest na służbie świętych 
tekstów, a nie odwrotnie. Istnieją me-
lodie, które nie wymagają 
„dokończenia brakującego tekstu”, i 

to z nich raczej należy korzystać niż 
uzupełniać litanię w sposób nieauto-
ryzowany” – wyjaśnia Przewodniczą-
cy Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscy-
pliny Sakramentów. 

Litania loretańska Litania loretańska Litania loretańska    
do Najświętszej do Najświętszej do Najświętszej    

Maryi PannyMaryi PannyMaryi Panny   

Kyrie eleison. 
Christe, eleison. 
Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłu-
chaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad 
nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - 
zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad 
nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj 
się nad nami. 
Święta Maryjo, - módl się za nami. 
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Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami, 
Matko Chrystusowa, 
Matko Kościoła, 
Matko miłosierdzia, 
Matko łaski Bożej, 
Matko nadziei, 
Matko nieskalana, 
Matko najczystsza, 
Matko dziewicza, 
Matko nienaruszona, 
Matko najmilsza, 
Matko przedziwna, 
Matko dobrej rady, 
Matko Stworzyciela, 
Matko Zbawiciela, 
Panno roztropna, 
Panno czcigodna, 
Panno wsławiona, 
Panno można, 
Panno łaskawa, 
Panno wierna, 
Zwierciadło sprawiedliwości, 
Stolico mądrości, 
Przyczyno naszej radości, 
Przybytku Ducha Świętego, 
Przybytku chwalebny, 
Przybytku sławny pobożności, 
Różo duchowna, 
Wieżo Dawidowa, 
Wieżo z kości słoniowej, 
Domie złoty, 
Arko przymierza, 
Bramo niebieska, 
Gwiazdo zaranna, 
Uzdrowienie chorych, 
Ucieczko grzesznych, 
Pociecho migrantów, 
Pocieszycielko strapionych, 
Wspomożenie wiernych, 
Królowo Aniołów, 
Królowo Patriarchów, 
Królowo Proroków, 
Królowo Apostołów, 
Królowo Męczenników, 
Królowo Wyznawców, 
Królowo Dziewic, 
Królowo wszystkich Świętych, 
Królowo bez zmazy pierworodnej 
poczęta, 
Królowo wniebowzięta, 
Królowo różańca świętego, 
Królowo rodzin, 
Królowo pokoju, 
Królowo Polski, 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, - przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, - wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, - zmiłuj się nad nami. 
 
P. Módl się za nami, Święta Boża Ro-
dzicielko. 
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic 
Chrystusowych. 
Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj 
nam, sługom swoim, cieszyć się trwa-
łym zdrowiem duszy i ciała, † i za 
wstawiennictwem Najświętszej Ma-
ryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od 
doczesnych utrapień i obdarz wieczną 
radością. Przez Chrystusa, Pana na-
szego. W. Amen. 
________________ 
Werset i orację można według 
uznania dostosować do okresu 
liturgicznego 
 
W okresie Adwentu 
P. Anioł Pański zwiastował Pannie 
Maryi. 
W. I poczęła z Ducha Świętego. 
Módlmy się. Boże, z Twojej woli za 
zwiastowaniem anielskim odwieczne 
Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie 
Najświętszej Maryi Panny, † spraw, 
aby wspomagało nas wstawiennic-
two Dziewicy, * w której Boże macie-
rzyństwo głęboko wierzymy. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. 
 
W okresie Narodzenia Pańskiego 
P. Po porodzeniu, Panno, nienaruszo-
ną zostałaś. 
W. Bogurodzico, przyczyń się za na-
mi. 
Módlmy się. Boże, Ty przez dziewicze 
macierzyństwo Najświętszej Maryi 
Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecz-
nego zbawienia, † spraw, abyśmy 
doznawali orędownictwa Tej, * przez 
którą otrzymaliśmy Twojego Syna, 
Dawcę życia wiecznego. Który z Tobą 
żyje na wszystkie wieki wieków.  
W. Amen. 
 
W okresie Wielkanocy 
P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, 
alleluja. 
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdzi-
wie, alleluja. 
Módlmy się. Boże, Ty przez zmar-
twychwstanie Twojego Syna, nasze-
go Pana, Jezusa Chrystusa, przywróci-
łeś radość światu, † spraw, abyśmy 
przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, * 
osiągnęli szczęście życia wiecznego. 
Przez Chrystusa, Pana naszego.  

W. Amen. 
________________ 

Antyfona 

Pod Twoją obronę uciekamy się, 
Święta Boża Rodzicielko, naszymi 
prośbami racz nie gardzić w potrze-
bach naszych, ale od wszelakich złych 
przygód racz nas zawsze wybawiać, 
Panno chwalebna i błogosławiona. O 
Pani nasza, Orędowniczko nasza, Po-
średniczko nasza, Pocieszycielko na-
sza. Z Synem swoim nas pojednaj, 
Synowi swojemu nas polecaj, swoje-
mu Synowi nas oddawaj. 

Modlitwa św. Bernarda 

Pomnij, o Najświętsza Panno Ma-
ryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opu-
ściła tego, kto się do Ciebie ucieka, 
Twej pomocy wzywa, Ciebie o przy-
czynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do 
Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, 
biegnę, do Ciebie przychodzę, przed 
Tobą jako grzesznik płaczący staję. O, 
Matko Słowa, racz nie gardzić słowa-
mi moimi, ale usłysz je łaskawie i wy-
słuchaj. Amen. 

Źródło: Liturgia Godzin. Wezwania "Kyrie... 
Christe..." na początku litanii, skrót "P." w wer-
secie końcowym, 
modlitwy okresowe oraz Antyfona "Pod Twoją 
obronę" i Modlitwa św. Bernarda wg uchwały 
ujednolicającej nr 
26/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020. Nowe 
wezwania wprowadzone przez Papieża Fran-
ciszka w brzmieniu polskim 
wg uchwały nr 28/386/2020 KEP z dn. 
28.08.2020. 
Redakcja tekstu: Komisja ds. Kultu Bożego  
i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episko-
patu Polski. 
 

Ujednolicone modlitwy 
Po zatwierdzeniu przez Konferen-

cję Episkopatu Polski ujednoliconych 
formuł modlitewnych, na stronie Epi-
skopatu www.episkopat.pl można je 
pobrać. 

Zatwierdzone melodie  
sekwencji 

Zatwierdzone zostały również 
melodie sekwencji liturgicznych. Są to 
następujące cztery utwory: sekwen-
cja wielkanocna „Niech w święto ra-
dosne” i sekwencja na Zesłanie Ducha 
Świętego „Przybądź Duchu Święty”  
z melodiami już znanymi ze śpiewnika 
Siedleckiego, a także sekwencja na 
uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chry-
stusa „Chwal Syjonie” i sekwencja  
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o Matce Bożej Bolesnej „Bolejąca 
Matka stała” w notacji gregoriańskiej 
z melodiami zaczerpniętymi ze star-
szych polskich śpiewników. Jak infor-
muje bp Bałabuch, „opublikowanie 
tych melodii jest planowane na nieda-
leką przyszłość w specjalnym Dodat-
ku do Lekcjonarza Mszalnego zawie-
rającym wszystkie melodie śpiewów 
liturgii słowa, dlatego jeszcze nie są 
rozpowszechniane w Internecie”. 

Nowi rycerzeNowi rycerzeNowi rycerze   
Już 2 lipca przyjęto pierwszego Nowego Rycerza  

w Chęcinach. 

10 lipca czterej mężczyźni w Radomiu zdecydowali się 
wstąpić w szeregi Rycerzy Kolumba. Postanowili w swo-
im życiu kierować się zasadami: miłosierdzia, jedności, 
braterstwa i patriotyzmu. 

 

 

 

"Rycerze Kolumba to jedna że ścieżek prowadzących 
do Zbawienia". 

14 lipca Tą drogą zdecydowało się podążać 4 kolej-
nych mężczyzn (w Brodnicy i Rawie Mazowieckiej). 

 20 lipca – kolejny Nowy Rycerz w Węgrzynie, a 25 
lipca – kolejnych dwóch Rycerzy w Węgrzynie  

28 lipca - Nowa rada Rycerzy Kolumba w Chojnicach!!! 

W dniu 28 lipca w szeregi Rycerzy Kolumba zespół z 
Rady Chojnice, przyjął sześciu nowych Braci (w tym jed-
nego Kapłana). Przy parafii Bazylika Chojnice powstała 
nowa Rada im św. Jana Chrzciciela.  

 

  

Nowi rycerze w Prabutach 

W szeregi Rycerzy Kolumba wstąpiło w dniu 30-go 
lipca br. trzech kolejnych mężczyzn. To była kolejna cere-
monia włączenia w nasze szeregi nowych Braci z diecezji 
elbląskiej. 
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W dniu 2-go sierpnia br w Parafii Jadachy (diecezja 
sandomierska) odbyła się ceremonia przyjęcia do Rycerzy 
Kolumba. 

Ceremonię poprzedziła Msza Święta odprawiona 
przez księdza proboszcza Jana Niemca.  

W nasze szeregi wstąpiło dwóch nowych mężczyzn, 
którzy zasilili radę 17542 w Nowej Dębie. 

Ceremonię wspólnie z Delegatem Rejonowym Rafa-
łem Szczyptą i Kustoszami Rejonowymi Rafałem Tra-
czem i Stanisławem Hałką przeprowadził Delegat Stano-
wy Krzysztof Zuba. 

Bracia z miejscowej parafii w obecności żon i dzieci 
wysłuchali również pouczenia o Miłosierdziu, Jedności i 
Braterstwie osiągając pełnię rycerstwa. 

 

 Rada 15268 z Rzeszowa przyjęła w swoje szeregi no-
wego członka. 

Ceremonia włączenia w szeregi Rycerzy Kolumba mia-
ła miejsce w dniu 6-go sierpnia i uczestniczyła w niej rów-
nież rodzina nowego rycerza. 

 

 

Kolejna ceremonia w Rzeszowie i kolejny nowy Rycerz 
12 sierpnia. 

Rycerze Kolumba z rady 15268 systematycznie się 
powiększają. Liczymy na rychłe powstanie Rady w Kań-
czudze. 

 

 18 sierpnia br. w Prabutach przyjętych zostało trzech 
nowych Braci. Tym samym dało to możliwość utworzenia 
kolejnej Rady w Polsce. Pełniącym obowiązki Wielkiego 
Rycerza został Brat Piotr Adamkiewicz.  

Jest to już druga Rada w diecezji elbląskiej.  

  

Nowi Rycerze Kolumba w Tarnobrzegu 

W Święto Matki Boskiej Częstochowskiej Rada 15239 
przyjęła w swoje szeregi kolejnych nowych Braci. Cere-
monia odbyła się w kościele Chrystusa Króla w Tarno-
brzegu i uczestniczyli w niej m.in. Ks. Kapelan Adam Ma-
rek i Dyrektor ds. Członkowskich Rafał Szczypta. 
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Już oficjalnie jesteśmy w Diecezji Opolskiej! 28 sierpnia 
przyjęliśmy 5 Braci w Prudniku. 

Nowi Rycerze Kolumba w Diecezji Sandomierskiej 

W dniu 30-go sierpnia w Koprzywnicy w szeregi Ryce-
rzy Kolumba wstąpiło 10 nowych członków.  

Ceremonia została poprowadzona przez Braci z Rady 
15239 w Tarnobrzegu, a kandydaci wysłuchali pouczenia 
o zasadach: Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa. 

Podczas ceremonii, która odbyła się w Sierakowicach 
kolejnych 7 mężczyzn wstąpiło w szeregi Rycerzy Kolum-
ba. 

 
 
 
Vivat Jezus! 
Rafał Szczypta 
Dyrektor ds. Członkostwa 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

Zacni Bracia Rycerze! 

 

Zakończył się okres wakacyjny,  
powróciliśmy z urlopów. Wrzesień 
rozpoczynamy 81 rocznicą wybuchu  
II Wojny Światowej. Zbliża się także, 
17 września, kolejna rocznica napaści 
Rosji Sowieckiej na naszą Ojczyznę.  
W związku z tym w Polsce organizo-
wane są uroczystości Państwowe  
i Kościelne, w których uczestniczą 
poczty sztandarowe Rycerzy Kolum-
ba. Pamiętajmy w modlitwie  
o wszystkich ludziach, którzy oddali 
życie w obronie Ojczyzny. 

 

Święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego, które obchodzimy 14 wrze-
śnia, wiąże się z odnalezieniem drze-

wa krzyża, na którym umarł Jezus 
Chrystus, a także wyraża głęboki sens 
krzyża w życiu chrześcijanina. Przy-
pomina nam także znaczenie krzyża 
jako symbolu chrześcijaństwa i uświa-
damia, że nie możemy go traktować 
jedynie jako elementu dekoracji na-
szego mieszkania, miejsca pracy czy 
jednego z wielu elementów naszego 
codziennego stroju. Kościół w Krzyżu 
Jezusa widział zawsze ołtarz, na któ-
rym Syn Boży dokonał zbawienia 
świata i dlatego każda Jego cząstka, 
tak obficie zroszona Najświętszą 
Krwią, doznawała zawsze szczególnej 
czci. Relikwie Krzyża Świętego przy-
pominają Krzyż Chrystusa i wielkie 
dzieło, jakie się na Nim dokonało dla 
dobra rodzaju ludzkiego. 

 

Ważna decyzja  
polskich biskupów 

Na Jasnej Górze odbyło się 386. 
Zebranie Plenarne Konferencji Epi-
skopatu Polski. 

Biskupi zajęli się na nim m.in. kwe-
stią ujednolicenia obowiązujących  
w naszym kraju modlitw. - Jest dla 
nas bardzo ważne, żeby te formuły 
modlitewne, które stosujemy na co 
dzień, brzmiały jednakowo w różnych 
modlitewnikach czy w różnych zgro-
madzeniach liturgicznych. Teraz bę-
dziemy mieć wzorzec, do którego 
będzie można się odwołać  
- podkreślił bp Adam Bałabuch, prze-
wodniczący Komisji Kultu Bożego  
i Dyscypliny Sakramentów. 

- Ujednolicenie dotyczy m.in. mo-
dlitwy Pozdrowienia Anielskiego,  
w której poprawna formuła to 
"Zdrowaś Maryjo" (nie "...Mario"), 
"błogosławionaś Ty między niewia-
stami" (a nie np. "błogosławiona je-
steś"). Wśród ujednoliconych formuł 
znalazła się także modlitwa "O mój 
Jezu" (fatimski akt strzelisty z modli-
twy różańcowej) z formułą "dopomóż 
szczególnie tym, którzy najbardziej 
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potrzebują Twojego miłosierdzia" - 
poinformowano w komunikacie KEP. 

Ujednolicenie objęło też m.in. mo-
dlitwę "O Krwi i Wodo" z kultu Boże-
go Miłosierdzia (obowiązująca formu-
ła to "któraś wypłynęła" a nie 
"wytrysnęła") i modlitwy "Aniele Bo-
ży" oraz fatimską "Modlitwę Anioła". 

Pełną listę ujednoliceń można 
znaleźć na stronach KEP. 

W świecie 
Rycerze Kolumba włączają się  

w wielkie dzieła pomocy Caritas.  
W ostatnim czasie w Bejrucie doszło 
do potężnej eksplozji, w której zginę-
ło co najmniej 100 osób, a ponad 
4000 doznało obrażeń. Akcję można 
wspomóc na: www.caritas.pl/bejrut 

Środki ze zbiórki uruchomionej 
przez Caritas Polska przeznaczone 
będą w pierwszej kolejności na dys-
trybucję żywności dla osób, które 
zostały bez środków do życia, na po-
moc medyczną oraz na usuwanie gru-
zu z ulic dzielnicy.  

Dzwon „Głos Nienarodzonych” 
„Głos Nienarodzonych” to ini-

cjatywa, której nadrzędnym celem 
jest podejmowanie aktywności do 
obrony życia ludzkiego. Zgodnie  
z tym zamysłem jednym z najważ-
niejszych przeznaczeń dzwonu będzie 
jego ścisłe powiązanie z marszami 
organizowanymi w imię poszanowa-
nia życia człowieka od samego poczę-
cia. Pierwszego uderzenia ma doko-
nać Papież Franciszek w Rzymie na 
Placu Św. Piotra. Dzwon będzie sta-
cjonował na Podkarpaciu i będzie 
uczestniczył w "Marszach za Życiem" 
w całej Polsce. 

Podczas odlewania dzwonu 
obecny był Delegat Stanowy Ry-
cerzy Kolumba w Polsce, Krzysz-
tof Zuba. 

Modlitwa Różańcowa 
Zbliża się październik, miesiąc 

Królowej Różańca Świętego. Przy-
gotujmy się szczególnie. 

Podziękowania 
Dnia 5 sierpnia 2020 rozpoczęła 

się 138 Najwyższa Konwencja Rycerzy 
Kolumba, na której Polska jurysdyk-
cja została wyróżniona nagrodą za 
ROZWÓJ, a Rada Lokalna 15672 z 
Częstochowy nagrodzona w katego-
rii RODZINA. 

Nagroda dla Braci z Częstochowy 
pokazuje nam i uświadamia, że potra-
fimy działać na różnych płaszczy-
znach i obszarach naszego życia. Ich 
wyróżnienie jest dla nas potężnym 
ładunkiem dobrej energii do działania 
w Roku Bratnim 2020/21.  

 

Gratulacje dla Rady 15708 z Wej-
herowa za zorganizowanie zbiórki 
krwi w ambulansie, dzięki której od-
dano 10.350 ml krwi. 

Uroczysty moment dla Rady  
15420 z Kozienic. Dokonano uroczy-
stego poświęcenia Polskiej Golgoty, 
krzyża symbolu odrodzenia niepodle-
głej ojczyzny. Całością prac dowodził 
Zacny Brat Jan Gajda. Bóg zapłać za 
piękne świadectwo. 

 

Ważne wydarzenia  
na najbliższy czas 

 
- 1 września – 81 rocznica wybuchu II 
Wojny       Światowej,  
– Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Pokoju,  
- 4 września – I Piątek Miesiąca, 
- 5 września – Bł. Matki Teresy z Kal-
kuty,  
    – I Sobota Miesiąca,  
- 8 września – Narodzenie Najświęt-
szej Maryi Panny,  
– Najświętszej Maryi Panny Gietrz-
wałdzkiej,  
- 12 września – Najświętszego Imienia 
Maryi,  
– Najświętszej Maryi Panny Piekar-
skiej,  
– Najświętszej Maryi Panny Rzeszow-
skiej,  
12-13 września– Spotkanie Wiel-
kich Rycerzy w Przysieku k. Toru-
nia,  
- 13 września – 1955 Ulmowie Spra-
wiedliwymi wśród Narodów Świata,  
- 14 września – Podwyższenie Krzyża 
Świętego,  
- 15 września – Najświętszej Maryi 
Panny Bolesnej,  
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- 17 września – 1939 – atak ZSRR na 
Polskę,  
- 18 września – Św. Stanisława Kostki 
- Patrona Polski,  
- 19 września – Najświętszej Maryi 
Panny z La Salette, 
- 21 września – Dzień Św. Mateusza, 
Apostoła i Ewangelisty,  
  – Międzynarodowy Dzień Modlitw o 
Pokój, 
- 21-22 września – Spotkanie for-
macyjno-programowe dla Kapela-
nów w Przysieku k.Torunia 
- 23 września – Św. Ojca Pio z Pietrel-
ciny,  
- 26 września – Najświętszej Maryi 
Panny Leśmiańskiej,  
- 28-29 września – Spotkanie for-
macyjno-programowe dla Kapela-
nów w Turnie k. Radomia 
- 29 września – Świętych Archanio-
łów Michała, Gabriela i Rafała,  
- 1 października – Św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus, Doktora Kościoła, Pa-
tronki Misji,  
- 2 października – Świętych Aniołów 
Stróżów,  
   – I Piątek Miesiąca 
- 3 października – I Sobota Miesiąca, 
- 4 października – Św. Franciszka z 
Asyżu,  

- 5 października – Św. Siostry Fausty-
ny Kowalskiej,  
- 7 października – Najświętszej Maryi 
Panny Różańcowej,  
- 9-10 października – Doroczna 
Pielgrzymka Rycerzy Kolumba na 
Jasną Górę 
- 11 października – Św. Jana XXIII,  
- 11-12 października – Rodzinna Piel-
grzymka Rycerzy Kolumba na Jasną 
Górę,  
- 14 października – Św. Małgorzaty 
Marii Alacoque, 
     – Dzień Edukacji Narodowej,  
- 15 października – Św. Teresy a Avila, 
Doktora Kościoła,  
- 16 października – Karol Wojtyła wy-
brany papieżem (1978),  
    – Św. Jadwigi Śląskiej,  
- 18 października – Św. Łukasza 
Ewangelisty,  
  – Światowy Dzień Misyjny, 
- 19 października – Bł. Męczennika ks. 
Jerzego Popiełuszki,  
- 20 października – Św. Jana Kantego,  
- 21 października – Światowy Dzień 
Misyjny,  
- 22 października – Św. Jana Pawła II, 
papieża,  
- 28 października – Św. Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza,  

Intencja papieska na wrzesień 
 

Intencja powszechna: o szacunek dla 
zasobów planety. 
 
Módlmy się, aby zasoby planety nie 
były rabowane, ale dzielone w sposób 
uczciwy i z poszanowaniem. 

 

 

Zachęcamy do wypożyczenia wy-
stawy „Jaś w Drodze”, która uświada-
mia dzieciom, młodzieży i dorosłym 
to, że życie człowieka zaczyna się w 
momencie poczęcia.  

Kontakt: programy@kofc.pl  

 

Zachęcamy również do przekazy-
wania darowizn na ochronę życia 
ludzkiego na stronie:  

www.kofc.pl/jaswdrodze  

 

Vivat Jezus!  
Jacek Bartosiewicz 
Dyrektor ds. Programowych  
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 
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