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Zacni Bracia! 

Za nami wyjątkowa, historyczna 
chwila. Nasz założyciel – ksiądz Mi-
chael McGivney w dniu 31-go paź-
dziernika został ogłoszony Błogosła-
wionym!  

Dziękuję Bożej Opatrzności, że 
wydarzyło się to właśnie teraz, kiedy  
i my zmagamy się z pandemią. Dzię-
kuję przedstawicielom mediów, które 
relacjonowały te wydarzenia. W spo-
sób szczególny podziękowania kieru-
ję dla Telewizji Trwam oraz EWTN za 
przeprowadzenie bezpośredniej rela-
cji, pozwalając na duchowe włączenie 
się w te wyjątkowe wydarzenia.  

Dziękuję radom, które pomimo 
stanu pandemii  włączyły się w akcję 
zapraszania do naszej organizacji ko-
lejnych mężczyzn i przyjęły w tym 
Roku Bratnim nowych braci. Z rado-
ścią przekazuję informację, że już 
sześć Rad przyjęło przynajmniej 10 
rycerzy. Niech będzie to dla nas 
wszystkich sygnał do proponowania 
członkostwa kolejnym mężczyznom, 
praktykującym katolikom mogącym 
przystępować do sakramentów świę-
tych. 

Dziękuję wszystkim tym, którzy 
włączyli się w Nowennę przed beaty-
fikacją naszego Założyciela, a także  
w organizację modlitewnego czuwa-
nia i Mszy Świętych dziękczynnych. 
Świadectwo życia Błogosławionego 
księdza McGivneya pokazuje wyraź-
nie, że aby zawalczyć o coś wielkiego, 
należy codziennie wykonywać su-
miennie swoje obowiązki, czynić do-
bro, a przyniesie to wielki efekt, 

zwłaszcza jeżeli działamy we wspól-
nocie. Temu mają właśnie służyć 
działania zaproponowane w ramach 
matrycy programowej „Wiara przez 
uczynki” 

 

Rozpoczął się miesiąc  listopad,  
a więc czas w sposób szczególny po-
święcony zmarłym. Otaczamy modli-
twą naszych bliskich, a ja chciałbym 
Was prosić, aby w modlitwie wypo-
minkowej pamiętać o kapłanach  
i osobach samotnych, a także wszyst-
kich, którzy poświęcili życie za ojczy-
znę. Pamięć o przodkach to jedna  
z powinności rycerskich, dlatego za-
chęcam także do troski o zaniedbane 
groby i pomniki osób, o których nikt 
dziś nie pamięta. 

 

Rozwijająca się z dużą dynamiką 
pandemia sprawia, że rosła będzie 
również ilość osób, które będą po-
trzebowały pomocy. Dlatego proszę 
Rady Lokalne, aby zrealizowały pro-
gram „Żywność dla rodzin” i zorga-
nizowały zbiórki żywności, przekazu-
jąc je potrzebującym rodzinom oraz 
osobom starszym i samotnym. Pomi-
mo trudnej sytuacji epidemicznej 
warto skorzystać z doświadczeń Rad, 
które na wiosnę zbiórkę zorganizo-
wały w taki sposób, że przygotowały 
miejsce, w którym prowadzona była 
zbiórka i wyznaczyły termin przywo-
żenia darów umożliwiając dostarcza-
nie produktów bez narażania na za-
każenie. 

 

W ostatnich tygodniach w naszym 
kraju byliśmy świadkami wulgarnych 
ataków skierowanych przeciw Ko-
ściołowi i kapłanom. Dziękuję Bra-
ciom, którzy pozostawali w stałym 
kontakcie z Kapelanami Rad Lokal-
nych i wspierali ich podczas tych 
trudnych dni. Sytuacja ta pokazuje jak 
ważne jest wypełnianie naszego ha-
sła „Solidarni z księżmi i biskupami”. 
Dlatego zachęcam Wielkich Rycerzy 
do zorganizowania w uzgodnieniu  
z księżmi proboszczami Adoracji 
Najświętszego Sakramentu  
- w intencji Księży i powołań. 

Otoczmy modlitwą naszych duszpa-
sterzy i zaprośmy do wspólnej modli-
twy innych parafian. 

 

 Beatyfikacja stała się możliwa 
dzięki temu, że sześć lat temu w ro-
dzinie Schachle wydarzył się cud. Ks. 
McGivney dał znak z nieba, że nadal 
wspiera nienarodzone dzieci. Cud be-
atyfikacyjny okrzyknięto „cudem 
pro-life”! Życie trzynastego dziecka 
Michelle i Daniela Schachle było za-
grożone – lekarze zdiagnozowali 
śmiertelny obrzęk płodu, poinformo-
wali rodziców, że dziecko nie przeżyje 
do dnia porodu i zarekomendowali 
aborcję. Michelle i Daniel nie zgodzili 
się na aborcję, zaczęli modlić się przez 
wstawiennictwo ks. McGivneya o cud 
uzdrowienia i pielgrzymowali w tej 
intencji do Fatimy. Po powrocie  
z pielgrzymki okazało się, że śmiertel-
na choroba ustąpiła. Dziś Mikey jest 
pogodnym i pełnym życia 5-latkiem. 
Zachęcam Rady Lokalne do udostęp-
niania poprzez portale społecznościo-
we i strony internetowe filmu przed-
stawiającego historię rodziny Scha-
chle.   

 

W listopadzie obchodzimy Święto 
Niepodległości wspominając bohate-
rów, dzięki którym Polska po 123 la-
tach odzyskała niepodległość.  Jest to 
szczególny dzień dla Braci Stopnia 
Patriotycznego. Zachęcam wszyst-
kich do wywieszenia biało-
czerwonych flag i modlitwy za Ojczy-
znę słowami ks. Piotra Skargi:  

„Boże, Rządco i Panie narodów,  
z ręki i karności Twojej racz nas nie 
wypuszczać, a za przyczyną Najświęt-
szej Panny, Królowej naszej, błogo-
sław Ojczyźnie naszej, by Tobie zaw-
sze wierna, chwałę przynosiła Imie-
niowi Twemu, a syny swe wiodła ku 
szczęśliwości.” 

 
Vivat Jesus! 
 
 
Krzysztof Zuba 
Delegat Stanowy  
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

Słowo Delegata StanowegoSłowo Delegata StanowegoSłowo Delegata Stanowego   
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31 października br. w katedrze św. 
Józefa w Hartford odbyła się uroczy-
sta msza św., w czasie której ordyna-
riusz diecezji Newark odczytał dekret 
papieża Franciszka włączający Zało-
życiela Rycerzy Kolumba w poczet 
błogosławionych Kościoła katolickie-
go. Jego liturgiczne wspomnienie Ko-
ściół będzie obchodził 13 sierpnia. 

Beatyfikacja zwieńczyła wielolet-
nią pracę Kongregacji Spraw Kanoni-
zacyjnych oraz Rycerzy Kolumba  
i diecezji Hartford – postulatorów 
procesu beatyfikacyjnego rozpoczę-
tego w 1997 roku. W maju 2020 roku 
papież Franciszek podpisał dekret 
uznający cud za wstawiennictwem 
amerykańskiego kapłana żyjącego  
w drugiej połowie XIX wieku. 

Mszę św. beatyfikacyjną koncele-
brował abp Mieczysław Mokrzycki, 
który uczestniczył w uroczystości  
w imieniu Rycerzy Kolumba z Polski  
i Ukrainy. „Ta beatyfikacja jeszcze 
bardziej przybliży całemu Kościołowi 
postać ks. McGivneya. I poprzez jego 
orędownictwo wielu ludzi będzie mo-
gło się modlić i uzyskiwać to,  
co w sercu swoim noszą i o co proszą” 
– podkreślił metropolita lwowski, 
również Rycerz Kolumba. 

„Jest nie tylko prekursorem Sobo-
ru Watykańskiego II, ale przede 
wszystkim kapłanem naznaczonym 
miłością duszpasterską. Powiedział-
bym, że w blasku swej świętości ge-
nialnie połączył wiarę z kulturą i kon-
kretnym zaangażowaniem” – powie-
dział Radiu Watykańskiemu abp Wil-
liam E. Lori. „Myślę, że ukazuje on 
solidne fundamenty świętości, na 
których Rycerze Kolumba zostali zbu-
dowani oraz daje fantastyczny przy-
kład tego, jaki powinien być pro-
boszcz. On był naturalnym przywód-
cą, umiał wciągnąć wiernych w orbitę 
swej duszpasterskiej miłości i głosił 
Ewangelię w sposób, który naprawdę 
poruszał serca i wyprowadzał wiarę 
poza mury kościoła, w czasach gdzie 
były silne nastroje antykatolickie. Był 
też wrażliwy na potrzebujących. Łą-
czył życie z wiarą – mówił papieskiej 
rozgłośni abp Lori. – Warto pamiętać, 
że zmarł w wielu zaledwie 38 lat  
w czasie pandemii grypy azjatyckiej, 

która opanowała wielką część USA. 
Można w tym dostrzec wiele podo-
bieństw do obecnego kryzysu COVID-
19. Podczas pandemii służył wiernym 
z tą samą miłością i tą samą hojno-
ścią, jakie okazywał przez całe swe 
kapłańskie życie. Zmarł bez wątpienia 
z powodu sposobu, w jaki poświęcił 
się swemu ludowi. Lubię mówić, że ks. 
McGivney był kapłanem papieża 
Franciszka, zanim ten się jeszcze po-
jawił i lubię myśleć o nim, jako paste-
rzu mej duszy.“ 

 

LIST APOSTOLSKI 
 

Odpowiadając na pragnienie na-
szego Brata, Wielebnego Leonarda 
Paula Blaira, Arcybiskupa Hartford, 
jak również wielu innych naszych bra-
ci w biskupstwie oraz wiernych Chry-
stusa, po konsultacji z Kongregacją 
Spraw Kanonizacyjnych, na mocy 
naszej władzy apostolskiej ogłasza-
my, że Czcigodny Sługa Boży  
MICHAEL MCGIVNEY, ksiądz diece-
zjalny, założyciel Rycerzy Kolumba, 
którego gorliwość w głoszeniu Ewan-
gelii i wielkoduszna troska o potrzeby 
braci i sióstr uczyniły wybitnym 
świadkiem chrześcijańskiej solidarno-
ści i braterskiej pomocy, z dniem dzi-
siejszym zostaje ogłoszony błogosła-
wionym, a jego wspomnienie litur-
giczne będzie obchodzone 13 sierpnia 
każdego roku, w miejscach określo-
nych przez normy prawa. 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Amen. 

 

W Rzymie,  
u Świętego Jana na Lateranie, 
dnia 13 września 2020, 
w ósmym roku mego Pontyfikatu. 
FRANCISCUS PP 

 

Homilia 
 

Moi drodzy bracia i siostry  
w Chrystusie 

List do Hebrajczyków jest skiero-
wany do wspólnoty przeżywającej 
kryzys. Autor natchniony nazywa go 
„słowem zachęty” skierowanym do 
chrześcijan, którym grozi opuszczenie 
wiary. To zagrożenie nie wynikało  
z żadnego prześladowania ze strony 
innych, ale ze znużenia wymogami 
chrześcijańskiego życia i z rosnącej 
obojętności na powołanie. 

List zwraca uwagę cierpiącej 
wspólnoty na wiele powodów, dla 
których jej członkowie powinni wy-
trwać we wspólnej pielgrzymce ku 
ojczyźnie niebieskiej. Autor przypo-
mina im, że istotnie, mają dookoła 
siebie „mnóstwo świadków”, którzy 
zapewniają ich, że trudy ludzkiego 
życia mają znaczenie, gdy są przyjęte 
jako Boże karcenie i jeżeli chrześcija-
nie wytrwają w wierności słowu, któ-
remu uwierzyli, mogą być pewni, że 
otrzymają niewzruszone królestwo 
Boga (Hbr 12,14-29). 

W swojej pięknej refleksji o świę-
tości papież Franciszek decyduje się 
wymienić kilkoro spośród tych świad-
ków: „Abraham, Sara, Mojżesz, Gede-
on i inni”. Dziś w imieniu Kościoła pa-
pież Franciszek uznaje jeszcze jedne-
go: młodzieńcze, radosne oblicze 
duszpasterza – księdza Michaela  
McGivneya. 

Ojciec Święty prosi nas przede 
wszystkim o to, byśmy zauważyli 
wierność Boga wobec Kościoła. Uzna-
jąc świętość życia księdza McGivneya 
zauważamy znaki opatrznościowej 
troski Boga, które pojawiają się  
w samą porę i które przemawiają oso-
biście do każdego z nas. Syn imigran-

Błogosławiony Ksiądz Michael McGivneyBłogosławiony Ksiądz Michael McGivneyBłogosławiony Ksiądz Michael McGivney   
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tów, który poświęcił swoje życie po-
słudze duszpasterskiej na rzecz tych, 
którzy niedawno przybyli do tego 
kraju; najstarszy z trzynaściorga ro-
dzeństwa, który pracował, by rodziny 
pozostawały jednością pewne swojej 
godności i bezpieczeństwa; apostoł, 
który troszczył się o ofiary pandemii, 
zanim sam zmarł zarażony chorobą. 
Wzór świętości, którą potwierdził cud 
nienarodzonego dziecka uzdrowione-
go in utero ze śmiertelnej choroby, 
która objęła już wiele jego narządów, 
który to cud wydarzył się, gdy rodzi-
na dziecka zwróciła się w modlitwie 
do ks. McGivneya. Chwalimy Boga za 
stosowność pory tego święta, za to, 
że 130 lat po śmierci ks. McGivneya 
krótkie życie tego świętego człowieka 
tak wymownie dotyka naszych dróg 
ku świętości. 

Powinniśmy nasłuchiwać, ponie-
waż Jezus wzywa każdego z nas do 
świętości, do tego byśmy byli 
„doskonali, jak doskonały jest Ojciec 
wasz niebieski” (Mt 5,48), byśmy byli 
„miłosierni, jak Ojciec wasz jest miło-
sierny” (Łk 6, 36). Sobór Watykański 
Drugi podkreślił ponownie owo po-
wszechne powołanie do świętości, 
przypominając Kościołowi, że 
„ wszyscy wierni chrześcijanie jakiej-
kolwiek sytuacji życiowej oraz stanu 
powołani są przez Pana, każdy na 
właściwej sobie drodze, do świętości 
doskonałej, jak i sam Ojciec doskona-
ły jest” (LG 11). 

Każdy i każda na właściwej so-
bie drodze... dwa stulecia przed So-
borem św. Alfons Liguori napisał, że 
Bóg chce, by wszyscy byli świętymi, 
każdy według swojego stanu: du-
chowni jako duchowni, świeccy jako 
świeccy, księża jako księża, małżon-
kowie jako małżonkowie, przedsię-
biorcy jako przedsiębiorcy, żołnierze 
jako żołnierze i tak wszystkie stany 
(...)” (Umiłowanie Jezusa Chrystusa  
w życiu codziennym, IV, II). Z pewno-
ścią życie księdza McGivneya może 
dodać otuchy każdemu z nas, ale naj-
bardziej tym, którzy są wezwani do 
świętości jako proboszczowie. 

Parafia ma być „Kościołem za-
mieszkującym pośród swych synów  
i córek” (Christifedeles Laici 26). Pa-
pież Franciszek naucza, że parafia 
zachowuje swoje znaczenie jako na-

rzędzie Ewangelii, jeżeli „utrzymuje 
kontakt z rodzinami i z życiem lu-
du” (Evangelii Gaudium 28). Życie 
księdza McGivneya jest ilustracją tego 
niezwykle bliskiego kontaktu kapłana 
z rodzinami i życiem swoich parafian. 

Jego formacja w praktyce duszpa-
sterskiej rozpoczęła się już w silnie 
wierzącej rodzinie, która zadbała  
o jego wzrastanie w łasce, kształtując 
atmosferę, w której on i dwóch jego 
braci mogło usłyszeć powołanie, by 
służyć Panu w kapłaństwie. Chociaż 
był doskonałym uczniem, zanim jesz-
cze otworzył książkę do teologii, pra-
cował w fabryce, gdzie na własne 
oczy zobaczył trudności, z jakimi mie-
rzyli się jego współpracownicy. Jako 
duszpasterz mógł zatem „pachnieć 
owcami”. 

Wiedział, jaki jest podstawowy  
i nieodzowny wymóg wobec księdza: 
kochał swoich wiernych. Jeden z jego 
biografów z wielkim uczuciem napi-
sał:  

Kochał swoich parafian. Jedyną 
rzeczą, którą lubił bardziej niż pra-
cę z nimi nad wielkimi planami  
i projektami, było wycofywanie się 
i przyglądanie się temu, jak pracu-
ją razem kierowani światłem Chry-
stusa. (PP, 195) 

 Ksiądz McGivney potrafił prze-
wodzić ludziom, stojąc za nimi i bez 
potrzeby wywyższania siebie. Cieszy-
ło go ich towarzystwo, organizował 
działania, które kształtowały wspól-
notę. Był z nimi w ich smutkach,  
w czasach śmierci i żałoby. Uświęcało 
go to, co księża w parafii nadal robią 
każdego dnia. 

Jego „parafia” nigdy nie ogranicza-
ła się do nazwisk wpisanych w para-
fialnych księgach. Nie obce mu były 
więzienia i szpitale. Pielęgnował peł-
ne szacunku relacje z innymi wspól-
notami chrześcijańskimi i przedstawi-
cielami władz państwowych. Był bu-
downiczym mostów i stronił od mu-
rów. 

Nawet jego sztandarowe osią-
gnięcie, jakim było założenie Rycerzy 
Kolumba, wyrosło z jego parafialnej 
posługi. Ponieważ tak dobrze znał 
swoich parafian, czuł wielką potrzebę, 
by pomóc mężczyznom troszczyć się 
o swoje rodziny i zapewnić im byt na 

wypadek swojej śmierci. Choć nie by-
ła to tradycyjna grupa parafialna, Ry-
cerze byli istotnie złączeni z Ciałem 
Chrystusa. Wielka bratnia organizacja 
2 milionów mężczyzn, która dziś 
obejmuje cały świat, zrodziła się  
z genialnej odpowiedzi proboszcza na 
dwa bliźniacze wyzwania, z którymi 
mierzyli się ludzie, którym służył. 

Podobnie jak gorliwość każdego 
dobrego duszpasterza, także zapał 
ks. McGivneya miał swoją cenę. Bli-
skość wobec ludzi nie izolowała go od 
bliskiego dzielenia z nimi również 
cierpień. Niczym Jezus, szlochał ra-
zem z nimi. Jego żal z powodu zbliża-
jącej się egzekucji przyjaciela, Chipa 
Smitha, sprawił, że sam skazany mu-
siał go pocieszać. Na długo przed 
dniem, w którym jego wycieńczone 
ciało poddało się chorobie, umierał 
każdego dnia dla swoich własnych 
pragnień, aby móc ofiarować swoje 
życie swoim przyjaciołom. Tak jak 
jego Mistrz. 

Jak dobrym jest Bóg, który dał 
nam błogosławionego Michaela Mc-
Givneya w tym czasie naszej wspólnej 
pielgrzymki. Jego oblicze widoczne 
jest pośród „mnóstwa świadków”, 
którzy przynaglają nas w tej drodze. 
Postać błogosławionego Michaela 
pokazuje nam, że życie to nie przed-
miot transakcji, ale dar, którym nale-
ży się dzielić. Uznajemy, że prawdzi-
wa cześć koncentruje się na właściwej 
relacji z Bogiem i drugim człowiekiem, 
szczególnie z tym, który jest na mar-
ginesie społeczeństwa oraz że chrze-
ścijańska jedność jest czymś więcej 
niż tylko przylgnięciem do wspólnych 
przekonań. Przyjmujemy, że Bóg tak 
jak powołał ks. McGivneya, tak też 
powołuje każdego z nas – we właści-
wym nam czasie i we właściwy nam 
sposób – byśmy byli narzędziami mi-
łosierdzia i w ten sposób okazali się 
godnymi niebiańskiego dziedzictwa. 

Wyrazy wdzięczności Najwyż-
szego Rycerza Carla Andersona 
wygłoszone podczas mszy św. be-
atyfikacyjnej 

W imieniu 2 milionów Braci Ryce-
rzy Kolumba i ich rodzin na całym 
świecie pragnę podziękować Eksce-
lencji arcybiskupowi Leonardowi Bla-
irowi i wszystkim zgromadzonym dziś 
w Katedrze św. Józefa, którzy pomo-
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gli sprawić, że doczekaliśmy się tego 
dnia.  

Chciałbym również podziękować 
poprzednikom arcybiskupa Blaira 
arcybiskupowi Danielowi Croninowi, 
który pomógł nam rozpocząć tę wę-
drówkę oraz arcybiskupowi Henry’-
emu Mansellowi. 

Jesteśmy również bardzo wdzięcz-
ni naszemu Najwyższemu Kapelano-
wi, Arcybiskupowi Williamowi Lori  
z Baltimore. 

Jesteśmy wdzięczni, że pomimo 
pandemii tak wielu Braci Rycerzy  
– hierarchów Kościoła, jest tu dzisiaj  
z nami. 

W szczególności dziękujemy Emi-
nencjom kardynałowi Seanowi O’M-
alleyowi oraz kardynałowi Timoth-
y’emu Dolanowi.  

Specjalne wyrazy podziękowania 
składam arcybiskupowi Mokrzyckie-
mu z diecezji lwowskiej, który przebył 
najdalszą drogę, aby być razem z na-
mi. Podróż Ekscelencji przypomina 
nam o ponad pięciuset tysiącach Bra-
ci Rycerzy spoza Stanów Zjednoczo-

nych i Kanady na Filipinach, w Mek-
syku, na Kubie, w Polsce, Ukrainie, 
Litwie, Korei i Francji. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni za po-
święcenie i profesjonalizm postulato-
rom procesu beatyfikacyjnego: dok-
torowi Andrei Ambrosiemu, o. Ga-
brielowi O’Donnellowi oraz Panu Bria-
nowi Caulfieldowi. 

Szczególnie mocno dziękujemy 
rodzinie księdza McGivneya za jej po-
święcenie oraz za wiarę naszej cu-
downej rodzinie Państwa Schachlów. 

Jesteśmy głęboko wdzięczni pa-
pieżowi Franciszkowi, który nadał 
księdzu McGivneyowi tytuł 
„błogosławiony”. 

Składamy dzięki również za to, że 
Eminencja kardynał Joseph Tobin jest 
tu z nami jako przedstawiciel Ojca 
Świętego, a także za to, że jest z nami 
nuncjusz apostolski w Stanach Zjed-
noczonych, arcybiskup Christophe 
Pierre. 

Wierzymy, że zrządzeniem 
Opatrzności jest fakt, iż beatyfikacja 
księdza Michaela McGivneya przypa-

dła na ten sam miesiąc, w którym 
papież ogłosił swoją wspaniałą ency-
klikę o braterstwie i przyjaźni spo-
łecznej, Fratelli Tutti. 

Pisze w niej, że „każdego dnia sta-
jemy przed wyborem: czy być miło-
siernymi Samarytanami, czy też obo-
jętnymi podróżnikami” (69). 

Wiemy, jaką decyzję podjął błogo-
sławiony Michael McGivney i wiemy, 
jaką decyzję podjęły miliony Braci 
Rycerzy, idąc za jego przykładem. 

Oto naprawdę jest dzień, który dał 
nam Pan, weselmy się i radujmy. 

Czyńmy to ze świadomością, że 
Pan uczyni ten dzień – podobnie jak 
uczynił każdego z nas – mając w tym 
cel: przyciągnąć nas ku Sobie, abyśmy 
przez to mogli wierniej i skuteczniej 
Mu służyć. 

Zainspirowani przykładem błogo-
sławionego Michaela McGivneya 
kroczmy naprzód z odnowionym du-
chem miłosierdzia, abyśmy również 
byli błogosławieństwem dla tych, 
których spotykamy. 

Katecheza KapelanaKatecheza KapelanaKatecheza Kapelana   

Papieska lekcja braterstwa 
Ktokolwiek dłuższy czas był za 

granicą i nie miał kontaktów z roda-
kami specyficznie zareaguje na 
dźwięk języka polskiego, usłyszany 
przypadkowo gdzieś w otoczeniu. 
Takie doświadczenie wywołuje reak-
cję bogatą w skojarzenia i jakby auto-
matycznie sprawia, że chcemy odna-
leźć naszego krajana i wymienić kilka 
zdań w ojczystym języku. Podobnie 
może zdarzyć się, kiedy Rycerz Ko-
lumba usłyszy jedno z bliższych mu 
słów-kluczy, tożsamych z naszym 
Zakonem. 

Biorąc do ręki najnowszą encykli-
kę Franciszka, nie sposób przejść 
obojętnie obok jej tytułu, który, choć 

zrozumiały dla wszystkich ludzi, to 
dla nas, zacnych braci, ma głębszy 
sens i znaczenie. Oto papież chce po-
dzielić się swoim nauczaniem o bra-
terstwie, które obok miłosierdzia, 
jedności i patriotyzmu, stanowi filar 
Zakonu Rycerzy Kolumba. Zatem 
przyjmujemy ten dokument jako na-
szą ojczystą mowę w gąszczu języ-
ków świata obcych Ewangelii i chce-
my zgłębić myśl Franciszka, aby do-
świadczyć tego, co Duch mówi teraz 
do Kościoła, co mówi do naszej brat-
niej organizacji. 

 

Tytuł 
Dokumenty Kościoła nie są pisane 

dla samych siebie. Zwykle nawiązują 

do aktualnych czasów i wydarzeń. 
Skoro Ojciec Święty za temat nowej 
encykliki społecznej wybrał brater-
stwo, to znaczy, że musimy przyjrzeć 
się jak przeżywamy i jak tworzymy 
braterskie więzi z ludźmi w Kościele,  
a zwłaszcza z innymi Rycerzami. 

Tytuł „Fratelli tutti” został za-
czerpnięty z „Napomnień” św. Fran-
ciszka z Asyżu. Ta wielka postać Ko-
ścioła, choć sam o sobie mówił „brat 
mniejszy”, zaprasza swoich czytelni-
ków do ożywienia w sobie postawy 
ewangelicznego braterstwa, czyli mi-
łości do każdej osoby, niezależnie od 
tego gdzie się znajduje, skąd pocho-
dzi i kim jest. Tak rozumiana miłość 
otwiera ludzi na siebie, stawiając ich 

Mam nadzieję, że mimo wielu utrudnień i ograniczeń w związku z pandemią dokładamy wszelkich starań, aby nie 
ustawać w wielkiej radości i dziękczynienia Bogu za dar beatyfikacji naszego założyciela ks. Michaela McGivneya.  To 
powinno mobilizować nas do szukania sposobów realizacji charyzmatów rycerskich w duchu bł. ks. Michaela i kon-
frontować ich z aktualną nauką Kościoła.  

Dlatego uznaliśmy, że tematem najbliższych katechez będzie najnowsza encyklika Papieża Franciszka odpowia-
dająca na problemy, które aktualnie przeżywamy. Bardzo dziękuje ks. dr. Krystianowi Wilczyńskiemu - kapelanowi 
Rycerzy diecezji Gdańskiej za podjęcie się tego dzieła. 
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w relacji równej godności i podob-
nych potrzeb. Istotnie, bowiem, jed-
nego mamy Ojca w niebie, a my 
wszyscy braćmi jesteśmy (por. Mt 
23,8n). Czy nie przypomina nam to 
naszych rycerskich zjazdów, kiedy 
spotykamy po raz pierwszy braci  
z Polski czy z zagranicy, a czujemy 
względem nich życzliwość i męską 
solidarność? Dzieje się tak, bo łączy 
nas jeden duch Zakonu Rycerzy Ko-
lumba. Pojawia się szacunek, poczucie 
równości i wspólnego celu w Kościele 
katolickim. To poczucie jest właśnie 
oznaką czegoś głębszego, wpisanego 
w nasz Zakon – braterstwa. 

Już we wstępie encykliki Ojciec 
Święty nawiązuje do średniowieczne-
go spotkania św. Franciszka z sułta-
nem Malik-al-Kamila w Egipcie. Na tle 
wypraw krzyżowych i wzajemnych 
napięć i konfliktów międzyreligijnych, 
święty poprosił sułtana o braterstwo 
i wzajemne poszanowanie, poprzez 
pokorne poddanie się wszelkiemu 
stworzeniu ze względu na Boga. Ta 
postawa zaskoczyła sułtana i okazała 
się skuteczną alternatywą drogi po-
koju, wobec agresji i sporów. 

Po ośmiu wiekach papież Franci-
szek idzie śladami patrona swojego 
pontyfikatu i wspomina braterskie 
relacje z Patriarchą Prawosławnym 
Bartłomiejem, a także Wielkim Ima-
mem Ahmadem Al-Tayyebem. Ich 
wzajemne inspiracje nakłoniły papie-
ża do wyjścia z inicjatywą wydania 
„Dokumentu o ludzkim braterstwie 
dla pokoju światowego i współistnie-
nia” (Abu Zabi 4.02.2019). Ojciec 
Święty zaznacza, iż nie był to jedynie 
gest dyplomatyczny, ale efekt szcze-
rego dialogu i wspólnego zaangażo-
wania. Nam, katolikom i Rycerzom 
Kolumba, pokazuje to, że Franciszek 
nie jest teoretykiem, ale sam idzie 
drogą wytyczoną Kościołowi. 

 

Okoliczności powstania 
Wszyscy wierzymy w Bożą 

Opatrzność, czyli w to, że Stwórca  
z największą miłością i największą 
mądrością kieruje dziejami świata. 
Jednocześnie jest tajemnicą, jak nasza 
wolność i nasze wybory mają wpływ 
na to Boże działanie. Wiemy tyle, że 
możliwa jest nasza współpraca z  Pa-

nem, przy zachowaniu absolutnej 
wolności Jego i naszej. 

Właśnie w czasie pisania encykliki 
o braterstwie, świat i Ojca Świętego 
zastała tzw. pandemia koronawirusa. 
Papież nie przestaje ufać Opatrzności 
i wpisuje zaistniałe okoliczności  
w swoją wypowiedź. Otóż sytuacja 
ogólnoświatowa odsłoniła, zdaniem 
Franciszka, mnóstwo niedoskonałości 
i ułomności na łonie ogólnoludzkiego 
braterstwa. 

 

Papież przywołuje fakt naszej glo-
balnej łączności ze sobą, która wcale 
nie przełożyła się na wzajemną po-
moc, ani na zrozumienie. Tak zwana 
pandemia pogłębiła jeszcze przepaści 
między krajami bogatymi a skrajnie 
ubogimi, odsłoniła nierówności spo-
łeczne i – chyba co najgorsze – domi-
nację kultu pieniądza, dobrobytu  
i systemowych rozgrywek wokół in-
teresu nielicznych. Te tematy będą 
powracać we „Fratelli tutti”, niczym 
refren pieśni wołającej o zmiany. 

Zapewne za natchnieniem Ducha 
Świętego, Franciszek wykorzystał 
aktualną sytuację i napisał bardzo 
wymowną i potrzebną encyklikę spo-
łeczną, odpowiadającą na pytania 
dzisiejszego człowieka. Co znamien-
ne, Ojciec Święty (znamy charakter 
jego tekstów) nie zwraca się w pierw-
szej kolejności do przywódców 
państw czy liderów biznesu, choć i oni 
będą przywoływani, lecz do każdego 
człowieka – do ciebie i do mnie – aby-
śmy zaczęli reformować świat od sie-
bie samych. 

 

Jako dziedzice Krzysztofa Kolum-
ba mamy podobne doświadczenie jak 
nasz przewodnik: Nie struktury, ani 
pieniądze czy królewskie kosztowno-
ści, ale ludzie przybili do wybrzeży 
Ameryki i tam spotkali innych ludzi. 
Choć zupełnie sobie obcy, mogli się 
poznać i przybliżyć się do siebie wła-
śnie na tym gruncie osobistym,  
a nie sztucznym, strukturalnym. Kie-
dy w przyszłości zabrakło tam posta-
wy braterstwa, okazało się, że stary 
świat przywiózł nowemu śmierć, 
zniszczenie, wyzysk i ból. Dzięki Bogu 
pierwotne założenie było pełne do-
broci i do niego wraca nasz Zakon. 

Papieskie przesłanie 
Biorąc do ręki encyklikę „Fratelli 

tutti” przyglądamy się jej układowi. 
Franciszek poprowadzi nas przez bar-
dzo osobiste podejście do problemu. 
Często da się odczuć co takiego prze-
żywał formułując poszczególne nu-
mery encykliki. Widać, że nie mamy 
tu do czynienia z teoretykiem – warto 
to raz jeszcze podkreślić – lecz z kimś, 
kto widział, doświadczył i wie.  N i e -
wątpliwie cenne dla Ojca Świętego 
jest doświadczenie miejsca pocho-
dzenia i posługa w Ameryce Łaciń-
skiej. To zupełnie inny świat, niż Eu-
ropa, a kwestie społeczne są specy-
ficzne. Dodatkowo papież jest w pew-
nym sensie biskupem dla całego 
świata, a zatem każdy mieszkaniec 
ziemskiego globu znajdzie w encykli-
ce cenne wskazania dla własnego 
kontekstu kulturowego i miejsca geo-
graficznego. 

Główne przesłanie poszczegól-
nych rozdziałów poznawać będziemy 
w następnych katechezach. Pozwoli 
nam to przyjrzeć się myśli Franciszka 
więcej niż tylko ogólnie. Dziś zarysu-
jemy jedynie problematykę tego do-
kumentu. 

Pierwszy rozdział stanowi opis 
aktualnej sytuacji na świecie, którą 
Franciszek określił nazwą mrok i za-
mknięcie. Ta część dokumentu będzie 
ciemnym tłem dla świetlistych wska-
zań Ewangelii, przywoływanych przez 
Piotra naszych czasów. Rozdział dru-
gi to odpowiedź Boga na kryzys ludzi 
zapominających o miłości braterskiej. 
Papież sięgnie do Biblii, aby ze Słowa 
Bożego zaczerpnąć mądrości do swo-
ich rozważań. Posłuży się tu przypo-
wieścią o miłosiernym Samarytaninie. 
Trzeci rozdział będzie wskazaniem 
konkretnych narzędzi do zaprowa-
dzenia koniecznych zmian. To, co 
uwidoczni się na pierwszym planie, to 
powtarzająca się zachęta do osobi-
stego zaangażowania się w sprawy 
blisko siebie. Ojciec Święty odwróci 
naszą uwagę od pokładania nadziei  
w strukturach, na rzecz troski o „my”, 
czyli o wspólne budowanie relacji 
między sobą. W czwartym rozdziale 
myśl Franciszkowa ukaże każdego  
z nas w kontekście całego świata. Tu 
bardzo pomoże myśl św. Franciszka  
z Asyżu o wspomnianym braterstwie 
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mimo różnic. Pojawi się postulat znie-
sienia granic separujących ludzi na 
rzecz określenia się we własnych gra-
nicach i otwarcie ich dla bliźnich. Po-
nieważ nie da się uniknąć tematu po-
lityki, piąty rozdział poświęcony zo-
stanie temu zagadnieniu. Papież nie 
zawaha się przypomnieć, że zasada 
miłości, nie ogranicza się do jedno-
stek, ale jest adresowana do wszel-
kich wspólnot i inicjatyw. Polityka nie 
stanowi tu żadnego wyjątku. Pojawią 
się też mocne słowa pod adresem 
odpowiedzialnych za wymiar poli-
tyczny społeczeństw. Szósty rozdział 
to propozycja wspólnego budowania 
cywilizacji opartej na zgodzie i praw-
dzie, do czego konieczne jest umiejęt-
ne spotkanie się ze sobą. Rozdział 
siódmy Ojciec Święty poświęci swo-
istemu proroctwu o przyszłości. Dale-
ki od taniego jasnowidzenia, Franci-
szek zawoła o zmianę podejścia  
i mocny zwrot ku prawdzie i sprawie 

pokoju. Z pewnością nie będzie to 
politycznie poprawny ruch i dlatego 
należy spodziewać się konfliktu. Na 
to wszystko już potrzeba przybrać 
pokorę i przebaczenie, które pozwolą 
zaprowadzić braterstwo. Na koniec 
papież stanowczo potępi niesprawie-
dliwość wszelkiej wojny i karanie 
śmiercią złoczyńców. Warto wiedzieć, 
że to właśnie Franciszek zmienił zapis 
Katechizmu i stanowczo wykluczył 
stosowanie kary śmierci, do tej pory 
postrzeganej jako ostateczność. No-
we spojrzenie jest dowodem na ciągłe 
dojrzewanie w przyjmowaniu Ewan-
gelii. Ostatni rozdział, nieco krótszy, 
to jakby punkt dojścia. Przywołana tu 
zostanie w swoim kształcie tożsa-
mość chrześcijańska, znaczenie religii 
w budowaniu pokoju, a także pojawi 
się apel o osobiste działania w kierun-
ku powszechnego braterstwa wzglę-
dem stworzenia. 

Tak papież Franciszek domknie 
klamrę świętego Biedaczyny z Asyżu. 
A nam zostawi znamienne dzieło do 
spełnienia. Zwłaszcza my, Rycerze 
Kolumba, chlubiący się braterstwem 
jako swoją zasadą Zakonu, winniśmy 
starannie wczytać się w słowa Paste-
rza Kościoła i pójść za nimi. Dodatko-
wo zostaliśmy umocnieni słowami 
abp. Lori ze Mszy Św. dziękczynnej za 
beatyfikację ks. McGivneya, w któ-
rych nazwał błogosławionego 
„kapłanem Franciszkowym”, wpisując 
go w nauczanie aktualnego papieża, 
choć o ponad wiek wcześniej. Bracia, 
mamy zatem pracę do wykonania! 
Szerzej o niej w następnych kateche-
zach. 

 

Vivat Jesus! 
 
Ks. Krystian Wilczyński KofC 

Nowi rycerzeNowi rycerzeNowi rycerze   
Wrzesień zakończyły dwie cere-

monie przyjęcia.  

Jedna 29-go w Tomaszowie Lubel-
skim, gdzie do Rady 15267 przyjęto 4 
nowych Rycerzy. 

Druga 30-go w Łomży, gdzie do 
Rady 14003 przyjęto 3 nowych Ryce-
rzy. 

 

Paździenik obfitował w liczne 
przyjęcia nowych mężczyzn do na-
szego Zakonu Rycerzy Kolumba. 

3 października do Rady 17050  
w Warszawie przyjęto 8 nowych 
członków i kilkunastu otrzymało sto-
pień rycerski. Na ceremonii obecny 
był Delegat Stanowy Krzysztof Zuba 
wraz z Małżonką Dorotą 

6 paździenika Rada 15142  
z Ostrowca Świętokrzyskiego prze-
prowadziła Ceremonię przyjmując  
w swoje szeregi trzech mężczyzn. 

6-go października odbyła się rów-
nież ceremonia w Chojnicach. 

W szeregi Rycerzy Kolumba wstą-
piło dwóch nowych Braci. 

8-go października w Jadachach 
przyjęto 6 mężczyzn w szeregi Ryce-
rzy Kolumba, tym samych dając po-
czątek nowej Radzie.  

11-go października Rada 14004 w 
Radomiu przyjęła w swoje szeregi 
trzech nowych Rycerzy Kolumba.  
A kolejnych dwóch awansowało do 
pełni rycerstwa. 

W Jastrowie 13-go października 
zostało przyjętych w szeregi rycer-
skie 7 nowych Braci w Radzie 17248. 
Ceremonię przeprowadził zespół  
w Rady 16964 z Chojnic. Równocze-
śnie pełnię rycerstwa osiągnęło 12 
rycerzy. 

 

Dnia 18 października przeprowa-
dzono kilka ceremonii przyjęcia: jedna 
z ceremonii została przeprowadzona 
w Samborcu w Radzie 15239, gdzie 
przyjęci zostali trzej nowi członkowie. 

 

Kolejna ceremonia tego dnia była 
przeprowadzona w Radomiu w Ra-
dzie 14004, gdzie przyjęto jednego 
członka, ale to wystarczyło, aby zo-
stała otwarta kolejna nowa Rada. 
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Tego samego dnia w Rudzie Ślą-
skiej do Rady 15649 przyjęto czterech 
nowych mężczyzn, a dwóch wprowa-
dzono w stopień rycerski. 

Natomiast Rada 15652 z Łomży 
przyjęła w Suwałkach 5 nowych 
członków. 

Kolejni dwaj nowi Rycerze w tym 
dniu zostali przyjęci Nowym Dworze 
Gdańskim do Rady 17534 

Wykaz ceremonii w dniu 18 paź-
dziernika kończy przyjęcie jednego 
nowego Rycerza w Lubaczowie  
w Radzie 17537. 

23-go października w Tomaszowie 
Lubelskim przyjęto kolejnego nowe-
go członka do Rady 15267 

Kolejnego dnia 24-go październi-
ka ceremonia przyjęcia odbyła się 
Łebie, gdzie do Rady 17316 przyjęto 
czterech nowych Rycerzy i jednego 
do Rady 15820 w Lęborku. 

W sumie 25 rycerzy dostąpiło peł-
ni rycerstwa. 

W Ostojowie natomiast miała 
miejsce ceremonia 25-go październi-
ka i tu przyjęto dwóch nowych męż-
czyzn do Rady 16165 

Tego samego dnia odbyło się 
przyjęcie w Radomiu w Radzie 17052, 
gdzie w grono rycerskie wstąpiło ko-
lejnych dwóch nowych mężczyzn. 

Natomiast 28-go października 
miało miejsce kolejne przyjęcie 
dwóch mężczyzn do dwóch Rad:  
nr 15708 w Wejcherowie i nr 15117  
w Gdańsku. 

Bardzo cieszymy się, że nawet  
w tak trudnym czasie Bracia Rycerze 
podjęli się bezpiecznego przyjęcia 
mężczyzn do grona Rycerzy Kolum-
ba. 

 

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

Rycerze Kolumba w akcji Rycerze Kolumba w akcji Rycerze Kolumba w akcji --- „Wiara przez uczynki” „Wiara przez uczynki” „Wiara przez uczynki”   
• Rycerze Kolumba z rady 15128 w Krakowie przekazali do Hospicjum św. Łazarza w Krakowie 30 litrów płynów do dezyn-
fekcji rąk oraz 400 maseczek ochronnych. 
• 30 października br. w Radomiu miało miejsce czuwanie modlitewne przed beatyfikacją ks. McGivneya zorganizowane 
przez Rycerzy Kolumba z rady 14004 w Radomiu! W spotkaniu wziął udział Delegat Stanowy Krzysztof Zuba wraz z małżonką 
Dorotą 
• 28 października br. odbyła się Msza Święta na zakończenie Jubileuszowego Roku 100-lecia Urodzin Papieża Polaka w pa-
rafii pw. św. Jana Pawła II w Stalowej Woli. Najświętszą Ofiarę sprawuje abp Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski. W uro-
czystości uczestniczyli Delegat Stanowy Krzysztof Zuba i inni przedstawiciele Rycerzy Kolumba. 
• 28 października br. we współpracy z Biurem Prasowym Konferencji Episkopatu Polski odbyła się konferencja prasowa 
przed Beatyfikacją Ks. Michaela McGivneya. Z uwagi na ograniczenia epidemiczne konferencja odbyła się zdalnie. 
• 28 października Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce Krzysztof Zuba brał udział w rozmowie o księdzu Michaelu 
McGivneyu w poranku rozgłośni katolickich. 
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• Rada Lokalna nr 17534 z Nowego Dworu Gdańskiego przeprowadziła zbiórkę żywności, w ramach której zebrano około 
600 kg artykułów spożywczych. Całość przekazano na rzecz stowarzyszenia opiekującego się bezdomnymi i potrzebującymi po-
mocy. 
• Rycerze Kolumba z rady nr 15652 w Łomży w kolejny już październikowy czwartek poprowadzili modlitwę różańcową,  
a następnie uczestniczyli we mszy świętej. Modlono się o o ustanie pandemii koronawirusa, uzdrowienie chorych oraz w intencji 
lekarzy, pielęgniarek i całej służby zdrowia 
• Dwa lata rady lokalnej nr 17137 w Górze Puławskiej! W dniu patrona rady, we wspomnienie świętego Jana Kantego (20 X) 
Rycerze Kolumba poprowadzili modlitwę różańcową oraz wzięli udział w mszy świętej z okazji jubileuszu rady. 
• W 36. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki rada Rycerzy Kolumba nr 17327 we Wło-
cławku swojemu patronowi złożyła kwiaty i znicze w miejscu, gdzie został wrzucony w nurt Wisły przez funkcjonariuszy Służby 
Bezpieczeństwa. 
• W sobotę 17 października Rycerze Kolumba ze słupskiej rady 15527 wzięli udział we Mszy św. sprawowanej  
w kościele Mariackim w intencji rodziców po stracie dziecka, a następnie w pogrzebie 59 Dzieci Utraconych. Łącznie w 12 pochów-
kach od 2015 roku, w Grobowcu Dzieci Utraconych na Nowym Cmentarzu w Słupsku pochowano 683 dzieci. 
• W Rudzie Śląskiej w niedzielę 18 października w Parafii pw. św. Piusa X odprawiona została Msza Święta dziękczynna  
z okazji 10 rocznicy powstania Rady Lokalnej nr 15160. 
• Rycerzom Kolumba z rady 15759 w Stalowej Woli udało zebrać środki pielęgnacyjne, które następnie przekazali na rzecz 
częstochowskiego DPS. 
• 15 października Rycerze Kolumba uczestniczyli w Jubileuszu 100 - lecia pobytu Sióstr Służebniczek w Witkowie. Msza św. 
pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka 
• W czwartek 15 października o godzinie 13:00 na antenie TV Trwam miała miejsce premiera filmu dokumentalnego pt. "Ks. 
Michael McGivney. Błogosławiony proboszcz". 
• Rycerze Kolumba z rady nr 14983 w Tychach zorganizowali i przeprowadzili zbiórkę ubrań dla bezdomnych. Ubrania prze-
wieziono do domu Sióstr Misjonarek Miłości w Katowicach. 
• Z okazji Dnia Papieskiego Rycerze Kolumba z Myszyńca zorganizowali konkurs "Święty Jan Paweł II widziany oczami i ser-
cem dziecka” 
• Rycerze Kolumba z Głogowa Małopolskiego zorganizowali kwestę do puszek na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia 
z przeznaczeniem na stypendia dla zdolnej młodzieży. 
• Jak co roku w Dzień Papieski " Rycerze Kolumba z Koszalina serwowali "kremówki". 
• Jak co roku w Dniu Papieskim Rycerze Kolumba z Rady 16964 na plebanii parafii Matki Bożej Królowej Polski  
w Chojnicach prowadzili zbiórkę krwi. 
• Rycerze Kolumba z Czeladzi włączyli się w zbiorkę na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia 
• Rycerze Kolumba z Witkowa odpowiedzieli na prośbę Rady Stanowej i w sobotę 10-go października rodzinnie modlili się  
w swojej parafii 
• W ramach Rodzinnej Pielgrzymki Rycerzy Kolumba na Jasnej Górze modliła się delegacja Braci, a pozostali Rycerze modlili 
się łącząc za pomocą Internetu i Telewizji Trwam. Różaniec i Apel Jasnogórski poprowadził Kapelan Programowy Ks. Wiesław Le-
nartowicz. Rodziny Rycerzy Kolumba Czarnej Madonnie zawierzył Delegat Stanowy Krzysztof Zuba, który przybył i modlił się 
wraz z małżonką Dorotą 
• W siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w dniu 9-go października odbyła się Konferencja "Kościół Św. Jana Pawła II - 
Niepodległość Ducha. Wśród prelegentów byli m.in.  Kardynał Stanisław Dziwisz i Abp Grzegorz Ryś. Konferencja była transmito-
wana w Internecie, a na miejscu uczestniczyli w niej m.in. Delegat Stanowy Krzysztof Zuba i o. Andrzej Kukła 
• Rycerze Kolumba z rady 17327 we Włocławku zorganizowali dla rodzin z dziećmi rajd rowerowy zakończony wspólnym 
ogniskiem przy leśniczówce. 
• Rycerze Kolumba z Wrocławia zorganizowali projekcję filmu „Nieplanowana”, którą połączono ze zbiórką na rzecz misji 
• Rycerze Kolumba z rady 16380 w Lubaczowie zorganizowali w parafii Niedzielę Rycerską oraz pomagali  
w zbiórce do puszek na Caritas. Rozdano zaproszenia i miały miejsce rozmowy w ramach spotkania dla kandydatów.  
• Różaniec na ulicach miasta, to inicjatywa modlitewna, w której wzięli udział Rycerze Kolumba z rady 15268  
w Rzeszowie. Obecni byli księża biskupi - nasz współbrat w rycerstwie, ks. bp Jan Wątroba - ordynariusz diecezji rzeszowskiej  
a także biskup pomocniczy ks. bp Edward Białogłowski 
• W Słupsku odbył się pierwszy Różaniec Męski ulicami miasta, zorganizowany przez Wojowników Maryi,  
w którym wzięli udział Rycerze ze słupskiej rady 15527. Po Mszy świętej 80 mężczyzn przeszło ulicami Słupska rozważając tajem-
nice radosne różańca. 
• Rycerze Kolumba zorganizowali Nowennę w intencji ochrony życia z papieżem Franciszkiem i Św. Janem Pawłem II 
 
Różaniec za Brata 
Zachęcamy do włączenia się w inicjatywę modlitewną polegającą na codziennym odmawianiu 1 dziesiątka różańca  
w intencjach zgłaszanych przez współbraci. Do zgłaszania intencji włączenia się w modlitwę zachęcamy nie tylko Rycerzy Kolum-
ba, ale także członków rodzin i innych parafian. Aby przyłączyć się do wspólnej modlitwy wystarczy wysłać poprzez stronę 
www.rycerzekolumba.com zgłoszenie do którego można dołączyć intencję, która będzie obmodlona przez dwadzieścia dni. 


