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Jesteśmy Rycerzami Kolumba. Jest nas ponad
2.000.000 mężczyzn, którzy służą Kościołowi
wprowadzając wiarę w czyn.
Członkami Rycerzy Kolumba mogą być jedynie mężczyźni, którzy ukończyli 18 lat i są praktykującymi katolikami pozostającymi w duchowej łączności ze Stolicą
Apostolską. Wymóg bycia praktykującym katolikiem
oznacza, że dany mężczyzna akceptuje Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego w sprawach wiary i moralności, dąży do życia zgodnego z przykazaniami Kościoła
Katolickiego, a także może przystępować do Sakramentów Świętych.
Kontakt
Jeśli chcesz zostać Rycerzem Kolumba lub dowiedzieć
się więcej o naszym Zakonie, napisz do nas na adres
email: czlonkostwo@kofc.pl

Modlitwa
o kanonizację
bł. Michaela McGivneya
Założyciela Rycerzy Kolumba

Boże, Ojcze nasz, opiekunie ubogich i obrońco wdów
i sierot, Ty powołałeś Twojego kapłana, błogosławionego Michaela McGivneya, aby stał się apostołem rodziny
chrześcijańskiej i prowadził młodych do pełnej poświęcenia służby bliźnim. Spraw, aby przykład jego życia i cnót
pomógł nam pełniej naśladować Twojego Syna, Jezusa
Chrystusa, wypełniać Jego przykazanie miłości i budować
Jego Ciało, którym jest Kościół. Niech przykład Twojego
sługi natchnie nas większym zaufaniem do Twojej miłości, abyśmy mogli kontynuować jego dzieło opieki nad
potrzebującymi i odrzuconymi. Pokornie Cię prosimy,
abyś raczył włączyć błogosławionego Michaela McGivneya do grona świętych Kościoła, jeśli taka jest Twoja
wola. Za jego przyczyną racz nam udzielić łaski, o którą
Cię prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
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Słowo Delegata Stanowego
Zacni Bracia
Za nami miesiąc grudzień, a więc
czas szczególny dla każdego z nas. Po
związanym z drugą falą epidemii,
znacznym wzroście zachorowań na
Covid-19, spotkaliśmy się z Delegatami
Rejonowymi i Wielkimi Rycerzami na
spotkaniach wirtualnych poświęconych w sposób szczególny roli Rycerzy
Kolumba, budowaniu braterstwa i pomocy potrzebującym.
Z ogromną radością obserwowałem
zaangażowanie wielu Braci z Rad Lokalnych w zbiórki żywności i pomoc
najuboższym. Dzięki kreatywności Braci udało się je zorganizować w sposób bezpieczny i pomóc najuboższym.
Również tradycyjne wigilie dla samotnych musiały zostać
zastąpione innymi działaniami. Wymagało to wyjścia ze
strefy komfortu i zaproponowania nowatorskich rozwiązań. Ale celem, który przyświeca w tego typu inicjatywach, jest nie tylko wsparcie materialne, ale również,
a może nawet przede wszystkim pokazanie tym Osobom,
że nie są na świecie same i jest ktoś, kto się o Nie troszczy. I właśnie za to pragnę Wam bardzo serdecznie podziękować.
Z wielu miejsc w Polsce spływały informacje o ogromnym zaangażowaniu Rycerzy Kolumba w parafiach i pomoc księżom proboszczom w przystrajanie kościołów,
budowie szopek i innych pracach porządkowych, a także
informacje o włączeniu się Braci w posługę liturgiczną.
Dziękuję za realizowanie w praktyce hasła: „Solidarni
z księżmi i biskupami”, które przyświeca nam już od wielu
lat.
W miesiącu grudniu odbyła się w Kielcach Ceremonia
Nadania Stopnia Patriotycznego 54 Rycerzom. Wielkim
zaszczytem dla zgromadzonych w Kościele Świętej Jadwigi było to, iż Mszę Świętą odprawił i homilię wygłosił
nasz Brat w rycerstwie – Ksiądz Biskup Jan Piotrowski.
W tym miejscu pragnę zachęcić wszystkich do odsłuchania słowa skierowanego przez Ordynariusza Kieleckiego,
w którym wskazał wartości, którymi powinni się kierować
Rycerze Kolumba. "Rycerz Kolumba to nie wojownik
i najemnik, ale świadek Jezusa Chrystusa, który ukształtowany Bożą łaską wprowadza zasady Ewangelii. Taki był
cel Bł. Ks. McGivneya". Niech te słowa służą jako motto
przy przygotowaniu programów działania na rok 2021.

W dniu 17-go grudnia w Krakowie,
w Kościele p/w Św. Jana Chrzciciela,
wspólnie z rodziną uczestniczyłem
we Mszy Świętej odprawionej w intencji będącej w ciąży Mai i Jej syna,
który zmaga się z obrzękiem płodu,
a więc schorzeniem identycznym jak
Mikey Schachle. Po raz pierwszy
w Polsce obecne były Relikwie Błogosławionego Księdza Michaela
McGiveya i Jego wstawiennictwu polecaliśmy tę rodzinę. Proszę wszystkich Braci o modlitwę w Ich intencji
za wstawiennictwem naszego Założyciela. Tydzień później w Częstochowie, w obecności Radcy Stanowego Stanisława Dziwińskiego, relikwie zostały przekazane Kapelanowi Stanowemu i zgodnie z poczynionymi ustaleniami będą one
peregrynowały po parafiach, gdzie działają Rycerze Kolumba.
Razem z Byłym Delegatem Stanowym Tomaszem
Wawrzkowiczem mieliśmy również zaszczyt uczestniczyć
w koncercie kolęd, który odbył się w Bazylice Jasnogórskiej i był w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia transmitowany w TVP1, a także spotkać się z Kapelanem Stanowym Ks. Arcybiskupem Wacławem Depo. Jednym z najważniejszych tematów rozmowy były mające odbyć się
na przełomie stycznia i lutego rycerskie Dni Formacji,
których hasłem przewodnim jest „Dekalog według nauczania Świętego Jana Pawła II”. Już dziś gorąco zachęcam Was do licznego uczestniczenia we wspólnej modlitwie i pogłębianiu swojej wiary. W tym miejscu pragnę
zwrócić się do Was słowami Świętego Papieża Polaka
wypowiedzianymi dwadzieścia lat temu u progu Nowego
Roku 2001. „Wyruszyliśmy w drogę, aby spotkać Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Przekraczając próg Drzwi
Świętych, doświadczyliśmy Jego tajemniczej obecności,
dzięki której dana jest człowiekowi możliwość przejścia
z grzechu do łaski, ze śmierci do życia. Syn Boży, który
dla nas stał się ciałem, sprawił, że usłyszeliśmy przemożne wezwanie do nawrócenia i miłości.

Ileż darów, ileż niezwykłych sposobności przyniósł
wierzącym Wielki Jubileusz! Przebaczenie otrzymane
i ofiarowane, wspomnienie męczenników, wrażliwość na
wołanie ubogich świata, świadectwa pełne wiary przekazane nam przez wierzących braci z wszystkich epok
— w tym wszystkim my także dostrzegliśmy zbawczą
obecność Boga w dziejach. Mogliśmy niejako dotknąć
W grudniu wspólnie z Byłym Delegatem Stanowym
ręką Jego miłości, która odnawia oblicze ziemi.”
Tomaszem Wawrzkowiczem i Delegatem Rejonowym
Janem Grądzkim, mieliśmy okazję spotkać się z Ks. KardyNiech początek Nowego 2021 Roku będzie czasem
nałem Kazimierzem Nyczem. Rozmowa dotyczyła m.in. zawierzenia Maryi i modlitwy za Jej wstawiennictwem.
zbliżającej się uroczystości beatyfikacji Kardynała Stefana „Pomagaj także nam, Maryjo, rozważać nasze życie zawWyszyńskiego i zaangażowania Rycerzy Kolumba w po- sze w duchu wiary. Pomagaj nam, byśmy potrafili szanomoc organizacyjną. Już wkrótce zwrócimy się z prośbą do wać chwile milczenia i kontemplacji w pośpiechu codzienBraci, którzy wyrażą chęć zaangażowania się w to dzieło. nego życia. Spraw, byśmy byli zawsze wrażliwi na wyma-
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gania prawdziwego pokoju, który jest darem Chrystuso- ciem, a każdy człowiek mógł żyć w sprawiedliwości i powego Narodzenia.
koju!
Zawierzamy Ci oczekiwania i nadzieje całej ludzkości: Amen!
«Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko; naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach na- Vivat Jezus!
szych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze
wybawiać, nie Panno chwalebna i błogosławiona!»
Krzysztof Zuba

Delegat Stanowy

Bogurodzico Dziewico, wstawiaj się za nami u Twego
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
Syna, aby Jego oblicze zajaśniało nad nowym tysiącle-

Katecheza
Boża motywacja
Pozostańmy w metaforze mechanika samochodowego, który ma dokonać pokaźnej naprawy wspaniałego
pojazdu. Przedmiotem działania jest ludzkie braterstwo,
a fachowcem papież reprezentujący Kościół. Pierwszy
rozdział encykliki to oględziny.

waż dotychczasowe żydowskie rozumienie bliźniego
ograniczało go do drugiego Izraelity. Odtąd, twierdzi
Franciszek, traciło swoją wyłączność i poszerzało granice
tak, że bliźnim dla Żyda mógł być właściwie każdy człowiek. Jednak bywało różnie, skoro Jezus wypowiedział
omawianą przypowieść z powodu tego ciągle wąskiego
patrzenia pewnego uczonego w Prawie.

Jak dla samochodu pomocą jest warsztat i mechanicy,
Inaczej spawa zaczęła wyglądać w Nowym Testamentak dla człowieka Kościół i świadomi jego potrzeb wierni. cie, który bazuje na licznych wypowiedziach Jezusa o chaPo zarysowaniu tła problemu w pierwszym rozdziale, rakterze powszechnym. Nie ma wątpliwości, że dla ZbaFranciszek otwiera nam słowo Boże, które jest przecież wiciela bliźnim jest każdy człowiek w potrzebie.
instrukcją wszelkich napraw według planu naszego KonZauważmy, że jest to podstawa do działalności dobrostruktora.
czynnej organizacji chrześcijańskich. Jako Rycerze Kolumba nie pytamy przecież potrzebujących o wyznanie, tylko
Słowo Boże na teraz
okazujemy im miłosierdzie tak po prostu. W tym wszystPismo Święte jest zapisem słowa Bożego. Wierzymy, kim naśladujemy Jezusa i świętych. To podejście broni nas
że zawiera ono wszystkie zbawcze prawdy, które Bóg przed tworzeniem zamkniętych grup, które mogłyby
chciał nam przekazać. Mówimy słusznie, że powstało ono dbać wyłącznie o siebie samych.
za pośrednictwem autorów będących pod natchnieniem
Papieska refleksja przypomina sytuację z czasów bł.
Ducha Świętego. Dzięki temu treść Biblii jest zawsze akKs.
McGivneya, który zauważył dyskryminowanie katolitualna i w cudowny sposób zawsze odnosi się do „tu
ków
przez protestanckich przedsiębiorców. Zakładając
i teraz” naszego życia.
nasz Zakon, ks. Michael nie przewidywał wykluczania
Wie o tym Franciszek, który nie gdzie indziej, tylko kogokolwiek, chociaż naturalnie pierwszymi beneficjenw Bożym słowie szuka światła na drogę Kościoła ku bra- tami mieli być katolicy.
terstwu. Papież zaprasza nas do wczytania się w przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Ten fragment stanoKim jest potrzebujący?
wi podstawę teologiczną omawianego dokumentu, co
Wiemy już jaką postawę promuje Jezusowa przypozapewnia, iż jest on przedłużeniem nauczania samego
wieść,
pora przyjrzeć się podmiotowi potrzebującemu
Chrystusa.
pomocy, czyli sytuacji człowieka porzuconego.

Ślady braterstwa
w przestrzeni biblijnej

Mijają go osoby z wysokich sfer społecznych, a także
religijnych. Nie umieli poświęcić kilku chwil na uczynek
miłosierdzia. Możemy przypuszczać, że wymawiali się
brakiem czasu lub tak zwanymi ważniejszymi sprawami.
(Może przypomina to pierwszy nasz odruch po zaproponowaniu członkostwa w Zakonie Rycerzy Kolumba?).
W kontraście stawiany jest obcokrajowiec, nie zważający
na pochodzenie pobitego. Poświęcił mu swój cenny czas
i osobiście pomógł dojść do zdrowia.

Ojciec Święty prowadzi nas wybranymi scenami z Pisma Świętego, pozwalającymi lepiej uchwycić problem
rzeczonego dokumentu. Wprowadzeniem jest przypomnienie historii Kaina i Abla, zakończonej bratobójstwem.
Bóg pyta Kaina o los jego brata, co zdaniem Franciszka
jest znakiem Jego troski o swoje stworzenie. Nie rządzi
nami ślepy los, a Bóg nie jest obojętny na człowieka. ZaleOjciec Święty zachęca nas do spojrzenia w głąb siebie
ży Mu na przyjaznym życiu w kulturze przezwyciężającej
i
spytania
z którą z tych postaci się utożsamiamy. Zapewwrogość i zachęcającej do wzajemnej troski.
ne chcielibyśmy ochoczo wskazać na Samarytanina, ale
Papież następnie przywołuje postać Hioba, który wy- czy na pewno tak jest? Franciszek twierdzi, że jako ludzznaje, iż mamy tego samego Stwórcę, a Jego prawo obo- kość może i jesteśmy rozwinięci pod wieloma względami,
wiązuje każdego człowieka. Było to o tyle ważne, ponieStyczeń 2021
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ale w aspekcie towarzyszenia i opieki nad najsłabszymi
Osobiste działanie
nazywa nas „analfabetami”. Szczera odpowiedź na postaŚwiatło świeci w ciemności. Jest nadzieja na rozprowione wyżej pytanie pozwoli nam, Rycerzom Kolumba,
stanąć w nawróceniu i odkryć na nowo swoją chrześcijań- szenie mroków współczesnej postawy antybraterskiej.
Po pierwsze – pisze papież – nie należy oczekiwać
ską tożsamość.
wszystkiego od tych, którzy nami rządzą. To mogło by
Wzorując się na postaci Samarytanina mamy budo- uśpić nasze działanie. Należy czuć się współodpowiewać więzi mocne i silne, tworzyć przestrzeń spotkania dzialnym i angażować się czynnie we wspieranie zranioi dbałości o dobro wspólne, z którego korzystać mogą nych społeczeństw: „Niech inni dalej myślą o polityce lub
wszyscy, bez wyjątku. To postawa przeciwna egoizmowi ekonomii w swoich grach o władzę. Umacniajmy to, co
i dbałości o interesy wąskich grup. Mówiąc o tym, Franci- jest dobre i oddawajmy się służbie dobru” (FT 84). Pierwszek ciągle stoi mocno na ziemi. Nie chowa się za poboż- sze kroki należy stawiać „od dołu”, czyli od siebie i najnymi słowami i interpretacjami świętych tekstów. Wyraź- bliższego otoczenia.
nie wskazuje, na konieczność odpowiedzialnego działaW powyższą intuicję papieską wpisuje się zasada brania, zwłaszcza dla najsłabszych. To nie opcja, lecz naturalterstwa naszego zakonu. Ojciec Święty zachęca do spona cecha uczniów Chrystusa.
tkania się w „nas”, które jest silniejsze od zwykłej sumy
Aktualność przypowieści
indywidualności. Innymi słowy: „my” - wspólnota, to coś
więcej niż suma członków Zakonu. „My” to rzeczywistość
Ojciec Święty zauważa pewną prawidłowość. Otóż
do której każdy może wejść i umieścić w niej swoją siłę,
w każdych czasach, a zwłaszcza dzisiaj, wyjście w stronę
swój potencjał działania. Do tego musimy być jedno,
braterstwa napotyka ludzi ubogich i potrzebujących. Ciąa więc pojednani i uwolnieni od lęku. Czyż nie jest to wegle więc trzeba stawać do wewnętrznej walki o to czy być
zwanie dla nas, Rycerzy Kolumba, w tych dziwnych czamiłosiernym Samarytaninem, czy uciekającymi od odposach?
wiedzialności przechodniami. Jednocześnie Franciszek
zaznacza, iż opcją wybieraną przez Jezusa jest zawsze
W ten sposób staniemy się bliźnimi tych, którym
ubogi. Autor dodaje, że Pan ufa naszej wrażliwości skłon- chcemy pomagać. Pokonamy wszelkie bariery i dotrzemy
nej do budowania społeczeństwa pełnego miłości na Jego do człowieka takim, jaki jest sam w sobie. Jest to szansa
wzór.
do odkrycia, że Jezus powołuje nas do bycia bliźnimi innych osób. Moim zdaniem słowo „bliźni” składa się
Analiza przypowieści skłania Franciszka do przyjrzenia
z „bliski” i „jaźń”. Rozumiem, że zakłada bliskość myśli,
się postaciom. Chronologicznie najpierw widzimy zbójmentalności, umiejętność wejścia w czyjąś sytuację, jakby
ców, których papież przyrównuje do współczesnych nikw czyjś umysł i całe życie w potrzebie. W tym świetle poczemnych ludzi interesów, władzy, gromadzenia i dzielemoc nie jest łatwym dostarczaniem potrzebnych dóbr
nia. Następnymi postaciami są przychodzący z daleka –
materialnych, ale całościowym wejściem w kondycję osoodcięci i zdystansowani od rzeczywistości. To ignoranci
by poranionej.
zapatrzeni w siebie, obojętni na los potrzebujących, których mają wokół siebie. Franciszek nie omija kwestii ich
Wołanie
religijności, podkreślając, że należy zweryfikować własną
pewnego Cudzoziemca
pobożność, która nie gwarantuje podobania się Bogu.
Papież wydaje się nawiązywać do nowotestamentowej
Ojciec Święty zamyka ten rozdział nieodwołalnym
myśli mówiącej, że wiara bez uczynków jest martwa. Do- i bezkompromisowym przypomnieniem, że owym najdaje też pewien paradoks, iż niekiedy niewierzący mogą bardziej potrzebującym jest Chrystus w drugim człowiemieć większą postawę miłosierdzia, niż ci, którzy mienią ku. To podstawowa motywacja uczynków miłosierdzia.
się specjalistami od relacji z Bogiem.
Nowy Testament wyraźnie utożsamia Jezusa z każdym
Papież wskazuje w tym kontekście jeszcze inną grupę
ludzi – współpracowników zbójców. Za takich postrzega
osoby poprawnie spełniające swoje funkcje społeczne, ale
żyjące ze zbójeckiego systemu i jego zasobów. To bezkarni przestępcy chronieni wadliwym prawem. Negują każdą
możliwość poprawy i sieją rozczarowanie oraz beznadzieję w sercach ludzi, gasząc ducha solidarności i hojności. To
istne błędne koło dyktatury.

potrzebującym (por. Mt 25,35). Każdy człowiek jest ukochany przez Boga i otrzymuje od Niego niezbywalną
godność. Ostatecznym ideałem człowieka jest podobieństwo do wspólnoty Trójcy Świętej, będącą czystą, wzajemną miłością. O tym trzeba głosić nie tylko z ambon,
językiem teologicznym, ale przede wszystkim przykładem życia i praktyką uczynków miłosierdzia.

Zatem, do boju! Do walki o godność każdego napotkanego
człowieka.
Wreszcie Franciszek kieruje nasz wzrok na osobę rannego. Widzimy w nim siebie samych, zranionych instytucjami, bezbronnymi wobec ich nieludzkich działań. Padamy ofiarą mody – jak pisze Ojciec Święty – eleganckiego Vivat Jesus!
i poprawnego politycznie odwracania wzroku w inną
Ks. Krystian Wilczyński KofC
stronę.
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Biografia naszego założyciela
już w sprzedaży!
21 grudnia nakładem Wydawnictwa W Drodze na polskim rynku ukazała się biografia bł. ks. Michaela McGivneya. „Jesteśmy wdzięczni Bogu, że w osobie ks. Michaela
otrzymujemy wzór duszpasterza głęboko zatroskanego,
aby ludzie mogli żyć
w warunkach godnych
człowieczeństwa” – napisał we
wstępie do polskiego
wydania abp Wacław
Depo,
duszpasterz
polskich Rycerzy.

tysiące mężczyzn do bycia lepszym mężem, ojcem, sąsiadem i katolikiem oraz do pomagania potrzebującym. Zakładając w 1882 r. wspólnotę Rycerzy Kolumba, dał przykład prawdziwego życia Ewangelią.
„Ksiądz McGivney nie
szukał poklasku, ale
codzienną, mozolną
pracą, drobnymi krokami czynił rzeczy
wielkie. To jest wspaniałe przesłanie dla
wszystkich – aby zawalczyć o coś wielkiego, o niebo, trzeba
codziennie czynić małe dobro, które przyniesie wielkie owoce”
– powiedział Krzysztof Zuba, Delegat Stanowy, przywódca Rycerzy Kolumba w Polsce.

Kim
był
XIXwieczny ksiądz, który
wyprzedził
epokę?
Dlaczego
postawił
w parafii na pracę
z mężczyznami, aby
w ten sposób wesprzeć rodziny? Co
stanowiło inspirację
do najważniejszego
projektu jego życia –
Rycerzy
Kolumba?
Wreszcie, jak swoją
Patronat nad książką
wizją i determinacją w trosce o najuboższych wpłynął na objęło wiele polskich mediów i redakcji, nie tylko religijkształt Kościoła w Stanach Zjednoczonych i na całym nych, ale również świeckich, m.in. TVP 1, Telewizja Trwam,
świecie?
„Gość Niedzielny”, „Niedziela”, „Przewodnik Katolicki”,
„Idziemy”, Teologia Polityczna”, „Wszystko co Najważniejsze”, miesięcznik „W drodze”, Radio Maryja, dominiNa te i wiele innych pytań odpowiada książka pt. kanie.pl,
Opoka.org.pl,
Aleteia.pl,
wiara.pl,
Duszpasterz. Błogosławiony ksiądz Michael McGivney a także Konferencja Episkopatu Polski.
autorstwa Douglasa Brinkleya oraz Julie M. Fenster. Ten
bestseller „The New York Times” to błyskotliwa analiza
początków katolicyzmu w USA, a także dziejów i moty- Książkę można nabyć na stronie Wydawnictwa
wacji niezwykłego kapłana, założyciela Rycerzy Kolumba „W Drodze”
– bł. ks. Michaela McGivneya.
www.kofc.pl/przek/20210108
Duszpasterz to nieszablonowa biografia zwykłego –
niezwykłego księdza, spisana na kartach piętnastu rozdziałów. Błogosławiony ks. McGivney swoim prostolinijnym życiem, postawą i wiarą inspirował, i nadal inspiruje,

Więcej o błogosławionym ks. McGivneyu można przeczytać na stronie www.mcgivney.pl
oraz w książce autorstwa Douglasa Brinkleya i Julie M.
Fenster.
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Wiara przez uczynki—grudzień
1 grudnia

2 grudnia

Bracia z Rady 16973 działającej przy Parafii Matki BoDelegat stanowy Brat Krzysztof Zuba włączył się
skiej Królowej Polski zorganizowali akcję „Paczuszka dla w akcję czytania encykliki „ O Bożym Miłosierdziu” zorgaMaluszka”. Akcja ta miała na celu wsparcie Domów Sa- nizowaną przez Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łamotnej Matki oraz Domów Dziecka w ramach działania giewnikach.
Fundacji Małych Stópek.
Podhalańscy Rycerze Kolumba w czasie pandemii
Rycerze z Rady 15415 z Nakła nad Notecią z Parafii im. śpieszą z pomocą Braciom Rycerzom i innym potrzebująBł. Ks. Józefa Jankowskiego modlili się modlitwą różańco- cym, angażując się w pomoc i inne akcje w parafiach,
wą o zdrowie w narodzie i zaprzestanie pandemii. Była to wzywając do odpowiedzialnego potraktowania nauczania
akcja realizowana w ramach programu piątej niedzieli św. Jan Pawła II, zwłaszcza w kontekście życia nienaromiesiąca.
dzonego.
3 grudnia
W kościele Świętego Krzyża w Kozienicach delegacja
Rady 15420 uczestniczyła we Mszy Świętej odprawionej
Rycerze z Rady 17327 działającej przy Parafii Fatimprzez Ks. Biskupa Henryka Tomasika. Po Mszy Jego Eksskiej we Włocławku są inicjatorami zbiórki „Kilo Serca”.
celencja Ks. Biskup otrzymał „Kryształowe Serce” od
Akcja polega na zbiórce artykułów spożywczych oraz
przedstawicieli Domowego Hospicjum im. Matki Kazimiechemicznych, które można składać do specjalnych pory Gruszczyńskiej w Kozienicach.
jemników oznaczonych plakatem akcji w wyznaczonych
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sklepach. Z przekazanych artykułów będą przygotowy- Mszy Św. i spotkań dla Singli. Ślubu udzielił o. Andrzej
wane paczki dla potrzebujących.
Kukła, który wraz z Rycerzami Kolumba z Rady 17050,
jest pomysłodawcą i prowadzącym comiesięcznych Mszy
Rada 16105 Rycerzy Kolumba z Wrocławia w okresie
Św. i spotkań dla poszukujących.
Adwentu zachęca do wsparcia naszych misjonarzy w Pe6 grudnia
ru Ks. Macieja Słyża i Ks. Dariusza Flaka.
Bracia z Rady 14004 z Radomia przeprowadzili comieRada 17327 im Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku zaprosiła wszystkich mężczyzn na Koronkę do sięczne modlitewne spotkanie mężczyzn – Męski RóżaBożego Miłosierdzia, a po niej na Męski Różaniec do pa- niec, które odbyło się w kościele pw. Świętego Krzyża na
radomskim osiedlu Halinów. Zwyczajem modlitewnych
rafii Fatimskiej.
spotkań, które organizują Rycerze Kolumba, jest świa4 grudnia
dectwo głoszone po Eucharystii. Konferencję poprowaRycerze Kolumba z Rady 16405 z parafii pw. Jezusa dził por. Karol Cierpica, który służył na misji w AfganistaMiłosiernego w Brodnicy przygotowali drzewko adwen- nie. Opowiadając swoją historię o zamachu terrorystycztowe. Na gałązkach drzewka umieszczone zostały nym w Ghazni, z którego został uratowany przez amerychmurki z numerkiem i informacją, co ma się znajdować kańskiego żołnierza Michaela Ollisa. Z uwagi na ograniw paczce, np. słodycze, owoce, kawa czy herbata. Każdy czenia związane z pandemią Różaniec był transmitowany
z wiernych może wziąć jedną chmurkę ze sobą i osobiście również online na kanale YouTube Rycerze Kolumba Raprzygotować paczkę, która przynosi z powrotem do ko- dom.
ścioła. Paczki te będą przekazane do DPS w Brodnicy.
Na zaproszenie Rycerzy Kolumba z Rady 15416
Bracia Rycerze z Rady 17316 im. św. Michała Archanio- w Chmielniku (pow. kielecki) na Mszy Św. pojawił się
ła w Łebie we współpracy z Caritas Parafii Św. Jakuba Święty Mikołaj, który obdarował podarkami najmłodApostoła, wolontariuszami Szkoły Podstawowej i kołem szych uczestników Eucharystii.
Młodego Kolpinga, zaprosili do włączenia się w akcję
We Włocławku odbył się kolejny Męski Różaniec. Mo„Zbiórka żywności”, która odbywała się w sklepach na
dlitwie przewodniczył Kapelan włocławskiej Rady Ryceterenie Łeby.
rzy Kolumba nr 17327 o. Damian M. Kosecki CCG - pro5 grudnia
boszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej. Rycerze i pozostali
mężczyźni włączyli się w prowadzenie poszczególnych
Rycerze z Rady 16100 działającej przy Wydziale Dusztajemnic.
pasterstwa Trzeźwości w Tarnowie, zgromadzili od sponsorów oraz z własnych darowizn kwotę 3350 zł na zakup
7 grudnia
najpotrzebniejszych artykułów życia codziennego takich
Pomimo przeciwności spowodowanych pandemią,
jak odzież, chemia gospodarcza, środki czystości. Dary te
Rycerze Kolumba z Rady 14004 przy parafii p.w. Matki
otrzymały dzieci z rodzin wielodzietnych, wychowywane
Bożej Częstochowskiej w Radomiu, pamiętają o naszych
przez samotne matki lub ojców. Pozostałą część paczek
najmłodszych braciach i siostrach. Z zachowaniem wszelprzekazano dla dzieci ze świetlicy przy Bazylice Katedralkich obostrzeń sanitarnych kontynuują dzieło organizacji
nej w Tarnowie.
poczęstunku dla dzieci uczestniczących w Roratach. Po
Rycerze Kolumba z Rady 15239 działający przy parafii zakończonej Eucharystii Bracia częstują dzieci słodkimi
Chrystusa Króla w Tarnobrzegu zachęcali do wzięcia bułkami, soczkami, owocami oraz batonikami, które są
udziału w akcji Paczuszka dla Maluszka. Na choince - Ad- zapakowane zgodnie z zachowaniem zasad sanitarnych.
wentowym Drzewku Dobroci – umieszczone zostały
8 grudnia
bombki, które można było zabrać do domu, przygotować
08 grudnia w Diecezji Sandomierskiej po Mszy Świętej
prezent (artykuły higieniczne: pieluszki jednorazowe,
chusteczki nawilżane, kosmetyki do pielęgnacji niemow- z udziałem Delegata Stanowego Rycerzy Kolumba w Polląt i artykuły dla mam) i przynieść do kościoła z naklejoną sce Krzysztofa Zuby, odbyła się ceremonia przyjęcia nowego członka do naszego Zakonu. Ceremonia w nowym
bombką.
rycie dała również szansę awansu Braciom do pełni RyMetropolita częstochowski Ks. Abp. Wacław Depo
cerstwa.
wzywał wszystkich wiernych do zapalenia 8 grudnia,
Na Jasnej Górze zabrzmiał dzwon "Głos Nienarodzow godzinach Apelu Jasnogórskiego, świecy w oknach
i modlitwy w intencji ładu moralnego, społecznego i po- nych". Mszy Św. w intencji nienarodzonych i ich rodziców
oraz o uspokojenie sytuacji w Polsce przewodniczył Ks.
koju w naszej ojczyźnie.
Bp Andrzej Przybylski. Po jej zakończeniu wszyscy zatroNowi Rycerze Kolumba w Diecezji Pelplińskiej. W dniu
skani o życie dzieci poczętych mieli możliwość symbolicz5-go grudnia w Parafii Kramarzyny w szeregi Rycerzy
nego uderzenia w dzwon. Polską Radę Stanową Rycerzy
Kolumba przyjętych zostało 14 nowych mężczyzn. Przy
Kolumba reprezentował Radca Stanowy Stanisław Dzitej parafii wkrótce powstanie nowa rada lokalna.
wiński.
W parafii św. Klemensa w Warszawie o godzinie 12.00
odbył się pierwszy ślub pary, która poznała się podczas
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9 grudnia

12 grudnia

Oficerowie Rady Stanowej Krzysztof Zuba - Delegat
Stanowy, Tomasz Wawrzkowicz - Były Delegat Stanowy
i Stanisław Dziwiński - Radca Stanowy spotkali się z Kapelanem Stanowym Arcybiskupem Wacławem Depo.
Omówiono m.in. program organizowanych przez Rycerzy
Kolumba "Dni formacji dla mężczyzn - Dekalog według
nauczania Świętego Jana Pawła II", które odbędą się w 18
miejscach w Polsce, na przełomie stycznia i lutego 2021
roku.

Z radością informujemy, że rada Najwyższa Rycerzy
Kolumba zatwierdziła powstanie Rady w Jadachach i nadała jej numer 17617.

Opłaty można nadal dokonywać na konto fundacji:
FUNDACJA RADY LOKALNEJ 14004
im. Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski w Radomiu
Rycerze Kolumba w Polsce ul. Wernera 57 26-600 Radom
Nr konta: 50 2030 0045 1110 0000 0313 1820
Z dopiskiem "Termosy dla bezdomnych"

stopień Rycerzy Kolumba. Nowo powołanym Braciom
serdecznie gratulujemy.

Święto Matki Bożej z Guadalupe, głównej patronki
Rycerzy Kolumba. Obraz z Jej wizerunkiem peregrynował
kilka lat temu po Polsce. Rady, które chciałyby odwiedzin
Królowej w tym wizerunku w swoich parafiach, mogą
zgłosić się do Księdza Wiesława Lenartowicza – Kapelana
Programowego Rycerzy Kolumba w Polsce, by ustalić
Odbył się Męski Różaniec zorganizowany przez Ryce- termin peregrynacji.
rzy Kolumba z Rady 15759 ze Stalowej Woli. Edycja ad12 grudnia w dniu Matki Bożej z Guadalupe
Rycerze
wentowa sugeruje podjęcie trudu wspinaczki wewnętrznej. Spotkanie na modlitwie niech będzie początkiem Kolumba zgromadzili się w kościele św. Jadwigi
"ataku szczytowego". Szczytem wydarzeń nadchodzą- w Kielcach, aby modlić się za wstawiennictwem patronki
cych tygodni jest oczywiście Uroczystość Bożego Naro- tamtejszej parafii. Mszy Świętej przewodniczył Ks. Biskupp kielecki Jan Piotrowski, który pod koniec Mszy Św.
dzenia.
ogłosił nominację Ks. Michała Kacprzyka na Diecezjalne10 grudnia
go Duszpasterza Rycerzy Kolumba. Zaraz po zakończeniu
Rycerze z Rady 14004 z Radomia działającej przy Pa- Eucharystii, odbyła się ceremonia inicjacji na Stopień Parafii Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski ruszają triotyczny pięćdziesięciu czterech Rycerzy Kolumba,
z akcją „Termosy dla bezdomnych”, deklarując zakup 100 przybyłych z różnej części Polski.
takich termosów. Działaniem tym, zachęcają ludzi dobrej
W sobotę 12 grudnia w Kościele pw. Św. Stanisława
woli do czynnego udziału w tym przedsięwzięciu, poprzez w Czeladzi odbyła się ceremonia przyjęcia nowych człondobrowolną wpłatę choćby drobnej kwoty na konto Fun- ków Rycerzy Kolumba Rady 15523: Ks. Piotra Markowicza
dacji. Za wszystkie zebrane fundusze zakupione zostaną z parafii św. Mateusza w Czeladzi i Stanisław Syjut z pamałe termosy, które zostaną przekazane bezdomnym, rafii św. Antoniego w Wojkowicach. Pozostali Bracia
będącym pod opieką Sióstr Misjonarek Miłości w Polsce. w stopniu pierwszym i drugim przeszli inicjacje na trzeci

Bracia z Rady 16105 z Wrocławia pomagali w zbiórce
i dystrybucji paczek dla podopiecznych Caritasu przy parafii Św. Franciszka z Asyżu.

Rada Lokalna 15195 z Opoczna przyjęła w poczet Rycerzy Kolumba 4 nowych Braci z Białaczowa, w tym proboszcza parafii – Ks. Kan. Henryka Wójcika. Jest to począRada 15915 w Tarnowie po Mszy Św. przyjęła do swo- tek budowy kolejnej rady lokalnej w Diecezji Radomskiej.
jego grona nowego rycerza. Podczas ceremonii MiłosierPodczas porannej Mszy Świętej przy wizerunku Matki
dzia, Jedności i Braterstwa pełnię rycerstwa otrzymało
Bożej z Guadelupe - Patronce naszej wspólnoty Rycerze
dwunastu Braci.
Kolumba Rady 17542 Nowa Dęba modlili się w kościele
Matki Bożej Królowej Polski.
11 grudnia
Rycerze Kolumba z Rady 1638 z Lubaczowa dziękowali

Jak co roku Rada 15011 z Dąbrowy Górniczej przygoto- za 5 lat działania. Rada w Lubaczowie powstała jako trzewała „ Szlachetną Paczkę” dla trzech najbardziej potrze- cia w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
bujących rodzin. W ten właśnie sposób rycerze realizują
13 grudnia
pierwszą zasadę Zakonu, jaką jest Miłosierdzie.
W Parafii pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią bracia w Bydgoszczy odbyła się Ceremonia Miłosierdzia, Jednoz Pionek przygotowują się na narodziny Chrystusa. Przy ści i Braterstwa, którą przeprowadzili Bracia z Rady 15117
urzędzie miasta stanęła szopka bożonarodzeniowa wy- z Gdańska. Przyjętych do wspólnoty zostało sześciu Brabudowana po raz ósmy przez 15 Rycerz z Rady 15631 im. ci, na czele z proboszczem parafii Ks. Mariuszem KucińŚwiętego Michała Archanioła, którzy powierzyli się Św. skim.
Archaniołowi Michałowi i pokłonią się Dzieciątku Jezus
Bracia z Rady 16719 z Warszawy, rozpoczęli zbiórkę
w Dzień Objawienia Pańskiego.
darów dla Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Dzięki
hojności ludzi dobrej woli zebrano 44 kartony żywności.
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Rycerze Kolumba z Rady 15267 z Tomaszowa Lubel- Władysława. Modlitwie przewodniczył Kapelan Rady skiego przeprowadzili inicjację dla dwóch nowo przyję- Ksiądz proboszcz Marcin Hanus.
tych Braci.
17 grudnia
Rycerze Kolumba z Rady 15415 w Nakle nad Notecią
Rada 17316 z Łeby przeprowadziła ceremonię Inicjacji
uczestniczyli we Mszy Św. sprawowanej w intencji ofiar 13
Nowych Rycerzy Kolumba w Kramarzynach. Wcielonych
grudnia 1981. Po niej Bracia złożyli kwiaty pod pomnikiem
zostało siedmiu Braci, co pozwoli utworzyć w przyszłości
Katyńskim w parafii Bł. Ks. Józefa Jankowskiego.
nową Radę Rycerską.
Podhalańscy Rycerze Kolumba modlili się na Mszy Św.
W Parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie na Czerwow 39 rocznicę wybuchu Stanu Wojennego. Wspólna monym Prądniku po Mszy Św. miała miejsce kolejna w Ardlitwa miała miejsce w Kościele św. Katarzyny przy obrachidiecezji Krakowskiej Ceremonia Miłosierdzia, Jedności i
zie Matki Bożej Solidarności i relikwiach Bł. Ks. Jerzego
Braterstwa, podczas której szeregi Rycerzy Kolumba poPopiełuszki. Po Mszy Św. odbył się Apel Poległych a powiększyły się o pięciu nowych Braci, natomiast do pełni
tem delegacje z pocztem sztandarowym Rycerzy KolumRycerstwa zostało awansowanych dwudziestu pięciu
ba przeszła do Krzyża Katyńskiego. Pod postumentem
Rycerzy Kolumba z rad krakowskich. Ceremonię przeproi pod obeliskiem Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki zapalano zniwadził zespół Braci z Rady 15128, której patronuje Brat
cze pamięci i złożono wiązanki kwiatów.
Albert Chmielowski. W uroczystości wzięli udział DeleW 39-tą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego gat Stanowy Krzysztof Zuba wraz z rodziną, a także
w Polsce – na Jasnej Górze Apel Jasnogórski w Kaplicy przedstawiciel Rady Najwyższej Szymon Czyszek.
Matki Bożej poprowadził Ks. Ryszard Umański - Kapelan
18 grudnia
Rycerzy Kolumba oraz Solidarności Archidiecezji CzęstoRycerze z Rady nr 17327, z parafii MB Fatimskiej
chowskiej. W rozważaniach wspominał ofiary stanu wojennego, Bohaterów, którzy oddali życie za Ojczyznę, z Włocławka, rozwieźli zebrane artykuły pierwszej poa także internowanych za walkę o wolną Polskę. Paster- trzeby, wśród chorych parafian. Przekazali również dary
skiego Błogosławieństwa udzielił zebranym Metropolita dla Schroniska dla Bezdomnych, które prowadzą siostry
Częstochowski Ks. Arcybiskup Wacław Depo - Kapelan Albertynki w Caritas Diecezji Włocławskiej.
Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce.
Rycerze Kolumba z Rady 17030 w Sierakowicach zor14 grudnia
W Sierakowicach w kościele pw. Św. Marcina, Rada
17030 przeprowadziła pierwszą Ceremonię Miłosierdzia
Jedności I Braterstwa, podczas której przyjęto siedmiu
nowych Braci, w tym jednego Księdza – kapelana Biskupa. 37 Rycerzy Rady z Sierakowic, na czele z Ks. Biskupem
zostało awansowanych do pełni rycerstwa. Na ceremonii
obecni byli: Konsultant Rady Najwyższej ds. Rozwoju
Brat Leszek Waksmundzki i Sekretarz Stanowy Brat Marek Ziętek.

ganizowali akcję zbiórki i przygotowania paczek świątecznych dla 45 rodzin.

"Troska o obiekty sakralne" to jeden z programów
działania Wiara Przez Uczynki Rycerzy Kolumba. Rada
17327 z Włocławka, realizując go w praktyce, przygotowała przy Kościele szopkę bożonarodzeniową.
Rycerze Kolumba z Rady 15160 w Rudzie Śląskiej nagrodzili dzieci uczestniczące w Roratach. W tym roku
przygotowali 60 paczek, które zostały wręczone na zakończenie Mszy Św.

15 grudnia

Rycerze Kolumba z Rady 15820 działający w ramach
Rada 15622 z Tomaszowa Mazowieckiego po Mszy Okrągłego Stołu z Rozłazina, założyli Rycerską Różę RóŚw. o godzinie 18.00 odprawionej w Kościele Niepokala- żańcową, której główną intencją modlitewną jest ochrona
nego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej przyjęła 2 życia poczętego.
nowych Braci w poczet Rycerzy Kolumba.
We wspomnienie Matki Bożej z Guadelupe Rycerze
Rycerze Kolumba z Rady 14983 Tychy - Czułów wy- Kolumba z Rady 16973 w Łączanach spotkali się na
słali do DPS Archidiecezji Częstochowskiej paczki z pielu- wspólnej modlitwie.
chomajtkami, chusteczki nawilżające, kremy i szampony.
Rada Rycerzy Kolumba 15 500 z Wodzisławia ŚląskieRycerze z Rady 16266 z Rembieszyc odwiedzili Dom go obdarowała na zakończenie Rorat 40 dzieci paczkami.
Samotnej Matki w Wiernej Rzece (diecezja kielecka). Było
W Parafii Kramarzyny miała miejsce Ceremonia Miłoto już kolejne spotkanie z podopiecznymi, którym od
sierdzia, Jedności i Braterstwa. W szeregi Rycerzy Kolumdwóch lat Bracia pomagają. Mieszkańcy domu otrzymali,
ba wstąpiło siedmiu nowych Braci, wypełniając tym saoprócz najpotrzebniejszych środków czystości, również
mym limit przynajmniej dwudziestu członków potrzebpieluchy i owoce dla maluchów.
nych do utworzenia nowej rady lokalnej.
16 grudnia
Rycerze Kolumba z Rady 15195 im. Świętego Jakuba
Bracia z Rady 15759 ze Stalowej Woli zgromadzili się Apostoła z Opoczna podjęli Krucjatę Modlitewną za Kona comiesięcznej modlitwie różańcowej. Intencja była ściół Święty. Krucjata odbywa się w czasie Adwentu. Każszczególna: za duszę zmarłego dzień wcześniej brata dego dnia, przynajmniej jeden z Braci, podejmuje post,
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uczestniczy we Mszy Św. roratnej oraz odmawia cały ró- czór wigilijny dla osób samotnych i ubogich, lecz paczki
żaniec.
będą rozdawane indywidualnie.
Rycerze Kolumba z Rady 16266 z Rembieszyc, przyRycerze Kolumba z Rady 17637 w Jadachach (pow. targotowywali Szopkę Bożonarodzeniową i choinki do ko- nobrzeski - Diecezja Sandomierska ) wspólnie z KSM zorścioła parafialnego.
ganizowali zbiórkę żywności i artykułów chemicznych dla
osób samotnych i ubogich z Jadachów, a także dla dzieci
Rycerze z Rady 17316 im. Św. Michała Archanioła
z Domu Dziecka w Skopaniu.
w Łebie (pow. lęborski) uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu zmarłego przed tygodniem Brata Śp. Jerzego
Rycerze Kolumba z Rady nr 14003 w Łomży przeproWieckiego.
wadzili zbiórkę środków na saturatory tlenu - potrzebne
w terapii CoViD-19.
Rycerze Rady 16893 z Mrzezina (pow. pucki) razem
z rodzinami przygotowali szopkę Bożonarodzeniową
Rycerze z Rady 17533 z Gowina (pow. wejherowski) po
i choinki do kościoła.
raz pierwszy przeprowadzili Ceremonię Zasad Rycerskich:
Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa. Przyjęto jednego kanRycerze z Rady 15416 z Chmielnika (pow. kielecki) zadydata do grona Rycerzy Kolumba, zaś dziewięciu Braci
prosili Świętego Mikołaja do miejscowości Papiernia gm.
dostąpiło pełni rycerstwa.
Raków. Święty Mikołaj odwiedził i obdarował podarkami
grzeczne dzieci.
W Parafii pw. Św. Jana Pawła II w Stalowej Woli Bracia
z Rady 15759 zainaugurowali Rok Świętego Józefa.
Rada 16405 w Brodnicy zebrała paczki przygotowane
przez parafian oraz ludzi dobrego serca z Brodnicy i ZeRycerze Kolumba z Rady 15420 z Kozienic podjęli trud
lgna, które we wtorek 22 grudnia zawiozą dla seniorów całonocnego czuwania w Kaplicy Wieczystej Adoracji
z Domu Pomocy Społecznej.
w Jedlni Letnisko. Choć zaplanowane na ten czas rekolekcje zostały z powodu epidemii przełożone na później, to
Rycerze Kolumba z Radomia z Rady 14004 przeproindywidualna adoracja stanowiła wielki dar dla wspólnowadzili zbiórkę żywności. Zebrano około 300 kg produkty. Modlono się za Braci i ich rodziny dotknięte pandemią
tów, które z pewnością będą przydatne na święta. Paczki
oraz w intencjach przyniesionych w sercach i powierzoz żywnością posortowano i rozwieziono do osób najbarnych przez inne osoby.
dziej potrzebujących z radomskiej parafii na Kapturze.
W dniu dzisiejszym nasi dwaj Bracia w rycerstwie Ro19 grudnia
man Banasik oraz Jerzy Kłosowski z Rady 15416 z ChmielRycerze Kolumba z Rady 14428 w Gilowicach (pow. nika (pow. kielecki) kierując się chęcią pomocy dla społeżywiecki) przeprowadzili jak co roku zbiórkę żywności dla czeństwa lokalnego odwiedzili dziś Chmielnickie Centrum
osób potrzebujących. W dniach od 6 do 20 grudnia ze- Kultury i naprawili kaloryfery.
brano żywność na kwotę ok 5000 zł i zrobiono 72 paczki
W kościele Uniwersyteckim Najświętszego Imienia
dla 44 rodzin i osób samotnych.
Jezus we Wrocławiu miała miejsce uroczystość nadania
Rycerze Kolumba z Rady 17050 na warszawskiej Woli, telewizji EWTN Polska patronatu Św. Andrzeja Boboli.
w sobotę, razem z parafialnym Caritasem, pomogli do- W Eucharystii uczestniczyli Ks. Bp Andrzej Siemieniewski,
starczyć paczki z żywnością do najbardziej potrzebują- O. Leszek Gęsiak, Ks. Arkadiusz Krziżok, oraz Rycerze Kocych w parafii św. Klemensa Hofbauera. W niedzielę, już lumba z Rady 16105. Na zakończenie Eucharystii na ręce
drugi tydzień z rzędu, po Mszach Św. rozprowadzali sian- Ks. Piotra Wiśniowskiego zostały przekazane relikwie Św.
ko na stół wigilijny, a w poniedziałek pomagali przy przy- Andrzeja Boboli.
gotowaniu szopki oraz oprawieniu i ustawieniu choinek
21 grudnia
w kościele.
Rycerze Kolumba z Rady 17538 z Witkowa (pow.
20 grudnia
gnieźnieński) zbudowali żłobek w Parafii pw. Św. MikołaPo Mszy Świętej w Parafii Matki Bożej Częstochow- ja.
skiej Królowej Polski w Radomiu odbyła się Ceremonia
Rycerze Kolumba z Rady 17316 w Łebie (pow. lęborski)
Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa, którą przeprowadził
wspólnie z Caritas zebrali dary żywnościowe, które zostaZespół Inicjacyjny Rady 14004 pod przewodnictwem Kały przekazane potrzebującym.
pelana Ks. Wiesława Lenartowicza. W Ceremonii Zasad
Rycerskich pełnię rycerstwa osiągnęło też pięciu braci.
22 grudnia
Powołanym Braciom serdecznie gratulujemy.
Dziś - w 143. rocznicę święceń kapłańskich błogosłaRycerze Kolumba z Rady 15142 z Ostrowca Święto- wionego księdza Michaela McGivneya - nasz Kapelan
krzyskiego ( Diecezja Sandomierska ) oraz ostrowiecki Stanowy, Ks. Abp Wacław Depo, Metropolita ArchidieceCaritas przeprowadzili zbiórkę artykułów spożywczych zji Częstochowskiej, spotkał się z przedstawicielami Ryceoraz chemii gospodarczej dla osób samotnych oraz ubo- rzy i wręczył relikwie naszego założyciela Kapelanom Rad
gich. Przygotowanych zostało ponad 120 paczek. Ze z Częstochowy, Radomia i Rzeszowa. Jest to kolejny krok
względu na pandemię, tym razem nie odbędzie się wie- w przygotowaniu do przyszłorocznej peregrynacji relikwii

Styczeń 2021

| 11

Bł. Ks. McGivneya w Polsce, która będzie połączona
Rycerze Kolumba z Dekanatu Kańczuga z Rady lokalz ogólnopolskim, charytatywnym dziełem pro-life.
nej 17563 pracowali przy przygotowywaniu dekoracji
wnętrz kościoła w Hadlach Szklarskich (pow. przeworski).
Rycerze Kolumba z rady 15391 w Końskich wcielili się
w rolę pomocników św. Mikołaja i rozwieźli dary do najRycerze Kolumba z Rady 16380 w Lubaczowie ustabardziej potrzebujących.
wiali i przyozdabiali choinki w katedrze w parafii św. Stanisława.
Rycerze Kolumba z Rady 17586 w Radomiu pracowali
przy budowie Szopki Bożonarodzeniowej.
Rycerze Kolumba ze Stalowej Woli z Rady 15759
udzielają się w pomocy potrzebującym oraz we wspólnoRycerze Kolumba z Rady 17316 wsparli wielodzietną
cie Kościoła, budując szopki i dekorując świątynię na
rodzinę z okolicy Łeby (pow. lęborski) pomocą materialną,
święta.
fundując modernizację ogrzewania centralnego w domu,
w którym zamieszkuje siedem osób, ufundowali czujnik
W środę 23 grudnia pierwsze Termosy dla Bezdomczadu i dymu, a także pomogli naprawić kuchnię gazową. nych przekazano Siostrom ze Zgromadzenia Misjonarek
Miłości. Ofiarowaliśmy 400 termosów oraz art. spożywRycerze Kolumba z Rady 15708 w Wejherowie przycze. „Termos dla osoby tkwiącej w kryzysie jest naczygotowali wczoraj 65 paczek dla dzieci i ministrantów na
niem, które niejednokrotnie ratuje życie” powiedział Brat
koniec rorat, jak również ozdabiali choinki i montowali
Andrzej Anasiak w Radiu Plus Radom.
żłobek.
24 grudnia
W „Głosie Pilskim i Złotowskim” ukazał się artykuł
Delegat Stanowy Brat Krzysztof Zuba złożył życzenia
o Rycerzach Kolumba z Jastrowia. Na uwagę zasługuje
fakt, że inicjatywa i treść tego artykułu należała do 90. dla Wszystkich Rycerzy Kolumba „ by w nadchodzące
letniego Brata ks. kan. Władysława Derynga z Rady Lo- Święta Bożego Narodzenia Maryja otaczała Nas i Nasze
kalnej nr 17607 w Jastrowiu (pow. złotowski) przy współ- rodziny płaszczem radości i nadziei, mocno przytulała do
Swojego serca”.
udziale Delegata Rejonowego Bartosza Ileckiego.
23 grudnia
Rycerze Kolumba z Rady 15128 w Krakowie wspólnie
z grupą charytatywną przy parafii św. Jana Chrzciciela
w okresie Adwentu przeprowadzili zbiórkę żywności, następnie rozprowadzili te dary dla najbardziej potrzebujących.
Rada Rycerzy Kolumba nr 15500 Wodzisław Śląski
i Radoszowy wraz z parafianami zebrali artykuły do dezynfekcji rąk i pampersy dla dorosłych. Środki przekazane zostały dla Hospicjum Domowego św. Katarzyna
w Jastrzębiu Zdroju.

Bracia Rycerze z Włocławka przeprowadzili akcje "kilo
serca". Z darów zostały zrobione paczki, które zostały
przekazane osobom potrzebującym i Caritas diecezji włocławskiej. Dziękujemy wszystkim którzy potrafili podzielić się z potrzebującymi, naszym przyjaciołom i dobrodziejom.
Jednym z głównych fundamentów Zakonu Rycerzy
Kolumba jest braterstwo. Chmielniccy Rycerze nie zostawili swojego współbrata Andrzeja samego z problemami
rodzinnymi. Rycerze zorganizowali wśród swej wspólnoty
zbiórkę funduszy na rehabilitację Szymona, syna Andrzeja.

Rycerze Kolumba z Rady 16766 im. Św. Łukasza
Podczas Pasterki o północy w Parafii Matki Bożej MiEwangelisty w Radomiu pomogli w ubraniu choinek
łosierdzia w Radomiu asystę liturgiczną sprawowali Ryw świątyni.
cerze Kolumba z Rady 14004 pod przewodnictwem ks.
W parafii Miłosierdzia Bożego w Gdańsku Migowie nie proboszcza Wiesława Taraski. Bracia Rycerze pięć lat tema jeszcze rady lokalnej ani nawet okrągłego stołu, ale są mu powołali w tej właśnie parafii Okrągły Stół, za pomoza to Rycerze Kolumba (afiliowani do Rady 15117). cą którego mogą wspomagać miejscową parafię.
W ostatnich dniach wszystkie dary dla potrzebujących
Rycerze Kolumba z Chojnic przygotowali asystę liturz parafii trafiły do odbiorców. Akcję po raz pierwszy koorgiczną w Parafii Matki Bożej Królowej Polski.
dynowali Rycerze Kolumba.
27 grudnia
Rycerze Kolumba z Rady 15500 Wodzisław Śląski
Jak co roku w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzez okrągłego stołu z parafii N. M. P. Królowej Rodzin z Jankowic Rybnickich wykonali dwie szopki Bożonarodzenio- niu w „Niedzielę Świętej Rodziny” w parafiach, gdzie dziawe i przystroili choinki, a podczas rorat rozdawali dzie- łają Rycerze Kolumba, organizowana jest modlitewna
ciom słodkie upominki. Wielki Rycerz Rady 15500 im. Ks. akcja zawierzenia rodzin Świętej Rodzinie.
Bolesława Kopca, w imieniu wszystkich Braci Rycerzy
W Janowie Lubelskim w obecności Delegata Stanowego
z tej wspólnoty rozdał dziś dzieciom nagrody na zakońKrzysztofa Zuby przyjęto dwóch nowych Braci
czenie rorat.
(wypełniając limit utworzenia nowej Rady Lokalnej)
Rycerze Kolumba z Rady 15708 w Wejherowie przy- i awansując do pełni rycerstwa 12 Braci. Mszę Św. poprzegotowali wczoraj 65 paczek dla dzieci i ministrantów na dzającą ceremonię odprawił Ks. Waldemar Farion - prokoniec rorat, jak również ozdabiali choinki i montowali boszcz Parafii Świętej Jadwigi. Ceremonię Miłosierdzia,
Jedności i Braterstwa poprowadził zespół z Rady 15759
żłobek.
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w Stalowej Woli. To już ósma rada w Diecezji SandomierRycerze Kolumba z Rady 17617 w Jadachach (Diecezja
skiej.
Sandomierska) przygotowali umiejscowioną przed kościołem Szopkę Bożonarodzeniową, przy której parafiaW Parafii pw. św. Michała Archanioła w Kańczudze,
nie rodzinnie modlili się i śpiewali kolędy.
podczas uroczystej Mszy Św. powołano Radę i Zarząd dla
nowo powstałej wspólnoty Rycerzy Kolumba.
Rada 16105 z Wrocławia przeprowadziła Ceremonię
Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa. Przyjęła do grona Rycerzy Kolumba trzech nowych Braci.
28 grudnia
Rycerze Kolumba z Rady 15239 w Tarnobrzegu
W Szczekocinach odbyła się Ceremonia Zasad Rycer- (Diecezja Sandomierska) zorganizowali w Parafii pw.
skich Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa. Przyjęto do Chrystusa Króla w Tarnobrzegu akcję Paczuszka dla Magrona Rycerzy Kolumba jedenastu nowych Braci, w tym luszka, w ramach której parafianie przygotowali prezenKs. Kan. dra Jana Jagiełkę - proboszcza parafii Św. Bartło- ty, które zostały przekazane do Domu Interwencji Kryzymieja Apostoła.
sowej i Domu Samotnej Matki w Rudniku n/Sanem.

Programy
Zacni Bracia !
Stajemy u progu Nowego 2021 Roku, dziękując Panu
Bogu za to, co za nami i jednocześnie patrząc z nadzieją
i postanowieniami na nadchodzący czas.

W czasie trwania pandemii nasze motto przewodnie
brzmi "Nie zostawiaj bliźniego w potrzebie". Dlatego apeluję do wszystkich Wielkich Rycerzy o stały kontakt
z Braćmi z rad lokalnych np. poprzez akcje telefoniczne,
smsowe, czy też listy whatsapp i udzielanie pomocy jeśli
takowa jest potrzebna. Również teraz nasi Kapelani potrzebują pomocy Rycerzy Kolumba przy organizacji wizyt
duszpasterskich i kolędowych, dlatego proszę Was
o kontakt z Nimi i ustalenie ich oczekiwań w tym zakresie.

Co roku początek stycznia nieodłącznie związany był
z organizacją Orszaków Trzech Króli, w które zaangażowane było bardzo wiele Rad Lokalnych Rycerzy Kolumba.
W tym roku nie dane nam będzie zorganizować tego
działania w tradycyjnej formie, dlatego wielu z nas zastaJak co miesiąc zachęcam Was do formacji w oparciu
nawia się, jak w czasie pandemii wzorem Monarchów ze
o Adhortację "Stańcie w Wyłomie". W tym miesiącu
Wschodu oddać cześć Nowo Narodzonemu. Pomysłów
w sposób szczególny polecam film "O męskomoże być wiele, dlatego zachęcamy, aby w tym szczególści" (www.kofc.pl/przek/20210108a). Proszę Was o przenym dniu zorganizować np.
słanie linku do filmu do innych Braci, a także innych męż- Adorację Najświętszego Sakramentu, by każdy mógł czyzn z zachętą do obejrzenia.
w skupieniu pomodlić się
Trwająca pandemia spowodowała, że w wielu para- Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych
fiach znacząco spadła ilość ministrantów służących przy
- Śpiewanie kolęd po Mszach Świętych i rozdanie koron,
ołtarzu. Dlatego wielu Rycerzy Kolumba zaangażowało
aby parafianie wracali w nich do
się w posługę liturgiczną. Bardzo ważne jest, aby czynić
swoich domów i kontynuowali modlitwę w swoich doto w sposób właściwy, dlatego podjąłem decyzję o powomach
łaniu Dyrektora ds Liturgii, który będzie wspierał Braci
- Rodzinne kolędowanie przy szopkach, które umiejscopragnących służyć przy ołtarzu.
wione są na zewnątrz kościołów
- Jasełka "on-line", które parafianie będą mogli oglądać za
W styczniu zachęcam również do włączenia się w akpośrednictwem Internetu
cję modlitwy różańcowej "V Niedziela". W tym miesiącu
- Śpiewanie (konkurs) kolęd z wykorzystaniem np. Goo- w sposób szczególny będziemy modlić się o powołania
gle Meets.
kapłańskie. Rozważania różańcowe zostaną przesłane na
skrzynki mailowe Wielkich Rycerzy. Warto również, aby
w tym dniu w Waszych parafiach dystrybuować biuletyn
To od naszej rycerskiej kreatywności oraz opinii księ"Rodzina żyjąca w pełni", w którym przybliżamy nauczadza proboszcza zależy, w jaki sposób zorganizujemy ten
szczególny dzień.
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nie Świętego Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego o rodzinie.
Styczeń to tradycyjnie okres wizyt kolędowych.
W tym roku w poszczególnych diecezjach mogą one
przybrać różne formy, dlatego zachęcam do udzielenia
pomocy księżom w ich organizacji, a na zakończenie
o zorganizowanie w parafii męskiego różańca lub Adoracji
Najświętszego Sakramentu.
Właśnie teraz tak ważne jest szerzenie idei braterstwa
i więzi pomiędzy rodzinami Rycerzy Kolumba. Dlatego
zachęcam Was do organizowania cyklicznych comiesięcznych spotkań, np. w kościołach po rycerskich Mszach
Świętych. W tym miesiącu zachęcam Was do zorganizowania Mszy Świętej z udziałem całych rodzin i symbolicznego złożenia sobie życzeń połączonego ze śpiewem
kolęd, oczywiście zachowując przy tym właściwe środki
ostrożności i dystans społeczny.
Na początku Roku Bratniego wprowadzając nową
Ceremonię Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa jako Rada
Stanowa zapowiadaliśmy, że będziemy dbać o coroczny
rozwój duchowy Rycerzy Kolumba, Zgodnie z tymi zapowiedziami odbędą się w 18 miejscach w Polsce "Dni formacji", na które Was bardzo serdecznie zapraszamy.
W tym roku będą one przebiegały pod hasłem
"DEKALOG WEDŁUG NAUCZANIA ŚWIĘTEGO JANA
PAWŁA II". Proszę Was o zarezerwowanie sobie terminu i
przybycie wraz z innymi Braćmi z Waszych Rad Lokalnych.

23 stycznia 2020 – Tarnobrzeg
30 stycznia 2020 - Sierakowice
30 stycznia 2020 - Gdańsk
30 stycznia 2020 - Kielce
30 stycznia 2020 - Częstochowa
30 stycznia 2020 - Rzeszów
6 lutego 2020 - Łomża
6 lutego 2020 - Łódź
6 lutego 2020 - Tarnów
6 lutego 2020 - Poznań
13 lutego 2020 - Szczecin
13 lutego 2020 - Warszawa
13 lutego 2020 - Radom
13 lutego 2020 - Wrocław
13 lutego 2020 - Kraków
13 lutego 2020 - Tomaszów Lubelski
20 lutego 2020 - Sosnowiec
20 lutego 2020 - Toruń
Vivat Jezus!

Krzysztof Zuba
Delegat Stanowy
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Kalendarium
Styczeń
1 Stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,
Pierwszy Piątek Miesiąca
2 Stycznia - Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu,
biskupów i doktorów Kościoła, Pierwsza Sobota Miesiąca
3 stycznia - Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim
6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego
7 stycznia – Pierwszy Czwartek Miesiąca
10 stycznia - Święto Chrztu Pańskiego
13 stycznia - Wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła
17 stycznia – II niedziela zwykła
19 stycznia - Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
20 stycznia – Wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika albo Wspomnienie św. Sebastiana, męczennika
21 stycznia – Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy | Dzień Babci
22 stycznia – Dzień Dziadka
24 stycznia – III niedziela zwykła - Patron dnia - Św. Franciszek Salezy
25 stycznia - Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
26 stycznia – Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i
Tytusa
28 stycznia - Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
31 stycznia – IV niedziela zwykła - Patron dnia - Święty
Jan Bosko
Luty:
2 lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej
Gromniczej | Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
3 lutego - Wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika (błogosławieństwo świecami)
4 lutego – Wspomnienie Św. Weroniki, Pierwszy Czwartek Miesiąca
5 lutego – Wspomnienie Św. Agaty, Pierwszy Piątek Miesiąca
6 lutego – Pierwsza Sobota Miesiąca
11 lutego - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, Światowy Dzień Chorego
14 lutego – Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy, Św. Walentego
15 lutego - Błogosławionego Michała Sopoćko, ojca duchowego Św. Faustyny
17 lutego – Środa Popielcowa
20 lutego - Świętych Franciszka i Hiacynty – Pastuszków
z Fatimy
21 lutego – Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu
22 lutego - Święto Katedry św. Piotra Apostoła
28 lutego – Druga Niedziela Wielkiego Postu – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami 2021
Vivat Jezus !

Marek Ziętek
Sekretarz Stanowy
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
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Członkostwo
Cieszymy się i witamy wszystkich mężczyzn, którzy
zostali Rycerzami Kolumba, bo chcą kontynuować dzieło
zapoczątkowane w 1882 roku przez księdza Michaela McGivneya. Dziś już błogosławionego.
Koniec roku jest czasem podsumowań i dlatego zobaczmy co udało się osiągnąć przez ostatnie pół Roku
Bratniego 2020/2021.
- Powstało 16 nowych Rad Lokalnych.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nowe Rady Lokalne
17542 Nowa Dęba
17600 Suwałki
17548 Wrzos
17534 Nowy Dwór Gdański
17550 Prabuty
17607 Jastrowie
17569 Szydłowiec
17586 Radom
17563 Kańczuga
17556 Chojnice
17535 Witkowo
17533 Gowino
17617 Jadachy
Kramarzyny
17633 Rusiec
Janów Lubelski

Rejon
4
6
11
14
14
22
27
29
30
33
40
14
4
21
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rada
14000 Kraków
15239 Tarnobrzeg
14989 Mierzyn
15117 Gdańsk
17050 Warszawa
17316 Łeba
16266 Rembieszyce
16105 Wrocław
14004 Radom
17030 Sierakowice
15708 Wejherowo

Rejon
1
4
9
14
18
21
25
28
29
33
41

- W sumie w ostatnim półroczu zostało przyjętych 292
nowych Rycerzy Kolumba, w tym 78 w grudniu.
Gratuluję i dziękuję wszystkim za Wasze wielkie zaangażowanie i troskę o rozwój naszego Zakonu w Polsce.
Ufam, że kolejne półrocze będzie również obfitowało
w liczne przyjęcia nowych członków do Rycerstwa.
Vivat Jezus!

Rafał Szczypta
Dyrektor ds. Programowych
- Co najmniej 10 nowych członków przyjęło 11 Rad Lokal- Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
nych.

Nowi Rycerze
Miesiąc grudzień obfitował w ilość przyjęć kolejnych
5 grudnia zespół inicjacyjny Rady 17316 z Łeby przyjął
nowych mężczyzn do Rycerzy Kolumba. W nasze szeregi 14 Rycerzy w Kramarzynach.
w tym miesiącu wstąpiło 78 katolickich mężczyzn.
Już 4 grudnia Rada 15195 z Opoczna przyjęła w poczet
Rycerzy 4 nowych braci z Białaczowa, w tym księdza proboszcza.

Kolejny mężczyzna do grona Rycerzy wstąpił 6 grudnia w Łodzi w Radzie 15279.
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7 grudnia Rada Lokalna 15759 w Stalowej Woli przyjęła
do swojego grona dwudziestoletniego mężczyznę. Podczas Ceremonii Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa pełnię
rycerstwa otrzymało 12 Braci. Uroczystość została poprzedzona Mszą Św. dziękczynną za dar beatyfikacji założyciela naszego Zakonu Ks. Michaela McGivneya, którą
sprawował Kapelan Rady Ks. proboszcz. Podczas uroczystości obecny był Delegat Stanowy Zacny Brat Krzysztof
Zuba.

13 grudnia również został przyjęty kolejny mężczyzna
do Rady 14271 w Warszawie.
Rada 15622 z Tomaszowa Mazowieckiego w dniu
15.12.2020r. po Mszy Św. w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej dokonała przyjęcia 2 nowych Braci w poczet Rycerzy Kolumba.

Kolejni dwaj mężczyźni zostali przyjęci do grona Rycerzy Kolumba w Radzie 15267 w Tomaszowie Lubelskim
w dniu 9 grudnia, a w styczniu planują już kolejną ceremonię przyjęcia.
10 grudnia Rada 15915 w Tarnowie po Mszy Św. przyjęła do swojego grona nowego rycerza. Podczas Ceremonii Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa pełnię rycerstwa
otrzymało 12 Braci.
W poniedziałek 14 grudnia w Sierakowicach w Kościele pw. Św. Marcina, Rada 17030 przeprowadziła pierwszą
Ceremonię MJB. Ceremonię poprzedziła Msza Św., której
przewodniczył Brat w Rycerstwie Ks. Bp. Wiesław Szlachetka z Gdańska. Po Mszy Św. odbyła się ceremonia

Natomiast kolejnych dwóch mężczyzn zostało przyjętych 12 grudnia do Rady 15523 w Czeladzi.

P r zy j ęc ia ,
podczas której
przyjęto 7 nowych
Braci,
w tym jednego
księdza
kapelana.

Tego samego dnia 12 grudnia kolejnych trzech mężNa
cereczyzn zostało przyjętych w miejscowości Rusiec przez monii obecny
Radę 17050 z Warszawy.
był Sekretarz
Stanowy Brat
W niedzielę 13 grudnia br. w parafii pw. Św. Mateusza
Marek Ziętek.
Ap. i Ew. w Bydgoszczy odbyła się Ceremonia MJB, którą
przeprowadzili Bracia z Rady 15117 w Gdańsku. Przyjętych
do naszego Zakonu zostało 6 nowych Braci na czele
z księdzem proboszczem.
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16 grudnia odbyła się w Kramarzynach kolejna Cere19 grudnia w Rejonie 13 odbyła się Ceremonia Zasad
monia Inicjacji na której zostało przyjętych 7 nowych, co Rycerskich Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa. Podczas
umożliwi utworzenie nowej Rady w tej Parafii.
ceremonii przyjęty został jeden nowy Brat oraz 12 Braci
dostąpiło godności trzeciego stopnia. Ceremonię przeW dniu 17 grudnia 2020 roku po wieczornej Mszy Św.
prowadził zespół Rady 14955 z Częstochowy.
roratniej w Parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie na
Czerwonym Prądniku odprawionej przez Zacnego Brata
Rycerze z Rady 17533 z Gowina po raz pierwszy przeKsiędza Proboszcza i koncelebrowana przez zaproszo- prowadzili ceremonię przyjęcia według nowych zasad.
nych Braci Księży z wystawieniem relikwii Błogosławio- Przyjęliśmy 1 kandydata do grona Rycerzy Kolumba.
nego Księdza Michaela McGivney miała miejsce kolejna 9 Braci przystąpiło do stopnia rycerskiego.
w Rejonie 1 Ceremonia Przyjęcia Miłosierdzia Jedności
i Braterstwa. Szeregi Rycerzy powiększyły się o 5 nowych
Braci. Awansowanych w Zakonie do pełni Rycerstwa zostało 25 Zacnych Braci z rad krakowskich, wśród nich jeden kapłan. Ceremonię przeprowadził zespół Braci
z działającej przy parafii Rady 15128, której patronuje Brat
Albert Chmielowski. Była to pierwsza w Polsce ceremonia
przy relikwiach naszego Założyciela, któremu powierzyliśmy zdrowie zagrożonego nienarodzonego dziecka.
Udział w uroczystości wziął Delegat Stanowy Krzysztof
Zuba wraz z Małżonką.

20 grudnia podczas Ceremonii Rycerskiej Rada 14004
z Radomia powiększyła swoje szeregi o 1 Brata, awansując do pełni rycerstwa 4 kolejnych Braci.

W dniu 27 grudnia w Janowie Lubelskim w obecności
Delegata Stanowego Krzysztofa Zuby przyjęto dwóch
nowych Braci (wypełniając limit utworzenia nowej rady
lokalnej) i awansując do pełni rycerstwa 12 Braci.
Mszę Św. poprzedzającą ceremonię odprawił Ks. proboszcz Parafii Świętej Jadwigi. Ceremonię Miłosierdzia,
Jedności i Braterstwa poprowadził zespół z Rady 15759
w Stalowej Woli. To już ósma rada w Diecezji Sandomierskiej (trzecia w tym roku bratnim!).
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Kolejne przyjęcie również miało miejsce tego samego
W grudniu miała miejsce jeszcze jedna Ceremonia.
dnia 27 grudnia w Mierzynie w Radzie 14989, gdzie zo- Uroczystość nadania stopnia Patriotycznego.
stało przyjętych kolejnych 2 mężczyzn do grona Rycerzy
W dniu 12 grudnia we wspomnienie Matki Bożej z GuKolumba, w tym jeden ksiądz proboszcz z nowej parafii.
adelupe w Kościele pw. Świętej Jadwigi w Kielcach 54 RyTrzecie przyjęcie 27 grudnia miało miejsce w Szczeko- cerzy Kolumba dostąpiło zaszczytu nadania Stopnia Pacinach. Zostało przyjętych do Rycerstwa 11 Braci, w tym triotycznego.
Ks. proboszcz. Przyjęcia dokonała Rada 16266 z Rembieszyc. Następna ceremonia w połowie stycznia i mamy
nadzieję na założenie tam nowej Rady.

13 grudnia w Szydłowcu po Mszy Świętej za Ojczyznę
odbyło się uroczyste złożenie przysięgi i przekazanie Insygniów Rycerskich Braciom z nowo powstałej Rady
17569 w Szydłowcu.
Kolejnego dnia we Wrocławiu 28 grudnia przyjętych
zostało 3 Braci, w tym jednego z Diecezji Kaliskiej.

Na koniec miesiąca 30 grudnia po wieczornej Mszy
Cieszymy się i witamy wszystkich mężczyzn, którzy
Św. w Bazylice Trójcy Przenajświętszej w Krośnie Zespół
zostali Rycerzami Kolumba, bo chcą kontynuować dzieło
Inicjacyjny Rady17051 przeprowadził Ceremonię Zasad
zapoczątkowane w 1882 roku przez księdza Michaela McRycerskich, w czasie której przyjęliśmy jednego kandydaGivneya. Dziś już błogosławionego.
ta, a dwóch Braci Rycerzy awansowało na trzeci stopień.

Styczeń 2021

| 18

Małżeńskim okiem
II. ONA
Świat współczesny niesie w sobie to
szczególnie niebezpieczne zagrożenie, że
lubi spłycać najważniejsze znaczenia. Generalnie bezrefleksyjnie podchodzimy do
najważniejszych dla nas zjawisk i procesów. Efektem takiego stanu rzeczy jest przyjęcie takiego
spłyconego obrazu za jedyny możliwy. Nie chodzi też
o to, żeby na okrągło medytować i rozmyślać, bo kiedyś
trzeba żyć i pracować, ale żeby wiedzieć, znać i dostrzegać różnicę.
Kobieta. Ileż o niej nie powiedziano, nie napisano i nie
zmyślono przy tej okazji na jej temat. Generalnie wydawać by się mogło, że nic więcej w jej kwestii nie wymyślimy i nie powiemy. I to jest prawda. Natomiast należy sobie powtórzyć i wydobyć na powierzchnię to, co już mądrego i prawdziwego zostało o niej powiedziane i zauważone.
Pierwszym co z męskiego punktu widzenia świata,
zwłaszcza biorąc pod uwagę krzywdzące stereotypy jakie

obrosły „kobietę”, trzeba pomyśleć i powiedzieć jest to –
kobieta jest człowiekiem. Niby to wiemy, niby się z tym
zgadzamy, ale dla żartów, dla hecy i zabawy, dla śmiechu
czasami jej lub im (kobietom) robimy niepotrzebne przykre przytyki, uwagi. Mężczyźni lubią pokazywać swoją

wyższość, ważniejszość, opatrznie rozumiane pierwszeństwo. Dlaczego to jest
takie ważne i dlaczego od tego zaczynamy? Otóż człowiek posiada niezbywalną
godność – ludzką właśnie. Godność ta nie
jest naszą zasługą, zdobyczą, przywilejem.
Ona jest nadana i to przez samego Stwórcę. Nie można jej odebrać, nadać, zmienić. Jest ona taka
sama dla każdego. W sensie stworzenia wpierw mówimy
o człowieku, dopiero potem rozróżniamy: mężczyzna
i kobieta. W tymże sensie Bóg jednocześnie, w tym samym momencie, stwarza kobietę i mężczyznę – jako
człowieka. Chronologia opowiadania biblijnego o stworzeniu wskazuje kolejność, ale wyłącznie po to, żeby pokazać, że ludzie różnią się między sobą cechami, ale nie
istotą. Człowieczeństwo jest jedno. Jest tą samą naturą
zarówno dla mężczyzny jak i kobiety. Bóg stwarza nas na
swoje podobieństwo. Polega ono na tym, że Bóg jest
przede wszystkim „wspólnotą” Ojca, Syna i Ducha. Naturą Boga jest wspólnota. Ludzka natura ową wspólnotę
pokazuje poprzez płeć, po to żebyśmy lepiej rozumieli
jedność tej różnicy. Jak zatem sami Bracia widzicie, spły-

canie rozumienia człowieczeństwa kobiety jest działaniem ostatecznie pozbawiającym i nas jakiejś naszej istotnej jego części. Zobaczcie, że Bóg jest tym, który jednocześnie życie daje i życie z siebie zradza. U ludzi jest do-
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kładnie tak samo. Mężczyzna życie daje, rodzi je kobieta.
Poprzez to rozdzielenie jesteśmy choć odrobinę w stanie
zrozumieć jak to jest możliwe u Boga. Mało tego trzeba
nam podkreślać przy każdej okazji jakiego zaszczytu dostąpiliśmy i jakim zaufaniem zostaliśmy obdarzeni. Aniołowie tego nie mają i najprawdopodobniej tego nam właśnie (o ile to prawidłowe określenie) zazdroszczą. Łatwo
teraz zrozumieć, że umniejszanie godności kogokolwiek
jest próbą jedoczesnego umniejszania godności Boga.
Jest to możliwe? Nie jest to możliwe. Jest to natomiast
wielce przykre i niezmiernie szkodliwe.
Drugim elementem na jaki chciałbym zwrócić uwagę
jest może drobiazg, ale rozrosły w świadomości niektórych ludzi wręcz do rozmiaru i znaczenia dogmatu. Otóż
Bóg w osobie kobiety wcale nie stworzył wygodnej i posłusznej „służącej”. Całe zamieszanie bierze się z opatrznego rozumienia pojęcia „pomoc”, które w opisie stworzenia człowieka w księdze Rodzaju w stosunku do niej
pada. Tymczasem pierwotne znaczenie użytego w oryginalnym tekście terminu bliższe jest rozumieniu pojęć
„ratunek”, „wsparcie”, „sukurs” niż służba. Kobieta bardziej więc powinna kojarzyć się z zdeterminowanym, bezkompromisowym wolontariuszem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego niż kuchtą. To jest jej
prawdziwe oblicze, pierwotna natura i właściwe zadanie.
Zobaczmy jak przez wielowiekową potoczność, schematyzm, wygodnictwo i wyrosłe na nich schematy społeczne, ostatecznie w mniemaniu naprawdę wielu mężczyzn
godność kobiety została zredukowana. Chcąc wrócić do
oryginalnego pomysłu Boga rozumianego w świetle pojęcia „pomoc”, musimy przypomnieć sobie, że człowiek

jest stwarzany jednocześnie (w tym samym momencie).
Zatem owa „pomoc” nie jest wskazaniem na płeć lecz
z uwagi na to, że płeć różnicuje osoby – określeniem sposobu ich wzajemnej relacji. Mężczyzna wobec tego powinien być dla kobiety taką samą „pomocą” jak ona dla niego. Mężczyzna jest silniejszy fizycznie, kobieta mentalnie.
Kobieta będzie miała identyczny problem z przesunięciem ciężkiej szafy jak mężczyzna z utrzymaniem swojej
motywacji (w obliczu problemów czy zagrożeń) na stałym
poziomie. Mężczyzna może 12 godzin monotonnie rąbać
drwa, ale nie wytrzyma pół godziny z płaczącym dzieckiem (chyba, że nauczy go tego kobieta).
Zacni Bracia, piszę to wszystko po to, żeby powiedzieć, iż do momentu w którym żyłem jakimś stereotypem, potocznym sposobem myślenia, do chwili w której
przestałem postrzegać płytko i bezrefleksyjnie swoją
żonę – wiało u nas nudą, a klimat był bardziej syberyjski
niż śródziemnomorski. Wszystko – o czym też uczy nas
choćby Św. Paweł – zaczyna się od zmiany myślenia. Gdy
zmienię myślenie, łatwiej będzie mi zmienić postępowanie. Nic się nie ruszy do momentu, w którym nie przywrócę swojej żonie godności jaką daje jej sam Bóg. Nie tyle
przywrócę, bo odebrać jej wszakże nie mogę nikomu,
a uznam, że taka właśnie jest – identyczna jak moja. Bóg
niczego mi nie odbierze, o nic nie stanę się nagle uboższy
w wyniku takiego postanowienia. Odwrotnie przybędzie
(i mi przybyło) coś, o co do tej pory byłem uboższy. Coś,
o co do tej pory byłem mniej szczęśliwy.

Andrzej Moskal
Rada 15759

Strajk kobiet a obrońcy życia
Dzisiejszy artykuł chciałem poświęcić rozważaniom i pogardą, traktując ich jako gorszych. Może nie nazywa
nad tematem: Kiedy zaczyna się życie? Jednak Duch św. tego w tak dosadny sposób, jednak nie okazuje im empatak pokierował wydarzeniami w moim życiu, że uznałem tii, a wręcz wyraża oburzenie protestami, uważając, że nie
takie podejście do sprawy życia
można dyskutować o zabijaniu
za błędne. To takie gotowanie się
dzieci nienarodzonych. To podejw sosie własnym. Wszyscy, jako
ście powoduję, że obie strony
wierzący
doskonale
wiemy
okopują się na swoich pozycjach
i uznajemy, że życie zaczyna się
i nie potrafią rozmawiać ze sobą
w chwili poczęcia. Koniec, kropka.
a jedynie krzyczą do siebie hasłami. Jednak, gdy przyjrzymy się
Chciałbym
podzielić
się
tym młodym ludziom, krzycząz Braćmi inną bardzo ważna kwecym „wybór, nie zakaz”, to bardzo
stią. Dlaczego młode kobiety
często okazuje się, że oni najzwyprotestują przeciwko wyrokowi
czajniej w świecie boją się. Nie dla
Trybunału. Co je skłania do takich
każdej kobiety zajście w ciążę jest
protestów i dlaczego tak bardzo
„stanem
błogosławionym”.
przy okazji „obrywa” Kościół. Na
U wielu kobiet istnieje strach
samym wstępie chciałbym zaprzed zajściem w ciążę. Ciąża moznaczyć, że nie jestem psycholoże skomplikować kobiecie życie
giem czy socjologiem, a moje
i my musimy uwzględnić to
przemyślenia wynikają z analizy
w swojej ocenie. To naprawdę nie
faktów.
są, w ogromnej większości kobiePo pierwsze wiele osób patrzy
ty, które decydują się na zajście
na protestujących ze strachem
w ciążę tylko po to, by dokonać
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aborcji. Aborcja nie jest niczym przyjemnym i zawsze wiąże się z osobistym dramatem kobiety, u której życie zostało wywrócone do góry nogami. Gdyż często, również
ojciec tego dziecka ucieka od odpowiedzialności i kobiety.
Kiedy ciąża może spowodować nieukończenie szkoły lub
zablokuje karierę zawodową. Tak, te kobiety mają prawo
do szczęścia, do wykształcenia i robienia kariery zawodowej. My jako obrońcy życia, bardzo często mówimy do
nich „ex cathedra”, że nie mogą tego robić kosztem życia
dziecka. Że życie jest święte! Że każdy ma prawo do życia.
Wiele w tym prawdy, ale mało empatii. Dodatkowo coraz
częściej można usłyszeć z ambony, że „osoby popierające
Strajk Kobiet nie powinny przystępować do komunii”, że
aborcja to grzech, to morderstwo. I to wszystko jest
prawdą. Jednak szatan nie przychodzi do kobiety i nie
mówi jej: „Zabij dziecko, będziesz szczęśliwa”. Nie. Tu jest
subtelność w działaniu „złego”. Kobieta usłyszy:
„Rozumiem Cię, rozumiem Twój ból, chcę Ci pomóc i mogę Ci pomóc, masz tabletkę, wiem, że cierpisz, Twoje życie wróci do normalności.” Zauważmy, że nie ma słowa
o zabójstwie, o grzechu. Oswaja się nawet słowo aborcja
sugerując, że jest to zabieg. Natomiast ze strony katolików słyszą o morderstwie, o grzechu, o tym jak bardzo
jest złe to co chcą zrobić. Która z tych opcji będzie atrakcyjniejsza dla przestraszonej kobiety?

Co więc możemy zrobić? Myślę, że musimy jako osoby
PRO-LIFE zmienić myślenie i zamiast za wszelką cenę
ochronić życie dziecka, chronić przede wszystkim kobiety. Jeśli one będą czuły się bezpiecznie, jeśli będą miały
zapewnione zrozumienie, wspierającego je ojca dziecka
i profesjonalne wsparcie odpowiedzialnych psychologów,
nie będzie problemu aborcji, lub będzie ona naprawdę
marginesem. Organizacje PRO-LIFE - wszystkie razem
- powinny zająć się kobietami, które stają w obliczu
ogromnego strachu o swoje życie. Chodzi więc o takie
wsparcie, by ciąża nie wywoływała strachu a radość. By
okres ciąży był stanem błogosławionym. To jest szalenie
trudne, ale jako człowiek wierzący wiem, że „dla Boga nie
ma rzeczy niemożliwych”. Może ogólnopolski telefon,
pod którym można uzyskać wsparcie i konkretną pomoc?
Może lepiej, by w każdej parafii był taki telefon do doradcy życia rodzinnego, który wykaże się empatią i zrozumieniem? Może zamiast zakazywać pokazać, że jest wybór, że zawsze jest adopcja.
Vivat Jezus!

Piotr Czapiewski
Dyrektor ds. Życia
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Papież Franciszek i Jan Paweł II
o rodzinie na Rok Rodziny
Drodzy Bracia w Rycerstwie

nali przyszłość, potrzebowali wyroczni, fatum, które im
powie co będzie. Z lękiem, z trwogą patrzyli ku przyszłoMusicie być silniejsi niż warunki, w jakich przyszło
ści. Inaczej ludzie Biblii. Wierzyli, że w tym co przed nimi
wam żyć - uczył Jan Paweł II ponad 30 lat temu.
jest Bóg. Dlatego odważnie, bez lęku szli w przyszłość
Zapewne żaden z nas nie myślał wtedy, że przyjdzie w nieznane. Przestrzeń pusta, nazywana przyszłością
mu jeszcze kiedyś tak żywo do tych słów wrócić.
jawiła im się jako wyzwanie. Wiara jednak w obecność
i towarzyszenie Boga dawała tym ludziom sens i nadzieję.
Przełom roku, starego i nowego, zawsze nastraja do
refleksji. Chcemy, aby to, co było złe, niedobre, już sobie
Dla nas ludzi wiary, żyjących w czasach teraźniejszych
poszło, a wspomnienia i przeżycia miłe, dobre, chcemy postacie biblijne powinny być wzorem.
zachować w pamięci duszy. Ale przede wszystkim chceRok 2021 w który właśnie wkroczyliśmy z tyloma namy wyhamować choć na chwilę. Obejrzeć się i z nową siłą
dziejami i postanowieniami został ogłoszony przez Paiść ku temu, co nieznane.
pieża Franciszka rokiem Świętego Józefa. Papież przypoLecz jakie jest to nieznane przed nami? Starożytni mniał również, że 19 marca minie pięć lat od ogłoszenia
Grecy bali się przyszłości, jawiła się im jako chaos. Zakli- adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia i w związku z tym
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postanowił również ogłosić specjalny Rok poświęcony czego? Dlatego, że zimna wojna następnego dnia jest
Rodzinie, który zostanie zainaugurowany podczas zbliża- bardzo niebezpieczna i nie pomaga.
jącej się uroczystości św. Józefa a zakończy się obchodami
Poza tym, jak naucza nas Papież Franciszek ,,w rodziDziesiątego Światowego Spotkania Rodzin, które odbęnie są trzy słowa, których należy zawsze strzec: “proszę”,
dzie się, w Rzymie, w czerwcu 2022 roku.
“dziękuję” i “przepraszam”. “Proszę” – aby nie narzucać
Kilka dni po Bożym Narodzeniu liturgia zachęca nas się innym. “Proszę”, czy mogę coś zrobić, czy sądzisz, że
do spojrzenia na Świętą Rodzinę, Jezusa, Marię i Józefa. mógłbym ci coś zrobić? “Proszę”, nigdy się nie narzucając.
Wspaniale jest zastanowić się nad tym, że Syn Boży, po- “Proszę” – to pierwsze słowo. “Dziękuję”. W rodzinie tak
dobnie jak wszystkie dzieci, potrzebował ciepła rodziny. często pomagamy sobie, służymy. Zawsze dziękujmy.
Właśnie dlatego rodzina z Nazaretu jest rodziną wzorco- Wdzięczność jest krwią płynącą w szlachetnej duszy.
wą, w której wszystkie rodziny świata mogą znaleźć pew- “Dziękuję”. I wreszcie, najtrudniejsze do wypowiedzenia:
ny punkt odniesienia oraz inspirację. W Nazarecie rozpo- “przepraszam”. Bo wciąż robimy złe rzeczy i wielokrotnie

Jan Paweł II, 9 czerwca 1999 roku o godz. 9:30 w domu Państwa Bożeny i Stanisława Milewskich

częło się ludzkie życie Syna Bożego, kiedy został poczęty
przez Ducha Świętego w dziewiczym łonie Maryi. W gościnnych murach domu w Nazarecie dzieciństwo Jezusa
przebiegało w radości, otoczone macierzyńską opieką
Maryi i troską Józefa, w którym Jezus mógł widzieć czułość Boga (por. List apostolski Patris corde, 2).
Na wzór Świętej Rodziny, jesteśmy powołani do ponownego odkrycia wychowawczej wartości rodziny: musi
być ona oparta na miłości, która nieustannie odnawia
relacje i otwiera perspektywy nadziei. W rodzinie można
doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest prawdziwa, głęboka i czysta, gdy
przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna
chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga. W ten sposób rodzina otwiera się na radość, którą Bóg daje tym wszystkim,
którzy potrafią dawać z radością. Równocześnie odnajduje duchową energię, by otworzyć się na świat zewnętrzny, na innych, na służbę braciom, na współpracę w budowaniu coraz to nowego i lepszego świata; zdolna zatem
stać się nośnikiem pozytywnych bodźców. Rodzina
ewangelizuje przykładem życia. I, owszem, w każdej rodzinie są problemy, czasami także kłótnie. Ojcze, pokłóciłem się… Jesteśmy ludźmi, jesteśmy słabi, i wszystkim
nam zdarza się czasem kłócić w rodzinie. Ale chcę powiedzieć wam, że jeśli kłócimy się w rodzinie, niech dzień się
nie kończy, zanim się nie pogodzimy. Jeśli się pokłóciłem,
powinienem pogodzić się przed końcem dnia. Wiesz dla-

ktoś czuje się urażony. Więc: “wybacz mi, przepraszam”.
Nie zapominajcie o tych trzech słowach: “proszę”,
“dziękuję”, “przepraszam”. Jeśli w rodzinie, w rodzinnym
środowisku są obecne te trzy słowa, rodzina ma się dobrze mówi Ojciec Święty Franciszek.
Temat miłości, małżeństwa i rodziny był również jednym z fundamentów pontyfikatu Papieża Jana Pawła II.
Istnieje tak wiele homilii i tekstów Świętego Papieża, które są wprost drogowskazem dla małżonków i kochających się rodzin.
Miłość małżonków jest podstawą więzi osobowej „Nie
lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek
i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych” - apelował do rodaków Jan Paweł II w Starym Sączu, w czerwcu 1999r.
Jak to jest możliwe, by osiągnąć świętość w małżeństwie? We wrześniu 2000 roku Papież odpowiedział na
to pytanie i ogłosił błogosławionymi włoskie małżeństwo Marię i Alojzego Quattrocchich. Na czym polegała
ich świętość? Nie wyróżniali się niczym szczególnym, nie
byli założycielami żadnego zakonu, nie wybrali skrajnego
ubóstwa czy też ucieczki od świata. W ich życie codzienne
wpleciona była Eucharystia i modlitwa; w tej atmosferze
wychowywali swoje cztery córki. Z odwagą i wiernością
realizowali zadanie powierzone im przez Boga: kochali się
i troszczyli nawzajem o siebie i dzieci, przyczyniając się
w ten sposób do wzrostu Królestwa Bożego na ziemi.

Styczeń 2021

| 22

Niewątpliwe małżeństwo Quattrocchich jest pryncypialnym przykładem na to, iż świętości można i należy poszukiwać we wspólnocie małżeńskiej, wystarczy tylko
z pokorą i prostotą pełnić posłannictwo zadane małżeństwu i rodzinie przez samego Stwórcę. Fundamentem
związku dwojga ludzi jest miłość; taka, która domaga się
odpowiedzi. W 1994 roku Jan Paweł II napisał w Liście do
Rodzin, że to miłość sprawia, iż człowiek urzeczywistnia
siebie przez bezinteresowny dar z siebie. „Miłość bowiem
jest dawaniem i przyjmowaniem daru. Nie można jej kupować ani sprzedawać. Można się nią tylko wzajemnie
obdarowywać”.
Warto tutaj z całą mocą przypomnieć, że w encyklice
Redemptor hominis Jan Paweł II napisał, iż człowiek znajduje swój początek i powołanie dzięki miłości, jaką napotyka w rodzinie. „Człowiek nie może żyć bez miłości.
Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego
życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie
uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa”. Podstawę małżeńskiej wspólnoty
stanowi dar męskości i kobiecości; wiele jest dziś tendencji, szczególnie w ruchach feministycznych, aby zamazać
odmienność ról i powołania mężczyzny i kobiety,
upodobnić ich do siebie. Niepokój i napięcia, jakie narastają wokół owej odmienności rodzą pytania dotyczące
specyfiki osobowości kobiety, jej szczególnej roli w małżeństwie i rodzinie, głębi jej kobiecego powołania. Te same pytania skierowane są w stronę aksjomatów przynależnych męskości, które oczekują odpowiedzi określających miejsce kobiety i mężczyzny w stwórczym planie
Boga? Jan Paweł II wskazuje na Pismo Święte jako źródło, z którego należy czerpać wiedzę o osobowej godności ludzkiego ciała i płci, ponieważ współczesna nauka,
jakkolwiek mocno rozwinięta nie jest w stanie dać wyczerpującej odpowiedzi na wskazany temat. Słowo Boże
już od samego początku zawiera objawienie ciała:
„mężczyzną i niewiastą stworzył ich” (por. Rdz 1,27), stąd
też trzeba nam sięgnąć „do początku”, gdzie wizja kobiecości i męskości jest bardzo klarowna, jasna i piękna.
Ojciec Święty w swoim nauczaniu wielokrotnie odwołuje
się do owego „początku”, ukazując Boży zamiar objawiony w stworzeniu. Kobieta w zamyśle Stwórcy, równa jest
mężczyźnie w godności i wartości, posiada swoje odmienne i specyficzne powołanie. W tożsamość kobiety
wpisana jest szczególna wartość osoby, będąca wyznacznikiem jej podmiotowej godności, predestynująca ją do
czynienia daru z siebie samej - daru dla innych. Powołana
ze swej istotowej natury do miłości kobieta posiada niezbędne atrybuty uzdalniające ją do aktywnego uczestnictwa w budowaniu „cywilizacji miłości”, zarówno na płaszczyźnie życia rodzinnego, jak i na wielu innych płaszczyznach życia społecznego.
„Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczyńmy mu zatem odpowiednią dla
niego pomoc” (Rdz 2, 18). Kiedy Bóg stworzył kobietę
i przyprowadził ją do mężczyzny, Adam z zachwytem
zawołał: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem
z mego ciała” (Rdz 2, 23). Kobieta - wypełnienie, doskonałość wzajemnej symetrii i możliwość zespolenia.

Fundamentem papieskiej katechezy o małżeństwie
jest więc sakramentalność tegoż związku, co w konsekwencji generuje analogię więzi między mężczyzną a kobietą z tajemnicą Trójcy Świętej, co zauważył już św. Paweł, pisząc o małżeństwie: „tajemnica to wielka”(E f 5,32)
I jak tutaj nie wspomnieć tej pamiętnej jakże fundamentalnej wizyty, odwiedzin w domu Stanisława i Bożeny Milewskich w Leszczewie niedaleko Suwałk. Cała Polska patrzyła jak Jan Paweł II, człowiek, o spotkanie
z którym, często bezskutecznie, zabiegali władcy
państw, przekroczył próg domu polskiego rolnika,
polskiej wielopokoleniowej i wielodzietnej rodziny...
Czym była ta wizyta dla Was, czy, a jeśli tak to
jaki, miała wpływ na Wasze życie? Wszak znaleźliście się na ziemskiej drodze człowieka który, zaczynając od robotnika w kamieniołomach, poprzez kapłaństwo, sakrę biskupią, przeszedł drogę do następcy świętego Piotra, do świętości pytał dziennikarz gospodarzy tamtego niezwykłego spotkania?

St. Milewski: Takich spotkań i rozmów się nie zapomina. Powiedzcie jak wam się tu żyje? – zapytał papież.
Odpowiedziałem, że ciężko, że praca rolnika nie jest doceniana, że mamy problemy ze sprzedaniem tego co wyprodukujemy, a jeśli już, to ceny są niskie. Opowiedziałem
o naszym gospodarstwie i o tym, że naszym celem jest
wychowanie dzieci na dobrych ludzi, kochających Boga
i bliźniego. Mówiłem też o pięknie naszej ziemi, które,
w trudnych chwilach, przynosi ukojenie dla oczu i serca.
Nasz sąsiad dodał, że tu jest rdzenna Polska, ciągnąca się
takim ogonkiem w kierunku Suwałk i Augustowa. Papież
słuchał, a kiedy mówiłem o pięknie naszej ziemi, zachodzącym słońcu, widoku na klasztor wigierski, czy wspomniałem o Suwałkach - uśmiechał się. Często nasze spojrzenia spotykały się. Nigdy nie zapomnę blasku jego
oczu, z których płynęły miłość, spokój, dobroć. Niestety,
każde spotkanie musi się kiedyś zakończyć. Nasze trwało
zaledwie, a może aż 15 minut, ale były to minuty, dla których warto było żyć znosząc wszelkie trudy. Przed wyjściem papież pobłogosławił nas i wręczył różańce. My
ucałowaliśmy jego dłoń i długo staliśmy obserwując najpierw oddalające się samochody, a później pustą drogę,
którą odjechał nasz Dostojny Gość.
Na koniec drodzy Bracia w Rycerstwie pragnę Wam
polecić do zgłębienia wspaniałą homilię Jana Pawła II wygłoszoną podczas pierwszej pielgrzymki do Polski 8
czerwca 1979 r. na nowotarskim lotnisku.
Plon ziemi i plon miłości dwojga osób. Homilia
w Nowym Targu – wspaniałe nauczanie o ziemi, pracy, rodzinie i wierze.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
1. „Od Bałtyku po gór szczyty...”, „...po Tatr szczyty”. Od
tych słów rozpoczął swoje pozdrowienie mój następca na
stolicy św. Stanisława w Krakowie. Ja za to pozdrowienie
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dziękuję i razem z nim pozdrawiam wszystkich tutaj zgro- na roli. Nikt nie zaprzeczy, że kryje się w tym nie tylko
madzonych, a zwłaszcza naszych dostojnych gości.
sprawa serca, wątek uczuciowy, ale także wielki problem
społeczno-ekonomiczny. Strony tutejsze szczególnie
Moi drodzy, w tej mojej pielgrzymce po Polsce dane
dobrze znają ten problem, bo właśnie stąd, gdzie był najmi jest dzisiaj zbliżyć się do gór. Właśnie do tych Tatr,
większy niedostatek ziemi i często wielka bieda, emigroktóre od stuleci stanowiły granicę Polaków na południu.
wali ludzie, daleko poza Polskę i poza ocean. Tam szukali
Była to granica najbardziej zamknięta i najbardziej obronpracy i chleba — i znajdowali je. Dzisiaj pragnę im wszystna: wojen tu nie prowadziliśmy. Była to równocześnie
kim, po całym świecie — a zwłaszcza w Ameryce: tam ich
granica najbardziej otwarta i przyjazna. Poprzez tę graninajwięcej — gdziekolwiek są, powiedzieć „Szczęść Boże”.
cę prowadziły drogi ku sąsiadom, ku pobratymcom. JeszNiech nie zapominają Ojczyzny, rodziny, Kościoła, modlicze nawet w czasie ostatniej okupacji drogi te najbardziej
twy — wszystkiego, co stąd wynieśli. Bo chociaż musieli
bywały przetarte dla uchodźców, którzy tędy podążali na
emigrować z braku dóbr materialnych, to przecież wyniepołudnie, aby z kolei przedrzeć się do wojska polskiego,
śli stąd wielkie bogactwo i dziedzictwo duchowe. Niech
które walczyło za wolność Ojczyzny poza jej granicami.
pilnują, aby stawszy się materialnie bogatymi, duchowo
Pragnę więc serdecznie powitać tych wszystkich na- nie zubożeli. Aby stawszy się Amerykanami, nie przestali
szych pobratymców od południa. Ta granica przyjazna być góralami. Ani oni, ani ich dzieci, ani wnuki.
i otwarta, nie tylko od naszej, ale i od ich strony, powinna
To jest, moi drodzy, wielkie, podstawowe prawo człoby dzisiaj sprawić, żeby tu byli obecni. A jeśli ich nie ma
wieka: prawo do pracy, a także prawo do ziemi. Chociaż
— to im powiecie, jak przyjdą, żeśmy tutaj o nich pamiętarozwój ekonomii prowadzi nas w innym kierunku, chociaż
li. I wspominali. I za nich się szczególnie modlili, bo są nam
postęp upatruje się w uprzemysłowieniu, czyli w tzw. indrodzy.
dustrializacji, chociaż pokolenie współczesne masowo
Pragnę jednak szczególnie serdecznie powitać same opuszcza wieś i pracę na roli — to przecież prawo do ziemi
te strony, z którymi tak mocno byłem zawsze związany nie przestaje być podstawą zdrowej ekonomii i socjologii.
i wszystkich, którzy tutaj przybyli z Podhala i z Podkarpa- Nie będę tego rozwijał. Przy odwiedzinach wypada, abym
cia, może nawet i z diecezji przemyskiej, wszystkich, któ- przede wszystkim składał życzenia — więc wam życzę,
rzy żyją w górach i u podnóża gór. Pozwólcie, że odwo- z całego serca życzę mojej Ojczyźnie, ażeby to, co było
łam się do dawnego sąsiedztwa i powitam was wszyst- siłą Polaków nawet w najtrudniejszych okresach dziejów:
kich, tak jak zwykłem był witać wówczas, gdy sam byłem osobisty związek z ziemią, nie przestało nią być również
metropolitą krakowskim, a to przecież jeszcze niedawne i w naszym uprzemysłowionym pokoleniu. Niech będzie
czasy.
w cenie praca na roli, w cenie i w poszanowaniu. I niech
nigdy nie braknie w Polsce chleba i pożywienia.
2. Tu, na tym miejscu, w Nowym Targu, pragnę mówić
o ziemi polskiej, bo jawi się ona tutaj szczególnie piękna
i bogata w krajobrazy. Człowiekowi potrzebne jest to 4. To życzenie łączy się z następnym. Ziemię dał Stwórca
piękno krajobrazu — i dlatego też nic dziwnego, że ciągną człowiekowi, aby „czynił ją sobie poddaną” — i na tym
tutaj ludzie z różnych stron Polski, a także i spoza Polski. panowaniu człowieka nad ziemią oparł podstawowe praCiągną latem i zimą. Szukają odpoczynku. Pragną odna- wo człowieka do życia. Prawo do życia łączy się z powoleźć siebie w obcowaniu z przyrodą. Pragną odzyskać siły łaniem
rodzinnym
i
rodzicielskim
człowieka:
w zdrowym wysiłku fizycznym, w marszu, w podejściu, „...mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy
we wspinaczce, w zjeździe narciarskim.
się z żoną swoją tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24). I tak jak ziemia z opatrznościowego
Ej, łza się w oku kręci...
ustanowienia Stwórcy przynosi plon, podobnie też to
Jest też ten kraj gościnny terenem wielkiej pracy dusz- zjednoczenie w miłości dwojga osób: mężczyzny i kobiety
pasterskiej, bo nie tylko siły ciała przychodzą tu krzepić owocuje nowym życiem ludzkim. To życiodajne zjednoludzie, ale też siły ducha. Bóg wam zapłać, żeście na to czenie osób uczynił Stwórca pierwszym sakramentem,
dzisiejsze spotkanie przynieśli tutaj Matkę Boską Ludź- a Odkupiciel potwierdził ów odwieczny sakrament miłomierską. Bóg wam zapłać, zwłaszcza Bóg zapłać probosz- ści i życia i nadał mu nową godność, wyciskając na nim
czowi ludźmierskiemu, który łatwo tego skarbu z kościo- pieczęć swojej świętości. Prawo człowieka do życia zwiąła nie wydaje.
zane jest z ustanowienia Stwórcy oraz z mocy Chrystusowego Krzyża z sakramentalnym i nierozerwalnym małMatka Boska zawsze jest podobna do ludzi ze swojeżeństwem.
go domu. Kiedy teraz patrzyłem w Meksyku na Matkę
Boską z Guadalupe, Matkę Boską Indian, przychodziła mi
Życzę więc, drodzy rodacy, przy tych moich odwiedzina myśl najbardziej Matka Boska Ludźmierska, bo to taka nach, ażeby to święte prawo nie przestało kształtować
prawdziwa Gaździna podhalańska.
życia na ziemi polskiej: i tu, na Podtatrzu, na Podkarpaciu,
i wszędzie. Słusznie mówi się, że rodzina jest podstawo3. Ta piękna ziemia jest równocześnie i ziemią trudną.
wą komórką życia społecznego. Jest podstawową ludzką
Kamienistą. Górską. Nie tak urodzajną, jak równiny nad
wspólnotą. Od tego, jaka jest rodzina, zależy naród, bo od
Wisłą. I dlatego też od tej podkarpackiej, podtatrzańskiej
tego zależy człowiek. Więc życzę, ażebyście byli mocni
ziemi niech mi będzie wolno odwołać się do tego, co zawdzięki zdrowym rodzinom. Rodzina Bogiem silna. I życzę,
sze było bliskie polskiemu sercu: umiłowanie ziemi i praca
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ażeby człowiek mógł się w pełni rozwijać w oparciu o nierozerwalną więź małżonków — rodziców, w klimacie rodziny, którego nic nie jest w stanie zastąpić. I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby
była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się
pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu
nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym
wśród tych dóbr. Kościół broni prawa do życia nie tylko
z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego życia pierwszym Dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka.

wiedzie także poprzez zrozumienie i realizację ewangelicznej służby, czyli „diakonii”. Obyście, moi drodzy, nie
ustawali w tym szlachetnym wysiłku, który pozwala wam
stawać się świadkami Chrystusa. Świadek w języku biblijnym znaczy martyr.

5. Teraz jeszcze pragnę zwrócić się do młodzieży, która szczególnie umiłowała te strony i tutaj szuka nie tylko
fizycznego wytchnienia, ale także duchowego odpoczynku. „Od-począć” — napisał kiedyś Norwid — to znaczy
„począć na nowo”. Otóż duchowy odpoczynek człowieka
— jak słusznie wyczuwają to tak liczne środowiska młodych — musi prowadzić do odnalezienia i wypracowania
w sobie owego „nowego stworzenia”, o którym mówi
św. Paweł. Droga do tego wiedzie poprzez słowo Boże
odczytywane i celebrowane z wiarą i miłością, poprzez
uczestnictwo w sakramentach, a nade wszystko w Eucharystii. Droga do tego wiedzie poprzez zrozumienie
i realizację wspólnoty, czyli komunii z ludźmi, która rodzi
się z Komunii z Chrystusem, z Eucharystii. Droga do tego

I polecam was Matce Chrystusowej w tylu innych
sanktuariach, rozłożonych u podnóża Karpat, Beskidów,
Bieszczadów, w diecezji tarnowskiej, w diecezji przemyskiej... na wschód i na zachód, w stronę Babiej Góry i Pilska, Karkonoszy i dalej. I na całej polskiej ziemi.

Polecam was Niepokalanej — Tej, której cały świat
oddawał stale błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe.
Polecam wszystkich Matce Chrystusowej, która tu
w pobliżu króluje, czyli gazduje i matkuje — w swoim
sanktuarium ludźmierskim i w tej głębi Tatr na Rusinowej
Polanie. (Jakże tę głębię Tatr podziwiał i miłował sługa
Boży Brat Albert ze swej pustelni na Kalatówkach!)

Niechaj tego dziedzictwa Chrystusowej wiary i ładu
moralnego strzeże św. Stanisław, episcopus et martyr [biskup i męczennik — red.], patron Polaków: świadek
Chrystusa od tylu stuleci na naszej ojczystej ziemi.
Dyr. ds. Formacji
Paweł Put

Styczeń 2021

| 25

