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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
Minął już pierwszy miesiąc 2021
roku. Było to czas, wielu spotkań modlitewnych Rad Lokalnych, a także
okres planowania drugiego półrocza
Roku Bratniego. Właśnie teraz warto
zweryfikować podejmowane działania
w dążeniu do uzyskania statusu Najwybitniejszej Rady. Zachęcam do sięgnięcia do matrycy programowej
i uzgodnienia z księdzem proboszczem, jaka pomoc w parafii jest teraz
najbardziej potrzebna.
Rada Stanowa podejmując decyzję
o wprowadzeniu nowej Ceremonii Miłosierdzia, Jedności
i Patriotyzmu zapowiadała przygotowanie działań na
rzecz rozwoju duchowego Rycerzy Kolumba. Zgodnie z tą
obietnicą, w sobotę 23-go stycznia br. w Tarnobrzegu
z udziałem Rady Stanowej Zakonu Rycerzy Kolumba
w Polsce zainaugurowany został cykl Dni Formacji, których tematem przewodnim jest „Dekalog w nauczaniu
Świętego Jana Pawła II”. Jest to doskonała okazja do
wspólnej modlitwy, szansa na odbiór Nagród Rady Najwyższej, które miały być wręczane podczas Rodzinnej
Pielgrzymki na Jasną Górę. Jest to jednak przede wszystkim możliwość jeszcze lepszego poznania postaci Błogosławionego Księdza Michaela McGivney’a oraz nauczania
Papieża Polaka. Dziękuję wszystkim Braciom, którzy
przygotowali materiały, które są prezentowane, a także
Rycerzom zaangażowanym w działania organizacyjne.
Najwyższy Rycerz Carl Anderson wielokrotnie zwracał
uwagę, że zdolność zachwycania się duchem misyjnego
braterstwa na wszystkich szczeblach Rycerzy Kolumba są
głównymi celami naszej organizacji. Zwłaszcza teraz,
w czasie trwającej pandemii "Największym bratnim przywilejem, który oferujemy światu, jesteśmy my sami i to co
czynimy dla innych. Jest to okazja do chrześcijańskiego
braterstwa kobiet i mężczyzn, którzy podejmują wezwanie do chrześcijańskiego życia poważnie i robią to, co papież Franciszek nazwał braterstwem - w którym każdy
człowiek staje się sąsiadem, który troszczy się o innych.
Jest to miłosierdzie, jest to jedność i jest to braterstwo.
I to jest właśnie to, czym my jesteśmy jako Rycerze Kolumba". Dlatego tak istotne jest, aby postawić sobie za cel
zaproszenie kolejnych mężczyzn do aktywnego zaangażowania w życie Kościoła poprzez przystąpienie do naszej
organizacji i włączenie się w dzieła modlitwy oraz miłosierdzia, które prowadzimy.

Dobrą okazją do przybliżenia postaci
naszego założyciela i dzieł realizowanych przez Rycerzy Kolumba będzie
Peregrynacja Relikwii Błogosławionego Księdza Michaela McGivneya.
Jej uroczyste rozpoczęcie będzie miało miejsce w trzech miejscach w Polsce jednocześnie - w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Z radością
informuję, że Msze Święte inaugurujące peregrynacje odprawi trzech
biskupów ordynariuszów poszczególnych diecezji, tj. nasz Kapelan Stanowy Ks. Abp Wacław Depo w Częstochowie, Ks. Bp Jan Wątroba
w Rzeszowie i Ks. Bp Marek Solarczyk w Radomiu. Działanie to będzie połączone z dziełem miłosierdzia, polegającym na zbiórce darów rzeczowych dla placówek działających na rzecz życia w poszczególnych diecezjach.
Zachęcam, aby w peregrynację włączyły się całe rodziny rycerskie, gdyż Błogosławionemu Księdzu Michaelowi bardzo zależało na przybliżaniu do Boga całych
rodzin. Na ten aspekt zwracał również uwagę Święty Jan
Paweł
II,
który
w
1994
roku
powiedział,
że „pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą
i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną,
pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną
i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się
odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi
brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym
życiu. Tak więc Kościół ogarnia swą macierzyńską troską
wszystkich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową. Wie on ponadto, iż człowiek wychodzi z rodziny, aby
z kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić swe życiowe powołanie.” Wszak po to jesteśmy Rycerzami Kolumba,
abyśmy byli lepszymi mężami, ojcami i dziadkami.
Vivat Jezus!

Krzysztof Zuba
Delegat Stanowy
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
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Katecheza
Wszystko przyprawione
miłością
Nasz metaforyczny samochód został już zdiagnozowany, czyli nasze braterstwo zostało wstępnie obejrzane.
Po oględzinach pora wjechać do warsztatu. Jego mistrz,
papież Franciszek, podnosi problem, podobnie jak mechanik pojazd, aby zobaczyć co dzieje się u podstaw.
Tak jak dla samochodu najważniejsze jest podwozie,
tak dla relacji międzyludzkich (braterskich) podstawą jest
miłość. Od jakości tej chrześcijańskiej cnoty w nas zależy
właściwie wszystko. W trzecim rozdziale encykliki
„Fratelii tutti” Ojciec Święty przybliży nam wartość miłości w społeczeństwie i jej zastosowanie w postawie braterstwa.

Czynić wszystko z miłością
Pisząc o wartości tworzenia relacji, Franciszek sięga
podstaw wyjaśnienie tego czym jest miłość. Otóż jest ona
fundamentem wszelkich dojrzałych działań człowieka:
aktów męstwa, wstrzemięźliwości, pracowitości i innych.
Nie da się ruszyć z miejsca, jeśli się wpierw nie ukochało
celu swoich pragnień: Nie można chcieć Bożej chwały, nie
kochając najpierw Boga, ani chcieć dobra bliźniego, nie
ukochawszy go najpierw.

Miłość jest motorem, dzięki któremu umiemy ruszyć
z miejsca ku posłudze bliźniemu. Jej miarę rozpoznajemy
badając poziom swojej otwartości i pragnienie jedności.
Ujmując to prościej: Kocham kogoś tak mocno, na ile jestem na niego otwarty i chcę z nim jedności. Papież przywołuje tu trafne określenie św. Tomasza z Akwinu, że
miłowanie to skupienie uwagi na drugim człowieku
i uczynienie go jednym ze sobą (n. 93). Słowa te są tak
Przede wszystkim relacja
fundamentalne, że ciężko im zaprzeczyć. Dodatkowo, jeśli
każdy chce dla siebie wyłącznie dobra, a bliźniego mamy
kochać „jak siebie samego”, to tak samo powinniśmy
Podstawą wszelkiego dobra między ludźmi są zdrowe chcieć dobra drugiego człowieka (por. Ef 5,29).
i przyjazne więzi. Istnienie dla siebie samego zwyczajnie
Tą ostatnią myślą Franciszek otwiera nam, Rycerzom
nie powinno mieć miejsca. Dla mężczyzn szczytem honoru jest poświęcenie drugiemu człowiekowi. Franciszek Kolumba, szersze spojrzenie na naszą posługę. Miłosiernazywa to „służbą miłosierdzia”, co rozumie jako pra- dzie kojarzymy najczęściej z tym, co widać, a więc ze
gnienie dobra napotkanego bliźniego. W istocie jest to świadczeniem pomocy materialnej. Jesteśmy konkretni:
zebraliśmy to i to, za tyle i tyle, pomogliśmy tym i tym.
najprostsza definicja miłości.
Czy to jednak nazwiemy miłością? Czy wystarczy zaspoDla Rycerzy Kolumba to ważne stwierdzenie, zakorze- koić czyjeś braki, żeby mówić iż się go kocha? Franciszek
nione w naszej naczelnej zasadzie miłosierdzia, to znaczy odwodzi nas od tej zbyt płytkiej postawy. Głębia miłoaby być dla drugiego i z drugim. Przeciwieństwem tej sierdzia jest przecież czymś więcej niż dobroczynność.
szlachetnej cnoty jest antyludzkie izolowanie się.
Pomagając, mamy najpierw postrzegać drugą osobę jako
Właściwego zachowania uczy nas postawa błogosła- cenną, godną, miłą i piękną, niezależnie od aspektu zewionego ks. McGivneya, który nie zważając na okoliczno- wnętrznego i moralnego. Innymi słowy: kochać bezinteści służył bliźnim „w porę i nie w porę”. Bo kiedyż jest resownie. Dopiero wtedy można mówić o pełni miłości,
niewłaściwy czas na miłosierdzie? Któż nas zmusi, żeby- a uczynki tak spełniane nabierają najświętszych wartości.
śmy nie kochali? Kto zgasi ducha bohaterstwa, rozpalająTo wszystko poprowadzi nas do utworzenia zdrowych
cego najmężniejszych z mężnych?
relacji miłości społecznej, w której funkcjonujemy nie tylDlatego miłość chce wychodzić z siebie samej ku bliź- ko jako bracia rycerze, ale również jako bracia każdego
niemu, nie zważając na okoliczności, a może zwłaszcza człowieka.
kiedy są niekorzystne. Tę właściwość omawianej cnoty
papież nazywa „przekraczaniem granic”. Jego zdaniem
należy organizować się w grupy szersze niż rodzina czy
najbliżsi. Poznanie każdej nowej osoby ubogaca i pozwala
poszerzyć horyzonty poglądów na różne zagadnienia.
Jednocześnie przeciwdziała to niezdrowemu zamknięciu
w strefie komfortu małej grupki „my”. Inaczej, bowiem,
łatwo o egoizm i bezproduktywność.

Służba
zamiast indywidualizmu

Ceremonia przyjęcia do naszego Zakonu daje nam
poznać moc jedności. Doświadczenie z włóknami i liną
Taka postawa niesie dużo zagrożeń, zwłaszcza dla przestrzega nas przez zgubnym indywidualizmem, a kienas, mężczyzn. Doświadczenie pokazuje, że jeśli nie po- ruje w stronę braterstwa. Doświadczenie działania w podejmujemy żadnych działań, to pozostajemy zamknięci jedynkę, jeśli w ogóle ktoś się go podejmie w trudnej
sami dla siebie.
sprawie, może być skazane na niepowodzenie. Lepiej
działać we wspólnocie.
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Przykładem takiego działania może być wszelkie działanie na rzecz ochrony każdego ludzkiego życia. Papież
Franciszek nawiązuje do tego pisząc o godności osoby
ludzkiej, której istnienie jest wartością samą w sobie i nie
zależy od okoliczności. W tym sensie nie ma gorszych
i lepszych ludzi, z których jedni zasługują na braterstwo,
a inni przeciwnie. Ojciec Święty dodaje zaraz potem, iż nie
wszystkie społeczeństwa w świecie wyznają tą zasadę.
Wiemy o takich krajach, które różnicują życie swoich obywateli przyznając jednym prawo do życia, a innym nie;
zabiegają o lepszą jakość życia obywateli wpływowych
i bogatych, a innych marginalizują.
W takich okolicznościach braterstwo szczególnie jest
potrzebne, gdyż tylko razem można stawić czoła wielkiej
machinie zła. Sprawdza się w tym miejscu nasze zawołanie: „W służbie jednemu. W służbie wszystkim”.
W tym kontekście należy odnieść pouczenie Franciszka właśnie o wartości służby. Otóż wymienia on różne
motywacje społecznego działania, a wśród nich także te
niecne, podyktowane korupcją lub zyskiem elit. Natomiast jako bezpieczną drogę wskazuje służbę. Ona nigdy
nie jest ideologiczna, gdyż nacechowana jest otwartością,
bliskością i przejrzystością. Możemy powiedzieć, że służba jest bezinteresownym skierowaniem „ja” do „ty”. Nie
pożąda zysku, lecz jest jak Chrystus – cała dla, nie zostawiając nic dla siebie.
Przy końcu refleksji na temat miłości papież Franciszek kieruje nasze myśli ku zagadnieniu rozwoju.

Zatrzymanie się w rozwoju, nawet w punkcie bardzo
atrakcyjnym, jest zawsze rezygnacją z jeszcze większego
dobra. Słowa „wystarczy” nie da się przyłożyć do słowa
„rozwój”. Ten proces jest stały i tak naprawdę nigdy nie
osiągniemy pełni doskonałości tu, na ziemi. Ale mierzyć
w ten cel musimy ze wszystkich sił. Inaczej nic nie będzie
miało sensu.
Papież Franciszek zauważa, że wokół siebie obserwujemy postęp technologiczny w wielu gałęziach ludzkiego
działania. Sięgamy pamięcią ubiegłych lat i stwierdzamy,
że choć nie minęło ich zbyt wiele, to świat bardzo się
zmienił. Wiemy jednak, że owe zmiany nie zawsze wychodzą ludziom na dobre. Oto cieszymy się z licznych
uproszczeń i usprawnień, a jednocześnie niepokoi nas,
kiedy brakuje w nich miłości i moralnego odniesienia do
wartości życia. Nie zgadzamy się na sytuacje, w których
innowacje służyłby tylko wybranym, a innych nie obejmowały. Miłość braterska, o której pisze Franciszek, ma
być dobrem wspólnym, czyli takim z którego każdy może
odnieść korzyść, a nikt nie będzie stratny.
W tym kontekście, omawiany we „Fratelli tutti” rozwój jest wpisany w nasze istnienie tak mocno, że jest właściwie tożsamy z życiem. Nie podlega mu tylko to, co nie
żyje. Ojciec Święty podporządkowuje go miłości, zupełnie
tak samo jak tworzenie braterskich relacji. Można stwierdzić, że nie ma prawdziwego rozwoju, jeśli nie ma on
u podstaw miłości braterskiej.

Tak oto nauczanie papieskie poprowadziło nas przez
podstawę jednej z zasad naszego Zakonu. Jako Rycerze
Kolumba mamy kierować się w każdym naszym działaniu
R o z w ó j z a w s z e d l a d r u g i e g o miłością, czyli bezinteresownym pragnieniem dobra dla
każdego człowieka. W ten sposób naśladować będziemy
naszego Błogosławionego Założyciela, a nade wszystko
Któż z nas chciałby pozostać w miejscu? Któż zgodził- samego Jezusa Chrystusa. Odwagi!
by się, że więcej doskonałości mu nie potrzeba? Któż jest
gotowy powiedzieć: „ja już jestem gotowy”? Podobnie,
która Rada rycerska może powiedzieć, że więcej człon- Vivat Jesus!
ków już nie potrzebuje albo, że już nie musi więcej udoKs. Krystian Wilczyński KofC
skonalać swojego działania?
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XXIX Światowy Dzień Chorego
„Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi
jesteście”
Drodzy Bracia
w Rycerstwie.
Jesteśmy w trakcie ustanowionych w naszym Zakonie przez Delegata Stanowego Krzysztofa Zubę dni
formacji. Ks. Guillaume Derville z Centrum Formacji
Kapłańskiej przy Papieskim
Uniwersytecie
Świętego
Krzyża w Rzymie powiedział : "Cała formacja mówi o Bogu i uczy miłować Boga
i bliźniego — utożsamia nas z Chrystusem". ,,Podczas
swojej działalności Jezus zajmował się przede wszystkim
formowaniem tych, którzy mieli głosić całemu światu
Jego orędzie. Poświęcał wiele czasu na nauczanie rzesz,
ale jeszcze więcej przeznaczył na formację swoich
uczniów. Chciał, aby przebywali zawsze przy Nim, by
wpoić im prawdę swojego orędzia nie tylko słowami, ale
także poprzez przykład własnego życia (...). Idąc za przykładem Mistrza, Kościół przywiązuje wielką wagę do formacji (...) “. Takimi słowami Jan Paweł II rozpoczął rozważanie, wygłoszone w czasie środowej audiencji generalnej, 6 marca 1985 roku. W świetle tych słów warto przypomnieć przed jakimi wyzwaniami staje dzisiaj formacja
Rycerzy Kolumba.
Termin formacja pochodzi od łacińskiego słowa: formatio oznaczającego kształtowanie, utworzenie, wywieranie trwałych wpływów jednej osoby czy grupy na osobowość innego człowieka, w celu ukształtowania w nim
określonych postaw i umiejętności. Zatem odnosząc słowo formacja do nas, można stwierdzić, że formacja Rycerza jest kształceniem w nim określonych postaw i umiejętności, niezbędnych do posługi w Kościele. Jest to proces zmierzający do ukształtowania osobowości Rycerza dojrzałej, służebnej, dialogicznej, twórczej i zdolnej do
wspólnotowej pracy w Kościele. Naszym zadaniem jest
formacja rycerska ujmująca trzy wymiary: być, wiedzieć
i umieć działać. Chodzi bowiem o to, aby formacja pomogła nam dojrzeć jako osobie, jako wierzącemu i jako apostołowi. Stąd też cała działalność Rycerza powinna być
ukierunkowana na włączanie się i wypełnianie misji Kościoła w świecie.
Rycerzowi Kolumba potrzebna zatem jest umiejętność działania, dzięki której to, co osiągnął w procesie
formacyjnym, może zaowocować pożytkiem dla innych.
Każdy z nas wstępując do Zakonu dowiedział się,
że w naszej działalności kierujemy się czterema podstawowymi wartościami. Dzisiaj chciałbym pochylić się nad
zasadą miłosierdzia wprowadzaną w konkretny czyn.

Zbliża się ku temu wyjątkowa okazja – XXIX Światowy
dzień Chorego – obchodzony 11 lutego we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Miłosierdzie
– wiara uczy nas, że mamy
„miłować bliźniego, jak siebie samego”. Nie ma lepszego sposobu na wyrażenie miłości i współczucia jak
poprzez czyn, przez pomoc
potrzebującym – taka powinna być nasza formacja.
Jest to powołanie, które
powinniśmy podejmować
każdego dnia.
Tegorocznym hasłem przewodnim święta chorych są
słowa ,,Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi
jesteście” (Mt 23, 8).
Papież Franciszek w swoim orędziu na ten dzień
wskazuje, że ,, jest to odpowiedni moment, by zwrócić
szczególną uwagę na chorych i na tych, którzy się nimi
opiekują, zarówno w miejscach przeznaczonych na ich
pielęgnację, jak i na łonie rodziny czy wspólnot. Nasze
myśli kierujemy w szczególności do tych, którzy na całym
świecie cierpią z powodu skutków pandemii koronawirusa. Temat tego dnia czerpie inspirację z fragmentu Ewangelii, w którym Jezus krytykuje obłudę tych, którzy mówią, ale nie czynią (por. Mt 23, 1-12). Kiedy wiara sprowadza się do pustej retoryki, nie angażując się w historię
i potrzeby drugiego, wówczas brakuje spójności między
wyznawaną wiarą a prawdziwym życiem. Jest to poważne
zagrożenie. Dlatego Jezus używa mocnych wyrażeń, aby
ostrzec przed niebezpieczeństwem popadnięcia w bałwochwalstwo samego siebie i stwierdza: „Jeden jest wasz
Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście” .
Czyż motta naszego Zakonu nie brzmią:
"W Służbie Jednemu, w Służbie Wszystkim"
oraz
"Gdy Rycerz Działa Bezinteresownie, Działa w Interesie
Całego Świata".
Tak, dokładnie takie hasła mamy zdobnie wyhaftowane na sztandarach.
Zatem ponownie przypatrzcie się Bracia powołaniu
waszemu!
Na progu Nowego Roku zachęcam was wszystkich do
jeszcze większej aktywności w świetle tych wartości.
Wszyscy jesteśmy rycerzami Chrystusa a wiara jest naszą
tarczą. Obleczeni pełną zbroją Bożą - razem bądźmy
mocni w Panu siłą jego Potęgi. On daje moc tym, którzy
Go przyjęli. Zatem niech otworzą się nasze serca na braci
naszych, potrzebujących w chorobie wsparcia. Wsparcia
darem modlitwy, ale i pomocy duchowej jak i materialnej.
Luty 2021
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Pomagając innym szybko odkryjemy, że tak naprawdę
pomagamy również samym sobie. Sam Chrystus nas
o tym zapewnia. A więc nie czekajmy, chwytajmy nadarzającą się okazję już w czwartek 11 lutego.

i - częściowo - w Rzymie. W kolejnym roku miejscem centralnych obchodów była Jasna Góra, a następnie: Jamusukro (Wybrzeże Kości Słoniowej, 1995), Guadalupe
(Meksyk, 1996), Fatima (1997), Loreto (1998), Harissa
(Liban, 1999), Rzym (2000, połączone z Jubileuszem Cho,,To jest taki moment, kiedy trzeba sobie przyporych), Sydney (2001), narodowe sanktuarium katolików
mnieć, że chorzy potrzebują
indyjskich w Vailankamy
tej pamięci, opieki, troski
(2002), Lourdes (2004),
i obecności na co dzień. To
Jaunde w Kamerunie (2005),
jest ważny dzień, to jest
Adelajda w Australii (2006) i
ważny moment, kiedy sobie
Seul w Korei Południowej
uświadamiamy, że chorzy
(2007). W 2008 r., z racji
są obok nas. O pomoc, mo150. rocznicy objawień w
dlitwę, uśmiech i chwilę
Lourdes, Światowy Dzień
uwagi dla osób cierpiących
Chorego obchodzono powielokrotnie prosił święty
n o w n i e
( j a k
Jan Paweł II, który zawsze
w 1993 i 2004 r.) - w Lourmiał czas, by się z nimi spodes.
tkać. Papież, który wartość
i sens cierpienia wpisał w
W 2021 r. obchody Światoswój cały pontyfikat. Do
wego Dnia Chorych odbysamego końca. – powiewają się, kiedy jakże wielu
dział niedawno ks. Janusz Kilar, dyrektor Hospicjum św. naszych braci w wierze doznało skutków, cierpienia i
Jana Ewangelisty w Szczecinie.
uciążliwości wciąż trwającej na świecie globalnej pandemii
koronawirusa.
Życie świętego Jana Pawła II było naznaczone cierpieniem. Dlatego tak dobrze rozumiał osoby chore i poświęKościół jednak zawsze towarzyszy ludziom chorym
cał im wiele uwagi. I właśnie z myślą o nich ustanowił w sposób szczególny, zgodnie z poleceniem Jezusa zapiŚwiatowy Dzień Chorego w liście skierowanym 13 maja sanym w zakończeniu Ewangelii św. Marka "Na chorych
1992 r. do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Ra- ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie" (Mk 16, 18). Dla
dy ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo umocnienia w chorobie mamy specjalny dar - sakrament
Angeliniego. Papież wyznaczył też od razu na obchody chorych. Olej chorych jest co roku błogosławiony w katetego Dnia wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lour- drach, w ramach Mszy Krzyżma sprawowanej przez bides, które przypada właśnie 11 lutego. Ogólnoświatowe skupa, w poranek Wielkiego Czwartku. Jest dostępny
obchody tego Dnia odbywają się co roku w jednym w każdej parafii, a sakrament namaszczenia może być
z sanktuariów maryjnych na świecie. Ustanowienie przez udzielany w każdym czasie chorym proszącym o niego.
Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego W Dniu Chorego w kościołach sprawowane są Msze święstało się wezwaniem do całego Kościoła powszechnego, te połączone specjalnym nabożeństwem ze zbiorowym
aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji udzielaniem sakramentu chorych.
i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na
Na co dzień szafarzami tego sakramentu są najczęciele.
ściej kapelani szpitalni, w naszym kraju obecni w każdej
Jan Paweł II we wspominanym liście zaznaczył, że "ma placówce medycznej. Codziennie lub kilka razy w tygoon na celu uwrażliwienie ludu Bożego i - w konsekwencji dniu odwiedzają oni chorych w salach szpitalnych, po- wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby operacyjnych czy reanimacyjnych, umożliwiając spowiedź
zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność za- i Komunię świętą. Chorzy chodzący mogą uczestniczyć
pewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w Eucharystii sprawowanej w szpitalnych kaplicach.
w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, Obecność kapłana przy łóżku chorego ma duże znaczenie
a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; w procesie terapeutycznym. Kapelani są często powierniwłączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot kami chorych, życzliwą rozmową pomagają opanować lęk
chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cen- i niepokój towarzyszące utracie zdrowia czy operacji. Najniejszego zaangażowania wolontariatu..."
ważniejszą jednak posługą kapelanów jest jednanie z Bogiem ludzi, którzy niejednokrotnie przez wiele poprzedSprawom ludzi chorych Jan Paweł II, sam doświadczanich lat zaniedbywali praktyki religijne. Często to właśnie
jący licznych chorób, poświęcił wiele miejsca w swoim
szpital jest miejscem, gdzie w bezpośredniej, indywidualnauczaniu. Często spotykał się z chorymi i niepełnonej rozmowie z kapłanem można wyjaśnić wątpliwości
sprawnymi, tak w Rzymie, jak i w czasie podróży apostoldręczące przez lata. Szpitalne kaplice są miejscem spraskich. To przecież chorych prosił już na samym początku
wowania niemal wszystkich sakramentów (w zasadzie
swojego pontyfikatu o wsparcie modlitewne.
z wyjątkiem jedynie święceń kapłańskich).
Po raz pierwszy Dzień Chorego obchodzono w 1993 r.,
Coraz częściej księżą kapelani korzystają z pomocy
a główne uroczystości odbyły się wtedy w Lourdes
osób świeckich, tworząc zespoły duszpasterstwa choLuty 2021
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rych. Wielkim wsparciem są nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, dzięki którym kapłani mogą więcej czasu
poświęcić na sakrament pokuty. Inni świeccy pomagają
w czasie liturgii, prowadzą śpiew, a nawet przewodniczą
modlitwom czy nabożeństwom. Czasem do zespołów
należą wolontariusze, którzy opiekują się chorymi, rozmawiają z nimi, zastępują nieobecne rodziny, dając świadectwo chrześcijańskiej postawy. Kapelan szpitalny pełni
posługę nie tylko wśród chorych, ale także wśród personelu szpitala, którego jest pracownikiem. Obecność osoby duchownej w miejscu, gdzie ratuje się ludzkie życie, ale
i na co dzień obcuje ze śmiercią, stanowi ważne wsparcie
i pomaga zwłaszcza wtedy, gdy trzeba przedyskutować
problemy etyczne. Duszpasterstwo zawodów medycznych ma w naszym kraju długoletnią tradycję. Jeszcze
jedną grupę podopiecznych kapelana szpitalnego stanowią rodziny chorych, wymagające szczególnej troski
duszpasterskiej, zwłaszcza wtedy, kiedy rokowanie jest
niepomyślne albo chory umiera. Ta niełatwa posługa
znajduje w ostatnich latach życzliwą troskę biskupów. Do
pomocy w dużych szpitalach, zwłaszcza w dni świąteczne, kierowani są klerycy. Alumni seminariów wielu diecezji odbywają jedną ze swoich wakacyjnych praktyk w placówkach leczniczych i opiekuńczych, żeby u zarania kapłańskiej drogi uwrażliwić się na potrzeby człowieka chorego. W Dniu Chorego wiele szpitali jest odwiedzanych
przez biskupów, którzy spotykają się z pacjentami i celebrują uroczyste nabożeństwa. Jest to dzień kiedy i my
naszą rycerską postawą powinniśmy zaświadczyć, że wiara bez uczynków martwa jest. W tym czasie także i my
powinniśmy być wsparciem naszych księży oraz ludzi
chorych. W naszych świątyniach będą celebrowane uroczyste Eucharystie połączone z nabożeństwem lourdzkim i udzieleniem Sakramentu Namaszczenia. Potrzeby
Bracia są wielkie. Wiem to z własnego doświadczenia
mojej Rady 14001 z Ludźmierza. Co roku czynnie pomagamy wszystkim potrzebującym chorym w drodze do
Sanktuarium jak i z powrotem do domu poprzez służbę
bycia tym, który zaproponuje, przywiezie, zaopiekuje się
podczas Mszy św. Organizujemy ciepły posiłek dla
wszystkich uczestników, zapisujemy do sakramentu namaszczenia chorych oraz pomagamy naszym kapłanom
podczas jego udzielania. Są to drodzy Bracia bezcenne
chwile. Chwile kiedy i my możemy tak z bliska patrząc
w oczy tym wszystkim schorowanym ludziom widzieć
w nich odbicie cierpiącego Chrystusa i pomocy jemu samemu w myśl słów:
"Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili". Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie:
"Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie
daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi,
a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu,
a nie odwiedziliście Mnie". Wówczas zapytają i ci: "Panie,
kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo
przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu,
a nie usłużyliśmy Tobie?" Wtedy odpowie im: "Zaprawdę

powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili".
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia
wiecznego». (Mt 25, 31 – 46)
Te słowa samego Pana Jezusa są jakby definicją
uczynków miłosierdzia.
W swej mesjańskiej działalności wśród Izraela, Chrystus przybliżał się nieustannie do świata ludzkiego cierpienia. „Przeszedł... dobrze czyniąc” — a czyny te odnosiły się przede wszystkim do cierpiących i oczekujących
pomocy. Uzdrawiał chorych, pocieszał strapionych, karmił głodnych, wyzwalał ludzi od głuchoty, ślepoty, trądu,
opętania i różnych kalectw, trzykrotnie przywrócił umarłego do życia. Był wrażliwy na każde ludzkie cierpienie,
zarówno cierpienie ciała, jak duszy. Równocześnie zaś
nauczał, a w centrum swego nauczania postawił osiem
błogosławieństw, które są skierowane do ludzi doznających różnorodnych cierpień w życiu doczesnym. Są to
„ubodzy w duchu” i ci, „którzy się smucą”, i ci, „którzy
łakną i pragną sprawiedliwości”, i ci, „którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości”, gdy ludzie im urągają
i prześladują ich i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na
nich z powodu Chrystusa...Tak wedle Mateusza. Łukasz
wymienia jeszcze osobno tych, „którzy teraz głodują”.
Nade wszystko jednakże Chrystus przybliżył się do
świata ludzkiego cierpienia przez to, że sam to cierpienie
wziął na siebie. W czasie swej publicznej działalności doznawał nie tylko trudu, bezdomności, niezrozumienia
nawet ze strony najbliższych, ale nade wszystko coraz
szczelniej otaczał go krąg wrogości i coraz wyraźniejsze
stawały się przygotowania do usunięcia Go spośród żyjących. Chrystus jest świadom tego i wielokrotnie mówi
swoim uczniom o cierpieniach i śmierci, które czekają na
Niego. „Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy
zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni
skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego
szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach
zmartwychwstanie”. Chrystus idzie na spotkanie swojej
męki i śmierci z całą świadomością posłannictwa, które
ma wypełnić właśnie w ten sposób. Właśnie przez to
swoje cierpienie ma sprawić, żeby człowiek „nie zginął,
ale miał życie wieczne”. Właśnie przez swój Krzyż ma dotknąć korzeni zła tkwiących w dziejach człowieka i w duszach ludzkich. Właśnie przez Krzyż ma dokonać dzieła
zbawienia. To dzieło ma w planie odwiecznej Miłości charakter odkupieńczy.
A zatem za Chrystusem przybliżmy się także i my do
świata ludzkiego cierpienia przez pomoc naszym bliźnim
w ich utrapieniu. Wszystkim potrzebującym w rodzinie
w sąsiedztwie, w miejscu pracy czy tym spotkanym na
ulicy pomóżmy wziąć udział we Mszy św., pomóżmy
otrzymać Sakrament Namaszczenia Chorych, bądźmy
tym naczyniem pełnym dobrych uczynków.

Vivat Jesus
Paweł Put
Dyrektor ds. Formacji
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
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Małżeńskim okiem
III. JEDNO CIAŁO
Doskonale
znamy
fragment
z Ewangelii Św. Mateusza z 19 rozdziału:
„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę
i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje
jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz
jedno ciało.” Ów fragment posiada dużo głębsze niż wyłącznie erotyczne znaczenie, które narzuca się rozumowi
zazwyczaj jako pierwsze do rozumienia.
Zacznijmy od przyjrzenia się temu czym w ogóle jest
ciało. Ma je każdy i każda z nas. Tak bardzo jesteśmy do
niego przywykli, że dostrzegamy je głębiej dopiero wtedy
gdy zaczyna ono niedomagać, boleć czy chorować. Ciało
myjemy, ubieramy, pielęgnujemy, odżywiamy i ćwiczymy
(oby) oraz relaksujemy. Podobno ładniejsze ciało ma
kobieta i z tego powodu (generalnie) to one poświęcają
mu więcej czasu i uwagi. Ciało składa się z członków i organów (ręce, nogi, głowa, oczy uszy, wątroba, żołądek
serce, mózg). Ciało kobiety różni się od ciała mężczyzny.
Wreszcie:
ciało
rośnie,
rozwija
się,
starzeje
i umiera. Ciało mężczyzny jest fizycznie silniejsze od ciała
kobiety, ale mężczyzna nie przeżyłby porodu. Znamy
swoje ciało jedynie na zewnątrz i raczej nie tęsknimy za
widokiem własnego serca czy płuc. Innymi słowy ciało, to
bardzo zróżnicowany i niezwykle skomplikowany w swej
całościowej organizacji i funkcjonowaniu organizm. Lekarze odmiennych specjalności leczą zęby, serce, uszy, płuca, nerki, kości czy skórę. Tak więc ciało jest większością
tego, co uważamy za siebie samego. Ciało poniekąd doskonale rozumiemy (czyżby). Z całą pewnością ciałem
każdego dnia - od rana do wieczora - się posługujemy.
Niby oczywiste, ale zobaczcie Bracia ile tych oczywistości,
wymienionych zaledwie z grubsza jest. Kto się nad nimi
na co dzień zastanawia? Kto je analizuje, zgłębia?
Wymową „ciała” posługuje się również Bóg. Bóg je
stworzył. Bóg się w nie wcielił. Bóg Kościół nazywa
„ciałem” i wreszcie swoim „ciałem” Bóg nas karmi. Okazuje się teraz, że Bóg małżeństwo - tę sakramentalną
jedność mężczyzny i kobiety - porównuje do „jednego
ciała”. Dlaczego? Otóż zapewne dlatego, że chce nam
zakomunikować, iż funkcjonujemy w rzeczywistościach
dla nas absolutnie naturalnych, bliskich i przyjaznych. Tak
samo zrozumiałych co skomplikowanych. Wymagających
naszej uwagi i starania. I nie ma znaczenia czy mówimy
o naszej relacji w komunii z Bogiem żywym, kościołem
czy współmałżonkiem. Są one jak ciało.

prób i błędów coś ustalił. Nie pada z ust
teologa, który poszcząc i modląc się prawdę tę odkrył. To mówi do nas Bóg. Zaś cechą mowy Boga jest to, że On stwarza to
co mówi. Słowo wypowiedziane przez Boga nie wraca do Niego bezowocne. Tak
więc rozumiejąc ów zapis niemalże dosłownie i kobieta, i mężczyzna pozostając sobą, odrębnymi istotami ludzkimi - w chwili zawarcia związku małżeńskiego zaczynają tworzyć jedność, stają się „jednym ciałem”. Teraz musimy się Bracia jeszcze przez moment nieco skupić, bo będzie mądrze i naukowo. Uwaga: ani mężczyzna, ani kobieta nie mają w sobie, w swej naturze
przypadłości bycia jednym. Nie mogą zatem obdarować
się czymś, czego żadne z nich nie ma. To Bóg ich łączy,
odtąd to On stanowi tę jedność, o której mówimy. Można powiedzieć, że jest jednym źródłem, z którego oboje
czerpią to samo – czyli Miłość. Obrazowo można ten proces przedstawić tak: oboje z żoną wchodzimy do źródła,
pijemy tę samą wodę (miłość). Ta „woda” napełnia nas
tym, czym jest - czyli Miłością i czyni nas tym, czym ona
jest – czyli miłością. Oboje będąc napełnieni Miłością
z tego samego źródła, też nią dla siebie nawzajem jesteśmy – więc w tym wymiarze jesteśmy jednością. Nie jest
to nasza zasługa, a efekt picia tej samej wody z jednego
źródła. Każde małżeństwo ma swoje źródło. Woda w nim
taka sama, ale inne miejsce. Nikt inny z waszego źródła
pić nie będzie, ani nie może. Każde małżeństwo musi samodzielnie to źródło odkryć, znaleźć do niego drogę
i wydeptać ku niemu ścieżkę. Mówi się też, że małżeństwo żywi się Ciałem i Krwią Chrystusa. Jeżeli nie jest ono
podtrzymywane i ożywiane tym Chlebem, to znaczy
przez Tego który powiedział: „Jestem chlebem życia”,
rozpada się, oddalając się od źródła swej jedności. Jak zrozumieć stwierdzenie, że małżeństwo żywi się eucharystią? Oto tak – możecie pójść do komunii jedno o 08:00
rano, drugie o 18:00 – każdy sobie. Możecie pójść do komunii na tej samej mszy i też każde osobno. Możecie jednak pójść „oboje po jedno ciało” i o to chodzi. Pierwszy
raz poszliście tak do komunii (oby) na własnym ślubie.
Bez zrozumienia tej fundamentalnej prawdy o małżeństwie jako „jednym ciele”, nie jesteśmy jednym ciałem. Bez tego wszystko w naszym małżeństwie jest teoretyczne (jak ten tekst), potencjalnie możliwe – ale nie
realne. Małżeństwo realnie dzieje się wyłącznie
w „jednym ciele”.

O to ciało należy dbać. Im staranniej do tej kosmetyki
podejdziemy
– tym ładniej będzie wyglądać. O tym jedWróćmy teraz do małżeństwa. W przytoczonym ponak
już
w
kolejnych
tekstach.
wyżej fragmencie czytamy, że „będą oboje jednym ciałem”. Te słowa wypowiada Jezus, więc niosą one
w sobie ostateczną nieomylność Bożej prawdy. To
stwierdzenie nie pada z ust naukowca, który po latach Andrzej Moskal

Rada 15759
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Misje
„Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest
wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest
służba. Owocem służby jest pokój.”
/św. Matka Teresa z Kalkuty/

bami mają szansę na godne przejście z życia do wieczności. Niedawno zakończyła się akcja „Biegniemy na Madagaskar”. Przedsięwzięcie miało zakończyć się po tygodniu. Trwało prawie trzy miesiące i zgromadziło ponad
200 uczestników, którzy wpłacali pieniądze za kilometry
które przebiegli. Angażowały się dzieci z rodzicami, szkoDrodzy Bracia.
ły, grupy sportowe. Udało się też zachęcić Rycerzy KoSzczerze wierzę, że każdy z nas przez modlitwę umac- lumba. Przebiegliśmy razem ponad cztery tysiące kilomenia się w wierze. Każdy z nas potrafi kochać, a więc służyć trów. Zebraliśmy fundusze na dożywianie najmłodszych
i czynić pokój. Tak naprawdę to nasze obowiązki, które dzieci i wyposażenie szkoły w materiały papiernicze i pisą czymś normalnym, zwykłym, a daj Boże codziennym. śmienne (fot.2).
Celowo zacytowałem we wstępie świętą Matkę Teresę
z Kalkuty, która w pomaganiu najuboższym była prawdziwym kolosem. Myślę, że w każdym tkwi mała cząstka tej świętej. Chęć niesienia pomocy słabym, ubogim,
pokrzywdzonym przez los jest zapisana w sercu każdego
z nas. Świadczy o tym wiele dzieł na rzecz misji na całym
świecie, które są organizowane lub wspierane przez Rycerzy Kolumba. W wielu krajach zostawiliśmy po sobie
ślady, dzięki którym na twarzach ludzi pojawił się
uśmiech. Mamy własną studnię na Madagaskarze (fot.1),
z której codziennie korzysta kilkadziesiąt osób. Nie trzeba
już czerpać brudnej wody z oddalonej o kilka kilometrów
rzeki. Systematycznie wspieramy hospicjum w Wilnie,
w którym dzieci i osoby dorosłe z nieuleczalnymi choro-

Wspaniale jest móc pomagać. Pomagać wspólnie, razem. Znowu będzie ku temu okazja. Już niedługo ruszają
w całej Polsce Ekstremalne Drogi Krzyżowe. Można połączyć wysiłek fizyczny i duchowy z darem serca. Niech
każdy kilometr stanie się złotówką dla misji. Komu pozwoli zdrowie i czas, ten może zamienić trudy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej na realne wsparcie dzieł misyjnych
na całym świecie. Wkrótce pojawią się oficjalne informacje dotyczące tego wydarzenia.
Pozdrawiam Bratersko. Vivat Jezus

Brat Jerzy Ochlak
Dyrektor ds. Misji
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
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Wiara przez uczynki - styczeń
01.01.
czas której w szeregi Rycerzy Kolumba przyjęto trzech
Rycerze z Rady 17542 w Nowej Dębie uczestniczyli w nowych Braci, zaś siedemnastu uzyskało pełnię Rycerpierwszej, noworocznej Mszy Świętej w kościele parafial- stwa (w tym dwaj Kapłani).
nym pw. Matki Bożej Królowej Polski. Głównym celebransem był Ks. prałat Mieczysław Wolanin.
06.01.
02.01.
Radomscy Rycerze Kolumba umożliwili Radomianom
Rada Rycerzy Kolumba nr 17327 przy parafii Matki Bożej oddanie pokłonu Nowonarodzonemu przy żywej szopce
Fatimskiej we Włocławku,
zbudowanej w centrum miazaprosiła wszystkich mężsta. W Święto Objawienia
czyzn w niedzielę na Męski
Pańskiego, w czasie przedpoRóżaniec.
łudniowego, rodzinnego spaRycerze Kolumba w Siewieceru rodzice z dziećmi ustrorzu organizują na rzecz Oliwki
jonymi w kolorowe korony
zbiórkę finansową na lek raodwiedzali żywą szopkę oraz
tujący jej życie. Jest to zaraszopki zbudowane w poblizem upamiętnienie zmarłego
skich kościołach.
przed Świętami ś.p. księdza
Rycerze Kolumba z Rady 15proboszcza Marka Cudy, któ631 w Pionkach, od siedmiu
ry był mocno zaangażowany
lat
organizowali
Orszak
w pomoc na rzecz chorej na
Trzech Króli. Ze względu na
rdzeniowy
zanik
mięśni
panującą w kraju sytuację
SMA1, półrocznej Oliwki z
sanitarną, Bracia z Pionek zreBoguchwałowic.
zygnowali z tradycyjnego OrW pierwszą sobotę miesiąca
szaku Trzech Króli ulicami
Rycerze Kolumba z Nakła n/
miasta. Mimo to każdy mieszNotecią Rada 15415, uczestnikaniec indywidualnie mógł
czyli w nabożeństwie fatimudać się do szopki betlejemskim w parafii p.w. Św. Staniskiej w centrum miasta, by
sława. Rycerze zaangażowali
pokłonić się nowo narodzosię w modlitwę oraz niesienie
nemu Jezusowi.
figury Matki Bożej.
Rycerze Kolumba w Chojnicach przeprowadzili dwa mi03.01.
ni-orszaki Trzech Króli oraz
Rycerze Kolumba z Rady 14004 po raz czternasty zapro- zorganizowali grę uliczną. Orszak do dwóch chojnickich
sili mężczyzn z Radomia do wspólnej Modlitwy Różańco- świątyń wprowadził poczet sztandarowy, a stojący przed
wej "Zabierz syna, nie zapomnij o Ojcu”, która odbyła się kościołem Rycerze rozdawali korony i naklejki wszystkim
o godzinie 15:00 w Parafii pw. św. Maksymiliana Marii uczestnikom Mszy Świętej.
Kolbe. Konferencję przeprowadził ojciec Michał Chylak,
Franciszkanin z Niepokalanowa.
Bracia z Rady 15523 w czeladzkiej parafii pw. Świętego
Rycerze Kolumba z Łączan (pow. radomski) Rada 16973 Mateusza podczas Mszy Świętej o godzinie 11:30 wystawzięli udział w akcji oddawania krwi, jaka miała miejsce w wili rycerski poczet sztandarowy. Nie zabrakło również
siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest to zbiórka na Trzech Króli, a także koron na głowach najmłodszych
rzecz chorego na Białaczkę 10 letniego Igora z Radomia. parafian. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Jego EksRycerze Kolumba z Rady 15239 z Parafii Matki Bożej Nie- celencja Ks. Bp. Grzegorz Kaszak.
ustającej Pomocy w Tarnobrzegu w pierwszą sobotę
stycznia odmawiali rycerski różaniec w Kaplicy Wieczy- Tomaszowscy Rycerze z Rady 15267 zorganizowali Orstej Adoracji, modląc się m.in. o powołania kapłańskie i szak Trzech Króli. Podczas Mszy Świętych gościli Mędrzakonne.
ców ze wschodu oraz Świętą Rodzinę - Jezusa, Maryję i
Parafia pw. św. Mikołaja w Witkowie (pow. gnieźnieński) Józefa. Po przejeździe ulicami miasta Monarchowie złożyli
zaprosiła w Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech swoje dary przed Świętą Rodziną.
Króli) po Mszy Świętej o godz. 18:00 na koncert kolęd w Rycerze Kolumba z rady 17327 we Włocławku przygotowykonaniu miejscowych Rycerzy Kolumba.
wali i rozprowadzali po każdej Mszy Św. kadzidło i kredę,
aby parafianie mogli oznaczyć swoje domostwa.
05.01.
W Święto Trzech Króli Rycerze Kolumba z Rady 16380 z
Rada 17538 Witkowo (pow. gnieźnieński) przeprowadziła Lubaczowa uczestniczyli w Męskim Różańcu, modląc się
pierwszą w tym roku Ceremonię Zasad Rycerskich, pod- za Ojczyznę i w intencji Rodzin Rycerskich.
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08.01.
Rycerze Kolumba z Rady 15940 w Ostrowi Mazowieckiej
uczestniczyli w modlitwie różańcowej za zmarłego brata
Stanisława Kosewskiego.

11.01.
Rycerze Kolumba z Rady lokalnej 15268 w Rzeszowie, jak
co miesiąc prowadzili modlitwę różańcową w Kaplicy Adoracyjnej. Po modlitwie różańcowej uczestniczyli we
Mszy Świętej, którą sprawował kapelan Ks. proboszcz
09.01.
Janusz Kosior. Homilia została poświęcona założycielowi
Rycerze Kolumba z Rady 14004 w Radomiu przekazali Zakonu Rycerzy Kolumba Bł. ks. Michealowi McGivneydwa wózki inwalidzkie dla parafian przy kościele Matki 'owi i znaczeniu tego, w jakich warunkach powołał do
Bożej Różańcowej w pod-radomskiej Bielisze. Wózki zo- pracy mężczyzn na początku powstania Zakonu.
stały przyjęte przez proboszcza Ks. kan. Jana Chodelskiego i przedstawiciela parafialnego Caritas p. Krzysztofa 13.01.
Pastuszkę.
W minioną środę różaniec w intencji obrony dzieci poczęRycerze Kolumba z Rady 15708 pomagając w walce z tych, prowadzony przez Rycerzy Kolumba z Rady 17316 z
CoViD-19, dostarczyli wodę i mydło na oddział zakaźny Łeby (pow. lęborski) zgromadził zastęp 25 Rycerzy oraz
do szpitala w Wejherowie.
innych mężczyzn, kobiet i młodzieży na modlitwie. Mszę
Rycerze Kolumba z Czeladzi Rada 15523, uczestniczyli w Św. celebrowaną w intencji Rycerzy Kolumba i ich rodzin
publicznym Różańcu "O ODNOWĘ NARODU POLSKIEGO" odprawił kapelan Ks. dziekan Zenon Myszk oraz Ks. Karol
na zaproszenie Ks. proboszcza Jarosława Wolskiego.
Misiurski.
10.01.
Rycerze Kolumba Rada 15117 z Gdańska otrzymali od parafian elektryczny wózek inwalidzki, który wyremontowali i chcą przekazać osobie najbardziej potrzebującej.
W Szczekocinach przyjęliśmy do Rycerstwa 18 nowych
Braci, co daje sumę 29 rycerzy i owocuje powstaniem nowej Rady Rycerzy Kolumba w Diecezji Kieleckiej. Ceremonię przeprowadził zespół inicjacyjny z Rembieszyc – Rada
16266.
Rada 15500 z Wodzisława Śląskiego, wraz z Kapelanem
Rady z parafii św. Wawrzyńca przeżywała kolejną rocznicę peregrynacji ikony obrazu Matki Boskiej z Guadalupe,
modląc się o zaprzestanie pandemii oraz za rodziny rycerskie i parafian.
Na Rynku w Czeladzi odbył się pierwszy w tym roku Różaniec publiczny o Odnowę moralną Narodu Polskiego.
Modlitwę poprowadził Ks. Kanonik Jarosław Wolski wraz
z Rycerzami Kolumba z Rady 15523. Ks. Kanonik nawiązał
w swych rozważaniach do niedawno rozpoczętego Roku
Św. Józefa.
Rycerze Kolumba z Rady 17051 z Krosna kontynuowali
rozpoczęte tydzień temu prace w spalonej części domu,
mieszkającego samotnie pana Lamberta. W poprzednią
sobotę odcięli instalację w spalonej części domu. W poniedziałek podłączono piecyk, aby mógł on ogrzewać
właściciela mieszkania.

14.01.
Rycerze z Rady 15523 w Czeladzi wzięli udział w inauguracji roku świętego Jakuba w parafii św. Jakuba Apostoła
w Sączowie (pow. będziński). Wydarzenie odbyło się w
duchowej łączności z katedrą w Santiago de Compostela,
gdzie abp Julián Barrio Barrio otworzył Święte Drzwi,
zwane Drzwiami Przebaczenia, rozpoczynając w ten sposób 120. Rok św. Jakuba.
16.01.
W Łebie (pow. lęborski) Rycerze Kolumba z Rady 17316
wraz z innymi mężczyznami z parafii Św. Jakuba w sobotę
pomogli w przygotowaniach do prac budowlanych - tynkowania nawy głównej i bocznej kościoła, a także przeprowadzili kwestę do puszek na ten cel.
Rycerze Kolumba z Rady 15216 z Radomia działający w
parafii Świętego Kazimierza Jagiellończyka Królewicza
przy parafii M.B. Bolesnej wraz z rodzinami uczestniczyli
w pomocy czyszczenia piszczałek do organów.
Każdego 16 dnia miesiąca, tak również w styczniową sobotę Rycerze z Rady 15759 spotkali się w kościele Jana
Pawła II w Stalowej Woli na modlitwie różańcowej mężczyzn. Każdy z Braci przyniósł swoje intencje, których w
dzisiejszym czasie nie brakuje, ale szczególnie prosili o
zdrowie dla brata Marka i jego żony Joli, którzy zmagają
się z COVID-19.
W sobotę w parafii św. Pawła Apostoła miała miejsce
Ceremonia wprowadzenia na Urząd Funkcjonariuszy no-
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wo powstałej Rady 17586 w Radomiu. Jest to już 8 rada,
która powstała w tym mieście. Wielkim Rycerzem Rady
został Brat Jan Peas. Mszę Świętą koncelebrowali Ks.
Kan. Wiesław Lenartowicz Kapelan Stanowy Pomocniczy
Rycerzy Kolumba w Polsce, Proboszcz parafii Ks. Kan.
Jerzy Szpytma oraz Kapelan Rady 17586 im. M. B. Fatimskiej Ks. dr Jacek Kucharski. Ceremonię przeprowadzili
Delegat Rejonowy Brat Andrzej Trzosek oraz Kustosz
Rejonowy Jacek Grzegorzewski z Rady 14004. Po ceremonii Bracia zaprosili wszystkich uczestników na mały
poczęstunek w nowej sali rycerskiej - z zachowaniem reżimu sanitarnego.
W sobotę w Parafia Matki Bożej Fatimskiej GdańskŻabianka odbyła się Ceremonia Przyjęcia wg zasad Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa. Do grona Rycerzy Kolumba przyjętych zostało 13 mężczyzn, wśród nich miejscowy
proboszcz Ks. prałat Piotr Tworek.
Rycerze Kolumba z Rady 15420 im. Sł. Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej z Kozienic modlili się przed Najświętszym Sakramentem w Godzinie Miłosierdzia Bożego
w intencji powołań w Kościele w Parafii pw. Świętej Rodziny w Kozienicach.
Bracia z Rady 14004 działający przy parafii Matki Bożej
Częstochowskiej Królowej Polski w Radomiu w sobotę
przeglądali i konserwowali maszyny do szycia, w ramach
kontynuacji dzieła "Łuczniki dla Afryki". Bracia również
bardzo dziękują Księdzu Proboszczowi z parafii św. Wojciecha w Kowali za udział i przekazanie kilku maszyn do
szycia.
18.01.
W poniedziałek 18 stycznia, z inicjatywy Caritas Diecezji
Radomskiej oraz Rycerzy Kolumba, swoją działalność w
naszym mieście rozpoczęły dwie bezpłatne herbaciarnie,
których głównym celem jest wsparcie w okresie zimowym osób zmagających się z bezdomnością. Herbaciarnie
zlokalizowane są na Glinicach przy ul. Kościelnej 5
(jadłodajnia Caritas) oraz przy ul. Zagłoby 3 (Dom dla Bezdomnych). Herbaciarnia przy Kościelnej działa codziennie
między godziną 12.00 a 14.00, natomiast punkt zlokalizowany przy Zagłoby otwarty jest każdego dnia od 14.00
do 18.00. Jednocześnie w Domu dla Bezdomnych, na
wszystkie osoby znajdujące się w skrajnie trudnej sytuacji
życiowej czekają bezpłatne termosy, przekazane Caritas
przez radomskich Rycerzy Kolumba.
19.01.
Rycerze Kolumba z Radomia uczestniczyli we Mszy Świętej z okazji imienin Księdza Biskupa- seniora Henryka Tomasika w katedrze Opieki Najświętszej Maryi Panny w
Radomiu. Homilię wygłosił Ks. Abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. W koncelebrze uczestniczyli Ks. Bp
Marek Solarczyk i Ks. Bp pomocniczy Piotr Turzyński.
21.01.
Rycerze Kolumba z Rady 17137 z Góry Puławskiej uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu w Kaplicy
Wieczystej Adoracji w Jedlni Letnisko (pow. radomski).
Rycerze Kolumba pożegnali Brata w rycerstwie ś. p. Stanisława Godszlinga. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyły delegacje rycerskie z pięciu Rad archidiecezji czę-

stochowskiej. Mszę Świętą w kościele Świętej Marii Magdaleny w Działoszynie (pow. pajęczański) koncelebrowało
dziesięciu kapłanów. W homilii Ks. Ryszard Umański
przedstawił osobowość zmarłego i jego zasługi dla parafii
i rozwoju rycerstwa w regionie.
W siedzibie Caritas Diecezji Radomskiej odbyła się konferencja prasowa dotycząca między innymi powstania z
inicjatywy Zakonu Rycerzy Kolumba z Radomia i Caritas
Diecezji Radomskiej, dwóch bezpłatnych Herbaciarni dla
bezdomnych. Ideą powstania tych Herbaciarni jest
wsparcie w okresie zimowym osób w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z bezdomnością i ubóstwem, gorącym napojem w niewielkich termosach, które zostały
zakupione przez radomskich Rycerzy Kolumba. W konferencji prasowej udział wzięli Delegat Rejonowy Rejonu 29
Andrzej Trzosek oraz Wielki Rycerz Rady 14004 Marek
Tyka.
22.01.
Przedstawiciele radomskich Rad Zakonu Rycerzy Kolumba Ks. Kan. Wiesław Lenartowicz Kapelan Stanowy Pomocniczy oraz były Delegat Stanowy Brat Andrzej Anasiak, spotkali się z Biskupem Markiem Solarczykiem, który pobłogosławił rycerskiej działalności w Diecezji Radomskiej i zaprosił do współpracy oraz dawania świadectwa w rodzinach, parafiach i całej diecezji.
23.01.
W Kościele Chrystusa Króla w Tarnobrzegu odbył się
przygotowany przez Rycerzy Kolumba z Rady 15239
Dzień Formacji. Mszę Świętą odprawili kapelani Rad z
Diecezji Sandomierskiej, a po jej zakończeniu miała miejsce nauka formacyjna, której hasłem przewodnim był
"Dekalog w nauczaniu Świętego Jana Pawła II".
Rycerze Kolumba z Radomia wznowili akcję „ Łuczniki dla
Afryki”. Kilka lat temu w ramach dawania wędki, a nie
ryby, Rycerze Kolumba z Radomia zorganizowali charytatywną akcję “Łuczniki dla Afryki” zbierając nieużywane
bądź zepsute maszyny do szycia marki „Łucznik”. Zebrane maszyny zostały poddane naprawie i profesjonalnemu serwisowi. Tak przygotowano do użytku 200 maszyn,
które przy pomocy fundacji ASBIRO, zostały wysłane na
misje do Zambii. Są one głównym źródłem utrzymania
dla wielu afrykańskich rodzin. W czasie tamtej akcji Rycerze Kolumba zebrali około 450 maszyn do szycia. Zabezpieczone maszyny z partii nie zagospodarowanej pozostawały w dyspozycji Rady 14004 Rycerzy Kolumba w
Radomiu. Pod koniec 2020 roku został nawiązany kontakt z Ojcami Białymi ( Zgromadzeniem Misjonarzy Afryki), którzy prowadzą m.in. parafię w Tandale w Tanzanii.
Proboszcz tej parafii o. Tomasz Podrazik buduje tam
ośrodek „Salome” jako centrum pomocy dla dziewcząt i
kobiet oraz szkołę krawiecką. Wychodząc naprzeciw potrzebom ośrodka Rycerze Kolumba wznowili dzieło
„Łuczniki dla Afryki”. Zdeponowane i otrzymane od darczyńców maszyny poddawane są ponownemu przeglądowi technicznemu, przystosowaniu do użytkowania i
konserwacji. Przy pomocy lubelskiej fundacji MISJA TANDALE, wspierającej misje Ojców i Sióstr Białych w Afryce,
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maszyny te zostaną wysłane dla potrzebujących do
ośrodka „Salome” do Tanzanii.
W parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Tarnobrzegu odbył się „Dzień Skupienia” Rycerzy Kolumba. Bracia
rozpoczęli ten dzień modlitwą Różańcową a następnie
była sprawowana Msza Święta koncelebrowana. W koncelebrze uczestniczyli między innymi: Ks. Adam Marek,
Ks. Józef Rogowski, Ks. Robert Capała, Ks. Jan Niemiec.
Homilię wygłosił Ksiądz Adam Marek. W czasie Mszy Św.
na ołtarzu była postawiona relikwia założyciela Rycerzy
Kolumba Bł. Ks. Michaela McGiwneya. Po Mszy Świętej
rozważany był Dekalog. W dniu skupienia uczestniczyli
między innymi Rycerze z Rady Stanowej z Krzysztofem
Zubą na czele, oraz Rycerze Kolumba z Diecezji Sandomierskiej, w tym Rycerze z Rady 17542 z Nowej Dęby i
Chmielowa.
Bracia z Rady 17316 z Łeby zorganizowali zbiórkę zalegającego w garażach, piwnicach i komórkach złomu na
rzecz małej Laury chorej na Rdzeniowy Zanik Mięśni
( SMA ). Rycerze osobiście odbierali złom, który został
wywieziony na złomowisko, w celu pozyskana środków
finansowych potrzebnych na leczenie dziewczynki.
Brat Kamil z Rady 14004 pomagał w zbiórce i transporcie
ubrań, koców, pościeli, oraz artykułów szkolnych, które
były dostarczone przez mieszkańców do Galerii Słonecznej w Radomiu oraz do Szkoły Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Młodocinie. Dary te zostały przekazane rodzinie z Młodocina Mniejszego, po tym jak straciła
ona cały dobytek w pożarze domu.
Rycerze Kolumba z Witkowa z Rada 17538 modlili się w
dniu imienin swojego Kapelana Ks. kan. dr hab. Franciszka Jabłońskiego. Niech Pan Bóg hojnie błogosławi, a patron św. Franciszek Salezy wspiera we wszystkich podejmowanych działaniach.

W niedzielę Bracia Rycerze z Hadel Szklarskich (pow.
przeworski) zorganizowali parafialne kolędowanie.
W Kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej (Sanktuarium Męczeństwa Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko) we
Włocławku po raz pierwszy publicznie można było usłyszeć Chór "Soni Vistulae", w którym - oprócz składu żeńskiego - śpiewają również Zacni Bracia Rycerze z Rady
16105.
26.01.
Delegaci Stanowi: były Tomasz Wawrzkowicz oraz obecny Krzysztof Zuba spotkali się z J.E. Ks. Biskupem Ordynariuszem Diecezji Sandomierskiej Krzysztofem Nitkiewiczem. Tematem rozmów były m.in. działalność Rycerzy
Kolumba w czasie pandemii, funkcjonowanie rad lokalnych w diecezji, zbliżająca się peregrynacja relikwii Błogosławionego Księdza McGivney'a oraz dni formacji, które
zostały zainaugurowane w ostatnią sobotę w Tarnobrzegu.
Grono Rycerzy Kolumba w Gdańsku powiększyło się o
kolejnych pięciu mężczyzn. Ceremonię Zasad Rycerskich:
Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa w kościele Miłosierdzia Bożego w Gdańsku Migowie przeprowadził zespół z
Rady Lokalnej nr 15117.

27.01.
W radomskiej Katedrze Rycerze przeżywali liturgiczną
uroczystość ingresu (uroczyste objęcie władzy przez biskupa ordynariusza nad diecezją ) Biskupa Marka Solarczyka. Swój udział w obsłudze tej uroczystości mieli także
radomscy Bracia. Obsługiwali parkingi przykatedralne
pomagając Prezbiterom i zaproszonym Gościom bezpiecznie zaparkować auta oraz kierowali ruchem pojazdów. Wszystkim zaangażowanym w posłudze Braciom
Rycerzom podziękował nowy ordynariusz Ks. Bp. Marek
24.01.
Solarczyk. W uroczystym Ingresie Radę Stanową Rycerzy
W Parafii Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski w Kolumba w Polsce reprezentowali: Konsultant d.s. RozRadomiu podczas Ceremonii Zasad Rycerskich, zespół woju Brat Leszek Waksmundzki i Opiekun Rejonów Brat
inicjacyjny z Rady 14004 przyjął w szeregi Rycerzy Ko- Roman Hawliczek.
lumba jedenastu nowych Braci, w tym Ks. Proboszcza
Parafii Chrystusa Króla.
Adrian Pawłowski
Koordynator Stanowy ds. PR
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Nowi Rycerze
Kolejny 2021 rok i kolejne liczne przyjęcia mężczyzn do 16-go stycznia w parafii pw. MB Fatimskiej w Gdańsku
Zakonu Rycerzy Kolumba. W styczniu przyjęliśmy 63 ko- odbyła się Ceremonia Przyjęcia wg zasad MJB. Przyjętych
lejnych mężczyzn.
zostało 13 mężczyzn. Wśród przyjętych jest Ksiądz proboszcz Piotr Tworek. Za perfekcyjne przeprowadzenie
W dniu 5 stycznia w Radzie 17538 Witkowo została prze- Ceremonii dziękuję Braciom z Rady 15117 w Gdańsku. Za
prowadzona Ceremonia Zasad Rycerskich podczas której obecność i zaangażowanie w rozwój Rycerzy Kolumba na
w szeregi Rycerzy Kolumba przyjęliśmy 3 nowych Braci, ziemi gdańskiej Rycerze dziękują kapelanowi diecezjalne17 uzyskało pełnię Rycerstwa w tym 2 Kapłanów.
mu Księdzu Krystianowi Wilczyńskiemu.

W Ceremonii Zasad Rycerskich, która odbyła się 21 stycznia Rada 14004 w Radomiu przyjęła 11 kandydatów do
rycerstwa. Nowi Bracia Rycerze wraz z Ks. Proboszczem
radomskiej parafii p.w. Chrystusa Króla stanowią trzon
dla powstania w Radomiu kolejnej Rady naszego zakonu.
Vivat Jezus!

W Szczekocinach 10-go stycznia przyjętych do Rycerstwa
zostało 18 Nowych Braci. Co daje sumę 29 Rycerzy i owocuje powstaniem Nowej Rady Zakonu Rycerzy Kolumba
w Diecezji Kieleckiej.

Grono Rycerzy Kolumba w Gdańsku powiększyło się
o kolejnych pięciu mężczyzn. Ceremonię Zasad Rycerskich: Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa 26-go stycznia
w kościele Miłosierdzia Bożego w Gdańsku Migowie przeprowadził zespół z Rady Lokalnej nr 15117.
Natomiast 31-go stycznia w parafii św. Teresy z Avila
w Wyśmierzycach w rejonie 11 odbyła się Ceremonia Zasad Rycerskich, podczas której przyjęto 11 nowych Rycerzy, w tym księdza proboszcza.
Luty 2021
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Ceremonię wzorowo przeprowadzili Bracia z Rad wane przez Błogosławionego Księdza Michaela McGivw Opocznie i Wrzosie, a nowi członkowie zasilą szeregi neya.
Rady 17548 we Wrzosie.
Dziękuję wszystkim za szerzenie wizji naszego ZałożyTego samego dnia Rycerze z radomskiej Rady 16766 ciela i troskę o rozwój naszego Zakonu w Polsce.
im. Św. Łukasza Ewangelisty, podczas przeprowadzonej
pierwszy raz ceremonii inicjacji, przyjęli dwóch nowych
Vivat Jezus!
Braci.

Rafał Szczypta

Witamy kolejnych mężczyzn, którzy zostali Rycerzami Dyrektor ds. Programowych
Kolumba, którzy chcą kontynuować dzieło zapoczątko- Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Programy
Za nami pierwszy miesiąc 2021r. Roku, na który patrzymy z ogromną nadzieją i wiarą na powrót do normalnego życia religijnego, kulturalnego i społecznego. Miesiąc luty jest miesiącem modlitwy za osoby chore i cierpiące. Jest to odpowiedni moment (zwłaszcza w dobie
pandemii), abyśmy w swoim otoczeniu, w swoich Parafiach objęli opieką fizyczną jak i duchową osoby chore,
potrzebujące pomocy. Pomocy w formie np.: dostarczenia zakupów, leków, dojazdu do kościoła, czy zwykłej
braterskiej rozmowy telefoniczne i odwiedzin. Są to
główne cele programu ”Nie Opuszczaj Bliźniego w Potrzebie”, który zawiera następujące inicjatywy:

Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego stało się wezwaniem do całego
Kościoła powszechnego, aby poświęcić jeden dzień
w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych,
którzy cierpią na duszy i na ciele.
Jan Paweł II we wspominanym liście zaznaczył, że "ma
on na celu uwrażliwienie ludu Bożego i - w konsekwencji
- wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby
zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym
w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej,
a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej;
włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot
chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu..."

1. Pomoc Braciom Rycerzom
2. Pomoc parafii
3. Pomoc społeczności
4. Nakarmienie głodnych
Sprawom ludzi chorych Jan Paweł II, sam doświadczaRada, angażując się w tego typu działania, spełnia
jący licznych chorób, poświęcił wiele miejsca w swoim
również jeden z programów w kategorii Życie - „Msza Św.
nauczaniu. Często spotykał się z chorymi i niepełnodla osób wymagających specjalnej opieki".
sprawnymi, tak w Rzymie, jak i w czasie podróży apostol„Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II skich. Chorych prosił już na samym początku pontyfikatu
w liście skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego o wsparcie modlitewne”.
przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa
Poniżej link do Orędzie Papieża Franciszka na XXIX
Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego. Papież wyŚwiatowy Dzień Chorego 2021r.
znaczył też od razu na obchody tego Dnia wspomnienie
objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lu- www.kofc.pl/przek/20210205
tego. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się
co roku w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie.
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Ważne wydarzenia na luty
2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego. Światowy
Dzień Życia Konsekrowanego, Matki Bożej Gromnicznej.
4 lutego - Św. Jana de Birtto, prezbitera i męczennika
(SM), pierwszy czwartek miesiąca.
5 lutego - Św. Agaty, dziewicy i męczennicy, pierwszy
piątek miesiąca.
6 lutego - Św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników,
pierwsza sobota miesiąca.
7 lutego - V NIEDZIELA ZWYKŁA
11 lutego - Najświętszej Maryi Panny z Lourdes; Światowy Dzień Chorego
14 lutego – VI NIEDZIELA ZWYKŁA
15 lutego - Bł.Michała Sopoćki, prezbitera, ojca duchowego Św. Faustyny.
17 lutego - Środa Popielcowa, początek Wielkiego Postu.
21 lutego - I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

22 lutego - Święto Katedry św. Piotra, Apostoła
28 lutego - II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Zachęcam do wypożyczania wystawy „Jaś w Drodze” która pomaga uświadomić dzieciom, młodzieży i dorosłym
to, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia.
Kontakt na maila: programy@kofc.pl
Przekazywanie darowizn na ochronę życia ludzkiego jest
możliwe przez link: www.kofc.pl/jaswdrodze

Vivat Jezus!
Marcin Piętak
Dyrektor ds. Programowych
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
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