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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 Rycerze!
Za nami cztery miesiące roku bratniego, czasu bardzo intensywnej działalności w wielu radach lokalnych. Pragnę w tym miejscu szczególnie wspomnieć kilka wydarzeń, które miały
miejsce w październiku. Chciałbym
najserdeczniej podziękować wszystkim
przybyłym na Rodzinną Pielgrzymkę
Rycerzy Kolumba na Jasną Górę. Był to
czas szczególny, kiedy mogliśmy się
modlić i zawierzać nasz Zakon, nasze
rodziny, parafie i ojczyznę Czarnej Madonnie. Z wielką radością wspominam
obecność całych rodzin rycerskich
podczas tego wydarzenia i cieszę się ogromnie z Waszego zaangażowania w pomoc dla placówek wspierających
życie w Archidiecezji Częstochowskiej. Słowa wdzięczności przekazane przez Ks. Dyrektora Caritas świadczą, jak
ważne jest wsparcie zarówno materialne, jak i duchowe,
którego udzielili Rycerze Kolumba wraz z rodzinami. Słowa wdzięczności kieruję również do naszego Kapelana
Stanowego – Ks. Arcybiskupa Wacława Depo za przewodniczenie Mszy Świętej w Bazylice i wygłoszenie homilii tak trafnie określającej tożsamość Rycerzy Kolumba.
Hasło tegorocznej pielgrzymki „Eucharystia daje życie”
wpisuje się w określone przez Najwyższego Rycerza
działania formacyjne i zadanie nam postawione brzmiące:
„Rycerze Kolumba – Rycerze Eucharystii”.
W październiku mieliśmy okazję gościć w Polsce również byłego Najwyższego Rycerza Carla Andersona. Wielkim wyróżnieniem dla naszej organizacji jest to, iż został
laureatem Nagrody Specjalnej TOTUS TUUS przyznanej
przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia w dowód
uznania za wieloletnie zaangażowanie w promowanie
dziedzictwa Św. Jana Pawła II na całym świecie. Nagroda
została wręczona podczas uroczystej gali, która odbyła
się 9 października na Zamku Królewskim w Warszawie.
Prawdziwym zaszczytem dla mnie była możliwość spotkania i odbycia długiej rozmowy zarówno o historii działania Zakonu, jak i o bieżącej działalności Rycerzy Kolumba w Polsce, a także o planach na przyszłość. Cieszy mnie
również, że druga z nagród, tj. za propagowanie nauczania papieża Jana Pawła II, powędrowała w ręce naszego
Brata w rycerstwie – profesora Stanisława Grygiela. Jestem przekonany, że ich zaangażowanie w tym zakresie
będzie przynosiło owoce jeszcze przez wiele lat.

W październiku przypadła także
pierwsza rocznica beatyfikacji naszego założyciela. Dziękuję wszystkim
radom oraz rycerzom, którzy zaangażowali się na przestrzeni całego
roku w organizację Mszy Świętych
dziękczynnych za wyniesienie na ołtarze Księdza Michaela McGivneya.
Szerzenie kultu naszego Założyciela
oraz pokazywanie Jego postaci jak
wzoru do naśladowania to nasz obowiązek, to także przyszłość Rycerzy
Kolumba. Cieszę się ogromnie, że
kierując się zasadą zapraszania do
naszej wspólnoty kolejnych mężczyzn, Rycerze Kolumba w Polsce dynamicznie się rozwijają, o czym świadczy chociażby fakt, że od pierwszego
lipca br. w nasze szeregi wstąpiło już blisko 230 mężczyzn. Zgodnie z oczekiwaniem naszego założyciela, aby
Rycerze Kolumba byli obecni w każdej parafii, chcemy,
aby w ciągu dziesięciu lat przedstawiciele naszego Zakonu dotarli do każdej miejscowości w naszym kraju. Jest to
wielkie wyzwanie, za realizację którego odpowiedzialny
jest każdy z nas.
Rozpoczął się listopad, a więc czas, kiedy w sposób
szczególny wspominamy tych, którzy są bliscy naszemu
sercu, a których nie ma już pomiędzy nami. To niewątpliwie czas refleksji i zadumy, ale dla nas, osób wierzących,
a zwłaszcza dla Rycerzy Kolumba, powinien być to czas
intensywnej modlitwy za zmarłych. Z ogromnym uznaniem spoglądam na działania podejmowane w radach
lokalnych na rzecz dzieci utraconych. Bardzo dziękuję
tym radom, które przyczyniły się do budowy pomników
i grobów dzieci nienarodzonych, prowadzenia akcji modlitewnych, a także zajęli się posprzątaniem grobów,
o które nikt nie dba. Zachęcam, aby w tym czasie pochylić
się nad zadbaniem o groby kapłanów i o szczególnie gorliwą modlitwę w ich intencji.
Ale listopad to także miesiąc, w którym rozpoczną się
Dni Formacji, których hasłem przewodnim będzie
„Eucharystia w nauczaniu Świętego Jana Pawła II i Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Zapraszam Was bardzo serdecznie do udziału w tym wydarzeniu, a także mam prośbę, abyście skierowali zaproszenie
do Waszych kolegów, przyjaciół, innych parafian
i wszystkich, którzy są gotowi by wsłuchiwać się w nauczanie Kościoła o Eucharystii. Pozwólcie więc, niech za-
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chętą do działania będą słowa Świętego Jana Pawła II:
„Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie
tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie
istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się
obietnica: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż
do skończenia świata» (Mt28, 20). Dzięki Najświętszej
Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba
i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością
w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego,

w którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął
swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją.”
Vivat Jezus!

Krzysztof Zuba
Delegat Stanowy
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Katecheza
Kościół żyje
dzięki Eucharystii

Nowy Testament często określa Eucharystię terminem „łamanie chleba”. Jezus dokonywał go pierwotnie
jako gospodarz stołu podczas posiłku żydowskiego (por.
Mt 14,19; 15,36; Mk 8,6.19), a następnie wykorzystał ten
gest podczas Ostatniej Wieczerzy (por. Mt 26,26; 1Kor
11,24). Przez ten gest właśnie uczniowie idący do Emaus
rozpoznali zmartwychwstałego Jezusa (por. Łk 24,13-35).
Pierwsi chrześcijanie również określali zgromadzenie eucharystyczne tym właśnie pojęciem (por. Dz 2,42.46; 20,
7.11). Natomiast św. Ignacy Antiocheński, który poniósł
śmierć męczeńską ok. roku 110, w swoich listach do różnych Kościołów, nazywa Eucharystię lekarstwem nieśmiertelności i podstawą jedności Kościoła. Można więc
powiedzieć, że już w świadomości chrześcijan pierwszych
wieków Eucharystia i Kościół wzajemnie się dopełniają
i warunkują. Kościół nie może żyć i trwać bez Eucharystii
oraz wypełniać zadań postawionych przed nim przez samego Jezusa Chrystusa i podobnie ważnej Eucharystii nie
można sprawować bez Kościoła rozumianego jako wspólnota wierzących w Chrystusa, którą On sam ustanowił
i wyposażył w odpowiednie narzędzia, aby Eucharystia
mogła być sprawowana.

Kościół żyje dzięki Eucharystii (Ecclesia de Eucharistia
vivit) – tak można tłumaczyć tytuł encykliki papieża Jana
Pawła II poświęconej Eucharystii. Ta prawda wyraża nie
tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie
istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się
obietnica: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż
do skończenia świata” (Mt 28,20). Dzięki Najświętszej
Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba
i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością
w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego,
w którym Kościół rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku
ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją (zob.
EdE 1). Dlatego Kościół, w swoich dokumentach, między
innymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego, nazywa Eucharystię „najbardziej czcigodnym sakramentem” (zob. KPK
897). Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego
życia chrześcijańskiego. Inne sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze
Zgłębiając więc tajemnicę Eucharystii poznajemy jedświętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej nocześnie Kościół, który dzięki niej żyje. Poznanie KościoEucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, ła jest poznawaniem samego Boga, który w Duchu Święa mianowicie sam Chrystus.
tym, przez Jezusa Wcielonego Syna Bożego, w nim żyje,
działa i uobecnia zbawcze dzieła. Dlatego o Kościele można powiedzieć, że jest niewyczerpalny jak sam Bóg.
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W zasadzie łatwo dostrzega się istnienie Kościoła, natomiast o wiele bardziej trudnym zadaniem jest próba dotarcia do jego istoty, co z kolei nie będzie możliwe bez
szczególnego zaangażowania przez wiarę, która oznacza
tutaj zaufanie i współpracę z samym Bogiem a więc domaga się osobowego spotkania z Chrystusem a to przecież dokonuje się i dopełnia w sprawowaniu Eucharystii.
Ta wspomniana niewyczerpalność Kościoła, mająca swoje
źródło w Bożej obecności i działaniu w Kościele, podsuwa
wciąż pytanie o to, czym lub kim jest Kościół i jaki jest
Kościół?

Świętego (zob. J 20,21n.) i wyposażył w świętą władzę
„dla pasterzowania ludowi Bożemu i ustawicznego ludu
tego pomnażania”, jak uczy Kościół w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Soboru Watykańskiego II (KK18).

Dzięki temu od samego początku, z woli Chrystusa,
obok powołania powszechnego i powszechnej służby
wszystkich, istnieje w Kościele szczególne powołanie
apostolskie i szczególna posługa apostolska. Jako taka nie
pochodzi od wspólnoty wcześniej ustanowionej, lecz została bezpośrednio stworzona przez Chrystusa dla rozwoju wspólnoty. W Kościele i wobec Kościoła jest widzialKościół rozważać należy w dwóch wymiarach. Jednym ną kontynuacją i znakiem sakramentalnym Chrystusa.
z nich jest widzialna społeczność religijna, zbudowana na
Najprościej można to określić w ten sposób, że strukwzór ludzkiej społeczności jako swego rodzaju instytucja
tura hierarchiczna, związana bardziej z tajemnicą Wcieloczy nawet organizacja. Ale Kościół to także rzeczywistość
nego Słowa, koncentruje się na sprawie przechowywania
niewidzialna będąca swoistą jednością Boga z ludźmi,
i udostępniania zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa oraz
przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa, w obecności dynaudzielania zbawiającej łaski. Struktura charyzmatyczna
micznego działania Ducha Świętego. Ten pierwszy wynatomiast skupia się na aplikacji dzieła zbawczego w dumiar życia Kościoła daje narzędzia do tego, aby Eucharyszach ludzkich, zmierzając do ich rzeczywistego uświęcestia mogła zaistnieć. To są przede wszystkim osoby, któnia, przez zjednoczenie z Bogiem. Kościół staje się w ten
re przez Chrzest a także sakrament Święceń stają się nasposób źródłem życia a przez obecność Zbawiciela i Jego
rzędziem w ręku Boga dla sprawowania Eucharystii, ale
łaski nawet samym życiem. Dlatego też udzielenie się
to jest także cały materialny porządek konieczny do
Boga człowiekowi przez Chrystusa w Duchu Świętym
sprawowania tego sakramentu, przede wszystkim przystaje się podstawą szczególnej komunii, którą jest komugotowanie darów pszennego chleba, wina i wody do
nia osób odkupionych przez Chrystusa, obdarzanych misprawowania Eucharystii. Dzięki drugiemu wymiarowi
łością Ojca i uświęcanych ożywczym działaniem Ducha
możliwe jest zaistnienie tajemnicy przemiany składanych
Świętego, która urzeczywistnia się szczególnie przez
darów chleba i wina, przez posługę kapłana, w prawdziwe
sprawowanie Eucharystii.
Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, ukryte pod postaciami
chleba i wina. Tej przemiany nie dokonuje przecież kapłan
Kościół więc uobecniając to, co się wydarzyło na
sprawujący sakrament Eucharystii a sam Bóg Duch Świę- Ostatniej Wieczerzy oraz składając w ofierze Bogu Ojcu
ty, który posługuje się kapłanem, jako widzialnym narzę- osobę Jezusa Chrystusa, celebruje Paschę Pana, która
dziem, aby ta przemiana chleba i wina w prawdziwe Ciało staje się tym samym jego Paschą (por. 1Kor 5,7). O ile jedi Krew Chrystusa zaistniała. Kapłan wyciągając swoje dło- nak podczas Ostatniej Wieczerzy i na krzyżu Chrystus
nie nad przygotowanymi darami na ołtarzu pokornie poświęcał i składał w ofierze bezpośrednio siebie sameprosi o działanie Ducha Świętego, który jedynie może go, to w celebracji eucharystycznej widać wyraźnie, jak
dokonać świętego przeistoczenia.
całe mistyczne ciało Chrystusa, Głowa i członki, uczestniczy w tej samej Ofierze. W celebracji eucharystycznej cały
W ten sposób Kościół i Eucharystia są ze sobą ściśle
Kościół, „który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który nazłączone. Ten boski pierwiastek funkcjonowania Kościoła,
pełnia wszystko wszelkimi sposobami" (Ef 1,23), ofiarotak wyraźnie zaznaczony w sprawowaniu Eucharystii,
wuje Bogu Ojcu Chrystusa wraz ze wszystkimi Jego
nazywamy strukturą charyzmatyczną Kościoła, czyli
członkami. Tak więc Kościół składa w ofierze Jezusa i siestrukturą, w której działa sam Bóg w Osobie Ducha Świębie, swoje życie oraz dzieła zasługujące na to, by je
tego. Tylko Duch Święty działający w Kościele, jako poprzedstawić Bogu. Ukazuje to również fakt, że kapłan
słany przez Ojca i Syna, może złożyć i pobudzać duchowe
działa tutaj nie tylko w imię Chrystusa (in persona Christi),
dary w duszy człowieka. Ta druga, ziemska rzeczywistość
ale także w imieniu Kościoła. Ofiarowuje Jezusa ukrzyżonazywana jest w Kościele strukturą hierarchiczną. Powanego i zmartwychwstałego, wraz z całym Jego Ciałem,
wszechna wspólnota wiernych może się realizować wyBogu Ojcu w Duchu Świętym. Kościół, po sakramentalłącznie jako prowadzona przez Chrystusa Dobrego Panym uobecnieniu Ciała i Krwi Chrystusa, ofiarowuje je
sterza i zgromadzona wokół Niego jako swej Głowy.
Bogu Ojcu, jak świadczy o tym Kanon Rzymski w swej
Oznacza to bardzo konkretną potrzebę stałej reprezentamodlitwie po przeistoczeniu: „Boże, Ojcze, my słudzy
cji Chrystusa. Dlatego zesłał On swego Ducha, aby stale
Twoi oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną
Go uobecniał. On jest Jego Przedstawicielem. W Nim
mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne wniebowstąChrystus przychodzi i przez Niego działa. Ale w tym sapienie Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa,
mym celu Chrystus także powołał i ustanowił Dwunastu,
składamy Twojemu najwyższemu Majestatowi z otrzywidzialną reprezentację uzdolnionych do działania w Jego
manych od Ciebie darów: ofiarę czystą, świętą i doskonaimieniu Apostołów. Dzięki temu pozostaje Głową Kościolą, Chleb święty życia wiecznego i Kielich wiekuistego
ła, którym kieruje w sposób niewidzialny przez Ducha
zbawienia".
Świętego, a w sposób widzialny przez posłanie Apostołów. Chrystus obdarował ich szczególnym darem Ducha ks. Dariusz Kaliński
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Wiara przez uczynki
01.10
W Ludźmierzu rozpoczęła się Peregrynacja relikwii Bł.
Ks. Michael McGivney’a. Trzy dni były czasem wyjątkowym dla Braci, aby się na chwile zatrzymać i zgłębić tajemnice Bożej Opatrzności, która w historii świata umieściła postać założyciela naszego Zakonu Rycerzy Kolumba.
02.10.
W sobotę w parafii Św. Marcina w Sierakowicach
(pow. kartuski) rozpoczęła się Mszą Świętą pod przewodnictwem kapelana rady Ks. Kan. dr. Tadeusza Knuta peregrynacja relikwii Bł. Ks. Michaela McGivney’a.
03.10.
W niedzielę Bracia z Rady 15415 z Nakła nad Notecią
uczestniczyli w uroczystości odpustowej ku czci Matki
Bożej Różańcowej Pani Nakielskiej. Uroczystości przewodniczył Ks. Grzegorz Nowak Kanclerz Kurii Bydgoskiej.
Rycerze Kolumba z Rady 15219 w Poznaniu przekazali
pieluszki do Domu Samotnej Matki im. Św. Siostry Faustyny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w
Kiekrzu pod Poznaniem.
Bracia z Rady 15915 uczestniczyli w procesji różańcowej, która przeszła ulicami miasta Tarnowa.

05.10.

Tego dnia odbył się kiermasz Św. Rafała Archanioła
zorganizowanemu przez sieradzkich Rycerzy Kolumba z
Tego dnia o godz. 15.00 Mszą Św. w parafii pw. ŚwięRady 16709. Przy wielkim udziale parafian udało się westego Brata Alberta na radomskim Prędocinku mężczyźni
przeć dzieło budowy nowego witraża dla miejscowego
rozpoczęli kolejny męski różaniec. Mszę Świętą celebrokościoła.
wał Ks. Wiesław Lenartowicz Kapelan Programowy Rycerzy Kolumba w Polsce oraz Ks. Marek Janas Proboszcz
Bracia z Rady 17327 uczestniczyli w Poświęceniu kaplitutejszej parafii. Po zakończonej Eucharystii Bracia wy- cy Adoracji, w nadwiślańskiej parafii Maryi Królowej Polsłuchali świadectwa wygłoszonego przez Adama Milczar- ski, skąd pochodzą Brat Roman i Włodzimierz. Uroczyczyka członka Zakonu Rycerzy Jana Pawła II na temat stości przewodniczył Pasterz Diecezji Włocławskiej Ks.
znaczenia w jego życiu potęgi modlitwy różańcowej. Po Bp. Krzysztof Wętkowski.
świadectwie mężczyźni udali się procesyjnie pod krzyż
06.10.
ufundowany przez Braci z Rady 17052 działającej przy
Parafii Świętego Brata Alberta, gdzie odmówiono różaBracia z Rady Lokalnej 15268 z Rzeszowa, uczestniczyniec.
li w modlitwie różańcowej na ulicach miasta oraz w rekolekcjach różańcowych w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej.
04.10.

07.10.

Bracia z Rady 15915 z Tarnowa rozpoczęli prowadzenie
Rycerze Kolumba z Rady 15219 z Poznania przekazali
comiesięcznej modlitwy różańcowej o trzeźwość narodu,
pieluszki do Domu Samotnej Matki im. Św. Siostry Fauswoją parafię, rodziny w kryzysowych sytuacjach goszstyny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w
cząc w lokalnym radio RDN Małopolska.
Kiekrzu.
Rycerze Kolumba z Rady 17538 z Witkowa przeprowadzili pracę przygotowawcze związane z rozprowadzeniem nowego systemu oświetlenia i nagłośnienia na
cmentarzu parafialnym.

08.10.

Tego dnia rozpoczęła się Rodzinna Pielgrzymka Rycerzy Kolumba z całej Polski na Jasną Górę pod hasłem
Bracia z Rady 15915 w Tarnowie prowadzili różaniec a „Eucharystia daje życie”. W programie: Msza Święta, Rónastępnie uczestniczyli we Mszy Świętej dziękczynnej za żaniec, konferencja, wręczenie nagród oraz Ceremonia
dar beatyfikacji Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa. Podczas pielgrzymki
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również odbyła się zbiórka artykułów higienicznych dla McGivney’a. Bracia podczas Eucharystii pełnili asystę liOśrodków prowadzonych przez CARITAS Częstochowski. turgiczną oraz poprowadzili modlitwę różańcową. Na
koniec odbyła się procesja wokół kościoła z relikwiami i
09.10.
odśpiewano Apel Jasnogórski.
Bracia z Chmielnik, którzy nie mogli uczestniczyć w
W Jastrowiu rozpoczęła się peregrynacja relikwii BłoRycerskiej Pielgrzymce na Jasną Górę, prowadzili pracę
gosławionego Ks. Michaela McGivey’a . Rycerze Kolumba
porządkowe na terenie swojej parafii.
z Rady 17607 zgromadzili się na wspólnej modlitwie w
Bracia z Rady 17316 z ufundowali nowy krzyż misyjny, Kościele Mariackim.
który osobiście został obsadzony przez Braci na wcze15.10.
śniej przygotowanym fundamencie w parafii Św. Mikołaja. To działanie rozpoczyna misje święte w parafii WNMP
W związku z Obchodem Dnia Dziecka Utraconego,
w Łebie.
Rycerze Kolumba z Rady 15420 uczestniczyli w Mszy Św.
w Kościele Pw. Św. Krzyża w Kozienicach w intencji dzieci
10.10.
nienarodzonych i ich rodziców. Mszę Św. odprawił Ks.
Podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w War- Grzegorz Dąbrowski wraz z Kapelanem Ks. Wiesławem
szawie Carl A. Anderson, Były Najwyższy Rycerz został Janowskim. Po zakończonej Eucharystii Bracia udali się na
wyróżniony nagrodą specjalną „Totus Tuus” Fundacji cmentarz parafialny, gdzie przed Grobem Dzieci NienaroDzieła Nowego Tysiąclecia za wieloletnie propagowanie dzonych odmówili Dziesiątkę Różańca Świętego.
nauczania Św. Jana Pawła II na arenie międzynarodowej
W Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku
oraz świadectwa życia zgodnie z głoszonymi wartościaKamiennej, Bracia z Rady 14577 w dniu Obchodów Dziecmi. Podczas wieloletniej działalności Cala A. Andersona
ka Utraconego uczestniczyli we Mszy Świętej, która spraodnotowano znaczący wzrost w obszarze członkostwa,
wowana była w intencji rodziców przeżywających śmierć
nastąpił rozwój działalności ubezpieczeniowej i charytadziecka. Po Eucharystii rycerze udali się na cmentarz kotywnej oraz rozpoczęto wiele nowych inicjatyw.
munalny, gdzie odmówiona została modlitwa różańcowa
11.10.
przed Grobem Dziecka Utraconego. Pomnik ten powstał
z inicjatywy Rycerzy Kolumba.
Rycerze Kolumba z Rady 14004 w Radomiu podczas
Mszy Świętej o godzinie 17.00 w parafii Matki Bożej Czę16.10.
stochowskiej gościli Byłego Najwyższego Rycerza Carla
Przedstawiciel Rady Stanowej Dyrektor ds Rozwoju
A. Andersona wraz z małżonką Dorian. Mszy Świętej
Rycerzy Kolumba w Polsce Szymon Czyszek udzielił wyprzewodniczył Ordynariusz Diecezji Radomskiej Bp. Mawiadu Tomaszowi Grabowskiemu OP w 11 odcinku
rek Solarczyk. Po Mszy Św. Carl Anderson otrzymał Me„Karetka w Drodze”. Jaka jest rola mężczyzn w Kościele?
dal Miłosierdzia „Dominae de Porta Aciali operibusque
Jak i do czego można ich angażować w parafii? Materiał
misericordiae deditus”, czyli oddany Pani z Ostrej Bramy i
dostępny na kanale YouTube.
dziełom miłosierdzia. Medal ustanowiła Kapituła Ostrobramska w Skarżysku-Kamiennej. Podczas spotkania w
17.10.
sali rycerskiej z przedstawicielami Rady 14004 na czele z
Podczas wizyty w Krakowie Kapelan Stanowy abp
zacnym kapelanem Ks. Wiesławem Lenartowiczem, Carl
Wacław Depo spotkał się po zakończeniu inauguracji roAnderson wręczy na ręce Wielkiego Rycerza rady lokalnej
ku akademickiego na Uniwersytecie Papieskim Św. Jana
Marka Tyki nagrodę dla Najwybitniejszej Rady. TransmiPawła II z Delegatem Stanowym Krzysztofem Zubą oraz
sję z Mszy Świętej można obejrzeć na kanale YouTube
byłym Najwyższym Rycerzem Carlem Andersonem.
Rycerze Kolumba Radom Rada 14004.
Tego dnia w kościele NSPJ w Tomaszowie Lubelskim
Rycerze Kolumba w całym kraju włączyli się w akcje
Bracia z Rady 15267 przeżywali uroczystą konsekrację
zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji Nowego Tysiąclecia,
nowego ołtarza. Przy okazji Ks. Bp. Marian Rojek poświektóra to zapewnia stypendia dla uzdolnionej młodzieży z
cił nową chrzcielnicę i ambonę.
biednych rodzin.
Rycerze Kolumba z terenu diecezji katowickiej piel13.10.
grzymowali, pod przewodnictwem Delegata Rejonowego
Delegat Stanowy Krzysztof Zuba spotkał się z byłym Brata Tadeusza Tyca i Wielkich Rycerzy, na ostatni w tym
Najwyższym Rycerzem Carlem Andersonem. Były Naj- roku odpust Matki Bożej Fatimskiej do Turzy Śląskiej.
wyższy Rycerz wraził uznanie za prowadzoną w Polsce Odpusty od maja do października są odprawiane w niedziałalność i dynamiczny rozwój pomimo pandemii, a dzielę po 13 danego miesiąca. Sumę odpustową w Sanktakże kreatywne działania, dzięki którym wiele osób tuarium MBF, zwanym Śląską Fatimą, odprawił Ks. dr
otrzymało pomoc. Rozmowa dotyczyła także kierunku Wiesław Hudek w koncelebrze z Ks. Józefem Markiem,
rozwoju Rycerzy Kolumba w Polsce i na świecie.
który odprawił Mszę Św. w intencji rodzin Rycerzy.
Podczas ostatniej w tym roku Uroczystości Fatimskiej,
W Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP rozpoRycerze Kolumba z Siewierza i Czeladzi wspólnie modlili częła się Rawska Procesja różańcowa za Polskę, w której
się przed relikwiami Błogosławionego Ks. Michaela
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uczestniczyli Rycerze Kolumba z Rawy Mazowieckiej. EuRycerze Kolumba z Rady 17786 prowadzili prace przy
charystii przewodniczył Ks. Pr. Bogumił Karp.
układaniu przewodów dla oświetlenia wokół kościoła w
Skorzeszycach (pow. kielecki).
W parafii Matki Bożej Fatimskiej i Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Włocławku, gdzie
Rycerze z Rady 15500 przeprowadzili konserwację:
działają Rycerze Kolumba z Rady 17327 odbyła się nieco- wymianę belek i malowanie konstrukcji krzyża nad kaplidzienna uroczystość. Wprowadzenie obrazu Matki Bożej cą św. Wawrzyńca w Wodzisławiu Śląskim.
patronki ludzi pracy i Solidarności, kopia Krzyża NowoRada Lokalna nr 17534 w Nowym Dworze Gdańskim
huckiego, relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. To pierwsza
przeprowadziła zbiórkę żywności dla podopiecznych
parafia w Diecezji Włocławskiej, która związana jest z
Stowarzyszenia AGAPE oraz parafialnego CARITAS. ZeSolidarnością.
brano ponad 1600 kg produktów żywnościowych.
18.10.
24.10.
W Zabawie (pow. Tarnowski) odbyło się otwarcie wyTego dnia odbyła się akcja Honorowego Krwiodawstawy „Wieś galicyjska za czasów błogosławionej Karolistwa zorganizowane przez Rycerze Kolumba z Rada
ny”. Bracia z Tarnowa brali czynny udział w przecięciu
16263 w parafii Macierzyństwa NMP w Łosieniu. W mowstęgi oraz pozostałych uroczystościach.
bilnym punkcie pobrań krew oddało 28 osób dla każdej z
19.10.
nich Bracia przygotowali mały upominek.
Rycerze Kolumba z parafii MB Fatimskiej z Włocławka
udali się do Warszawy, aby uczestniczyć w obchodach 37.
rocznicy porwania i męczeńskiej śmierci Bł. Ks. Jerzego
Popiełuszki. Bracia podczas uroczystej Msza Św. rocznicowej w parafii Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu modlili
się wspólnie z wiernymi o kanonizację kapłana. Tego dnia
przypadały także obchody III Narodowego Dnia Duchownych Niezłomnych. Po zakończonej Eucharystii rycerze
złożyli pod grobem Ks. Jerzego kwiaty oraz zapalili znicze.

W niedzielę na warszawskim Muranowie odbyła się
ceremonia Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa czym rozpoczęła się reaktywacja Rady przy Parafii Św. Augustyna.
Przyjęto trzech nowych Rycerzy a jeden został awansowany do trzeciego stopnia.
25.10.

W parafii pw. Bł. Michała Kozala w Pruszczu Gdańskim
zespół inicjacyjny z Rady 15117 w Gdańsku przeprowadził
Ceremonię Miłosierdzia Jedności i Braterstwa. W trakcie
Rycerze Kolumba z Rady 17538 z Witkowa wzięli
Ceremonii przyjętych zostało pięciu nowych Braci, w tym
udział w spotkaniu „Synodalność Kościoła” poprowadzoKsiądz proboszcz Krzysztof Sroka. Jeden Brat został
nym przez europejskiego specjalistę od teologii praktyczawansowany do Stopnia Rycerskiego.
nej Ks. Profesorem Pawłem Zulehnerem z Uniwersytetu
Wiedeńskiego oraz Ks. Mieczysławem Polakiem z UniRada Stanowa Rycerzy Kolumba w Polsce ufundowała
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
egzemplarze Katechizmu Kościoła Katolickiego w języku
angielskim, które będą służyły duszpasterstwu anglojęW Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w
zycznemu w Gdańsku.
Wysokim Kole po raz pierwszy został zorganizowany
Męski Różaniec poprowadzony przez Rycerzy Kolumba
Fundacja Ignacjanum zorganizowała coroczną akcję
oraz Koło Żywego Różańca Św. Józefa i Dominika. Po mo- „KREDKOBRANIE”, czyli zbiórkę przyborów szkolnych dla
dlitwie różańcowej świadectwo wiary wygłosił jeden z dzieci i młodzieży mieszkających na Kresach. W tym roku
Braci rycerzy. Na zakończenie zebrani uczestniczyli we Rycerze Kolumba z Rady 17667 włączyli się w akcję segreMszy Św. z nauką dla mężczyzn.
gując rzeczy i pakując paczki, które dotarły do krakowskich Łagiewnik.
Rycerze Kolumba z Rady 16101, aby wspomóc włoszczowskie Hospicjum przygotowali 1300 kremówek, które
26.10.
zostały sprzedawane po każdej Mszy Świętej w parafii
Rycerze Kolumba z Tarnowa w pierwszą rocznicę
Błogosławionego Józefa Pawłowskiego. Pozyskane pieśmierci Brata Kazimierza poprowadzili różaniec a następniądze ze zbiórki zostaną podzielone pomiędzy potrzeby
nie uczestniczyli w Mszy Świętej.
Hospicjum Stacjonarnego, na budowę kościoła oraz dla
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera utaBracia z Rady 17327 zaangażowali się w pomoc podlentowane dzieci i młodzież.
czas 29 Biegu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Wśród uczestników znalazła się rodzina Rycerzy Kolumba Br. Patryk z
23.10.
Żoną Moniką i dziećmi, którzy w biegu zawalczyli o PuW dniu dzisiejszym przedstawiciele radomskich Rad char Proboszcza. Podczas niedzielnej Eucharystii nagrody
Rycerzy Kolumba porządkowali groby dzieci utraconych wręczył O Damiana Kapelan, Proboszcza i Kustosza
na Radomskim Cmentarzu na Firleju.
Sanktuarium parafii Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku.
Rycerze z Rady 16266 z Rembieszyc (pow. jędrzejowski) wykonywali prace przy odnowieniu kapliczki przyRycerze Kolumba z Rada14428 z Gilowic wzięli udział
drożnej. W zasadzie będzie ona postawiona od nowa, w 60 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej z
gdyż obecna była w bardzo złym stanie.
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Łysinie. Podczas obchodów uroczystości Bracia asystoPrzed Uroczystością Wszystkich Świętych w Wodziwali z udziałem pocztu sztandarowego.
sławiu Śląskim odbył się Marsz Wszystkich Świętych
związany z rocznicą 1000 -lecia śmierci Świętego HerberW przesłanym do Rady Stanowej liście Prezes Centa. Uczestnicy przeszli obok miejsc, które w swej nazwie
trum Życia i Rodziny Pan Paweł Ozdoba oraz Koordynanoszą imiona Świętych. Przedstawiciele każdej parafii
tor Marszu Pan Paweł Kwaśniak dziękują Rycerzom Komieli przypięty kotylion z imieniem swego patrona. Paralumba za ofiarność i zaangażowanie w organizację tegofie Św. Wawrzyńca reprezentowali Dzieci Maryi, zespół
rocznego Narodowego Marszu Życia i Rodziny.
teatralny „Rapsodium” oraz Rycerze Kolumba Rady 155027.10.
0 pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Stanisława
Czempki.
Przez 2 tygodnie trwała zbiórka koców dla bezdomnych i ubogich zorganizowana przez koszalińskich Rycerzy Kolumba i Caritas Parafii pw. św. Wojciecha w Koszali31.10.
nie. Jest to odpowiedź na wciąż rosnące potrzeby, których zawsze jest więcej z nastaniem jesieni i zimy. DotyW niedzielę w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej
czy to również osób ubogich, tych którzy znaleźli się w w Radomiu podczas Mszy Świętej w dniu założyciela natrudnej sytuacji życiowej i nie mają środków do życia. szego zakonu, Rycerze Kolumba z Rady 14004 dziękowali
Udało się zebrać 100 koców w tym nowych i używanych. za Jego beatyfikację prosząc jednocześnie o kanonizację
Wszystkie koce trafią do potrzebujących i będą wydawa- Błogosławionego Ks. Michaela McGivney’a. Po zakończone w Caritas Parafii pw. św. Wojciecha w Koszalinie przy nej Eucharystii odbyła się ceremonia Zasad Rycerskich
ul. Zwycięstwa 248 (dz. Rokosowo) w każdy wtorek w g. Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa w trakcie której w sze16.30-17.30.
regi zakonu wstąpiło dwóch nowych kandydatów a
trzech Braci uzyskało awans do pełni rycerstwa.
Po wieczornej Mszy Świętej Rada 16105 we Wrocławiu
przeprowadziła dla uczczenia pierwszej rocznicy beatyfiW pierwszą rocznicę beatyfikacji Bł. Ks. Michaela
kacji założyciela Zakonu Rycerzy Kolumba Bł. Ks. Miche- McGivney’a Tomaszowscy Rycerze Kolumba zorganizoala McGivney’a ceremonię Miłosierdzia, Jedności i Brater- wali Marsz Wszystkich Świętych pod hasłem „Świętymi
stwa. Do grona rycerzy przyjęto 12 nowych członków (w Bądźcie”. Bracia przed Eucharystią poprowadzili modlitym 2 kapłanów). W ten sposób powstał zalążek nowej, twę różańcową przed Najświętszym Sakramentem. Po
pierwszej na Opolszczyźnie Rady.
zakończonej Mszy Świętej rycerze wypuścili 33 białe gołębie i rozpoczęli marsz ulicami miasta do świeżo wyrePo Mszy Św. w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej
montowanej kaplicy Matki Bożej Niepokalanej, która
w Stalowej Woli przyjęto pięciu nowych mężczyzn do
znajduje się na styku trzech tomaszowskich parafii, gdzie
naszego zakonu. Ceremonie Miłosierdzia, Jedności i Branastąpiło jej poświęcenie.
terstwa przeprowadził zespół inicjacyjny z Rady 15759.
Szczególne podziękowania Bracia kieruję do Czcigodnego
Rycerze Kolumba z Rady 16766 im. Św. Łukasza
Kapelana ks. Proboszcza Józefa Rainera za ogromny Ewangelisty z Radomia wraz z rodzinami i młodzieżą zawkład na rzecz rozwoju Rycerzy Kolumba oraz funkcjo- palili znicze na grobach dzieci utraconych znajdujących
nariuszowi stanowemu Bratu Romanowi Hawliczkowi za się na cmentarzu przy ul. Ofiar Firleja. Modlitwie za dusze
cenne słowa skierowane do rycerzy.
dzieci przewodniczył Kapelan Rady Lokalnej Ks. Grzegorz
Opiela.
28.10.
W Kościele pw. Św. Wojciecha w Koszalinie podczas
Rycerze Kolumba z parafii NMP Królowej Polski i paMszy Św. zostały uroczyście wprowadzone relikwie i obrafii Miłosierdzia Bożego zorganizowali wieczorny „Męski
raz Bł. Ks. Michaela McGivney'a. Przez cały dzień pod KoRóżaniec” ulicami miasta. Spotkanie poprzedziła Msza
ściołem Bracia z Rady 16259 zbierali fundusze na renowaŚw. w „Koronie” po której Bracia spotkali się przy pomnicję grobów dziecięcych w ramach akcji "Iskierka Pamięci".
ku Chrystusa Króla przy kościele, by zagłębić się w modliUzyskana kwota zostanie przeznaczona na zakup notwie.
wych krzyży. Jedna z czterech kwater dziecięcych została
30.10.
uporządkowana oraz wymieniono ponad 200 krzyży.
Rycerze Kolumba z Rady 15249 przez trzy dni kwestowali na pięciu cmentarzach w Sosnowcu. Celem zbiórki
jest odnowienie grobów oraz renowacja pomnika Stefana
Mrokowskiego, pierwszego po odzyskaniu niepodległości
prezydenta miasta Sosnowca.

Rycerze Kolumba z Rady 15460 przez dwa dni kwestowali pod cmentarzem w Ożarowie. Zebrane środki
przekazane zostaną na remont starych nagrobków oraz
na odnowienie nagrobka Ks. Tomasza Chachulskiego,
zasłużonego proboszcza ożarowskiej parafii.
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Zaproszenie do programów
modlitewnych - peregrynacje
W związku z rozwojem rad lokalnych w Polsce, Rada
Stanowa postanowiła udostępnić obrazy, których peregrynacje już się odbyły, a są to:
Obraz MB z Guadalupe

W tym czasie obraz odwiedził 43 Rady Lokalne.
Przez ostatnie 11 lat nastąpił znaczny wzrost liczby
Rycerzy Kolumba oraz Rad Lokalnych

w Polsce (146 Rad Lokalnych). Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom, a przede wszystkich chcąc wzmocnić naszą wiarę, Rada Stanowa zadecydowała o możliwości poObraz MB Niepokalanego Poczęcia
wtórnych peregrynacji. W szczególności propozycja ta
Relikwie i obraz św. Brata Alberta
kierowana jest do tych Rad, które nie gościły obrazów
w swoich parafiach, a chciałyby przeprowadzić taki proObraz MB Wspomożycielki Prześladowanych Chrzegram modlitw.
ścijan
Historie, sprawozdania oraz zdjęcia można odnaleźć
Jak zawsze, każda peregrynacja rozpoczynała się przena stronie internetowej Rycerzy Kolumba w zakładce
kazaniem obrazów przez Najwyższego Rycerza oraz Naj„Peregrynacje”:
wyższego Kapelana - Delegatom Stanowym z całego
świata. Pierwszy taki program modlitw odbył się w 1979
w ww .rycerze kolu m ba. com/pol ska /in de x. php/
roku.
rycerzewpolsce/peregrynacje.html
Obraz Świętej Rodziny

W Jurysdykcji Polskiej pierwsza peregrynacja - obraz
Rada Stanowa wyznaczyła osobę odpowiedzialną,
MB z Guadalupe - rozpoczęła się jesienią 2011 roku. Było która pomoże i udzieli wszelkich informacji dotyczących
to ogromne przeżycie duchowe dla wszystkich Rycerzy zorganizowania peregrynacji – brat Włodzimierz Stec, tel.
Kolumba.
608 650 676, e-mail: obrazy.peregrynacje@kofc.pl

Małżeńskim okiem.
Świętych obcowanie na co dzień
Zacni Bracia, przed nami listopad. Jesień trwa w najlepsze, pierwsze przymrozki mamy za sobą, szaleństwo
barw blaknie wraz z opadającymi liśćmi. Rok chyli się ku
końcowi. Dzień coraz krótszy, a od ostatniej niedzieli października widać to już bardzo dokładnie. Jeszcze mamy
w pamięci uroczystość Wszystkich Świętych, dzień zaduszny. Z jednej strony bardziej w tym okresie uświadamiamy sobie przemijalność świata, z drugiej zaś konieczność dążenia do świętości jako gwaranta zbawienia.
W małżeństwie owo dążenie do świętości w żadnym
wypadku nie powinno się dziać „samo”. Przypisaną naturą naszego stanu jest postawiona ponad innymi, posiadająca absolutne pierwszeństwo, małżeńska wspólnota
osób (komunia). Zatem Zacny Bracie, twoją drogą do
świętości, sposobem na jej osiągnięcie – jest nie kto inny,
tylko żona. To samo żona może powiedzieć o tobie. Świętość jest niczym innym jak „praktykowaniem miłości”.
Święty zaś to innymi słowy „kochający”. Zauważcie, jak to
się
w
prosty
sposób
„skleja”.
Pierwszym
„świętym” (najświętszym) wedle takiego pojmowania jest
Bóg. On kochał jako pierwszy. Bez Jego miłości nie ma nic
i nikt nie istnieje. My tym kochaniem obdarowani niesiemy je dalej. Pierwszą osobą, która to powinna poczuć jest
nasza żona. Bóg, Zacni Bracia, nie kocha dla siebie i wyłącznie sam siebie. Bóg kocha przede wszystkim dla nas.

Bóg kocha dla Ciebie – Zacny Bracie! Zapyta ktoś – dlaczego mówię, że Bóg kocha dla nas, zamiast każdego
z nas. Jego Miłość, a zatem i nasza za Jej przykładem, nie
powinna być teoretyczna, deklaratywna, ideowa – a dziejąca się w takich okolicznościach życia, które są naszym
doświadczeniem. Po ludzku pojmując, celem miłości Boga
do nas jest doprowadzenie nas do stanu pełnej i bezpośredniej jedności z Nim. Celem miłości małżeńskiej jest
„wspólne” dążenie do tego, by Bóg swój cel osiągnął –
czyli, by nasze pragnienie było zgodne z Bożym. Podsumowując: święty to kochający, kochający to czyniący miłość na co dzień. Idealnym przykładem takiego świętego
małżonka, który jak wiemy nic nie powiedział, a przynajmniej nic z tego co powiedział nie zostało zapisane, to
Święty Józef. Wyobrażenie, jakie tworzymy o Świętym
Józefie, nie bierze się z mądrości jego słów, ale z działania.
Jego świętość wprost wynika z tego, jakim był człowiekiem i co zrobił. Jego miłość skierowana była wpierw ku
Maryi. Jego troska była troską o Maryję.
Czym jest „obcowanie”? Otóż wedle Słownika Języka
Polskiego „obcowanie” to: współuczestniczenie, wspólne
doświadczanie czegoś. Można i trzeba również mówić
o współdziałaniu. Potoczne rozumienie pojęcia
„obcowanie” jako wspólne przebywanie, czy wręcz
współżycie – nieco zaciemnia nam rozumienie tego, czym
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w rzeczywistości jest „świętych obcowanie”. Wspólnota
uczestnictwa, doświadczenia czy działania jest zatem najbliższa praktycznemu rozumieniu tego terminu. Mówiąc
wprost, nie snując domysłów – mówimy o tym, co znaczy: „razem”. Niemożliwe jest prawdziwe bycie świętym
(kochanie) inaczej niż razem z Bogiem” i niemożliwe jest
„bycie razem z Bogiem” bez bycia „razem z żoną” (wersja
dla małżeństwa, bo już nie dla kapłaństwa). Czynię ów
wywód, Zacni Bracia, tylko z jednego powodu.
„Obcowanie świętych” nie jest rzeczywistością zarezerwowaną wyłącznie dla „nieba”. Ono tam osiąga pełny,
doskonały wymiar. Ono tam realizuje się w sposób nieosiągalny z ziemskiego punktu widzenia, ale zaczyna się
już tu na ziemi. Nie jest bynajmniej rzeczywistością nieosiągalną, zastrzeżoną dla wieczności. Powiem więcej,
jest niełatwym zadaniem do realizacji którego zostaliśmy
poprzez fakt życia w małżeństwie powołani już teraz.
Każdy dzień ma stawać się takim „świętych obcowaniem”, na jakie nas tylko stać. Każdy kolejny ma być lepszym od poprzedniego. Nieżyjący już Ks. Piotr Pawlukiewicz lapidarnie i niezwykle celnie ujął w jednym zdaniu
cały problem, mówiąc: „albo będziesz świętym, albo będziesz nikim”. Nasza droga ku świętości wiedzie przez
małżeństwo, czyli RAZEM z żoną staramy się tak żyć, byśmy i ona, i ja byli świętymi.

Zacni Bracia – miesiąc listopad jest miesiącem przełomu roku liturgicznego. W niedzielę 21 listopada obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Kolejna niedziela 28 listopada jest już pierwszą niedzielą nowego
roku liturgicznego. Wchodzimy tym samym w okres Adwentu.
Uroczystość Chrystusa Króla – dla naszego małżeństwa – jest ważnym wydarzeniem. Pomijając fakt, że wtedy jest odpust w rodzinnej parafii mojej żony, dla nas jest
to moment szczególnego oddania się „pod panowanie”
Jezusa. Oddania nas, naszego małżeństwa, rodziny, parafii, diecezji, kraju i świata. To czas, w którym przyglądamy
się naszej świętości. Jak służymy sobie i innym. Co możemy zmienić, poprawić, dołożyć, co odrzucić jako niewłaściwe i szkodliwe. Panowanie Jezusa jest królestwem
służby nie władzy. Ten kontekst nam przyświeca, jest
horyzontem, w który się wnikliwiej wpatrujemy. Bez fajerwerków, hucznych zabaw, karnawałowego blichtru –
zaczynamy Nowy Rok. Raczej na kolanach, raczej od rozmowy, z Jezusem pośrodku nas. Może to prywatne świadectwo komuś pomoże, natchnie, podpowie. Może będzie przyczynkiem pomysłu na szersze działanie w Radzie, organizację jakiegoś wydarzenia. W każdym razie
nasz Nowy Rok nie od karnawału się zaczyna, ale od audiencji u Króla Wszechświata, który potem przy zwykłej
kawie i prostym ciastku zasiada z nami do popołudniowej
pogawędki o sprawach fundamentalnych i tych zwyczajnych.

Uroczystość Wszystkich Świętych wskazuje cel, ku
któremu zmierzamy. Święci są tylko dowodem na to, że
jego osiągnięcie jest możliwe. Oni mówią nam – nie jest
łatwo, ale zdecydowanie jest warto. Osiągnięcie świętości
jest możliwe i gdy się chce, wcale nie musi być zbyt trudne. Całe niebo wam kibicuje, nie ma w nim nikogo, kto nie
byłby wam chętny pomóc w tym zadaniu. Wszystko tam Andrzej Moskal
jest nastawione na wspieranie was. Tylko chciejcie z tej Dyrektor ds. Rodziny
pomocy skorzystać.
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Nowi rycerze
Pierwsza ceremonia MJB odbyła się już 2 października
w Radzie 17050, podczas, której przyjęto 1 mężczyznę, a 1
Brat został podniesiony do pełni rycerstwa.
3 października w Ludźmierzu miała miejsce niecodzienna ceremonia, ponieważ miała miejsce peregrynacja
relikwii bł. ks. M. McGivneya i Matki Bożej Ludźmierskiej.
Podczas ceremonii MJB awansowało do pełni rycerstwa
10 Braci.
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7 października Rada w Szczekocinach przeprowadziła
ceremonię MJB, podczas której do Rycerzy Kolumba
przystąpiło 2 mężczyzn.
Natomiast 8 października Rada 16100 z Tarnowa po
uroczystej Mszy Św. przyjęła 1 mężczyznę.
Kolejna ceremonia MJB odbyła się na Jasnej Górze w
dniu 9 października na zakończenie Naszej Rodzinnej
Pielgrzymki, w szeregi Rycerzy Kolumba wstąpiło 3 mężczyzn a 6 Braci awansowało do pełni rycerstwa.
10 października Rada 15391 w Końskich, podczas ceremonii MJB przyjęła w swoje szeregi 5 kandydatów, w tym
księdza Tadeusza, a 7 Braci awansowało do pełni rycerstwa.

27 października
przy parafii św.
Jana Chrzciciela
w Krakowie na
Czerwonym
Prądniku
po
Mszy Św. miała
miejsce ceremonia MJB, którą
prze prow adzi ł
zespół z Rady
15128. Podczas ceremonii przyjęto 1 mężczyznę z Wadowic a 1 Brat awansował do pełni rycerstwa. Przyjęto także 2 miejscowych kapłanów.

Również
27
października Rada
16181 z Tarnowa po
Mszy Św. podczas
ceremonii
MJB
przyjęła 1 mężczyznę a 3 awansowa22 października w Lublinie, Rada 15759 ze Stalowej ło do pełni rycerWoli przeprowadziła ceremonię MJB podczas której przy- stwa.
jęto 12 mężczyzn w tym ks. proboszcza Antoniego Sochę.
Kolejna
cere23 października monia także odbyRada 17569 z ła się 27 października. Rycerze z Rady 15759 przeprowaS z y d ł o w c a dzili ceremonię MJB w Stalowej Woli, przyjęto 5 mężprzeprowadziła czyzn.
ceremonię
28 października w Suwałkach Rada 17600 w swoje
MJB, podczas
szeregi przyjęła 3 mężczyzn.
której przyjęto
3 mężczyzn a 2
29 października w Sieradzu Rada 16709 przeprowaBraci awanso- dziła ceremonię MJB, podczas której przyjętych zostało 3
wało do pełni mężczyzn a kolejnych 3 dostąpiło pełni rycerstwa.
rycerstwa.
30 października w Radomiu miała miejsce ceremonia
24 października na Warszawskim Muranowie odbyła MJB, Rada 1786 podczas ceremonii przyjęła 1 mężczyznę.
się ceremonia MJB, dzięki czemu reaktywowano Radę
31 października obfitował w kilka ceremonii MJB,
przy parafii Św. Augustyna. Przyjęto 3 mężczyzn, a 1 Brat
pierwsza odbyła się na Radomskim Kapturze, Rada
dostąpiło pełni rycerstwa.
14004 w swoje szeregi przyjęła 2 mężczyzn a 3 Braci doKolejna ceremonia MJB odbyła się 25 października w stąpiło pełni rycerstwa.
Pruszczu Gdańskim. Rada 15117 w swoje szeregi przyjęła
5 mężczyzn w tym ks. proboszcza Krzysztofa Srokę a jeden Brat dostąpił pełni rycerstwa.
Kolejne odbyły się w Ostojowie, Rada 16165 podczas
ceremonii przyjęła 1 mężczyznę. Natomiast Rada 15672 z
Natomiast 26 października Rada 16105 z Wrocławia
Częstochowy w swoje szeregi przyjęła 3 mężczyzn a 4
przeprowadziła ceremonię MJB w nowym miejscu tj. w
Braci awansowało do pełni rycerstwa.
parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu, przyjęto 12
mężczyzn w tym ks. dziekana Rudolfa Świerca i ks. profeOstatnia w tym dniu ceremonia MJB odbyła się w Siesora Marka Lisa. Powstała duża szansa na powstanie rady rakowicach Rada 17030 podczas ceremonii przyjęła 2
lokalnej w diecezji opolskiej.
mężczyzn.
13 października odbyła się ceremonia MJB, do Rady
16262 z Wąbrzeźna wstąpiło 2 mężczyzn a 1 brat dostąpił
pełni rycerstwa. Natomiast 17 października w małej parafii Dolsk do Rycerzy Kolumba wstąpił 1 mężczyzna. Również w tym dniu w Działoszynie Rada 16031 podczas ceremonii MJB awansowało do pełni rycerstwa 3 Braci.
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Paczuszka dla maluszka.
Dajmy szansę pomagać innym
Rycerze Kolumba od wielu lat, w wielu miejscowościach, włączają się w akcję „Paczuszka dla maluszka”
organizowaną przez Fundację Małych Stópek. Warto, by
również w tym roku pamiętać o tych dzieciach, które potrzebują pomocy. Akcja trwa od 28 listopada do 6 stycznia. Wszystkie informacje o akcji, a także formularz rejestracji znajdują się na stronie:

www.paczuszkadlamaluszka.pl
Jak zorganizować akcję w swojej parafii? To proste.
Najpierw należy porozmawiać z Księdzem Proboszczem,
i zapytać czy wyraża zgodę na przeprowadzenie akcji
w swoim kościele /wiemy bowiem, że w wielu parafiach
organizowane są akcje pomocowe w tym zakresie na potrzeby społeczności lokalnej/, następnie rejestrujemy się
na wspomnianej stronie internetowej i czekamy na paczuszkowe bombki. Gdy bombki nadejdą ustawiamy
w kościele choinkę i wieszamy bombki. Ważną sprawa
jest rozpropagowanie tej akcji poprzez częste informowanie o tym jak działa akcja, przez kogo jest organizowana, co powinno się znaleźć w paczce i do kogo paczki zostaną przekazane. Zamieszczam przykładową treść takiej
informacji: „Rycerze Kolumba z naszej parafii oraz Fundacja Małych Stópek zapraszają do zabrania z choinki
„paczuszkowej bombki”. W zamian za bombkę oczekujemy na Paczuszkę dla maluszka, w której mogą się znaleźć
artykuły higieniczne takie jak: proszki , kapsułki i płyny
do prania, kremy, szampony, oliwki, pieluchy, mydła,

i zostawiamy ją pod choinką w kościele. Można również
wysłać darowiznę na konto fundacji. W Twoim imieniu
paczkę ofiarujemy potrzebującym dzieciom z domu małego dziecka, hospicjum lub podopiecznym FMS znajdującym się w potrzebie.”
Aby otrzymać paczuszkowe bombki należy się zarejestrować na stronie akcji i podać informację, ile bombek
potrzebujemy i na jaki adres mają zostać wysłane.
W przypadku pytań i problemów, można kontaktować się ze mną pod nr telefonu 530 488 163 lub mailowo
wr17556@kofc.pl
Zachęcam Braci Rycerzy do włączenia się w organizację tej akcji, którą Fundacja Małych Stópek prowadzi od
2013. Przy okazji serdecznie polecam najnowszy projekt
FMS o nazwie Genesis, który pokazuje fazy rozwoju nienarodzonego dziecka w rzeczywistości rozszerzonej wykorzystując technologię VR. Jest to doskonałe uzupełnienie wystawy „Jaś w drodze” lub świetna pomoc dla katechetów i każdego obrońcy życia. Więcej o tym projekcie
na stronie wiedzaozyciu.info
Serdecznie zachęcam.
Vivat Jezus!

Piotr Czapiewski
Dyrektor ds. Życia
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Programy
Zacni Bracia.
Listopad miesiącem szczególnej pomocy zmarłym
Listopad to czas, który w sposób szczególny nastraja
do refleksji nad życiem i jego przemijaniem. Zatrzymujemy się dłużej nad grobami naszych bliskich i tych, o których już nikt nie pamięta. Przypominamy sobie, że kiedyś
byli z nami, że radowali się i smucili, że żyli wśród nas.
Nasi dziadkowie, rodzice, bracia i siostry odeszli do Pana,
ale wciąż żyją w naszych sercach, w zakamarkach naszej

pamięci. W listopadzie pamiętamy, by odwiedzić cmentarze a tam wyczyścić groby naszych bliskich, złożyć na
nich kwiaty, zapalić znicze i złożyć największy dar - modlitwę.
Ks. abp Andrzej Dzięga w orędziu zwrócił m.in. uwagę
na duchową wartość zamawianych i odprawianych za
zmarłych Mszy Świętych i odmawianej w ich intencjach
modlitwy. Powiedział też o wierze Kościoła w to, że wielu
zmarłych jest już decyzją Boga wprowadzonych do chwały nieba. Przywołał pamięć rodaków, którzy walczyli
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i ginęli za Polskę na różnych frontach oraz o dzieciach dodatkowy rachunek sumienia: czy można było uczynić
bestialsko zamordowanych przed narodzeniem.
coś więcej dla ochrony ich życia. Ale z najgłębszym smutPoniżej pełny tekst orędzia

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wchodzimy w tych dniach w szczególny moment duchowego doświadczenia. Oto uroczystość Wszystkich
Świętych oraz Dzień Zaduszny, a także następujące po
nich dni uprzywilejowane przez Kościół Święty darem
odpustu zupełnego, związanego z cmentarną modlitwą
za zmarłych i poległych.

kiem a nawet pewnym przerażeniem zatrzymujemy się w
tych dniach z modlitwą o miłosierdzie Boże przy mogiłach, także tych symbolicznych, dzieci, które żyły, ale zostały zamordowane przed narodzeniem. To są ofiary
aborcji. Wiele jeszcze musimy się wszyscy modlić i pokutować, aby zakończyło się na polskiej ziemi i pośród narodów świata, zabijanie nienarodzonych, traktowane jako
sposób rozwiązywania doraźnych problemów osobistych
lub rodzinnych.

Pytamy, skąd aż tyle złej woli u dorosłych i skądinąd
Nawiedzając groby i mogiły, nie tylko wspominamy
wykształconych ludzi, że przewrotnie ciągle mówią o pranaszych zmarłych, ale także obdarowujemy ich naszą
wie do zabijania dziecka przed jego narodzeniem. Przewdzięcznością, miłością i modlitwą. Jeśli trzeba – także
cież nikt z ludzi nie ma takiego prawa. Każdy człowiek
naszym przebaczeniem.
jest darem samego Boga, od poczęcia aż po naturalną
Jako uczniowie Jezusa Chrystusa, wierzący w zmar- śmierć, a poprzez dobre życie ziemskie, także po swojej
twychwstałego Pana i oczekujący z nadzieją także zmar- śmierci jest błogosławieństwem.
twychwstania naszych ciał u kresu czasu – obdarowujeStając w tych dniach nad mogiłami – patrzymy też na
my zmarłych i poległych naszą modlitwą. Każda Msza
krzyż – świadomie stawiany na grobach i miejscach
Święta ma tutaj wartość przeogromną. Także ciche naszczególnej pamięci jako znak nadziei na życie wieczne w
wiedzenie grobu, połączone z westchnieniem serca, które
Jezusie Chrystusie. Brońcie Krzyża – prosił Święty Jan Pabezinteresownie błaga dobrego Boga o pokój wieczny dla
weł II. A Krzyż jest obecnie atakowany na polskiej ziemi,
zmarłych, ma ogromną wartość.
w polskim domu.
Co do niektórych zmarłych, Kościół Święty uroczyście
Boże, miej miłosierdzie dla nas, dla Polski i dla całego
orzeka o ich zbawieniu, ogłaszając decyzje beatyfikacyjne
świata.
i kanonizacyjne. Wierzymy głęboko i twierdzimy z całą
pewnością wiary, że także wielu innych zmarłych sam
Na ten czas refleksji, modlitwy za zmarłych i poleBóg wprowadza do chwały nieba. Modląc się więc o zba- głych, na ten czas nadziei: Niech Wszystkich Was Siostry
wienie wieczne dla zmarłych i poległych, uwielbiamy też i Bracia błogosławi Bóg Wszechmogący + Ojciec + i Syn + i
Boga za wszystkich świętych, prosimy też o nasze uświę- Duch Święty. Amen.
cenie i przygotowanie się na spotkanie z Panem.
Jesteśmy dzisiaj w szczecińskiej katedrze, świątyni
podnoszonej z gruzów i wojennych zniszczeń dopiero w
latach siedemdziesiątych. Ta świątynia też jest cmentarzem. Tu są doczesne szczątki dawnych książąt pomorskich, tu są pochowani pierwsi metropolici szczecińskokamieńscy, a pod posadzką tej świątyni i wokół niej ciągle
spoczywają liczne szczątki dawnych mieszkańców naszej
ziemi. Otaczamy ich wszystkich naszą modlitwą.
W kaplicy żołnierskiej pamięci, przywołujemy pamięć
rodaków, którzy walczyli i ginęli za Polskę na różnych
frontach wojen światowych lub jako zesłańcy na nieludzkiej ziemi. Także tych, którzy po dziesiątkach lat ciągle
jeszcze nie doczekali się chrześcijańskiego pogrzebu: ofiary ludobójstwa na Wołyniu, ofiary obozów i łagrów, ofiary ludobójczych decyzji komunistycznej przemocy oraz
powojennych zmagań o wolną Polskę. Tu wołamy do Boga o miłosierdzie nie tylko dla ofiar, ale także dla sprawców ludzkiego cierpienia. Przywołujemy też ofiary Katynia, innych miejsc kaźni polskich patriotów oraz ofiary
Smoleńska.
Ze szczególnym smutkiem zatrzymujemy się przy
grobach i mogiłach dziecięcych, także dzieci zmarłych
przed narodzeniem. Im nie było dane doczekać narodzin,
pocałunku mamy, błogosławieństwa taty, dotknięcia
wody chrztu świętego. Przy nich robimy sobie wszyscy

Również w tym roku, ze względu na przedłużającą się
pandemię, odpust zupełny za zmarłych będzie można
uzyskać nie tylko w oktawie uroczystości Wszystkich
Świętych, ale przez cały listopad. Dekret w tej sprawie
ogłosiła penitencjaria apostolska.
Dlatego zachęcam każdego z Was abyście w tym
szczególnym czasie ofiarowali odpust zupełny za zmarłych Kapłanów, Rycerzy oraz członków rodzin w Waszych Radach.
Wszystkich świętych i zaduszki.
Z racji tych wydarzeń proponuję byśmy w rodzinach
wspomnieli naszych przodków – może ktoś z nich dawał
swoim życiem budujące świadectwo? Osobiście żałuję, że
nie posiadam zapisków moich przodków, bo ciekaw jestem jak z wyzwaniami swoich czasów mierzył się np. mój
pradziadek. Myślę, że warto zachowywać mądrość przeszłych pokoleń i przekazywać ją młodszym, szczególnie,
że czasy szybkie i w „eterze” pełno jest nowych prądów,
które mogą zaprowadzić również na manowce.
W wymiarze społecznym, społeczności lokalnej może
znamy osoby warte naśladowania, których losy można
byłoby przypomnieć szerszej publiczności czy to w sali
spotkań Rycerzy Kolumba czy w jakimś innym miejscu.
Może nasze cmentarze pełne są zapomnianych bohate-
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rów, o których pamiętają tylko lokalni historycy i pasjo- osoby chcące dowiedzieć się więcej o nauczaniu Kościoła
naci, a w dzieleniu się wiedzą, można by ich wspomóc.
o Eucharystii.
Nawet jeśli przychodzą do głowy postaci niechlubne,
Poniżej przedstawiam listę miejscowości oraz daty, w
które często szły z prądem pokus, albo przynajmniej ta- których będą przeprowadzone Dni Formacji.
kie wrażenie sprawiały – może warto pamiętać o nich
Dzień niepodległości.
w modlitwie, a z ich błędów wyciągnąć wnioski dla siebie.
„Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez
Wiem z doświadczenia, że nawiedzanie cmentarzy
Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako
w pośpiechu i tłumie, skupianie nadmiernej uwagi na oddzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa
powiednim przystrojeniu nagrobków, może spowodoPiłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o
wać, że nastrój zadumy nad losem dusz na tym świecie
wolność Ojczyzny - jest uroczystym Świętem Niepodlei poza nim może nam gdzieś umknąć – nie warto rezygłości”.
gnować z tego wymiaru człowieczeństwa – z refleksji,
która może nas prowadzić bliżej Boga. Pamiętajmy, że
W czwartek 11 listopada obchodzimy 103 rocznicę odlistopad to nie tylko jego pierwsze dwa dni, a Pan Bóg nie zyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po 123 labez przyczyny daje nam poprzez swój i nasz Kościół róż- tach niewoli austriackiej, pruskiej i rosyjskiej. Zachęcam
ne okresy i wydarzenia liturgiczne. Korzystajmy z tego – do udziału w Mszach Św. Odprawianych w intencji Ojczyzarówno w wymiarze indywidualnym jak i zbiorowym.
zny oraz do wydarzeń związanych ze Świętem.

Dyrektor ds. Społeczeństwa
Rycerzy Kolumba w Polsce
Tomasz Szymczak
Dni Formacji.

Światowy Dzień Ubogich
– Ci, którzy nie zauważają ubogich, zdradzają nauczanie Jezusa i nie mogą być Jego uczniami – napisał Ojciec
Święty Franciszek w ogłoszonym (14.06.2021) orędziu na
Światowy Dzień Ubogich. Będzie on obchodzony w Kościele powszechnym 14 listopada 2021 r.

W miesiącu Listopadzie rozpoczynają się Dni Formacji
pod hasłem „Eucharystia w nauczaniu Św. Jana Pawła II i
V Światowy Dzień Ubogich będzie obchodzony pod
Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. hasłem „Ubogich zawsze macie u siebie”. Poniżej przedZachęcam wszystkich Rycerzy do udziału w tym wyda- stawiam link z tekstem Orędzia Papieża Franciszka na
rzeniu. Zaprośmy także innych znajomych i wszystkie Światowy Dzień Ubogich.
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https://episkopat.pl/ubogich-zawsze-macie-u-siebiePrzekazywanie darowizn na ochronę życia ludzkiego
oredzie-ojca-swietego-na-v-swiatowy-dzien-ubogich- jest możliwe przez poniższy link:
14-listopada-2021/
scstool.rycerzekolumba.com/interface/donation/
Proponuję podjąć działania z modelu Wiara przez form/jaswdrodze
Uczynki w programach „Żywność dla Rodzin” lub
„Zbiórka Ubrań i Rzeczy”.

Zapraszam także do włączenia się w działania pionu
programowego. Wszystkich Rycerzy, którzy chcieliby
Paczuszka dla Maluszka.
uczestniczyć w tworzeniu programów zachęcam do kontaktu mailowego na adres programy@kofc.pl lub telefoFundacja Małych Stópek zaprasza do udziału w świąnicznego pod numerem 660516470.
tecznej zbiórce artykułów higienicznych „Paczuszka dla
Maluszka”, dla dzieci w domach samotnej matki, domach A oto ważne wydarzenia na najbliższy czas:
dziecka i hospicjach w całej Polsce.
- 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych,
- 2 listopada – Dzień Zaduszny – Wspomnienie WszystW inicjatywę można włączyć się:
kich Wiernych Zmarłych,
Przygotowując paczkę z artykułami higienicznymi, – 5 listopada - I Piątek Miesiąca,
takimi jak: proszki i płyny do prania, kremy, szampony, – 6 listopada - I Sobota Miesiąca,
oliwki, pieluchy, mydła i zostawiając ją pod choinką, która - 7 listopada – 32 Niedziela Zwykła
będzie wystawiona w kościele. Na choince będą zawie- - 11 listopada – Święto Niepodległości,
szone bombki z zaproponowanym sposobem pomocy. - 12 listopada – 1948 r. - Kard. Stefan Wyszyński PrymaAkcja trwa od pierwszej niedzieli adwentu do 21 grudnia. sem Polski,
- 13 listopada – Pierwszych Męczenników Polski, XIII MięWięcej informacji można uzyskać na stronie
dzynarodowe Forum Tato.Net,
paczuszkadlamaluszka.pl
- 14 listopada – 33 Niedziela Zwykła, V Światowy Dzień
Ubogich
Każdą Radę, która włączy się w to działanie proszę
- 16 listopada – NMP Ostrobramskiej,
również o kontakt do mnie na maila: programy@kofc.pl
- 21 listopada – 34 Niedziela, Uroczystość Jezusa ChrystuZachęcam do wypożyczania wystawy „Jaś w Drodze”, sa Króla Wszechświata, Ofiarowanie NMP,
która uświadamia dzieciom, młodzieży i dorosłym o tym, - 27 listopada – NMP Cudownego Medalika,
że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. - 28 listopada – I Niedziela Adwentu,
Kontakt na maila: programy@kofc.pl
- 29 listopada – 1830 r. - Wybuch Powstania Listopadowego,
- 30 listopada – Św. Andrzeja Apostoła.

Areopag i Golgota
Dziękuję za nagrodę Totus Tuus twórcom Dzieła Tysiąclecia, ale dziękuję za nią także św. Janowi Pawłowi II,
który pozwolił mi zamieszkać w swoim domostwie duchowym i przekazywać innym to, co w nim otrzymałem.
Proszę przyjąć ode mnie dwie myśli z tego domostwa.
Wydają mi się one paląco aktualne w sytuacji, w jakiej
obecnie żyjemy.
Św. Jan Paweł II pozostał wśród nas jako „znak sprzeciwu” wskazujący na ateński Areopag i na jerozolimską
Golgotę. Na Areopagu św. Jan Paweł II uczył się pytać
o Prawdę, która nie jest jedną z wielu prawd, i o Dobro,
które nie jest jednym z wielu dóbr. Na jerozolimskiej Golgocie pod krzyżem, na którym objawiła się pełnia prawdy
człowieka, zrozumiał Początek i Koniec miłości, którą
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człowiek pragnie się stać. Historia tej miłości poczyna się
w akcie stwarzania człowieka mężczyzną i kobietą „aż do
tej chwili” (J 5, 17) przez Boga, który jest Miłością. Dar miłości łączącej ich w „jedno ciało” (Rdz 2, 24) ukazał Janowi
Pawłowi II prawdę małżeństwa, rodziny i narodu, a samą
tę prawdę jako dobro wspólne i wspólny obowiązek.
Negację dobra wspólnego i wspólnego obowiązku
św. Jan Paweł II nazywa błędem antropologicznym. Błąd
ten polega na odrzuceniu nie tylko Boga, ale także dzieł
Jego stwórczej pracy - wszechświata i człowieka. Pozwala
ludziom postępować tak, jakby byli bogami. Liberalizm
i sprzężona z nim dzisiaj marksistowska zasada, że praxis
decyduje o tym, co jest dobre, a co złe, wszczynają na
ulicach ordynarny wrzask, którym obrażają godność człowieka i zagłuszają jego rozum oraz wiarę ukierunkowane
ku „ośrodkowi wszechświata i historii” (Redemptor hominis, 1). Zanika piękno nieba i cichnie głos sumienia.
Na Areopagu i na Golgocie biją także źródła tego
wielkiego wydarzenia duchowego, jakim jest Europa.
O nią także pytał św. Jan Paweł II, kiedy pytał o człowieka. Każde wydarzenie duchowe spełnia się w osobie. Prosił więc święty Papież rządców Unii Europejskiej, żeby nie
odrywali jej od Początków Europy. W odpowiedzi otrzymał kłamstwo zapowiadające brukselską apostazję zarówno od Areopagu jak i od Golgoty. Antyeuropejski charakter tworzonej przez nich Organizacji Państw w Europie
coraz bardziej uwydatnia się z jednej strony w zarządzaniu ich sprzecznymi interesami za pomocą przelewów
bankowych, a z drugiej strony w narzucaniu obywatelom

tożsamości, która,
według Goethego,
czyni z nich pachołki
troszczące się o sukcesy w dialektycznej
walce o większe kęsy przy stole. Pachołki nie uprawiają
ziemi
własnego
człowieczeństwa
pod Przyszłość. Nie
pracują dla dobra
wspólnego, nie tworzą kultury miłości
do prawdy człowieka, która znajduje się
zawsze trochę dalej.
Pachołki zdradzają
Boga i siebie w zamian za wygodne
lecz niegodne dotacje.
Św. Jan Paweł II nie tracił nadziei, że człowiek i Europa
wrócą do Początku historii prawdy i miłości, i odrodzą się.
Prawdy bowiem nie można pokonać. Nie można zatem
pokonać ani rozumu, ani wiary. Chrystus, który jest Prawdą, ciągle nam mówi: „Nie bójcie się! Jam zwyciężył
świat”.

Stanisław Grygiel
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