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W  n u m e r z eW  n u m e r z eW  n u m e r z e    

Boże, Ojcze nasz, opiekunie ubogich i obrońco wdów  
i sierot, Ty powołałeś Twojego kapłana, błogosławione-
go Michaela McGivneya, aby stał się apostołem rodziny 
chrześcijańskiej i prowadził młodych do pełnej poświęce-
nia 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 miło-
ści, abyśmy mogli kontynuować jego dzieło opieki nad 
potrzebującymi i odrzuconymi. Pokornie Cię prosimy, 
abyś raczył włączyć błogosławionego Michaela McGiv-
neya 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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Jesteśmy Rycerzami Kolumba. Jest nas ponad 
2.000.000 mężczyzn, którzy służą Kościołowi 
wprowadzając wiarę w czyn. 
  
Członkami Rycerzy Kolumba mogą być jedynie męż-
czyźni, którzy ukończyli 18 lat i są praktykującymi kato-
likami pozostającymi w duchowej łączności ze Stolicą 
Apostolską. Wymóg bycia praktykującym katolikiem 
oznacza, że dany mężczyzna akceptuje Urząd Nauczy-
cielski Kościoła Katolickiego w sprawach wiary i moral-
ności, dąży do życia zgodnego z przykazaniami Kościoła 
Katolickiego, a także może przystępować do Sakramen-
tów Świętych. 
  
Kontakt 
Jeśli chcesz zostać Rycerzem Kolumba lub dowiedzieć 
się więcej o naszym Zakonie, napisz do nas na adres 
email: czlonkostwo@kofc.pl  
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Zacni Bracia Rycerze! 

Za nami pięć miesięcy Roku Brat-
niego. Pomimo trwającej pandemii  
z podziwem patrzę na działalność Ry-
cerzy Kolumba w radach lokalnych, 
gdyż podejmują wiele inicjatyw zarów-
no modlitewnych jak i pomocowych. 
Cieszy mnie również dynamiczny roz-
wój skutkujący powołaniem kolejnych 
rad lokalnych i licznymi ceremoniami 
zasad rycerskich, pozwalających na 
przyjmowanie w nasze szeregi kolej-
nych mężczyzn. 

W miesiącu listopadzie miałem 
również możliwość uczestniczenia w spotkaniu półrocz-
nym Delegatów Stanowych z Radą Najwyższą, które od-
było się w Nashville. W czasie spotkanie miałem okazję 
wielokrotnie usłyszeć słowa uznania za działalność i dy-
namiczny rozwój Rycerzy Kolumba w Polsce. Przedstawi-
łem także Braciom z różnych krajów w jaki sposób Ryce-
rze Kolumba w Polsce angażują się w pomoc parafiom  
i społecznościom lokalnym w czasie pandemii wskazując 
jednocześnie jak ważne dla nas są działania formacyjne, 
tj. Dni Formacji, Rodzinna Pielgrzymka na Jasną Górę oraz 
Peregrynacji Relikwii Błogosławionego księdza McGiv-
neya. Miałem również zaszczyt odebrać Obraz Świętego 
Józefa, z którym związane będą działania formacyjne  
w roku 2022. 

Dziękuję za Wasze ogromne zaangażowanie w organi-
zację i udział w Dniach Formacji, które odbywają się  
w całej Polsce. Wasza obecność pokazuje jak ważne jest, 
aby zadbać o rozwój duchowy i pogłębienie więzi z Pa-
nem Bogiem. Dziękuję za realizowanie przez to w prakty-
ce wezwania Najwyższego Rycerza Patricka Kelly aby 
Rycerze Kolumba w tym roku w sposób szczególny dzia-
łali jako Rycerze Eucharystii. Przewodnikami niech będą 
dla nas Święty Jan Paweł II i Błogosławiony Kardynał Ste-
fan Wyszyński. 

Rozpoczyna się miesiąc grudzień, w którym przygoto-
wujemy się do Świąt Bożego Narodzenia. Warto zainspi-
rować się słowami Św. Jana Pawła II. „W liturgii adwento-
wej nieustannie rozbrzmiewają wezwania do radosnego 
oczekiwania Mesjasza; pomaga nam ona zrozumieć  
w pełni wartość i znaczenie tajemnicy Bożego Narodze-

nia. To święto nie jest tylko upamięt-
nieniem historycznego wydarzenia, 
które przed dwoma tysiącami lat 
miało miejsce w małym miasteczku 
Judei. Konieczne jest raczej, byśmy 
zrozumieli, że całe nasze życie po-
winno być «adwentem», czujnym 
oczekiwaniem na ostateczne przyj-
ście Chrystusa. Aby przygotować 
nasze serce na przyjęcie Pana, który 
— jak mówimy w «Credo» — pewne-
go dnia przyjdzie sądzić żywych  
i umarłych, musimy nauczyć się do-
strzegać Jego obecność w wydarze-
niach codziennego życia. Adwent jest 

więc, by tak powiedzieć, intensywnym przygotowaniem 
do przyjęcia  w sposób zdecydowany Tego, który już 
przyszedł, który przyjdzie i który nieustannie przychodzi. 
Zadbajmy więc o to, aby przeżyć ten czas właściwie, 
uczestnicząc jeśli to możliwe w nabożeństwach roratnich, 
a także otaczając pomocą potrzebujących i samotnych. 
Cieszą mnie podejmowane przez rady inicjatywy zachę-
cające zwłaszcza dzieci i młodzież do codziennego 
uczestniczenia w Mszach Świętych. W ramach realizacji 
Programu Odnowy Parafii i Rodziny zachęcam Was do 
zorganizowaniu Rycerskiej Paczki polegającej na zorgani-
zowaniu zbiórki żywności lub włączeniu się akcję 
„Paluszka dla maluszka”. 

Zachęcam Was również do tego, aby właśnie w grud-
niu podjąć działania wzmacniające więzi braterskie, aby 
wykonać telefon do innych Braci z pytaniem o ewentual-
ną potrzebę udzielenia wsparcia. Pamiętajmy, że w dniu 
12-go grudnia wspominamy w Kościele Matkę Bożą  
z Guadelupe – patronkę Rycerzy Kolumba. Jest Ona rów-
nież patronką dzieci nienarodzonych, za życie których 
jesteśmy w sposób szczególny odpowiedzialni. Zachęcam 
Was, aby w tym dniu w sposób szczególny modlitewną 
troską objąć wszystkich zatroskanych o obronę i ochronę 
życia na każdym jego etapie. 

 
Vivat Jezus! 

Krzysztof Zuba 
Delegat Stanowy 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

S ł o w o  D e l e g a t a  S t a n o w e g oS ł o w o  D e l e g a t a  S t a n o w e g oS ł o w o  D e l e g a t a  S t a n o w e g o    
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K a t e c h e z aK a t e c h e z aK a t e c h e z a    
E u c h a r y s t i aE u c h a r y s t i aE u c h a r y s t i a    

i  S a k r a m e n t  P o j e d n a n i ai  S a k r a m e n t  P o j e d n a n i ai  S a k r a m e n t  P o j e d n a n i a    
 

Studiując dalej prawdy zawarte w encyklice Ecclesia 
de Eucharistia, znajdziemy także pouczenia papieża Jana 
Pawła II odnoszące się do duchowego przygotowania 
wiernych na przyjmowanie sakramentu Eucharystii. Dla 
uświadomienia wagi problemu, który wyraża się w we-
zwaniu, aby Eucharystię przyjmować z czystym sercem, 
czyli bez grzechu ciężkiego, papież przypomina słowa św. 
Jana Chryzostoma, jednego ze wschodnich Ojców Kościo-
ła, który wyraźnie wzywa wiernych: „proszę, błagam  
i zaklinam, aby nie zbliżać się do tego świętego Stołu  
z nieczystym i skażonym sumieniem. Takie przystępowa-
nie, nawet jeśli tysiąc razy dotykamy Ciała Pana, nigdy 
nie będzie mogło się nazywać komunią, lecz wyrokiem, 
niepokojem i powiększeniem kary” (św. Jan Chryzostom, 
homilia Vidi Dominum). Dlatego też sakramenty Euchary-
stii i Pojednania są ze sobą ściśle związane ( zob. EdE 37). 

W kolejnym więc odcinku rozważań nad Eucharystią 
zechciejmy pochylić się nad szczególnym związkiem tych 
dwu sakramentów. Tym bardziej, że znajdujemy w Ewan-
gelii bardzo konkretną wskazówkę Pana Jezusa, co do 
naszej wewnętrznej dyspozycji przy obrzędzie składania 
Bogu ofiary: „Jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam 
sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie 
zostaw tam dar swój przed ołtarzem a najpierw idź i po-
jednaj się z bratem swoim” (Mt 5,23-24). To słowo ozna-
cza, że uczestnictwo w Eucharystii, w której jako Kościół 
stajemy się jednym Ciałem z Bogiem, przez Jezusa Chry-
stusa, domaga się od nas odpowiedniej postawy: a mia-
nowicie postawy czystego serca, a także postawy prze-
baczenia winowajcom i pojednania z Bogiem i ludźmi. 

Można wyróżnić kilka postaw, które utrudniają czy 
wręcz uniemożliwiają proces nawrócenia i w pewnym 
sensie stanowią duchową przeszkodę do przyjmowania 
Eucharystii zgodnie z zasadami przekazanymi w objawie-
niu. Jedną z takich postaw jest lekceważenie własnych 
grzechów i słabości. Mamy z reguły tendencję do wyol-
brzymiania cudzych słabości i do pomniejszania swoich 
własnych. Lekceważymy grzechy i słabości, które rzeczy-
wiście mogą nie być bardzo wielkie, ale które mogą sku-
tecznie zaburzyć nasze więzi z innymi ludźmi oraz mogą 
stać się źródłem konfliktów, napięć i cierpienia. Przykła-
dem takich drobnych grzechów i słabości może być plot-
kowanie, stałe narzekanie na kogoś lub na coś, przesadna 
podejrzliwość, agresywność w słowach i zachowaniach, 
wygodnictwo, patrzenie na życie i świat wyłącznie z wła-
snej perspektywy, itp. 

Kolejną przeszkodą w nawróceniu może być porów-
nywanie samego siebie z innymi ludźmi. Porównywanie 
siebie z innymi ma bowiem z reguły na celu ucieczkę od 
prawdy o sobie albo usprawiedliwianie własnych grze-

chów i słabości. Jeszcze inną przeszkodą w nawróceniu 
jest przekonanie, że ktoś nie może już się zmienić. Taki 
człowiek nie neguje i nie lekceważy swoich grzechów  
i słabości. Nie porównuje się z innymi ludźmi, aby szukać 
gorszych od siebie i aby usprawiedliwiać własne słabości. 
Ale uznając swoje grzechy mówi sobie i innym, że już taki 
jest i że nic na to nie poradzi. Wbrew pozorom nie jest to 
postawa pokory, lecz przejaw wygodnictwa i egoizmu. 
Taki człowiek deklaruje bowiem pośrednio, że nie podej-
mie żadnego wysiłku przemiany i że nie zrobi nic, aby 
zerwać z dotychczasową postawą. 

Postawa i nawrócenia i żalu za grzechy są warunkiem 
właściwego i owocnego uczestniczenia w sakramencie 
Eucharystii, co przecież wyraża bardzo dobitnie wezwa-
nie kapłana przewodniczącego liturgii, do żalu  
i pokuty już na samym początku sprawowania świętych 
obrzędów. W tym szczególnym akcie pokutnym obecne 
jest zarówno wyznanie grzechów, jak i prośba o miłosier-
dzie Boga wobec nas grzeszników i przebaczenie naszych 
grzechów, ponieważ pragniemy przyjąć Najświętszy Sa-
krament, czyli sakrament dający zbawienie. Nasze spo-
tkanie z Bogiem Wszechmogącym jest doświadczeniem 
przedziwnym i nikt nie może mieć wątpliwości, co do po-
trzeby uznania swoich win, zanim staniemy przed samym 
Bogiem Zbawicielem, który podczas Eucharystii staje się 
dla nas dostępny w prawdziwej obecności swego uwiel-
bionego człowieczeństwa, które przyjął w osobie Syna 
Bożego dla naszego zbawienia. Eucharystia przecież nie 
jest jedynie wspominaniem zbawczych dzieł Boga, ale 
rzeczywistym spotkaniem z Jezusem Chrystusem w Jego 
Ciele i Krwi; w Jego Ciele i Krwi ukrytymi pod postaciami 
chleba i wina, ale rzeczywiście obecnymi w tym niezwy-
kłym Sakramencie. 

Kiedy więc spotykamy się z Bogiem przez Jezusa 
Chrystusa na mszy świętej, słyszymy przez wezwanie 
kapłana słowa Zbawiciela, które skierował do wszystkich 
ludzi na początku swojej publicznej działalności wołając: 
„Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie  
w Ewangelię” (Mk 1, 15). Gdy przychodzimy, by spotkać 
Jezusa w czasie sprawowania Eucharystii On wciąż przy-
pomina nam te słowa, abyśmy stali się godni uczestni-
czenia w Królestwie Bożym, które przez obecność Boga 
wśród nas, ma się stać dla nas dostępne, prawdziwie do-
stępne, choć wciąż jeszcze zasłonięte. 

Akt pokutny, który odprawiamy na początku mszy 
świętej gładzi wszystkie nasze lekkie grzechy, czyli takie, 
które nie są świadomym i dobrowolnym odrzuceniem 
przykazań Bożych i kościelnych, lecz wynikają bardziej  
z naszych słabości, duchowych ułomności czy zaniedbań. 
Grzechy ciężkie, które zrywają więź z Bogiem, ponieważ 
stanowią poważne naruszenie relacji z Nim i dotyczą po-
ważnych przewinień wskazanych choćby w katalogu 
grzechów głównych lub są świadomym złamaniem przy-
kazań Bożych, stanowią dla nas przeszkodę do przyjmo-
wania Eucharystii w Komunii świętej, o czym na początku 
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przypomniał swoim upomnieniem św. Jan Chryzostom. 
To zerwanie więzi z Bogiem wymaga od nas podjęcia na-
wrócenia przez sakrament Pokuty, w którym Bóg odna-
wia w nas swoją łaskę uświęcającą, dzięki umieszczone-
mu w naszej duszy na wieczność, znamieniu sakramentu 
Chrztu, które jest trwałym znakiem dotknięcia łaski Bo-
żej, udzielonej na Chrzcie świętym. Jednakże odnowienie 
stanu łaski uświęcającej wymaga od nas żalu za grzechy, 
postanowienia poprawy, sakramentalnego wyznania 
grzechów i zadośćuczynienia, czyli pokuty. 

Wyznanie grzechów i postawa pokuty, zarówno po-
dejmowane w odrębnym sakramencie Pokuty czy w akcie 
pokutnym na początku mszy świętej, jest także formą 
wyznania wiary. Szczery żal za grzechy podejmowany 
jest przecież ze względu na świętość Boga, której do-
świadczać mamy w sprawowaniu tego sakramentu, przez 
możliwość rzeczywistego karmienia się Jego uwielbionym 
Ciałem i Krwią, podawanymi nam w Eucharystii na życie 
wieczne. Znamienne jest to, że nawet po zakończeniu 
aktu pokutnego, w którym zawiera się formuła odpusz-
czenia naszych grzechów lekkich, wciąż stajemy wobec 
świętości i wszechmocy Boga ze świadomością naszej 
słabości i niedoskonałości, wołając kolejny raz o łaskę 
miłosierdzia Boga, w trzykrotnym wezwaniu „Panie zmi-
łuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami”. To trzy-
krotne zawołanie przypomina nam, że sami nie jesteśmy 
w stanie wytrwać w łasce udzielonej nam od Boga, jeśli 
On sam nie będzie nas wciąż wspierał swoją łaskawą 
obecnością, przez działanie Ducha Świętego. Bez ciągłe-
go zjednoczenia z Bogiem nie będziemy w stanie oprzeć 
się pokusom zła i trwać bez grzechu w łasce Bożej, tak jak 

uczy nas św. Paweł Apostoł, gdy mówi w Liście do Fili-
pian: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 
4,13). 

Gdy Kościół, czyli zgromadzenie wiernych pod prze-
wodnictwem kapłana sprawuje Eucharystię zdaje sobie 
sprawę z tego, że jest zgromadzeniem grzeszników, któ-
rych tak bardzo ukochał Bóg, że dał Syna swojego jedno-
rodzonego na okup za wszystkich, dla przebaczenia grze-
chów. Gdy jako grzesznicy, czyli świadomi naszych grze-
chów, przychodzimy na Eucharystię pragniemy z wiarą 
„opłukać nasze szaty we Krwi baranka” (Ap 7,14), ponie-
waż wierzymy, że Eucharystia wyzwala z grzechów dzięki 
śmierci Jezusa Chrystusa i domaga się od nas, byśmy 
przyjmując Ciało Pańskie, Najświętszy Sakrament, stawali 
się świętymi, tak jak Chrystus, prawdziwy Bóg i Człowiek, 
jest święty. 

Rozważania nad tajemnicą mszy świętej pokazują nie-
zbicie, jak wielki skarb Bóg włożył w nasze ręce, bo prze-
cież włożył samego siebie. Gdy rzeczywiście uświadamia-
my sobie tę prawdę drży serce wobec nieskończonej 
świętości i Miłości Boga. Zaś wszechmogący Bóg, mimo 
naszej mizernej kondycji, z miłością czyni z Siebie pokarm 
dla nas dający życie z Nim w wieczności. To właśnie dlate-
go Eucharystia zawiera nieskończoną miłość Boga do 
nas. My natomiast sprawując świętą Eucharystię stajemy 
się pomocnikami Boga w dziele uświęcenia całego stwo-
rzenia, bo przez znaki sakramentalne sprawiamy, że nie-
skończony Bóg mieszka wśród nas i w nas. 

ks. Dariusz Kaliński 
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W i a r a  p r z e z  u c z y n k iW i a r a  p r z e z  u c z y n k iW i a r a  p r z e z  u c z y n k i    
01.11. 

W dniu Wszystkich Świętych Rycerze Kolumba przed 
cmentarzem w Skarżysku Kamiennej przeprowadzili kwe-
stę na odrestaurowanie starych, kamiennych i żeliwnych 
pomników oraz zabytkowych nagrobków. 

02.11. 

Rycerze Kolumba Rady 15416 w Chmielniku po wie-
czornej Mszy Świętej odwiedzili groby zmarłych Braci na 
cmentarzu. 

Rycerze Kolumba z Rady Lokalnej nr 15759 przepro-
wadzili zbiórkę „Z Różańcem i Książką do Polaków na 
Wschodzie” w parafii Jana Pawła II w Stalowej Woli. 

04.11. 

Bracia z Rady 17667 z krakowskich Łagiewnik angażu-
ją się w pomoc przy segregowaniu darów w ramach akcji 
charytatywnej "Kredkobranie". Akcja ma na celu zbiórkę 
przyborów szkolnych dla dzieci i młodzieży mieszkającej 
na Kresach. 

05.11. 

Rycerze Kolumba z Wejherowa i Gowina wsparli Szpi-
tal Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie 
wodą butelkowaną dla pacjentów oddziału zakaźnego 
oraz płucnego. Bracia dostarczyli 366 butelek wody. To 
już dziewiąta dostawa wody od początku pandemii. 

06.11. 

W Nashville w USA odbyło się spotkanie półroczne 
Delegatów Stanowych i Rady Dyrektorów. Jedynym 
przedstawicielem Zakonu z Europy, który uczestniczył  
w spotkaniu, był Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba  
w Polsce Krzysztof Zuba. Podczas inauguracyjnego prze-
mówienia Najwyższy Rycerz Patrick Kelly podziękował 
Braciom z wszystkich Jurysdykcji za ogromne zaangażo-
wanie w czasie pandemii. Podczas spotkania wielokrotnie 
nawiązywano do aktywności realizowanych w Polsce 
wskazując na kreatywne działania podejmowane przez 
rady. 

07.11. 

Po Mszy Świętej o godzinie 11.30 w Parafii w Chlewi-
skach drugi zespół ds. inicjacji z Rady 14004 z Radomia 
przeprowadził Ceremonię Miłosierdzia, Jedności i Brater-
stwa. Przejęto pięciu nowych Braci, a sześciu awansowa-
no do pełni rycerstwa. 

W parafii Świętego Izydora w Kielcach Rycerze Ko-
lumba z Rady 16642 przeprowadzili Ceremonię Zasad 
Rycerskich: Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa podczas 
której przyjęto siedmiu nowych Braci. Wierzymy, że nie-
bawem w Kielcach powstanie nowa Rada Lokalna. 

Rycerze Kolumba z Rady 15420 im. Kazimiery Grusz-
czyńskiej z Kozienic, postawili nowy krzyż w miejscowości 

Nowiny przy trasie na Zwoleń. Uroczyste poświęcenie 
zaplanowano na dzień 5 grudnia. 

Z okazji Dnia Św. Marcina koszalińscy Rycerze Kolum-
ba przez cały dzień sprzedawali rogale z makiem. Ponad  
2 000 szt. z całą pewnością zadowoliło podniebienia ku-
pujących. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na 
remont placu przed kościołem pw. Św. Wojciecha. Bracia 
dziękują Cukierni z Koszalina za przepyszne rogale oraz 
wszystkim tym, którzy wsparli ten cel. 

Rycerze Kolumba wraz z mężczyznami z Radomia 
spotkali się na comiesięcznym XXIV już Męskim Różańcu, 
tym razem w parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza. 
Eucharystii przewodniczył Ks. Wiesław Lenartowicz Ka-
pelan Rady 14004 wraz z Ks. Czesławem Wawrzyńcza-
kiem Proboszczem tutejszej parafii. Kolejny Męski Róża-
niec odbędzie się 05.12. w parafii pw. Matki Odkupiciela 
przy ul. Wierzbickiej 140. 

08.11. 

Listopad jest to wyjątkowy czas, w którym każdy  
z nas skłania się do zadumy i refleksji nad przemijaniem. 
Rycerze Kolumba z Rady 17327 z parafii MB Fatimskiej we 
Włocławku razem z Kapelanem O. Damianem odwiedzili 
groby rodzin, przyjaciół oraz zmarłych Braci Rycerzy. 

Tego dnia odbyło się zebranie Oficerów i Dyrektorów 
w Radzie 15268 w Rzeszowie. Po zebraniu Bracia popro-
wadzili Modlitwę Różańcową za zmarłych kapłanów, sio-
stry zakonne, zakonników i Rycerzy Kolumba. W Eucha-
rystii sprawowanej pod przewodnictwem Ks. Bp. Edwar-
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da Białogłowskiego udział wzięło 25 kapłanów oraz Bra-
cia Rycerze z rady lokalnej. 

11.11. 

Wejherowscy Rycerze Kolumba wzięli udział w Mszy 
Świętej za Ojczyznę w Narodowe Święto Niepodległości. 

Tego dnia także w parafii pw. Matki Bożej Często-
chowskiej w Radomiu - w 103 Rocznicę Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości – sprawowana była Msza Święta 
za Ojczyznę. Eucharystii przewodniczył Ks. Rafał Grzy-
wacz oraz Proboszcz parafii Ks. Kan. Wiesław Lenarto-
wicz Kapelan Rady 14004. Bracia Rycerze podczas Eucha-
rystii sprawowali asystę liturgiczną z udziałem Pocztu 
Sztandarowego. 

Delegacja Rycerzy Kolumba z Rady 15420 z Kozienic 
uczestniczyła w 103. Rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości w Kozienicach.  Bracia wzięli udział w uro-
czystej Mszy Św. w Kościele Pw. Św. Rodziny oraz złożyli 
kwiaty i znicz przed Pomnikiem Niepodległości. 

Bracia z Rady 15915 w Tarnowie o godzinie 18.00 
uczestniczyli w Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, a na-
stępnie udali się pod pomnik Świętego Jana Pawła II znaj-
dujący się przy parafii. 

Częstochowscy Rycerze Kolumba uczestniczyli w uro-
czystej Mszy Świętej za Ojczyznę w Archikatedrze Czę-
stochowskiej, a następnie w Marszu Niepodległości Aleja-
mi Najświętszej Maryi Panny. Wieczorem w Kościele 
Świętego Wojciecha śpiewano pieśni patriotyczne. 

Rycerze Kolumba z Rady 15672 uczestniczyli w Mszy 
Świętej za Ojczyznę w parafii Św. Józefa Oblubieńca we 
Wręczycy Wielkiej oraz w poświęceniu pięciu kamieni  
z tablicami upamiętniającymi poległych żołnierzy VII Dy-
wizji we wrześniu 1939r. 

Rycerze Kolumba z Rady 14003 i z Rady 15652 w dniu 
Narodowego Święta Niepodległości uczestniczyli w Kate-
drze Łomżyńskiej w Uroczystej Mszy Świętej w intencji 
Ojczyzny. 

Bracia z Rad Lokalnych 15268 i 17063 z Rzeszowa, 
uczestniczyli w obchodach 103 Rocznicy Odzyskania Nie-
podległości. Podczas Mszy Świętej sprawowanej pod 
przewodnictwem Ks. Bp. Jana Wątroby, Ordynariusza 
Diecezji Rzeszowskiej, Rada 15268 wystawiła Poczet 
Sztandarowy. Druga część uroczystości odbyła się przy 
pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacja 
rycerzy złożyła wiązankę. 

Rycerze Kolumba z Rady 16709 w Sieradzu uczestni-
czyli we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, w kościele NSJ. 
Następnie oddali hołd tym, dzięki którym Polska odzy-
skała 103 lata temu niepodległość. 

Rycerze Kolumba z Rady 15415 z Nakła nad Notecią 
wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę i zło-
żyli kwiaty pod pomnikiem bohaterów za wolność Ojczy-
zny. 

 

12.11. 

Rycerze Kolumba z Rady 14004 w Radomiu rozpoczęli 
kolejny etap dzieła Miłosierdzia "Łuczniki dla Afryki". 
Wcześniej zdeponowane i otrzymane od darczyńców ma-
szyny zostały poddane ponownemu przeglądowi tech-
nicznemu i konserwacji. Tego dnia Bracia wyczyścili je  
i zabezpieczali przed uszkodzeniem w czasie transportu. 
80 sztuk w 100% sprawnych maszyn do szycia zostało 
przygotowane do wysyłki. W drugim etapie tego przed-
sięwzięcia maszyny zostaną spakowane na palety trans-
portowe i wysłane w miejsce docelowe. 

Tradycyjnie w drugi piątek miesiąca Rycerze Kolumba 
z Rady 17600 w Suwałkach uczestniczyli w Drodze Krzy-
żowej Uzdrowienia. 

13.11. 

W Wejherowie Bracia z Rady 15708 podczas Ceremo-
nii Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa, przyjęli w szeregi 
Rycerzy Kolumba dwóch nowych Braci, a kolejnych 
dwóch dostąpiło Pełni Rycerstwa. 

Przedstawiciele Rycerzy Kolumba z Rad Lokalnych 
Nakła i Bydgoszczy wzięli udział w uroczystszym ingresie 
nowego Ordynariusza diecezji Bp. Krzysztofa Włodarczy-
ka w Katedrze Św. Marcina i Mikołaja. 

Rycerze Kolumba z Rady 15249 z Sosnowca obchodzi-
ła Jubileusz X -lecia istnienia. Uroczystość rozpoczęła 
Msza Święta w Katedrze sprawowana pod przewodnic-
twem Ks. Bp. Grzegorza Kaszaka, który wygłosił homilię 
przybliżając osobę Błogosławionego Ks. Michaela McGiv-
neya oraz istotę działalności Zakonu Rycerzy Kolumba. 
Msza Święta zwieńczyła również peregrynację Relikwii 
naszego Założyciela w Diecezji Sosnowieckiej. 

Druga część obchodów 10-lecia sosnowieckiej Rady 
Rycerzy Kolumba odbyła się w Sali Widowiskowo-
Konferencyjnej „Muza” w Sosnowcu. Wśród zaproszo-
nych gości znalazł się m.in. Delegat Stanowy - Krzysztof 
Zuba - który przybliżył najważniejsze fakty o powstawa-
niu organizacji Rycerzy Kolumba w Polsce. Słowa uznania 
wyrazili również przedstawiciele władz, a podziękowania  
i upominki przekazali Paweł Put - Dyrektor ds. Formacji 
oraz przedstawiciele rad z Czeladzi i Rudy Śląskiej. Nagro-
dzono również laureatów diecezjalnego konkursu pla-
stycznego o Błogosławionym Ks. McGivneyu.  

Rycerze Kolumba z Rady 15420 z Kozienic odwiedzili 
Powązki Stare i Wojskowe oraz grób patronki Rady Lo-
kalnej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Delegacja odwie-
dziła również z darami płodów rolnych Zakon Sióstr 
Franciszkanek w Warszawie. 

Bracia z Rady 15268 wraz z Delegatem Rejonu 36 Ro-
bertem Malatyńskim uczestniczyli w rozwożeniu paczek 
w ramach Światowego Dnia Ubogich na terenie Rzeszo-
wa. 

W Diecezji Tarnowskiej odbył się Dzień Formacji Ryce-
rzy Kolumba. Podczas Mszy Świętej w kościele Miłosier-
dzia Bożego w Tarnowie Eucharystii przewodniczył i ho-
milię wygłosił Ks. Prałat J. Dobosz diecezjalny Kapelan 
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Rycerzy Kolumba. Gospodarzem spotkania był Ks. Prałat 
Czesław Haus Proboszcz parafii i Kapelan Rady Lokalnej 
16181. Rozważania podczas adoracji Najświętszego Sakra-
mentu przygotował i poprowadził Ks. Prałat Władysław 
Pasiut Kapelan Rady Lokalnej 16727 w Szczepanowie. 
Drugą część dnia formacji w dolnym kościele poprowadził 
Brat Leszek Kucharski Dyr. ds Ceremoniału Rady Stano-
wej wspólnie z Bratem Franciszkiem Florkiem DD8. 

W dniu dzisiejszym Rada Lokalna 17534 z Nowego 
Dworu Gdańskiego zakończyła zbiórkę koców, pościeli, 
ręczników, środków czystości dla ubogich i bezdomnych, 
podopiecznych Sióstr Albertynek z Wejherowa. 

Rycerze Kolumba z Rady 17750 działającej przy Ko-
ściele NSJ w  Słupsku zorganizowali "godziny wytchnie-
nia" dla rodziców osób niepełnosprawnych. Bracia zabrali 
te osoby na 3,5 godzinny spacer do lasu połączony  
z ogniskiem i kiełbaskami.  Zadowolenie rodziców  
i uśmiech naszych podopiecznym najlepiej świadczą  
o tym, że inicjatywa udała się i będzie kontynuowana. 

Podczas Ceremonii Zasad Rycerskich, Miłosierdzia, 
Jedności i Braterstwa przyjęto trzech mężczyzn do Rady 
w parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie. 

Rycerze Kolumba z Rady 17030 w Sierakowicach 
uczestniczyli w Dniu Formacji i dziękują Ks. Biskupowi 
Wiesławowi Szlachetce za celebrację Mszy Św. oraz wy-
głoszenie homilii. 

Rycerze Kolumba z Rada 15622 z Tomaszowa Mazo-
wieckiego wraz z parafialnym Caritas zorganizowali 
"Dzień Ubogiego" przy Sanktuarium Św. Antoniego. Po 
zakończonej Mszy Świętej, każdy  potrzebujący dostał 
talerz gorącej zupy, paczkę z żywnością oraz ubranie. 

Rycerze Kolumba z Rady 14983 w Tychach Czułowie 
rozpoczęli w Peregrynację relikwii Bł. Ks. Michaela Mc-
Givneya . Bracia zorganizowali również zbiórkę żywności  
i ubrań dla podopiecznych Zgromadzenia Sióstr Misjona-
rek Miłości w Katowicach. 

Rycerze Kolumba z parafii MB Fatimskiej z Włocławka 
uczestniczyli we Mszy Św. w intencji Ojczyzny sprawowa-
nej przez O. Damiana Kapelana Rady 17327. Po Euchary-
stii zostały odśpiewane pieśni patriotyczne i wojskowe  
w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół Katolickich w Mo-
dzerowie. 

14.11. 

Rycerze z Rady 15759 ze Stalowej Woli modlili się wraz 
z rodzinami na cmentarzu za zmarłych Księży oraz zmar-
łych Braci Rycerzy. Po odmówieniu Koronki zaświecili na 
ich grobach znicze oraz przy Krzyżu Wołyńskim i grobie 
Dziecka Utraconego. 

W Katedrze radomskiej Bracia z Rady 16385 obchodzi-
li jubileusz 100 -lecia powołania parafii. Mszy Świętej 
koncelebrowanej przewodniczył Ordynariusz diecezji ra-
domskiej Ks. Biskup Marek Solarczyk wraz z Ks. Bp Pio-
trem Turzyńskim oraz Proboszczem Ks. Krzysztofem 
Ćwiekiem. We Mszy Św. uczestniczyli księża z dekanatu, 
siostry zakonne, zgromadzenia działające przy parafii, 

także Bracia Rycerze z rady katedralnej, którzy wystawili 
Poczet Sztandarowy. 

Bracia Rycerze z Rady 15219 w Poznaniu uczestniczyli 
w uroczystej Eucharystii odprawionej przez Ks. Biskupa 
Grzegorza Balcerka w intencji ubogich i wszystkich którzy 
w jakikolwiek sposób im pomagają. 

Bracia z Rady 17563 Dekanatu Kańczuga przewodni-
czyli modlitwie różańcowej i uczestniczyli we Mszy Świę-
tej, której przewodniczył Ks. Prałat Dr Wojciech Pac. Po 
zakończonej Eucharystii na cmentarzu parafialnym został 
poświęcony nagrobek pierwszego Burmistrza Kańczugi 
Wolnej Polski. 

15.11. 

Podczas Ceremonii Zasad Rycerskich: Miłosierdzia, 
Jedności i Braterstwa dziewięciu Braci z Rady 14428 z Gi-
lowic awansowało do pełni rycerstwa.  

W Parafii Matki Bożej Bolesnej w Radomiu rozpoczęło 
się „Jerycho Rodzin”. Licznie zgromadzeni parafianie po-
witali obraz Świętej Rodziny. Przez całą dobę Bracia 
trwali na modlitwie w intencji rodzin naszej parafii. 

17.11. 

Rycerze Kolumba z Rady Lokalnej nr 15708 dostarczyli 
wodę, mydło w płynie i kubki jednorazowe dla chorych ze 
Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wej-
herowie. Dary trafiły na oddział zakaźny i płucny. To już 
dziesiąta dostawa zorganizowana przez Rycerzy od po-
czątku pandemii (CoViD-19) 

Rycerze Kolumba Rady 15759 w Stalowej Woli pod-
czas comiesięcznej modlitwy różańcowej mężczyzn  
w dniu dzisiejszym modlili się w intencji chorych braci, 
kapłana i o uwolnienie rodzin z nałogów oraz w intencji 
naszej Ojczyzny. 

18.11. 

Rycerze Kolumba z Rady 15915 z Tarnowa w 107 rocz-
nicą męczeńskiej śmierci Bł. Karoliny razem z przełożony-
mi i alumnami z Seminarium Ojców Paulinów uczestni-
czyli w Drodze Krzyżowej w Zabawie. Bracia również 
wzięli udział w przekazaniu relikwii Bł. Karoliny do semi-
narium. 

20.11. 

We Wrocławiu odbył się Dzień Formacji. Rada 16105 
gościła Braci z Wrocławia, Milicza, Opola i Głogowa. Eu-
charystii przewodniczył Ks. Prałat Kazimierz Sroka, a ho-
milię wygłosił Ks. Kan. Zbigniew Słobodecki. Po Mszy 
Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu konferencję 
o Eucharystii wygłosili Bracia Krzysztof Sietczyński i Piotr 
Malinowski. Po konferencji odbyła się ceremonia Miło-
sierdzia Jedności i Braterstwa w trakcie której przyjęto 
nowego Brata. 

W Parafii pw. Św. Jadwigi w Kielcach odbył się Dzień 
Formacji. Uczestniczyli w nim Bracia z 8 Rad działających 
w Diecezji Kieleckiej; około 60 Rycerzy i kilku sympaty-
ków.  
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Rycerze Kolumba z Rady 15267 zorganizowali Tydzień 
Kultury Chrześcijańskiej w parafii Św. Rodziny w Toma-
szowie Lubelskim. Od 15 do 20 listopada można było wy-
słuchać referatów przygotowanych przez Ks. Kustosza 
M. Rybińskiego, Ks. dr. C. Szczerbę, Ks. dr. S. Soliaka,  
Ks. dr. E. Łabisza  oraz uczestniczyć w koncercie Country 
w wykonaniu zespołu „Ściana W” i koncercie organowym 
dr. A. Szczerbinina z Akademii Muzycznej w Krakowie. 

W Stalowej Woli w parafii pw. Opatrzności Bożej od-
był się Dzień Formacji Rycerzy Kolumba. Homilię wygło-
sił Ks. Michał Kamiński. Po adoracji odbyły się 2 telekon-
ferencje na temat Eucharystii w nauczaniu Św. Jana Paw-
ła ll i Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego wygłoszone przez 
Rafała Szczyptę i Jerzego Wisłockiego. W dniu formacji 
udział wzięli Bracia z Nowej Dęby i Chmielowa. 

W parafii Św. Jana Chrzciciela na krakowskim Czerwo-
nym Prądniku miał miejsce Dzień Formacji, gdzie gospo-
darzem była Rada Lokalna 15128. Wartości Eucharystii 
przybliżył w czasie Homilii Ks. dr hab. Marek Gilski profe-
sor UPJPII. Z ramienia Rady Stanowej prezentacje popro-
wadzili Zacni Bracia Leszek Kucharski i Szymon Czyszek. 
W czasie Mszy Św. i adoracji Najświętszego Sakramentu 
wystawiono relikwiarz Jana Pawła II i Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego. Służbę ołtarza wzorowo prowadzili Zacni 
Bracia Jacek Baraniak WR Rady 16650 i Tomasz Konturek 
WR Rady 17667.  Dzień Formacji zakończono wspólną 
agapą przygotowaną przez Braci z Rady 15128. Logistycz-
ne nad całością czuwał Zacny Brat Stanisław Kawecki WR 
tej Rady. 

21.11. 

Rycerze Kolumba z Rady 17645 w swojej parafii pw. 
Św. Bartłomieja rozprowadzali Kalendarze. Dochód bę-
dzie przeznaczony na żywność dla osób starszych i ubo-
gich. 

W Nocy z 20/21 listopada Bracia z Rady 15420 z Kozie-
nic wraz z Delegatem Rejonowym Bratem Dariuszem 
Bolkiem uczestniczyli w całonocnej Adoracji w Kaplicy 
Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu im. Św. 
Jana Pawła II w Kolonia - Jedlnia. Bracia zawierzali i pole-
cali swoje rodziny i tych wszystkich, którzy tej modlitwy 
potrzebowali. 

Rycerze Kolumba z Rady 16263 uczestniczyli we Mszy 
Świętej w parafii pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi 
Panny w Łosieniu, podczas której odbyło się uroczyste 
poświęcenie Sztandaru Rady Lokalnej. Eucharystii prze-
wodniczył i dokonał poświęcenia Biskup Kielecki Jan Pio-
trowski.  

Rycerze Kolumba z Rady 17542 z Nowej Dęby podczas 
Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata uczestniczyli 
we Mszy Świętej w parafii pw. Św. Stanisława Biskupa  
i Męczennika w Chmielowie. Okrągły Stół Rycerzy Ko-
lumba przy tej parafii obchodzi drugą rocznicę swej dzia-
łalności. 

Rycerze Kolumba z Rady 15708 przeprowadzili Nie-
dzielę Rycerską w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski w Wejherowie.   

Rycerze Kolumba z Biłgoraja przeprowadzili Niedzielę 
Rycerską w Sanktuarium Św. Marii Magdaleny. Podczas 
Mszy Św. prezentowali obszary rycerskiej działalności  
i zachęcali mężczyzn do wstąpienia w nasze  szeregi.  

Tego dnia rycerze z Rady 15391 w Końskich świętowali 
jubileusz 10-lecia istnienia. Bracia uczestniczyli we Mszy 
Św., a po niej spotkali się wraz z rodzinami na obiedzie, 
wspólnie oglądając zdjęcia i wspominając dziesięć lat 
działalności rady lokalnej. Wśród zaproszonych gości był 
Delegat Rejonowy Robert Sędkowski oraz zaprzyjaźniona 
Rada 15650 z Węgrzyna. 

Rycerze Kolumba z Rady 17624 w Kramarzynach 
uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej odpustowej  
w parafii pw. Chrystusa Króla w Kołczygłowach. Euchary-
stii przewodniczył Ks. Kan. Janusz Chyła. Przed Mszą Sw. 
Bracia przeprowadzili Ceremonię Miłosierdzia, Jedności  
i Braterstwa podczas której  dwóch Braci dostąpiło za-
szczytu podniesienia do pełni rycerstwa. 

Podczas Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszech-
świata Rycerze Kolumba z Rady 15420 wzięli udział we 
Mszy Św. w parafii pw. Św. Rodziny w Kozienicach. Po 
zakończonej Eucharystii Bracia udali się na cmentarz pa-
rafialny, gdzie po raz dziewiąty odbył się "Męski Róża-
niec", który poprowadził Kapelan Rady Ks. Wiesław Ja-
nowski. Odmówiono Tajemnice Chwalebne różańca mo-
dląc się z mieszkańcami Kozienic, w intencji naszej Ojczy-
zny, zmarłych, za ich rodziny oraz ochronę życia poczęte-
go od naturalnego poczęcia aż do naturalnej śmierci. 

22.11. 

Były Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce To-
masz Wawrzkowicz i Delegat Rejonowy Robert Malatyń-
ski wzięli udział w audiencji u Biskupa Rzeszowskiego JE 
Jana Wątroby, naszego Brata w Rycerstwie. 

27.11.  

Rycerze Kolumba z Rady 15415 z Nakła nad Notecią 
obchodzili uroczyście 10 –lecie powstania swojej rady 
lokalnej. Obecny był wśród nas zacny Delegat Stanowy 
Krzysztof Zuba. 

W Rzeszowie odbył się „ Dzień Formacji” dla Rycerzy 
Kolumba z Rzeszowa, Krosna, Głogowa Małopolskiego 
oraz Sędziszowa Małopolskiego. Uroczystość poprowa-
dzili Delegaci Rady Stanowej Brat Roman Hawliczek, Pa-
weł Put oraz Tomasz Wawrzkowicz, PSD KofC Jurysdykcji 
Polskiej. 

Bracia z Rady 17538 w Witkowie uczestniczyli w reko-
lekcjach rycerskich nt. Eucharystii w nauczaniu Św. Jana 
Pawła II i Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. 

Podczas „Dnia Formacji” Bracia z Rady 16964 w Choj-
nicach gościli przedstawicieli Rady Stanowej: Delegata 
Stanowego Krzysztofa Zubę, Sekretarza Stanowego Mar-
ka Ziętka oraz Skarbnika Stanowego Jacka Pisza. 

Rycerze Kolumba z Łeby rozpoczęli  coroczną zbiórkę 
złomu. Zgromadzone pieniądze przeznaczone zostaną na 
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zakup urządzenia poprawiającego mobilność osoby nie-
pełnosprawnej. 

28.11. 

Rycerze Kolumba z Rady 16709 w Sieradzu rozpoczęli 
w pięciu parafiach akcje „Paczuszka dla maluszka”.  

Rycerze Kolumba z Rady 16105 z Wrocławia rozpoczę-
li wraz z Caritas dwie akcje, które będą trwać przez cały 
Adwent: zbiórka żywności i chemii domowej oraz 
„Paczuszka dla Maluszka”. 

Rycerze z Rady 16380 z Lubaczowa rozpoczęli akcję 
„Paczuszka dla Maluszka” w dwóch parafiach pw. Św. 
Stanisława i Św. Karola Boromeusza. 

W parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Cholewia-
nej Górze po Mszy Świętej podczas Ceremonii Miłosier-
dzia, Jedności i Braterstwa zostało przyjętych trzech no-
wych Braci. Inicjację przeprowadzili Bracia z Janowa Lu-
belskiego. 

W Lubaczowie Rycerze Kolumba wraz z młodzieżą  
z KSM, po każdej Mszy Świętej pod Kościołem rozdawali 
talony na potrzebne artykuły gospodarstwa domowego 
w ramach akcji „Szlachetna Paczka”. Artykuły zakupione 
przez parafian trafią do potrzebujących jeszcze przed 
świętami. 

Rycerze Kolumba z Rady 15672 przeprowadzili 
„Niedzielę Rycerską” w parafii pw. Przemienienia Pań-
skiego w Częstochowie. 

Rycerze Kolumba zorganizowali zbiórkę słodyczy  
i zabawek dla dzieci w parafii pw. Św. Rozalii w Sko-
rzeszycach. 

Bracia z Rady 17667 z Łagiewnik rozpoczęli zbiórkę 
„Paczuszka dla Maluszka” wspierając krakowskie hospicja 
dziecięce. Oprócz zbiórki w Sanktuarium, Bracia prowa-
dzą tez zbiórkę w sześciu innych punktach w Krakowie. 
Przy okazji zbiórki - dzięki darczyńcy - w Dolnej Bazylice 
pojawiła się już na stałe wystawa o naszym założycielu 
Bł. Ks. Michaelu McGivneyu. 

29.11. 

Rycerze Kolumba z Kielc wzięli udział w Uroczystej 
Mszy Świętej w Katedrze, dziękując Panu Bogu za siedem 
lat posługi Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego jako Ordyna-
riusza Diecezji Kieleckiej. 

 

Adrian Pawłowski  
Koordynator ds. PR  
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce  

Zacni Bracia. 

W niedzielę 28 listopada w Kościele katolickim rozpo-
częliśmy Adwent. Jest to czterotygodniowy okres przy-
gotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego 
oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezu-
sa Chrystusa. Czterotygodniowy czas Adwentu, który nie 
jest okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania, jest 
podobny do całego ludzkiego życia, które jest oczekiwa-
niem na pełne spotkanie z Bogiem. 

Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie Kościoła na 
podwójne przyjście Chrystusa. W pierwszym okresie ak-

cent położony jest na Paruzję, czyli ostateczne przyjście 
Chrystusa na końcu świata. Ostatni tydzień natomiast 
bezpośrednio przygotowuje nas do narodzenia Chrystu-
sa. 

Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwento-
wym, zwłaszcza w Polsce, są Roraty. Jest to Msza św. 
sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle 
bardzo wcześnie rano. Wierni, często w ciemnościach 
przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku 
świec, wraz z Maryją czekają na wybawienie, jakie światu 
przyniosły narodziny Zbawiciela. 

P r o g r a m yP r o g r a m yP r o g r a m y    



| 11 Grudzień 2021 

 
Boże Narodzenie 2021 

W niektórych miejscach na roratnych Mszach Św. na 
początku - w procesji z kruchty kościoła do ołtarza  
- z lampionami w ręku idą dzieci. Mszę św. rozpoczyna się 
przy wyłączonych światłach, mrok świątyni rozpraszają 
jedynie świece i lampiony. Dopiero na śpiew „Chwała na 
wysokości Bogu” zapala się wszystkie światła w kościele. 

Promujmy prawidłowe przeżywanie okresu Adwentu 
w swoich domach, szkołach, miejscach pracy i w para-
fiach. Bardzo często zapominamy o istocie dobrego przy-
gotowania się do Świąt. „Wierzysz, że Bóg narodził się  
w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeśli nie narodzi się  
w tobie” – napisał Adam Mickiewicz. Wśród wszystkich 
przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia najważniejsza 
jest troska o sprawy duchowe, o przygotowanie duszy na 
nowe narodzenie w niej Syna Bożego. Dlatego czynimy  
w tym okresie wiele postanowień zmierzających do upo-
rządkowania naszego życia duchowego, korzystamy  
z rekolekcji, dni skupienia oraz sakramentu pojednania. 
Bez tego przygotowania Święta Bożego Narodzenia po-
zbawione będą najgłębszej radości płynącej z obecności 
Boga w duszy, pozostaną tylko dniami wolnymi od pracy, 
okazją do prezentów, którymi tylko na chwilę można się 
ucieszyć. Rycerze Kolumba są wezwani, by poprzez swoje 
działania dla Kościoła i w Kościele pomagać w promowa-
niu właściwej treści Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia. 
Formą takiego działania może być pomoc w organizowa-
niu rorat, tworzeniu szopki Bożonarodzeniowej oraz po-
sługa liturgiczna, czy adoracja eucharystyczna.  

   

P A C Z U S Z K A  D L A  M A L U S Z K AP A C Z U S Z K A  D L A  M A L U S Z K AP A C Z U S Z K A  D L A  M A L U S Z K A    
W tym szczególnym okresie nie możemy zapomnieć  

o dzieciach potrzebujących pomocy. Fundacja Małych 
Stópek zaprasza do udziału w świątecznej zbiórce arty-
kułów higienicznych „Paczuszka dla Maluszka”, dla dzieci 
w domach samotnej matki, domach dziecka i hospicjach 
w całej Polsce. 

W inicjatywę można włączyć się: przygotowując pacz-
kę z artykułami higienicznymi, takimi jak: proszki i płyny 
do prania, kremy, szampony, oliwki, pieluchy, mydła  
i zostawiając ją pod choinką, która będzie wystawiona  
w kościele. Na choince będą zawieszone bombki z zapro-
ponowanym sposobem pomocy. Akcja trwa od pierwszej 
niedzieli adwentu do 21 grudnia. Cieszą informację, że 
wiele Rad już włączyło się w tę akcję i działają w swoich 
parafiach; gorąco zapraszam w imieniu Rady Stanowej  
i swoim wszystkie Rady do udziału w tak pięknym i szla-
chetnym dziele.  

Więcej informacji można uzyskać na stronie:  

www.paczuszkadlamaluszka.pl  

oraz na kanale YouTube pod linkiem: 

youtu.be/4l7TBUh3ZOs 

Każdy z nas wie, jaką wielką radość sprawiają prezen-
ty pod choinką, suto zastawiony stół wigilijny oraz ro-
dzinna atmosfera świąteczna. Boże Narodzenie to wyjąt-

kowy czas. Niestety nie dla tych, którzy są bezdomni,  
w Wigilię zasiądą przy pustym stole bądź samotnie. Dla-
tego zachęcam do podjęcia inicjatywy zorganizowania 
Wigilii dla osób ubogich lub bezdomnych. Ze względu na 
pandemię nie musi to być duże spotkanie. Może to być 
np. w formie objazdowej lub każdej innej. Niektóre Rady 
już włączyły się w zbiórki odzieży, koców czy żywności 
dla osób potrzebujących takiej pomocy.  

   

G O D Z I N A  Ł A S K IG O D Z I N A  Ł A S K IG O D Z I N A  Ł A S K I   
Niewielu z nas słyszało o objawieniach Matki Bożej  

w Montichiari-Fontanelle, choć przyjęło się już w licznych 
parafiach nabożeństwo zwane Godziną Łaski. Przypada 
ono w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny - 8 grudnia od godziny 12 do 13. Przypomina 
ono prawdę, że Maryja od chwili swego poczęcia była 
wolna od grzechu pierworodnego. U jego początków są 
objawienia Matki Bożej Róży Duchownej we włoskim 
Montichiari. Warto tu wspomnieć, że Kościół oficjalnie nie 
potwierdził tych objawień, choć zezwolił na kult Maryi  
w sanktuarium w Montichiari. O niewielkim miasteczku  
w północnej Italii, u podnóża Alp, 20 km od Brescii, zrobi-
ło się głośno tuż po II wojnie światowej. Wówczas to  
- w roku 1946 w Montichiari, a w następnych latach  
w położonej nieco na uboczu dzielnicy Fontanelle - Mat-
ka Boża wielokrotnie ukazała się Pierinie Gilli, pielęgniar-
ce z miejscowego szpitala. Dzięki tym objawieniom mia-
steczko zupełnie zmieniło swój charakter, m.in. w górują-
cym nad okolicą starym zamku, zwanym obecnie Zam-
kiem Maryi, ulokowano ośrodek dla ludzi chorych i sta-
rych, natomiast przy źródle w Fontanelle - według życze-
nia Maryi - powstał ogromny ośrodek leczniczy z basena-
mi z leczącą wodą z poświęconego przez Najświętszą 
Pannę źródła. 

Najbardziej pamiętne objawienie Maryi miało miejsce 
8 grudnia 1947 r. w bazylice w Montichiari. Maryja powie-
działa: Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia,  
w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. 
Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy 
i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe  
i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów 
staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, 
aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie 
poznają wielkość tej Godziny Łaski. 

Maryja zachęca, by każdego 8 grudnia o godz. 12.00 
udać się do Kościoła i tam się modlić. Jednak, jeśli nie jest 
to możliwe, można także prosić o łaski tam, gdzie akurat 
przebywamy. Podczas "Godziny Łaski" powierzane są 
Niebu nie tylko intencje własne i swojej rodziny, ale także 
pokój na świecie, Kościół powszechny i nawrócenie 
grzeszników. Ważne jest również dziękczynienie za do-
tychczasowe łaski. Każda modlitwa jest dobra, jednak 
Maryja w objawieniach prosiła najczęściej o Różaniec. 
Wykorzystajmy ten czas na modlitwę i uproszenie łaski 
za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Niepoka-
lanie Poczętej. 
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Ś w i ę t o  M a t k i  B o ż e j  Ś w i ę t o  M a t k i  B o ż e j  Ś w i ę t o  M a t k i  B o ż e j     
z  G u a d a l u p ez  G u a d a l u p ez  G u a d a l u p e    

    Każdego roku 12 grudnia Rycerze Kolumba i ich ro-
dziny z całego świata jednoczą się na wspólnej modlitwie 
do Boga za pośrednictwem Matki Bożej z Guadalupe.   
W tym dniu módlmy się na różańcu za wstawiennictwem 
naszej Matki Bożej, prosząc o jedność i pokój dla świata.  

Matka Boża z Guadalupe jest czczona jako „Tarcza  
i Patronka naszej Wolności” i jako „Matka Cywilizacji Mi-
łości” – podkreśla Carl Anderson. Matka Boża z Guadalu-
pe jest znana na całym świecie, jako Patronka całej Ame-
ryki, Patronka Meksyku, Patronka Filipin, Patronka nie-
narodzonych, Gwiazda Nowego Świata, Gwiazda Nowej 
Ewangelizacji i Matka Cywilizacji Miłości. Jest ona również 
patronką Zakonu Rycerzy Kolumba, co sprawia, że maryj-
na duchowość Rycerzy zyskuje istotny dodatkowy wy-
miar. 

Carl Anderson, kiedy objął urząd Najwyższego Ryce-
rza w październiku 2000 r., dedykował ten wybór i swoją 
służbę Matce Bożej z Guadalupe i zachęcał do odnowy Jej 
kultu w całym Zakonie Rycerzy Kolumba. 

„Papież Benedykt XVI przypomniał nam, że w miłości 
Matki Bożej z Guadalupe usłyszymy słowa Chrystusa: 
„Idźcie, więc i nauczajcie wszystkie narody” i Ona nas 
uzdolni, abyśmy naszymi czynami odpowiedzieli na to 
wezwanie” – dodał Najwyższy Rycerz. 

Święty Jan Paweł II podczas swojej podróży do Mek-
syku w 1999 roku, apelował w Guadalupe o obronę życia. 
Powiedział wtedy: "Kościół musi głosić Ewangelię życia  
i otwarcie z proroczą mocą występować przeciw kulturze 
śmierci. Domagamy się życia i godności dla wszystkich 
istot poczętych w łonach matek. Nadszedł czas, aby raz 
na zawsze położyć kres wszelkim atakom na życie".                                                                                  
Pod macierzyńską opiekę Maryi oddał życie i niewinność 
dzieci, zwłaszcza tych, którym zagraża niebezpieczeń-
stwo śmierci, zanim się urodzą.  

Módlmy się gorąco w tym dniu do naszej Matki o Jej 
macierzyńską opiekę dla każdego poczętego życia. Módl-
my się o nową ewangelizację, aby przyczyniła się do zwy-
cięstwa i dalszego umacniania kultury życia na wszyst-
kich kontynentach i wśród wszystkich ludzi. Módlmy się 
też, aby Matka Boża z Guadalupe wstawiała się u swego 
Syna, by On nas prowadził w naszej pracy charytatywnej. 

Zachęcam do obejrzenia filmu Historia Guadalupe: 
youtu.be/Y92jtyQ79P8 a Rady, które chciałyby, aby Mat-
ka Boża z Guadalupe w kopi obrazu nawiedziła ich Parafię 
proszę o kontakt z Bratem Włodzimierzem Stecem tel. 
608 650 676, e-mail: obrazy.peregrynacje@kofc.pl 

 Ś W I Ę T O  M Ł O D Z I A N K Ó W Ś W I Ę T O  M Ł O D Z I A N K Ó W Ś W I Ę T O  M Ł O D Z I A N K Ó W    
M Ę C Z E N N I K Ó WM Ę C Z E N N I K Ó WM Ę C Z E N N I K Ó W    

Dnia 28 grudnia, w czwarty dzień oktawy Bożego Na-
rodzenia, Kościół katolicki obchodzi święto Młodzianków 
Męczenników, zwane także Dniem Niewinnych Dzieci 
Betlejemskim. Obchodzone jest ono ku czci małych 

chłopców, którzy zostali wymordowani na rozkaz Heroda 
Wielkiego, króla żydowskiego. Ten, dowiedziawszy się od 
Magów, że narodził się w Betlejem wyczekiwany Mesjasz, 
kazał zabić w mieście wszystkich chłopców do drugiego 
roku życia. 

Dzień Świętych Młodzianków Męczenników wpisuje 
się w nasz, tj. Rycerzy Kolumba, program obowiązkowy. 
Każda Rada Lokalna może spełnić wymagania tego pro-
gramu organizując publiczne odmówienie Nowenny  
w Intencji Życia, lub podjęcie się Duchowej Adopcji Dziec-
ka Poczętego Zagrożonego Zagładą.  

Jest to 9-miesięczna modlitwa w intencji uratowania 
dziecka poczętego, zagrożonego aborcją, które jest znane 
tylko Bogu. Modlitwa ta obejmuje jeden dziesiątek różań-
ca, krótką modlitwę i podjęcie dowolnego zobowiązania. 
Należy zachęcać nasze rodziny i znajomych do włączenia 
się w to Dzieło. 

Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie. W adwento-
wej refleksji, w skupieniu przy konfesjonale, w ciszy wy-
czekiwania na wigilijną gwiazdę, do gorącego i otwartego 
serca niech przyjdzie Pan i umocni Nas swoim pokojem, 
byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój. 
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia życzy Pion 
Programowy. 

Zachęcam do wypożyczania wystawy „Jaś w Drodze”, 
która uświadamia dzieciom, młodzieży i dorosłym to, że 
życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Kon-
takt na maila: programy@kofc.pl 

Przekazywanie darowizn na ochronę życia ludzkiego 
jest możliwe przez poniższy link: 

scstool.rycerzekolumba.com/interface/donation/form/
jaswdrodze 

 

Zapraszam także do włączenia się w działania pionu 
programowego. Wszystkich Rycerzy, którzy chcieliby 
uczestniczyć w tworzeniu programów zachęcam do kon-
taktu mailowego na adres programy@kofc.pl lub telefo-
nicznego pod numerem 660516470. 

A oto ważne wydarzenia na najbliższy czas: 
- 3 grudnia – Św. Franciszka Patrona Misji, Pierwszy Pią-
tek Miesiąca 
- 4 grudnia – Św. Barbary, Barbórka, Nabożeństwo 
Pierwszych Sobót Miesiąca, 
- 5 grudnia – II Niedziela Adwentu, 
- 6 grudnia – Św. Mikołaja, biskupa, 
- 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 
Godzina Łaski, 
- 10 grudnia – Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej, 
- 12 grudnia – III Niedziela Adwentu, Najświętszej Maryi 
Panny z  Guadalupe, Patronki Rycerzy Kolumba, 
- 19 grudnia – Czwarta Niedziela Adwentu, 
- 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia, 
- 25 grudnia – Boże Narodzenie, 
- 26 grudnia – Św. Szczepana Męczennika, Drugi Dzień 
Świąt, 
– 1655 r. Szwedzi odstępują od Jasnej Góry, 
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- 27 grudnia – Św. Jana Apostoła, 
- 28 grudnia – Świętych Młodzianków, Męczenników, 
- 29 grudnia – Świętej Rodziny, 
- 31 grudnia – Ostatni dzień roku, Sylwester, 

 

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

N o w i  r y c e r z eN o w i  r y c e r z eN o w i  r y c e r z e    
Pierwsza ceremonia MJB odbyła się 4 listopada w Ra-

dzie 15415 z Nakła nad Notecią, podczas, której przyjęto 
ks. Grzegorza Wicińskiego proboszcza parafii św. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej z Rynarzewa, a dwóch Brat został 
podniesiony do pełni rycerstwa.   

Natomiast 5 listopada w Wąbrzeźnie Rada 16262 pod-
czas ceremonii MJB w swoje szeregi przyjęła dwóch męż-
czyzn.  

Kolejna ceremonia  MJB odbyła się 7 listopada w Chle-
wiskach, zespół drugi ds. ceremonii Rady 14004 przyjął 
pięciu mężczyzn, a sześciu awansował do pełni rycerstwa.  

Również 7 listopada w Kielcach w parafii św. Izydora 
odbyła się ceremonia MJB, ceremonię przeprowadził ze-
spół       z Rady 16642. Przyjęto siedmiu mężczyzn.  

10 listopada Rada 16014 z Ciechocinka podczas cere-
monii MJB w swoje szeregi przyjęła jednego mężczyznę. 

Natomiast 12 listopada do budowanej Rady w Lublinie 
przy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej przyjęto trzech  
mężczyzn.  

Kolejna ceremonia MJB odbyła się w Wejherowie w 
dniu 13 listopada. Rada 15708 przyjęła w szeregi Rycerzy 
Kolumba dwóch mężczyzn a dwóch Braci awansowało do 
pełni rycerstwa.  

 

Natomiast 16 listopada Rada 16405 w Brodnicy przy-
jęła jednego mężczyznę, a szesnastu osiągnęło pełnię 
rycerstwa.  

20 listopada po konferencji w czasie Dnia Formacji 
odbyła się ceremonia MJB w trakcie której, Rada 16105 z 
Wrocławia przyjęła jednego mężczyznę.   

21 listopada w parafii Hopowo w trakcie ceremonii 
MJB przyjęto do Zakonu Rycerzy Kolumba ośmiu męż-
czyzn, dzięki temu powstała tam nowa Rada. Bracia przy-
jęli za swojego patrona bł. ks. kardynała Stefana Wyszyń-
skiego.  

27 listopada w Opocznie w Dniu Formacji przeprowa-
dzono również ceremonię MJB, podczas której przyjęto 
jednego mężczyznę a czterech awansowało do pełni ry-
cerstwa.       

28 listopada odbyły się trzy ceremonie MJB. Pierwsza 
w Ostojowie do Rady 16165. Druga tego dnia odbyła się  
w Łączanach. Trzecia a zarazem ostatnia w listopadzie 
ceremonia odbyła się w Cholewianej Górze. Ceremonię 
przeprowadzili Bracia z Janowa Lubelskiego. 
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Matka Boża ukazała się Indianinowi św. Juanowi Die-
go, jak głosi tradycja, 12 grudnia 1531 roku. Przemówiła 
do niego w jego ojczystym języku: "Drogi synku, kocham 
cię. Jestem Maryja, zawsze Dziewica, Matka Prawdziwego 
Boga, który daje i zachowuje życie. On jest Stwórcą 
wszechrzeczy, jest wszechobecny. Jest Panem nieba i zie-
mi. Chcę mieć świątynię w miejscu, w którym okażę 
współczucie twemu ludowi i wszystkim ludziom, którzy 
szczerze proszą mnie o pomoc w swojej pracy i w swoich 
smutkach. Tutaj zobaczę ich łzy. Ale uspokoję ich i pocie-
szę. Idź teraz i powiedz biskupowi o wszystkim, co tu wi-
działeś i słyszałeś". Miała na sobie wspaniały strój: różo-
wą tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną wstęgą, co 
dla Azteków oznaczało, że była brzemienna.  

Biskup Meksyku z początku nie dał wiary Juanowi. 
Indianin upraszał więc Maryję o znak, który mógłby prze-
konać biskupa. Podczas kolejnego spotkania Madonna 
kazała Indianinowi wejść na szczyt wzgórza. Rosły tam 
piękne kwiaty. Maryja poleciła mu zerwać je i schować je 
do indiańskiego płaszcza. Juan szybko wykonał to pole-
cenie, a Maryja sama starannie poukładała zebrane kwia-
ty. Juan natychmiast udał się do biskupa i w jego obecno-
ści rozwiązał rogi swojego płaszcza. Na podłogę wysypa-
ły się kastylijskie róże, a biskup i wszyscy obecni uklękli  
w zachwycie. 

Na rozwiniętym płaszczu ukazał się przepiękny wize-
runek Maryi z zamyśloną twarzą o ciemnej karnacji, ubra-
ną w czerwoną szatę, spiętą pod szyją małą spinką  
w kształcie krzyża. Jej głowę przykrywał błękitny płaszcz 
ze złotą lamówką i gwiazdami, spod którego widać było 
starannie zaczesane włosy z przedziałkiem pośrodku. 
Maryja miała złożone ręce, a pod stopami półksiężyc oraz 
głowę serafina. Za Jej postacią widoczna była owalna tar-
cza promieni. 

To właśnie płaszcz św. Juana Diego, wiszący do dziś  
w sanktuarium wybudowanym w miejscu objawień, jest 
słynnym wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe. Na obra-
zie nie ma znanych barwników ani śladów pędzla. Na ma-
teriale nie widać upływu czasu, kolory nie wypłowiały, nie 
ma na nim śladów po przypadkowym oblaniu żrącym 
kwasem. Oczy Matki Bożej posiadają nadzwyczajną głę-
bię. W źrenicy Madonny dostrzeżono niezwykle precyzyj-
ny obraz dwunastu postaci. 

Największym cudem Maryi była pokojowa chrystiani-
zacja meksykańskich Indian. Gdy rozeszła się wieść o ob-
jawieniach, o niezwykłym obrazie i o tym, że Matka Boża 
zdeptała głowę węża, Indianie zrozumieli, że pokonała 
Ona straszliwego boga Quetzalcoatla.  

Wizerunek Niepokalanej Maryi z Guadalupe, przedsta-
wia Maryję w stanie błogosławionym. Fakt ten stanowi 
pozawerbalne przesłanie Maryi, dostrzegalne i odczytane 
wizualnie. Maryja przez to chciała coś powiedzieć nie tyl-

ko ówczesnym mieszkańcom Meksyku, ale także następ-
nym pokoleniom i nam współczesnym ludziom żyjącym 
na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia. 

Znakiem rozpoznawczym macierzyństwa Maryi na Jej 
wizerunku z Guadalupe jest szarfa, która przepasuje Jej 
biodra oraz lekko uwypuklone łono, zaznaczone na wize-
runku po prawej stronie na szacie. W tym miejscu na suk-
ni Maryi jest również umieszczony czteropłatkowy kwiat 
jaśminu - kwinkunks, który dla Azteków był symbolem 
życia. Dzięki katechezom misjonarzy Indianie zrozumieli 
lepiej, że Maryja jest tą Matką, z której narodziła się nowa 
światłość, słońce nowej ery, i dla nich nastał czas nowego 
życia w blasku prawd wiary chrześcijańskiej. 

Również gwiazdy na szatach Maryi wyrażają głęboką 
symbolikę. I tak np. gwiazdozbiór Lwa umiejscowiony jest 
na okryciu Maryi obok kwiatu jaśminu. W wyjaśnieniu 
tego symbolicznego znaku pomocną jest księga Objawie-
nia św. Jana, który w rozdziale 5,5 wyraźnie wskazuje na 
Jezusa, jako na zwycięskiego «Lwa z pokolenia Judy, Od-
rośl Dawida, który otworzy księgę i siedem jej pieczęci». 

Tak więc już w XVI w. zarówno Indianie, jak i Hiszpa-
nie, odczytali właściwie prawdę religijną zawartą w tym 
cudownym wizerunku, który zawiera w sobie dalsze prze-
słanie Maryi. Dzięki pracy ewangelizacyjnej misjonarzy 
Indianie utwierdzili się w przekonaniu, że rozwijające się 
nowe życie pod sercem matki jest nieocenionym darem 
Bożym i jako takie jest święte. Dla Azteków prawda ta 
miała bardzo doniosłe konsekwencje w przemianie ich 
światopoglądu z pogańskiego na chrześcijański. Zrozu-
mieli, że Maryja przyczyniła się do zakończenia rytual-
nych krwawych ofiar z ich ludzkiego życia składanych 
bożkom pogańskim. Wiara chrześcijańska przekonała ich, 
że te krwawe ofiary z ich ludzkich serc nie są już koniecz-
ne, gdyż wystarczająca jest już jedyna ofiara przebitego 
Serca Jezusa na krzyżu oraz duchowa ofiara Niepokalane-
go Serca Maryi, Matki Jezusa, uczestniczącej duchowo  
w ofierze swego Syna. 

Z perspektywy kilku wieków widać dziś wyraźniej jak 
dalekosiężne jest to przesłanie Maryi z Guadalupe i jak 
szczególnie aktualne jest ono w naszych czasach. Maryja 
stała się bowiem Obrończynią życia i Patronką życia po-
czętego już w XVI w. 

Dnia 3 maja 1953 roku kardynał Miranda y Gomez, 
ówczesny Prymas Meksyku, na prośbę polskiego Episko-
patu oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Do 
dziś kopia obrazu z meksykańskiego sanktuarium znala-
zła się w ponad stu kościołach w Polsce. 

 
Piotr Czapiewski 
Dyrektor ds. Życia 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 
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„Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni mówią.” 
/Friedl Beutelrock/ 

 

Rozpoczął się kolejny adwent, kolejny czas oczekiwa-
nia na przyjście Jezusa, Syna Bożego, który ciągle zmienia 
świat, zmienia mnie i zmienia Ciebie. Przeglądając infor-
macje umieszczane przez Rady Rycerzy Kolumba na fo-
rach internetowych, komunikatorach, czy portalach spo-
łecznościowych, dochodzę do wniosku, że uchylamy 
drzwi naszych serc, aby wpuścić do nich Świętą Rodzinę. 
Aby nie marzli na ulicach Betlejem w którym pracujemy, 
zabiegamy o codzienność, jesteśmy chrześcijanami. Nie 
jestem w stanie policzyć ile w listopadzie i grudniu  odby-
ło się i odbywa różnych akcji, zbiórek dla potrzebujących . 
Zbieramy koce, kurtki, ciepłą odzież i buty. Odbywają się 
licytacje, kiermasze na których pozyskuje się fundusze, 
by wesprzeć osoby w trudnej sytuacji materialnej, miesz-
kaniowej. Organizowane są punkty wydawania ciepłych 
posiłków i napoi. Wiele Rad współpracuje ze szkołami, 
stowarzyszeniami,  instytucjami organizując wspólne 
działania w myśl powiedzenia „sam mogę dużo, ale razem 
możemy więcej”. Taki Adwent to skarb.  

Niedawno zakończyliśmy ogólnopolską akcję „Z ró-
żańcem i książką do Polaków na wschodzie”. Efekty prze-
rosły nasze oczekiwania, a nawet i możliwości; ale z Bożą 
pomocą nie ma rzeczy niemożliwych do zrealizowania. Do 
magazynu zbiorczego wpłynęło 1700 kilogramów książek 
i około 500 różańców. Dzięki pomocy Braci z Rady numer 
16405 w Brodnicy, książki zostały posegregowane tema-
tycznie, a różańce przepakowane do osobnej paczki.  
W połowie grudnia zebrane woluminy i różańce zostaną 
przewiezione do Warszawy i przekazane Polskiemu Kor-
pusowi Pokoju, który bezpłatnie zorganizuje ich trans-
port na Ukrainę. Dołożymy jeszcze ponad 300 sztuk kur-
tek zimowych, odzież zimową i kilkadziesiąt par obuwia, 
które zostały zebrane we współpracy z brodnickimi para-
fiami oraz parafią ze wsi Pokrzydowo. Dziękuję wszyst-
kim osobom i Radom Rycerzy Kolumba, które zaangażo-
wały się w taką formę niesienia pomocy Polakom na 
wschodzie. Jest to dla nich nieoceniona wartość. I nie cho-
dzi tylko o książki i różańce, najważniejsza jest  dla nich 
pamięć.  

 

W duchu niesionej pomocy i czynienia dobra, życzę 
Wam błogosławionych i rodzinnych Świąt Bożego Naro-
dzenia. Życzę Wam, abyście patrząc na puste miejsce 
przy wigilijnym stole mieli poczucie, że ten talerz symbo-
lizuje dziesiątki, a może i setki osób, które dzięki Wam 
zostaną dotknięte dobrem i miłością.  

 
Vivat Jezus. 
Brat Jerzy Ochlak                                                                                      
Dyrektor ds. misji 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 
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