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W  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 
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... 

M o d l i t w a  
o  k a n o n i z a c j ę  

b ł .  M i c h a e l a  M c G i v n e y a  
Z a ł o ż y c i e l a  R y c e r z y  K o l u m b a  

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 2021 rok dlatego pragnę 
Wam najserdeczniej podziękować za 
Wasze zaangażowanie w działalność 
Rycerzy Kolumba. Z dumą i radością 
obserwowałem inicjatywy, które reali-
zowaliście w radach lokalnych kierując 
się zasadami Miłosierdzia, Jedności, 
Braterstwa i Patriotyzmu. Zaowoco-
wało to tym, że ponad 700 kolejnych 
mężczyzn w Polsce zdecydowało się 
wstąpić w nasze szeregi. Zainauguro-
waliśmy także działalność kolejnych 
diecezjach, a liczna Rycerzy Kolumba w 
Polsce zbliża się do siedmiu tysięcy. Za 
wszelkie dobro, które czyniliście, a także za wsparcie, któ-
re od Was otrzymałem pragnę złożyć podziękowania. 

Rozpoczynamy Nowy 2022 Rok. Wielu z nas zadaje 
sobie pytanie jaki to będzie czas i co w nim się wydarzy. 
Dla nas Rycerzy Kolumba będzie to niewątpliwie czas, w 
którym kierując się zasadami Miłosierdzia, Jedności, Bra-
terstwa i Patriotyzmu z troską pochylać będziemy się nad 
potrzebującymi, będziemy pogłębiać swoją wiarę, wspie-
rać rodziny, a także służyć Kościołowi. Pomimo, iż jest to 
czas pandemii z wiarą i nadzieją spoglądamy w przyszłość 
i staramy się dbać o Kościół. Przed nami wiele istotnych 
wydarzeń, które będą miały miejsce jeszcze w tym roku 
bratnim. 

Już w miesiącu styczniu (w dniach 14-16) odbędzie się 
w Skorzeszycach  półroczne spotkanie Rady Stanowej i 
Delegatów Rejonowych. Swoją obecność potwierdził 
również nasz Brat w rycerstwie – J.E. ks. Biskup Jan Pio-
trowski, który w dniu 15-go stycznia będzie przewodni-
czył Mszy Św. Liczę także na to, że jeszcze w styczniu i 
lutym we wszystkich rejonach odbędą się półroczne spo-
tkania rejonowe. 

W dniu 12-go lutego planowana jest Ceremonia Nada-
nia Stopnia Patriotycznego w Łomży. Z radością informu-
ję, iż Mszę Świętą poprzedzającą ceremonię odprawi Jego 
Ekscelencja Ks. Biskup Jan Stepnowski. Do udziału we 
Mszy Świętej zapraszam wszystkich Rycerzy Kolumba. 
Jednocześnie informuję, iż druga w tym roku Ceremonia 
Nadania Stopnia Patriotycznego będzie miała miejsce w 
maju w Kielcach. 

Na przełomie lutego i marca zapla-
nowane są spotkania Rady Stanowej 
z Wielkimi Rycerzami. Odbędą się 
one w dniach 26-27 lutego w Toruniu 
oraz 5-6 marca w Skorzeszycach k. 
Kielc. Serdecznie zapraszam na to 
spotkanie. Mam także prośbę, aby w 
przypadku braku możliwości przyby-
cia przez Wielkiego Rycerza został 
wyznaczony inny oficer z rady lokal-
nej. 
W miesiącu marcu zachęcam Braci z 
wszystkich rad lokalnych do zorgani-
zowania w parafiach Duchowej Ad-
opcji Dziecka Poczętego, a także 

weekendu modlitewnego za wstawiennictwem Świętego 
Józefa oraz Błogosławionego Księdza McGivneya. 

Jak co roku w maju odbędzie się Konwencja Stanowa 
Rycerzy Kolumba w Polsce. Podobnie jak w roku ubie-
głym spotkamy się w Licheniu, aby w dniach 20-21 maja 
wspólnie modlić się i podsumować bieżący rok bratni. 
Zapraszam wszystkich Rycerzy Kolumba wraz z rodzina-
mi do uczestniczenia we Mszy Świętej inaugurującej XII 
Konwencję Stanową, która zostanie odprawiona w piątek 
20-go maja o godzinie 17. Właśnie wtedy rozpocznie się 
kolejna akcja formacyjna poświęcona Świętemu Józefowi. 

Przypominam także o trwającej akcji modlitewnej 
„Różaniec za Brata”, podczas której codzienną modlitwą 
otaczamy intencje, prośby i podziękowania zgłaszane 
przez Was. Aby dołączyć do modlitwy i otrzymać co-
dzienne rozważania różańcowe wystarczy przesłać maila 
na adres delegatstanowy@kofc.pl. Zachęcam do włącze-
nia się do modlitwy i realizowania w ten sposób istoty 
Braterstwa w naszym Zakonie. 

U progu 2022 roku pragnę złożyć Wam i Waszym ro-
dzinom najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim 
błogosławieństwa Bożego, a także otwartości na działa-
nia Ducha Świętego i opieki Matki Najświętszej. 

 
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 o  

https://poczta.o2.pl/d/
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K a t e c h e z a  
Eucharystia sakramentem  

Jezusa Chrystusa jedynego i wiecznego 

Kapłana Nowego Testamentu 

W dokumentach Kościoła wielokrotnie podkreśla 
się związek między sprawowaniem Eucharystii a kapłań-
stwem przekazywanym przez sukcesję apostolską. Ency-
klika Ecclesia de Eucharystia podkreśla, że sukcesja apo-
stolska w pełnieniu misji pasterskiej zakłada koniecznie 
sakrament Święceń, czyli wywodzącą się od samych po-
czątków nieprzerwaną ciągłość ważnych święceń bisku-
pich. Sukcesja ta jest niezbędna, aby Kościół istniał w 
sensie właściwym i pełnym (EdE 28). Podkreśla się tu 
także, trochę niedowartościowane we współczesnej teo-
logii, rozumienie kapłana sprawującego święte czynności 
„in persona Christi”. Termin „in persona Christi”, w odnie-
sieniu do Eucharystii znaczy o wiele więcej niż tłumacze-
nie w imieniu czy w zastępstwie Chrystusa. Zgodnie z 
nauką encykliki, termin „in persona” to znaczy bowiem 
„w sakramentalnym utożsamieniu się z Prawdziwym i 
Wiecznym Kapłanem, który Sam tylko Jeden jest praw-
dziwym i prawowitym Podmiotem i Sprawcą tej swojej 
Ofiary i przez nikogo właściwie nie może być w jej speł-
nianiu wyręczony” (EdE 29). 

Tak więc jak nie ma Eucharystii bez kapłaństwa 
tak jednocześnie Eucharystia jest główną i centralną racją 
bytu sakramentu Kapłaństwa, który przecież definityw-
nie począł się w momencie ustanowienia Eucharystii i 
wraz z nią. W związku z tym bardzo bolesna i daleka od 
normalności jest sytuacja parafii, nie posiadającej kapła-
na, który by jej przewodził. Parafia bowiem jest wspólno-
tą ochrzczonych, którzy wyrażają i potwierdzają swoją 
tożsamość przede wszystkim poprzez sprawowanie Ofia-
ry eucharystycznej. Wymaga to jednak obecności kapła-
na, gdyż jedynie jemu przysługuje prawo do sprawowa-
nia Eucharystii in persona Christi (zob. EdE 31 i 32). 

 Skoro Eucharystia i Kapłaństwo są sakramentami 
tak ściśle ze sobą związanymi, bo przecież nie ma mowy o 
ważnym sprawowaniu Eucharystii bez ważnie wyświęco-
nego kapłana, czyli wpisanego w nieprzerwany dar suk-
cesji apostolskiej, złożonej w ręce biskupów i nie ma peł-
nego przeżywania kapłaństwa bez Eucharystii jako jedy-
nej ofiary Jezusa Chrystusa, uobecnianej w sakramencie, 
to spytajmy się o to, co właściwie czyni Kościół sprawując 
Eucharystię? 

 List do Hebrajczyków, w słowach rozdziału 10 
wiersze od 12 do 14, wskazuje, że ofiara Chrystusa jest 
ofiarą jedyną a jej moc udoskonala na wieki tych, którzy 
są uświęcani. Wobec tych słów Pisma świętego wielce 

zasadne jest pytanie postawione już powyżej, czyli pyta-
nie o to, co sprawuje Kościół sprawując Eucharystię? Ko-
ściół, w Dekrecie o Ekumenizmie Soboru Watykańskiego 
II, podaje do wierzenia jednoznaczne sformułowanie, że 
Kościół rozumie Eucharystię jako ofiarę, przez którą 
Chrystus utwierdził Nowe Przymierze w Krwi swojej i 
przez którą ofiarował sam siebie na ołtarzu krzyża jako 
niepokalaną hostię (zob. DE 2). Eucharystia jest więc sa-
kramentalną ofiarą Chrystusa składaną bezkrwawo i sa-
kramentalnie przez ręce kapłanów, czyli biskupów i pre-
zbiterów, w imieniu całego Kościoła. 

Tłumacząc Eucharystię papież Jan Paweł II wy-
raźnie podkreśla, że nie jest ona tylko przywołaniem wy-
darzenia Golgoty, czyli zwyczajnym wspomnieniem, lecz 
jego sakramentalnym uobecnieniem, czyli jest ofiarą 
Krzyża, która trwa przez wieki. Kościół otrzymał Eucha-
rystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu 
cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to 
dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym czło-
wieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia (EdE 11). 
Wskazuje to wyraźnie na fakt, że Eucharystia przez swój 
ścisły związek z ofiarą na Golgocie jest ofiarą w pełnym 
sensie, a nie tylko w sensie ogólnym; jest także darem dla 
nas, co więcej, dla całej ludzkości, ale głównie jest darem 
dla Ojca: jest to tajemnica ofiary, którą Ojciec przyjął, od-
wzajemniając bezgraniczne oddanie swego Syna, kiedy 
Ten stał się posłuszny aż do śmierci, swoim Ojcowskim 
oddaniem (zob. EdE 13). 

Tak pojęty ofiarniczy charakter Eucharystii wyra-
ża się w specyficznej, bo substancjalnej obecności Chry-
stusa. Papież przypomina tutaj orzeczenie Soboru Try-
denckiego, które wyznaje: „Przez konsekrację chleba i 
wina dokonuje się przemiana całej substancji chleba w 
substancję Ciała Chrystusa, Pana naszego, i całej sub-
stancji wina w substancję Jego Krwi”, co nazywamy przei-
stoczeniem (transsubstantiatio). 

Pozostaje jednak wciąż nurtujące pytanie: jak to 
możliwe, że ofiara, która historycznie dokonała się na 
Golgocie przed wiekami jest dziś sakramentalnie uobec-
niana w Eucharystii? Gdzie jest źródło tego uobecnienia? 
Otóż istota tego cudu uobecnienia, jakiego doświadcza-
my w sprawowaniu Eucharystii, ma swoje źródło w Jezu-
sie Chrystusie a konkretnie, czyli w tym, Kim On jest, czyli 
w strukturze Jego bytu, że w jednej osobie Bożej jest 
prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Od-
wieczne Słowo Ojca, rodzone bez początku, gdy nadeszła 
pełnia czasu, przyjęło integralną naturę ludzką, stając się 
prawdziwym człowiekiem. Kiedy więc dziś mówimy o 
Jezusie Chrystusie powtarzamy naukę Soboru Nicejskiego 
(325 r.) i Chalcedońskiego (451 r.): „Jest jeden i ten sam 
Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, doskonały w Bóstwie i do-
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skonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy 
człowiek, złożony z rozumnej duszy i ciała, współistotny 
Ojcu co do Bóstwa, współistotny nam co do człowieczeń-
stwa, we wszystkim nam podobny oprócz grzechu. Przed 
wiekami z Ojca zrodzony jako Bóg, w ostatnich zaś cza-
sach dla nas i dla naszego zbawienia narodził się jako 
człowiek z Maryi Dziewicy, Bożej Rodzicielki. Jednego i 
tego samego Chrystusa Pana, Syna Jednorodzonego na-
leży wyznawać w dwóch naturach, bez zmieszania, bez 
zmiany, bez rozdzielania i rozłączania. Nigdy nie zanikły 
różnice natur przez ich zjednoczenie, ale została zacho-
wana właściwość obu, tworzących jedną osobę. Nie moż-
na Go dzielić na dwie osoby ani ich w Nim rozróżniać, po-
nieważ jest jeden i ten sam Syn Jednorodzony, Słowo Bo-
że, Pan Jezus Chrystus”. 

Właśnie ta, wyrażona w definicji dogmatu Sobo-
ru Chalcedońskiego, prawda jest podstawą uzasadniającą 
naukę Kościoła o uobecnieniu wszystkich wydarzeń życia 
Jezusa, także Jego ofiary. Natura ludzka Jezusa została 
przyjęta przez odwiecznie, czyli bez początku, istniejącą 
Bożą Osobę Słowa. Wszystko więc, co Jezus czyni jako 
człowiek, czyli w swojej ludzkiej naturze, odnosi się do 
Jego Osoby a jest to osoba Boża, ponieważ zawsze osoba 
jest podmiotem działań. Sama natura bez osoby działać 
nie może. Skoro więc w Jezusie jest jedna Osoba a jest nią 
Osoba Syna Bożego, to wszystko, co Jezus czyni w swojej 
ludzkiej naturze czyni jako Osoba Boża. I choć to, co ludz-
kie w Jezusie, z natury swej jest historyczne, czyli ma swój 
początek i koniec odnosi się do Jego Osoby Bożej, czyli 
jednocześnie trwa już wiecznie. 

Dzięki temu to, co na ludzki sposób zaistniało w 
życiu Pana Jezusa, w Jego ludzkiej naturze, mając swój 
początek i koniec, przez to właśnie, że odnosi się do Oso-
by Boga, wciąż trwa w Jego bóstwie. Dlatego sprawując 
Eucharystię absolutnie nie ponawiamy ofiary Jezusowej 
ani też nie sprawujemy żadnej nowej a jedynie tę ofiarę z 
Golgoty uobecniamy w znakach sakramentalnych, za 
sprawą Ducha Świętego działającego w Kościele, bo ona 
trwa dzięki bóstwu Zbawiciela. Kiedy więc gromadzimy 
się na Eucharystię w modlitwie epiklezy wzywamy Ducha 
Świętego, aby to On zstąpił i przemienił przygotowane 
przez nas dary chleba i wina. Przemiany nie dokonuje 
więc kapłan sprawujący Eucharystię, ale sam Duch Świę-
ty przez sakramentalne działania kapłana. W ten sposób 
podczas celebrowania każdej Eucharystii stajemy na Gol-
gocie, przy krzyżu Pana, prawdziwie i rzeczywiście, choć 
pod znakami i uczestniczymy w Jego ofierze nie składając 
jej ponownie, ale bezkrwawo, w znakach sakramentu, 
uobecniając dla nas, czyli czyniąc ją obecną. 

Jan Paweł II, w swojej encyklice o Eucharystii, od-
wołuje się do nauki starożytnych Ojców Kościoła a szcze-
gólnie do św. Efrema tłumaczącego tę prawdę w sło-
wach: „gdy w Komunii świętej przyjmujemy Ciało i Krew 
Chrystusa, przekazuje On nam także swego Ducha. Kto z 

wiarą spożywa Ciało i Krew Pańską spożywa Ogień i Du-
cha. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, spożywajcie z tym 
Ducha Świętego. Prawdziwie, bowiem, to jest moje Ciało, 
i kto je spożywa, będzie żył na wieki” (św. Efrem, Sermo 
IV in hebdomadam Sanctam). 

Dzięki temu, my wszyscy żyjący w XXI wieku, 
mamy autentyczny udział nie tylko w skutkach ofiary 
Jezusowej, ale konkretnie ją przeżywamy. Kościół pragnie 
nam to uświadomić stawiając przy ołtarzu ofiarnym znak 
krzyża. Sprawując więc ofiarę Eucharystyczną jestem 
wprowadzany w świętą przestrzeń Boga gdzie trwa na 
wieki jedyna ofiara Jedynego Kapłana Jezusa Chrystusa. 
Nauka o uobecnieniu ofiary chrystusowej w Eucharystii 
jest źródłem przykazania kościelnego, w którym Kościół 
zobowiązuje swoich wiernych do uczestnictwa w Eucha-
rystii w niedziele i święta. Trzeba mieć świadomość, że 
odrzucenie lub zlekceważenie daru Eucharystii nie jest 
lekceważeniem jedynie samej celebracji czy osób groma-
dzących się na wspólną modlitwę, ale konkretnie jest lek-
ceważeniem ofiary Jezusa Chrystusa złożonej na Golgocie 
i podczas mszy świętej uobecnianej dla mojego zbawie-
nia. To dlatego właśnie nieuzasadniona nieobecność na 
niedzielnej mszy świętej jest grzechem. 

Naukę tę dopełnia ukazanie Eucharystii w per-
spektywie życia wiecznego. Kto bowiem karmi się Chry-
stusem w Eucharystii, nie potrzebuje wyczekiwać zaświa-
tów, żeby otrzymać życie wieczne, bo posiada je już na 
ziemi, jako przedsmak przyszłej pełni, która obejmie czło-
wieka do końca. W Eucharystii otrzymujemy także gwa-
rancję zmartwychwstania ciał, które nastąpi na końcu 
świata: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma ży-
cie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 
54).                                                                  ks. Dariusz Kaliński 
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W i a r a  p r z e z  u c z y n k i  
01.12. 

W parafii pw. Św. Pawła Apostoła w Radomiu Rycerze 
Kolumba z Rady 17586 uczestniczyli w uroczystym za-
kończeniu parafialnych rekolekcji adwentowych podczas, 
których dokonany został Akt Intronizacji Najświętszego 
Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów. Mszy Świę-
tej przewodniczył Biskup Marek Solarczyk Ordynariusz 
Diecezji Radomskiej. 

02.12. 

Rycerzy Kolumba z Rady  14428 uczestniczyli w uroczy-
stości odpustowej ku czci Św. Andrzeja w parafii pw. Św. 
Andrzeja Apostoła w Gilowicach. 

03.12. 

W parafii w Górze Puławskiej po wieczornej Mszy Św. 
odbyła się Ceremonia Zasad Rycerskich Miłosierdzia Jed-
ności i Braterstwa. Do Rady 17137 wstąpiło czterech no-
wych członków. Pełnię rycerstwa osiągnęli też inni Bra-
cia. Ceremonię przeprowadził zespół Rady Lokalnej nr 
15631 z Pionek prowadzony przez Wielkiego Rycerza Jac-
ka Bartosiewicza.  

Delegacja Rycerzy Kolumba z Rady 15268 odwiedziła 
Szpital Paliatywny w Rzeszowie. Wielki Rycerz wraz z 
Bratem Kapłanem w ramach Św. Mikołaja przekazali na 
ręce Pani Dyrektor „ Dar Serca”: szopki Bożonarodzenio-
we dla chorych przebywających w szpitalu.  

04.12. 

W parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu 
odbył się "Dzień Formacji" Rycerzy Kolumba, który przy-
gotowali Bracia z Rady 14004. Eucharystii przewodniczył 
Ks. Prob. Wiesław Lenartowicz. Postać Św. Maksymiliana 
M. Kolbe przybliżył zebranym gość specjalny z Niepoka-
lanowa Franciszkanin Ojciec Michał Chylak OFM Conv 
( ORDO FRATRUM MINORUM CONVENTUALIUM - Za-
kon Braci Mniejszych Konwentualnych). Całość spotkania 
formacyjnego poprowadzili przedstawiciele Rady Stano-
wej Br. Jan Malik, Br. Andrzej Trzosek oraz Br. Jacek Grze-
gorzewski. 

Rycerze Kolumba z Rady 14023 im Papieża Jana Pawła II 
rozpoczęli Peregrynację Obrazu i Relikwii naszego zało-
życiela Błogosławionego Ks. Michaela McGivneya w pa-
rafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowi-
cach. 

Podczas Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności „ Tak. Poma-
gam.” organizowanej przez Caritas działającej przy Parafii 
Świętej Trójcy, Bracia z Rady 15708 wraz z małżonkami 
uczestniczyli jako wolontariusze. Przez dwa dni trwającej 
zbiórki w sklepie „Biedronka” w Wejherowie pozyskano 
do specjalnie przygotowanego koszyka produkty o dłu-
goterminowej przydatności, z których będą przygotowy-
wane świąteczne posiłki dla potrzebujących. 

Delegat Stanowy Krzysztof Zuba i Były Delegat Stanowy 
Tomasz Wawrzkowicz oraz Brat Mariusz Książek uczest-
niczyli w uroczystości z okazji 30. rocznicy powstania Ra-
dia Maryja. Mszy Świętej przewodniczył Metropolita 
Lwowski  - nasz Brat w rycerstwie - Abp Mieczysław Mo-
krzycki, a koncelebrowali m.in. Ks. Bp Wiesław Śmigiel i 
Bp Janusz Stepnowski. W uroczystość wzięli udział rów-
nież m.in. Bracia z rady Włocławka z Wielkim Rycerzem 
Rafałem Kocanowskim na czele. 

W parafii pw. Św. Krzyża w Poznaniu rozpoczęła się Pere-
grynacja Relikwii Błogosławionego Księdza Michaela 
McGivneya. 

05.12. 

W Kolegiacie Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Cie-
chocinku gościli dziś Delegat Stanowy Krzysztof Zuba i 
Były Delegat Stanowy Tomasz Wawrzkowicz. Podczas 
Mszy Świętej sprawowanej przez Kapelana Rady - Ks. 
Prałata Grzegorza Karolaka Delegat Stanowy przybliżał 
parafianom oraz pensjonariuszom postać Błogosławio-
nego Księdza Michaela McGivneya oraz działalność Ryce-
rzy Kolumba w Polsce i na świecie, a także zachęcał do 
wstąpienia do naszego Zakonu. Po liturgii odbyło się bra-
terskie spotkanie. 

Rycerze Kolumba z Rady 15267 przeprowadzili Niedzielę 
Rycerską w Kościele parafialnym w Rzeplinie i Kaplicy w 
Posadowie. 

Rada Rycerzy Kolumba z Wodzisławia Śląskiego zorgani-
zowała w parafii Św. Wawrzyńca przed peregrynacją reli-
kwii Bł. Ks. McGivneya zbiórkę środków higieny osobistej 
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i pampersów dla dorosłych, prosząc parafian o „Dar Ser-
ca” dla Hospicjum Domowego im. Ks. Eugeniusza Dutkie-
wicza w Jastrzębiu Zdroju. 

Rycerze Kolumba z Łeby włączyli się w akcję zbiórki fun-
duszy na sprzęt dla niepełnosprawnego mieszkańca. 
Przekazali fundacji ,,Szansa” na dedykowany cel 3.060,- 
zł pozyskane ze zbiórki złomu na trenie Łeby i okolic. 

Zespól inicjacyjny z Rady 15249 im. Św. Rafała Kalinow-
skiego z zachowaniem rygoru pandemicznego przyjął  w 
szeregi Rady trzech nowych Braci. Inicjacja odbyła się w 
Parafii Podwyższenia św. Krzyża w Sosnowcu. 

Rycerze Kolumba z Rady 15420 uczestniczyli w uroczy-
stym Poświęcenie Krzyża w Nowinach k./ Kozienic. Wy-
darzenie to poprzedziła Msza Święta w Kościele pw. Św. 
Krzyża, którą odprawili wspólnie księża z parafii, homilię 
wygłosił Ks. Wiesław Janowski. Po Eucharystii dalsze uro-
czystości odbyły się przy trasie Kozienice – Zwoleń, tam 
nastąpiło Poświęcenie Krzyża, którego inicjatorem i fun-
datorem jest Brat Jan Gajda. Na zakończenie Bracia po-
prowadzili po raz dziesiąty "Męski Różaniec" odmawiając 
Tajemnice Bolesne Różańca Świętego w intencji ofiar po-
ległych w tym miejscu. 

06.12. 

Delegat Stanowy Krzysztof Zuba i były Delegat Stanowy 
Tomasz Wawrzkowicz spotkali się z Kapelanem Stano-
wym Arcybiskupem Wacławem Depo. Oficerowie Stano-
wi przestawili m.in. działania Rycerzy Kolumba w Polsce, 
poinformowali o przebiegu trwających Dni Formacji, a 
także przekazali informację o nowych radach lokalnych 
oraz rozwoju członkowskim. Omówiono także przebieg 
zaplanowanej na przyszły rok Peregrynacji Obrazu Świę-
tego Józefa, której tematem przewodnim będzie naucza-
nie Świętego Jana Pawła II o rodzinie, w oparciu o m.in. 
encyklikę "Familiaris consortio". Delegaci Stanowi zapro-
sili również Kapelana Stanowego na przyszłoroczną Kon-
wencję Stanową. 

W parafii Matki Bożej Różańcowej w Stalowej Woli przy-
jęto kolejnych dwóch mężczyzn do wspólnoty Zakonu 
Rycerzy Kolumba, tym samym spełniając warunek utwo-
rzenia Rady Lokalnej działającej przy tej parafii. Ceremo-
nie Zasad Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa przeprowa-
dzili Bracia z Rady 15759 ze Stalowej Woli.  

Rycerze Kolumba z Rady 15416 wraz ze Św. Mikołajem 
odwiedzili rodziny, którym pomaga Rada lokalna z 
Chmielnika, obdarowując prezentami zarówno dorosłych, 
jak i dzieci.  

07.12. 

Rycerze Kolumba z Rady 15500 z okazji Św. Mikołaja od-
wiedzili z prezentami Ośrodek Rewalidacyjno- Wycho-
wawczy „RAFA” dla dzieci z autyzmem w Wodzisławiu 
Śląskim. Spotkanie upłynęło we wspaniałej atmosferze 
mikołajkowej. Bracia otrzymali podziękowania w postaci 
książeczki wykonanej przez dzieci. 

Rycerze Kolumba z Gilowic jak co roku przeprowadzają 
zbiórkę artykułów spożywczych, aby podarować je po-

trzebującym na terenie swojej parafii.  Dary zbierane są w 
Kościele, Kaplicy w miejscowości Rozciętej oraz w niektó-
rych sklepach na terenie Gilowic. 

08.12. 

Oficerowie Stanowi Krzysztof Zuba i Tomasz Wawrzko-
wicz spotkali się z Ordynariuszem Diecezji Bydgoskiej Ks. 
Biskupem Krzysztofem Włodarczykiem. W trakcie roz-
mowy omówiono działania podejmowane przez Rycerzy 
Kolumba w Polsce, a także przybliżono szczegóły funk-
cjonowania rad w Diecezji Bydgoskiej. Delegaci Stanowi 
wręczyli Księdzu Biskupowi rycerski różaniec, a także za-
prosili Księdza Biskupa do wzięcia udziału w XII Konwen-
cji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce zaplanowanej na 
maj 2022 roku. 

Podczas sumy odpustowej Rycerze Kolumba z Rady 
15416 w Chmielniku obchodzili jubileusz – 10 lecia po-
wstania Rady w Parafii Chmielnik. Bracia z Chmielnik są 
najstarszą Radą Rycerską w Diecezji Kieleckiej.  Przez 10 
lat istnienia Rycerze aktywnie uczestniczą w życiu co-
dziennym parafii. Swoją posługą pomagają przy organi-
zacji świąt, opiekują się Kościółkiem Św. Trójcy, przepro-
wadzają kwesty na rzecz Kościoła, pomagają w pracach 
technicznych na rzecz parafii. Ostatnio natomiast zaczęli 
pomagać jednej rodzinie w budowie domu i poprawie 
bytu materialnego. 

Rycerze Kolumba z Rady 17327 z Włocławka wzięli udział 
w Uroczystość Niepokalanej NMP w Kościele filialnym w 
Modzerowie. Podczas Mszy Świętej przewodniczył O Da-
mian proboszcz parafii a Homilię odpustowa wygłosił Ks. 
Diakon Daniel z Seminarium Duchownego we Włocławku 
im Bł. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  

09.12. 

Członkowie Rady Stanowej: Delegaci Stanowi Krzysztof 
Zuba i Tomasz Wawrzkowicz spotkali się z Ordynariu-
szem Diecezji Toruńskiej Ks. Biskupem Wiesławem Śmi-
glem. Rozmowa dotyczyła działalności Rycerzy Kolumba 
w Polsce i w Diecezji Toruńskiej, a także trwających Dni 
Formacji i Peregrynacji Relikwii Błogosławionego Księdza 
Michaela McGivneya. Oficerowie Stanowi zaprosili także 
Księdza Biskupa na  XII Konwencję Stanową Rycerzy Ko-
lumba w Polsce, która odbędzie się w maju 2022 roku. 

Jak co roku Rycerze Kolumba z Rady 15011 z Dąbrowy 
Górniczej zorganizowali „Szlachetną Paczkę” dla potrze-
bujących rodzin. Choć w zamiarze było obdarowanie 
trzech rodzin, dzięki wielkiemu sercu darczyńców udało 
się przygotować pięć świątecznych paczek. 

Podczas Ceremonii Zasad Rycerskich Miłosierdzia, Jedno-
ści i Braterstwa zespół inicjacyjny z Rady 15268 z Rzeszo-
wa przyjął do naszego Zakonu jednego Brata. 

11.12. 

W „Domu Szilo” w Czeladzi odbył się rycerski „Dzień For-
macji” dla Rejonów 5, 17, 20. Mszę Świętą odprawił Ks. Bp 
Grzegorz Kaszak. Rozważania formacyjne poprowadzili 
Zacni Bracia Stanisław Dziwiński i Leszek Waksmudzki. 
Na zakończenie rekolekcji odbyła się Ceremonia Zasad 
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Rycerskich podczas której przyjęto Dyrektora „Domu 
Szilo” Ks. Pawła Tracza. 

Rycerze Kolumba z Rady 15759 w Stalowej Woli pakowali 
sianka na wigilijny stół, które zostaną rozdane wiernym w 
trzecią i czwartą niedzielę Adwentu. 

W Wigilię Matki Bożej z Guadalupe Bracia z Rady 15672 w 
parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Częstochowie 
podczas Ceremonii Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa 
przyjęli czterech nowych Braci. To owoc przeprowadzo-
nej wcześniej „Niedzieli Rycerskiej”. 

Tego dnia Rycerze Kolumba z Radomia pracowali przy 
budowie szopki Bożonarodzeniowej, która stanie jak co 
roku na Placu Corazziego przed Urzędem Miasta. 

Zespół Inicjacyjny Rycerzy Kolumba z Rady 15267 z To-
maszowa Lubelskiego przeprowadził ceremonię Miłosier-
dzia, Jedności i Braterstwa w parafii pw. Św. Marii Magda-
leny w Biłgoraju. Ceremonię poprzedziła uroczysta Eu-
charystia, nowenna do Św. Marii Magdaleny oraz prezen-
tacja przeprowadzona przez Delegata Rejonowego. Do 
Rycerstwa zostało przyjętych czterech Braci, w tym 
Ksiądz Proboszcz goszczącej Parafii. 

W parafii pw. Św. Klemensa w Warszawie Bracia z Rady 
17050 zorganizowali „Adwentowy Dzień Skupienia” dla 
Rycerzy Kolumba z Rejonu 18, oraz ich rodzin. Euchary-
stię z okazjonalną nauką Kapelana O. Andrzeja Kukły po-
przedziła Ceremonia Zasad Rycerskich: Miłosierdzia, Jed-
ności i Braterstwa. 

W parafii pw. MB Fatimskiej w Gdańsku Rycerze Kolumba 
z diecezji gdańskiej i elbląskiej wzięli udział w „Dniu For-
macji”. Spotkanie formacyjne rozpoczęło się Mszą Św. 
koncelebrowaną sprawowaną pod przewodnictwem ar-
cybiskupa Tadeusza Wojdy Metropolity Gdańskiego. Go-
spodarzami „Dnia Formacji” byli Bracia z powstałej kilka 
dni wcześniej nowej Rady 17857 w Gdańsku Żabiance. 

W Centrum Edukacyjno - Formacyjnym w Koszalinie od-
był się Dzień Formacji Rycerzy Kolumba z diecezji kosza-
lińsko - kołobrzeskiej zorganizowany przez koszalińską 
radę przy współpracy z Radą Stanową Rycerze Kolumba 
w Polsce. Tematem spotkania była Eucharystia w oparciu 
o nauki Św. Jana Pawła II i Bł. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. Mszy Św. przewodniczyli Kapelani Ks. Stanisław 
Łącki i Ks. Leszek Szurek. Naukę formacyjną wygłosili 
Sekretarz Stanowy Br. Marek Ziętek  oraz Br. Michał Po-
lak przedstawiciel koszalińskiej Rady Rycerzy Kolumba. 

12.12. 

W dniu wspomnienia patronki Zakon Rycerzy Kolumba 
Matki Bożej z Guadalupe Bracia z Rady 15672 z Często-
chowy uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, podczas 
której wystawili Poczet Sztandarowy. 

We wrocławskiej Radzie 16105 rycerze podczas Mszy 
Świętej świętowali wspomnienie Naszej Patronki Naj-
świętszej Matki Bożej z Guadalupe. Bracia ufundowali 
ikonę z wizerunkiem Matki Bożej, która do końca Adwen-
tu będzie peregrynowała po domach parafian. Po Mszy 

Świętej odbyła się ceremonia Miłosierdzia, Jedności i Bra-
terstwa w trakcie której przyjęto nowego Brata.  

W parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin w 
Jankowicach Rybnickich podczas rocznicy objawień Matki 
Bożej z Guadalupe miała miejsce uroczysta Msza Święta 
w intencji Rycerzy Kolumba i ich rodzin. Podczas Mszy 
Św. uczestniczyli Bracia pochodzący z tej parafii z Rady 
15500 w Wodzisławiu Śląskim. 

13.12. 

Rycerze Kolumba z Rady 15915 w Tarnowie uczestniczyli 
w uroczystościach 40 -lecia wprowadzenie „Stanu Wo-
jennego”. Mszy Świętej przewodniczył Kapelana Ks. Prał. 
Stanisława Dutka. Po zakończonej Eucharystii pod po-
mnikiem Świętego Jana Pawła ll zostały złożone kwiaty i 
zapalono znicze. 

Bracia z Tomaszowa Mazowieckiego obchodzili dziewiątą 
rocznicę powstania swojej Rady 15622. Po uroczystej 
Mszy Świętej odbyła się Ceremonia Zasad Rycerskich: 
Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa, podczas której przyję-
to w nasze szeregi kolejnego rycerza. 

14.12. 

Rycerze Kolumba z Rady 17600 w ramach akcji „ Świą-
teczna Paczka” obdarowali potrzebujące dwie rodziny 
przekazując im pralkę oraz telewizor. Środki na ten cel 
zostały pozyskane podczas zbiórki w parafii w Suwał-
kach. 

Tego dnia Rycerze Kolumba z Rady 15915 w Tarnowie 
przekazali dary w postaci ubrań oraz kilkudziesięciu czaj-
ników elektrycznych dla Caritas Diecezji Tarnowskiej o 
wartości 2000 złotych. 

16.12. 

Rycerz Kolumba z Rady 17586 z Radomia rozwozili przy-
gotowane przez Braci paczki świąteczne dla potrzebują-
cych osób w swojej parafii. 

17.12. 

Rycerze Kolumba z Radomia pod przewodnictwem Ks. 
Proboszcza Gabriela Marciniaka kontynuowali prace na 
grobach dzieci utraconych na cmentarzu komunalnym 
Ofiar Firleja. Po usunięciu starych,  rozpadających się ta-
bliczek oraz krzyży, rycerze zamontowali nowe białe 
krzyże, które podczas uroczystości poświęcił Bp Marek 
Solarczyk. Bracia uporządkowali 121 mogił dzieci utraco-
nych. 

18.12. 

Tego dnia odbyło się  spotkanie z ordynariuszem opol-
skim Ks. Bp. Andrzejem Czają. Zakon Rycerzy Kolumba 
reprezentowali Dyrektor ds. Rozwoju Rad - Br. Krzysztof 
Sietczyński oraz Konsultant ds. Rozwoju - Br. Leszek 
Waksmundzki. JE Ks. Biskup wyraził duże zadowolenie z 
początku rozwoju rycerstwa w diecezji i wyraził pełne 
wsparcie naszym działaniom. 

Rycerze Kolumba częstochowskich rad pożegnali Abp. 
Seniora Stanisława Nowaka, byłego Metropolitę Często-
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chowskiego. Uroczystości pogrzebowego rozpoczęły się 
w piątek Mszą Świętą w Bazylice Jasnogórskiej. Następnie 
kondukt żałobny przeszedł Alejami Najświętszej Maryi 
Panny do Archikatedry Częstochowskiej, rozważając ta-
jemnice bolesne Różańca Świętego. W świątyni arcybi-
skupiej odbyły się nieszpory a także wieczorna Msza 
Święta i czuwanie przy trumnie. W sobotnie popołudnie 
odbyła się Msza Święta Pogrzebowa i przeniesienie 
trumny do krypty biskupiej w Archikatedrze. 

Rycerze Kolumba z Rady 15759 ze Stalowej Woli zebrali 
dary w postaci artykułów chemicznych oraz żywności 
długoterminowej. Przygotowane paczki zostaną przeka-
zane do Domu Samotnej Matki w Rudniku. 

Tego dnia została zatwierdzona nowa Rada Lokalna Ry-
cerzy Kolumba w Polsce. Posiada numer 17865, jej patro-
nem jest Św. Andrzej Bobola i funkcjonuje w Stalowej 
Woli przy parafii Matki Bożej Różańcowej. Jest to druga 
już rada w Stalowej Woli. Ogromna zasługa w założeniu 
tej wspólnoty należy do Kapelana Ks. Proboszcza Józefa 
Rainera, który niestrudzenie poszukiwał mężczyzn. Nie 
bez znaczenia jest również to, że pierwsi przyjęci w 
czerwcu tego roku mężczyźni byli widoczni i aktywni w 
życiu parafii, dzięki czemu zwracali na siebie uwagę po-
tencjalnych przyszłych kandydatów. 

Bracia z Rady 17327 im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we 
Włocławku przeprowadzają zbiórkę wspierając Schroni-
sko dla Bezdomnych Caritas Diecezji Włocławskiej pro-
wadzone przez Siostry Albertynki. 

Bracia z Rady 15915 z Tarnowa tradycyjne uczestniczyli w 
Drodze Krzyżowej śladami męczeństwa Bł. Karoliny w 
Wał Rudzie pod przewodnictwem Ordynariusza Ks. Bi-
skupa Andrzeja Jeża. 

19.12. 

Grono braterskie przy Sanktuarium Jana Pawła II w Kra-
kowie na Białych Morzach powiększyło się o kolejnych 
czterech katolickich mężczyzn. Okrągły stół działający w 
ramach Rady Lokalnej 15128 liczy już razem z Ks. Ryszar-
dem Kielanowiczem dziewięciu Braci. Ceremonię Zasad 
Rycerskich Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa przepro-
wadził zespół z Rady 15128. 

Rycerze Kolumba z Rady 15160 w Rudzie Śląskiej przygo-
towali 65 paczek dla  dzieci - za udział w Mszach Rorat-
nych. 

Delegat Stanowy Krzysztof Zuba i Były Delegat Stanowy 
Tomasz Wawrzkowicz spotkali się z Arcybiskupem Stani-
sławem Gądeckim Przewodniczącym Konferencji Episko-
patu Polski.  Oficerowie Stanowi przybliżyli działalność 
Rycerzy Kolumba, przekazali informacje o „Dniach For-
macji” oraz Peregrynacji Relikwii Błogosławionego Księ-
dza Michaela McGivneya, a także poinformowali o pla-
nach na najbliższe miesiące. W czasie spotkania Ksiądz 
Arcybiskup został zaproszony na XII Konwencję Stanową, 
która odbędzie się w maju 2022 w Licheniu. W związku ze 
zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia w imieniu 
Rycerzy Kolumba Delegaci Stanowi złożyli także Księdzu 
Arcybiskupowi życzenia. 

20.12. 

Podczas Ceremonii Zasad Rycerskich: Miłosierdzia, Jedno-
ści i Braterstwa Rycerze Kolumba z Rady 15268 z Rzeszo-
wa przyjęli w szeregi naszego Zakonu nowego Brata. 

Rycerze Kolumba z Gilowic zakończyli akcję zbiórki żyw-
ności dla osób potrzebujących, która trwała od 06 - 19 
grudnia. Obfitość towarów ofiarowanego przez darczyń-
ców umożliwiła zrobienie 66 paczek, które Bracia pako-
wali przez dwa popołudnia. Paczki trafią do osób potrze-
bujących na terenie Gilowic oraz do DPS Żywiec. 

21.12. 

Rycerze Kolumba z Rady 16380 ustawiali i przystrajali 
choinki na Święta Bożego Narodzenia w kościele, a także 
sfinalizowali akcję "Paczuszka dla Maluszka" przekazując 
zebrane dary dla Domu Dziecka w Przeworsku - prowa-
dzonego przez fundację  "Wzrastanie" - oraz dla Oddziału 
Dziecięcego Szpitala w Lubaczowie. 

Rycerze z Rady 16709 przekazali w ramach akcji „ Pa-
czuszka dla Maluszka” część zebranych darów dla Domu 
Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek w Sieradzu. 

23.12. 

Rycerze z Rady Lokalnej 15268, pomagali diecezjalnej Ca-
ritas w rozwożeniu paczek świątecznych dla potrzebują-
cych. Przekazano mieszkańcom Rzeszowa 33 paczek z 
żywnością. Pracy Braci i wolontariuszy Caritas osobiście 
Błogosławił Ks. Bp Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji 
Rzeszowskiej. 

24.12. 

Delegat Stanowy Krzysztof Zuba i Były Delegat Stanowy 
Tomasz Wawrzkowicz spotkali się z Ks. Zbigniewem Kra-
sem - Kapelanem Prezydenta RP. Z okazji Świat Bożego 
Narodzenia Oficerowie Stanowi złożyli Ks. Kapelanowi 
życzenia świąteczne, a także odebrali opłatki, które w 
imieniu Pana Prezydenta przekazał Ksiądz Kapelan wraz 
z życzeniami dla wszystkich Rycerzy Kolumba w Polsce. 

28.12. 

Bracia z Rady 15219 w Poznaniu mieli zaszczyt wniesienia 
kopi Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej do Świątyni 
Farnej na zaproszenie Ks. Prepozyta Misiaka. 

Rycerze z Rady Lokalnej 15268 z Rzeszowa uczestniczyli 
w Marszu Życia - Młodzianków. Mszę Świętą w intencji 
„Młodziaków” w Bazylice sprawował Ks. Bp Edward Bia-
łogłowski, biskup pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej. 
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Zacni Bracia Rycerze. 

Za nami kolejne półrocze Roku Bratniego 2021/2022. 
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Rycerzom 
polskich Rad za ogromne zaangażowanie się w Dzieła 
Miłosierdzia, które zostały przez Was zorganizowane, 
pomimo bardzo trudnych czasów, w jakich teraz żyjemy.  
„Nie opuszczaj Bliźniego w potrzebie” staje się nie tylko 
programem, ale naszym obowiązkiem. Naszym zadaniem 
jest nieść pomoc rodzinom, wspierać Parafie i służyć spo-
łecznościom, pamiętając o tym, że tam gdzie pojawia się 
potrzeba nie może zabraknąć Rycerzy Kolumba.  

Rozpoczynamy nowy rok 2022, który stawia przed 
Nami kolejne wyzwania i kolejne Dzieła Miłosierdzia, któ-
re należy wcześniej zaplanować, jak również działania 
wynikające z potrzeby chwili w Waszych Parafiach czy 
społecznościach. Ważne jest, aby w realizację każdego z 
programów angażować również osoby spoza Rady, prze-

de wszystkim rodziny Rycerzy oraz mężczyzn, którzy 
jeszcze nie są Rycerzami.   

U R O C Z Y S T O Ś Ć  O B J A W I E N I A  
P A Ń S K I E G O  

6 stycznia Kościół obchodzi uroczystość Objawienia 
Pańskiego, w tradycji znaną, jako Trzech Króli. Uroczy-
stość już w III w. znana była na Wschodzie. Około sto lat 
później pojawiła się także na Zachodzie, gdzie przeobrazi-
ła się w święto Trzech Króli. W liturgii uroczystość ta wią-
że się nierozwiązalnie z Bożym Narodzeniem. Ewangelia 
św. Mateusza mówi o Magach lub wg innych tłumaczeń - 
mędrcach ze Wschodu, który idąc za gwiazdą przybyli do 
Jerozolimy i Betlejem szukając nowo narodzonego króla 
żydowskiego,, Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Mat-
ką jego, Maryją; upadli na twarz i oddali mu pokłon. I 

P r o g r a m y  

29.12. 

Rada Lokalna Nr. 17534 z Nowego Dworu Gdańskiego w 
ramach akcji "Paczuszka dla maluszka" przekazała dary 
dla dzieci i młodzieży z DPS-u w Elblągu prowadzonego 
przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi. 

Rycerze Kolumba z Rady 16708 im. Świętej Teresy od 
Dzieciątka Jezus pomagali Caritas Diecezji Radomskiej w 
dostarczeniu paczek świątecznych do bezdomnych i po-
trzebujących. 

30.12. 

W Piąty Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego i we wspo-
mnienie liturgiczne Św. Tomasza Becketa w Kościele Pw. 
Św. Krzyża w Kozienicach odbyła się Msza Święta  Imieni-
nowa w intencji Czcigodnego Solenizanta Kapelana  Ks. 
Prefekta Tomasza Pastuszki. W asyście liturgii podczas 

Mszy Św. uczestniczyli Księża z Parafii oraz Rycerze Ko-
lumba z Rady 15420 z Kozienic. 

Rycerze Kolumba z Rady 16973 w Łączanach,  w ramach 
akcji ,,Paczuszka dla maluszka"  przekazali dary dla dzieci 
z Domu Opiekuńczo-Wychowawczego w Jasieńcu Iłżec-
kim. 

Zespół inicjacyjny z Rady 15708 w Wejherowie wraz z 
Delegatem Rejonu 41 podczas Ceremonii Zasad Rycer-
skich: Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa przyjął do na-
szego grona dwóch nowych Rycerzy, a jeden z Braci zo-
stał podniesiony do Pełni Rycerstwa. 

 
Adrian Pawłowski  
Koordynator ds. PR  
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce  
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otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu dary złoto, kadzi-
dło i mirrę ". 

Objawienie, nazywane z greckiego Epifanią, oznacza 
zjawienie się, ukazanie bóstwa w ludzkiej postaci. W litur-
gii zachodniej akcent uroczystości Objawienia pada na 
Trzech Króli. Pokłon magów - mędrców, których do Jezu-
sa przywiodła gwiazda, wskazuje, że cały wszechświat 
został poruszony narodzeniem Chrystusa. Przybywają do 
niego poganie (mędrcy), aby oddać cześć Bogu. Wyda-
rzenie wskazuje na możliwości panowania Boga, dzięki 
rzetelnemu poszukiwaniu prawdy o świecie i człowieku. 
Mędrcy, którzy przybyli do Jezusa złożyli dary. Wedle 
tradycji były nimi złoto - symbol godności królewskiej, 
kadzidło - godności kapłańskiej, mirrę - symbol wypeł-
nienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedź śmierci zba-
wiciela. Jednocześnie był to wyraz wiary w Chrystusa 
prawdziwego człowieka (mirra), prawdziwego Boga 
(kadzidło) oraz króla (złoto). 

Z uroczystością Objawienia Pańskiego wiąże się zwy-
czaj święcenia kredy, kadzidła i wody. Poświęconą kredą 
wypisuje się na drzwiach mieszkania K+M+B oraz aktual-
ny rok. Litery te, interpretuje się, jako inicjały trzech króli. 
W średniowieczu odczytywano to inaczej. Na-
pis ,,C+M+B" (imię Kacper pisane przez C po łacinie) wyra-
żał błogosławieństwo : ,,Niech Chrystus błogosławi 
mieszkanie!” Dom kropi się święconą wodą , a spalone 
kadzidło podkreśla, że jest on miejscem modlitwy. 

W sztuce Kacper przedstawiany jest najczęściej, jako 
ofiarujący mirrę Afrykańczyk , Melchior - jako dający zło-
to Europejczyk i Baltazar, jako król azjatycki przynoszący 
do żłóbka kadzidło. 

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski uroczystość 
Objawienia Pańskiego została ogłoszona Dniem Modli-
twy i Pomocy Misjom. W tym roku jest on obchodzony 
pod hasłem: „Z Wieczernika aż na krańce świata”. Zachę-
cam do zapoznania się Komunikatem Przewodniczącego 
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji Biskupa Jana Piotrow-
skiego na Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom.  

h t t p : / / w w w . m i s j e . p l / b l o g / k o m u n i k a t -
przewodniczacego-komisji-episkopatu-polski-ds-misji-
na-dzien-modlitwy-i-pomocy-misjom/78348. 

Rycerze Kolumba, jak co roku włączają się w pomoc 
przy organizowaniu Orszaku Trzech Króli oraz czynnie w 
nim uczestniczą. Hasłem tegorocznego orszaku jest 
„Dzień Dziś Wesoły”. Wszelkich informacji na temat Or-
szaku Trzech Króli można uzyskać na stronie http://
orszak.org/.  Działania te wpisują się w Matrycę progra-
mową w kategorii Wiara pod programem „Chrystus w 
mieście”. 

A D O R A C J A  N A J Ś W I Ę T S Z E G O  
S A K R A M E N T U  

W listopadzie i grudniu zeszłego roku przeżywaliśmy 
Dni Formacji pod hasłem „Kościół żyje dzięki Euchary-
stii”. Mieliśmy okazję wysłuchać konferencji nt. Euchary-
stii w nauczaniu Św. Jana Pawła II i Bł. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Kontynuując dalej to dzieło zorganizujmy 
w naszych parafiach Adorację Najświętszego Sakramentu 
w intencji księży i powołań. Zachęćmy nie tylko Rycerzy, 
ale wszystkich wiernych do głębokiego i osobistego spo-
tkania z Bogiem . 

F U N D U S Z  W S P I E R A N I A        
P O W O Ł A Ń  

    Jak, co roku otrzymaliśmy informację od kleryka 
Roberta Osieckiego z prośbą o wsparcie finansowe. Jest 
on klerykiem V roku Archidiecezjalnego Wyższego Semi-
narium Duchownego w Białymstoku. Ukończył Wydział 
Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Nie może jednak 
otrzymać wsparcia, ani podjąć pracy.  

Jak sam pisze, „Chociaż na rozmaite sposoby próbuję 
utrzymać się w seminarium o własnych siłach to rozpo-
częty rok akademicki niestety temu nie sprzyja. Z począt-
kiem roku wysokość, płatnego co miesiąc, czesnego zo-
stała podniesiona do 500 zł. Dodatkowo okazało się, że 
ze względu na mój wiek muszę także rozliczać się z ZUS 
jako osoba duchowna – obecnie miesięczna składka wy-
nosi 163, 46 zł. W sumie – 663,46 zł. Niestety dostępnymi 
mi sposobami nie  jestem w stanie zgromadzić każdego 
miesiąca kwoty niezbędnej do pokrycia tych kosztów 
toteż postanowiłem raz jeszcze zwrócić się do Rycerzy 
Kolumba. Bardzo proszę o ponowne,  pozytywne rozpa-
trzenie mojej prośby”. 

E-mail do kleryka Roberta Osieckiego 
(robosi93@gmail.com) 
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Jeżeli któraś z Rad chciałaby wspomóc kleryka Rober-
ta lub innych kleryków w trudnej sytuacji finansowej, to 
zachęcam do tego. Każda Rada, która zdecyduje się na 
takie wsparcie połączone ze zwrotem z Rady Najwyższej 
proszę o informację również do mnie. 

Przekazanie klerykowi 500 zł – Rada Najwyższa zwra-
ca 100 zł do Rady. Wystarczy tylko wypełnić odpowiedni 
formularz i przesłać do Rady Najwyższej.  

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: 

https://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: 
- 1 stycznia – Nowy Rok - Uroczystość Świętej Bożej Ro-
dzicielki Maryi, 

- 2 stycznia – Druga Niedziela po Bożym Narodzeniu, 

- 3 stycznia – Najświętszego Imienia Jezus, 

- 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech 
Króli, 

- 7 stycznia – Pierwszy Piątek Miesiąca, 

- 9 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego, 

- 16 stycznia – II Niedziela Zwykła, 

- 21 stycznia – Dzień Babci, Św. Agnieszki, dziewicy i mę-
czennicy, 

- 22 stycznia – Dzień Dziadzia, Św. Wincentego, diakona i 
męczennika, 

-23 stycznia – III Niedziela Zwykła, 

- 24 stycznia – Świętego Franciszka Salezego, 

- 25 stycznia – Nawrócenie Świętego Pawła Apostoła, 

- 30 stycznia – IV Niedziela Zwykła, 

- 31 stycznia – Świętego Jana Bosko. 

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

C Z C I G O D N I  K S I Ę Ż A  K A P E L A N I  
R Y C E R Z Y  K O L U M B A  W  P O L S C E  

 

W imieniu Kapelana Stanowego ds. Programowych  
ks. kan. Wiesława Lenartowicza i Delegata Stanowego 
Krzysztofa Zuby  zapraszamy na rekolekcje kapłańskie.  

Odbędą się w dniach  20 - 22 kwiecień 2022 
(środa, czwartek, piątek) w  Turnie k. Białobrzegów 

Radomskich  –  Ośrodek Edukacyjno - Charytatywny 
EMAUS- Mikówka 23 ,    26 – 800 Białobrzegi. 

Rekolekcje poprowadzi Nasz Kapelan Stanowy 
Arcybiskup Wacław Depo. 

Rozpoczynamy  w środę obiadem ok.  godz.13.30  
i kończymy obiadem w piątek o godz. 13.30.                                                                                          

      Prosimy Księży Kapelanów o zarezerwowanie so-
bie terminu i  przekazanie zaproszenia dla Księży zainte-
resowanych rycerstwem.   

Bardzo proszę Delegatów Rejonowych i Wielkich Ry-
cerzy o telefoniczne zaproszenie swoich kapelanów i 
księży. Ze względów organizacyjnych i ograniczoną liczbę 
miejsc  prosimy o wcześniejszą rezerwację. 

Rezerwacja telefoniczna lub mailowa : 

Ks. Kapelan ds. Programowych 
Ks. Wiesław Lenartowicz                          
Tel. 602 442 443   

Dyrektor Rady Stanowej ds. współpracy                           
z  Kapelanami                                                                                                                                                                                   
Brat Jan Malik  
Tel. 603 179 896                                                                       
email: kapelani-wspolpraca@kofc.pl                                     
lub  malder2@wp.pl   
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C z y  a b o r c j a  j e s t  p r a w e m              
c z ł o w i e k a ?  

Środowiska lewicowe i walczące na ulicach feministki, 
krzyczą, że aborcja jest prawem człowieka! Czy to praw-
da? Czy obrońcy życia chcą kogokolwiek pozbawić jego 
niezbywalnych praw? Rozsądnie myślący ludzie, z całą 
pewnością odpowiedzą przecząco na tak postawione py-
tanie, ale ten slogan trafia do wielu osób, które chciałyby 
by tak było, lub nie znają się na prawie i przyjmują to 
kłamstwo jako prawdę, powtarzając je kolejnym osobom. 
Wydaje się, że jest to przemyślana strategia i działanie z 
premedytacją lewicowych aktywistów, sprawdzone już 
przed dziesiątkami lat, wszak to Joseph Goebbels powie-
dział: „Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się praw-
dą.” Musimy więc reagować na to kłamstwo i nie pozwo-
lić by ktoś myślał, że jest ono prawdą. Musimy reagować i 
poznać fakty, by móc się nimi posłużyć w dyskusji. Mię-
dzynarodowe organizacje lewicowe wykorzystując inży-
nierię społeczną wywierają nacisk przez lokalnych działa-
czy na nasze społeczeństwo. Sprawdźmy więc jak jest w 
dokumentach źródłowych, fakty bowiem są takie, że 
aborcja nigdy nie była prawem człowieka. Wszystkie 
traktaty międzynarodowe, stanowiące podstawy syste-
mu praw człowieka, w sposób jednoznaczny pokazują, że 
tym najważniejszym prawem człowieka, jest prawo do 
życia. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka podpisana 
w Paryżu 10 grudnia 1948 roku w Artykule 3 stanowi: 
„Każda osoba ma prawo do życia, wolności i bezpieczeń-
stwa osobistego.” Natomiast dokument podpisany, przez 
największą liczbę państw na świecie, czyli „Konwencja o 
prawach dziecka”, wyraźnie mówi w Artykule 6: „Strony 
uznają, że każde dziecko ma niezbywalne prawo do ży-
cia.” Ta sama konwencja w Artykule 2 zapewnia, że 
„Państwa-Strony w granicach swojej jurysdykcji będą 
respektowały i gwarantowały prawa zawarte w niniejszej 

konwencji wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dys-
kryminacji, niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, języka, 
religii, poglądów politycznych, statusu majątkowego, 
niepełnosprawności, cenzusu urodzenia lub jakiegokol-
wiek innego tego dziecka albo jego rodziców bądź opie-
kuna prawnego.” Czyli aborcja eugeniczna jest wykluczo-
na już w tym właśnie artykule, powinniśmy jednak poło-
żyć szczególny nacisk na Artykuł 23: „Państwa-Strony 
uznają, że dziecko psychicznie lub fizycznie niepełno-
sprawne powinno mieć zapewnioną pełnię normalnego 
życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożli-
wiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających 
aktywne uczestnictwo dziecka w życiu społeczeństwa.” 
Możemy również sięgnąć po dokumenty niewiążące, jed-
nak ratyfikowane przez wszystkie państwa należące do 
ONZ, np. „Plan Działań Międzynarodowej Konferencji 
Ludnościowej” w Kairze w roku 1994, gdzie możemy 
przeczytać w pkt. 8.25: „…„w żadnym wypadku aborcja 
nie powinna być promowana jako jedna z metod promo-
wania rodziny. Wszystkie organizacje rządowe i pozarzą-
dowe są wezwane do tego by mając na uwadze zdrowie 
kobiet, by zmierzyć się ze skutkami zdrowotnymi niebez-
piecznej aborcji należy przeciwdziałać aborcjom, by wye-
liminować potrzebę aborcji.” 

Warto więc znać prawo międzynarodowe, by w dys-
kusji podpierać się merytorycznymi faktami a nie emocja-
mi, które fakty prawne powinny wyciszać. 

 
Piotr Czapiewski 
Dyrektor ds. Życia 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 
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Klęczenie przed Jezusem ukrytym w monstrancji przez 
kilkanaście minut być może wydaje się nudne, to jednak 
chciałbym zapewnić, że naprawdę warto. Jeśli adorowanie 
Najświętszego Sakramentu nie jest naszym nawykiem, to 
szybko może się nam znudzić. Wejdziemy wtedy na chwi-
lę do kościoła, uklękniemy, odmówimy krótką modlitwę, 
zrobimy szybki znak krzyża i wyjdziemy. Chciałbym za-
tem przedstawić kilka propozycji, które pomogą każde-
mu z nas dobrze przeżyć ten czas. 

W ostatnim czasie w naszych rejonach, jako Rycerze 
Kolumba mieliśmy możliwość uczestniczyć w Dniach For-
macji, podczas których mogliśmy przeżyć refleksję nad 
Eucharystią, która jest centrum życia chrześcijańskiego. 
Mogliśmy skorzystać z mądrości nauczania naszych 
dwóch pasterzy: Św. Jana Pawła II i Bł. Stefana Wyszyń-
skiego. Każda Eucharystia jest spotkaniem z żywym 
Chrystusem w Jego Słowie i Ciele, które możemy przyjąć 
do naszego serca. 

Dalszą możliwością pogłębienia tego spotkania z Jezu-
sem jest adorowanie Go w Najświętszym Sakramencie. 
Ważnym jest by być blisko Jezusa ukrytego w Hostii, 
wpatrywać się w Niego, słuchać tego co ma nam do po-
wiedzenia, adorować Go swoją bliskością. 

Co zrobić zaraz po przyjściu? - przyjdź w ciszy i sku-
pieniu do kościoła lub na nabożeństwo przed Najświęt-
szym Sakramentem. Uklęknij przed Nim i zrób znak Krzy-
ża. Pamiętaj, że to Bóg jest obecny w tym kawałku chle-
ba. 

 Pomódl się słowami, które podpowiada Ci serce - po 
tym, jak usiądziesz w ławce, uklęknij i odmów modlitwę, 
która przygotuje twoje serce. Może być to modlitwa wła-
snymi słowami lub zaczerpnięta z modlitewnika. 

Duchowe czytanie i kontemplacja - możesz wybrać 
fragment Ewangelii lub coś ze swojego modlitewnika. 
Zastanów się nad tym. Po tej refleksji, pozostań w ciszy i 
rozmyślaj na temat tego, co właśnie przeczytałeś. To bar-

dzo ważne, że próbujesz wyciszyć swój umysł i serce, od-
rzucając rozpraszające Cię myśli, i wysłuchujesz tego, co 
Bóg do ciebie mówi. Mówi się, że "cisza pomaga duszy 
usłyszeć więcej". Kiedy czytasz fragment Ewangelii, wy-
obraź sobie tę scenę i pomyśl o tym, co jest napisane na 
kartach Biblii. Pomyśl też o twoich uczuciach i myślach, 
które budzą się w twoim sercu. 

Pisz - to bardzo użyteczny zwyczaj.  Możesz prowa-
dzić dziennik przeznaczony specjalnie dla chwil przed 
Najświętszym Sakramentem, w którym będziesz spisy-
wać swoje refleksje o tym, co poczułeś i pomyślałeś. To 
pomoże twojej pamięci oraz życiu duchowemu. Przypo-
mni o momentach, w których doświadczyłeś działania 
Boga i pozwoli uporządkować to wszystko, co działo się 
w twojej głowie. Kiedy masz trudny czas, będziesz mieć 
możliwość powrotu do spotkań z Panem, które cię umoc-
nią. 

 Módl się - po refleksji odmów różaniec, odpraw Drogę 
Krzyżową, pomódl się swoimi słowami. 

 Odmów Koronkę do Bożego Miłosierdzia i przyjmij 
Komunię duchową - w obecności odsłoniętego Najświęt-
szego Sakramentu, możesz przyjąć Go w swoim sercu w 
czasie tak zwanej Komunii.  

O Komunii duchowej tak m.in. pisał papież Benedykt 
XVI: 

"Nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie 
do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy św. 
pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej 
sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednocze-
nia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, praktyki Ko-
munii duchowej, przypomnianej przez Jana Pawła II i po-
lecanej przez świętych mistrzów życia duchowego". 
(Sacramentum caritatis 55) 

Odmów modlitwę końcową - na sam koniec możesz 
pomodlić się znów swoimi słowami, podziękować za to, 
że otrzymałeś łaski od Boga. Podziękuj za to, pamiętaj w 
modlitwie o tych, którzy prosili cię o pomoc.  

Chciałbym zachęcić wszystkie Rady Rycerzy Kolumba, 
które już skorzystały z Dni Formacji, jaki i te rady, które 
są jeszcze przed tą możliwością do zorganizowania ado-
racji Najświętszego Sakramentu. Jest to jeden z głównych 
programów w kategorii Wiara. 

Każde spotkanie z Jezusem ukrytym w Hostii jest 
szczególnym czasem, gdyż możemy adorować naszego 
Pana, być blisko Niego i skorzystać z Jego łask. 

Vivat Jezus. 
Brat Adam Maślany 

S e n s  a d o r a c j i  N a j ś w i ę t s z e g o         
S a k r a m e n t u  


