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Warsztaty Pogłębiania Wiary 
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Niech modlitwa, 
dawanie świadectwa wierze 
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będą zawsze filarami waszych działań... 
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Drodzy Bracia Rycerze!  

Kontynuujemy nasze rozważania 
wokół punktu 11 Adhortacji 
Familiaris consortio. Jest on bo-
wiem niezwykle bogaty w treść. 
Mówi o cielesności ludzkiej miło-
ści (tj. żeby była ona ludzka musi 
się wyrażać poprzez ciało), mał-
żeństwie jako o wzajemnym ob-
darowaniu, o przekazie ludzkiego 
życia. Pozwólcie więc najpierw na 
krótką refleksję o cielesnym wy-
miarze ludzkiej miłości oblubień-
czej, bo o takiej jest mowa 
w przypadku małżeństwa. 
 
Mężczyzna i kobieta, będący mał-
żonkami wyrażają sobie miłość. 
To wyrażanie dokonuje się na 
sposób cielesny zarówno w ra-
mach podejmowania codziennych 
obowiązków jak i poprzez akt 
małżeński. Akt małżeński jest 
szczególną formą wzajemnego 
oddania się małżonków, który nie 
tyle może, co powinien angażo-
wać całość ich jestestwa. Co to 
znaczy? To znaczy, że akt ten wi-
nien angażować całego człowieka, 
na wszystkich poziomach: ducho-
wym, psychicznym i cielesnym, 
a więc także i zmysłowym. To jest 
nauka Kościoła i oznacza ona, 
że Kościół nie domaga się od mał-
żonków, by byli oni skoncentro-
wani wyłącznie na zadaniach pro-
kreacyjnych tego aktu, ani by 
miał on (prawie) wyłącznie wy-
miar duchowy, jakby odczucia 
z nim związane były czymś 
grzesznym. Jest prawdą, że od-
czucia te, nieraz bardzo intensyw-
ne, mogą sprawić, że małżonek 
(małżonkowie) będą się koncen-
trowali przede wszystkim lub wy-
łącznie na nich. Gdyby tak było, 
miłość małżeńska przestałaby 
mieć w pełni ludzki charakter. 
Akt małżeński może bowiem za-
tracić swój w pełni ludzki charak-
ter nie tylko wtedy, gdy następuje 
deprecjacja jego wymiaru ciele-
snego, w tym zmysłowych odczuć, 
które stanowią integralną część 
wymiaru cielesnego (wymóg cze-
go często błędnie zarzuca się 
Kościołowi) ale także, gdy ma 
miejsce nadmierne eksponowanie 
wymiaru zmysłowego kosztem 
wymiaru duchowego. W akcie 
małżeńskim winna mieć miejsce 
wewnętrzna harmonia i harmonia 

ta zakłada obecność wszystkich 
wymiarów ludzkiego jestestwa, 
ale w sposób uporządkowany. 
O przeżywaniu pięknej miłości 
oblubieńczej mówi m.in. Pismo 
Święte. Wystarczy otworzyć Pieśń 
nad pieśniami, do lektury której 
bardzo zachęcam. 
 
Drugie zagadnienie, które zacznę 
ale nie skończę w tej katechezie 
dotyczy pełni miłości małżeń-
skiej. Pełnia ta ma bowiem kilka 
wymiarów. Po pierwsze do swego 
wzrostu potrzebuje czasu, następ-
nie potrzebuje wyzwań, potrzebu-
je współpracy małżonków z łaską 
i ma także swój wyraz w akcie 
małżeńskim. Skoncentrujmy się 
najpierw na czasie jako istotnym 
czynniku dla miłości małżeńskiej. 
 
Miłość małżeńska jest udziałem 
w miłości Boga. To oznacza, 
że małżonkowie nie decydują 
o najbardziej fundamentalnej 
strukturze tej miłości. Miłość 
małżeńska, jej najbardziej funda-
mentalny rys, nie jest dziełem 
człowieka. Człowiek jedynie par-
tycypuje w czymś, czemu kształt 
nadaje Bóg. Innymi słowy: miło-
ścią małżeńską nie jest to, co tych 
dwoje chce, by nią było; jakiś wła-
sny projekt życiowy dwojga mał-
żonków, który tylko dlatego, 
że jest on dziełem małżonków ma 
automatycznie nazywać się 
lub stawać się miłością małżeń-
ską. Relacja małżonków staje się 
miłością małżeńską o tyle, o ile 
zawiera ona pewne istotne ele-
menty, które dla tej formy miłości 
ustanowił Bóg. Warto być  może 
w tym miejscu powrócić do roz-

ważania na temat prawdy rzeczy 
(por. katecheza z lipca-sierpnia 
2012). 
 
Jedną z cech miłości małżeńskiej 
(zresztą podobnie jak w przypad-
ku innych form miłości) jest jej 
rozwój w czasie. Do tego, by mo-
gła ona osiągnąć swą ludzką peł-
nię potrzeba czasu. W miłości 
małżeńskiej potrzebna jest także 
(o czym mówi Encyklika Pawła VI 
Humanae vitae) pewna wyłącz-
ność. Dlatego jedynym środowi-
skiem dla rozwoju TEJ miłości 
jest małżeństwo jako trwała i nie-
rozerwalna wspólnota dwóch 
osób: męża i żony. Swej po ludzku 
najdoskonalszej formy miłość ta 
nie osiąga na początku drogi (na 
kobiercu ślubnym), lecz gdzieś 
u kresu tej wspólnej drogi, 
na której ma ona możliwość 
wzrostu. Do jej rozwoju potrzeb-
ny jest czas , ale także potrzebny 
jest odpowiedni klimat, który 
może być zagwarantowany tylko 
poprzez nierozerwalność węzła 
małżeńskiego. W Bożym zamyśle 
odnośnie małżeństwa nie ma ele-
mentów zbędnych albo wymogów 
stawianych małżonkom po to, 
by im jedynie utrudnić życie. Ist-
nieją pewne wymogi, bo one są 
warunkami bez których nie może 
wzrastać miłość małżonków, 
a wzrost ten jest konieczny ze 
względu na coraz to nowsze wy-
zwania, którym małżonkowie 
muszą sprostać dla dobra ich 
wzajemnej miłości i członków 
rodziny, którą założyli. 
 
Podsumowując: w Bożym planie 
odnośnie małżonków centralne 
miejsce odgrywa ich miłość. Miło-
ścią nie jest to, co ludzie nieraz 
chcieliby nią nazwać; nie jest nią 
także to, co mainstreamowe me-
dia chciałyby nam dziś zasugero-
wać. Fundamentalny kształt tej 
miłości nadaje Bóg, a małżonko-
wie są wezwani, by w tej miłości 
uczestniczyć i jej elementy we 
własnym życiu realizować. 
 
Ks. dr hab. Tomasz Kraj R.M. 
Kapelan Stanowy Pomocniczy Rycerzy 
Kolumba w Polsce  
 
Katecheza na XI.2013. 
Wszystkie katechezy są na stro-
nie www.rycerzekolumba.com 

Katecheza Kapelana 

ZBROJA
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Słowo Delegata Stanowego 

ZBROJA

Czcigodni Księża Kapelani, 
Zacni Bracia Rycerze, 
 
Do Waszych rąk oddajemy pierw-
szy numer biuletynu Rycerzy Ko-
lumba polskiej jurysdykcji. Pra-
gniemy, aby stał się on narzę-
dziem przekazu najistotniejszych 
informacji o tym, co aktualnie 
ważne jest dla duchowego wzro-
stu każdego z nas oraz o tym, co 
dzieje się w naszych rycerskich 
szeregach. 
 
Zaproponowana formuła biulety-
nu nie jest ostateczna i – mam 
nadzieję – będzie się tak zmie-
niać, aby w jak największym stop-
niu odpowiadać oczekiwaniom 
Braci naszej wspólnoty zakonnej 
oraz by biuletyn był dobrą wizy-
tówką aktywności Rycerzy Ko-
lumba w Polsce. Dlatego też za-
praszam wszystkich Rycerzy, któ-
rzy obdarowani zostali talentem 
dziennikarskim, do włączenia się 
we współtworzenie biuletynu – 
jako stali korespondenci lub jako 
członkowie tworzącego się wła-
śnie Zespołu Redakcyjnego. 
 
Ukazanie się pierwszego numeru 
biuletynu „ZBROJA” odbywa się 
w szczególnym czasie. Jako Ryce-
rze mamy dać świadectwo naszej 
wiary, szlachetności i odwagi w 
obronie Kościoła Katolickiego, 
którego cząstkę stanowimy; świa-
dectwo trwania solidarnie przy 
naszych Kapłanach. Dziękuję 
Wam, Drodzy Bracia, za odpo-
wiedź na moje październikowe 
zaproszenie do wspólnej modli-
twy w intencji Kapłanów, a także 
w intencji przemiany serc nie-
przyjaciół Kościoła. Ufam, że ten 
szturm modlitwy różańcowej z 
różnych stron naszego kraju bę-
dzie miły sercu naszej Matki 
i Królowej. 
 
Nasza postawa w życiu codzien-
nym, w domu i w pracy, modlitwa 

kierowana do Pana Boga w inten-
cjach prywatnych, jak i publicz-
nych: za Kościół Powszechny, za 
Ojca Świętego, Biskupów i Kapła-
nów, za Ojczyznę i nasze rodziny 
oraz wspólnoty, nasze dzieła mi-
łosierdzia są świadectwem rycer-
skości i budują wizerunek Zakonu 
Rycerzy Kolumba. 
 
       Rycerska modlitwa różańco-
wa tematycznie łączy się z rozpo-
czętą peregrynacją wizerunku 
Matki Bożej Niepokalanego Po-
częcia. Mamy wiele spraw, za któ-
re chcemy  podziękować Matce 
Bożej, a zapewne jeszcze więcej, 
które chcemy Jej zawierzyć. Je-
stem przekonany, że jako Rycerze 
Kolumba, którzy oddali się 
w opiekę Maryi, przyjmiemy Ją 
w naszych wspólnotach z ogrom-
ną czcią i szacunkiem. 
 
       Trzydziestego pierwszego 
października zakończono zbiera-
nie podpisów pod Europejską 
Inicjatywą Obywatelską” Jeden z 
Nas”. Rycerze Kolumba są oficjal-
nym ambasadorem tej inicjatywy. 
Udało się zebrać więcej niż wy-
magany milion podpisów, wśród 
których są i nasze, rycerskie. 
Dziękuję Wam, Bracia! Teraz jest 
czas na krok następny. W połowie 
listopada w Krakowie odbędzie 
się I Europejski Kongres Ruchów 
Pro-Life „Jeden z Nas” – jako 
przygotowanie do wysłuchania 
publicznego przed Komisją Euro-
pejską, a także jako początek dal-
szej współpracy międzynarodo-
wych środowisk chroniących ży-
cie w skali całej Europy. Będzie-
my tam, gdyż rycerskim obowiąz-
kiem i zaszczytem jest obrona 
tych, którzy sami tego zrobić nie 
mogą. 
 
Drodzy Bracia, rozpoczynający 
się listopad to szczególny czas 
modlitwy za naszych zmarłych 
Braci Rycerzy, za bliskich z na-

szych rodzin i za wszystkich, któ-
rzy odeszli już do Pana. Pragnę 
przypomnieć o powinności wobec 
rodziny każdego naszego zmarłe-
go Brata. Zarówno modlitwa za 
Zmarłego, jak i troska i pomoc 
jego rodzinie winna mieć miejsce 
cały  rok, to jednak w tych dniach 
ma ona szczególny wymiar.  
 
       Miesiąc listopad to także czas, 
kiedy odbędą się półroczne spo-
tkania Kapelanów Rad (22-23 
listopada) oraz Delegatów Rejo-
nowych (23-24 listopada) 
w miejscowości Gniew nieopodal 
Gdańska. 
 
        Prośmy zatem Boga o błogo-
sławieństwo, byśmy odkrywali te 
drogi, które w Jego planach są 
naszymi drogami, i realizowali te 
zadania, które dla nas Pan prze-
znaczył. Prośmy też o siły i roz-
tropność w naszych działaniach. 
 
Z serdecznym rycerskim pozdro-
wieniem 
 
Vivat Jesus! 
 
Krzysztof Orzechowski 
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Wieści z Rad 

ZBROJA

Rocznica peregrynacji 
obrazu MB z Guadalupe 

w Gdańsku 
 
7 i 8 września 2013, w rocznicę 
ubiegłorocznego nawiedzenia 
kopii obrazu Matki Bożej z Gu-
adalupe w parafii pw. Matki Bo-
skiej Nieustającej Pomocy 
w Gdańsku Brętowie, Rada 15117 
ponownie gościła Obraz. Dwu-
dniowe uroczystości zaszczycił 
swoją obecnością Delegat Stano-
wy Krzysztof Orzechowski wraz 
z Małżonką. 

Po zakończeniu niedzielnej Mszy, 
która sprawowana była przez ka-
pelana gdańskiej Rady—ks. Tade-
usza Chajewskiego, w intencji 
Rycerzy Kolumba i ich Rodzin, 
miało miejsce wręczenie Cele-
bransowi alby z wyszywanym 
logo Zakonu oraz Wielkiemu Ry-
cerzowi Rady 15117 br. Piotrowi 
Ropel—insygniów Delegata Rejo-
nowego. Uroczystego wręczenia 
insygniów dokonał Delegat Sta-
nowy Krzysztof Orzechowski. 
Uroczystości związane z nawie-
dzeniem obrazu Matki Bożej 
z Guadalupe zakończyły się 
w niedzielę wieczorem Apelem 
Jasnogórskim. 
 
Rycerze odnowili kapliczkę 

 
W październiku 
2013 Rycerze z Rady 
15588 w Dobrzecho-
wie odnowili ka-
pliczkę na cmenta-
rzu. Dzięki sponso-
rom udało się zabez-
pieczyć materiały 
budowlane potrzebne na remont. 
 

Pierwsza Rada 
w Diecezji Pelplińskiej 

 
20 października 2013 roku odby-
ło się pierwsze spotkanie nowo-
powstałej Rady Rycerzy Kolumba 

działającej przy Parafii Miłosier-
dzia Bożego w Lęborku. W obra-

dach uczestniczył Delegat Rejo-
nowy br. Piotr Ropel z Gdańska. 
Warto zaznaczyć, że jest to pierw-
sza Rada na terenie Diecezji Pel-
plińskiej. 
 

Peregrynacja obrazu MB 
Niepokalanego Poczęcia 

 
19 października 2013 roku w Ra-
dzie 15142 w Ostrowcu Św. rozpo-
częła się peregrynacja obrazu MB 
Niepokalanego Poczęcia. 

By sprostać temu wyróżnieniu, 
Rycerze Kolumba przygotowali 
program nawiedzenia parafii. Po 
uroczystym wprowadzeniu i przy-
witaniu Niepokalanie Poczętej 
w obrazie z Bazyliki Katedralnej 
Notre-Dame w Quebec, Rycerze 
na pamiątkę tej wyjątkowej chwili 
rozdali wszystkim wiernym Ró-
żańce, które zostały poświęcone 
przez kapelana Rady ks. dziekana 
Zbigniewa Wiatrka, proboszcza 
parafii MB Saletyńskiej. 
 

Warsztaty 
Pogłębiania Wiary 

 
W dniach 27-29 września 2013 
roku, w Ośrodku Konferencyjno 
– Rekolekcyjnym Archidiecezji 
Łódzkiej w Porszewicach, odbyły 
się Warsztaty Pogłębiania Wiary 
dla Rycerzy Kolumba ze wszyst-
kich Rad lokalnych w Polsce. 
 
Motywem przewodnim Warszta-
tów prowadzonych przez ks. dra 
Tomasza Kraja, Kapelana Stano-
wego Pomocniczego Zakonu Ry-

cerzy Kolumba w Polsce, była 
Encyklika Ojca Świętego Fran-
ciszka „LUMEN FIDEI”. W czasie 
pierwszej sesji Warsztatów 
uczestnicy zostali zaznajomieni 
z samą treścią Encykliki, w spo-
sób pogłębiony poprzez spojrze-
nie teologiczne prowadzącego 
warsztaty. Szczególnie ważne 
w tym momencie były słowa doty-
czące wprost naszej wiary. „Wiara 
jest tym światłem, które na nowo 
trzeba odkryć, dlatego pilne staje 
się odzyskanie światła, które jest 
właściwą cechą wiary, bo kiedy 
gaśnie jej płomień, wszystkie inne 
światła tracą w końcu swój 
blask.” 

W niedzielę Delegat Stanowy, 
nawiązując do przesłania tego-
rocznej Najwyższej Konwencji 
„Bądźcie Opiekunami Bożych 
Darów” mówił o różnorakich da-
rach, które dostajemy od Pana 
Boga. W tym kontekście przed-
stawił nasz udział w realizacji 
zbierania podpisów w ramach 
projektu „Jeden z Nas” oraz zwią-
zanej z tym projektem Konferen-
cji w Krakowie w listopadzie br. 
 
Kapelan krakowskiej Rady - 

Kanonikiem Gremialnym 
 
W sobotę 19 
październi-
ka 2013 ro-
ku, Kapelan 
Rady 14000 
im. Jana 
Pawła II w 
K r a k o w i e ; 
ks. dr Marek 
L e ś n i a k , 
otrzymał z 
rąk kardy-
nała Stani-
sława Dziwisza - metropolity kra-
kowskiego - nominację do Kapi-
tuły Kolegiackiej przy Bazylice 
św. Floriana, zostając tym samym 
- kanonikiem gremialnym. 
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Stopień Patriotyczny w Łomży 

ZBROJA

Dziewięćdziesięciu Rycerzy Ko-
lumba awansowano 26 paździer-
nika br. do Stopnia Patriotyczne-
go. Uroczystość rozpoczęła się 
Mszą Świętą w katedrze w Łomży. 
Zaszczytu dostąpili również bi-
skupi łomżyńscy: Janusz Step-
nowski, Tadeusz Bronakowski 
i Stanisław Stefanek. Są to pierw-
si biskupi w Polsce - po Kardyna-
le Franciszku Macharskim - któ-
rzy otrzymali Stopień Patriotycz-
ny. 

Pasowania na Stopień Patriotycz-
ny dokonał Mistrz Stopnia Patrio-
tycznego w Polsce, Krzysztof 
Orzechowski. Na znak przynależ-
ności do stopnia patriotycznego 
awansowani rycerze otrzymali 
pendent i odznakę tego stopnia. 

Przywilejem i zaszczytem Rycerzy 
tego stopnia jest możliwość przy-
wdziania galowego stroju rycer-
skiego, którego będą mogli uży-
wać podczas uroczystości rycer-
skich i kościelnych, tworząc tzw. 
Korpus Reprezentacyjny. 

Przed uroczystością w łomżyń-
skiej katedrze odbyła się konfe-
rencja pt. "Rycerze Kolumba. 

W służbie Jednemu. 
W służbie wszystkim". 
Jej celem było przy-
bliżenie duszpaste-
rzom i kandydatom 
do parafialnych Rad 
Rycerzy Kolumba 
istoty i metod ich działania oraz 
poznanie jednej z form zaangażo-
wania mężczyzn w Kościele. Hi-
storię Zakonu Rycerzy Kolumba, 
jako największej bratniej organi-
zacji męskiej Kościoła Katolickie-
go przybliżył dr Krzysztof Zycho-
wicz, z kolei temat  Ewangelizują-
ce miłosierdzie - Rada Rycerzy 
Kolumba błogosławieństwem dla 
parafii" przedstawił Kapelan Re-
jonowy, ks. Adam Izbicki. Formy 
działalności Rycerzy Kolumba 
przedstawił brat Stefan Otremba. 

Rycerze Kolumba wspierają Sto-
licę Apostolską w jej trosce 
o Kościół powszechny zarówno 
materialnie, jak i codzienną mo-
dlitwą za Papieża oraz działalno-
ścią apostolską w różnych diece-
zjach i parafiach. Dziękował im 
za to Franciszek, przyjmując 
w watykańskiej Sali Klementyń-
skiej przedstawicieli tej najwięk-
szej dziś na świecie organizacji 

laikatu katolickiego. Powstała 
w XIX wieku w USA, obecna jest 
teraz także w wielu innych kra-
jach, w tym i w Polsce. Zrzesza 
już blisko 2 mln mężczyzn 
na całym świecie. 
 
„Niech modlitwa, dawanie świa-
dectwa wierze i troska o najbar-
dziej potrzebujących braci będą 
zawsze filarami waszych działań 
indywidualnych i wspólnych. 
Wierni wizji, jaką wskazał wasz 
założyciel, sługa Boży ks. Micha-
el McGivney, szukajcie nadal 
nowych dróg, by być na świecie 

zaczynem Ewangelii i siłą du-
chowej odnowy społeczeństwa. 
Kiedy dobiega już końca Rok 
Wiary, polecam was szczególnie 
wstawiennictwu św. Józefa, 
opiekuna Świętej Rodziny. Jest 
on wspaniałym wzorem męskich 
cnót stałości, uczciwości i wier-
ności, które Rycerze Kolumba 
zobowiązują się zachowywać, 
kultywować i przekazywać przy-
szłym pokoleniom katolickich 
mężczyzn” – powiedział Papież. 
 
 
Źródło: opoka.org.pl 
(rv/dg, © Radio Vaticana 2013) 

Papież do Rycerzy Kolumba 
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Peregrynacja 

ZBROJA
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Program Modlitwy Maryjnej na 
cześć Niepokalanego Poczęcia 
prowadzony jest dla uhonorowa-
nia Matki Bożej, która zajmuje 
centralne miejsce w życiu naszego 
Zakonu oraz dla podkreślenia 
faktu, iż Kościół w Północnej 
Ameryce zawsze odznaczał się 
szczególnym nabożeństwem 
do Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. 
 
Pierwsza katedra w Nowym Świe-
cie na północ od Meksyku była 
pod wezwaniem Niepokalanego 
Poczęcia, a biskupi Stanów Zjed-
noczonych ogłosili Maryję noszą-
cą tytuł Niepokalanego Poczęcia 
Patronką narodu. Obraz Matki 
Bożej, wokół którego skupia się 
program modlitw jest reproduk-
cją obrazu Niepokalanego Poczę-
cia Maryi, który znajduje się 
w Bazylice Katedralnej Notre-
Dame de Québec. Został on na-
malowany w 1925 roku przez Sio-
strę Marię od Eucharystii, Siostrę 
Szarytkę z Quebecu, na miejsce 
XVIII-wiecznego obrazu, który 
spłonął podczas pożaru katedry 
w 1922 r. 
 
Ceremonia inaugurująca Pro-
gram Modlitwy Maryjnej na cześć 
Niepokalanego Poczęcia Matki 
Bożej odbyła się 7 sierpnia 2013 r. 
podczas 131 Najwyższej Konwen-
cji w San Antonio, w Teksasie. 
Ceremonii przewodniczył Naj-

wyższy Kapelan ks. Arcybiskup 
William E. Lori z Baltimore, naj-
starszej diecezji w Stanach Zjed-
noczonych. Podczas ceremonii 
przemawiał Arcybiskup Quebecu 
Gérald Cyprien Lacroix, I.S.P.X, 
prymas Kanady, który powiedział 
do zebranych: „Niech Matka Boża 
towarzyszy naszemu Kościołowi 
i wszystkim członkom naszego 
Zakonu na całym świecie. Jak 
ona, chcemy otworzyć się na Du-
cha Świętego i być gotowi, by re-
alizować Boży plan w dzisiejszym 
świecie. Idąc za przykładem Naj-
świętszej Panny, chcemy z po-
śpiechem wyruszyć, by nieść Do-
brą Nowinę Ewangelii światu, 
który potrzebuje Nadziei i Praw-
dy oraz Miłości Jezusa Chrystu-
sa”. W uroczystej inauguracji 
wzięli udział również Delegaci 
Stanowi z całego Zakonu, którzy 
szli w procesji niosąc oprawione 
reprodukcje obrazu. 
 
Obrazy zostały poświęcone 
w imieniu Papieża Franciszka 
przez Jałmużnika Jego Świątobli-
wości, ks. Arcybiskupa Guido 
Pozzo w święto Świętych Piotra i 
Pawła 29 czerwca 2013 r. Pod 
nadzorem Delegatów Stanowych, 
obrazy te będą pielgrzymowały od 
Rady do Rady w każdej jurysdyk-
cji, w ramach Programu Modli-
twy Maryjnej obejmującego cały 
Zakon. Jest to już 16-ty program 
modlitw Rycerzy Kolumba sku-

piający się wokół świętego obra-
zu. Pierwszy taki program został 
zorganizowany w 1979 roku 
z obrazem Matki Bożej z Guade-
lupe, Patronki Ameryk. W ra-
mach przygotowań do obchodów 
stulecia Zakonu w 1982 roku, 
rozpoczęliśmy drugi program, 
również na cześć Niepokalanego 
Poczęcia Matki Bożej. Na prze-
strzeni lat, Matka Boża była 
czczona przez Rycerzy pod wielo-
ma tytułami: Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy, Matki Boskiej 
Częstochowskiej,  Madonny 
Poczajowskiej, Matki Bożej Wnie-
bowziętej, Naszej Pani Nowego 
Adwentu, Pani Różańca Świętego 
oraz Matki Bożej Miłosierdzia. 
W programach modlitw pielgrzy-
mowały również obrazy Najświęt-
szej Rodziny i Miłosierdzia Boże-
go. W ramach tych programów 
obejmujących cały Zakon, ponad 
16 milionów ludzi modliło się 
podczas około 140 000 spotkań 
modlitewnych prowadzonych 
w lokalnych radach i parafiach. 
 
 
 
Koordynatorem peregrynacji 
obrazu Matki Bożej Niepokala-
nego Poczęcia w Polsce jest 
br. Włodzimierz Stec. 


