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Prześlij materiały 
do nowego numeru 

Prosimy o przesyłanie materia-
łów do kolejnego numeru. 
 

Do tekstu prosimy załączać 
jedno zdjęcie o wyższej rozdziel-
czości (w przeciwieństwie do 
materiałów przesyłanych do 
publikacji w serwisie interneto-
wym, gdzie może być więcej zdjęć 
i powinny mieć szerokość 1200 
pikseli). 

Materiały do e-biuletynu prosimy 
przesyłać na adres e-mail: 
zbroja@rycerzekolumba.com 
 
Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skracania i poprawiania prze-
słanych materiałów! 
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Nowowybrana Rada Stanowa 
na Rok Bratni 2016/17 

 

Delegat Stanowy 
Andrzej Anasiak 

 
Sekretarz Stanowy 

Tomasz Wawrzkowicz 
 

Skarbnik Stanowy 
Krzysztof Zuba 

 
Radca Stanowy 

Andrzej Stefaniuk 
 

Kustosz Stanowy 
Dariusz Wolniak 

 
Nowa Rada Stanowa rozpocznie pracę 1 lipca 2016 roku. 
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Słowo Delegata Stanowego 

Zacni Kapelani Rad 

Bracia Rycerze, 

Przepełnieni wdzięcznością za 
wspólne świętowanie VI Konwencji 
Stanowej oraz Jubileuszu 10 lat dzia-
łalności Rycerzy w Polsce swoje po-
dziękowanie kierujemy do Braci Ry-
cerzy pracujących w Radach Lokal-
nych Diecezji Łomżyńskiej. 

 Na ręce Delegata Rejonowego 
Zbigniewa Brzósko oraz Kapelana 
Adama Izbickiego składam gorące 
Bóg zapłać. To wspaniałe wydarzenie 
pozostanie w pamięci wszystkich De-
legatów, naszych Małżonek,  Kapela-
nów i  zaproszonych gości.  Jestem 
przekonany, że owoce naszej obecno-
ści na ziemi łomżyńskiej będą udzia-
łem wszystkich Rycerzy Kolumba. 

Wkroczyliśmy w ostatni etap Ro-
ku Bratniego 2015/2016. Jest to czas 
podsumowania pracy Liderów Rad 
Lokalnych, złożenia sprawozdania 
i dokonania wyborów Wielkiego Ry-

cerza i jego zespołu. Jak ważne to 
działanie, wiedzą te Rady, które mają 
kilkuletnie doświadczenie. Zespół 
mężczyzn prowadzących Radę Lokal-
ną bierze na siebie odpowiedzialność 
za realizację celów obejmujących ob-
szar członkostwa i realizację założeń 
programowych. Drogą do sukcesu 
w każdym zadaniu - bez względu na 
obszar, którego on dotyka, czy to 
życia zawodowego, rodzinnego, spo-
łecznego -  jest jasno określony cel. 
W działalności Rycerzy Kolumba 
w Polsce ten cel to: 100% polskich 
rad – Najwybitniejszą Radą. Choć 
każda z Rad Lokalnych realizuje ten 
cel wybierając kierunek właściwy dla 
siebie, to  wszyscy idziemy w jednym 
kierunku. Ta różnorodność dróg doj-
ścia do sukcesu jest ogromną warto-
ścią, którą powinniśmy pielęgnować. 
Zachęcam i proszę Delegatów Rejo-
nowych, by pomogli Wielkim Ryce-
rzom w realizacji tego celu. Niech 
w Twoim Rejonie rozwój członkostwa 
i realizacja działań programowych 
pomoże osiągnąć  tytuł Najwybitniej-
szej każdej Radzie Lokalnej. 

Kontynuując obchody 1050 Rocz-
nicy Chrztu Polski zachęcam Braci do 
udziału w pielgrzymce mężczyzn 
i młodzieńców do Piekar Śląskich, 
która się odbędzie 29.05.2016 r. Piel-
grzymowanie pod hasłem „ Gdzie 
chrzest tam nadzieja” będzie okazją 
dla Rycerzy ze Śląska, Zagłębia, Ma-
łopolski i innych rejonów kraju do 
czynnego włączenia się w obchody 
tej ważnej rocznicy. 

Realizacja projektów związanych 
ze Światowymi Dniami Młodzieży 
angażuje każdą Radę Lokalną,  
zwłaszcza zaś zespól tych z nas, któ-

rzy podjęli się zadania koordynowa-
nia prac związanych z wolontariatem 
ŚDM. Proszę raz jeszcze każdego 
z Was o pomoc w realizacji tego zada-
nia, w takim zakresie, w jakim tę po-
moc możecie ofiarować. Nadal poszu-
kujemy wolontariuszy, osoby chętne 
do pracy w czasie tego spotkania 
młodych. Przy tej okazji raz jeszcze 
dziękuję tym Radom Lokalnym, które 
włączyły się w sfinansowanie pobytu 
wolontariuszy z Ukrainy. Wasza po-
stawa jest potwierdzeniem realizacji 
Jedności, Braterstwa i Miłosierdzia. 

Jubileuszowy Rok Miłosierdzia to 
także czas pielgrzymowania, do któ-
rego zachęca Ojciec Święty Franci-
szek. Wielu z nas uczestniczyć będzie 
w pielgrzymkach z parafii, z diecezji 
- wybierając się na nią osobiście bądź 
z najbliższymi.  Po raz dziesiąty 
21 maja 2016 r. odbędzie się Męska 
Nocna Pielgrzyma z Radomia do Mat-
ki Bożej Pocieszenia w Błotnicy. Za-
chęcam Braci do udziału w tym wy-
jątkowym sposobie modlitwy. Z ini-
cjatywy Braci Rady 14004 w Radomiu 
organizowana jest także Piesza Piel-
grzymka „Via Misericordia” z Rzymu 
do Krakowa – Łagiewnik. Zachęcam 
do choćby częściowego udziału 
w tym historycznym wydarzeniu.  

Proszę Was Bracia, byście pamię-
tali o sprawach Rycerzy Kolumba, 
o  Funkcjonariuszach Stanowych 
i sprawach naszej Ojczyzny w swoich 
modlitwach. 

Z rycerskim pozdrowieniem 

Vivat Jezus! 
Andrzej Anasiak 
Delegat Stanowy  
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 
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Katecheza 50 
maj 2016 

 

Drodzy Bracia Rycerze, 

kontynuując zagadnienie wierno-
ści i nierozerwalności małżeństwa 
doszliśmy do etapu przygotowania 
do małżeństwa, jakim jest narzeczeń-
stwo. Jest ono bardzo dobrze opisane 
na nastepującej stronie internetowej: 
www.kofc.pl/przek/20160513, gdzie 
Autorka pokazuje sens tego okresu 
przygtowania do małżeństwa, różni-
cę pomiędzy dobrym jego przeży-
ciem, tj. z zachowaniem cnoty czysto-
ści a złym przeżyciem, kóre przypo-
mina często jakąś formę konkubina-
tu. 

 

Dlatego nie powtarzając tego, co 
tak mądrze opisane na wskazanej 
stronie internetowej, chciałbym przy-
pomnieć różnicę pomiędzy dobrym 
uczynkiem a grzechem, która to róż-
nica z racji na swą specyfikę w wielu 
wypadkach powoduje zaskoczenie. 
Bardzo często bywa, że grzech polega 
nie tyle na „zrobieniu” czegoś złego, 
co na nieuporządkowanym użyciu 
czegoś, co samo w sobie jest dobre, 
na wykorzystaniu czegoś dobrego 
w zły sposób. Bardzo dobrze to widać 
właśnie w konteście przedmałżeń-
skim, gdy wielu ludzi decyduje się na 
pożycie seksualne nie będąc jeszcze 
małżonkami. Ludzie ci pytają często, 
co złego w tym, że współżyją ze sobą, 
skoro są już narzeczonymi. Czy seks 
(współżycie seksualne) jest czymś 
złym? Nie ma krótkiej odpowiedzi na 
to pytanie, czyli odpowiedzi: „tak” lub 
„nie”. Odpowiedź brzmi: seks w jego 
postaci uporządkowanej jest dobry, 
seks nieuporządkowany jest złem. 
Seks uporządkowany to inaczej akt 
małżeński i ta nazwa mówi kiedy po-
życie seksualne jest dobrem (w przy-
padku małżonków chrześcijańskich 
jest nawet zasługą na wieczność!). 
Jest on więc dobry tylko wtedy, gdy 
jest uporządkowany, gdy ma miejsce 
w ramach małżeństwa, pomiędzy 
małżonkami połączonymi nieroze-

rwalnym węzłem małżeńskim. I tylko 
wtedy! Każda inna forma seksu jest 
nadużyciem; jest jego nieuporządko-
waną formą i przez to jest grzechem, 
z racji na wagę tego uczynku w życiu 
człowieka, jest grzechem ciężkim, 
który niszczy przyjaźń z Bogiem 
(grzech ten prowadzi do utraty stanu 
łaski uświęcającej). 

 

Jest też wiele innych sposobów 
nadużywania (używania w sposób 
nieuporządkowany) rzeczy, które są 
dobre. Bywa, że tych sposobów złego 
używania jest tak wiele, że człowiek 
zaczyna myśleć, iż każde użycie danej 
rzeczy jest złem. Na przykład alkohol. 
Spożywanie alkoholu nie musi być 
czymś złym. Kieliszek wina czy nawet 
mocniejszego trunku użyty w ramach 
przyjęcia, wzniesienie toastu, nie musi 
być niczym złym. Jednak użycie takie-
go samego alkoholu w ilości, która 
prowadzi do ograniczenia lub zabu-
rzeń świadomości albo spożycie go 
przez osoby młodociane to bardzo 
znane formy nieuporządkowanego 
używania alkoholu. Nawet narkotyk, 
jeśli dobrze użyty (np. w medycynie 
jako środek znieczulający) może być 
dobry. Podobnie środek lokomocji: 
często słyszy się o szaleńcach na mo-
tocyklach lub w szybkich autach 
sportowych. Czy motocykl lub auto 
sportowe to coś złego? Jeśli jest użyte 
w sposób odpowiedzialny, przy za-

chowaniu przepisów ruchu drogowe-
go, to trudno je określić jako coś złe-
go. Złe stają się one, gdy człowieka je 
zaczyna używać w sposób nieupo-
rządkowany, np. bez liczenia się z za-
sadami bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego. 

 

Dlaczego zajmujemy się takimi 
sprawami, jak uporządkowany czy 
nieuporządkowany sposób używa-
nia? Ponieważ, niestety, także w Pol-
sce dzisiaj rodzice kapitulują wobec 
swoich synów i córek, które chcąc 
poużywać tego świata, pytają, co złe-
go w tym, że współżyją seksualnie, 
skoro rodzice też to robią. Różnica 
polega właśnie na tym, że w pierw-
szym przypadku mamy do czynienia 
z czymś nieuporządkowanym i przez 
to z ciężkim przewinieniem moral-
nym, a w drugim z działaniem, które 
jest moralnie dobre a nawet jest za-
sługą.  

 

Ten i inne przykłady braku upo-
rządkowania (niewłaściwego użycia) 
różnych rzeczy pokazują też, na czym 
najczęściej koncentrują się wrogowie 
Boga: nie na wymyślaniu czegoś nad-
zwyczajnego, nowego; raczej na bu-
rzeniu ustanowionej przez Boga har-
monii, na burzeniu porządku, który 
On ustanowił. „Zaletą” takich działań 
jest też i to, że propozycje wrogów 
Boga w pewien sposób nawiązują do 
tego, co On sam proponuje i nakazu-
je. Różnica pomiędzy tymi dwoma 
propozycjami wydaje się całkiem nie-
znaczna. Ta pozornie niewielka różni-
ca zmienia jednak zupełnie wartość 
tego, co człowiek czyni: zamiast waż-
nego dobra mamy do czynienia z po-
ważnym przewinieniem moralnym, 
z ciężkim grzechem. Jako Rycerze 
Kolumba musimy być świadomi tej 
różnicy i zachować czujność.  

 

 

Wszystkie katechezy są dostępne 
na stronie: 
www.RycerzeKolumba.com 

Katecheza Kapelana 

Ks. dr hab. Tomasz Kraj 
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„Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. 
Trzeba przekazywać święty ogień 
miłosierdzia. W miłosierdziu Boga 
świat znajdzie pokój, a człowiek 
szczęście”. 

                                                                                                          
Jan Paweł II 17.08.2002 

 

„Jezus Miłosierny w Sanktuarium 
w Krakowie czeka na Was. Ma tak 
wiele do powiedzenia każdemu 
z Was. Przyjdźcie do Niego i nie bójcie 
się by powiedzieć Mu: Jezu ufam 
Tobie!” 

                                                                                                 
Papież Franciszek 15.08.2015 

 

 

Piesza pielgrzymka 
z Rzymu do Krakowa-

Łagiewnik w dniach 
27.05– 22.07.2016r. 
a także wyznaczenie 

szlaku pielgrzymowania 
VIA MISERICORDIA 

z Rzymu do Krakowa. 

Na przestrzeni 1050 lat chrześci-
jaństwa w Polsce wielu rodaków, 
w tym polscy Święci pielgrzymowali   
z Krakowa do Rzymu.  

W Jubileuszowym Roku Miłosier-
dzia Papież Franciszek zaprasza 
wszystkich ludzi, a szczególnie mło-
dzież do Krakowskiego Sanktuarium 
Miłosierdzia w Łagiewnikach. 

Młodzież, poszukująca sensu życia 
i głębi autentycznej wiary kształtują-
cej ich życiowe wybory może uczyć 
się od św. Faustyny i św. Jana Pawła II 
jak dzisiaj w miłosierdziu odnaleźć 
świat prawdziwych wartości i stać się 
dla innych apostołami miłosierdzia. 

W odpowiedzi na to zaproszenie 
Rycerze Kolumba pragną dołożyć 
swoją cząstkę do dzieła miłosierdzia 
organizując Pieszą Pielgrzymkę Szla-
kiem Miłosierdzia z Rzymu do Krako-
wa.  

Chcemy od Grobu Piotra dotrzeć 
do Jezusa Miłosiernego, od podstaw 
wiary do współczesnej formy wiary 
realizowanej w miłosierdziu. 

Planujemy nie tylko przejść ten 
szlak osobiście, ale naszym pragnie-

niem jest oznakowanie i opisanie 
szlaku VIA MISERICORDIA w połącze-
niu z tekstami z Pisma św. i Dzien-
niczka św. Faustyny w języku polskim 
i angielskim, tak, aby przez przygoto-
wane i udostępnione materiały za-
prosić innych do pójścia drogą pogłę-
bienia swojej wiary i odkrywania ta-
jemnicy Bożego Miłosierdzia. 

Droga Miłosierdzia 
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Rozważając modlitwę różańcową 
razem z Maryją pragniemy 
"naśladować Chrystusa", chcemy na 
nowo przeżywać zbawcze wydarze-
nia, w których Ona uczestniczyła od 
Niepokalanego Poczęcia Jezusa aż po 
wyniesienie Jej na Królową. Rozważa-
jąc wydarzenia z życia naszego Zba-
wiciela i Jego Matki chcemy stawać 
się lepsi, kształtować naszą osobo-
wość i odnawiać naszą miłość do Bo-
ga i ludzi. 

Tomasz a Kempis w swoim dziele 
O naśladowaniu Jezusa Chrystua na-
pisał:"Kto idzie za mną, nie błądzi 
w ciemnościach – mówi Pan. Oto sło-
wa Jezusa Chrystusa, w których za-
chęca nas, abyśmy Go naśladowali, 
jeśli chcemy naprawdę żyć w świetle 
i uwolnić się od ślepoty serca. Staraj-
my się więc rozpamiętywać jak naj-
gorliwiej życie Jezusa Chrystua". 

 

Tajemnice chwalebne 
 

Zmartwychwstanie 
 

"Kontemplacja oblicza Chrystusa 
nie może zatrzymać się na wizerunku 
Ukrzyżowanego. Chrystus jest Zmar-
twychwstałym". (RVM 23) Kontem-
plując Zmartwychwstałego Jezusa na 
nowo odkrywamy motywy naszej 
wiary, uczestniczymy w radości po-
nownego objawienia się Żywego 
i Zmartwychwstałego Pana i Mistrza. 
Mamy udział w radości Maryi, Apo-
stołów – uczniów z Emaus i Marii 
Magdaleny (por. 1 Kor 15, 14). Powstać 
z martwych – tą tajemnicą wiary żyje-
my codziennie, gdy podnosimy się 
z naszych grzechów, upadków i sła-
bości. Kiedy mimo wszystko dźwiga-
my się, aby nie trwać "w upadku", nie 
poddawać się i żyć nadzieją. Codzien-
nie mamy zło zwyciężać dobrem 
i nienawiść miłością. 

Tomasz a Kempis napisał: "Gdy 
przyjdzie dzień sądu, nie zapytają nas 
o to, cośmy czytali, lecz cośmy czynili. 
Lepiej jest unikać grzechu, niż uciekać 
od śmierci". 

Wniebowstąpienie 
 

Po dokonaniu dzieła Odkupienia 
Jezus powrócił do domu Ojca w niebie 
i zasiada po Jego prawicy. Wstąpił do 
nieba, aby każdemu z nas przygoto-
wać tam mieszkanie na wieczność 
(por. J 14, 2-3). Jezus daje nam nadzie-
ję, że i dla nas przyjdzie czas 
"wstąpienia" – wejścia do domu Ojca. 
Zanim jednak dostąpimy radości 
wiecznej, zanim wejdziemy do domu 
Ojca, mamy obowiązek czynić niebo 
tu i teraz, na ziemi, w sobie i wokół 
siebie. Kiedy w imię Chrystusa prze-
baczamy sobie wzajemnie winy i ura-
zy, to już czynimy niebo w sobie i wo-
kół siebie. To nasze "ziemskie niebo" 
jest przedsionkiem nieba w wieczno-
ści. 

Tomasz a Kempis radzi: "Wielu ma 
dzisiaj Jezus tych, co kochają Jego 
Królestwo Niebieskie, ale mało takich, 
którzy dźwigaliby Jego krzyż. Wielu 
ma spragnionych Jego pocieszenia, 
lecz mało pragnących dzielić z Nim 
ból. Wielu znajdzie przyjaciół do sto-
łu, ale mało do postu". 

 

Zesłanie Ducha Świętego 
 

W dniu Pięćdziesiątnicy oblicze 
Kościoła ukazuje się nam jak jedna 
wielka rodzina zebrana wraz z Maryją 
w Wieczerniku. Rodzina ta zostaje 
ożywiona "potężnym wylaniem" Du-
cha Świętego (por. RVM 23). Ogrom-
ne wylanie ognia i płomieni. Musimy 
dobrze i poprawnie pojąć to "owe 
wylanie" Ducha Świętego na Kościół, 
na nas. Musimy uświadomić sobie 
nowe życie w Chrystusie i musimy 
pojąć tę nową rzeczywistość Kościoła. 

Tomasz a Kempis podpowiada: 
"Im ktoś ma więcej w sobie we-
wnętrznego skupienia i prostoty, tym 
liczniejsze i wznioślejsze rzeczy poj-
muje bez trudu". 

 

 

 

Wniebowzięcie 
 

Do chwały nieba, do wiecznego 
życia, do którego wstąpił już Jej Syn 
i zasiada po prawicy Ojca, zostaje 
wzięta Maryja. Ona też zasiądzie 
w domu Ojca. Wniebowzięcie Maryi 
jest konsekwencją Niepokalanego 
Poczęcia. "Coś", co jest bez grzechu, 
nie przemija, nie traci swej wartości, 
nie rozpada się. Owoce łaski i kon-
templacji trwają wiecznie. Tradycja 
ludowa mówi nam, że Maryja zasnęła, 
to nie był pogrzeb, Ona wraca do do-
mu Ojca. Wśród radosnego śpiewu 
i weselnej muzyki, wśród kwiatów 
i tańca zostaje odprowadzona do 
bram nieba. Ona nas poprzedza, 
a tęsknota staje się miarą naszej mi-
łości. 

Tomasz a Kempis: "Marność nad 
marnościami i wszystko marność 
oprócz jednego: miłować Boga i Jemu 
służyć. To jest mądrość najwyższa, 
przez odrzucenie świata dążyć do 
Królestwa niebieskiego". 

 

Ukoronowanie Najświętszej 
Maryi Panny 

 

Maryja zostaje ukoronowana 
w chwale nieba i jaśnieje jako Królowa 
aniołów i świętych. My także może-
my ukoronować Maryję w naszym 
sercu i duszy, bardziej niż na obra-
zach, czy figurach. Ukoronować do-
brem, miłością i modlitwą w naszym 
codziennym życiu. Być blisko Maryi 
i razem z Nią naśladować Chrystusa 
w naszym życiu, to najlepsza droga 
do zbawienia, droga naszego powro-
tu do domu Ojca w niebie. 

Tomasz a Kempis pisze: "Nie usta-
waj nigdy w modlitwie. Jest ona istotą 
życia chrześcijańskiego. Ona zadaje 
gwałt Sercu Bożemu i wyjednuje nam 
potrzebne łaski". 

Rozważania na V niedzielę maja 
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Św. Stanisław 
 

...przyszedł na świat w Szczepano-
wie koło Bochni (dzisiejszy powiat 
brzeski, Diecezja Tarnowska) około 
roku 1030. Jego rodzice prawdopo-
dobnie nosili imiona Wielisław i Bo-
gna (według przekazu Jana Długo-
sza), zaś nazwisko rodowe Świętego 
brzmiało Turzyna. Imię, które otrzy-
mał na chrzcie, oznacza: Stań się 
sławny. 

O miejscu urodzenia św. Stanisła-
wa dowiadujemy się z trzynasto-
wiecznych przekazów. Szczepanów 
wymieniają: w "Kronice polskiej" 
bł. Wincenty Kadłubek oraz domini-
kanin Wincenty z Kielczy, autor dzieł 
sporządzonych ok. 1240 r. na potrze-
by procesu kanonizacyjnego św. Sta-
nisława. O Szczepanowie jako miejscu 
urodzenia św. Stanisława pisze także 
nasz wielki historyk Jan Długosz 
w "Żywocie św. Stanisława", spisa-
nym w 1465 r. 

Wedle tradycji, matka powiła 
św. Stanisława wracając z pola. Pola-
nę, na której urodził się Święty, ota-
cza dziś mur. Pośrodku polany wznie-
siono niewielką kaplicę.  Obok kaplicy, 
na wysokiej kolumnie, stoi figura 
św. Stanisława w biskupiej szacie. 

Św. Stanisław znajomość podstaw 
wiary wyniósł niewątpliwie z domu 
rodzinnego. Gruntowne wykształce-
nie uzyskał w Krakowie w szkole ka-
tedralnej lub w pobliskim opactwie 
tynieckim. Kształcił się również za 
granicą: w Paryżu - jak pisze kroni-
karz Jan Długosz lub w Liege w Belgii 
- jak wynika z najnowszych badań 
historycznych. 

Św. Stanisław otrzymuje sakrę 
biskupią w 1072 r. Wykształconego 
kapłana powołano najpierw na kano-
nika katedry wawelskiej. Gdy zmarł 
biskup krakowski Lambert Suła,   św. 
Stanisław został jego następcą. Objął 
Diecezję Krakowską rozciągającą się 
na obszarze 55 tys. km kw. i liczącą 
ok. 200 tys. wiernych. Biskup Stani-
sław bardzo zabiegał o budowę no-

wych kościołów i placówek duszpa-
sterskich. Prawdopodobnie dzięki 
niemu utworzono parafię w jego ro-
dzinnym Szczepanowie - osobiście 
poświęcił wzniesioną tam świątynię. 
Biskup dbał też  o rozwój zakonów, 
które znacznie przyczyniały się do 
umocnienia chrześcijaństwa wśród 
ludności. Porządkował i wzmacniał 
organizację Kościoła  w Polsce. 

Biskup Stanisław nabył od rycerza 
Piotra (zwanego Piotrowinem) wieś, 
a należność za nią zapłacił w srebrze.  
Po śmierci Piotra jego krewni zaczęli 
domagać się od  biskupa zwrotu po-
siadłości. Sprawa toczyła się przed 
sądem królewskim. Pozbawiony moż-
liwości udowodnienia prawdy 
św. Stanisław udał się do grobu ryce-
rza. Tam spędził trzy dni na poście 
i prosił Boga, aby zmarły szlachcic 
wstał z grobu. Następnie polecił wy-
dobyć szczątki pochowanego trzy 
lata wcześniej człowieka. Wtedy, na 
oczach licznie zgromadzonych ludzi,  
szlachcic  Piotr wyszedł z grobu. 
Przywiedziony przed trybunał kró-
lewski zaświadczył, że sprzedał wieś 
św. Stanisławowi. Wobec tak niezwy-
kłego świadectwa król wydał wyrok 
korzystny dla biskupa. Rycerz Piotr 
zapytany, czy chciałby przez kilka lat 
cieszyć się życiem, odpowiedział, że 
woli wrócić do grobu, gdyż niebawem 
czeka go koniec mąk czyśćcowych. 

Piotrowina była wioską położoną 
za Wisłą w Archidiecezji Lubelskiej 
i tam został wybudowany kościół ku 
czci św. Stanisława w 1440 roku.  

W pracy na rzecz Kościoła św. Sta-
nisława początkowo silnie wspierał 
król Bolesław Śmiały. Jednak później 
doszło między nimi do ostrego kon-
fliktu, który zakończył się męczeńską 
śmiercią biskupa oraz opuszczeniem 
kraju przez króla.  

Z relacji bł. Wincentego Kadłubka 
dowiadujemy się, że św. Stanisław nie 
mógł pogodzić się z krzywdzącym 
nieraz poddanych postępowaniem 
króla. Upominał władcę, wzywał go 
do opamiętania się i zaniechania 
okrucieństw wobec poddanych. Prze-
strzegał, że łamanie praw moralnych 

może doprowadzić do końca jego 
panowania. Gdy upomnienia nie po-
skutkowały, biskup rzucił na króla 
klątwę. Nie znoszący sprzeciwu mo-
narcha postanowił ukarać biskupa. 
Kronikarz Gall pisze, że skazał bisku-
pa na śmierć przez "obcięcie człon-
ków". Według Mistrza Wincentego, 
porywczy władca osobiście zgładził 
niepokornego biskupa i posiekał jego 
ciało mieczem na drobne kawałki. 
Stało się to 11 kwietnia 1079 r. pod-
czas Mszy św. w kościele na Skałce 
w Krakowie. 

Jan Długosz w „Żywocie św. Stani-
sława” opisuje wydarzenia, jakie zda-
rzyły się po śmierci Biskupa Męczen-
nika. Najpierw na miejsce zbrodni 
nadleciały cztery orły wyjątkowej 
wielkości, które zaczęły odpędzać 
zgłodniałe zwierzęta od poćwiarto-
wanego ciała. A gdy po trzech dniach, 
wbrew królewskiemu zakazowi, ka-
płani i wierni Kościoła krakowskiego 
przyszli zebrać rozrzucone szczątki, 
aby urządzić Biskupowi godny po-
chówek, zastali ciało cudownie zro-
śnięte, nawet bez śladu ran. Zauwa-
żyli tylko brak palca wskazującego 
prawej ręki. Według tradycji, odcięty 
palec wpadł do pobliskiego jeziorka 
i został połknięty przez rybę, nad 
którą natychmiast pojawił się nie-
zwykły blask. Relikwię odzyskano - 
palec ów po umieszczeniu przy ciele 
również zrósł się z całością.  

Mord na krakowskim biskupie 
wywołał wielkie wzburzenie. Król 
Bolesław Śmiały musiał opuścić kraj. 
Znalazł schronienie na Węgrzech 
u swego kuzyna, św. Władysława. 
Formalnie nadal pozostawał królem. 
Wiadomo, że porywczy władca zro-
zumiał swój błąd, czuł się winien 
i pokutował na Węgrzech. Zmarł 
w 1081 r. w Osjaku w Karyntii 
(dzisiejsza Austria). 

Szybko rosła pośmiertna sława 
krakowskiego biskupa. W 1088 r. reli-
kwie męczennika przeniesiono ze 
Skałki do nowo wzniesionej katedry 
na wzgórzu wawelskim. Wkrótce po 
tragicznych wydarzeniach pierwsze 
kroki w kierunku kanonizacji biskupa 

Święty na maj 
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Stanisława podjął papież Grzegorz 
VII, zaś wyniesienia Świętego na ołta-
rze dokonał 17 września 1253 r. w Asy-
żu papież Innocenty IV. Rok później 
8 maja po raz pierwszy odbyła się 
w Krakowie uroczystość św. Stanisła-
wa, którą odprawia się na Skałce do 
dzisiaj. 

Relikwie św. Stanisława od po-
czątku były otaczane wyjątkowym 
szacunkiem. Niespełna dziesięć lat 
po śmierci Biskupa Męczennika jego 
doczesne szczątki uroczyście prze-
niesiono na Wawel  i złożono 
w trumnie ufundowanej przez księż-
nę Kingę, żonę Bolesława Wstydli-
wego. W XIII w. umieszczono je na 
środku katedry, gdzie już wcześniej 

stał ołtarz Świętego. W XVI w. król 
Zygmunt Stary ufundował srebrny 
ołtarz ze scenami męczeństwa św. 
Stanisława. Począwszy od 1331 r., 
od bitwy pod Płowcami, wykształcił 
się zwyczaj składania na ołtarzu tro-
feów wojennych,  a w szczególności 
zdobytych sztandarów. Dlatego 
miejsce to zyskało miano Ołtarza 
Ojczyzny.                   

W miarę rozwijania się kultu Bi-
skupa Męczennika zaczęto uznawać 
Świętego za głównego patrona Pol-
ski. Szczególne znaczenie dla Pola-
ków miał przekaz o cudownym zro-
śnięciu się jego ciała. Uważano to za 
symbol trwałości państwa, które po 

rozbiciu dzielnicowym potrafiło się 
zjednoczyć.  

 

Jako główny patron Polski 
św. Stanisław znalazł poczesne miej-
sce w kulturze narodowej. Już 
w połowie XIII w., prawdopodobnie 
z okazji kanonizacji Świętego, Win-
centy z Kielczy napisał hymn Gaude 
Mater Polonia (Raduj się, Matko 
Polsko). Pieśń przypomina zasługi 
Biskupa, jego męczeństwo oraz cu-
da, które dokonały się po jego 
śmierci. Utwór wykonuje się do dziś 
podczas uroczystości kościelnych, 
państwowych i akademickich. 
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Fragment komunikatu z 372. 
Zebrania Plenarnego Konferencji 
Episkopatu Polski 

W związku z dyskusją o ochronie 
życia ludzkiego Konferencja Episko-
patu Polski podkreśla, że życie każde-
go człowieka jest wartością podsta-
wową i nienaruszalną. Jego obrona 
stanowi obowiązek wszystkich, nie-
zależnie od światopoglądu. Biskupi 
zwracają się do ludzi dobrej woli, do 

matek i ojców, lekarzy i położnych 
oraz do stanowiących prawo, aby 
zgodnie z sumieniem stawali na stra-
ży ludzkiego życia. Dziękując świec-
kim angażującym się w ruchy, stowa-
rzyszenia i federacje pro-life, pasterze 
Kościoła w Polsce proszą o solidarną 
współpracę w tej ważnej sprawie. 
Równocześnie oświadczają, że nie 
popierają karania kobiet, które dopu-
ściły się aborcji. Te kwestie Kościół 
rozwiązuje w sakramencie pojedna-

nia, zgodnie z przepisami prawa ka-
nonicznego i normami etyczno-
moralnymi. Uwarunkowania kobiety 
decydującej się na aborcję są złożone 
i zróżnicowane (por. Jan Paweł II, 
Evangelium Vitae, 59). Należy doło-
żyć wszelkich starań, by wobec za-
miaru przerwania ciąży, każda kobie-
ta była otoczona wszechstronną 
i życzliwą opieką oraz pomocą me-
dyczną, materialną, psychologiczną 
i prawną. 

Pro-life 

Franciszkanin o. Ibrahim Alsabagh 
zwraca się z apelem do świata. Wzy-
wa chrześcijan do modlitwy za syryj-
skie miasto Aleppo, obecnie będące 
miejscem ciężkich walk: „Nigdy od 
początku tej straszliwej wojny nie 
było tak źle, jak teraz. Nie mam słów, 
by opisać te wszystkie cierpienia, ja-
kie widzę codziennie. Rakiety i bomby 
spadają na kościoły, meczety, szkoły 
i szpitale. Obecnie 17 osób zostało 
zabitych w ataku na nasz szpital. 
A ofiar może być jeszcze więcej. Wiele 
domów zostało częściowo lub całko-
wicie zniszczonych, wiele osób zosta-
ło zabitych lub poważnie rannych. 
A kiedy bomby przestają spadać, po-
wstaje dziwna cisza, jak na cmenta-
rzu. Ulice wyglądają tak, jakby wszy-
scy zginęli. Prawosławna Wielkanoc 
obchodzona poprzedniej niedzieli 
była bardzo smutnym wydarzeniem. 
Przypominała ona bardziej Wielki 
Piątek niż Niedzielę Wielkanocną. 
Chociaż odbyły się dwa nabożeństwa, 
nie uczestniczyło w nich wielu wier-
nych. Ludzie albo grzebali umarłych, 
albo zostali w domu ze strachu. To 
był bardzo przygnębiający widok. 
Kiedy światowa społeczność w końcu 
się obudzi i położy kres temu nowe-
mu Sarajewu”? 

O. Ibrahim w Aleppo pracuje od 
prawie dwóch lat. Jest to  miejsce za-
ciętych walk między syryjskimi siłami 
rządowymi i grupami rebelianckimi. 
„Kto może uciec, robi to. W niedzielę 
drogi prowadzące z miasta były za-
tłoczone uchodźcami. Ci, którzy po-
zostają w mieście, to osoby najbied-
niejsze, które nie mogą sobie pozwo-

lić na poszukiwanie bezpiecznego 
miejsca. Pomagamy im, jak tylko mo-
żemy. Niektórzy ludzie żyją w zrujno-
wanych domach. Pomagamy im w ich 
naprawie i przekazujemy im żywność, 
odzież, lekarstwa, produkty higienicz-
ne i inne potrzebne do życia przed-
mioty. Ale teraz naprawdę potrzebu-
jemy większej pomocy z zewnątrz. 
Teraz mamy największe potrzeby”. 

O. Ibrahim mówi także o coraz 
większych oznakach stresu psychicz-
nego u ludzi. „Zwiększa się ilość zała-
mań nerwowych i chorób psychicz-
nych spowodowanych wojną. Jeste-
śmy świadkami tylu nieszczęść. Ale 
dziękuję Bogu, że dzięki Jego łasce 
jestem w stanie być dobrym Samary-
taninem dla wszystkich cierpiących 
osób. Staram się pocieszyć je Słowem 
Bożym, czynami miłosierdzia. Zawsze 
w moich uszach brzmią słowa papieża 
Franciszka, że musimy pokazać lu-
dziom miłość Boga. My, kapłani i za-
konnicy, mamy naprawdę być ojcami 
i matkami dla tych ludzi, starając się 
uleczyć ich rany tak czule, jak czyni to 
matka”. 

Ojciec Ibrahim porównał sytuację 
50 000 lub więcej chrześcijan pozo-
stających w Aleppo z sytuacją święte-
go Pawła w Dziejach Apostolskich. 
„Święty Paweł przebywał wraz z Sy-
lasem w więzieniu z powodu swojej 
wiary. Ale zostali uwolnieni w wyniku 
ich modlitwy. Zamienili straszne wię-
zienie w miejsce modlitwy. To jest to, 
co my, chrześcijanie w Aleppo, rów-
nież musimy zrobić. Nieważne, jak 
przerażające jest to miejsce, ale musi-
my nadal dawać chrześcijańskie świa-

dectwo. Nie możemy myśleć tylko 
o sobie”. Jednocześnie dodaje, że 
krzyż, jaki chrześcijanie niosą tutaj, 
jest bardzo ciężki, ale tworzy on ko-
munię z Bogiem i ze sobą nawzajem, 
taką z jaką nigdy dotąd się nie spo-
tkał. „Moja wiara i moje powołanie 
kapłańskie wzrosło tu w Aleppo. Mo-
dlę się dużo przed tabernakulum, aby 
Pan nas wspierał". O. Ibrahim podzię-
kował dobroczyńcom Pomoc Kościo-
łowi w Potrzebie. „Bez waszej hojno-
ści nie bylibyśmy w stanie zrobić cze-
gokolwiek. Proszę być pewnym, że 
każdego dnia płynie modlitwa do Bo-
ga z ust dzieci, ubogich i osób star-
szych, aby Bóg wam błogosławił za 
pomoc, jakiej udzielacie. Proszę nadal 
modlić się żarliwie za nas, abyśmy byli 
silni wiarą i miłością, ponieważ ten 
kryzys jest ponad nasze siły”. 

PKWP pomaga chrześcijanom 
w Aleppo od wielu lat. Poprzez przed-
stawicieli Kościoła, którzy są partne-
rami naszych projektów na miejscu, 
możemy finansować programy po-
mocy potrzebującym i zaopatrywać 
ich w żywność, odzież i lekarstwa. 
Pomagamy również w sprawach 
mieszkaniowych i związanych z na-
uką. Ponadto PKWP pomaga tym 
chrześcijanom z Syrii i Iraku, którzy 
zostali zmuszeni do ucieczki przed 
wojną i terroryzmem, a którzy są 
obecnie uchodźcami albo w ich wła-
snych krajach lub w krajach sąsied-
nich. 

Autor: Oliver Maksan 
Tłumaczenie: Wiesław Knapik 
Źródło: PKWP 

Kącik misyjny 
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W tym miesiącu polecamy film 
"Bóg nie umarł 2". 

Od 8 kwietnia w polskich kinach 
wyświetlany jest film "Bóg nie umarł 
2". Jest to wyjątkowa opowieść o pró-
bie odpowiedzi na najważniejsze py-
tania wyłącznie przy pomocy argu-
mentów prawnych. 

W poprzedniej części "Bóg nie 
umarł" amerykański student musiał 
udowodnić istnienie Boga na zaję-
ciach z filozofii. Druga część nie jest 
typową kontynuacją pierwszej. Grace 
Wesley jest nauczycielką historii 

w amerykańskim liceum. W czasie 
lekcji odpowiada na pytanie uczenni-
cy, wspominając przy tym o działal-
ności Jezusa Chrystusa.  Dyrekcja 
szkoły zarzuca jej naruszenie przepisu 
o świeckości instytucji państwowej.  

W świeckiej szkole, na lekcji histo-
rii, nie powinno się mówić się o Jezu-
sie – słyszy bohaterka filmu. Jeśli 
przeprosi, sprawa zostanie rozstrzy-
gnięta polubownie i zachowa pracę. 
Jeśli tego nie zrobi, sprawa trafi do 
sądu i Grace może stracić wszystko, 
łącznie z prawem do wykonywania 
zawodu. Rozpoczyna się pasjonujący 

sądowy spór, w który angażuje się 
szkolna społeczność. Odmieni on ży-
cie wielu osób. Konflikt, który miał 
być lekcją pokory dla ludzi wierzą-
cych, przeradza się w niezwykłą dys-
putę o wolności sumienia, istnieniu 
Boga i jego obecności w przestrzeni 
publicznej. Twórcy filmu ponownie 
zaangażowali także członków zespo-
łu Newsboys. 

„Bóg nie umarł 2” tylko z pozoru 
nie opowiada rzeczywistej historii. Na 
końcu filmu twórcy umieścili informa-
cje o 25 podobnych przypadkach, 
które posłużyły im za inspirację. 

Filmoteka rycerska 

Relacja z Kongresu 
Życia i Rodziny 

Bracia Rycerze 

Miałem zaszczyt reprezentować 
Rycerzy Kolumba na trzecim Kongre-
sie Życia i Rodziny. Wśród prelegen-
tów było wielu wybitnych profeso-
rów (profesorowie Maria Ryś, Grze-
gorz Kucharczyk, Grzegorz Łęcicki), 
samorządowców jak Piotr Uściński, 
prawników (mecenas Jerzy Kwa-
śniewski z Ordo Iuris), dziennikarzy 
czy aktywnych na rzecz rodziny oj-
ców (Panowie Janusz Wardak czy Pa-
weł Woliński , prezes Fundacji Mamy 
i Taty). Z materiałów dotyczących 
rodziny, jakie przekazywano podczas 
kongresu, chciałbym Braciom przybli-
żyć artykuł Pani Agnieszki Caban 
opublikowany w piśmie "Przyjaciel 
rodziny" nr 1/2016. Tytuł artykułu 
"Czas to miłość". 

"Twój czas, drogi Rodzicu, to nie 
pieniądz, bo choć twoje dziecko umie 
świetnie liczyć, to liczy przede 
wszystkim na każdą chwilę spędzoną 
z tobą. Niestety panuje teraz popu-

larna choroba o nazwie nie mam cza-
su". Jeśli zachorowałeś na nią, to zu-
pełnie tak jakbyś oświadczył swoje-
mu dziecku: Nie mam czasu dla Cie-
bie. W naszym toku rozumowania 
brzmi to: Nie mam wystarczająco du-
żo miłości dla Ciebie, by poświęcić ci 
mój drogocenny czas. Teraz moją 
miłością jest...(?). Twoje dziecko 
otrzymuje więc komunikat: Nie jesteś 
wart mojego czasu, mojej uwagi i mi-
łości, bo są dla mnie teraz ważniejsze 
rzeczy, ludzie i sprawy. Nie próbuj 
usprawiedliwiać się obowiązkami, czy 
długami. Czas pędzony z dzieckiem 
i dla dziecka to najlepsza inwestycja. 
Dzięki niej budujesz żywą i niezastą-
pioną relację, w której twoja pociecha 
czuje się warta twojej miłości. To 
oznacza, że zostałeś obdarzony tym 
konkretnym, niepowtarzalnym dziec-
kiem= chcesz i znajdujesz dla niego 
czas= wyrażasz dojrzałą miłość rodzi-
cielską. Jak widać nie ma tam mowy 
o pieniądzu, choć wielu rodziców za 
nim goni. Wydaje im się, że w ten 
sposób ich dzieci będą czuły się ko-
chane, gdyż oni zapewnią im określo-
ne dobra materialne, prestiż, życiowy 
start. Jednak dzieciom nie jest po-
trzebny kolejny gadżet, ale ty, cały ty 
Rodzicu i to codziennie. Nie zachęcam 
do zwolnienia się z pracy i zaprzesta-
nia dbałości o zabezpieczenie bytu 
rodziny. Chodzi mi raczej o refleksję 
nad ilością i jakością spędzonego 
z dziećmi czasu i adekwatną reakcję. 
Badania pokazały, że większość ro-
dziców w naszym kraju spędza 
z dzieckiem kilka minut dziennie wli-

czając w to, o zgrozo, czas na wyda-
wanie poleceń, kontrolowanie, repry-
mendę. (Ciekawe ile czasu kradnie TV 
i internet). Takie wypaczone podej-
ście nie zaowocuje zdrową i przyjazną 
relacją kochających się osób. Niestety 
tylko 8% rodziców w Polsce świado-
mie wychowuje swoje dzieci. Reszta 
płynie z huczącym i pędzącym wodo-
spadem w postaci mediów, mód, 
przypadkowych decyzji, antykultury, 
tymczasowych lub zastępczych roz-
wiązań. Kiedy twoje dzieci są małe, 
twój czas jest dla nich dużo wart, na 
tym etapie bardzo pragną go spędzać 
z Tobą, masz niezwykle wysokie no-
towania i niewielką konkurencję. Kie-
dy staną się nastolatkami twój ran-
king znacznie spadnie. Jeśli dobrze 
zainwestujesz swój czas wcześniej (od 
początku), zaczniesz widzieć swoje 
pierwsze odsetki właśnie teraz. Jeśli 
braknie ci czasu, zapnij pasy, szykuj 
się na  poważne wyzwania i pokaźną 
listę problemów wychowawczych.(...) 
Czas to miłość...Jak znaleźć najcen-
niejszą walutę w postaci Czasu-
Miłości w tak zabieganych czasach, 
kiedy na brak czasu narzekają nawet 
emeryci. Im więcej ludzie mają do 
dyspozycji udogodnień, urządzeń 
agd, komputerów, komórek, samo-
chodów, tym bardziej gdzieś gonią 
i mają mniej czasu. Tymczasem rodzic 
musi znaleźć indywidualny czas dla 
każdego ze swoich dzieci, bez obec-
ności pozostałego rodzeństwa. Jest to 
szczególne wyzwanie w rodzinach 
wielodzietnych, ale mogę potwier-
dzić, że wysiłki z nim związane mają 
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sens i są owocne. (...) Można i trzeba 
kochać wszystkie dzieci tak samo 
mocno, ale okazywać im swoją miłość 
w sposób indywidualny. Tato, skoń-
czyła ci się benzyna? Weź syna na 
stację, a potem jeszcze na myjnię. 
Lubisz wędkować? Wciągnij w to sy-
na. Poświęć 20, 30 minut na codzien-
ne głośne czytanie swojemu dziecku 
od małego atrakcyjnej, wartościowej, 
dostosowanej do jego wieku i zainte-

resowań literatury.(...) Warto też pla-
nować okazje spędzania czasu z kon-
kretnym dzieckiem choć raz w mie-
siącu np. wyjazd lub wycieczka, zje-
dzenie z nim jego ulubionego dania 
w restauracji czy wybranie się na ska-
tepark czy salę zabaw. Dobrze prze-
myślmy już teraz sposób spędzania 
wakacji, aby tak potrzebna nam walu-
ta Czas-Miłość była dobrze wykorzy-
stana. 

Bracia Rycerze, zapraszam Was 
do podzielenia się w ramach progra-
mu Rodzina Miesiąca i Rodzina Ro-
ku, jak Wam się udaje więcej czasu 
niż dotychczas podarować własnym 
dzieciom czy wnukom.  

Vivat Jezus 

Witold Wielgos 
Dyrektor ds. Rodziny 

Zacni Bracia 

Na wstępie chciałbym najserdecz-
niej podziękować za programy zgło-
szone do Nagród Stanowych. Ich 
ilość, a przede wszystkim jakość do-
bitnie pokazuje, jak wiele dobrego 
dzieje się w naszych parafiach przy 
współudziale Rycerzy Kolumba i ich 
rodzin. To ogromna radość, że mogli-
śmy dzięki przesłanym zgłoszeniom, 
a także dzięki pomocy braci Dariusza 
Kosińskiego i Romana Kaputa przy-
gotować film, na którym prezento-
wane są dzieła zrealizowane w tym 
roku bratnim. Projekty te mogą być 
inspiracją, a zarazem gotowym sce-

nariuszem działań, które warto po-
dejmować w naszych radach lokal-
nych. Już dziś możemy śmiało powie-
dzieć, że przygotowaliśmy polską 
wersję poradnika "Ruszaj do dzieła" 
z naszymi lokalnymi programami. 

Moim zdaniem każde zgłoszone 
i zrealizowane dzieło zasługuje na 
nagrodę i dziękuję Wam za mocne 
zaangażowanie w ich realizację. Aby 
tradycji stało się zadość, w trakcie 
VI Konwencji Stanowej zostały wrę-
czone wyróżnienia i Nagrody Stano-
we. 

Nagrodą „Rodzina Roku” została 
nagrodzona rodzina Pawła Matysz-
kiewicza z Rady 15523 z Czeladzi. Wy-
różnienia zostały przyznane rodzi-
nom braci: Tomasza Pawlika, Teofila 
Dębskiego, Mirosława Sałka i Sławo-
mira Niedzielskiego. Nagrody za dzia-
łalność programową zostaną omó-
wione w kolejnym numerze. 

W sposób szczególny chcieliby-
śmy w tym miesiącu zachęcić do pro-
mowania Światowych Dni Młodzieży 

i do podjęcia działań, które pozwolą 
jak najliczniejszej grupie młodych 
ludzi uczestniczyć w tym wydarzeniu. 
Dlatego zdecydowaliśmy się przybli-
żyć dwa działania zrealizowane 
w tym roku bratnim. Wszystkim, któ-
rzy chcieliby pomóc sfinansować pa-
kiety dla wolontariuszy, proponujemy 
włącznie się do akcji „Bilet dla Brata”, 
która została zainicjowana w trakcie 
VI Konwencji Stanowej i już pozwoliła 
na zabezpieczenie pobytu 50 wolon-
tariuszy. Szczegóły znajdują się 
w artykule „Cenna inicjatywa”. 

Jak co miesiąc zapraszam także do 
włączenia się w działania pionu pro-
gramowego. Wszystkich rycerzy, 
którzy chcieliby uczestniczyć w two-
rzeniu programów zachęcam do kon-
taktu mailowego na adres e-mail: 
programy@rycerzekolumba.com 

 

Vivat Jezus ! 

Krzysztof Zuba 
Dyrektor ds. Programowych 
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"...Zaproszenie każdego katolickie-
go mężczyzny, który spełnia statuto-
we wymagania, do Rycerstwa jest 
swoistym obowiązkiem w sumieniu 
każdego Rycerza!!!” 

Te słowa Najwyższego Rycerza 
Carla Andersona powinien wziąć so-
bie do serca każdy z nas. Podczas 
Ostatniej Konwencji Stanowej mieli-
śmy możliwość zobaczyć, ile wspania-
łych dzieł miłosierdzia zostało zro-
bionych przez nas Rycerzy w Polsce. 
Jak wiele czasu poświęciliśmy na czy-

nienie dobra, jak dużo środków finan-
sowych pozyskaliśmy i podarowali-
śmy na wszystkie wspaniałe progra-
my. 

Dzięki naszym staraniom i naszej 
pracy tysiące dzieci otrzymały po-
moc, setki rodzin zyskało wsparcie, 
na tysiącach twarzy zagościł bezcen-
ny uśmiech radości, w tysiącach ma-
łych serduszek powstało uczucie spo-
koju i bezpieczeństwa. Czy jesteśmy 
w stanie przeliczyć, wycenić to uczu-
cie? Nawet, jeśli trwa przez chwilę, jak 
wspaniałą i wielką rolę odegra 
w kształtowaniu psychiki i charakteru 
tych młodych ludzi!!! I to jest Nasza 
zasługa i Nasz cel! 

Mogliśmy tego dokonać, ponie-
waż jest nas wielu, prawie cztery i pół 
tysiąca wspaniałych mężczyzn. Wy-
konaliśmy potężną pracę na rzecz 
Miłosierdzia w naszych środowiskach 
lokalnych i w całym kraju. 

Sami widzimy teraz, jak proroczą 
była wizja naszego założyciela Księ-
dza McGivney’a - Rada Rycerzy 
w każdej Katolickiej Parafii. A cytowa-
ne na początku słowa Carla Anderso-
na nabierają jeszcze pełniejszego 
i większego znaczenia. 

Zastanówmy się nad nimi w na-
szym sumieniu; z pewnością wokół 
każdego z nas jest wielu wspaniałych 
mężczyzn, którzy chcą czynić dobro. 
Dajmy im tę możliwość, zapraszając 
w nasze szeregi. W tym Jubileuszo-
wym Roku Miłosierdzia zróbmy takie 
postanowienie, a jestem przekonany, 
że będzie to wspaniały dar dla na-
szych lokalnych społeczności. 

Pozdrawiam Bratersko! 

Vivat Jezus! 

Roman Hawliczek 
Dyrektor Pionu Członkostwa 

ks. Jerzy Szymik 

Siedem darów Ducha  
 

Kardynałowi C. M. Martiniemu, które-
mu wiele z poniższych intuicji za-
wdzięczam 

 

Babcia moja, Matylda, autorka 
wielu powiedzeń, które zapamięta-
łem na zawsze (jak ufam), mawiała do 
mnie i tak: Synek, rzykej dycki do Du-
cha Świyntego o siedym darów, to nie 
bydziesz tromba (co się przekłada: 
„Proś, synku, stale Ducha Świętego o 
Jego siedem darów, a unikniesz głu-
poty”). W tej cudownej radzie, żarto-
bliwie sformułowanej (z typowym dla 
południowego Górnego Śląska po-
czuciem humoru), kryła się niebywała 
mądrość. Oto bowiem takie przesła-
nie zawiera babcina rada - lekiem na 
głupotę jest nie tyle wiedza i spryt, co 
jedynie Bóg. Mądrość jest w swej głę-
bi darem z wysoka, darem, który 
można wyprosić... 

Modlitwa o siedem darów Ducha 
Świętego ma swoje biblijne źródło. Są 
nim słowa proroka Izajasza: 

Prorok opisuje w tych wersetach 
Mesjasza. A więc - w chrześcijańskim 
rozumieniu powyższych słów - to 
Jezus Chrystus jest ową różdżką i od-
roślą, na której spoczywa Duch. Do 
sześciu darów zapisanych w hebraj-
skiej wersji proroctwa, Septuaginta 
i Wulgata (czyli Biblia grecka i łaciń-
ska) dołączyły dar pobożności. I w ten 
sposób powstała modlitwa o siedem 
darów Ducha, która jest w gruncie 
rzeczy prośbą o jak największe - bo 
Duchowe - podobieństwo do Jezusa. 

I wyrośnie różdżka z pnia 
Jessego, 
wypuści się odrośl z jego 
korzeni. 
I spocznie na niej Duch Pański, 
duch mądrości i rozumu, 
duch rady i męstwa, 
duch wiedzy i bojaźni 
Pańskiej (Iz 11,2) 

 

Siedmiu darom odpowiadają 
w Biblii owoce Ducha: „miłość, radość, 
pokój, cierpliwość, uprzejmość, do-
broć, wierność, łagodność, opanowa-
nie” (Ga 5,22). 

Zauważmy: siedem darów Ducha 
oscyluje wokół mądrości życia. Jest to 

mądrość wywiedziona z wiary w Bo-
ga; to rozumienie życia przez jej 
(wiary) pryzmat. Dziewięć owoców 
Ducha stanowią „cnoty miękkie”, 
skupione wokół tego, co łagodne. Jest 
to łagodność wywiedziona z objawio-
nego przez Jezusa „miłosiernego ser-
ca” Boga. „Szmer łagodnego powie-
wu” (a nie wichura, trzęsienie ziemi 
czy ogień) to miejsce, w którym „jest 
Bóg” (por. 1 Krl 19,11-12). Oto mą-
drość, oto jej owoce. Oto skutek sied-
miu darów Ducha. 

1. Dar mądrości 

Jest on uczestniczeniem w mądro-
ści Jezusa, czyli widzeniem ludzi, rze-
czy i ich relacji takimi, jakimi widzi je 
On. Jest to dar patrzenia na rzeczywi-
stość oczami Boga, widzenia wszyst-
kiego w perspektywie wieczności. 
Święty Tomasz pisał w tym miejscu 
o mądrości jako o „Bożym instynk-
cie”. Dar mądrości jest związany bar-
dziej z miłością niż z samym rozu-
mem. Jego przeciwieństwem jest głu-
pota, która jest brakiem smaku 
w sprawach Bożych. Głupota w my-
śleniu o życiu nie bierze pod uwagę 
krzyża, śmierci, kruchości życia; nie 
uwzględnia w ogóle Boga, zawęża 

Dla lektora (i nie tylko) 
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horyzont życia wyłącznie do docze-
sności. 

2. Dar rozumu 

Jest on sztuką wnikania w tajemni-
ce Boże. Dar rozumu pojmuje relację 
między Krzyżem a Trójcą Świętą, 
między moim krzyżem a miłością Bo-
ga - w konkretnej perspektywie mo-
jego życia, losu. Pomaga on rozumieć 
głęboko to, co najważniejsze: życie, 
miłość, śmierć. Bez tego daru czło-
wiek nie jest w stanie patrzeć z odwa-
gą na to, co się z nim dzieje, traci 
„Ducha”. „Rozumnie” znaczy „biorąc 
pod uwagę Boga”. 

3. Dar rady 

Jest on kunsztem orientacji w mo-
ralnej złożoności życia. Pozwala rado-
wać się życiem, jego prostą, codzien-
ną osnową. Pozwala się nie gubić, 
niweluje niepokój rodzący wątpliwo-
ści, z których powodu człowiek od-
wleka podjęcie „moralnych” decyzji. 
Dar rady przynosi duchowy pokój, 
uzdalnia do entuzjazmu i do działania. 
Jest źródłem pasji życia. 

4. Dar męstwa 

Jest pokarmem nadziei. To głów-
nie ten dar uwalnia człowieka od lęku 
przed największym wrogiem - śmier-
cią. Daje siłę „Ducha”, potrzebną 
w trudnych doświadczeniach życia, 
takich jak choroby, rozłąki, sytuacje, 
o których wiemy, że nie będą miały 
ziemskiego happy endu. Dar męstwa 
pomaga czerpać siłę do życia z same-
go źródła witalności: z Boga samego. 

5. Dar wiedzy (umiejętności) 

Jest on poznawaniem prawdy 
o Bogu i budowaniem wiedzy o sobie, 
ludziach i świecie na tej właśnie praw-
dzie. Tak o tym darze mawiał święty 
Proboszcz z Ars: „chrześcijanin na-
tchniony przez Ducha Świętego po-
trafi rozróżniać. Oko świata nie widzi 
dalej niż życie, tak jak i moje oko nie 
widzi dalej niż do tego muru, gdy 

drzwi kościoła są zamknięte; lecz oko 
chrześcijanina widzi aż po głębię 
wieczności”. A święta Teresa z Lisie-
ux: „Wiedza Miłości, och tak! (...) Tyl-
ko takiej wiedzy pragnę!”. 

6. Dar bojaźni Pańskiej 

Jest on taką miłością do Boga, 
która świadoma jest własnej krucho-
ści. To lęk przed tym, aby nie zerwać 
z Nim relacji, poczucie głębokie, że 
Bóg jest tajemnicą, z którą nie można 
igrać; lęk przed tym, że nie jest się 
w stanie sprostać wielkiej, Boskiej 
miłości, a równocześnie silne pragnie-
nie bycia całym dla Boga. To dar, któ-
ry owocuje odpowiedzialnością za 
siebie i innych. Bojaźń wobec Pana 
nie jest czymś, co miażdży, ale czymś, 
co poszerza serce i daje radość. 
W tym sensie jest syntezą biblijnej 
duchowości. 

7. Dar pobożności 

Jest on zdolnością traktowania 
Boga jako Ojca. Czyli bycia wobec 
Niego na sposób synowski; prosto, 
z ciepłym szacunkiem, czule; wy-
chwalając Go i adorując. Światłem dla 
„bycia pobożnym” jest Jezus i Jego 
słowo Abba, Jego modlitwa. Ale po-
bożność wyraża się również w sposo-
bie odnoszenia się do ludzi. Poznać ją 
po wrażliwości, delikatności, serdecz-
ności. Łagodność jest jej lakmusowym 
papierkiem. Jej przeciwieństwem jest 
niezdolność rozumienia innych, nie-
wrażliwość na nich, zatwardziałość 
serca. Pobożność ma po prostu swoje 
źródło w świadomości, że jest się 
dzieckiem Boga. I jest tej świadomo-
ści siłą oraz owocem. A jeśli się tego 
poczucia nie ma, to źle się traktuje 
zarówno Boga, jak i ludzi... 

* * * 

Jak rzecz spuentować? Może wy-
pisami z lektur. 

Fragmentem z tegorocznych re-
kolekcji księdza Grzegorza Rysia: 

„Duch jest jak woda. A podstawową 
cechą wody (tak przynajmniej twier-
dzi św. Franciszek) jest - obok jej nie-
zwykłej użyteczności - pokora: 
»Pochwalony bądź, Panie mój, przez 
siostrę wodę, która jest bardzo poży-
teczna i pokorna, i cenna, i czy-
sta« (Pieśń słoneczna). Otóż tak wła-
śnie: pijemy kawę, herbatę lub kom-
pot; jemy rosół, barszcz czerwony 
z uszkami lub bigos. Wszystko nie 
zaistnieje bez wody, ale uwagę naszą 
przykuwa jedynie np. wyjątkowy ga-
tunek kawy lub smak ulubionych 
owoców. Rolę wody odkrywamy do-
piero, gdy jej naraz zabraknie: w kra-
nie, w studni, w źródle. Czy nie tak 
samo jest w naszym życiu ducho-
wym? Jakże łatwo przychodzi nam 
samym sobie przypisać zasługę 
w »wypracowaniu« takiej czy innej 
cnoty; jakże teoretycznym słowem 
wydaje się nam wtedy »łaska«. Jakie-
go dna musimy nieraz sięgnąć w ży-
ciu, by odkryć źródło siły w prostych 
znakach sakramentalnych? Mówimy: 
»modliłem się«, a Paweł mówi 
- słuszniej (ale wymyka się to nasze-
mu doświadczeniu) - »Duch modli się 
w nas« (por. Rz 8). Duch jak woda”. 

Słynną wypowiedzią metropolity 
Ignatiosa z ekumenicznego zjazdu 
w Uppsali w 1968 roku: „Bez Ducha 
Świętego Bóg jest daleki, Chrystus 
jest przeszłością, Ewangelia martwą 
literą, Kościół tylko organizacją, wła-
dza panowaniem, posłannictwo pro-
pagandą, kult przywoływaniem 
wspomnień, a postępowanie po 
chrześcijańsku moralnością niewolni-
ków”. 

* * * 
Babcia Matylda miała rację, prze-

czuwając istotę sprawy: Rzykej, sy-
nek, rzykej do Ducha Świyntego 

 

Źródło: www.opoka.org.pl 
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PROMUJEMY 
ŚWIATOWE DNI 

MŁODZIEŻY 
Stalowa Wola 

- Na rolkach i desce 
zdobądź miasto królewskie 
Na posiedzeniu rady w miesiącu 

czerwcu 2015 postanowiliśmy przy-
pomnieć społeczności stalowowol-
skiej, iż w 2016 r. odbędą się w Polsce 
Światowe Dni Młodzieży. Wpadliśmy 
na pomysł zawodów, w których mo-
gą wziąć dzieci, młodzież oraz wszy-
scy, którzy potrafią jeździć na rolkach, 
desce czy hulajnodze. Organizacja 
zawodów wymagała wielu pozwoleń, 
w tym zgody na wykorzystanie dróg 
w sposób szczególny. Udało się speł-
nić wszystkie te wymagania i w dniu 

18 października na starcie stanęło 
ponad 100 uczestników. Wraz z Poli-
cją i Strażą Pożarną Rycerze zabez-
pieczali wszystkie newralgiczne miej-
sca przejazdu. Wystawiliśmy też jed-
nego reprezentanta naszej Rady. 
Uczestnicy przejeżdżając wyznaczoną 
trasę "zdobywać" musieli poszczegól-
ne miasta, które były organizatorami 
Dni Młodzieży w latach 1985-2013, 
otrzymując potwierdzenia na specjal-
nych kartach uczestnictwa. Trasa 
przejazdu wynosiła 4 km i przebiega-

ła ulicami Stalowej Woli: Hutniczej, 
Kwiatkowskiego i Ofiar Katynia. Przy 
namiocie „Kraków 2016” uczestnicy 
losowali pytania, a prawidłowe odpo-
wiedzi brały później udział w losowa-
niu nagród. Radość i zadowolenie 
uczestników pozwoliły nam zapo-
mnieć o trudach organizacji takiej 
imprezy. Dla tej Radości warto było! 

Wiżajny 
- ,,Podaruj wędkę, a nie rybę'' 

Młodzież z Wiżajn zorganizowała 
sprzedaż ciast oraz kawy i herbaty 
podczas festynu pt:, Swojskie klim-
aty''. Ciasta były upieczone przez żo-
ny Rycerzy Kolumba, jak i samą mło-
dzież. Kawa i herbata była dostarczo-
na przez Brata Tadeusza Pruszyń-
skiego. Ciasto było przechowywane 
w chłodni mobilnej użyczonej przez 
Brata Tadeusza Protasiewicza. Nad 
przebiegiem całej akcji i porządkiem 
czuwali Rycerze Kolumba wraz z księ-
dzem Wikariuszem. Młodzież miała 
za zadanie sprzedać produkt. W pew-
nym momencie nawet chodziła do 
stolików przy grillach, oferując ciasto 
i ciepły napój, co klientów bardzo za-
dowoliło - nie musieli już iść na sto-
isko. Takiego typu zabiegi poskutko-
wały tym, że w ciągu ok. 5-6 godzin 
wyprzedano wszystko, a uzyskana 
suma - ponad 1500zł - została wpła-

cona na konto, gdzie zbierane są 
środki na wyjazd. 

Ufundujmy "Bilet dla Brata" 
W trakcie VI Konwencji Stanowej 

została zainicjowana kolejna inicjaty-
wa wspierające akcję "Bilet dla Brata". 
Bracia z wielu rad zadeklarowali ufun-
dowanie dla wolontariuszy z Ukrainy 
pakietów, które pozwolą młodym 
ludziom wząć udział w Światowych 
Dniach Młodzieży w Krakowie. Ob-
serwując efekty, które to działanie 
przyniosło postanowiliśmy, aby za-
chęcić wszystkich ludzi dobrej woli, 
którym pozwala na to sytuacja mate-
rialna, do wsparcia finansowego, aby 
umożliwić udział kolejnej grupie wo-
lontariuszy. Zgromadzone środki zo-
staną przekazane przez Radę Stano-
wą Komitetowi Organizacyjnemu 
Światowych Dni Młodzieży. 

Wsparcia można udzielić wpłacając 
darowiznę na konto:  
 
Fundacja Polska Rada Stanowa 
Rycerzy Kolumba/ 
Knights of Columbus 
Warszawa ul. Domaniewska 47 
 
Nr konta: 
74 1020 4317 0000 5802 0293 4065 
z dopiskiem: Darowizna na cele statu-
towe - Bilet dla Brata 

Cenna inicjatywa 
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