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Słowo Delegata Stanowego 

Zacni Kapelani Rad 

Bracia Rycerze, 

Dziękuję Wam za Wasze osobiste 
zaangażowanie w przeprowadzenie 
Tygodnia Przyjęć do naszego Zakonu. 
Cieszę się, że ta inicjatywa zaowoco-
wała licznymi ceremoniami przyjęć do 
Rycerzy Kolumba w całej polskiej ju-
rysdykcji. Cieszę się również, że wielu 
z Was zaplanowało działania rekruta-
cyjne także w listopadzie.  

Nasze parafie i diecezje potrzebują 
nas i nie wyobrażam sobie, że może 
zabraknąć pozytywnej odpowiedzi 
Rycerzy na te wezwania. Aby te 
przedsięwzięcia zostały zrealizowane, 
potrzeba nam kolejnych mężczyzn 
gotowych do pracy.  

Najwyższy Rycerz Carl Anderson 
pisze do nas w swoim liście z okazji 
10-lecia  Zakonu w Polsce: „Wzrost 
członkostwa jest najważniejszą spra-
wą, aby nasze wysiłki zakończyły się 
sukcesem, zarówno jeżeli chodzi 
o wsparcie parafii, jak i działalność 
dobroczynną na rzecz naszych spo-
łeczności. Zwracam się z prośbą do 
wszystkich rad, aby postawiły sobie 
wysokie cele w zakresie rozwoju 
członkostwa i starały się w miesią-
cach pozostających do końca tego 
roku bratniego uzyskać tytuł Najwy-
bitniejszej Rady. Mamy moralny obo-
wiązek oferować każdemu kwalifiku-
jącemu się katolickiemu mężczyźnie 
przywilej stania się Rycerzem Kolum-
ba”. 

Nasza pielgrzymka do Jasnogór-
skiej Królowej Polski będzie doskona-
łą okazją, by podziękować za rozwój 
Rycerzy Kolumba w Polsce. Jednym 
z owoców tego ważnego czasu niech 

będzie zaproszenie mężczyzn, którzy 
będą razem z nami pielgrzymowali 
i wstąpią w nasze szeregi na Jasnej 
Górze. Po raz pierwszy w historii Ry-
cerzy Kolumba w Polsce ceremonia 
przyjęcia w szeregi rycerskie odbę-
dzie się w Jasnogórskim Sanktuarium 
w dniu 26 listopada. 

Tydzień wcześniej 19 listopada 
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
razem z całym Kościołem w Polsce, 
pod przewodnictwem naszych Paste-
rzy, dokonamy  Jubileuszowego Aktu 
Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. To 
zwieńczenie Nadzwyczajnego Jubile-
uszu Miłosierdzia oraz Jubileuszu 10-
50. rocznicy Chrztu Polski, będzie do-
skonałą okazją do świadectwa wiary. 
Zapraszam wszystkich do udziału 
w tej uroczystości. 

Proszę Was Bracia o stałą pamięć 
modlitewną w intencji naszej Ojczy-
zny oraz Rycerzy Kolumba. 

Z rycerskim pozdrowieniem 

Vivat Jezus! 
 
Andrzej Anasiak 
Delegat Stanowy  
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 
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Katecheza 55 
listopad 2016 

 

Drodzy Bracia Rycerze, 

punkt 25 Adhortacji „Familiaris 
consortio” mówi o mężczyźnie jako 
mężu i ojcu. Najpierw drobna uwaga, 
która odnosi nas do wcześniejszego 
spostrzeżenia: mężczyzna jest mę-
żem i ojcem, a nie ojcem i mężem. 
Niby nieznaczna różnica, ale ona mó-
wi o kolejności, w jakiej rzeczy winny 
sie odbywać. Najpierw mężczyzna 
winien stać się mężem, a potem oj-
cem a nie odwrotnie.  

Następnie mowa jest o relacji mał-
żeńskiej między mężczyzną – mężem 
a kobietą – żoną. Winna się ona cha-
rakteryzować wzajemnym szacun-
kiem i miłością oraz równością i spra-
wiedliwością. Wynikają one z Bożego 
zamysłu odnośnie małżeństwa i jako 
takie są nauczane przez Kościół. Tak 
więc równość małżonków nie jest 
wymysłem lewicowych ideologii, któ-
re dopiero teraz ...,  lecz czymś, co 
wynika z Bożego Objawienia (przede 
wszystkim ze stworzenia obojga na 
Boży obraz i Boże podobieństwo – 
taki sam obraz i takie samo podo-
bieństwo wiążące się z jednakową 
godnością i równością obojga). Z na-
uką tą wiążą się jednak takie same 
problemy jak z każdym innym na-
uczaniem moralnym: głosić jest sto-
sunkowo łatwo ale realizować o wiele 
trudniej - realizacja napotyka bowiem 
rozmaite trudności, które są skutkiem 
ludzkich słabości i grzechu. 

Dlatego wprowadzanie w życie 
Bożej nauki (sukces w jej realizacji) 
wiąże się z nawróceniem ludzkiego 
serca, z przełamywaniem ludzkich 
słabości, także pewnych stereoty-

pów, które utwierdzają ludzi w prze-
konaniu, że przewaga mężczyzny 
i jego wiodąca lub uprzywilejowana 
rola w związku małżeńskim i rodzinie 
jest czymś zupełnie naturalnym i co 
można przyjąć jako coś oczywistego. 
Miłość małżeńska wymaga porzuce-
nia tego rodzaju myślenia i przylgnię-
cia do prawdy, która odnosi nas do 
Bożego zamysłu odnośnie małżeń-
stwa i rodziny. Jak zaznacza Autor 
Adhortacji, przyjęcie prawdy o rów-
ności małżonków a odrzucenie prze-
konania o uprzywilejowanej roli męża 
w małżeństwie i rodzinie wymaga od 
tego ostatniego pewnej odwagi, by 
sprzeciwić się przyjętym schematom 
myślowym i kulturowym i to w pew-
nym sensie „na własną niekorzyść”. 
Czy jednak na niekorzyść?  

Jeśli Bóg jest Stwórcą człowieka 
i Twórcą małżeństwa, do którego 
stworzył mężczyznę i kobietę, to jed-
nocześnie odpowiednio „wyposażył” 
On oboje, by właśnie to małżeństwo, 
które jest zgodne z Jego zamysłem 
mogli oni realizować. Najpełniej więc 
mężczyzna realizuje się w małżeń-

stwie zgodnym z wolą Boga. A więc 
nie ludzkie wymysły odnośnie mał-
żeństwa; nie ludzkie koncepcje, nie 
stereotypy czy wzorce kulturowe 
zapewnią pełne i piękne przeżywanie 
małżeństwa lecz realizacja Bożego 
zamysłu, nawet jeśli ta realizacja by-
łaby związana z działaniem na pierw-
szy rzut oka „wbrew własnemu inte-
resowi”. 

Realizacja takiego małżeństwa, 
które opiera się na równości małżon-
ków jest możliwa nie tylko dzięki te-
mu, że poznaliśmy wolę Boga i już 
wiemy, co robić. Ona jest możliwa 
także dzięki łasce sakramentu mał-
żeństwa, bo ta łaska to pomoc do 
realizacji takiego właśnie małżeństwa 
– małżeństwa zgodnego z wolą Boga, 
nie jakiejś innej jego wersji. Tak więc 
to, co początkowo wydaje się utrud-
nieniem jest w rzeczywistości bramą 
do łaski, dzięki której małżonkowie 
mogą osiągnąć sukces w realizacji 
Bożego planu, który prowadzi do 
pięknego małżeństwa, które niesie ze 
sobą szczęście i pomaga osiągnąć 
pełnię człowieczeństwa. Bóg nie sta-
wia nas więc wobec jakichś abstrak-
cyjnych wymogów, lecz pokazuje 
drogę do pełni i na tej drodze nam 
chce towarzyszyć. Będzie tak zawsze, 
jeśli nie będziemy od Niego uciekać 
w jakieś pozornie jedynie łatwiejsze 
modele życia małżeńskiego (tzw. 
„wzorce kulturowe”), które ostatecz-
nie okazują się drogą przez życie 
o wiele trudniejszą, a dodatkowo 
utrudniającą lub wręcz uniemożliwia-
jącą osiągnięcie pełni człowieczeń-
stwa i szczęścia. 

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

Katecheza Kapelana 

Ks. dr hab. Tomasz Kraj 
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Na zakończenie Nadzwyczajne-
go Jubileuszu Miłosierdzia, 19 li-
stopada 2016 roku, w przeddzień 
Uroczystości Chrystusa Króla 
Wszechświata, w sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia w krakowskich 
Łagiewnikach zostanie dokonany 
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chry-
stusa za Króla i Pana. W wydarze-
niu wezmą udział biskupi, kapłani, 
osoby konsekrowane oraz wierni 
świeccy, w tym również przedsta-
wiciele władz. 

Zgodnie z zaleceniem Konfe-
rencji Episkopatu Polski w każdej 
parafii i w kościołach rektoralnych 
należy odprawić nowennę przed 
Jubileuszowym Aktem Przyjęcia 
Chrystusa za Króla i Pana. Nowen-
na ta rozpoczyna się w czwartek, 
10 listopada i kończy się w piątek, 
18 listopada. 

 

Uroczystość Jubileuszowego 
Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla 
i Pana rozpocznie się w sobotę 
19 listopada o godz. 10.00 w Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie-Łagiewnikach , 
w przeddzień zakończenia Nadzwy-
czajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Jej 
kulminacyjnym punktem będzie litur-
gia Mszy św. o godz. 12.00. Jubile-
uszowy Akt będzie proklamowany 
przed Panem Jezusem wystawionym 
w Najświętszym Sakramencie. – Jubi-
leuszowy Akt jest nade wszystko ak-

tem wiary, który potwierdza wybór 
Chrystusa i obliguje nas do życia na 
miarę zawartego z Nim przymierza – 
podkreślają biskupi w liście paster-
skim zachęcającym do przygotowania 
duchowego do tego wydarzenia. Do-
dają, że w proklamacji Aktu nie chodzi 
tylko o wyraz zewnętrzny, ale 
„postawę głęboko wewnętrzną, du-
chową, która ma swoje konsekwencje 
w życiu i promieniuje na wszystkie 
sfery życia, na innych ludzi i owocuje 
w społeczeństwie”. 

Do Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Krakowie-Łagiewnikach za-
proszeni są wszyscy wierni, także ze 
środowisk polonijnych na całym 
świecie. Szczególne zaproszenie bi-
skupi kierują do członków ruchów, 
wspólnot i stowarzyszeń kościelnych 
oraz do polskiej młodzieży. – Zostaw-
cie „kanapę” i ruszcie w drogę, zabie-
rając z sobą cały entuzjazm wiary – 
zachęcają. Piszą, że realizacja dzieła 
intronizacji, czyli wywyższenia Jezusa 
w naszym życiu osobistym, rodzin-
nym, kościelnym i narodowym, nie 
będzie czymś łatwym. – Dlatego – jak 
czytamy w liście – wydarzenie 
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
musi być „jak mocne uderzenie 
w dzwon, byśmy się obudzili i z rado-
ścią podjęli trudne zadanie, przekona-
ni o jego nieodzowności”. 

Biskupi proszą, by proklamację 
Jubileuszowego Aktu poprzedziła 
nowenna, odmawiana w świątyniach, 
klasztorach i seminariach. Zachęcają 
też do modlitwy do Ducha Świętego 
oraz dołączonej do tekstu listu 
„Modlitwy do Jezusa, naszego Króla 
i Pana”. – Trzeba treść Aktu poznać, 
w sercu rozważyć i przyjąć. By zaś 
dobrze zaowocował w naszym życiu, 
należy zadbać o stan łaski uświęcają-
cej, a więc o serce czyste, pojednane 
z Bogiem i z bliźnimi – piszą. Podkre-
ślają, że owocność włączenia się 
w Jubileuszowy Akt będzie zależała 
od wcześniejszego przygotowania 
swego wnętrza. 

Pełna treść listu 
 

Drogie Siostry i Drodzy Bracia! 

W dzisiejszej Ewangelii wybrzmia-
ło ważne pytanie Pana Jezusa o naszą 
wiarę: „Czy (…) Syn Człowieczy znaj-
dzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 
18,8). Bez wiary, jak zaznacza autor 
Listu do Hebrajczyków, „nie można 
podobać się Bogu” (11,6). Wcześniej 
usłyszeliśmy, że inaczej niż niespra-
wiedliwy sędzia z przypowieści, Pan 
Bóg bez ociągania bierze w obronę 
tych, którzy dniem i nocą do Niego 
wołają. Ma więc sens nasza wytrwała 
modlitwa. Trzeba więc o łaskę wiary 
stale prosić, ale też mężnie wiarę wy-
znawać i razem z innymi ją manife-
stować. Światowe Dni Młodzieży 
w Krakowie i poprzedzające je Dni 
Misyjne w diecezjach pokazały, że 
dzieje się wówczas zbawienie, do-
świadczamy obecności i bliskości Bo-
ga. 

W nadchodzących dniach szcze-
gólnym aktem wiary i modlitwy bę-
dzie Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezu-
sa Chrystusa za Króla i Pana, którego 
treść została zatwierdzona przez 
Konferencję Episkopatu Polski, a jego 
uroczysta proklamacja odbędzie się 
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie-Łagiewnikach 19 listopa-
da br. – w przeddzień uroczystości 
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświa-
ta. Nazajutrz akt ten zostanie odmó-
wiony we wszystkich świątyniach 
Kościoła katolickiego w Polsce. Pra-
gniemy, żeby był on znaczącym kro-
kiem w procesie przywracania Jezuso-
wi należnego Mu miejsca w naszym 
życiu osobistym, zawodowym i spo-
łecznym. Dlatego zachęcamy do pod-
jęcia trudu duchowego przygotowa-
nia do niego i realizacji płynących 
z niego zobowiązań. 

1. Prezentacja wydarzenia 
i dzieła przyjęcia Jezusa za Pana 
i Króla 

W bulli Misericordiae vultus (nr 5) 
papież Franciszek podpowiada, by 

Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 

19 listopada 2016 
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zamykając Drzwi Święte Nadzwyczaj-
nego Jubileuszu Miłosierdzia, powie-
rzyć Chrystusowi Panu „życie Kościo-
ła, całej ludzkości i ogromnego ko-
smosu, prosząc o wylanie Jego miło-
sierdzia jak rosy porannej, aby owoc-
na stała się historia, którą mamy two-
rzyć w najbliższej przyszłości”. W na-
wiązaniu do tych słów i w jedności 
z papieżem chcemy wołać, w uroczy-
stość Chrystusa Króla Wszechświata 
i dzień wcześniej w Krakowie-
Łagiewnikach: „Chryste Królu, z ufno-
ścią zawierzamy Twemu Miłosierdziu 
wszystko, co Polskę stanowi. […] 
wszystkie narody świata, a zwłaszcza 
te, które stały się sprawcami naszego 
polskiego krzyża. Spraw, by rozpo-
znały w Tobie swego prawowitego 
Pana i Króla, i wykorzystały czas dany 
im przez Ojca na dobrowolne podda-
nie się Twojemu panowaniu”. Jubile-
uszowy Akt ma też bardzo czytelne 
odniesienie do obchodów 1050. rocz-
nicy Chrztu Polski, w formie wyznania 
wiary i wyrzeczenia się złego: 
„Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że 
Twego królowania nam potrzeba. 
Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas 
święte i nigdy nie wygasłe prawa. […] 
Wyrzekamy się złego ducha i wszyst-
kich jego spraw”. 

Zasadniczym celem dokonania 
aktu jest uznanie z wiarą panowania 
Jezusa, poddanie i zawierzenie Mu 
życia osobistego, rodzinnego i naro-
dowego we wszelkich jego wymia-
rach i kształtowanie go według Boże-
go prawa. Jesteśmy bowiem świadka-
mi wielorakiego pozostawiania Boga 
na marginesie życia, czy wręcz od-
chodzenia od Boga. W naszym życiu 
ma nieraz miejsce swego rodzaju de-
tronizacja Jezusa, pozbawianie Go 
należnego Mu miejsca i czci, możliwo-
ści wpływu na nasze życie i postępo-
wanie. A przecież, „Bóg Go nad 
wszystko wywyższył i darował Mu 
imię ponad wszelkie imię, aby na imię 
Jezusa zgięło się każde kolano, istot 
niebieskich i ziemskich, i podziem-
nych. I aby wszelki język wyznał, że 
Jezus Chrystus jest Panem – ku chwa-
le Boga Ojca” (Flp 2,9-11). 

Nie trzeba więc Chrystusa introni-
zować w znaczeniu wynoszenia Go na 
tron i nadawania Mu władzy ani też 
ogłaszać Go Królem. On przecież jest 

Królem królów i Panem panów na 
wieki (por. Ap 19,16; 1Tm 6,15n). Nato-
miast naszym wielkim zadaniem jest 
podjęcie dzieła intronizacji Jezusa 
w znaczeniu uznawania Jego królew-
skiej godności i władzy całym życiem 
i postępowaniem. Parafrazując myśl 
papieża Piusa XI z encykliki „Quas 
Primas”, można powiedzieć krótko: 
trzeba robić wszystko, by Chrystus 
panował. Tak określone zadanie do-
maga się uznania Chrystusa za swego 
i naszego Króla, uznania Jego pano-
wania nad nami, czyli dobrowolnego 
poddania się Prawu Bożemu, Jego 
władzy, okazania Mu posłuszeństwa, 
celem uporządkowania, ułożenia po 
Bożemu życia osobistego i społecz-
nego. 

Dlatego Jubileuszowy Akt jest na-
de wszystko aktem wiary, który po-
twierdza wybór Chrystusa i obliguje 
nas do życia na miarę zawartego 
z Nim przymierza, jest aktem spra-
wiedliwości, w znaczeniu oddania Mu 
tego, co Jemu należne i aktem posłu-
szeństwa w odpowiedzi na Jego Mi-
łość. W proklamacji aktu nie chodzi 
tylko o jakiś wyraz zewnętrznego 
uznania Jezusa Królem i Panem, ale 
postawę głęboko wewnętrzną, du-
chową, która ma swoje konsekwencje 
w życiu i promieniuje na wszystkie 
sfery życia, na innych ludzi i owocuje 
w społeczeństwie. O to właśnie wołał 
św. Jan Paweł II w homilii inaugurują-
cej swój pontyfikat: „Nie lękajcie się. 
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystuso-
wi! Dla Jego zbawczej władzy otwórz-
cie granice państw, systemów ekono-
micznych, systemów politycznych 
oraz kierunków cywilizacyjnych”. 

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa 
Chrystusa za Króla i Pana trzeba za-
tem widzieć szerzej, jako początek 
realizacji wielkiego dzieła otwarcia 
Jezusowi drzwi: naszych domów 
i serc, świątyń i miejsc pracy. Chodzi 
o dzieło umiłowania Jezusa do końca, 
oddania Mu życia, zawierzenia Mu 
siebie, swej przyszłości i pracy nad 
sobą, podejmowania posługi miłości 
miłosiernej ze względu na Niego oraz 
realizacji Ewangelii we wszelkich sfe-
rach życia, również społecznej, eko-
nomicznej i politycznej. 

2. Zaproszenie do czynnego udzia-
łu w wydarzeniu i dziele introniza-
cji 

W trakcie rozeznawania dążeń 
tzw. ruchów intronizacyjnych i w ra-
mach wymiany myśli z ich przedsta-
wicielami okazało się, że wspólny ich 
cel jest zbieżny z dążeniem wielu 
wspólnot i stowarzyszeń Kościoła 
w Polsce, m.in. środowiska oazowego 
i charyzmatycznego. Jest też u pod-
staw spotkań młodzieży w Lednicy. 
Oznacza to, że od wielu lat dojrzewa 
w naszym Kościele myśl i pragnienie, 
aby uznać Chrystusa Panem i Zbawi-
cielem, uznać Go Królem i poddać się 
Jego Prawu. Dlatego bez obaw i z uf-
nością wobec Ducha Świętego, który 
przemawia wspólnym głosem ludu 
Bożego, zwracamy się do wszystkich 
wiernych z prośbą o zaangażowanie 
się w realizację tego dzieła. 

U jego podstaw jest proklamacja 
Jubileuszowego Aktu. Do Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w Krako-
wie-Łagiewnikach zapraszamy Was 
wszystkich, także wiernych ze środo-
wisk polonijnych na całym świecie. 
Szczególne zaproszenie kierujemy do 
członków ruchów, wspólnot i stowa-
rzyszeń kościelnych oraz do polskiej 
młodzieży. Zapraszamy zwłaszcza 
Was, którzy pielgrzymujecie na Led-
nickie Pola, którzy braliście udział 
w Światowych Dniach Młodzieży 
w Krakowie i którzy z różnych powo-
dów zostaliście w domu. Zostawcie 
„kanapę” i ruszcie w drogę, zabierając 
z sobą cały entuzjazm wiary. Bądźcie 
otwarci na prośby i sugestie Waszych 
duszpasterzy. Potrzebujemy w Ła-
giewnikach młodych siewców nadziei. 
Realizacja dzieła intronizacji, czyli wy-
wyższenia Jezusa w naszym życiu 
osobistym, rodzinnym, kościelnym 
i narodowym nie będzie bowiem 
czymś łatwym i dlatego wydarzenie 
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
musi być jak mocne uderzenie 
w dzwon, byśmy się obudzili i z rado-
ścią podjęli trudne zadanie, przekona-
ni o jego nieodzowności. 

Uroczystość rozpocznie się 19 li-
stopada br., o godz. 10.00. Jej kulmi-
nacyjnym punktem będzie liturgia 
Mszy św. o godz. 12.00. Jubileuszowy 
Akt będzie proklamowany przed Pa-
nem Jezusem wystawionym w Naj-



 8 

ZBROJA

 www.RycerzeKolumba.com 
 

ZBROJA — listopad 2016, Rok IV/11   Nr 36 

świętszym Sakramencie. Ci z nas, któ-
rzy nie wybiorą się do Łagiewnik, bę-
dą mogli śledzić to ważne wydarzenie 
w mediach. 

Natomiast w uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata, we 
wszystkich świątyniach Kościoła ka-
tolickiego w Polsce, każdy będzie 
mógł osobiście i razem z domownika-
mi, we wspólnocie zgromadzenia li-
turgicznego, dokonać aktu przyjęcia 
Jezusa za Króla i Pana. Oczywiście 
owocność naszego włączenia się 
w Jubileuszowy Akt będzie zależała 
od wcześniejszego przygotowania 
swego wnętrza i zaangażowania, od 
obudzenia naszej wiary. 

Dlatego trzeba, byśmy wszyscy od 
zaraz podjęli trud duchowego przy-
gotowania. Nie można bowiem spro-
wadzić Jubileuszowego Aktu tylko do 
wypowiedzenia formuły słownej. 
Trzeba treść Aktu poznać, w sercu 
rozważyć i przyjąć. By zaś dobrze za-
owocował w naszym życiu, należy 
zadbać o stan łaski uświęcającej, 
a więc o serce czyste, pojednane 
z Bogiem i z bliźnimi. Konieczny jest 
wysiłek ożywienia osobistej więzi 
z Jezusem, by mógł działać i zaprowa-
dzać Swe Królestwo w poszczegól-
nych wymiarach naszego życia. Stąd 
też, pierwszym nakazem chwili jest 
modlitwa do Ducha Świętego, ponie-
waż bez Jego pomocy nikt nie jest 
w stanie wyznać, iż „Panem jest Je-
zus” (1Kor 12,3). 

Już dzisiaj bardzo prosimy, aby 
proklamację Jubileuszowego Aktu 
poprzedziła nowenna, odmawiana 
w naszych świątyniach, klasztorach 
i seminariach. Odmawiajmy również 
w naszych domach „Modlitwę do Je-
zusa, naszego Króla i Pana”, którą 
dołączamy do tego listu. 

Na czas przygotowań do Jubile-
uszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za 
Króla i Pana udzielamy wszystkim 
pasterskiego błogosławieństwa. 

 
Podpisali: 
Pasterze Kościoła katolickiego 
w Polsce 
obecni na 374. Zebraniu Plenarnym 
Konferencji Episkopatu Polski 
w Warszawie  
w dniu 5 października 2016 r. 

Modlitwa do Jezusa 
naszego Króla i Pana 

 
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, 
Panie nasz i Boże, 
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz 
Zbawicielu! 
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Two-
je nie jest z tego świata, 
który wzywałeś nas do szukania Kró-
lestwa Bożego 
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do 
Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, 
wejrzyj na nas stojących przed Twoim 
Majestatem. 
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć 
i uwielbienie. 
Pokornie poddajemy się Twemu Pa-
nowaniu i Twemu Prawu. 
Świadomi naszych win i zniewag za-
danych Twemu Sercu 
przepraszamy za wszelkie nasze 
grzechy i zaniedbane dobro. 
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy 
o zmiłowanie. 
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie 
Twojej Chwały, 
dziękować za nieskończone Miłosier-
dzie, które okazujesz z pokolenia na 
pokolenie, 
wiernością i posłuszeństwem odpo-
wiadać na Twoją Miłość. 
Boski Królu naszych serc, niech Twój 
Święty Duch, 
wspiera nas w realizacji tych zobo-
wiązań, chroni od zła i dokonuje na-
szego uświęcenia. 
Niech pomaga nam porządkować 
całe nasze życie i posłannictwo Ko-
ścioła. 
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej 
Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, 
na większą chwałę Przenajświętszej 
Trójcy i dla zbawienia ludzi. 
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, 
miasta i świat cały objęło Twe Króle-
stwo: 
królestwo prawdy i życia, królestwo 
świętości i łaski, 
królestwo sprawiedliwości, miłości 
i pokoju, 
teraz i na wieki wieków  
Amen. 
 
 
Źródło: 
Konferencja Episkopatu Polski 
 

Program uroczystości 
w Łagiewnikach 

 
10:00 - Nabożeństwo  
 
11:00 - Konferencja, którą wygłosi bp 
Roman Pindel, ordynariusz diecezji 
bielsko-żywieckiej; 
 
12:00 - Msza Święta, której przewod-
niczyć będzie ks. kard. Stanisław Dzi-
wisz, metropolita krakowski, a homi-
lię wygłosi bp Andrzej Czaja, biskup 
opolski  
 
Po Mszy Św. - wystawienie Najświęt-
szego Sakramentu oraz proklamacja 
Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa 
Chrystusa za Króla i Pana, której 
przewodniczy abp Stanisław Gądecki, 
przewodniczący Konferencji Episko-
patu Polski. 
 
Bazylika otwarta będzie od godz. 
8:00. Ze względu na ograniczoną licz-
bę miejsc, wstęp do świątyni możliwy 
będzie tylko dla osób posiadających 
karty wstępu. Dystrybucją kart dla 
delegacji z poszczególnych diecezji 
zajmuje się miejscowa kuria diecezjal-
na. Na każdą z diecezji przypadają 
34 karty wstępu. W bazylice obowią-
zuje zakaz rozwijania flag i transpa-
rentów. 
 
Biskupi oraz księża koncelebrujący 
Mszę świętą będą mogli wejść do ba-
zyliki bez kart wstępu. Księża prosze-
ni są o zabranie alb i białych stuł. Za-
krystia dla księży zorganizowana zo-
stanie w Auli św. Jana Pawła II. 
 
Od godz. 8:00 można będzie skorzy-
stać z sakramentu pokuty i pojedna-
nia. Duchowni proszeni są o posługę 
w konfesjonałach. 
 
Wierni, którzy nie posiadają kart 
wstępu, będą mogli uczestniczyć 
w uroczystości na placu przed bazyli-
ką, gdzie zapewniona będzie transmi-
sja za pośrednictwem telebimów. 
 
 
 
Szczegółowe informacje na stronie 
www.milosierdzie.pl 
 
 



 9 

ZBROJA

 www.RycerzeKolumba.com 
 

ZBROJA — listopad 2016, Rok IV/11   Nr 36 

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie 
Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! 
W Roku Jubileuszowym 1050-lecia 
Chrztu Polski, 
w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu 
Miłosierdzia, 
oto my, Polacy, stajemy przed Tobą 
[wraz ze swymi władzami duchowny-
mi i świeckimi], 
by uznać Twoje Panowanie, poddać 
się Twemu Prawu, 
zawierzyć i poświęcić Tobie naszą 
Ojczyznę i cały Naród. 
 
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że 
Twego królowania nam potrzeba. 
Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas 
święte i nigdy nie wygasłe prawa. 
Dlatego z pokorą chyląc swe czoła 
przed Tobą, Królem Wszechświata, 
uznajemy Twe Panowanie nad Polską 
i całym naszym Narodem, 
żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. 
 
Pragnąc uwielbić majestat Twej potę-
gi i chwały, z wielką wiarą i miłością 
wołamy: 
Króluj nam Chryste! 
 
– W naszych sercach – Króluj nam 
Chryste! 
– W naszych rodzinach – Króluj nam 
Chryste! 
– W naszych parafiach – Króluj nam 
Chryste! 
– W naszych szkołach i uczelniach – 
Króluj nam Chryste! 
– W środkach społecznej komunikacji 
– Króluj nam Chryste! 
– W naszych urzędach, miejscach 
pracy, służby i odpoczynku – Króluj 
nam Chryste! 
– W naszych miastach i wioskach – 
Króluj nam Chryste! 
– W całym Narodzie i Państwie Pol-
skim – Króluj nam Chryste! 
 
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci 
Panie Jezu Chryste: 
 

– Za niezgłębioną Miłość Twojego 
Najświętszego Serca – Chryste nasz 
Królu, dziękujemy! 
– Za łaskę chrztu świętego i przymie-
rze z naszym Narodem zawarte przed 
wiekami 
– Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
– Za macierzyńską i królewską obec-
ność Maryi w naszych dziejach  
– Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
– Za Twoje wielkie Miłosierdzie oka-
zywane nam stale – Chryste nasz 
Królu, dziękujemy! 
– Za Twą wierność mimo naszych 
zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, 
dziękujemy! 
 
Świadomi naszych win i zniewag za-
danych Twemu Sercu przepraszamy 
za wszelkie nasze grzechy, a zwłasz-
cza za odwracanie się od wiary świę-
tej, za brak miłości względem Ciebie 
i bliźnich. Przepraszamy Cię za naro-
dowe grzechy społeczne, za wszelkie 
wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzeka-
my się złego ducha i wszystkich jego 
spraw. 
 
Pokornie poddajemy się Twemu Pa-
nowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązu-
jemy się porządkować całe nasze ży-
cie osobiste, rodzinne i narodowe 
według Twego prawa: 
 
– Przyrzekamy bronić Twej świętej 
czci, głosić Twą królewską chwałę  
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę 
i strzec prawości naszych sumień  
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
– Przyrzekamy troszczyć się o świę-
tość naszych rodzin i chrześcijańskie 
wychowanie dzieci  
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
– Przyrzekamy budować Twoje króle-
stwo i bronić go w naszym narodzie  
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
– Przyrzekamy czynnie angażować 
się w życie Kościoła i strzec jego praw  
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
 
Jedyny Władco państw, narodów 
i całego stworzenia, Królu królów 
i Panie panujących! 
Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rzą-
dzących Polską. Spraw, aby wszystkie 
podmioty władzy sprawowały rządy 
sprawiedliwie i stanowiły prawa 
zgodne z Prawami Twoimi. 
 
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy 
Twemu Miłosierdziu wszystko, co 
Polskę stanowi, a zwłaszcza tych 
członków Narodu, którzy nie podąża-
ją Twymi drogami. Obdarz ich swą 
łaską, oświeć mocą Ducha Świętego 
i wszystkich nas doprowadź do 
wiecznej jedności z Ojcem. 
 
W imię miłości bratniej zawierzamy 
Tobie wszystkie narody świata, 
a zwłaszcza te, które stały się spraw-
cami naszego polskiego krzyża. 
Spraw, by rozpoznały w Tobie swego 
prawowitego Pana i Króla i wykorzy-
stały czas dany im przez Ojca na do-
browolne poddanie się Twojemu pa-
nowaniu. 
 
Panie Jezu Chryste, Królu naszych 
serc, racz uczynić serca nasze na wzór 
Najświętszego Serca Twego. 
 
Niech Twój Święty Duch zstąpi i od-
nowi oblicze ziemi, tej ziemi. 
Niech wspiera nas w realizacji zobo-
wiązań płynących z tego narodowego 
aktu, 

Jubileuszowy Akt 
Przyjęcia Jezusa Chrystusa 

za Króla i Pana 
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chroni od zła i dokonuje naszego 
uświęcenia. 
 
W Niepokalanym Sercu Maryi składa-
my nasze postanowienia i zobowiąza-
nia. 
Matczynej opiece Królowej Polski 
i wstawiennictwu świętych Patronów 
naszej Ojczyzny wszyscy się powie-
rzamy. 

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej 
Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie  
– na większą chwałę Przenajświętszej 
Trójcy i dla zbawienia ludzi. 
Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat 
cały objęło Twe Królestwo: królestwo 
prawdy i życia, królestwo świętości 
i łaski, królestwo sprawiedliwości, 
miłości i pokoju. 
 

Oto Polska w 1050. rocznicę swego 
Chrztu uroczyście uznała królowanie 
Jezusa Chrystusa. 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi 
Świętemu, 
jak była na początku, teraz i zawsze, 
i na wieki wieków. Amen. 

 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

w Krakowie-Łagiewnikach, 
19 listopada 2016 roku 

Pieluchy dla dorosłych 
W czasie Rycerskiej Pielgrzymki 

na Jasną Górę, będziemy zbierać – 
pieluchy dla dorosłych. Zachęcamy, 
by każda rodzina, każdy pielgrzym 
przybył do stóp Jasnogórskiej Pani 
z darem dla obłożnie chorych. Prosi-
my również byście umożliwili złożenie 
takiego daru wszystkim tym, którzy 
nie będą mogli przybyć na Jasną Górę. 
Zebrane dary trafią do hospicjum 
prowadzonego we Lwowie i Wilnie. 

Zachęcamy także do wsparcia fi-
nansowego tego dzieła. Darowizny 
można dokonać na stronie 
www.rycerzekolumba.com Informacje o Pielgrzymce na stronie 12 

Utrzymanie Członkostwa w Radach 
Zacni Bracia 

Ponownie wracam do zadania: 
„Utrzymanie Członkostwa w Radach”. 
Jest to bardzo ważne zadanie, gdyż 
liczba mężczyzn -  Rycerzy Kolumba - 
w naszych radach, na obecną chwilę, 
jest naszym największym dobrem. 
A umiejętność zagospodarowania 
tego Dobra będzie decydowała o dal-
szym rozwoju naszego zakonu. Musi-
my jasno sobie powiedzieć, że w grę 
wchodzi tutaj nasza odpowiedzial-
ność za to Dobro, które przede 
wszystkim dzięki Bożej Łaskawości 
zostało zgromadzone w okresie dzie-
sięciu lat istnienia Rycerzy Kolumba 
w Polsce. W trosce o stan naszych 
Rad i dla określenia jakości naszego 
ludzkiego kapitału, spróbujmy sobie 
odpowiedzieć na kilka pytań: 

- jaka jest obecność naszych Braci na 
comiesięcznych spotkaniach statuto-
wych /np. w ciągu ostatniego roku/? 
- jaka jest obecność Braci na różnego 
rodzaju uroczystościach organizowa-
nych przez Radę? 

- czy moja Rada ma problemy z za-
płatą pogłównego i jakie są tego  po-
wody /w 2015 r. 23 Rady miały po-
ważne kłopoty/, 
- jak wielu nowoprzyjętych Braci zre-
zygnowało z czynnego uczestnictwa 
w pracach Rady w ciągu ostatnich 
dwóch lat. 

Analiza odpowiedzi na powyższe 
pytania musi oczywiście uwzględniać 
nasz stan życia rodzinnego, zawodo-
wego oraz wiele innych różnorod-
nych uwarunkowań osobistych, które 
ograniczają naszą czynną obecność 
w życiu rady.  

Rycerze amerykańscy, którzy już 
funkcjonują ponad 130 lat dokonali 
kilkakrotnie takich badań, z których 
wynika między innymi, że nasz Zakon 
traci najwięcej swoich członków 
w pierwszym i drugim roku po inicja-
cji. Główną przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest brak poinformowania no-
wo przyjętych kandydatów, jakimi 
aktualnie sprawami zajmuje się Rada 
oraz brak propozycji przyporządko-

wania nowego kandydata do realiza-
cji przynajmniej jednego, konkretne-
go programu.  

Po dokonaniu takiej analizy ame-
rykańscy Bracia zaproponowali, aby 
za te sprawy w Radzie odpowiadał 
Zastępca Wielkiego Rycerza. To on 
osobiście powinien zatroszczyć się 
o nowo przyjętego Rycerza. To on 
powinien znaleźć taki projekt, w któ-
rym nowy Rycerz będzie mógł włą-
czyć się ze swoimi umiejętnościami 
i gdzie - na miarę swoich możliwości - 
będzie pomocny Braciom. Pozwoli 
mu to na aktywne włączenie się 
w Dobro czynione już przez Braci oraz 
na zdobycie doświadczenia we wspól-
notowym działaniu.  

Jest to bardzo konkretny wniosek 
z możliwością do wykorzystania 
w naszych Radach.  

Z braterskim pozdrowieniem 

„Wiwat Jezus” 
Jan Komoń 
Dyrektor ds. Członkostwa 
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Jezus mówi do duszy: 

Dlaczego zamartwiacie się i niepo-
koicie? Zostawcie mnie troskę o wa-
sze sprawy, a wszystko się uspokoi. 
Zaprawdę mówię wam, że każdy akt 
prawdziwego, głębokiego i całkowi-
tego zawierzenia Mnie wywołuje po-
żądany przez was efekt i rozwiązuje 
trudne sytuacje. Zawierzenie Mnie nie 
oznacza zadręczania się, wzburzenia, 
rozpaczania, a później kierowania do 
Mnie modlitwy pełnej niepokoju, bym 
nadążał za wami; zawierzenie to jest 
zamiana niepokoju na modlitwę. Za-
wierzenie oznacza spokojne zamknię-
cie oczu duszy, odwrócenie myśli od 
udręki i oddanie się Mnie tak, bym 
jedynie Ja działał, mówiąc Mi: Ty się 
tym zajmij. 

Sprzeczne z zawierzeniem jest 
martwienie się, zamęt, wola rozmy-
ślania o konsekwencjach zdarzenia. 
Podobne jest to do zamieszania spo-
wodowanego przez dzieci domagają-
ce się, aby mama myślała o ich po-
trzebach gdy tymczasem one chcą się 
tym zająć same, utrudniając swymi 
pomysłami i kaprysami jej pracę. Za-
mknijcie oczy i pozwólcie Mi praco-
wać, zamknijcie oczy i myślcie o obec-
nej chwili, odwracając myśli od przy-
szłości jak od pokusy. 

Oprzyjcie się na Mnie wierząc 
w moją dobroć, a poprzysięgam wam 
na moją miłość, że kiedy z takim na-
stawieniem mówicie: „Ty się tym zaj-
mij”, Ja w pełni to uczynię, pocieszę 
was, uwolnię i poprowadzę. 

A kiedy muszę was wprowadzić 
w życie różne od tego, jakie wy wi-
dzielibyście dla siebie, uczę was, no-
szę w moich ramionach, sprawiam, że 
jesteście jak dzieci uśpione w matczy-
nych objęciach. To, co was niepokoi 
i powoduje ogromne cierpienie to 
wasze rozumowanie, wasze myślenie 
po swojemu, wasze myśli i wola, by za 

wszelką cenę samemu zaradzić temu, 
co was trapi. 

Czegóż nie dokonuję, gdy dusza, 
tak w potrzebach duchowych jak 
i materialnych, zwraca się do mnie 
mówiąc: „Ty się tym zajmij”, zamyka 
oczy i uspokaja się! Dostajecie niewie-
le łask, kiedy męczycie się i dręczycie 
się, aby je otrzymać; otrzymujecie ich 
bardzo dużo, kiedy modlitwa jest peł-
nym zawierzeniem Mnie. W cierpieniu 
prosicie, żebym działał, ale tak jak wy 
pragniecie... Zwracacie się do Mnie, 
ale chcecie, bym to ja dostosował się 
do was. Nie bądźcie jak chorzy, którzy 
proszą lekarza o kurację, ale sami mu 
ją podpowiadają. Nie postępujcie tak, 
lecz módlcie się, jak was nauczyłem 
w modlitwie „Ojcze nasz”: Święć się 
Imię Twoje, to znaczy bądź uwielbio-
ny w tej mojej potrzebie; Przyjdź Kró-
lestwo Twoje, to znaczy niech 
wszystko przyczynia się do chwały 
Królestwa Twego w nas i w świecie; 
Bądź wola Twoja jako w niebie tak 
i na ziemi, to znaczy Ty decyduj w tej 
potrzebie, uczyń to, co Tobie wydaje 
się lepsze dla naszego życia docze-
snego i wiecznego. 

Jeżeli naprawdę powiecie Mi: 
„Bądź wola Twoja”, co jest równo-
znaczne z powiedzeniem: „Ty się tym 
zajmij”, Ja wkroczę z całą moją 
wszechmocą i rozwiąże najtrudniejsze 
sytuacje. Gdy zobaczysz, że twoja 
dolegliwość zwiększa się zamiast się 
zmniejszać, nie martw się, zamknij 
oczy i z ufnością powiedz Mi: „Bądź 
wola Twoja, Ty się tym zajmij!”. Mó-
wię ci, że zajmę się tym, że wdam się 
w tę sprawę jak lekarz, a nawet, jeśli 
będzie trzeba, uczynię cud. Widzisz, 
że sprawa ulega pogorszeniu? Nie 
trać ducha! Zamknij oczy i mów: Ty 
się tym zajmij!”. Mówię ci, że zajmę 
się tym i że nie ma skuteczniejszego 
lekarstwa nad moją interwencją miło-

ści. Zajmę się tym jedynie wtedy, kie-
dy zamkniesz oczy. 

Nie możecie spać, wszystko chce-
cie oceniać, wszystkiego dociec, 
o wszystkim myśleć i w ten sposób 
zawierzacie siłom ludzkim albo – go-
rzej – ufacie tylko interwencji czło-
wieka. A to właśnie stoi na przeszko-
dzie moim słowom i memu przybyciu. 
Och! Jakże pragnę tego waszego za-
wierzenia, by móc wam wyświadczyć 
dobrodziejstwa i jakże smucę się wi-
dząc was wzburzonymi. 

Szatan właśnie do tego zmierza: 
aby was podburzyć, by ukryć was 
przed moim działaniem i rzucić na 
pastwę tylko ludzkich poczynań. 
Przeto ufajcie tylko Mnie, oprzyjcie 
się na mnie, zawierzcie Mnie we 
wszystkim. Czynię cuda proporcjonal-
nie do waszego zawierzenia Mnie, 
a nie proporcjonalnie do waszych 
trosk. 

Kiedy znajdujecie się w całkowi-
tym ubóstwie, wylewam na was skar-
by moich łask. Jeżeli macie swoje za-
soby, nawet niewielkie lub staracie się 
je posiąść, pozostajecie w naturalnym 
obszarze, a zatem podążacie za natu-
ralnym biegiem rzeczy, któremu czę-
sto przeszkadza szatan. Żaden czło-
wiek rozumujący tylko według logiki 
ludzkiej nie czynił cudów. Lecz na 
sposób Boski działa ten, kto zawierza 
Bogu. 

Kiedy widzisz, że sprawy się kom-
plikują, powiedz z zamkniętymi ocza-
mi duszy: Jezu, Ty się tym zajmij! Po-
stępuj tak we wszystkich twoich po-
trzebach. Postępujcie tak wszyscy, 
a zobaczycie wielkie, nieustanne i ci-
che cuda. To wam poprzysięgam na 
moją miłość. 

 

Z pism 
sługi Bożego ks. Dolindo Ruotolo 
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Czcigodny Kapelanie, 

Zacny Wielki Rycerzu, 

Bracie Rycerzu, 

Tutaj, na Jasnej Górze, podobnie 
jak w Kanie, Maryja oferuje nam swo-
ją bliskość i pomaga nam odkryć, cze-
go brakuje do pełni życia.  
Prośmy o łaskę, abyśmy sobie przy-
swoili Jej wrażliwość, Jej wyobraźnię 
w służbie potrzebującym, piękno po-
święcenia swojego życia dla innych, 
bez szukania pierwszeństwa i dziele-
nia. Niech Ona, Przyczyna naszej ra-
dości, która wnosi pokój pośród obfi-
tości grzechu i zawirowań historii, 
wyprasza nam obfitość Ducha Świę-
tego, abyśmy byli sługami dobrymi 
i wiernymi. Niech za Jej wstawiennic-
twem pełnia czasu odnowi się rów-
nież dla nas. 

Słowa Papieża Franciszka wypo-
wiedziane na Jasnej Górze, niech będą 
zachętą dla każdego z nas do uczest-
nictwa w dorocznej pielgrzymce do 
Jasnogórskiej Królowej Polski. 
W tym szczególnym czasie przybę-
dziemy ze swoimi rodzinami, pod 
opieką kapłanów, by podziękować za 
10 lat działalności Rycerzy Kolumba 
w Polsce a szczególnie za Światowe 
Dni Młodzieży. Będziemy zawierzać 
Królowej Polski sprawy naszej Ojczy-
zny, Rycerzy Kolumba, naszych ro-
dzin oraz dzieła miłosierdzia podej-
m o w a n e  k a ż d e g o  d n i a . 
Swoim dziękczynieniem chcemy ob-
jąć wszystkich, którzy pomagali nam 
w pierwszych latach działalności, dar-
czyńców i dobrodziejów wspierają-
cych naszą działalność. W sposób 
szczególnych chcemy podziękować 
wolontariuszom, którzy pomagali 
nam w czasie Światowych Dni Mło-
dzieży. 

Zacny Bracie Rycerzu Kolumba, 
bądź w dniach 25 – 26 listopada 2016 
roku przed Obliczem Jasnogórskiej 
Królowej Polski. Nasze dziękczynienie 
chcemy powiązać z konkretnym dzie-
łem miłosierdzia, dlatego każdy piel-
grzym przywiezie ze sobą paczkę pie-
luch dla dorosłych. Chcemy w ten 
sposób wesprzeć obłożnie chorych 
będących pod opieką hospicjum we 
Lwowie i Wilnie. 

Do zobaczenia przed Jasnogór-
skim Obrazem Królowej Polski. 

Vivat Jezus! 

Andrzej Anasiak 
Delegat Stanowy w Polsce 
Zakonu Rycerzy Kolumba 
 
 

PROGRAM 
 

25 listopada 2016 - piątek 

od 18:00 - rejestracja pielgrzymów 
(Kaplica Różańcowa) 
19:30 - Różaniec 
(Kaplica Cudownego Obrazu) 
21:00 - Apel Jasnogórski 
(Kaplica Cudownego Obrazu) 
 

26 listopada 2016 - sobota 

7:30 - Msza święta pod przewodnic-
twem J.E. ks. Biskupa Henryka Toma-
sika (Kaplica Cudownego Obrazu) 
8:30 - śniadanie 
(we własnym zakresie) 
9:00-9:30 Rejestracja dla przybywa-
jących w sobotę, zbiórka pieluch dla 
dorosłych (Kaplica Św. Józefa) 
9:30-12:30 Konferencja 
(Kaplica Św. Józefa) 
• Rodzina szkołą miłosierdzia 
– Siostry Matki Bożej Miłosierdzia 
• Światowe Dni Młodzieży 
– refleksje i dziękczynienie  
13:00 Droga Krzyżowa 
(Wały Jasnogórskie) 
Zakończenie pielgrzymki przy pomni-
ku św. Jana Pawła II 
 
Uczestników pielgrzymki prosimy 
o zgłoszenie i wniesienie opłaty reje-
stracyjnej (15 zł od uczestnika) po-
p r z e z  s t r o n ę  i n t e r n e t o w ą 
www.rycerzekolumba.com do dnia 20 
listopada 2016. Z wszelkich opłat 
zwolnione są osoby duchowne i wo-
lontariusze. 
 
 

NOCLEGI 
Adresy miejsc noclegowych, w któ-
rych można dokonywać rezerwacji 
(koszty noclegu uczestnicy piel-
grzymki pokrywają we własnym za-
kresie) dostępne są na stronie 
www.rycerzekolumba.com 


