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Słowo Delegata Stanowego 
Czcigodni Księża Kapelani, 

Zacni Bracia Rycerze, 

Zakończył się Rok Świętego Brata 
Alberta, ale w Zakonie Rycerzy Ko-
lumba w Polsce kontynuujemy pere-
grynację Relikwii i Obrazów Św. Brata 
Alberta połączoną z Dziełem Miło-
sierdzia, polegającym na zbiórce fun-
duszy, pościeli, kołder, poduszek, ko-
ców, ręczników i środków czystości. 

Zebrane dary w całości przekazu-
jemy do domów opieki - prowadzo-
nych przez Siostry Albertynki - roz-
sianych po całej Polsce. Pragnę po-
dziękować wszystkim radom lokal-
nym i Braciom Rycerzom, którzy już 
przeżywali w swoich parafiach pere-
grynację i Darem Serca wsparli alber-
tyńskie domy opieki. Braci w radach 
lokalnych, do których wkrótce dotrą 
Relikwie i Obrazy zachęcam do ak-
tywnego włączenia się w nasze Ry-
cerskie Dzieło Miłosierdzia. 

Ojciec Święty Jan Paweł II w Ency-
klice "Evangelium Vitae" pisał: "Żaden 
człowiek nie jest obcy dla tego, kto 
powinien być bliźnim wszystkich po-
trzebujących i poczuwać się do odpo-
wiedzialności za ich życie, jak naucza 
wymowna i przekonująca przypo-
wieść o dobrym Samarytaninie (por. 
Łk 10, 25-37). Nawet wróg przestaje 
być wrogiem dla tego, kto ma obo-
wiązek go kochać (por. Mt 5, 38-48; 
Łk 6, 27-35) i "czynić mu dobro" (por. 
Łk 6, 27.33.35), zaspokajając gorliwie 
i bezinteresownie jego życiowe po-
trzeby (por. Łk 6, 34-35)." 

Czyńmy więc dobro wszystkim 
potrzebującym, których jest bardzo 
wielu w naszych parafiach, społecz-
nościach lokalnych, wokół nas. Na-
szym zadaniem jest odnaleźć tych 
najbardziej potrzebujących i to na-
szym obowiązkiem jest im pomóc. 
Czyńmy Dobro i pomnażajmy Dobro. 

Czcigodni Księża Kapelani, Zacni 
Bracia w Rycerstwie. 

Rozpoczął się Adwent, czas czuj-
nego oczekiwania nadejścia Mesjasza, 
którego przywitamy w stajence be-
tlejemskiej. Jest to ważny okres budo-
wania wspólnoty rodziny chrześcijań-
skiej jako domowego Kościoła. Ad-
went rozpoczyna nowy Rok Liturgicz-
ny. Jest to czas przygotowania wier-
nych do uroczystości Narodzenia 
Pańskiego, która jest pamiątką histo-
rycznego przyjścia Chrystusa na zie-
mię przed dwoma tysiącami lat. Ad-
went, jako okres liturgiczny, kształto-
wał się przez wiele wieków. Po II So-
borze Watykańskim w przepisach 
liturgicznych czytamy: Okres Adwen-
tu ma uroczysty charakter, jest okre-
sem przygotowania do uroczystych 
obchodów Narodzenia Pańskiego, 
upamiętniających pierwsze przyjście 
Syna Bożego do ludzi, a zarazem cza-
sem, w którym tamto wspomnienie 
kieruje umysły ku oczekiwaniu po-
wtórnego przyjścia Chrystusa przy 
końcu świata. Dlatego okres Adwentu 
jest czasem religijnego i radosnego 

oczekiwania.  Ważne jest abyśmy zro-
zumieli, że całe nasze życie powinno 
być "adwentem", oczekiwaniem na 
ostateczne przyjście Chrystusa. 

Święty Jan Paweł II w rozważa-
niach z dnia 2 grudnia 2001 roku pi-
sał: "Adwent jest synonimem nadziei: 
nie daremnym oczekiwaniem na ja-
kiegoś bezosobowego boga, lecz 
konkretną i niezawodną ufnością 
w powrót Tego, który już raz do nas 
przyszedł, "Oblubieńca", który swoją 
krwią przypieczętował zawarte 
z ludzkością wieczne przymierze. Jest 
to nadzieja, która pobudza do czujno-
ści, cnoty wyróżniającej ten szczegól-
ny okres liturgiczny. Do czujności 
w modlitwie, ożywianej pełnym miło-
ści oczekiwaniem; czujności wyrażają-
cej się w dynamice konkretnej miło-
ści, której towarzyszy świadomość, że 
Królestwo Boże przybliża się tam, 
gdzie ludzie uczą się żyć jak bracia." 

"Nie bójcie się! Zwiastuję wam ra-
dość wielką, która będzie udziałem 
całego narodu: Dziś w mieście Dawida 
narodził się wam Zbawiciel, którym 
jest Mesjasz, Pan. A to będzie zna-
kiem dla was: Znajdziecie niemowlę 
owinięte w pieluszki i leżące w żło-
bie" (Łk 2, 10-12). 

Na zbliżające się Święta Bożego 
Narodzenia, Czcigodnym Księżom 
Kapelanom, Zacnym Braciom Ryce-
rzom i Waszym Rodzinom, składam 
Najserdeczniejsze Życzenia Zdro-
wych, Wesołych i Błogosławionych 
Świąt Pamiątki Narodzenia Pana 
i Jego Objawienia. 

 

Vivat Jezus! 

Tomasz Wawrzkowicz 
Delegat Stanowy w Polsce 
Zakonu Rycerzy Kolumba 
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Katecheza 65 
 

Czcigodni Kapelani, 

Bracia Rycerze 

 

Świat w którym żyjemy jest głod-
ny prawdy i oczekuje na tych, którzy 
podejmują trud misji w służbie Chry-
stusa. 

 

Służba Chrystusowi musi opierać 
się na bardzo mocnych filarach: Pi-
śmie Świętym, Magisterium Kościoła 
oraz musi wzorować się na tych, któ-
rzy osiągnęli mistrzostwo w wypeł-
nianiu misji – na przykładzie Świę-
tych. Poznając te mocne filary znaj-
dziemy odpowiedzi na najważniejsze 
pytania dotyczące tego kim jesteśmy, 
a kim być powinniśmy. Aby to odkryć, 
musimy realnie rozpoznać rzeczywi-
stość, w której przyszło nam żyć. 

 

Jeszcze żyjemy w świecie przesiąk-
niętym chrześcijaństwem i Ewangelią. 
Wielu jednak ludzi realizuje dzieła 
miłosierdzia z chrześcijańskiej moty-
wacji nie wiedząc o tym, lub świado-
mie wypierając się Boga. W dzisiej-
szym świecie bowiem trwa rywaliza-
cja kultur, dokonująca redukowania 
chrześcijaństwa do działalności cha-
rytatywnej: bez moralności i odniesie-
nia do Boga, zaś Chrystusa chce się 
sprowadzić do roli dobroczyńcy, za-
miast uznać w Nim Zbawiciela i Odku-
piciela. Proces ten opakowuje się 
w ciepło i dobro, świadomie zakłamu-
jąc rzeczywistość, jak np. reklamy 
świąteczne, które mówią wszystko, 
tylko nie prawdę o Bożym Narodze-
niu. Kultura komercyjna toczy nas po 
cichu jak rak i w rzeczywistości jest 
kulturą śmierci. 

 

Bp. Olmsted porównuje ją do ter-
mitów, przed którymi nie można za-
bezpieczyć domu. My moglibyśmy 
porównać ją do grzyba atakującego 
nasze domy, który niszczy nasze do-
my po cichu, często czyniąc go nie do 
uratowania. Taką grzybową pleśnią 

jest przykrywanie prawdy Ewangelii 
i ludzkich grzechów. Jeśli ten grzech 
i fałsz zaakceptujemy, to powoli bę-
dziemy tracili czujność i po jakimś 
czasie przyzwyczaimy się do nich. 
Przypomnijmy sobie dziecięce wspo-
mnienia świąt: zapach pomarańczy, 
pieczonych ciast czy  mięs. Dziś pach-
ną one tak samo - nie straciły zapa-
chu - jedynie my, mając te rzeczy na 
co dzień, straciliśmy powonienie 
i spowszedniały nam te wrażenia. 

 

Tak samo jest ze złem i zepsuciem 
moralnym. Łatwo we współczesnej 
popkulturze zatracić na nie czujność 
i uznać je za właściwe elementy na-
szego życia. Dlatego tak bardzo po-
trzeba nowej ewangelizacji – odno-
wienia wszystkiego, odświeżenia 
i przebudzenia w służbie Chrystusa. 

 

Jeśli podejmiemy taką próbę, to 
dostrzeżemy, jak wielu ludzi - w tym 
także my sami - jest poranionych na 
ciele lub duszy przez współczesną 
rzeczywistość. Jak bardzo potrzeba 
łaski Ducha Świętego - jako lekar-
stwa, które leczy przez miłosierdzie 
i prawdę Chrystusa.  I w takim kon-
tekście Kościół możemy nazwać 
„szpitalem polowym”. Odzyskując 
prawdziwe życie w Duchu Świętym - 
„przez miłosierdzie i prawdę Chrystu-
sa stajemy się mocni Jego mocą, od-
ważni Jego odwagą” - będziemy mo-

gli doświadczać radości z bycia żoł-
nierzami Chrystusa. 

 

Kiedy odzyskamy zdrowie i życie 
w Duchu Świętym - po duchowej 
„hospitalizacji i rekonwalescencji” - 
będziemy pragnęli dalszego rozwoju 
i nowej siły w „szkole walki ducho-
wej”. Takie jest nasze powołanie: je-
steśmy powołani i posłani, aby być 
żołnierzami Chrystusa w dzisiejszym 
realnym świecie. 

 

Prawdziwy mężczyzna rozpoznaje 
kim jest jako mężczyzna, jako mąż 
i ojciec, oraz jako żołnierz Chrystusa 
dzięki wspomnianym trzem filarom 
naszej misji: Pismu Świętemu, Magi-
sterium Kościoła oraz przykładom 
życia Świętych. Stworzony z natury 
do życia w rodzinie, dzięki obecności 
obok siebie kobiety, odkrywa siebie 
jako mężczyznę oraz małżeństwo 
jako wspólnotę obrazującą Boga. Ro-
zumiejąc różnice biologiczne i psy-
chiczne między mężczyzną i kobietą, 
jednocześnie odkrywamy naszą kom-
plementarność. Właśnie jako para 
jesteśmy obrazem Bożym. Jeśli tego 
nie uznamy, to w miejsce wspólnoty 
małżeńskiej i rodzinnej – wcześniej 
czy później - pojawią się rywalizacja 
i indywidualizm.  

 

Propagowane dziś kłamstwo 
o ludzkiej naturze oraz o powołaniu 
w postaci rywalizacji i samowystar-
czalności społecznej pojedynczej oso-
by, niezależnie od płci, niszczy naszą 
cywilizację i szkodzi całej ludzkości. 
Tak jak przyszłość Kościoła idzie 
przez rodzinę, tak przyszłość rodziny 
i naszej kultury zależy od Kościoła, 
którego my jesteśmy ważnym ogni-
wem i o który mamy walczyć. 

 

 

Wszystkie katechezy 
są dostępne na stronie 
www.RycerzeKolumba.com 

Katecheza Kapelana 

ks. kan. Wiesław Lenartowicz 
Kapelan Stanowy Pomocniczy 
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"Nie bójcie się! Zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem 
całego narodu: Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, któ-
rym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie niemow-
lę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie" (Łk 2, 10-12). 

 

W imieniu własnym i Redakcji Miesięcznika "ZBROJA", Czcigod-
nym Księżom Kapelanom, Zacnym Braciom Rycerzom i Waszym Rodzi-
nom, składam Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowych, Wesołych i Błogo-
sławionych Świąt Pamiątki Narodzenia Pana i Jego Objawienia oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku Pańskiego 2018. 

 

Vivat Jezus! 

Tomasz Wawrzkowicz (DS) 

wraz z Redakcją Miesięcznika "ZBROJA" 

Zacni Bracia Rycerze, 

Rozpoczęliśmy Adwent, czas przy-
gotowania na przyjście Jezusa do każ-
dego z nas. Zachęcam do licznego 
udziału w porannych Roratach. Za-
bierajmy na nie również nasze dzieci 
i wnuki. 

Zakończyło się zbieranie podpi-
sów pod projektem ustawy 
„Zatrzymaj Aborcję” i dlatego chciał-
bym każdemu z Was, którzy włączyli-
ście się w tę akcję serdecznie podzię-
kować. 

Zostało zebrane ok. 830 000 pod-
pisów pod tym obywatelskim projek-
tem i miejmy nadzieję, że w niedłu-
gim czasie życie ludzkie chorych dzie-
ci w łonach matek będzie również 
chronione. 

Pamiętajmy jednak, że nie kończy 
się czas mówienia o wielkiej wartości 
życia ludzkiego i pokazywania, kiedy 
naprawdę zaczyna się życie - w mo-
mencie POCZĘCIA.  

Jest to fakt naukowy, medyczny 
i niepodważalny. 

Nasza wystawa „Jaś w Drodze” 
jest już w kolejnych miejscowościach 
i Radach, tym razem na południu Pol-
ski. Przedstawiamy w niej kolejne 
etapy rozwoju zmysłów dziecka 
w łonie matki. Wystawa jest na rolla-
pach, dołączone są modele edukacyj-
ne, wartościowe filmy, a także roz-
prowadzamy modele 10-cio tygo-
dniowego „Jasia”, karty do gry 
w „Jasia” czy „stópki dziecka w 11-tym 
tygodniu życia”. 

Mamy szansę i możliwość wspar-
cia oraz poszerzenia tej akcji, a także 
rozpoczęcia kolejnych akcji mających 
na celu ratowanie życia narodzonych 
i nienarodzonych, ale zawsze najbar-
dziej bezbronnych dzieci. 

Pod tym linkiem możemy przeka-
zywać darowizny na cele ratowania 
poczętych dzieci oraz pomocy mat-
kom, które urodziły i potrzebują 
wsparcia. Dlatego przekazujmy dalej 

ten link i zachęcajmy do przekazywa-
nia darów serca. 

www.kofc.pl/przek/2017jaswdrodze 
 

Obecny czas Adwentu jest bardzo 
dobrym momentem nad pochyleniem 
się wobec rodzącego się życia. To 
czas kiedy Maryja nosi pod swym 
sercem Jezusa. 

Przypominają nam o tym święta 
Maryjne i nie tylko: 

8 grudnia obchodzimy uroczy-
stość Niepokalanego Poczęcia, 
a o godzinę 12:00 Godzinę Łaski. 

12 grudnia, to święto MB z Guada-
lupe, patronki Rycerzy Kolumba oraz 
patronki poczętego życia. 

28 grudnia Święto Młodzianków, 
pierwszych Męczenników, którzy od-
dali życie za Jezusa. 

W grudniu przypada również Pią-
ta Niedziela Miesiąca i Program 
„Różaniec Rodzinny”. Zachęcam do 
poprowadzenia różańca w swojej pa-
rafii.  

Już na początku stycznia 6-go za-
praszam i zachęcam do organizacji, 
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współorganizacji czy udziału w Or-
szaku Trzech Króli. 

Styczeń to również czas na zorga-
nizowanie: Konkursów Kolęd, Szopek, 
Jasełek, Karnawałowych Balów Cha-
rytatywnych, itd. 

Przypominam, że istnieje możli-
wość zorganizowania projekcji filmu 
w swoich parafiach: 

„Wyzwolenie kontynentu. Jan Pa-
weł II i upadek komunizmu”. 

A także możliwość rozprowadza-
nia płyt z filmem.  

Zainteresowanych proszę o kon-
takt z Sekretarzem Stanowym lub 
Kustoszem Stanowym. 

Zachęcam również do sukcesyw-
nego zgłaszania z każdej Rady 
„Rodziny Miesiąca” na adres: rapor-
ty@rycerzekolumba wraz z kopią na: 
programy@rycerzekolumba.com 

Szczegóły na stronie:  
www.kofc.pl/przek/20171211 
 

Dziękuję Wam za każdą przesłaną 
informację o Waszych działaniach 
w Radach do umieszczenia na stronie 
głównej Rycerzy Kolumba. Umiesz-
czajcie je również na stronach inter-
netowych Waszych Rad oraz na Fa-
cebooku. Dzielmy się pięknem i do-
brem z innymi. 

Pragnę każdemu z Was i Waszym 
najbliższym złożyć najlepsze życzenia 
na czas Bożego Narodzenia. Niech 
Nowo Narodzony Jezus zagości 
w Waszych małżeństwach i rodzi-
nach. Zaproście Go - tak na poważnie 
- do siebie na te Święta Bożego Naro-
dzenia. Niech zgoda i miłość trwa nie-
ustannie w Waszych małżeństwach 
i rodzinach. Nowy Rok niech przynosi 
zadania i wyzwania do stawania się 
lepszym człowiekiem i jeszcze bar-
dziej przybliża nas do Zbawienia. 

Pamiętajmy w te dni o osobach 
samotnych, cierpiących i bezdom-
nych. Niech i Oni poczują, że Jezus 
przychodzi do Nich. 

Vivat Jezus!  
Rafał Szczypta  
Dyrektor ds. Programowych  
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce  

 

Inna perspektywa 
 

23 października b.r. wzięliśmy 
wraz z kilkoma braćmi udział w kon-
ferencji „W trosce o tożsamość kultu-
rową Europy” organizowana przy 
okazji kongresu „Europa Christi” 
przez Papieskie Stowarzyszenie Po-
moc Kościołowi w Potrzebie oraz 
Urząd ds. Cudzoziemców. 

Spotkanie dotyczyło sytuacji na 
Bliskim Wschodzie, kryzysu migracyj-
nego w Europie oraz poszukiwania 
odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie 
pomóc ofiarom konfliktów zbrojnych 
na Bliskim Wschodzie, głównie w Sy-
rii i Iraku. 

Nie chciałbym streszczać jego 
przebiegu, chciałbym natomiast po-
dzielić się kilkoma refleksjami z tego 
wydarzenia. Pierwsza z nich była ta-
ka, że istnieje spora grupa zorganizo-
wanych osób, którzy mają swoją do-
brze uargumentowaną wizję pomocy 
na Bliskim Wschodzie, mianowicie 
pomocy bezpośrednio na obszarach, 
gdzie toczą się konflikty. Napisałem, 
że dobrze uargumentowana (co nie 
znaczy jedynie słuszna), bo podczas 
konferencji usłyszeliśmy, także od 
zaproszonych gości z tych terenów, 
że są wdzięczni m.in. Polakom za po-
moc duchową i materialną, za to, że 
dzięki naszym działaniom mogą 
udzielać tam na miejscu pomocy me-
dycznej – wyposażać szpitale, kupo-
wać leki, edukować młodzież, odbu-
dowywać szkoły, że ich życie się 
zmienia choć trochę na lepsze w obli-
czu dramatów, wśród których żyją na 
co dzień. Mimo, że złoty nie jest wio-
dącą światową walutą, to jednak coś 
znaczy i za pieniądze, za które w Eu-
ropie wyleczymy jedną osobę, tam 
posłużą dziesięciu. Usłyszałem też, że 
dla osób poszkodowanych ważna jest 
także świadomość, że świat o nich nie 

zapomina i że ktoś mówi o ich proble-
mach. Zastanawiałem się, co mogli-
byśmy w tej kwestii zrobić, tym bar-
dziej że przypomniała mi się sytuacja 
naszego narodu z przeszłości 
(rozbiory, II wojna światowa) czy zain-
teresowanie z jakim spotkał się swo-
jego czasu Jan Karski. 

Chciałbym odnotować także wy-
stąpienie Abpa Kyrillosa z Egiptu, 
który mówił o tym, że mądra eduka-
cja może pomóc w pogodzeniu Mu-
zułmanów i Chrześcijan, przedstawia-
jąc im inną wizję życia niż ta, której 
mogą zaczerpnąć z dostępnych im 
teraz źródeł. 

W panelu dyskusyjnym obecny 
był także nasz Delegat Stanowy To-
masz Wawrzkowicz, który mówił, że 
swój udział w pomocy dla Syrii i Iraku 
mieli także Rycerze Kolumba, którzy 
włączając się w dzieła miłosierdzia 
przekazali od 2014 r. na pomoc 
w tych krajach prawie 48 mln złotych. 
Rycerze podjęli także dzieło odbudo-
wy miasta Karamles w Iraku w dolinie 
Niniwy. Chcą zebrać na całym świecie 
2 mln $, za co będzie można zapewnić 
1 000 mieszkań dla Chrześcijan po-
wracających do swoich domów. 

Bardzo ciekawe były poglądy 
Ks. Waldemara Cisło (jednego z orga-
nizatorów, dyrektora PKWP), które 
poznałem potem także z innych jego 
wystąpień. Twierdzi on, że do Europy 
przybywa - oprócz uciekających 
przed wojną - wiele osób z innych 
terenów niż Bliski Wschód, którzy 
pragną poprawić swój byt. Wskazy-
wał, że wiele państw poprzez korup-
cję i inne niedomagania czyni życie 
swoich obywateli bardzo trudnym 
i nie ma się co dziwić, że szukają spo-
sobu na zmianę. Wskazywał, że na 
biedzie i obietnicy lepszego życia ko-
rzystają przestępcy a los osób na 
szlakach migracji do Europy bywa 
często bardzo ciężki, np. na szlaku 
„libijskim” ok. 95% kobiet, które do-
cierają na Stary Kontynent zostaje 
zgwałconych. Wskazywał, że z racji 
ogromnego problemu biedy na świe-
cie powinniśmy jako Europejczycy 
zadać sobie pytanie czy jesteśmy 
w stanie przyjąć wszystkich, którzy 
wyrażą taką chęć i czy chcemy to zro-
bić. Natomiast jako argumentu za 
pomocą „na miejscu” ks. Cisło użył 
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informacji, że osoby, które było na to 
stać, uciekły z terenów działań wo-
jennych, natomiast ci, którzy zostali 
są szczególnie narażeni i warto się 
o nich upomnieć. 

Poniżej zamieszczam odnośniki do 
statystyk Eurostatu i ONZ dot. wnio-
sków o azyl i migracji. 

• www.kofc.pl/przek/20171211a 
• www.kofc.pl/przek/20171211b 
• www.kofc.pl/przek/20171211c 
 

Czy możemy coś jeszcze zrobić? 
Podczas konferencji padła zachęta do 
modlitwy, która może pomóc, aby 
nasze działania szły we właściwą 
stronę. 

Myślę, że będzie to dobry wstęp 
do odpowiedzi. 

Tomasz Szymczak 
Dyrektor ds. Społeczności Lokalnej 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

Zacni Bracia! 

Zbliża się koniec Roku Pańskiego 
2017, a z nim wiele tegorocznych 
rocznic, jak m. in. 100-lecie objawień 
Fatimskich. Zbliżamy się również, po-
przez okres Adwentu, do pięknego 
święta Bożego Narodzenia. Przyjście 
na ten świat Zbawiciela w ludzkiej 
postaci jest wydarzeniem zmieniają-
cym bieg historii świata. Nie sposób 
odnieść się do niego w kontekście 
obrony życia człowieka. Przyjście na 
świat małego Jezusa poprzedzone 
było radosnym okresem Jego oczeki-
wania. Módlmy się zatem za wszyst-
kie matki oczekujące dziecka, aby 
z wielką radością przyjęły nowe życie 
i zaznały tej samej radości w okresie 
brzemiennym, co Matka Najświętsza. 
Nasze serca, szczególnie w tym okre-
sie, otwierają się na potrzeby naszych 
bliźnich, dlatego zachęcam wszyst-
kich Braci, aby włączyli się w organi-

zowane w tym czasie dzieła charyta-
tywne. Mam tu na myśli akcję Szla-
chetnej Paczki, pomoc w zespołach 
charytatywnych w rodzimych para-
fiach, pomoc w zbiórkach pieniężnych 
dla potrzebujących, organizację wie-
czerzy wigilijnej dla samotnych i bez-
domnych itp. 

 Włączenie się Rycerzy Kolum-
ba w te dzieła będzie dobitnym świa-
dectwem realizacji naszej podstawo-
wej wartości jaką jest miłosierdzie. 

Vivat Jezus! 
Stefan Weigel-Milleret 
Dyrektor ds. Pro-life  
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

 

 

Współczesny 
patriotyzm 

 

Wszyscy wiemy, co oznacza to 
słowo i jaki ładunek emocji niesie. 
Patriotyzm może mieć wiele postaci. 
Inaczej przejawia się w czasie wojny, 
inaczej w okresie pokoju. Znamy 
z historii postacie, które dla Ojczyzny 
oddały cenę najwyższą - życie. Dziś 
znajomość własnej historii, czy kultu-
ry jest także wyrazem patriotyzmu. 
W szkołach lekcjom historii, czy lite-
ratury polskiej, powinno się nadać 
specjalną rangę, bowiem pokolenia, 
które wcześniej walczyły czy praco-
wały dla narodu, warte są pamięci 
i czci. To zobowiązuje, a znajomość 
historii własnego kraju, jego wzlotów 
czy upadków, jest naszą powinnością, 
bo jak słusznie mawiamy: narody, 
które tracą pamięć tracą życie. 

 Pierwszymi nauczycielami patrio-
tyzmu powinni być rodzice, następnie 
nauczyciele w szkole, czy nawet już 
w przedszkolu. Znajomość własnej 
kultury, języka czy tradycji, wcale nie 
oznacza, że mamy tylko czytać wła-
sną literaturę, oglądać rodzime filmy, 
nie otwierać się w ogóle na świat. Nie. 
To świadomość bycia Polakiem, pracy 
dla kraju i z szacunkiem wyrażanie się 
o własnej Ojczyźnie. Czy dziś nie jest 
patriotyzmem praca dla wspólnego 
dobra, sumienna i uczciwa, moralność 
i sprawiedliwość w stosunkach spo-
łecznych. Może w tych czasach peł-

nych chciwości i pazerności na dobra 
materialne, w czasach przyjemności 
i zabawy - byle tylko się nie trudzić - 
patriotyzmem jest żyć normalnie 
i uczciwie. Patriotyzmem jest roz-
tropność i odpowiedzialność za sło-
wo, szacunek dla prawa i drugiego 
człowieka. Patriotyzmem jest skorzy-
stanie z prawa wyborczego i pójście 
na wybory. W systemie demokra-
tycznym każdy rząd czerpie swoje 
prawo do władania i rządzenia z wy-
niku wyborczego. To patriotyczny 
obowiązek iść na wybory i zagłoso-
wać w zgodzie z sumieniem, na ludzi 
prawych i odpowiedzialnych. To jest 
przywilej wolności, ale i zobowiązanie, 
byśmy umieli korzystać z wolności 
i nie zmarnowali dorobku tych poko-
leń, które oddały życie za wolność 
i ojczyznę.  

Zabory, pierwsza i druga wojna 
światowa, okupacja niemiecka i so-
wiecka, wywózki na Sybir, Katyń, to 
przecież działo się tak niedawno. 
I polski żołnierz, który walczył na 
wszystkich frontach Europy i nie tyl-
ko, zdradzony i poniżony, bo tak za-
decydowali zwycięzcy wojny. Zostały 
tylko gdzieś tam groby, a wielu nie 
ma nawet mogiły i tylko matki pa-
miętały o swoich synach w modli-
twach i ich łzy przy odmawianiu ró-
żańca były często jedynym, wspo-
mnieniem tych bezimiennych boha-
terów i wielkich patriotów. POLSKO 
gdzie są Twoje groby - a gdzie ich nie 
ma - wolał polski poeta. Dziś potrze-
ba wielkiej mądrości, by nie zmarno-
wać tego wszystkiego, co dał nam 
dobry los i zesłała Opatrzność. 

Vivat Jezus! 
Brat Tadeusz Iskra 
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Jesienne konferencje Kapelanów 2017 
W sześciu miastach Polski: Rado-

miu, Ciechocinku, Ostrowie Mazo-
wieckim, Rzeszowie, Wejherowie 
i w Częstochowie odbyły się jesienne 
spotkania dla Kapelanów Rad oraz dla 
Księży zainteresowanych rycer-
stwem. 

We wszystkich konferencjach 
uczestniczyło 62 Księży. 

Spotkania prowadził Kapelan ds. 
Programowych i Rozwoju Duchowe-
go Rad Ks. Wiesław Lenartowicz 
wspólnie z Delegatem Stanowym 
Tomaszem Wawrzkowiczem. Uczest-
nikami konferencji byli Arcybiskup 
Wacław Depo – Kapelan Stanowy, 
nasi Koordynatorzy ds. Rozwoju Le-
szek Waksmundzki i Stefan Otremba, 
były Delegat Stanowy Andrzej Ana-
siak oraz lokalni Delegaci Rejonowi. 
Na konferencjach omawiano zadania 
Kapelanów Rad na najbliższy Rok 
Bratni. 

Formacja duchowa Braci Rycerzy 
to najważniejsze zadanie dla naszych 
Kapelanów. Prowadzona będzie 
w tym roku w oparciu o Adhortację 
Apostolską dla mężczyzn „STAŃCIE 
W WYŁOMIE”. Kapelan Programowy 
zachęcał, abyśmy byli silni w obronie 
wiary i rodziny wypełniając nasze 
ideały rycerskie: Miłosierdzie, Jed-
ność, Braterstwo i Patriotyzm. Kape-
lani wyrazili zadowolenie z powstania 
polskiego przekładu Listu Bpa Olm-
steda, jako pożytecznego punktu od-
niesienia w polskim Kościele do pracy 
formacyjnej z Rycerzami. Katechezy 
Kapelana ,,Stańcie w Wyłomie” będą 
się ukazywały na łamach naszego 
miesięcznika ZBROJA. 

Ważnym elementem pracy forma-
cyjnej omawianym na spotkaniach 

była pielgrzymka Rycerzy Kolumba 
wraz z rodzinami na Jasną Górę, która 
była planowana i odbyła się w dniach 
17-18.11.2017 r. Pielgrzymowanie do 
Matki Bożej Częstochowskiej jest już 
tradycją Rycerzy Kolumba, którzy 
Maryi zawierzyli swój Zakon i swoje 
działania. Delegat Stanowy Tomasz 
Wawrzkowicz zwracał uwagę na po-
łączenie pielgrzymowania z konkret-
nym dziełem miłosierdzia. W tym 
roku zbieramy: koce, pościel, podusz-
ki, kołdry. 

 Dużo uwagi poświęcono peregry-
nacji Relikwii Św. Brata Alberta. Księ-
ża Kapelani podkreślali wydźwięk 
charytatywny peregrynacji. W każdej 
parafii, gdzie przyjmowano relikwie 
udało się zebrać: pościel, koce, kołdry, 
poduszki, datki pieniężne, które na-
stępnie zostały przekazane zgroma-
dzeniom Albertynek i Albertynów, 
opiekującym się bezdomnymi i ubogi-
mi. Poprzez takie działania Rycerzy 
Kolumba parafianie mogą lepiej po-
znać dzieło Świętego Brata Alberta. 

Każde spotkanie było także okazją 
do wymiany doświadczeń i spostrze-
żeń związanych z działalnością Ryce-
rzy Kolumba. Księża Kapelani w kilku 
zdaniach opowiadali o dziełach, które 
w ich parafiach realizują Rycerze. Wa-
chlarz tych działań jest bardzo szeroki 
– od udziału w różnych uroczysto-
ściach religijnych i patriotycznych, 
poprzez pomoc dla ludzi ubogich re-
alizowanej we współpracy z samorzą-
dem lokalnym, po opiekę nad ludźmi 
starszymi (w Częstochowie utworzo-
no Klub Seniora). 

Kapelani przedstawiali praktyczne 
aspekty budowania ,,Kościoła domo-
wego”. Twierdzili, że jest to program, 

który winien być kontynuowany po-
przez promowanie rodziny jako Ko-
ścioła Domowego w którym mężo-
wie, żony, rodzice i dzieci pogłębiają 
praktykowanie wiary katolickiej. Do-
brym przykładem z Rad jest odno-
wienie przyrzeczeń małżeńskich 
w dniu wspomnienia Świętego Józefa, 
Błogosławionych Zeli i Ludwika Mar-
tin 13 lipca lub w Dniu Ojca. Tego dnia 
na zakończenie uroczystości można 
spożyć wspólny obiad. 

Zbliżająca się setna rocznica odzy-
skania przez Polskę niepodległości to 
także dla nas ważny czas. Zastana-
wiano się w jaki sposób Rycerze mają 
się włączyć w dzieła związane z ob-
chodami? Może dobrym pomysłem 
na uczczenie Jubileuszu byłaby piel-
grzymka Rycerzy Kolumba do Wilna, 
do grobu Marszałka Józefa Piłsud-
skiego? Propozycje obchodów roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości były ostatnim punktem spo-
tkań Księży Kapelanów. 

 W sprawach bieżących poruszano 
problem komunikowania się Kapela-
nów między sobą. Księża postanowili 
komunikować się poprzez telekonfe-
rencje i WhatsApp-a. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
Czcigodnym Księżom Kapelanom, 
którzy przyjęli nasze zaproszenie na 
konferencje i zapraszamy na sesję 
wiosenną, która odbędzie się podczas 
Konwencji Stanowej. 

 

Jan Malik 
Dyrektor ds. Współpracy 
z Kapelanami 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 
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Rozwój członkostwa 

Wg stanu na dzień 30 listopada 
2017 roku, od początku Roku Bratnie-
go 2017/2018 do Rycerstwa w Polsce 
wstąpiło 204 nowych Braci i obecnie 
stanowimy wspólnotę, która liczy 
5057 Braci Rycerzy działających 
w 100 Radach lokalnych i kilkudzie-
sięciu tzw. Parafialnych Okrągłych 
Stołach. W grupie przyjętych liczącej 
204 Braci, ośmiu zostało przyjętych 
w szczególnym i ważnym dla każdego 
Polaka miejscu - na Jasnej Górze, 
w trakcie Ogólnopolskiej Pielgrzymki 
Zakonu Rycerzy Kolumba na Jasną 
Górę, która odbyła się w dniach 17-18 
listopada br. Wszystkim nowo przyję-
tym gratuluję i życzę realizacji wielu 
wspaniałych dzieł. 

Rada Stanowa systematycznie 
stara się wspierać i zachęcać Rady 
lokalne do podejmowania działań 
ukierunkowanych na wzrost członko-
stwa. Jednym z takich działań są, 
ogłaszane co kwartał, konkursy 
członkowskie. Konkurs, który został 
ogłoszony na drugi kwartał obecnego 
Roku Bratniego (tj. na okres paździer-
nik-grudzień 2017 r.) promuje te Ra-
dy, które na koniec grudnia br. wyka-
żą się brakiem zaległości w przekaza-
niu formularzy 185-PL, 365-PL, 1295-
PL i w okresie od października do 
grudnia przyjmą co najmniej 2 no-

wych Braci Rycerzy. Brakujące for-
mularze można jeszcze wysłać na 
e-mail: 

raporty@rycerzekolumba.com. 

Aby Rada mogła otrzymać nagrodę: 
• pin rycerski - powinna przyjąć co 
najmniej 2 nowych Braci Rycerzy; 
• szarfę rycerską - powinna przyjąć co 
najmniej 5 nowych Braci Rycerzy; 
• ornat rycerski z logo KofC dla Kape-
lana Rady - powinna przyjąć co naj-
mniej 20 nowych Braci Rycerzy. 

 

Pamiętajmy, że wzrost członko-
stwa jest ściśle powiązany z rozwo-
jem naszego Zakonu i determinuje 
możliwość angażowania się w realiza-
cję różnych programów i dzieł na 
rzecz Kościoła, społeczności, kultury 
życia, rodziny czy młodzieży i to za-
równo na poziomie Rady lokalnej jak 
i całej jurysdykcji polskiej. Zachęcajmy 
więc znajomych mężczyzn, aby wstę-
powali do naszej wspólnoty Rycerzy 
Kolumba, wspólnoty która daje siłę, 
mobilizuje, pozwala podejmować 
wielkie dzieła, w których każdy ma 
swoją cząstkę do spełnienia. 

Aby w sposób skuteczny móc pro-
wadzić rekrutację nowych członków, 
wyznaczać cele, a następnie je reali-
zować, Rada Najwyższa organizuje 
dla Braci pełniących funkcje liderów 
(m.in. Delegaci Rejonowi, Wielcy Ry-
cerze) szkolenia w formie tzw. webi-
nariów. 

Webinar to nowoczesny format 
szkoleniowy (rodzaj e-learningu) wy-
korzystujący transmisję audio-wideo 
w czasie rzeczywistym. Szkolenie 
przebiega prawie tak samo jak szko-
lenie stacjonarne. Lektor prowadzi 

szkolenie „na żywo” przekazując 
uczestnikom wybrane zagadnienia na 
prezentacji i omawiając wszystkie 
kwestie merytoryczne. W czasie 
szkolenia prowadzący angażuje 
uczestników webinaru zadając pyta-
nia, na które można odpowiadać na 
czacie albo robiąc ankiety online, któ-
rych wyniki od razu pojawiają się na 
ekranie. Dzięki tym zabiegom spotka-
nie staje się w pełni interaktywne. Po 
każdym szkoleniu można pobrać ma-
teriały (np. prezentacje) wykorzysta-
ne przez prowadzących. 

Zachęcam Braci do korzystania 
z tej formy uzupełniania wiedzy i roz-
wijania swoich umiejętności. Szczegó-
ły i zapisy na webinaria przygotowy-
wane przez Radę Najwyższą znajdzie-
cie na stronie internetowej 
www.kofc.org (Dla członków/
Popularne skróty/Webinary Bratnie).  

Najbliższe webinaria odbędą się: 
• 13 grudnia 2017 r. , godzina 8:00 PM 
EST (02.00 naszego czasu) - Budowa-
nie podstawy sukcesu (Setting the 
Stage for Success); 
• 3 stycznia 2018 r. - Budowanie misji 
przez twoją parafię (Building Mission 
through your Parish); 
• 31 stycznia 2018 r. - Prowadzenie 
indywidualnej rekrutacji (Keeping 
Recruitment Personal). 

 

Obecnie, materiały jak i sam webi-
nar, dostępne są w wersji angielskiej. 
Być może w niedalekiej przyszłości 
będzie możliwość dokonania konwer-
sji wybranych materiałów na język 
polski. 

Jacek Pisz 
Dyrektor ds. Członkostwa 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 
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Jest w mojej parafii niewielka ka-
plica adoracji Najświętszego Sakra-
mentu, tuż obok kościoła parafialne-
go. Kaplica pod wezwaniem św. 
Wawrzyńca. Nad tabernakulum znaj-
duje się obraz patrona. Niewiele wie-
my  o życiu Św. Wawrzyńca, prócz 
tego co pozostaje w przekazywanych 
opowieściach. Żył w III wieku i był 
najbliższym współpracownikiem pa-
pieża Sykstusa II; na tyle zaufanym, iż 
zarządzał dobrami i bogactwami mło-
dego Kościoła. Po aresztowaniu 
i straceniu papieża, na skutek prześla-
dowań jakie zarządził ówczesny ce-
sarz Walerian, także Wawrzyniec do-
stał się do niewoli. Jednakże, przewi-
dując co go czeka, rozdał cały mają-
tek Kościoła ubogim. Na pytanie 
prześladowców, gdzie znajdują się 
skarby Chrześcijan pokazał on żebra-
ków, chorych i najuboższych i powie-
dział, że to jest skarb Kościoła. Został 
za to w okrutny sposób zgładzony, 
poprzez śmierć na rozżarzonych kra-

tach. W więzieniu zdołał jeszcze na-
wrócić i ochrzcić żołnierza rzymskie-
go, późniejszego świętego Romana 
(n.b. mojego patrona). 

W roku Świętego Brata Alberta, 
opiekuna ubogich i odrzuconych, któ-
rego nasz Święty Jan Paweł II nazwał 
Bratem Naszego Boga - kiedy po na-
szych parafiach peregrynuje obraz 
i relikwie Świętego, a także w tym 
duchu przeżywana była nasza do-
roczna Ogólnopolska Pielgrzymka 
Rycerska na Jasną Górę - warto znów 
wrócić z pełnym zaangażowaniem do 
naszego pierwszego chryzmatu, po-
wołania do Miłosierdzia.  

W wielu parafiach odbywać się 
będą przedświąteczne zbiórki żywno-
ści dla najuboższych parafian. Warto, 
by odbywały się w każdej parafii, 
w której są Rycerze Kolumba i warto, 
by weszło to w tradycję i kalendarz 
parafialny. Przy okazji można zrobić 
również zbiórkę odzieży czy koców. 
I tu jest doskonały czas, by poprosić 
naszych Braci wraz z rodzinami o po-
moc w zbiórce, segregacji i rozniesie-
niu tych darów do wybranych rodzin. 
Może któryś z Braci, któremu dotych-
czas nie za bardzo udawało się anga-
żować w Radzie, nie odmówi pomocy. 
Niech przyjdzie z synem, córką, żoną. 
Niech wszyscy wspólnie się zaanga-
żują. Może kiedyś usłyszy: „Mój tata 
jest moim wzorem”, „Jestem dumna, 
mogąc być twoją żoną”. A gdzie 
mieszkają te osoby, te rodziny, które 
potrzebują pomocy, to już nasz Kape-

lan w Radzie będzie doskonale wie-
dział. Warto ich odwiedzić nie tylko 
z pomocą materialną, ale również 
z dobrym słowem. I dać im trochę 
swojego czasu. Tak niewiele potrzeba. 
Jest to wielkie przeżycie dla każdego, 
zarówno obdarowanego jak i przeka-
zującego. To  jest właśnie ten skarb 
Kościoła o którym mówił Św. Waw-
rzyniec. Nie budynki, grunty czy inne 
rzeczy materiale. Te przeminą, rozsy-
pią się lub mogą zostać skradzione. 
To jest to najczystsze „złoto”. Każdy 
czasem marzy dotknąć rzeczy drogo-
cennej, czy to diamentu czy luksuso-
wego samochodu czy też zakoszto-
wać najlepszego dania. Czyż nie jest 
tak? To dlaczego tak bardzo boimy 
się wyciągnąć dłoń do biednych, aby 
się przywitać? Niekiedy to znaczy 
więcej niż wszystkie inne rzeczy, 
z którymi do nich przyszliśmy. Bo 
nieumyty, bo nieładnie pachnie? 
A nasze serce przed Bogiem jakie 
jest? A przecież tak bardzo pragnie-
my, aby nas objął swoją miłością. Za-
siądziemy niedługo do naszych wigi-
lijnych stołów wiedząc, że dzięki temu 
czyjeś święta będą radośniejsze, cie-
plejsze, może i ostatnie, ale ze świa-
domością, że zdążyliśmy. I czyńmy to 
na chwałę Bożą, a nie na naszą, aby 
ludzie widzieli dobre czyny w nas 
i chwalili Ojca, który w niebie jest. 

Roman Wycisk 
Dyrektor ds. 
Utrzymania Członkostwa  
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 
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Mazurek Dąbrowskiego 
Hymn Państwowy 

Hymn państwowy pojawił się 
w Europie w XVIII wieku, wraz z for-
mowaniem się nowoczesnych państw 
narodowych. Hymny państwowe 
podkreślały rolę władcy jako uoso-
bienie państwa. Pierwowzorem dla 
wielu hymnów stał się opublikowany 
w 1744 r. brytyjski hymn „God Save 
the King”. W Niemczech do brytyj-
skiej melodii śpiewano wiersz Hein-
dricha Harriesa „Heil dir im Sieger-
kranz” (Chwała ci, w wieńcu zwycięz-
cy), zanim w 1797 r. Joseph Haydn nie 
skomponował „Gott erhalte Franz 
den Kaiser” (Boże, zachowaj cesarza 
Franciszka). 

W Rzeczypospolitej, gdzie szlach-
ta miała króla za potencjalnego wro-
ga złotej wolności, idea hymnu w ta-
kiej formie się nie przyjęła - co nie 
znaczy, że nie funkcjonowały w niej 
pieśni, które posiadały cechy hymnu. 
Powszechnie przyjmuje się, że pierw-
szą „pieśnią ojczystą”, jak podaje 
w „Rocznikach” Jan Długosz, była 
„Bogurodzica”. Pieśń powstała na 
przełomie XIII i XIV wieku i zgodnie 
z tradycją z pieśni kościelnej stała się 
pieśnią bojową rycerstwa polskiego. 
Najstarsza polska pieśń patriotyczna 
„Bogurodzica”, śpiewana była przez 
rycerzy polskich przed bitwą pod 
Grunwaldem w roku 1410, Dąbkami 
koło Nakła w roku 1431, Wiłkomie-
rzem w roku 1435, Warną w roku 1444 
i Chocimiem w roku 1621. Pieśń ta 
była hymnem dynastii Jagiellonów, 
a znaczenie hymnu utraciła w drugiej 
połowie XVI wieku. 

Zaledwie w dwa lata po utracie 
niepodległości, na przełomie czerwca 
i lipca 1797 roku, w dalekiej Republice 
Cisalpejskiej na północy Włoch, Józef 
Wybicki pisze pieśń dla żołnierzy pol-
skich tworzących tam legiony. Na 
motywach ludowego mazura po-
wstaje „Pieśń Legionów Polskich we 
Włoszech”. W krótkim czasie staje się 
ona bardzo popularna. W lutym 1799 
r. w wydawanym w Mantui piśmie 
legionistów „Dekada” pieśń ukazuje 
się drukiem. Pieśń dociera do Polski 
jeszcze przed powstaniem Księstwa 

Warszawskiego (1806). Władze za-
borcze po 1815 r. obejmują pieśń cen-
zurą, dostrzegając jej niepodległo-
ściowy potencjał. Z czasem „Pieśń 
Legionów Polskich we Włoszech” 
przyjmuje nazwę „Mazurek Dąbrow-
skiego”. 

Słowa o odbijaniu szablą tego, „co 
nam obca moc wydarła” przez na-
stępne stulecie z okładem pozosta-
wały niezrealizowanym postulatem. 
Towarzyszyły one kolejnym pokole-
niom powstańców: listopadowych 
i styczniowych, uczestnikom Wiosny 
Ludów, rewolucji 1905 r. oraz uczest-
nikom Wielkiej Emigracji i zesłańcom 
w drodze na Sybir. Utwór Wybickiego 
pobudził wyobraźnię poetów doby 
romantyzmu: wspominał o nim Ju-
liusz Słowacki w Kordianie oraz Adam 
Mickiewicz w „Dziadach”, „Panu Ta-
deuszu” a także wykładach na pary-
skiej Sorbonie w 1842 roku. Na po-
czątku XX wieku malarz i pisarz Stani-
sław Witkiewicz twierdził, że „słowa 
te to nasz największy skarb narodo-
wy”. 

Pieśń Legionów stała się protopla-
stą dla innych słowiańskich hymnów 
i pieśni. Słowacy śpiewali: „Hej, Slová-
ci, ešte naša slovenská reč žije”. Auto-
rem w 1834 r. był Samo Tomášik, pa-
stor luterański. Ten tytuł później zo-
stał zamieniony przez Czechów na 
„Hej, Slované”. Pieśń stała się pieśnią 
wszystkich Słowian po zjeździe 
wszechsłowiańskim w 1848 roku 
w Pradze. Łużyczanie mają pieśń 
„Hišće Serbstwo njezhubje-
ne” (Jeszcze Łużyce nie zginęły) napi-
saną przez Handrija Zejlera w 1845 r. 
na wzór „Mazurka Dąbrowskiego”, 
a Chorwaci pieśń „Još Hrvatska ni 
propala” (Jeszcze Chorwacja nie 
umarła) z 1833 autorstwa Ferdynanda 
Livadicia. Tekst ukraińskiego hymnu 
narodowego z 1863, zaczynającego 
się od słów „Ще не вмерла 
Україна” (Jeszcze nie umarła Ukra-
ina), jest kolejnym przykładem, jak 
polska pieśń wyzwoleńcza, promie-
niowała na ludy ościenne. Tekst Ma-
zurka był tłumaczony przez poetów 

solidaryzujących się z walczącą Polską 
i znany był w 17 językach, m.in.: nie-
mieckim, francuskim, angielskim, ro-
syjskim, węgierskim, chorwackim, 
macedońskim, serbskim, słowackim, 
litewskim oraz żmudzkim. 

W czasach niewoli również w kraju 
powstawały różne przeróbki powsta-
jące pod wpływem aktualnych wyda-
rzeń, np. wśród żołnierzy Legionów 
Polskich Józefa Piłsudskiego popular-
na była „Pieśń Legionów Polskich 
z refrenem: „Marsz, marsz Piłsudski / 
Prowadź na bój krwawy / Pod twoim 
przewodem / Wejdziem do Warsza-
wy”. 

Wspomniany już Stanisław Wit-
kiewicz mówił o Mazurku Dąbrow-
skiego: „ta skromna żołnierska pio-
senka urodzona wśród legionów na 
włoskiej ziemi stała się potężnym 
hymnem narodowym, który w dniach 
wielkich brzmi jak potężny huragan 
dusz”. 

Była jednak hymnem nieoficjal-
nym, gdyż rozpoczęta jeszcze pod-
czas pierwszej wojny światowej dys-
kusja nad wyborem hymnu toczyła 
się jeszcze kilka lat po odzyskaniu 
niepodległości. Brano pod uwagę 
m. in. „Rotę” Marii Konopnickiej z ro-
ku 1908 oraz napisaną w 1816 r. przez 
Alojzego Felińskiego, dawnego adiu-
tanta Tadeusza Kościuszki, pieśń 
„Boże coś Polskę”. Był to utwór lojali-
styczny, wzorowany na „God Save 
the King”, napisany na zamówienie 
wielkiego księcia Konstantego. Re-
fren: „Przed Twe ołtarze zanosim bła-
ganie, / Naszego Króla zachowaj nam 
Panie”, został napisany z myślą o ro-
syjskim carze Aleksandrze I (w myśl 
postanowień kongresu wiedeńskiego 
był jednocześnie królem Królestwa 
Polskiego). Warto wspomnieć, że Ro-
sja na swój hymn „Boże, Caria 
chroń” (Boże, zachowaj cara) czekać 
musiała do 1833 r. Już w latach 1817–
1819 do pieśni „Bożę coś Polskę” zo-
stały przyłączone dwie zwrotki, zmie-
niono również refren, w którym śpie-
wano: „Naszą Ojczyznę racz nam 
zwrócić, Panie" oraz wprowadzono 
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melodię pieśni religijnej „Bądź po-
zdrowiona, panienko Maryjo”. Po za-
kończeniu pierwszej wojny światowej 
śpiewano „Ojczyznę wolną pobłogo-
sław Panie”. 

O ostatecznym wyborze pieśni 
Wybickiego na hymn narodowy za-
decydowała nie tylko jej wielka popu-
larność, ale i uniwersalność: w przeci-
wieństwie do nacechowanej klasowo 
i antyniemiecko „Roty” oraz jedno-
znacznie religijnej „Boże, coś Polskę” 
miała ogólnonarodowy charakter. 
Władze Drugiej Rzeczpospolitej zda-
wały sobie sprawę, że hymn powinien 
łączyć Polaków o różnych poglądach. 

W dniu 26 lutego 1927 r. minister 
spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj 
Składkowski oficjalnie ogłosił 
„Mazurka Dąbrowskiego” hymnem 
narodowym, a 2 kwietnia Minister-
stwo Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego zatwierdziło zapis 
nutowy. Już w roku następnym, pod-
czas IX Letnich Igrzysk Olimpijskich 
w Amsterdamie, lekkoatletka Halina 
Konopacka wywalczyła pierwszy zło-
ty medal olimpijski dla Polski. Po raz 
pierwszy na igrzyskach olimpijskich 
odegrano oficjalny hymn Rzeczpo-
spolitej Polskiej. 

W okresie II wojny światowej 
„Mazurek Dąbrowskiego” towarzy-
szył polskim żołnierzom na wszyst-
kich frontach, a śpiewanie hymnu 
w okupowanej Polsce było aktem nie 
lada odwagi. W czasie powstania 
warszawskiego w 1944 roku węgier-
skie jednostki stacjonujące w Warsza-
wie sympatyzowały z walczącymi 
Polakami. Orkiestra 5 węgierskiej dy-
wizji rezerwowej odegrała dla war-
szawiaków „Mazurka Dąbrowskiego” 
na Ursynowie. 

W tym samym czasie komuniści, 
szykując się do przejęcia władzy 
w kraju po wojnie, podjęli próby zmia-
ny symboli narodowych. Marian Spy-
chalski już w 1944 r., a później Bole-

sław Bierut, przed uchwaleniem kon-
stytucji w 1952 r., nie uzyskali zgody 
Stalina na zmianę polskich symboli 
narodowych. Tylko Orzeł Biały stracił 
koronę. W 1976 roku Sejm PRL wpro-
wadził do konstytucji z 1952 roku za-
pis o „Mazurku Dąbrowskiego” jako 
hymnie. 

Po 1989 roku „Mazurek Dąbrow-
skiego” jako hymn został potwier-
dzony w art. 28 pkt. 3a „Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej” z 2 kwiet-
nia 1997 r., zaś przyjęta pół roku póź-
niej nowelizacja „Ustawy o godle, 
barwach i hymnie” nakazuje przyjęcie 
postawy wyrażającej szacunek pod-
czas wykonywania lub słuchania 
hymnu.  

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE 
BŁĘDY PODCZAS ŚPIEWANIA 

„MAZURKA DĄBROWSKIEGO” 
„Mazurek Dąbrowskiego” – nie-

przerwanie od 90 lat hymn państwo-
wy Rzeczpospolitej Polskiej to pieśń, 
której słów i melodii uczymy się już 
w szkole podstawowej. Wiedzę tę 
niestety utrwalamy z błędami. Oka-
zuje się, że ryzyko pomyłki pojawia 
się już po czterech słowach hymnu. 
Wielu z nas zaśpiewa „Jeszcze Polska 
nie zginęła póki my żyjemy”. Już 
w XIX wieku w tekst pierwszej zwrot-
ki wkradł się błąd w wersie „kiedy my 
żyjemy”, słowo „kiedy” zaczęto za-
stępować słowem „póki”, które okre-
śla granice czasu i dotyczy tylko tych 
osób, które w tym momencie je wy-
powiadają. Józef Wybicki użył słowa 
„kiedy”, które oznacza: jeśli, skoro, 
ponieważ, przedstawiając zależność 
istnienia Polski od istnienia Polaków. 
Błąd ten został usunięty przez spe-
cjalną komisję w 1926 roku, jednak do 
dziś jest powielany. Niestety ten błąd 
przydarza się nam najczęściej. 

Kolejnym nagminnym błędem 
podczas odśpiewywania Pieśni Legio-
nów Józefa Wybickiego jest odśpie-
wanie „Jak Czarnecki”. Wybicki pisząc 

pieśń, miał na myśli nie jakiegoś Czar-
neckiego, ale polskiego szlachcica, 
hetmana polnego Stefana Czarniec-
kiego, który podczas potopu nękał 
Szwedów prowadząc z nimi walki 
podjazdowe, a w latach 1658–1659 
dowodził oddziałami polskimi w wy-
p r a w i e  a r m i i  s o j u s z n i c z e j 
(brandenbursko—polsko—habsbur-
skiej) do Danii przeciw wojskom 
szwedzkim Karola X Gustawa. Jego 
największymi osiągnięciami w tym 
okresie było zdobycie szturmem 
twierdzy Koldyngi i przeprawa jazdy 
na wyspę Als. Tego okresu życia Ste-
fana Czarnieckiego dotyczy wspo-
mnienie w hymnie. 

Następny błąd pojawia się zaraz 
po nazwisku Czarnieckiego, gdzie 
śpiewamy często „rzucim” albo rza-
dziej „wrócił” lub „rzucił”, gdy w po-
prawnej wersji mamy zaśpiewać 
„wrócim” się przez morze. Wynika to 
być może z tego, że forma „wrócim” 
jest dziś archaiczna i automatycznie 
szukamy jej współczesnych zastępni-
ków. 

Ostatni z najczęstszych błędów 
pojawia się w ostatniej zwrotce dzi-
siejszej wersji hymnu. W ostatniej 
zwrotce bardzo często błędnie śpie-
wane są dwa pierwsze wersy. Za-
miast: „Już tam ojciec do swej Basi 
mówi zapłakany” wiele osób śpiewa: 
„Mówił ojciec do swej Basi cały zapła-
kany”. Trudno wytłumaczyć dlacze-
go, bowiem tekst ten jest niezmienio-
ny od czasów Józefa Wybickiego. 

Mając już tę wiedzę, starajmy się 
nie tylko z należytym szacunkiem, ale 
także poprawnie śpiewać nasz Hymn. 
Wyrazimy w ten sposób swą patrio-
tyczną postawę - tak ważną dla 
wszystkich Polaków - a tym bardziej 
Polaków należących do katolickiego, 
światowego Zakonu Rycerzy Kolum-
ba, który wśród swoich czterech cha-
ryzmatów posiada PATRIOTYZM. 

Janusz Palczewski 
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Polska Południowa 
 
Rejon 4 
Delegat Rejonowy – br. Rafał Szczypta 
 
1. Rada 15239 w Tarnobrzegu – od 2 do 9 grudnia 
(WR br. Tomasz Skulski) 
2. Rada 15759 w Stalowej Woli – od 9 do 16 grudnia 
(WR br. Henryk Drzymała) 
 
Rejon 16 
Delegat Rejonowy – br. Marcin Wojciechowski 
 
1. Rada 16380 w Lubaczowie – od 16 do 23 grudnia 
(WR br. Ryszard Kosturek) 
2. Rada 15267 w Tomaszowie Lubelskim – od 23 do 30 
grudnia 
3. Rada 15440 w Zamościu – od 30 grudnia do 6 stycznia 
(WR br. Kazimierz Skiba) 
4. Rada 14332 w Lublinie – od 6 do 13 stycznia 
 
Rejon 23 
Delegat Rejonowy – br. Jan Siwek 
 
1. Rada 15420 w Kozienicach – od 13 do 20 stycznia 
2. Rada 15631 w Pionkach – od 20 do 27 stycznia 

Polska Północna 
 
Rejon nr 9 
Delegat Rejonowy 
– br. Bohdan Chołod 
 
1. Rada nr 15219 w Poznaniu 
– od 2 do 9 grudnia 
 
 
Rejon nr 28 
Delegat Rejonowy 
– br. Andrzej Kędzierski 
 
1. Rada nr 16707 w Wałbrzychu – od 9 do 28 grudnia 
2. Rada nr 15947 w Miliczu – od 28 grudnia do 5 stycznia 
3. Rada nr 16105 we Wrocławiu – od 5 do 7 stycznia 
4. Rada nr 15947 w Miliczu – od 7 do 13 stycznia 
 
 
Rejon nr 17 
Delegat Rejonowy – br. Andrzej Stefaniuk 
 
1. Rada nr 15649 w Rudzie Śląskiej – od 13 do 20 stycznia 
2. Rada nr 15160 w Rudzie Śląskiej – od 20 do 27 stycznia 

Kalendarium peregrynacji 

Zacni Bracia, 

W piątek 1 grudnia 2017 roku w Końskich (diecezja 
radomska) doszczętnie spłonęła drewniana kaplica, która 
przez wiele lat pełniła funkcję kościoła parafialnego pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

W budynku tym znajdowało się również mieszkanie 
księdza proboszcza — kapelana rady 15391 im. Matki Bo-
żej. Pożar strawił wszystko, co znajdowało się w środku — 
zarówno w części sakralnej, jak i w mieszkaniu kapelana. 
Trzynastu zastępom straży pożarnej nie udało się urato-
wać wielu naczyń liturgicznych, wystroju kaplicy oraz rze-
czy osobistych kapelana: mebli, ubrań, wyposażenia itp. 

Zwracamy się do Was z prośbą o udzielenie wsparcia 
kapelanowi i parafii. Wprawdzie nowa świątynia wraz 
z plebanią zostały już wybudowane, jednak pożar zniwe-
czył plany przeniesienia do nich rzeczy z kaplicy i miesz-
kania. 

Dziś najpilniejsze potrzeby dzielą się na trzy segmenty: 
• paramenty do nowego kościoła, w tym: szaty liturgicz-
ne, monstrancja, stacje drogi krzyżowej 
• opał potrzebny do ogrzania plebanii i kościoła 
• rzeczy osobiste dla księdza, w tym: ubrania, meble do 
mieszkania itp. 

Lokalna społecz-
ność, rada Rycerzy 
Kolumba, parafianie, 
a także inni ludzie 
dobrej woli zaofero-
wali swoją pomoc, 
ale potrzeby są du-
że. Apelujemy do 
wszystkich Rycerzy 
Kolumba w całej 
Polsce o solidarność z potrzebującą parafią. Prosimy 
przede wszystkim o nieustanną modlitwę za księdza pro-
boszcza i za całą parafię przez wstawiennictwo jej patron-
ki, Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wszystkich, którzy 
mogą zaoferować dar materialny odpowiadający na za-
potrzebowanie parafii, prosimy o kontakt z Delegatem 
Rejonu 21, Marcinem Piętakiem (tel. 660516470). Prosimy 
o kontakt również wszystkich chętnych do udzielenia 
pomocy innej niż finansowa i materialna. 

Podajemy numer konta bankowego parafii, na które moż-
na składać ofiary: 07 1020 2629 0000 9202 0116 4318 
Parafia MBNP Końskie  
 
Tomasz Wawrzkowicz 
Delegat Stanowy Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

Apel Delegata Stanowego 


