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Czcigodni Księża Kapelani, 

Zacni Bracia Rycerze, 

Minął pierwszy kwartał Roku 
Bratniego 2018-2019. Pomimo waka-
cji, okres ten obfitował w wiele wyda-
rzeń realizowanych w Radach Lokal-
nych w całej Polsce. Gratuluję i dzię-
kuję Księżom Kapelanom i Braciom 
Rycerzom za zaangażowanie w liczne 
Dzieła Miłosierdzia. 

We wrześniu odbyła się kolejna 
tura spotkań z Wielkimi Rycerzami, 
Delegatami Rejonowymi i Opiekuna-
mi Rejonów. Były to bardzo inten-
sywne spotkania, podczas których 
mieliśmy okazję wymienić się infor-
macjami o działalności poszczegól-
nych Rad Lokalnych oraz wymienić 
doświadczeniami z realizacji różnych 
projektów. Dziękuję wszystkim Bra-
ciom za udział w tych spotkaniach, 
a prelegentom za prezentację cen-
nych wiadomości, przydatnych w co-
dziennej działalności w Radach Lokal-
nych. Dziękuję Byłym Delegatom 
Stanowym Krzysztofowi Orzechow-
skiemu i Andrzejowi Anasiakowi, 
Funkcjonariuszom Stanowym 
(Sekretarzowi Stanowemu Krzyszto-
fowi Zubie, Skarbnikowi Stanowemu 
Andrzejowi Stefaniukowi, Radcy Sta-
nowemu Markowi Ziętkowi, Kusto-
szowi Stanowemu Dariuszowi Wol-
niakowi, Dyrektorom Stanowym Ra-
fałowi Szczypcie i Jackowi Piszowi, 
Opiekunom Rejonów Stanisławowi 

Dziwińskiemu i Januszowi Palczew-
skiemu, Delegatom Rejonowym) 
i Konsultantowi Rady Najwyższej 
Leszkowi Waksmundzkiemu. 

Październik jest kolejnym miesią-
cem wytężonej pracy w całym Zako-
nie Rycerzy Kolumba w Polsce. Czeka 
nas kolejna Pielgrzymka Rycerzy 
wraz z Rodzinami i Znajomymi na 
Jasną Górę. Pielgrzymkę rozpoczyna-
my w piątek 5. października, gdy 
o godzinie 19.30 poprowadzimy mo-
dlitwę różańcową w Kaplicy Św. Ob-
razu. Następnie uczestniczymy 
w Apelu Jasnogórskim, który popro-
wadzi Kapelan Stanowy Rycerzy Ko-
lumba w Polsce, Metropolita Często-
chowski JE Ks. Abp Wacław Depo. 

Jak co roku Pielgrzymka powiąza-
na jest z konkretnym Dziełem Miło-
sierdzia. Podczas tegorocznej Piel-
grzymki zbieramy dary w postaci: 
kosmetyków pielęgnacyjnych dla 
dzieci (kremów, pudrów, szamponów, 
oliwek, mydełek dla dzieci, pieluszek 
w różnych rozmiarach). Wszystkie 
Dary, zarówno rzeczowe jak i finanso-
we, w całości przekażemy dla Funda-
cji Małych Stópek. Z pielgrzymami 
spotka się Prezes Zarządu Fundacji 
Ks. Tomasz Kancelarczyk. Dary pro-
szę przynosić do Sali Ojca Kordeckie-
go w sobotę 6. Października w godzi-
nach od 8.00 do 9.00. 

Od godziny 9.00 w Sali Ojca Kor-
deckiego rozpoczniemy spotkanie 
uczestników Pielgrzymki z zaproszo-
nymi gośćmi. Będzie z nami Ks. To-
masz Kancelarczyk, Ks. Infułat Irene-
usz Skubiś i Pani Lidia Dudkiewicz 
Redaktor Naczelna Tygodnika 
„NIEDZIELA”, Pan Mariusz Książek 
z Fundacji „NIEDZIELI” Instytut Me-
diów. Oczywiście towarzyszył nam 
będzie Kapelan Stanowy Rycerzy Ko-
lumba w Polsce Ks. Abp Wacław De-
po. Jesteśmy wdzięczni, że tak Czci-
godne Osoby zechciały być z nami na 
Jasnej Górze. 

Podczas tego spotkania przekaże-
my Nagrody Rady Najwyższej. Przy-
pomnę, że 61 Rad Lokalnych w Polsce 
zdobyło te cenne Nagrody. Jest to 
wspaniały wynik potwierdzający 
ogromną pracę wykonywaną co-

dziennie w Radach Lokalnych. Gratu-
luję! 

Wyjątkowym wydarzeniem będzie 
wizyta w Sali Ojca Kordeckiego na-
szego Najwyższego Rycerza Carla 
Andersona, który przybędzie do piel-
grzymów wraz z małżonką Dorian. 
Będziemy mieli niepowtarzalną oka-
zję spotkać się z Najwyższym Ryce-
rzem i wysłuchamy Jego wystąpienia. 

O godz. 12.00 w Kaplicy Św. Obra-
zu odprawiona zostanie Msza Św. 
pod przewodnictwem Ks. Abp. Wa-
cława Depo. Następnie uczestniczyć 
będziemy w Drodze Krzyżowej na 
Wałach Jasnogórskich. 

Czcigodni Księża Kapelani, Zacni 
Bracia, 

zaproście także na pielgrzymkę 
znajomych, kolegów, sąsiadów, braci, 
ojców czy synów, którzy jeszcze nie 
są Rycerzami Kolumba. O godzinie 
15.00 u stóp Jasnogórskiej Pani odbę-
dzie się Uroczystość Przyjęć, podczas 
której nowi kandydaci będą mieli 
możliwość wstąpienia w nasze szere-
gi. Inicjację przeprowadzi Zespół Ini-
cjacyjny z Częstochowy. 

W październiku przybywa do Pol-
ski Rada Dyrektorów, czyli Najwyżsi 
Funkcjonariusze Rycerzy Kolumba na 
świecie, na czele z Najwyższym Ryce-
rzem Carlem Andersonem i Najwyż-
szym Kapelanem Ks. Abp. Williamem 
Lori. Wszyscy Rycerze zaproszeni są 
do uczestniczenia w kolejnych wyda-
rzeniach, w których udział zapowie-
dzieli nasi Bracia z całego Świata. 

Zapraszamy na Mszę Św. w nie-
dzielę 7 października o godz. 10.00 
w Katedrze Polowej w Warszawie, 
w poniedziałek 8 października 
o godz. 17.00 na Mszę Św. w Sanktu-
arium Bł. Jerzego Popiełuszki w War-
szawie, we wtorek 9 października 
o godz. 11.00 na Mszę Św. w Świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie, 
a o godz. 17.30 Najwyższy Rycerz 
w asyście Wojska i Korpusu Repre-
zentacyjnego Stopnia Patriotycznego 
złoży kwiaty na Grobie Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie. W czwartek 
11 października o godz. 9.00 zapra-
szam na Mszę Św. na Wawelu w Kra-

Słowo Delegata StanowegoSłowo Delegata StanowegoSłowo Delegata Stanowego   
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kowie, a w piątek 12 października 
o godz. 10.00 do Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia w Łagiewnikach, 
o godz. 15.00 Najwyżsi Funkcjonariu-
sze uczestniczyć będą w Godzinie 
Miłosierdzia. 

Jak wspominałem na Konwencji 
Stanowej w Katowicach, jako Rycerze 
Kolumba zostaliśmy zaproszeni przez 
Ks. Infułata Ireneusza Skubisia, Mo-
deratora Ruchu „Europa Christi” do 
uczestnictwa w II Międzynarodowym 
Kongresie „Wizja Europy w ujęciu Św. 
Jana Pawła II”. 

W dniach od 14 do 22 października 
2018 roku w Częstochowie, Warsza-
wie, Rzeszowie, Lublinie, Łodzi i Kra-
kowie będzie można uczestniczyć 
w kolejnych spotkaniach, wykładach, 
panelach dyskusyjnych i Nabożeń-
stwach. Rozpoczęcie Kongresu nastą-
pi 14 października na Jasnej Górze 
podczas Apelu Jasnogórskiego pod 
Przewodnictwem Metropolity Czę-
stochowskiego Abp. Wacława Depo. 
Kongres zakończy Msza Św. w dniu 
22 października w Sanktuarium Jana 
Pawła II w Łagiewnikach, której prze-
wodniczył będzie Ks. Kardynał Stani-

sław Dziwisz (nasz Czcigodny Brat 
Rycerz Kolumba). W czwartek 18. 
października w Senacie Rzeczypospo-
litej Polskiej w Warszawie w panelu 
„Rechrystianizacja Europy” jednym 
z prelegentów będzie nasz Najwyższy 
Rycerz Carl Anderson. 

Na wszystkie te wydarzenia 
wszystkich Księży Kapelanów i Braci 
Rycerzy serdecznie zapraszam. 

Październik jest miesiącem maryj-
nym, miesiącem Różańca. Odmawiaj-
my, jeżeli to możliwe każdego dnia 
Różaniec, zarówno indywidualnie, jak 
i we wspólnocie. To modlitwa prosta, 
ale głęboka i bardzo skuteczna, także 
gdy prosimy o łaski dla rodzin, dla 
wspólnot i całego świata. 

„Różaniec przenosi nas mistycz-
nie, byśmy stanęli u boku Maryi, 
troszczącej się o ludzkie wzrastanie 
Chrystusa w domu w Nazarecie. Po-
zwala Jej to wychowywać nas i kształ-
tować z tą samą pieczołowitością, 
dopóki Chrystus w pełni nas nie 
„ukształtuje”. To działanie Maryi, 
oparte całkowicie na działaniu Chry-
stusa i zupełnie Mu podporządkowa-

ne, „nie przeszkadza w żaden sposób 
bezpośredniej łączności wiernych 
z Chrystusem, ale ją umacnia”. 
(Rosarium Virginis Mariae, 15). 

Ojciec Święty Jan Paweł II w Roz-
ważaniu Różańcowym w Ludźmierzu 
w dniu 7. czerwca 1997 roku powie-
dział: „Odmawiając Różaniec, rozma-
wiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie 
wszystkie nasze troski i smutki, rado-
ści i nadzieje. Prosimy o to, by pomo-
gła nam podejmować Boże plany i by 
wypraszała u Syna łaskę potrzebną 
do wiernego ich wypełniania. Ona – 
radosna, bolesna i chwalebna, zawsze 
u boku Syna – jest równocześnie 
obecna pośród naszych codziennych 
spraw.” 

Do zobaczenia na Rodzinnej Piel-
grzymce Rycerzy Kolumba przed ob-
liczem Jasnogórskiej Pani. 

 

Vivat Jezus! 

 
Tomasz Wawrzkowicz 
Delegat Stanowy 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 
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Katecheza KapelanaKatecheza KapelanaKatecheza Kapelana   
Katecheza 74 

 

Kochani! 

Zapraszam dziś wszystkich do 
rozpoczęcia kontemplacji ikony Matki 
Bożej Orędowniczki Prześladowanych 
Chrześcijan.  

Przede wszystkim patrząc na Ma-
ryję,  na Jej twarz, widzimy jednocze-
śnie wizerunek dzieciątka Jezus, który 
widnieje na Jej piersi. Boże macierzyń-
stwo wymagało  od Maryi bezgra-
nicznego zawierzenia Bogu całego 
swojego życia. Maryja tą decyzją wią-
że swoje życie z losem swojego Syna. 
Wyruszając na tę drogę nie wie, jaki-
mi ścieżkami będzie prowadzić i do-
kąd ją zaprowadzi. Droga Baranka  
Bożego, obarczonego naszym cier-
pieniem, wzgardzonego i przebitego 
za nasze grzechy, staje się Jej drogą. 
Potwierdzają  to wyrażnie słowa Sy-
meona, które zwiastują charakter  Jej 
drogi. „ Oto Ten przeznaczony jest na 
upadek i na powstanie wielu w Izra-
elu, i na znak, któremu sprzeciwiać się 
będą. A Twoją duszę miecz przenik-
nie...”  (Łk 2,33 – 35).  

Dlatego wizerunek dzieciątka Je-
zus w swojej postawie ma charakter 
królowania, w które wpisuje się krzyż 
jako droga do Jego królestwa. Nie ma 
bowiem innej drogi, jak zaparcie się 
siebie, aby wziąć krzyż i podążać śla-
dami Zbawiciela. 

Zwróćmy uwagę na kolorystykę 
ikony. Królewskie złoto tła jest oczy-
wistością królowania Maryi i Jej Syna. 
Zaskoczeniem natomiast są barwy 
szat. Kolor czerwonych szat Jezusa, 
a szczególnie  Maryi zmuszają nas do 
myślenia o cierpieniu i męczeństwie. 
Św. Jan Paweł II w liście apostolskim 
„Salvifici Doloris” napisał, że w życiu 
Maryi cierpienie wpisane było jako 
jedno nieprzerwane pasmo. Począw-
szy od  narodzin Jezusa w ubóstwie, 
przez całe Jego życie: ucieczkę do 
Egiptu, troskę o wzrastającego Jezusa 
i poszukiwania Go w Jerozolimie, roz-
łąki i towarzyszenie Jego publicznej 
działalności, gdy wokół Niego jako 
„znaku sprzeciwu” wzrastała niena-
wiść  prowadząca na Golgotę i pod 
krzyż. Tam współcierpiała z Jezusa 

w odkupieńczej męce i śmierci. Wte-
dy, przy krzyżu,  z Jego woli stała się 
Matką wszystkich Jego uczniów, całe-
go Kościoła. ”Niewiasto, oto syn 
Twój. ” ( J19, 25-27). Maryja sama bez 
grzechu, Niepokalana,  dźwigała cier-
pienie przekraczające ludzką wy-
obrażnię  z powodu naszych grze-
chów. Stanęła wobec niegodziwości 
i morderczego okrucieństwa, które 
było Jej obce. Dlatego raniło jak miecz 
przenikający Jej duszę. 

Ta współcierpiąca ze Zbawicielem 
Matka Boleściwa ogarnia płaszczem 
swej opieki wszystkich uczniów Swo-
jego Syna. Sama w sukni cierpienia 
osłania cały cierpiący Kościół niebie-
skim płaszczem swej drogocennej 
czystości. Płaszczem, który od we-
wnątrz jest zabarwiony zielenią spo-
koju i nadziei, odpoczynku i oczeki-
wania na spełnienie Bożej obietnicy. 
„Pójdżcie błogosławieni Ojca mojego, 
weźcie w posiadanie królestwo, przy-
gotowane wam od założenia świa-
ta!” ( Mt 25,34) 

 

Cały prześladowany świat chrze-
ścijański to cierpienie, ale jednocze-
śnie spełnienie zapowiedzi o znaku, 
któremu świat będzie się sprzeciwiał. 
Począwszy od pierwszych uczniów, 
przez wieki, aż do dzisiaj Chrystus jest 
atakowany ze szczególną zaciekło-
ścią, kiedy wielu odrzuca Go lub od-
nosi się do Niego z pogardą i lekce-
ważeniem, Maryja stoi obok Swojego 
Syna. Tak jak kiedyś na Golgocie 
trwała mimo, że wielu odwróciło się 
od Niego i uciekło, tak i dzisiaj trwa 
razem z Nim wobec zbuntowanego 
świata. 

Maryja jednak nie tylko ogarnia 
swoje  cierpiące dzieci swoim orę-
downictwem, zarówno w przeszłości 
dwóch tysięcy lat jak i dzisiaj. Ona 
sama, jako część tego Kościoła, staje 
do bezpośredniego starcia z szata-
nem, starodawnym wężem, któremu 
miażdży głowę w walce o świat. Kiedy 
szatan, poprzez zastawianie pułapek 
i sideł swoich  półprawd i zamasko-
wanych kłamstw, podsuwa wygodne 
rozwiązania i sączy śmiertelne ideolo-
gie w duszę świata - to Maryja jest 

jasnym i wyraźnym znakiem sprzeci-
wu wobec zapędów szatana. Ona 
broni poczętego życia przez swoje 
Niepokalane poczęcie, Ona przez Ma-
gnificat uczy, co jest źródłem praw-
dziwej radości w Bogu, której nie 
można kupić za żadne bogactwa tego 
świata. Kiedy czystość i powołanie 
kobiety szatan sprzedaje na rynku 
świata i zamienia w przedmiot zaspo-
kojenia żądz, Ona przeciwstawia 
skromność dziewczyny z Nazaretu.  
Kiedy szatan podpowiada wygodę 
życia i konsumpcję, wyśmiewa macie-
rzyństwo, Ona pokazuje pokorę,  
szlachetność wyrzeczeń i pełne deli-
katności i szacunku relacje Swoje 
z Józefem oraz ciepło domu w Naza-
recie.  Kiedy szatan na cierpienia 
i choroby podsuwa nam truciznę 
śmierci i beznadziei, Maryja stoi 
w milczeniu  pod krzyżem Chrystusa.                                                  
Dlatego właśnie Symeon nazywając 
Chrystusa znakiem sprzeciwu, nazy-
wa Go także zbawieniem narodów 
i światłem na oświecenie pogan. 
O Maryi, trwającej przy swoim Synu 
możemy powiedzieć podobnie. Ona 
jest światłem dla dzisiejszego pogań-
skiego świata; Jej obecność niszczy 
pułapki demona, a kłamstwa tracą 
swój blask i siłę. Dlatego warto mieć 
przy sobie Jej Ewangeliczny wizeru-
nek w swoim sercu. Ona wzorem 
swojego Syna, żąda od nas najwięk-
szego wysiłku i postawienia wszyst-
kiego na Jezusie. Kto pragnie u Niego 
zyskać, ten musi zaryzykować to, co 
posiada – nawet własne życie. Kto 
staje po Jego stronie, musi liczyć się 
z najgorszym: z wyśmianiem, wyszy-
dzeniem, przekreśleniem i poniże-
niem. I to nawet przez najbliższych! 
Maryja stanęła po stronie swojego 
Syna. Dlatego Jej duszę przeszył ostry 
miecz. Ona całe swoje życie zawierzy-
ła Bogu. I nie zawiodła się. Dlatego 
i Wy „ zróbcie wszystko cokolwiek 
wam powie”( J2,5). 

 
Ks. Wiesław Lenartowicz 
 

 
 

Wszystkie katechezy 
są dostępne na stronie 

www.RycerzeKolumba.com 
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Praca formacyjna RycerzyPraca formacyjna RycerzyPraca formacyjna Rycerzy   
Październik 2018 

 

[Niewidomy] zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się 
i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: 
"Co chcesz, abym ci uczynił?". Powiedział Mu niewi-
domy: "Rabbuni, żebym przejrzał". Jezus mu rzekł: 
"Idź, twoja wiara cię uzdrowiła" (Ewangelia z dnia 28 
października, Mk 10, 50-52a) 

 

Większość z nas prawdopodobnie przypomina sobie 
próbę umówienia się na spotkanie z kimś wpływowym 
i dotarcia podczas tego spotkania do punktu, w którym 
on lub ona patrzy nam w oczy i pyta: "Co mogę dla Ciebie 
zrobić?". Z reguły jesteśmy przygotowani na ten moment 
i jasno mówimy, czego potrzebujemy lub czego sobie ży-
czymy. Bracia, czy możemy wyobrazić sobie Syna Bożego 
mówiącego nasze imię i pytającego: "Co chcesz, abym Ci 
uczynił?". Wydaje się to wyjątkowe, a nawet nieprawdo-
podobne! A jednak jest to dokładnie to, do czego Jezus 
zaprasza nas każdego dnia w modlitwie, czytaniu i roz-
myślaniu nad Słowem oraz podczas mówienia Mu o tym, 
co jest w naszym sercu. To spotkanie, którego ani ja ani 
Ty nie chcemy przegapić. 

 

Wyzwanie Najwyższego Kapelana 
Arcybiskupa Williama E. Loriego: 

 

W tym miesiącu, rozmawiając z kimś (szczególnie 
z członkami Waszych rodzin), ofiarujcie im swoją niepo-
dzielną uwagę i nie patrzcie na swoje telefony komórko-
we podczas rozmów. Ponadto wzywam Was, byście 
uczciwie zastanowili się nad pytaniem, które Jezus kieruje 
do Was: "Co chcesz, abym Ci uczynił?". 

Listopad 2018 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "W owe dni, 
po tym ucisku, słońce się zaćmi (...) i moce na niebie 
zostaną wstrząśnięte. Lecz o dniu owym lub godzinie 
nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko 
Ojciec" (Ewangelia z dnia 18 listopada 13, 24a, 25b, 
32) 

 

Jest taka stara piosenka gospel z chwytliwym refre-
nem w postaci pytania: "Co byś zrobił, gdyby Jezus przy-
był spędzić z Tobą dzień?". W nadchodzącym Adwencie 
Kościół zaprasza nas, byśmy postawili to pytanie i odpo-
wiednio przygotowali nasze serca i dusze. Gorączkowo 
przygotowujemy się do świąt, kupując prezenty i dekoru-
jąc nasze domy. Ale czy nasze dusze przygotowujemy 
z takim samym poczuciem pilności, celu i troski? Adwent 
jest otrzeźwiającym czasem refleksji nad ponownym 
przyjściem Jezusa. "Co byś zrobił, gdyby Jezus przybył 
spędzić z Tobą dzień?". Niebawem przybędzie. Przyjmij-
my go z otwartymi ramionami i czystymi sercami. 

 

 
 
Wyzwanie Najwyższego Kapelana 
Arcybiskupa Williama E. Loriego: 

 

W tym miesiącu, pamiętając, że nie znamy "dnia ani 
godziny", wzywam Was, byście poszli do spowiedzi św. 
i zobowiązali się przystępować do niej co miesiąc, utrzy-
mując czujną troskę o własną duszę. Ponadto wzywam 
Was, byście w nadchodzącym miesiącu przebaczyli ko-
muś, kto w jakiś sposób Was skrzywdził. 

Zacni Bracia Rycerze, 

w październiku szczególną uwagę 
zwracamy na różaniec Maryi, w któ-
rym rozważamy tajemnice święte 
życia Jezusa i Jego Matki. 

Przypominam sprzed roku dzień 
wielkiej akcji Polaków „Różaniec do 
Granic”, do której gorąco zachęcali-

śmy Was i Wasze Rodziny, aby oto-
czyć nasz kraj modlitwą. 

Pamiętajmy również w tym roku 
i otoczmy różańcową modlitwą po-
nownie całą naszą Ojczyznę, a szcze-
gólnie rodziny, małżonków i dzieci, 
aby mogły czuć się bezpiecznie. 
Módlmy się za osoby podejmujące 
decyzje i sprawujące władzę, aby po-
dejmowali decyzje zgodne z prawem 
Bożym. Módlmy się za naszych Ka-
płanów, by prowadzili nas niestru-
dzenie do Zbawienia, zarówno sło-
wem jak i przykładem. Módlmy się 
też za chorych i cierpiących, którzy 
swoje cierpienia ofiarowują Bogu 
i wypraszają wiele łask dla nas i naszej 
Ojczyzny. Módlmy się także za każde 
nienarodzone dziecko, aby otoczone 
miłością rodziców mogło się narodzić 

oraz za każde narodzone, aby wzra-
stało w miłości rodzinnej i było oto-
czone opieką. 

 

Listopad to miesiąc modlitwy za 
zmarłych i czas zyskiwania odpustów 
za dusze w czyśćcu cierpiące. Nie 
zmarnujmy tej wielkiej łaski dla nich. 
Pamiętajmy o naszych bliskich zmar-
łych i o zmarłych Rycerzach Kolumba 
oraz o zmarłych z ich rodzin. Pamię-
tajmy tych, którzy oddali życie 
w obronie naszej Ojczyzny, którzy nie 
szczędzili sił i cierpień abyśmy mieli 
wolną Polskę. 

Przeżyliśmy już 100 lat od czasu 
odzyskania Niepodległości. Uczcijmy 
godnie ten Wielki Jubileusz! 
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A przed nami Pielgrzymka Rodzin 
Rycerzy Kolumba do Najświętszej 
Panienki - do Częstochowy. 

Jak zwykle łączymy ją z konkret-
nym dziełem miłosierdzia.  

Wspomagamy mamy i dzieci. 
A może nawet ratujemy mamy i dzie-
ci od śmierci? 

 

PROGRAM PIELGRZYMKI  
 

5.10.2018 Piątek 
18:00 - Rejestracja pielgrzymów 
w sali Ojca Kordeckiego 
19:30 - Różaniec w Kaplicy 
Cudownego Obrazu MB 
21:00 - Apel Jasnogórski w Kaplicy 
Cudownego Obrazu MB 
21:30 - Czuwanie w Kaplicy 
Cudownego Obrazu MB 
 
6.10.2018 Sobota 
- Śniadanie (we własnym zakresie) 
08:00 - Rejestracja pielgrzymów 
przybywających w sobotę oraz zbiór-
ka darów dla dzieci w sali O. Kordec-
kiego 
09:00 - Konferencja w sali Ojca Kor-
deckiego 
- Spotkanie z JE Ks. Abp. Wacławem 
Depo, Kapelanem Stanowym Zakonu 
Rycerzy Kolumba w Polsce 
- Słowo Brata Tomasza Wawrzkowi-
cza Delegata Stanowego Zakonu Ry-
cerzy Kolumba w Polsce 
- Spotkanie z Najwyższym Rycerzem 
Carlem Andersonem 
- Spotkanie z Ks. Tomaszem Kance-
larczykiem z Fundacji Małych Stópek 
ze Szczecina 
- Uczczenie 100. rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości 
- Wręczenie nagród Rady Najwyższej 
dla Rad Lokalnych 
12:00 - Msza św. w Kaplicy Cudowne-
go Obrazu MB pod przewodnictwem 
JE Ks. Abp. Wacława Depo 
13:15 - Droga Krzyżowa na Wałach 
Jasnogórskich 
Zakończenie Pielgrzymki przy pomni-
ku św. Jana Pawła II 
15:00 - Ceremonia Przyjęcia 

 

 

 

Ważne wydarzenia 
na najbliższy czas 

 

- 1 października – Św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus, Doktora Kościoła, Pa-
tronki Misji 
 
- 2 października – Świętych Aniołów 
Stróżów 
 
- 4 października – Św. Franciszka 
z Asyżu 
 
- 5 października – Św. Siostry Fausty-
ny Kowalskiej 
 
- 7 października – Najświętszej Maryi 
Panny Różańcowej 
 
- 11 października – Św. Jana XXIII 
 
- 14 października – Dzień Edukacji 
Narodowej 
 
- 16 października – Karol Wojtyła wy-
brany papieżem (1978) 
 
- 18 października – Św. Łukasza 
Ewangelisty 
 
- 19 października – Bł. Męczennika 
Ks. Jerzego Popiełuszki 
 
- 21 października – Światowy Dzień 
Misyjny 
 
- 22 października – Św. Jana Pawła II 
 
- 28 października – Św. Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza 
 
- 1 listopada – Uroczystość 
Wszystkich Świętych 
 
- 2 listopada – Dzień Zaduszny – 
Wspomnienie wszystkich wiernych 
zmarłych 
 
- 11 listopada – Święto Niepodległości 
– 100-lecie odzyskania Niepodległo-
ści przez Polskę 
 
- 12 listopada – 1948 r. - Kard. Stefan 
Wyszyński Prymasem Polski 
 
- 16 listopada – NMP Ostrobramskiej 
 
- 21 listopada – Ofiarowanie NMP 
 

- 25 listopada – Uroczystość Chrystu-
sa Króla 
 
- 29 listopada – 1830 r. - Wybuch Po-
wstania Listopadowego 
 
- 30 listopada – Św. Andrzeja Aposto-
ła. 

 

Wystawa „Jaś w Drodze” cieszy się 
wielkim zainteresowaniem, bo prak-
tycznie do końca 2018 roku mamy ją 
już zarezerwowaną. 

Informacja o wypożyczeniu: kon-
takt na e-mail: 

programy@rycerzekolumba.com 

 

Zachęcamy do przekazywania da-
rowizn na ochronę życia ludzkiego 
przez poniższy link: 

www.kofc.pl/przek/2017jaswdrodze 
 

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

 

Bracia Rycerze!  

Z wielką radością na naszej stronie 
internetowej przeczytałem rekomen-
dację do szczególnego świętowania 
dnia 13 lipca jako Dnia Męża i Żony. 
W tym dniu małżeństwo zawarli ro-
dzice Świętej Tereski od Dzieciątka 
Jezus. Dobrze wychowali piątkę dzie-
ci. Bez zawierzenia Bogu nie byłoby 
to możliwe. Bracia, nie bójmy się za-
ufać Bogu, szczególnie w decyzjach 
odnośnie posiadania większej ilości 
dzieci. Zelia i Ludwik Martin zaufali. 
Z doświadczenia mojego życia mogę 
napisać i zaświadczyć: 

"Pan jest moim pasterzem, nie 
brak mi niczego." 

Chociaż gdy miałem czwarte czy 
piąte dziecko niejeden się użalał nade 
mną, mówiąc: z czego będziesz żył, 
gdzie się pomieścisz, że to nieodpo-
wiedzialne i skazujące na biedę, bo 
dzieci dużo kosztują. A jak się stało? 

"Pan pozwala mi leżeć na zielo-
nych pastwiskach. Prowadzi mnie nad 
wody, gdzie mogę odpocząć, przy-
wraca mi życie". 
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Bo to życie ma sens. Kształtuję 
nowych ludzi, poświęcam czas właści-
wym celom, rezygnuję ze zbędnych, 
drugoplanowych. A Ty Panie co wte-
dy robisz na oczach tych, którzy wi-
dzieli tylko swoje kariery i materialne 
cele, kosztem rodziny? 

"Stół dla mnie zastawiasz wobec 
mych przeciwników; 

namaszczasz mi głowę olejkiem, 
mój kielich jest przeobfity." 

Chciałbym Braci Rycerzy w tym 
Roku Bratnim zachęcić, aby dopilno-
wali jednej bardzo ważnej sprawy. 
Otóż, żeby każdy Rycerz będący 
w związku małżeńskim zawsze miał 
na ręku obrączkę małżeńską. Bo to 
jest jeden z najważniejszych symboli 
naszego chrześcijańskiego życia mał-
żeńskiego. Zanim założymy jakiekol-
wiek insygnium rycerskie, spójrzmy 
najpierw na naszą dłoń: czy tam znaj-
duje się nasza obrączka. 

 
 
Vivat Jezus 
Witold Wielgos 
Dyrektor ds. Rodziny  
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

 

 

Rycerze dla Życia i Rodziny 
 

Vivat Jezus! 

Zacni Bracia, 

w większości miejscowości w Pol-
sce przeszły już tegoroczne Marsze 
dla Życia i Rodziny. 

Jest to dobry moment, by złożyć 
na Wasze ręce podziękowania za ry-
cerskie zaangażowanie Braci przy ich 
organizowaniu oraz tak liczne w nich 
uczestnictwo. Są one szczególnym 
rodzajem promocji życia i wartości 
rodzinnych w naszej Ojczyźnie. Odby-
wając się w setkach miast i miaste-
czek Rzeczypospolitej, przypominają 
jak wielkim i niezbywalnym darem 
Bożym jest życie oraz mobilizują ich 
uczestników do wytrwałej, codzien-
nej pracy na rzecz jego obrony i po-
szanowania. Jak wielką wagę ma to 
świadectwo - często sami widzimy, 
rozmawiając z napotkanymi po dro-
dze ludźmi. Tak wiele jest jeszcze do 
zrobienia w naszej Ojczyźnie w tym 
zakresie. Dlatego bardzo się cieszę, że 
Bracia włączają się czynnie w to dzie-
ło dawania świadectwa. 

Stajemy też przed wieloma zagro-
żeniami dla prawidłowego funkcjono-
wania rodziny. Tym cenniejsze jest 

wsparcie katolickich mężczyzn 
w obronie Bogiem silnej i zdrowej 
Rodziny. 

Jeszcze raz bardzo serdecznie 
dziękuję za ten trud waszego wspar-
cia organizacyjnego, licznego uczest-
nictwa, a nade wszystko wielkiego 
wsparcia modlitewnego. 

Stało się już normą, że ten mo-
ment, kiedy kończą się Marsze dla 
Życia i Rodziny, staje się czasem na 
podziękowania. Dla nas jednak jest to 
też czas planowania przyszłorocz-
nych marszów. Dlatego zapraszam 
Was, byście Bracia już po wakacyj-
nym czasie wypoczynku i urlopu po-
myśleli o zorganizowaniu takiego 
Marszu dla Życia i Rodziny w tych 
miejscowościach, gdzie działają nasze 
Rady, a takie marsze nie są jeszcze 
organizowane. 

Mając nadzieję, że w przyszłym 
roku będzie ich o wiele więcej, chętnie 
służę pomocą i radą. 

Podaję adres mail do kontaktu: 
syczpsycz@gmail.com 

Zostańcie z Bogiem 

Przemysław Sycz 
Koordynator ds. Marszów dla Życia 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 
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Rada Nr Miejscowość Rady Ornat Stuła Kra-
wat Pin Plakiet-

ka 
14000 Kraków         3 
14001 Ludźmierz       1 3 
14002 Łomianki       2 3 
14004 Radom     1 2 3 
14023 Starachowice       1 3 
14271 Warszawa         3 
14955 Częstochowa     1   3 
15117 Gdańsk     1 2 3 
15128 Kraków     1   3 

15142 Ostrowiec Święto-
krzyski       1 3 

15160 Ruda Śląska       2 3 
15195 Opoczno       1 3 
15239 Tarnobrzeg         3 
15249 Sosnowiec       1 3 
15267 Tomaszów Lubelski       1 3 
15268 Rzeszów     1   3 
15279 Łódź       2 3 
15299 Suchedniów       1 3 
15391 Końskie       1 3 
15415 Nakło nad Notecią       1 3 
15416 Chmielnik     1   3 
15500 Wodzisław Śląski         3 
15520 Brodnica         3 
15527 Słupsk       2 3 
15561 Sędziszów Małopolski       2 3 
15588 Dobrzechów       1 3 
15649 Ruda Śląska         3 
15672 Częstochowa       1 3 
15726 Dębica         3 
15759 Stalowa Wola     1   3 
15767 Łańcut       1 3 
15915 Tarnów       2 3 
15940 Ostrów Mazowiecka         3 
16014 Ciechocinek     1 1 3 
16031 Działoszyn     2   3 
16038 Głogów Małopolski       1 3 
16100 Tarnów     1   3 
16128 Domaszowice       2 3 
16165 Ostojów         3 
16181 Tarnów       1 3 
16259 Koszalin       1 3 
16263 Łosień       1 3 
16266 Rembieszyce     1 2 3 
16300 Częstochowa       1 3 
16380 Lubaczów         3 
16385 Radom       1 3 
16405 Brodnica       2 3 
16462 Gorzyce       1 3 
16642 Kielce     1 2 3 
16709 Sieradz       2 3 
16727 Szczepanów       1 3 
16766 Radom         3 
16964 Chojnice     1 2 3 
16999 Brusy 1   2 1 3 
17030 Sierakowice 2   1   3 

  Razem: 3 0 17 50 165 

Zacni Bracia, 

z wielką radością pragnę Was poinformo-
wać, że aż 55 Rad lokalnych zostało nagrodzo-
nych w ramach Konkursu Członkowskiego 
ogłoszonego w kwietniu 2018 r. przez Radę 
Stanową na IV kwartał Roku Bratniego 2017/-
2018 (kwiecień - czerwiec). Zadaniem tych, 
cyklicznie ogłaszanych konkursów członkow-
skich, jest zachęcanie Rad lokalnych do pro-
wadzenia systematycznych działań w zakresie 
członkostwa - obszaru jakże ważnego dla pra-
widłowego funkcjonowania i rozwoju każdej 
Rady lokalnej. Działania te nie należą do ła-
twych. Dlatego przyznawane Radom, w ra-
mach tych konkursów nagrody, stanowią wy-
raz uznania i podziękowania Rady Stanowej za 
trud i wysiłek wnoszony przez Rady lokalne w 
rozwój członkostwa. 

Ze względu na napięty harmonogram Piel-
grzymki, nagród tych nie uda się niestety wrę-
czyć podczas Pielgrzymki Rycerzy Kolumba na 
Jasną Górę. Dlatego zostaną one przekazane 
Delegatom Rejonowym na początku grudnia, 
w trakcie półrocznego spotkania Delegatów 
Rejonowych, a za ich pośrednictwem trafią do 
Rad lokalnych.   

Vivat Jezus! 
Jacek Pisz 
Dyrektor ds. Członkostwa 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

KonkursKonkursKonkurs   
członkowskiczłonkowskiczłonkowski   
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Komitety do spraw rekrutacjiKomitety do spraw rekrutacjiKomitety do spraw rekrutacji   
Zacni Bracia, 

działalność Rycerzy Kolumba po-
zostaje w całkowitej zależności od 
zaangażowanej, pełnej poświęcenia 
i stale zwiększającej się liczebnie gru-
py członków Zakonu. Na tę funda-
mentalną dla funkcjonowania Zakonu 
zależność zwraca uwagę Najwyższy 
Rycerz Carl Anderson: "Aby stale ro-
sły nasze możliwości działania dobro-
czynnego potrzebny jest stały wzrost 
liczby członków. Więcej braci Rycerzy 
znaczy więcej rąk do pracy na rzecz 
bliźnich. A każdy nowy Rycerz świad-
czy również o tym, że pomogliśmy 
komuś stać się lepszym katolikiem, 
lepszym mężem, lepszym ojcem i lep-
szym obywatelem". 

Każda Rada, która prowadzi ak-
tywną działalność programową ma 
potencjalnie duże możliwości rozwoju 
członkostwa. Pokazuje bowiem po-
tencjalnym kandydatom do rycer-
stwa i ich rodzinom jak Rycerze pra-
cują, aby pomóc społeczności i Ko-
ściołowi. Wszyscy członkowie Rad 
lokalnych muszą mieć na uwadze 
fakt, że bez systematycznego dbania 
o wzrost członkostwa, bez podejmo-
wania regularnych działań mających 
na celu pozyskanie nowych Rycerzy, 
którzy zastąpią tych, którzy odeszli, 
żadna z inicjatyw Rady na rzecz Ko-
ścioła i społeczności nie będzie możli-
wa do przeprowadzenia. Każda Rada 

musi więc w pełni zaangażować się 
w działania związane z rozwojem 
i utrzymaniem członkostwa. Nikt nie 
może usiąść wygodnie z boku i ocze-
kiwać, że zastępy członków same 
urosną. 

Dlatego, na początku każdego 
roku bratniego, Wielki Rycerz powi-
nien wyznaczyć Dyrektora ds. Człon-
kostwa, a następnie, w porozumieniu 
z nim powołać Komitet ds. Przyjęć, 
Komitet ds. Utrzymania Członkostwa 
oraz Komitet ds. Rekrutacji. 

Dobrze zorganizowany i aktywny 
Komitet ds. Rekrutacji w KAŻDEJ Ra-
dzie, to absolutna konieczność. 
Członkowie Komitetu ds. Rekrutacji, 
niezwłocznie po jego powołaniu, po-
winni przystąpić do opracowania 
strategii, wyznaczenia celów oraz 
zaplanowania szczegółowych działań, 
które zapewnią Radzie pomyślny rok 
w zakresie działalności członkowskiej. 
Dobrze opracowany plan (na co naj-
mniej pół roku w przód) powinien 
łączyć różnorodne inicjatywy i wyda-
rzenia oraz angażować jak największe 
zastępy członków Rady. Połączenie 
różnych działań rekrutacyjnych - 
działania kościelne, programy typu 
„Niedziela Rycerska”, „Dzień Otwarty 
w Radzie”, rekrutacja „2 na 1”, rekru-
tacja indywidualna, promocja klubu 
dla VIP-ów, promocja konkursów 
członkowskich Rady Stanowej itd. - 

oraz działań mających na celu utrzy-
manie członkostwa na pewno przy-
niosą oczekiwane wyniki. Kluczem do 
tego jest dobre zaplanowanie tych 
działań i ich systematyczna realizacja. 

Każdy Rycerz może i powinien 
aktywnie uczestniczyć w działaniach 
dotyczących członkostwa. Jedni w roli 
członków Komitetu ds. Rekrutacji, 
inni - którzy nie czują się dobrze 
w bezpośrednich kontaktach z poten-
cjalnymi kandydatami - mogą wnosić 
swój wkład poprzez indywidualne 
kontakty z członkami rodziny, przyja-
ciółmi, współpracownikami lub inny-
mi znajomymi. 

Tak jak ksiądz Michael McGivney, 
założyciel Zakonu, znalazł innowacyj-
ne sposoby, aby dotrzeć do katolic-
kich mężczyzn swoich czasów, tak 
i my, dzisiejsi Rycerze, musimy wyka-
zać się kreatywnością, aby odpowie-
dzieć na potrzeby współczesnych 
mężczyzn. Pamiętajmy, że (cytując 
Najwyższego Rycerza) "Gdy przyjmu-
jemy nowych mężczyzn do naszego 
Zakonu, dajemy im możliwości stania 
się lepszymi katolikami i pomnażamy 
dobre dzieła, których dokonujemy". 

 
Vivat Jezus! 
Jacek Pisz 
Dyrektor ds. Członkostwa 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

Sanktuaria MaryjneSanktuaria MaryjneSanktuaria Maryjne   
Słowo „sanktuarium” pochodzi od 

łacińskiego sanctuarium, to zaś od 
sanctus czyli „święty”. Zgodnie z Ko-
deksem Prawa Kanonicznego „przez 
sanktuarium rozumie się kościół lub 
inne miejsce święte, do którego – za 
aprobatą miejscowego ordynariusza 
– pielgrzymują liczni wierni z powodu 
szczególnej pobożności” (kan. 1230). 
Biskup diecezjalny nadaje urzędową 
nazwę „sanktuarium”, określa jego 
rangę i zatwierdza statuty (kan. 1232). 
Może również wyznaczyć poszcze-
gólnym sanktuariom specjalne zada-
nia. Opiekę nad sanktuarium sprawu-
je miejscowy proboszcz, któremu 
przysługuje tytuł kustosza. Kodeks 
Prawa Kanonicznego nakłada na ku-

stosza obowiązek zapewnienia wier-
nym obfitszych środków zbawienia 
przez gorliwe głoszenie słowa Boże-
go, przez odpowiednie ożywienie ży-
cia liturgicznego, zwłaszcza przez 
sprawowanie Eucharystii i pokuty 
oraz przez kultywowanie zatwierdzo-
nych form pobożności ludowej (kan. 
1234 § 1). 

Kodeks Prawa Kanonicznego dzie-
li sanktuaria - ze względu na władzę, 
która je ustanowiła - na: 

• diecezjalne (erygowane przez 
biskupa diecezjalnego) 

• narodowe (przez Konferencję 
Episkopatu) 

• międzynarodowe (przez Stolicę 
Apostolską). 

Każde sanktuarium, podobnie jak 
każdy kościół, jest ikoną przebywania 
Boga pośród ludzi we wspólnocie ko-
ścielnej, ikoną każdego ucznia Chry-
stusa będącego świątynia Boga. Takie 
znaczenie mają również sanktuaria 
maryjne. 

 

W liście Rady Głównej Obchodów 
Roku Maryjnego do wszystkich bi-
skupów katolickich opublikowanym 
w L’Osservatore Romano w 1987 r. 
czytamy „ Ich pochodzenie 
(sanktuariów maryjnych) wywodzi się 
z niezwykłych wydarzeń, które stały 
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się okazją do wyrażania pobożności 
i obudziły potrzebę częstych piel-
grzymek dzięki okazanym tam licz-
nym dowodom opieki i macierzyń-
skiego wstawiennictwa Maryi; stano-
wią one oglądane oczyma wiary, 
uprzywilejowane miejsca Jej obecno-
ści i matczynego pośrednictwa; kwit-
nące w nich życie sakramentalne 
sprawia, że są miejscem łaski, umoc-
nienia wiary, przystanią ludzkiej 
i chrześcijańskiej nadziei oraz sku-
tecznie przyczyniają się do pogłębie-
nia się pobożności i życia będącego 
naśladowaniem Chrystusa”  

 

W encyklice Redemptoris Mater, 
papież Jan Paweł II mówi „o swoistej 
<geografii> wiary i pobożności maryj-
nej, która obejmuje wszystkie miejsca 
szczególnego pielgrzymowania Ludu 
Bożego, który szuka spotkania z Bo-
gurodzicą, aby w zasięgu matczynej 
obecności Tej, <która uwierzyła>, 
znaleźć umocnienie swojej wiary”. 

 

Do najbardziej znanych sanktu-
ariów maryjnych na świecie należą: 

Meksyk - Matka Boża z Guadalupe 
– objawiła się Aztekowi św. Juanowi 
Diego Cuauhtlatoatzinowi na wzgó-
rzu Tepeyac, obecnie w granicach 
miasta Meksyk. Jak głoszą przekazy, 
w ostatnim dniu objawień, 12 grudnia 
1531 roku dojść miało do powstania 
obrazu Matki Bożej z Guadalupe. Jest 
to najstarsze objawienie maryjne ofi-
cjalnie uznane przez Kościół katolicki. 
Pierwszy kościół, który zbudowano 
na pamiątkę objawienia, był skromny. 
Wykonano go z cegły suszonej na 
słońcu. Ze względu jednak na tłumy 
pielgrzymów, kościół kilkakrotnie 
przebudowywano i powiększano 
w kolejnych stuleciach. Ostatniej 
przebudowy dokonano w 1895 roku. 
Nowa bazylika została poświęcona 
w 1974 r. Bazylika Matki Bożej z Gu-
adalupe jest aktualnie największym 
sanktuarium maryjnym na świecie – 
rocznie przybywa do Meksyku 12 mi-
lionów pielgrzymów. Dla porównania 
– kolejnymi co do wielkości ruchu 
pielgrzymkowego sanktuariami są: 
Lourdes – 6 mln, Fátima – 5 mln, Ja-
sna Góra w Częstochowie – 4 mln 
pielgrzymów. 

Fatima, która słynie z objawień 
Matki Bożej, jakie w 1917 r. miała trój-
ka miejscowych pastuszków: 10 letnia 
Łucja dos Santos oraz 9 letni Franci-
szek Marto 7 letnia Hiacynta Marto. 
Doszło do nich na rozległej równinie, 
na której pasterze wypasali owce. 
Dziś w tym miejscu stoi monumental-
ne sanktuarium wybudowane w la-
tach 1928 – 1953, a wyniesione do 
godności bazyliki w 1954 r. przez pa-
pieża Piusa XII. 

 

Lourdes to niewielkie miasto 
u podnóża francuskiej części Pirene-
jów. W 1858 r. 14- letnia dziewczynka 
Bernadeta Soubirous aż 18 razy spo-
tkała się z Matką Bożą w grocie Mas-
sabielle. Dla upamiętnienia tych spo-
tkań powstała ogromna bazylika, 
która stała się jednym z największych 
światowych centrów kultu maryjne-
go. 

 

Inne znane sanktuaria maryjne to 
np. La Salette, Montserrat, Mariazell 
czy Medjugorie. 

W Polsce do największych sanktu-
ariów maryjnych należą: 

 

Jasna Góra (łac. Clarus Mons) – 
sanktuarium, zespół klasztorny zako-
nu paulinów w Częstochowie, położo-
ny na wzgórzu Jasna Góra. Jedno 
z ważniejszych miejsc kultu maryjne-
go oraz najważniejsze centrum piel-
grzymkowe katolików w Polsce, ze 
znajdującym się cudownym obrazem 
Matki Bożej Częstochowskiej oraz 
zbiorem wielu innych dzieł sztuki, 
najczęściej sakralnej, stanowiących 
w większości dary wotywne wier-
nych. 16 września 1994r. obiekt uzna-
ny został za pomnik historii. 

 

Licheń. Historia sanktuarium wią-
że się z małym obrazkiem Matki Bo-
żej, który zawiesił w pobliskim lesie 
Tomasz Kłossowski, kowal z Izabeli-
na. Obraz został przez niego umiesz-
czony w kapliczce na sośnie w Lesie 
Grąblińskim, nieopodal Lichenia. Ob-
razek został namalowany prawdopo-
dobnie pod koniec XVIII w., przez nie-
znanego malarza, na modrzewiowej 

deseczce. Malowidło przedstawia 
popiersie Najświętszej Maryi Panny 
spoglądającej w dół. Na piersi 
umieszczono rozpostartego orła bia-
łego w koronie. Około 1850 roku 
miejscowy pasterz – Mikołaj Sikatka 
(Sikacz) – miał przed tym obrazem 
kilkakrotnie wizję Matki Bożej. Prze-
kazała mu ona orędzie wzywające do 
modlitwy i nawrócenia oraz polecenie 
przeniesienia obrazu w miejsce bar-
dziej godne. Początkowo nikt nie 
uwierzył Sikatce. Sytuacja zmieniła 
się, gdy w tym samym roku w okolicy 
zapanowała — zapowiedziana jego 
zdaniem przez Matkę Bożą — epide-
mia cholery. Mieszkańcy zaczęli licz-
nie gromadzić się przy obrazie na mo-
dlitwie o zdrowie. Świadectwa o licz-
nych uzdrowieniach sprawiły, że wła-
dze kościelne po zbadaniu tych wy-
darzeń poleciły przenieść obraz do 
kościoła w Licheniu, co nastąpiło uro-
czyście 29 września 1852. Same obja-
wienia oficjalnie nie zostały przez Ko-
ściół uznane. 

 

Gietrzwałd. Zasłynął w 1877, kie-
dy to od 27 czerwca do 16 września, 
na przykościelnym klonie, Matka Bo-
ża objawiała się dwóm dziewczyn-
kom: Barbarze Samulowskiej (obecnie 
trwa jej proces beatyfikacyjny) i Ju-
stynie Szafryńskiej. Objawienie na-
zwano objawieniem w Gietrzwałdzie. 
Obie dziewczynki pochodziły z nieza-
możnych rodzin. Maryja przemawiała 
do nich po polsku, co wywołało poru-
szenie, jako że język polski był wów-
czas w Prusach zakazany. Objawienia 
w Gietrzwałdzie są jedynymi zatwier-
dzonymi przez Kościół objawieniami 
maryjnymi w Polsce. 

 Liczba maryjnych sanktuariów 
w Polsce jest bardzo duża. W jednej 
z mniejszych diecezji w Polsce, diece-
zji toruńskiej jest 13 sanktuariów ma-
ryjnych oraz liczne ośrodki szczegól-
nego kultu Matki Bożej. 

W kolejnych numerach Zbroi 
w Rycerskim Skarbcu będę prezento-
wał sanktuaria maryjne zarówno te 
wielkie jak i małe - często o zasięgu 
parafialnym. 

 

Janusz Palczewski 
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Wspomnienia wojenne Wincentego MochoniaWspomnienia wojenne Wincentego MochoniaWspomnienia wojenne Wincentego Mochonia   
Po sformowaniu dywizji, umundu-

rowaniu i wyposażeniu w pełny 
sprzęt bojowy następował wyjazd do 
Polski. Armia generała Hallera została 
całkowicie wyposażona w sprzęt bo-
jowy Armii Francuskiej oraz mundury 
tejże armii (oczywiście z polskim or-
łem). Każda dywizja miała wszystkie 
rodzaje broni (piechota, artyleria, 
łączność), batalion liczył 3 kompanie 
strzeleckie, każda kompania liczyła 
łącznie (oficerów, podoficerów i żoł-
nierzy) 267 osób. Każda kompania 
posiadała 16 RKM (ręczny karabin 
maszynowy). Kompanie CKM (ciężki 
karabin maszynowy) posiadały po 
4 granatniki, czyli działa piechoty, 
czyli jak na ówczesne czasy można 
powiedzieć, że byliśmy uzbrojeni po 
zęby. Jak pułk stanął w pełnym 
uzbrojeniu to było na co popatrzeć -
2400 żołnierzy.  

Ja wyjechałem z Francji około po-
łowy kwietnia 1919 roku, zostałem 
wcielony do 145 Pułku Strzelców Kre-
sowych 18-tej Dywizji Szturmowej.  

Jechaliśmy z całym uzbrojeniem 
przez Niemcy, na postojowych sta-
cjach nie wolno nam było wychodzić 
z wagonów, wagony były przymknię-
te. Jak to zwykle jadą takie transpor-
ty, do Polski jechaliśmy 3 dni.  

Przy zawagonowaniu na pociąg 
można było wziąć ze sobą i więcej 
mundurów, dowódcy mówili nam 
bierzcie co się da, bo nasi bracia żoł-
nierze nie posiadają mundurów, bo 
Polska dopiero się rodzi a kraj nasz 
jest bardzo ograbiony przejściami 
wojny, tak też i było. Broń podczas 
podróży mieliśmy ze sobą (zgodnie 
z ustaleniami tranzytowymi) a amuni-
cja była w osobnych wagonach za-
plombowanych. Niezgodnie z przepi-
sami pułk miał i tak amunicje ze sobą, 
aby w razie potrzeby bronić się przez 
kilka godzin.  

W czasie podróży kuchnia była 
czynna tak, że żywność była gotowa-
na. Oprócz tego w wagonach mieli-

śmy dosyć konserw amerykańskich 
oraz 300 litrową beczkę wina – we 
Francji i Włoszech wino było codzien-
nym napojem.  

Każdy zaopatrzył się na drogę 
w papierosy francuskie i amerykań-
skie, czekaliśmy tylko aby zobaczyć 
polską ziemię.  

Kiedy przyjechaliśmy na polską 
granicę było dużo radości. Każdy po-
ciąg był witany kwiatami, w wago-
nach mieliśmy tyle kwiatów, że mo-
gły służyć za posłanie dla żołnierzy, 
my w zamian dawaliśmy ludziom co-
śmy posiadali.  

Pierwsza Dywizja po przyjeździe 
do Polski została użyta do stłumienia 
band ukraińskich, które to bandy 
chciały stworzyć Wolnu Ukrainu.  

Układ międzynarodowy zastrzegł, 
że Armia Hallera ma zaprowadzić po-
rządek w kraju.  

Tak też początkowo było, grupy 
band ukraińskich zostały rozbite, ale 
najazd Bolszewików na Polskę zmusił 
do tego, że Armia Hallera została 
użyta i rozlokowana na front wschod-
ni, czyli bolszewicki.  

Nasza dywizja po przyjeździe do 
Polski została rozlokowana w okoli-
cach Krakowa, nasz pułk stał na wer-
ku Kozienice koło Bochni. Tutaj nie 
mieliśmy żadnych ćwiczeń tylko 
szkoła, stąd pojechaliśmy do Kutna, 
gdzie została rozlokowana nasza dy-
wizja, był to już koniec lipca 1919 ro-
ku.  

Nasz pułk stacjonował we dworze 
Leszno, właścicielem tego majątku 
był Szwab. Był to bardzo duży mają-
tek, chcieli nas użyć we dworze do 
żniwa, ale nikt się tego nie chciał pod-
jąć a do tego podburzali nas cudzo-
ziemcy służący w Armii Hallera. Tak 
nawiasem żołd cudzoziemców w Ar-
mii Hallera był 10 razy większy od 
naszego. Jako żołnierze najemni słu-
żyli tu też Gurkowie Nepalscy – naj-
dzielniejsi żołnierze świata. Ich żołd 
był jeszcze dużo większy w porówna-
niu z innymi cudzoziemcami, ale też 
oni byli tego warci. Byli to wspaniale 
wyszkoleni żołnierze, którzy oprócz 
standardowego uzbrojenia mieli swo-
je długie noże. Jeden Gurek był wart 
więcej niż 50 innych żołnierzy.  

Z uwagi na to, że w Armii Hallera 
służyli cudzoziemcy mieliśmy wspa-
niałe wyżywienie, nie odczuwaliśmy 
żadnych braków. Również kantyna 
pułkowa była dobrze zaopatrzona; 
można tu było kupić żywność, wino, 
piwo, papierosy, owoce. Wieczorami 
grała orkiestra – odbywały się zaba-
wy, ale i tu bezczynność nam się już 
uprzykrzyła. 

 

Zdjęcie udostępnione na potrzeby 
publikacji w Zbroi za pozwoleniem 
Pana Wojciecha Mochonia, syna Wi-
centego Mochonia, żołnierza I Wojny 
Światowej, bohatera i autentycznego 
świadka rodzącej się 100 lat temu II 
Rzeczypospolitej. 
Przysłane przez  
Brata Antoniego Kamińskiego  
Dyrektora ds. Pielęgnowania Warto-
ści Patriotycznych  
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Nowa telewizja z wartościamiNowa telewizja z wartościamiNowa telewizja z wartościami   
Polska edycja globalnej telewizji 
katolickiej EWTN startuje 19 paź-
dziernika. 

 

Hanna Honisz: Już wkrótce 19 
października startuje nowy kanał 
telewizji katolickiej EWTN Polska. 
Kto jest jej założycielem? 

Ks. Piotr Wiśniowski: Założyciel-
ką Telewizyjnej Sieci Wiekuistego 
Słowa (Eternal Word Television Ne-
twork) jest Matka Angelika Rizzo ze 
Zgromadzenia Sióstr Klarysek Klau-
zurowych od Wieczystej Adoracji. 
Stało się to 37 lat temu w Irondale 
w stanie Alabama w USA. Matka An-
gelika – nie mając zupełnie nic poza 
silną wiarą w Bożą Opatrzność, całko-
wicie od podstaw, bez kierunkowego 
wykształcenia, na przekór tym, któ-
rzy ją zniechęcali, wbrew logice świata 
show biznesu, bez biznes planu – jako 
mniszka klauzurowa, już wtedy z po-
ważnym stażem, zbudowała najwięk-
szą katolicką sieć telewizyjną na świe-
cie, nadającą sygnał do ponad 150 
krajów. Już wkrótce dostępna będzie 

w języku polskim biografia tej chary-
zmatycznej zakonnicy i jej medialnej 
sieci cudów, wydana przez fundację 
Vide et Crede im. św. Jana Pawła II 
z Wrocławia. 

– Jakie wartości promuje 
EWTN? 

– To katolicka telewizja, której 
głównym zadaniem jest ewangeliza-
cja. Głoszenie Dobrej Nowiny to pro-
rocka misja Kościoła, a zatem każde-
go chrześcijanina. Telewizja Wieku-
istego Słowa broni również życia 
ludzkiego od poczęcia do naturalnej 

śmierci oraz chętnie wspiera rodzinę. 
Ponadto, specyfiką EWTN w skali 
globalnej jest apolityczność polegają-
ca na tym, że nigdy nie utożsamiała 
się z żadną konkretną partią politycz-
ną. Jeśli na wizji pojawiali się politycy, 
to byli pytani o stosunek do słowa 
Bożego i nauki Kościoła. 

– Jak doszło do podpisania 
umowy na uruchomienie polskiej 
edycji EWTN? 

– Po wstępnych rozmowach z ko-
ordynatorem EWTN na Europę latem 
2017 roku, przedstawiciele fundacji 
Vide et Crede im. św. Jana Pawła II 
z Wrocławia na czele z bp. Andrzejem 
Siemieniewskim (biskupem pomocni-
czym archidiecezji wrocławskiej) udali 
się jesienią tego samego roku na za-
proszenie władz EWTN do Irondale 
w Alabamie, gdzie znajduje się głów-
na siedziba Telewizyjnej Sieci Wieku-
istego Słowa. Po przedstawieniu po-
mysłów i planów związanych z orga-
nizacją ośrodka EWTN we Wrocławiu, 
a także zbadaniu kompetencji pol-
skich kontrahentów, w obecności 

m.in. prezesa zarządu i dyrektora ge-
neralnego pana Michaela P. Warsaw 
zapadła decyzja o podpisaniu umowy 
licencyjnej dla EWTN Polska, która 
weszła w życie w pierwszym kwartale 
2018 roku. 

– Kto będzie tworzył EWTN 
Polska? 

– Ludzie z pasją, mocno zakorze-
nieni w Kościele katolickim. To profe-
sjonaliści w swoich dziedzinach, po-
siadający kompetencje do stworzenia 
tego medium. Dodatkowo na tyle 
szaleni, aby los swojego rozwoju za-

wodowego i stabilność finansową 
zawierzyć całkowicie – tak jak Matka 
Angelika – Bożej Opatrzności. 

– Z czego będzie się utrzymy-
wać ta telewizja? 

– EWTN nie ma w swoim czasie 
antenowym reklam i nie korzysta 
z jakichkolwiek rządowych dotacji. 
Utrzymuje się wyłącznie z darowizn. 
Z Bożą pomocą działa tak na całym 
świecie od prawie czterech dekad. 
Matka Angelika powiedziała kiedyś, 
że „budżet jest wymysłem diabła, 
a my żyjemy z wiary”. Ponadto, za-
chęcała, aby nie ograniczać hojności 
Pana Boga poprzez ludzkie kalkulacje 

i wyliczenia. Zatem EWTN Polska bę-
dzie zupełnie zdana na łaskę szczo-
drobliwości swoich widzów. Wierzę, 
że to się uda i każdy za swoją pracę 
otrzyma zapłatę. Najtrudniej będzie 
na początku, ale tym bardziej ufam 
Bożej Opatrzności, że podobnie jak w 
USA i innych krajach, także w Polsce, 
zakiełkuje to dzieło i będzie miało 
odpowiednie warunki do rozwoju. 

– Jaka będzie specyfika polskiej 
edycji EWTN? 

– EWTN jest telewizją dla każde-
go. Dla młodych i starych, wierzą-
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cych, ale i tych, którzy ciągle poszu-
kują. EWTN to telewizja odpowiedzi 
na trudne pytania… Trzon stanowi 
bogactwo Słowa Bożego i Jego kon-
templacja, piękno liturgii Kościoła 
Katolickiego oraz formacja kateche-
tyczna. Podobnie będzie w polskiej 
wersji EWTN z uwzględnieniem na-
szej rodzimej wrażliwości duchowej. 
Mam taką nadzieję, że z czasem, 
oprócz stricte lokalnych, będziemy 
tworzyć programy i filmy dla innych 
ośrodków EWTN na świecie. A mamy 
czym się podzielić! Opowiadając hi-
storię św. Jana Pawła II, św. Faustyny 
Kowalskiej czy św. Maksymiliana Ma-
rii Kolbego możemy w najpiękniejszy 
sposób rozpropagować bogactwo 
duchowe i mądrość wiary naszych 

przodków. Uważam, że byłaby to 
najlepsza reklama Polski! 

– Co znajdzie się w pierwszej 
ramówce? 

– Najważniejszym punktem bę-
dzie codzienna transmisja Mszy św. 
z kaplicy św. Maksymiliana Marii Kol-
bego w Niepokalanowie. Drugim sta-
łym punktem ramówki będzie adora-
cja Najświętszego Sakramentu ze 
Światowego Centrum Modlitwy 
o Pokój – również w Niepokalanowie. 
Warto dodać, że jest to jedna z 12 ka-
plic na świecie, gdzie trwa całodobo-
wa adoracja w intencji pokoju. Ponad-
to, oprócz kultowych programów ze 
Stanów Zjednoczonych, można bę-
dzie oglądać polskie produkcje. 
Szczegółów nie zdradzam, ale zapra-
szam wszystkich do oglądania! 

– Gdzie będzie można oglądać 
EWTN Polska? 

– Od 19 października EWTN Pol-
ska będzie dostępna w jakości HD 
w internecie na stronie www.ewtn.pl, 
a z czasem w sieci operatorów telewi-
zji kablowej. Następnym krokiem bę-
dzie obecność na platformach cyfro-
wych. Proszę wszystkich o modlitwę, 

aby Wiekuiste Słowo dotykało każ-
dego serca, które będzie słuchać 
EWTN Polska, a przez to rozszerzał 
się Kościół Święty. Zapraszam do 
współtworzenia katolickiej telewizji 
poprzez duchowe i materialne wspar-
cie. 

 

 

 

 

*** 

Ks. mgr lic. Piotr Wiśniowski uro-
dził się 22 grudnia 1972 roku we Wro-
cławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 
17 maja 1997 roku w katedrze wro-
cławskiej z rąk kard. Henryka Gulbi-
nowicza. Od 2012 roku jest probosz-
czem parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Stobrawie. Jeden z inicjatorów 
i wieloletni duszpasterz portalu 
www.pogotowieduchowe.pl. Współ-
założyciel fundacji Vide et Crede. 
Rzecznik i współorganizator Między-
narodowego Festiwalu Filmów Nie-
pokalanów we Wrocławiu. 

 


