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Słowo Delegata Stanowego

Czcigodni Księża Kapelani,
Zacni Bracia Rycerze,
zakończył się rok kalendarzowy
2019, jest to jednocześnie koniec
pierwszej połowy Roku Bratniego
2019/2020 w Zakonie Rycerzy Kolumba. Był to okres intensywnej pracy w całym Zakonie na świecie
i w Polsce.
Codziennie dzięki zaangażowaniu
Braci Rycerzy z całej Polski, naszych
rodzin i wsparciu Księży Kapelanów
wykonujemy ogromną pracę na rzecz
parafii, diecezji, środowisk lokalnych.
Uczestniczymy, współorganizujemy
lub organizujemy wiele Uroczystości
religijnych i patriotycznych w naszych
parafiach i diecezjach. W łączności ze
Stolicą Apostolską, niezawodnie stoimy przy naszych Hierarchach i Kapłanach. Jesteśmy „Prawym Silnym
Ramieniem Kościoła Katolickiego”.
Szczególnie dzisiaj, w dobie zmasowanego ataku na Kościół Katolicki, na
Kapłanów i Hierarchów, a także braci
chrześcijan na całym świecie, musimy
dać świadectwo naszej rycerskiej od-

www.RycerzeKolumba.com

wagi, świadectwo katolickich dżentel- szych, najbardziej potrzebujących
menów jakimi są Rycerze Kolumba.
i oczekujących naszej pomocy. 16 maja 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł
Przewodniczący Konferencji EpiII w rozważaniach przed modlitwą
skopatu Polski JE Ks. Abp Stanisław
Regina Coeli utwierdzał nas w podąGądecki uczestnicząc w IX Konwencji
żaniu „drogą rycerską” i umacniał
Stanowej w Licheniu stwierdził,
słowami: „Jeżeli działalność charytaże: „…w dobie zmasowanego ataku na
tywna chrześcijanina idzie wiernie za
Kościół Katolicki, Hierarchów i Kapłaprzykazaniem i przykładem Jezusa,
nów, Rycerze Kolumba nie mają żadstaje się także świadectwem o Chrynych wątpliwości, niezawodnie będąc
stusie, który oddaje własne życie,
mocnym wsparciem poprzez swoje
uzdrawia serce człowieka, leczy rany
działania i jednoznaczną postawę,
zadane mu przez nienawiść i grzech,
w duchu „solidarności z Kościołem
przynosi wszystkim radość i pokój”.
Katolickim”…”.
Na początku roku 2020 zachęcam
To wyraz wdzięczności za naszą
wszystkich Braci Rycerzy do podjęcia
obecność w codziennej pracy w paraw swoim sumieniu zobowiązania zafiach, diecezjach i środowiskach lokalproszenia do rycerstwa dwóch katonych. Jest to oznaka wielkiego zaufalickich mężczyzn. Ze strony Biskupów
nia, a jednocześnie nadziei, że Rycei Kapłanów w parafiach płyną w narze Kolumba nadal będą wypełniali
szym kierunku oczekiwania coraz
misję Założyciela ks. Michaela McGiwiększej aktywności i włączania się
vney’a w duchu miłosierdzia, jednow codzienne życie Kościoła Katolicści, braterstwa i patriotyzmu.
kiego w Polsce i na świecie. Wraz ze
W ostatnich miesiącach w szeregi wzrostem naszych szeregów, wzrasta
Rycerzy Kolumba wstąpiło ponad siła oddziaływania na otaczającą nas
300 katolickich mężczyzn pragnących rzeczywistość. Działamy w parafiach,
wraz z nami uczestniczyć w formacji tworzymy wspólnotę katolickich
i realizacji kolejnych Dzieł Miłosier- mężczyzn, realizujących dzieła miłodzia. Bardzo serdecznie witamy sierdzia we współpracy ze wspólnowśród Rycerzy każdego katolickiego tami funkcjonującymi w danej parafii,
mężczyznę. Wraz z każdym nowym społeczności lokalnej czy diecezji. ZaRycerzem zyskujemy nowe ręce do chęcajmy kolejnych katolickich mężrealizacji Dzieł Miłosierdzia, nowe czyzn, aby włączali się w nasze dziapomysły, nowe talenty i co bardzo łania, aby wstępowali w nasze szereważne: kolejną rodzinę gotową do gi.
pomocy najbardziej potrzebującym.
Bardzo cieszy fakt, że wielu Braci
W nasze szeregi wstępują także kopragnie czynić kolejne kroki „na rylejni Księża Kapelani. To także bardzo
cerskiej drodze rozwoju” poprzez
ważne, ponieważ każda Rada Lokalna
przystępowanie do Uroczystości Forpotrzebuje Kapłanów, którzy jako
macji, Pełni Rycerstwa i Patriotyzmu.
Pasterze pomogą Rycerzom i ich roTo „cnoty rycerskie” pomagające podzinom podążać drogą do zbawienia.
głębiać naszą wiarę i wiedzę o ZakoCzekamy na każdego katolickiego nie Rycerzy Kolumba. W styczniu,
mężczyznę, gotowego poświęcić wol- lutym i marcu zostaną zorganizowane
ny czas i pragnącego włączyć się kolejne Uroczystości w Rzeszowie,
w „rycerską pracę” na rzecz najuboż- Radomiu, Częstochowie, na północy
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Polski (miejsce do ustalenia) i w Toruniu. Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo
i Patriotyzm to cztery Filary, na których zbudowany został Zakon Rycerzy Kolumba. Jestem przekonany, że
„droga rycerska” może być jednocześnie „Drogą do Zbawienia”.

cych potrzebujących i prześladowanych. Dlatego słowa homilii wypowiedziane w dniu 19 czerwca 1998
roku w Salzburgu, możemy odnieść
bezpośrednio do siebie: „Nawet jeśli
czasem czujecie się „małą trzódką”,
nie traćcie ducha: to wy jesteście kapitałem Dobrego Pasterza. Na poOjciec Święty Jan Paweł II w Ryczątku dwunastu ludzi stawiło czoło
cerzach Kolumba widział formację
światu. Papież ufa, że wy, młodzi,
mężczyzn szukających i wspierająznów nadacie chrześcijańskie oblicze

starej Europie. Dążcie do tego przez
osobiste świadectwo. Wy jesteście
„listem Chrystusa” (2 Kor 3,3), Jego
biletem wizytowym. Kto was spotka,
musi być pewien, że znalazł właściwy
adres”.
Vivat Jezus!

Tomasz Wawrzkowicz
Delegat Stanowy
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Słowo Sekretarza Stanowego
Zacni Bracia
Rozpoczął się kolejny rok kalendarzowy. To doskonały moment do zaplanowania działań rycerskich w najbliższym półroczu. Właściwa organizacja czasu pracy i delegowanie działań dla wszystkich członków rad lokalnych to niezbędny element do budowania jedności i braterstwa w radach lokalnych. Dlatego zachęcam
Braci to przygotowania harmonogramów działań, które pozwolą na zadbanie o to, aby Wasza rada lokalna
uzyskała Nagrodę Najwybitniejszej
Rady.
Dlatego w imieniu Rady Stanowej
chciałbym zaprosić Wielkich Rycerzy
do wzięcia udziału w spotkaniach
szkoleniowo – formacyjnych, które

odbędą się: 21-go marca w Toruniu, Stanowej. Z uwagi na ograniczoną
a 28-go w Skorzeszycach k. Kielc.
ilość miejsc w hotelu głównym,
w którym odbędzie się Konwencja
Pragnę poinformować również, że
prosimy o jak najszybsze dopełnienie
w dniach 22-23 maja br. w Zakopaformalności, które pomogą organizanem odbędzie się X Konwencja Rycetorom na właściwe przygotowanie
rzy Kolumba w Polsce. Nasze spotkauroczystości.
nie rozpoczniemy Uroczystą Mszą
Świętą, która zostanie odprawiona
Jednocześnie wszystkich Braci,
w Kościele Świętego Krzyża o godzi- którzy chcieliby włączyć się aktywnie
nie 17. Już dziś zapraszam wszystkich w działania wspierające Radę StanoBraci, aby wraz z rodzinami jak naj- wą Zakonu Rycerzy Kolumba w Polliczniej uczestniczyli w modlitwie sce zachęcam do przesłania stosowi wspólnym świętowaniu.
nego maila na adres:
Informuję, że do końca stycznia na
adresy mailowe Wielkich Rycerzy
zostaną przesłane dokumenty formalne związane z rejestracją i akredytacją na konwencję, a do końca lutego
należy dokonać wyboru delegatów,
którzy wezmą udział w X Konwencji

krzysztof.zuba@kofc.pl
Vivat Jezus!

Krzysztof Zuba
Sekretarz Stanowy
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Katecheza Kapelana
Katecheza 88
„SZACUNEK”
Wszyscy wiemy, że trzeba okazywać szacunek naszym rodzicom i osobom starszym; szacunek należny jest
też naszym nauczycielom i duszpasterzom, siostrom i osobom konsekrowanym. Ale szacunek to coś jeszcze więcej niż tylko odpowiedni skłon
głowy czy właściwe tytułowanie drugiej osoby. Szacunek jest wyrazem
zrozumienia odmienności drugiej
osoby: szanuję Cię, bo jesteś inny/
inna niż ja, szanuję Cię, bo jesteś inną
osobą.
Szacunek wynika ze zrozumienia,
że każdy z nas został stworzony “po
imieniu”, że nie jesteśmy klonami ani
produktami, że nasza odmienność
należy do naszej istoty.

www.RycerzeKolumba.com

Szacunek to także przyjęcie postawy, w której każda osoba, która
pojawia się na moim horyzoncie jest
bezpieczna poprzez to, że nie potraktuję jej przedmiotowo, jako środek do
celu; choćby był najbardziej szlachetny, to nie mogę posłużyć się żadną
osobą jako środkiem. Mogę przekonać drugą osobą do tego celu, mogę
też — głęboko ufając tej osobie
— podporządkować się jej, by ten cel
osiągnąć, ale zawsze musi to być moja decyzja. Ks. Karol Wojtyła
w “Miłości i odpowiedzialności” określił to mianem normy personalistycznej: “Osoba jest takim dobrem, z którym nie godzi się używanie, które nie
może być traktowane jako przedmiot
użycia i w tej formie jako środek do
celu.” (“Miłość i odpowiedzialność”,
str. 42).

Jak łatwo może do tego dochodzić
w małżeństwie, gdy podejmuje się
decyzje albo bez liczenia się ze zdaniem drugiej osoby, albo marginalizując jej czy jego kompetencje, do zabrania głosu.
Szacunek jest nam potrzebny do
życia, jest gwarantem jakości tego
życia. To nie oznacza, że musimy mieć
takie same zdanie na każdy temat!
Jesteśmy różni, mamo prawo do różnic, ale potrafimy okazać sobie szacunek i z szacunkiem nie tylko prezentować nasze poglądy, ale i z szacunkiem je przyjmować.
Szacunek jest równie ważny dla
kobiety jak i dla mężczyzny, choć trochę inaczej go przeżywają. Dla mężczyzny szacunek oznacza uznanie dla
jego aktywności, dla jego dokonań.
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Wtedy poznaje, że jest szanowany.
Kiedy natomiast słyszy, że jego żona
mówi o nim publicznie, że jest np.
beznadziejnym kierowcą, albo fajtłapą gdy chodzi o załatwiane spraw,
itp, mężczyzna ma świadomość, że
nie jest szanowany.

cych jej godność jako kobiety: otwie- czy mój mąż, jest pierwszym krokiem
ranie drzwi w samochodzie, podawa- w miłości.
nie płaszcza, czy przysunięcie krzesła.
www.kofc.pl/przek/20200108

Szacunek można okazać gestem, głosem czy spojrzeniem. Szacunek jest
kontynuacją łagodności, jest zgodą
Dla kobiety szacunek z kolei to na inność drugiej osoby, która jest dla
okazywanie jej gestów podkreślają- mnie najważniejsza, jako moja żona
O ile bardziej Jezus stanie w Jej obronie? Ale Maryja jest też naszą Matką,
to czy również i my nie powinniśmy
stawać w Jej obronie?

Ks. dr Jarosław Szymczak
Wykładowca w Instytucie Studiów nad Rodziną im. Abp. Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach k/Warszawy.
Współautor Programów dla małżonków i narzeczonych (www.fpr.pl)

a północą, by w ciągu godziny klęczeć
wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku
ziemi. A czynić to będziesz tak dla
uśmierzenia gniewu Bożego, błagając
o miłosierdzie tak dla grzeszników,
jak dla złagodzenia w pewien sposób
goryczy, którą czułem z powodu
opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli
czuwać ze Mną jednej godziny."

Nowy Rok zaczęliśmy Świętem
Maryi Panny, Bożej Rodzicielki. Zacznijmy również i my ten rok i nasze
życie z Maryją - z różańcem w ręku.
Jesteśmy o rok starsi, dobrze by było,
żebyśmy byli również mądrzejsi. MąZacni Bracia Rycerze,
drzejsi mądrością, która ukaże nas
Godzinę Świętą zaczęto praktykow Prawdzie i Bożym Miłosierdziu, wać w Paryżu od 1829 roku, skąd rozJezus Chrystus narodził się z Naja tym samym pomoże nam otworzyć powszechniła się na cały świat. Poświętszej Maryi Panny. Świętujemy
drogę do zbawienia.
wstały nawet specjalne „Bractwa Gopo raz kolejny Jego przyjście na świat
dziny Świętej”. Najlepiej jest ją odpraprzed dwoma tysiącami lat po to, by
Nowy Rok jest również dobrym
wić przed Najświętszym Sakramenpo raz kolejny narodził się w naszych czasem na podjęcie nowych postanotem rozważając cierpienia Jezusa
sercach. Chrystus chce mieszkać wień. Jednym z nich może być Godziw Ogrójcu. Pamiętać należy, aby czuw naszych sercach, a my powinniśmy na Święta. Czym ona jest?
wać, by sen nas nie zmorzył, pamięprzygotować mu najlepiej to nasze
tając słowa Jezusa skierowane do
Godzina święta
serce jak potrafimy. Tak jak Chrystus
Po Ostatniej Wieczerzy, kiedy to Apostołów, aby "czuwali i nie ulegli
przyszedł na świat po to, by umrzeć
pokusie". Jezus prosił św. Małgorzatę
za nas grzesznych i zmartwychwstać. Jezus modlił się w ogrodzie Oliwnym
o pozycję klęczącą, twarzą do ziemi.
Tak samo przychodzi do naszych wiemy, że uczniowie zamiast trwać na
serc, by dać nam życie wieczne. Czę- modlitwie usnęli i gdy Jezus wrócił do
Św. siostra Faustyna starała się
sto krzyżujemy go naszymi grzecha- nich rzekł im te znamienne słowa:
odprawiać godzinę świętą pomimo
mi, ale On wciąż chce na nowo naro"Tak, jednej godziny nie mogliście oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele
dzić się w naszym sercu. I tak jak po- czuwać ze Mną?" (Mt 26, 40)
razy opisała to w Dzienniczku:
wtarzamy co rok świętowanie Boże„W ostatnie dni karnawału, kiedy
I właśnie o tę jedną godzinę prosi
go Narodzenia i Wielkanocy, tak saodprawiłam
godzinę świętą, ujrzałam
mo powtarza się w naszym życiu Jezus Małgorzatę Marię Alacoque
Pana
Jezusa,
jak cierpiał biczowanie.
przyjmowanie Chrystusa do naszego podczas trzeciego objawienia w ParyO,
niepojęta
to
katusza! Jak strasznie
serca i krzyżowanie Go naszymi grze- żu w 1674 roku, jako wynagrodzeniu
Jezus
cierpiał
przy biczowaniu.
chami. I tak jak Chrystus Zmartwych- Mu za nasze grzechy i trwanie z nim
O
biedni
grzesznicy,
jak wy się spowstał, tak też niech nasze serca po- na modlitwie. Chrystus wskazał to
tkacie
w
dzień
sądu
z tym Jezusem,
przez spowiedź świętą będą zawsze nocne czuwanie:
którego teraz tak katujecie? Krew
gotowe na zmartwychwstanie do
"To w tym miejscu przeżyłem naj- Jego płynęła na ziemię, a w niektónowego życia w Chrystusie Jezusie. większe cierpienie, opuszczony przez
rych miejscach ciało zaczęło odpaNaszym wielkim zadaniem jest nie ziemię i niebo, obciążony grzechami
dać.” (Dz. 188)
krzyżować Chrystusa ciężkimi grze- całego świata. (...) A we wszystkie
chami, ale wynagradzać Mu za popeł- noce z czwartku na piątek dam ci
„Chociaż jestem chora, postanowinione zło i grzechy swoje i innych. uczestnictwo w tym śmiertelnym łam dziś odprawić jak zwykle godzinę
Wynagradzać powinniśmy również smutku, który odczułem w Ogrodzie świętą. W tej godzinie ujrzałam Pana
Jego Matce Maryi, Najświętszej Pa- Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej Jezusa przy słupie biczowanego; w tej
nience. Czy Jezus, Jej Syn będzie obo- pokornej modlitwie, którą zanosiłem strasznej katuszy Jezus modlił się, po
jętny gdy obraża się Jego Najświętszą wówczas do mego Ojca wśród chwili rzekł do mnie: Mało jest dusz,
Matkę? Czyż my sami nie stajemy wszystkich Moich udręczeń, będziesz które rozważają mękę Moją z praww obronie naszej matki ziemskiej? wstawać między godziną jedenastą dziwym uczuciem; najwięcej łask
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udzielam duszom, które pobożnie - 1 stycznia – Nowy Rok - Uroczyrozważają mękę Moją.” (Dz. 737)
stość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,
- 2 stycznia – Pierwszy Czwartek MieRównież papież św. Jan Paweł II
siąca,
w każdy czwartek odprawiał Godzinę
- 3 stycznia – Najświętszego Imienia
Świętą, zarówno wtedy, kiedy był
Jezus,
w domu, jak również podczas swoich
- 3 stycznia – Pierwszy Piątek Miesiąpodróży apostolskich.
ca,
Godzinę Świętą odprawiamy we - 4 stycznia – Nabożeństwo Pierwwszystkie czwartki, natomiast prak- szych Sobót Miesiąca,
tykuje się również Pierwsze Czwartki - 6 stycznia – Uroczystość Objawienia
Miesiąca, które mają szczególny wy- Pańskiego - Trzech Króli,
miar dziękczynienia za dar Eucharystii - 12 stycznia – Święto Chrztu Pańi Kapłaństwa. Można w tym dniu skiego,
również wypraszać nowe, święte po- - 21 stycznia – Dzień Babci,
wołania do życia zakonnego i kapłań- - 22 stycznia – Dzień Dziadka,
skiego, prosić o godne przeżywanie - 24 stycznia – Świętego Franciszka
Eucharystii oraz starać się przywiązy- Salezego,
wać większą wagę i cześć do godnie - 25 stycznia – Nawrócenie Świętego
przyjmowanej Komunii Świętej i ado- Pawła Apostoła,
rowania Najświętszego Sakramentu. - 25 stycznia – Świętego Jana Bosko,
To wielka tajemnica, gdy Chrystus
pod postacią chleba i wina przychodzi - 1 lutego – Nabożeństwo Pierwszych
na ołtarz. Pamiętajmy, że Msza Świę- Sobót Miesiąca,
ta choć mająca postać uczty (z Ostat- - 2 lutego – Święto Ofiarowania Pańniej Wieczerzy) jest Ofiarą Chrystusa skiego - Matki Bożej Gromnicznej,
za nas.
- 2 lutego – Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego,
- 6 lutego – Pierwszy Czwartek Mie***
siąca,
A oto ważne wydarzenia na najbliższy
- 7 lutego – Pierwszy Piątek Miesiąca,
czas:

- 11 lutego – Najświętszej Maryi Panny z Lourdes – Światowy Dzień Chorego,
- 14 lutego – Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy, Św. Walentego,
- 15 lutego – Błogosławionego Michała Sopoćko, ojca duchowego Św.
Faustyny,
- 20 lutego – Świętych Franciszka
i Hiacynty – Pastuszków z Fatimy,
- 22 lutego – Katedry Św. Piotra Apostoła,
- 26 lutego – Środa Popielcowa,
Wypożyczenie
wystawy
„Jaś
w Drodze”, która uświadamia dzieciom, młodzieży i dorosłym to, że
życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia.
E-mail: programy@kofc.pl
Przekazywanie
darowizn
na
ochronę życia ludzkiego jest możliwe
na stronie: www.kofc.pl/jaswdrodze
Vivat Jezus!

Rafał Szczypta
Dyrektor ds. Programowych
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Jestem Rycerzem Kolumba
podczas tzw. Niedziel Rycerskich.
Tymi słowami przedstawiamy się
księżom, gdy chcemy umówić się na
pierwsze spotkanie z księdzem proboszczem, by opowiedzieć o działalności Rycerzy Kolumba oraz omówić
możliwość utworzenia w parafii nowej bratniej wspólnoty katolickich
mężczyzn – Zakonu Rycerzy Kolumba. Tymi słowami wielu z nas rozpoczyna rozmowy z kandydatami na
Jestem Rycerzem Kolumba. Tymi Rycerzy Kolumba. Te słowa zapewne
słowami wielu z nas rozpoczyna pre- wielu z nas wielokrotnie słyszy w cizentację Zakonu Rycerzy Kolumba chości swego serca, gdy codziennie

www.RycerzeKolumba.com

podejmuje różne działania oraz dokonuje różnych wyborów czy to na
płaszczyźnie rodzinnej, zawodowej
czy też społecznej. Słowa te przypominają nam, że będąc Rycerzami Kolumba powinniśmy w naszych działaniach i wyborach kierować się zasadą,
by były one w zgodzie z wyznawaną
wiarą. Dając takie świadectwo miłości
do Kościoła i wierności Jego nauczaniu stajemy się dla innych przykładem katolickich mężczyzn, mężów
i ojców.
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Jak napisał Papież Jan Paweł II
w liście z 9 października2003 roku do
Rycerzy Kolumba: „Obyście, zachowując wierność wizji ks. Michaela
McGivney, nie ustawali w poszukiwaniu nowych dróg bycia zaczynem
Ewangelii w tym świecie i stanowili
siłę duchową odnowy Kościoła w duchu świętości, jedności i prawdy.”
Decyzję o wstąpieniu do Zakonu
podjąłem dziewięć lat temu. Był to
dla mnie i mojej rodziny trudny okres
- niełatwe relacje z dorastającymi
synami oraz ciężka, zagrażająca życiu,
choroba żony. Bracia z Rady, do której zostałem przyjęty, dali mi poczucie wspólnoty i braterstwa. Ich modlitewne wsparcie umacniało mnie wewnętrznie w tym kilkumiesięcznym
okresie zmagania się z chorobą żony.
Rycerstwo dało mi również możliwość dania synom świadectwa, że we
współczesnym świecie nie tylko można, ale że trzeba żyć zachowując wierność nauczaniu Kościoła, że trzeba
umacniać rodzinę i zabiegać o chrześcijański charakter życia rodzinnego.
Wierzę, że te wartości, które starałem
się synom przekazać, będą obecne
w ich dorosłym życiu.

Rycerstwo nauczyło mnie, że miłosierdzie to nie tylko przebaczenie,
ale mówiąc ogólnie, wielkoduszna
odpowiedź na potrzeby drugiego
człowieka. Najwyższy Rycerz Carl
Anderson podczas Międzynarodowego Kongresu Miłosierdzia Bożego
WACOM 2011 w Wadowicach mówił:
„Każdy człowiek znajduje się w sytuacji, że jest komuś potrzebny. Każdy
człowiek jest otoczony ludźmi, którzy
potrzebują jego pomocy. Każdy z nas
jest komuś potrzebny i każdy jest
otoczony potrzebującymi. Dlatego
chrześcijaństwo jest rzeczywiste, realne. Jeżeli miłosierdzie jest tym, co
czyni rzeczywistym to, w co wierzymy, to jeżeli zabierzemy miłosierdzie
pozostanie nam to, co nie jest rzeczywiste. A tylko rzeczywiste chrześcijaństwo może ewangelizować kulturę
i przemieniać rzeczywistość życia.”
By ewangelizować i przemieniać
rzeczywistość życia potrzebne są ręce
do pracy, czyli Ci, którzy będą to realizować. Dlatego tak ważne jest zapewnienie wzrostu członkostwa
w Zakonie Rycerzy Kolumba. Aby to
osiągnąć staramy się oferować każdemu kwalifikującemu się katolickiemu mężczyźnie członkostwo w Zako-

nie Rycerzy Kolumba. Ważne, aby do
realizacji tego zadania zachęcić każdego Rycerza Kolumba w Polsce. Tylko wspólne działanie może przynieść
sukces i zapewnić dalszy rozwój Rycerstwa w Polsce.
Obecnie w Polsce jest 6012 Rycerzy Kolumba. Dziękuję wszystkim
Braciom za wszelkie działania członkowskie podejmowane w Radach,
zarówno te, które dotyczą rozwoju
jak i utrzymania członkostwa.
„Bądźcie razem, bo zło jest bardzo
zorganizowane” – tak mówił bp Andrzej Przybylski podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rycerzy Kolumba na
Jasną Górę w dniach 11-12 października 2019 r. Bądźmy więc razem, ale
pamiętajmy, by zapraszać innych
mężczyzn, by dołączali do nas i by
byli razem z nami.
Zacni Bracia, kilka dni temu świętowaliśmy rozpoczęcie nowego 2020
roku. Życzę Wam by ten nowy rok
przyniósł Wam i Waszym Rodzinom
nadzieję, życzliwość oraz spełnienie
marzeń.

Jacek Pisz
Dyrektor ds. Członkostwa
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Trwa „Kolęda”
Miesiąc styczeń to m.in. czas wizyt
duszpasterskich, w trakcie których
księża mają okazję, by indywidualnie
porozmawiać z mężczyznami i zaprosić ich do Zakonu Rycerzy Kolumba.
Aby działania księży zakończyły się
sukcesem powinniśmy wcześniej
ustalić termin spotkania informacyjnego z kandydatami (najlepiej, by
miało ono miejsce zaraz po zakończeniu kolędy), a także termin Ceremonii
Przyjęcia. Dobrze byłoby, gdyby Zespół Przyjęć mógł zapewnić gotowość przeprowadzenia Ceremonii
w ciągu najbliższych dni po spotkaniu
informacyjnym.

siąc styczeń powinien być taki sam
jak inne miesiące roku bratniego. To
samo dotyczy Rejonów i tworzenia
nowych Rad.

wnioski i odpowiednio skorygowały
plany swoich działań członkowskich
zaplanowanych na najbliższe miesiące.

Zapewne wszyscy pamiętają, że
miesiąc styczeń to również czas na
składanie przez Rady Dorocznego
Formularza Sprawozdawczego nt.
Bratniej Działalności (#1728). Termin
jego złożenia upływa 31 stycznia. Styczeń to również dobry czas, aby dokonać wstępnych podsumowań np.:

Jeżeli funkcjonariusze i członkowie
Rady myślą perspektywicznie, jeżeli
zależy im na zapewnieniu skutecznego działania Rady oraz zrównoważonego jej rozwoju, zdobycie Nagrody
Najwybitniejszej Rady powinno być
celem Rady. Aby Rada mogła taką
Nagrodę otrzymać musi spełnić następujące warunki:

Niezależnie od działań prowadzonych przez księży w trakcie kolędy,
powinniśmy w styczniu kontynuować
swoje normalne działania członkowskie ukierunkowane na wzrost członkostwa: zapraszanie mężczyzn, organizowanie Niedziel Rycerskich, spotkań z kandydatami, a także Ceremonii Przyjęć. Pod tym względem mie-

• w jakim stopniu Rada lub Rejon
• Złożyć Doroczny Formularz
zrealizowały swój cel członkowski,
Sprawozdawczy nt. Bratniej Działalności (#1728)
• w jakim stopniu zaplanowane
i realizowane działania programowe
• Spełnić warunki Nagrody im.
dają Radzie możliwość ubiegania się Kolumba za działania programowe
o Nagrodę Najwybitniejszej Rady.
• Spełnić warunki Nagrody im.
Dobrze, by Rady/Rejony wycią- Ks. McGivney’a za wzrost członkognęły z tych podsumowań stosowne stwa

www.RycerzeKolumba.com

• ilu nowych członków zostało
przyjętych do Rady od początku roku
• Złożyć Zgłoszenie Personelu
bratniego tj. od 1 lipca 2019 r.,
Programu Działalności (#365)
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• Złożyć (w czerwcu) Podanie dej z 4 kategorii programowych moo Nagrodę im. Kolumba (#SP7)
delu
„Wiara
przez
Uczynki” (szczegóły w podręczniku dot.
• Nie mieć żadnych zaległych
działalności programowej „Wiara
zobowiązań finansowych wobec Rady
przez uczynki”). Dodatkowo Rada
Stanowej i Rady Najwyższej.
musi:
Wraz z Nagrodą Najwybitniejszej
• Złożyć Zgłoszenie Personelu
Rady, Rada może otrzymać dodatkoProgramu Działalności (#365)
we gwiazdy, o ile dodatkowo zrealizuje np. 200% (dwie gwiazdy), 300%
• Złożyć (w czerwcu) Podanie
(3 gwiazdy), 400% (cztery gwiazdy) o Nagrodę im. Kolumba (#SP7)
itd. celu członkowskiego Rady.
Nagroda im. Ks. McGivney’a przyNagroda im. Kolumba przyznawa- znawana jest Radzie za zrealizowanie
na jest Radzie za zrealizowane przy- określonego poziomu wzrostu członnajmniej 4 programów w ramach każ- kostwa. Informację o celach człon-

kowskich ustalonych dla poszczególnych Rad Wielcy Rycerze (lub przedstawiciele Rad) otrzymali ode mnie
w trakcie wrześniowych spotkań
Wielkich Rycerzy z Radą Stanową
w Przysieku i Porszewicach. Jeżeli
któryś z Wielkich Rycerzy jej nie
otrzymał zachęcam do skontaktowania się ze mną drogą emailową na
adres: czlonkostwo@kofc.pl

Jacek Pisz
Dyrektor ds. Członkostwa
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Święty Jan Paweł II
o miłosierdziu i posłudze miłości
Jezus Chrystus ukazał, że człowiek
nie tylko doświadcza i „dostępuje”
miłosierdzia Boga samego, ale także
jest powołany do tego, ażeby sam
„czynił”
miłosierdzie
drugim:
„Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).
Kościół znajduje w tych słowach wezwanie do czynu i stara się „czynić
miłosierdzie”. Jeśli wszystkie błogosławieństwa z kazania na górze
wskazują drogę nawrócenia, przemiany życia, to błogosławieństwo miłosiernych jest pod tym względem
szczególnie wymowne. Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do
Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam
przemienia się wewnętrznie w duchu
podobnej miłości w stosunku do bliźnich.

czywistnianiu miłości jako siły jednoczącej i dźwigającej zarazem: miłości
miłosiernej, która jest ze swojej istoty
miłością twórczą. Miłość miłosierna
we wzajemnych stosunkach ludzi nigdy nie pozostaje aktem czy też procesem jednostronnym. Nawet w wypadkach, w których wszystko zdawałoby się wskazywać na to, że jedna
strona tylko obdarowuje, daje
— a druga tylko otrzymuje, bierze
— (jak np. w wypadku lekarza, który
leczy, nauczyciela, który uczy, rodziców, którzy utrzymują i wychowują
swoje dzieci, ofiarodawcy, który
świadczy potrzebującym), w istocie
rzeczy zawsze również i ta pierwsza
strona jest obdarowywana. A w każdym razie także i ten, który daje, może bez trudu odnaleźć siebie w pozycji
tego, który otrzymuje, który zostaje
Ten najistotniej ewangeliczny proobdarowany, który doznaje miłości
ces nie jest tylko jednorazowym przemiłosiernej, owszem, doznaje miłołomem duchowym, ale całym stylem
sierdzia.
życia, istotną właściwością chrześcijańskiego powołania. Polega ono na
Tutaj Chrystus ukrzyżowany jest
stałym odkrywaniu i wytrwałym, po- dla nas najwyższym wzorem, namimo wszystkich trudności natury tchnieniem, wezwaniem. W oparciu
psychologicznej czy społecznej, urze- o ten przejmujący wzór możemy
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z całą pokorą okazywać miłosierdzie
drugim wiedząc, że on przyjmuje je
jako okazane sobie samemu (por. Mt
25, 35-40). W oparciu o ten wzór musimy też stale oczyszczać wszelkie
nasze działania i wszelkie intencje
działań, w których miłosierdzie bywa
rozumiane i praktykowane w sposób
jednostronny: jako dobro czynione
drugim. Tylko wówczas bowiem jest
ono naprawdę aktem miłości miłosiernej, gdy świadcząc je, żywimy głębokie poczucie, iż równocześnie go
doznajemy ze strony tych, którzy je
od nas przyjmują. Jeśli tej dwustronności, tej wzajemności brak, wówczas
czyny nasze nie są jeszcze prawdziwymi aktami miłosierdzia. Wówczas
nie dokonało się jeszcze w pełni to
nawrócenie, którego drogę ukazał
nam Chrystus swoim słowem i przykładem aż po krzyż; wówczas też nie
uczestniczymy jeszcze całkowicie we
wspaniałym źródle miłości miłosiernej, które zostało nam przez Niego
objawione.
Tak więc droga, jaką ukazał nam
Chrystus w kazaniu na górze poprzez
8

Styczeń 2020, Rok VIII/1 Nr 71

błogosławieństwo miłosiernych, jest
o wiele bogatsza od tego, co nieraz
w obiegowych sądach ludzkich słyszymy na temat miłosierdzia. Sądy te
uznają miłosierdzie jako akt czy proces jednostronny, który zakłada i pozostawia dystans pomiędzy czyniącym je a doznającym go, pomiędzy
dobroczyńcą a dobro-biorcą. I stąd
dążenie i żądanie, ażeby stosunki
międzyludzkie i społeczne wyzwalać
od miłosierdzia, a opierać na samej
sprawiedliwości. Jednakże owe sądy
o miłosierdziu nie dostrzegają tego
podstawowego związku pomiędzy
miłosierdziem a sprawiedliwością,
o jakim mówi cała tradycja biblijna,
a nade wszystko mesjańskie posłannictwo Jezusa Chrystusa. Autentyczne miłosierdzie jest jakby głębszym
źródłem sprawiedliwości. Jeśli ta
ostatnia sama z siebie zdolna jest tylko rozsądzać pomiędzy ludźmi, rozdzielając wśród nich przedmiotowe
dobra słuszną miarą, to natomiast
miłość, i tylko miłość (także owa łaskawa miłość, którą nazywamy
„miłosierdziem”) zdolna jest przywracać człowieka samemu człowiekowi.

Autentycznie chrześcijańskie miłosierdzie jest zarazem jakby doskonalszym wcieleniem „zrównania” pomiędzy ludźmi, a więc także i doskonalszym wcieleniem sprawiedliwości,
o ile ta w swoich granicach dąży również do takiego zrównania. Jednakże
„zrównanie” przez sprawiedliwość
zatrzymuje się w kręgu dóbr przedmiotowych związanych z człowiekiem, podczas gdy miłość i miłosierdzie sprawiają, iż ludzie spotykają się
ze sobą w samym tym dobru, jakim
jest człowiek z właściwą mu godnością. Równocześnie „zrównanie” ludzi
przez miłość „łaskawą i cierpliwą” (por. 1 Kor 13, 4) nie stanowi zatarcia różnic: ten, kto daje — daje tym
bardziej, gdy równocześnie czuje się
obdarowany przez tego, kto przyjmuje jego dar; ten zaś, kto umie przyjąć
ze świadomością, że i on również
przyjmując, świadczy dobro, ze swej
strony służy wielkiej sprawie godności osoby, która najgłębiej może jednoczyć ludzi pomiędzy sobą.

Szacunku pusty śmiech nie skruszy,
szacunku nie da się odmierzyć,
on jest odbiciem ludzkiej duszy,
nawet najsłabszym się należy.

Szacunek płynie z Boga wnętrza,
kupić się nie da go, ni spłacić.
Szacunek to jest nić pajęcza,
dlatego łatwo go utracić.

Żonie zmęczonej po dniu całym,
gdy bitwę z życiem znów wygrała,
a w tym wszechświecie waszym małym,
chaos na półki poskładała.

Szacunek się należy ojcu,
gdy cię poucza, bo wie lepiej..
………………………………………
Po stłuczce z życiem, rzeknie w końcu:
- Synu! To wszystko się wyklepie!
Bóg prócz miłości w swym tworzeniu,
niezwykły dodał podarunek,
Szacunek matce się należy,
gdy wolną wolę dał istnieniu,
choć dłonie jej pergaminowe,
wielki okazał nam szacunek…
bo tylko ona ciągle wierzy,
że z ciebie jednak będzie człowiek!

Szacunek winny jest mężowi.
On co dzień się do wojny zbiera
bo duch w nim wielki i bojowy,
krwawicę swą na konto przelał.
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wszystkiego, co ludzkie oraz wzajemnego braterstwa. Nie sposób osiągnąć takiej więzi pomiędzy ludźmi,
jeśli te stosunki wymierzymy tylko
miarą samej sprawiedliwości. Musi
ona w każdym zasięgu międzyludzkich stosunków doznawać jakby dogłębnej „korekty” ze strony owej miłości, która — jak głosi św. Paweł —
jest „łaskawa” i „cierpliwa”, czyli innymi słowy: nosi znamiona miłości miłosiernej, tak istotne dla Ewangelii
i chrześcijaństwa. Przypomnijmy jeszcze, że owa miłosierna miłość oznacza także tę serdeczną tkliwość i czułość, która tak wyraziście przemawia
do nas ze słów przypowieści o synu
marnotrawnym (por. Łk 15, 11-32),
a szczególnie o owcy czy o drachmie
zagubionej (por. Łk 15, 1-10). I dlatego
też owa miłość miłosierna jest szczególnie nieodzowna w stosunkach pomiędzy najbliższymi, pomiędzy małżonkami, pomiędzy rodzicami i dziećmi, pomiędzy przyjaciółmi, jest nieodzowna w wychowaniu i duszpasterstwie.

Tak więc miłosierdzie stale się nieodzownym czynnikiem kształtującym Doboru tekstów z Encykliki Dives in
stosunki wzajemne pomiędzy ludźmi misericordia dokonał
w duchu najgłębszego poszanowania Janusz Palczewski

Szacunek musi być dla życia,
które niewinne ma się zrodzić,
i w starym sercu słabych niciach
co strzępią życie, gdy odchodzi...
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