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W  n u m e r z eW  n u m e r z eW  n u m e r z e    

Boże, Ojcze nasz, opiekunie ubogich i obrońco wdów  
i sierot, Ty powołałeś Twojego kapłana, błogosławione-
go Michaela McGivneya, aby stał się apostołem rodziny 
chrześcijańskiej i prowadził młodych do pełnej poświęce-
nia służby bliźnim. Spraw, aby przykład jego życia i cnót 
pomógł nam pełniej naśladować Twojego Syna, Jezusa 
Chrystusa, wypełniać Jego przykazanie miłości i budować 
Jego Ciało, którym jest Kościół. Niech przykład Twojego 
sługi natchnie nas większym zaufaniem do Twojej miło-
ści, abyśmy mogli kontynuować jego dzieło opieki nad 
potrzebującymi i odrzuconymi. Pokornie Cię prosimy, 
abyś raczył włączyć błogosławionego Michaela McGiv-
neya do grona świętych Kościoła, jeśli taka jest Twoja 
wola. Za jego przyczyną racz nam udzielić łaski, o którą 
Cię prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 
Ojcze nasz...  
Zdrowaś Maryjo...  
Chwała Ojcu... 

M o d l i t w aM o d l i t w aM o d l i t w a   
o  k a n o n i z a c j ęo  k a n o n i z a c j ęo  k a n o n i z a c j ę   

b ł .  M i c h a e l a  M c G i v n e y ab ł .  M i c h a e l a  M c G i v n e y ab ł .  M i c h a e l a  M c G i v n e y a    
Z a ł o ż y c i e l a  R y c e r z y  K o l u m b aZ a ł o ż y c i e l a  R y c e r z y  K o l u m b aZ a ł o ż y c i e l a  R y c e r z y  K o l u m b a    

Jesteśmy Rycerzami Kolumba. Jest nas ponad 
2.000.000 mężczyzn, którzy służą Kościołowi 
wprowadzając wiarę w czyn. 
  
Członkami Rycerzy Kolumba mogą być jedynie męż-
czyźni, którzy ukończyli 18 lat i są praktykującymi kato-
likami pozostającymi w duchowej łączności ze Stolicą 
Apostolską. Wymóg bycia praktykującym katolikiem 
oznacza, że dany mężczyzna akceptuje Urząd Nauczy-
cielski Kościoła Katolickiego w sprawach wiary i moral-
ności, dąży do życia zgodnego z przykazaniami Kościoła 
Katolickiego, a także może przystępować do Sakramen-
tów Świętych. 
  
Kontakt 
Jeśli chcesz zostać Rycerzem Kolumba lub dowiedzieć 
się więcej o naszym Zakonie, napisz do nas na adres 
email: czlonkostwo@kofc.pl  
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Zacni Bracia 

Miesiąc kwiecień to czas, kiedy  
w sposób szczególny kierujemy swoje 
myśli ku pierwszej zasadzie działalno-
ści Zakonu Rycerzy Kolumba, a wiec ku 
Miłosierdziu. Z radością informuję, że 
w ostatnim czasie w Krakowie, przy 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, po-
wstała Rada Lokalna. Co roku to wła-
śnie w Łagiewnikach Bracia z wielu Rad 
posługują w Święto Miłosierdzia Boże-
go pomagając gospodarzom miejsca  
i kierując ruchem pielgrzymów. W tym 
roku, ze względu na ograniczenia spo-
wodowane pandemią, ta posługa jest 
szczególnie ważna. Ale warto pamiętać, że każdy z nas 
jest zobowiązany do czynienia dzieł miłosierdzia, wspie-
rając swoich proboszczów, parafian i społeczność lokalną. 
Pragnę Wam bardzo serdecznie podziękować za dzieła, 
które czynicie, a które niosą pomoc najbardziej potrzebu-
jącym. Jednocześnie pragnę Was zachęcić do dołączenia 
do modlitwy „Różaniec za Brata”, w czasie której codzien-
nie omadlane są intencje przez Was zgłaszane. Aby dołą-
czyć do modlitwy lub przesłać intencje wystarczy wysłać 
maila na adres: delegatstanowy@kofc.pl 

Z wielką radością odnotowuję syste-
matyczny rozwój naszej wspólnoty. 
Pomimo pandemii w samym tylko 
miesiącu marcu br. w szeregi Zakonu 
Rycerzy Kolumba w Polsce wstąpiło 
ponad 140 nowych Braci, a od po-
czątku roku bratniego zostało zało-
żone 23 rady lokalne. Marzeniem 
Błogosławionego księdza McGivneya 
było, aby w każdej parafii istniała 
prorodzinna wspólnota katolickich 
mężczyzn jaką są Rycerze Kolumba. 
Dziękuję wszystkim, którzy podej-
mują ogromny wysiłek, docierając do 
kolejnych parafii z przesłaniem, które 

zaproponował nasz Założyciel. Bo właśnie w tym realizo-
wana jest misyjna rola Rycerzy Kolumba. 

Składam również podziękowania Braciom odpowie-
dzialnym za przeprowadzenie peregrynacji relikwii i obra-
zu Błogosławionego Księdza Michaela McGivneya. Je-
stem ogromnie wdzięczny za podejmowanie dzieł wspie-
rających życie, które towarzyszą peregrynacji. W obec-
nych czasach ważne jest aby podejmować zarówno inicja-
tywy modlitewne, tj. organizowane przez wiele rad Du-
chowa Adopcja Dziecka Poczętego, jak również działania 
edukacyjne „Jaś w drodze” i podobne, ale kluczowe jest 

S ł o w o  D e l e g a t a  S t a n o w e g oS ł o w o  D e l e g a t a  S t a n o w e g oS ł o w o  D e l e g a t a  S t a n o w e g o    
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właśnie konkretne wsparcie dla osób i organizacji zaan-
gażowanych w świadczenie pomocy dla chorych, niepeł-
nosprawnych i samotnych. I właśnie w takich dziełach 
najwyraźniej widać, jak ważną zasadą dla naszej wspólno-
ty jest Miłosierdzie.   

Pragnę Wam również w tym miejscu przybliżyć frag-
ment nauczania Papieża – Polaka. Dwa lata po wyborze 
na Stolicę Piotrową, Św. Jan Paweł II pisze pierwszą ency-
klikę „Dives in misericordia”, która nosi podtytuł „O Bo-
żym miłosierdziu.” To obowiązkowa lektura każdego, kto 
chce chociaż trochę zrozumieć miłosierdzie. Ponadto, 
obowiązkową lekturą jest homilia wygłoszona w czasie 
kanonizacji Św. Siostry Faustyny, a także słowa, jakie pa-
dły podczas ostatniej papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny. 
W encyklice czytamy: 

„Pragnę przeto, ażeby niniejsze rozważania przybliży-
ły wszystkim tę tajemnicę, stając się równocześnie żarli-
wym wołaniem Kościoła o miłosierdzie, którego tak bar-
dzo potrzebuje człowiek i świat współczesny. Potrzebuje, 
choć często o tym nie wie.”  

„W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie 
objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie 
w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawar-
stwień zła, które jest w świecie i w człowieku. W takim 
znaczeniu miłosierdzie stanowi podstawową treść orę-
dzia mesjańskiego Chrystusa oraz siłę konstytutywną 
Jego posłannictwa.”  

„Jeśli niektórzy teologowie twierdzą, że miłosierdzie 
jest największym wśród przymiotów i doskonałości sa-
mego Boga, to Biblia, Tradycja i całe życie z wiary Ludu 
Bożego, dostarcza z pewnością swoistego pokrycia dla 
tego twierdzenia.”  

W czasie kanonizacji Św. S. Faustyny, Jan Paweł II po-
wie: 

„Jezus wskazał nam też wielorakie drogi miłosierdzia, 
które nie tylko przebacza grzechy, ale wychodzi też na-
przeciw wszystkim ludzkim potrzebom. Jezus pochylał się 
nad wszelką ludzką nędzą, materialną i duchową”. 

„Światło Bożego Miłosierdzia, które Bóg zechciał nie-
jako powierzyć światu na nowo poprzez charyzmat Sio-
stry Faustyny, będzie rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim 
tysiącleciu”. 

Podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny papież Po-
lak mówił: 

„W obliczu współczesnych form ubóstwa, których jak 
wiem nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś 
«wyobraźnia miłosierdzia» w duchu solidarności z bliźni-
mi, dzięki której pomoc będzie «świadectwem braterskiej 
wspólnoty dóbr». […] Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», 
aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo  
i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziew-
czyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależ-
nień lub przestępstwa; aby nieść radę, pocieszenie, du-
chowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują we-
wnętrzną walkę ze złem”. 

 

 

 
Vivat Jezus! 

Krzysztof Zuba 
Delegat Stanowy 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

K a t e c h e z aK a t e c h e z aK a t e c h e z a    
Potrzebna lepsza polityka 

Szanujący się mechanik zna swoje kompetencje i jeśli 
natrafi na zadanie, które go przerasta, wzywa innego fa-
chowca i razem dokonają koniecznej naprawy. Nie każdy 
pracownik warsztatu zna się dobrze na elektryce samo-
chodowej. Bardzo skomplikowane działania w przewo-
dach, układach i modułach z pewnością lepiej wykona 
elektryk. 

Podobnie w przestrzeni społecznej są takie zagadnie-
nia, które wymagają specjalnych umiejętności, wiedzy  
i właściwego spojrzenia. I choć każdy ma prawo pogłów-
kować, to jedynie specjalista zajmie się sprawą jak należy. 
Mówiąc o braterstwie, papież Franciszek porusza w pią-
tym rozdziale swojej encykliki zagadnienie polityki, po-
stulując konieczne przemiany, aby umożliwić właściwą 
przyjaźń społeczną. Powołuje się przy tym na tę część 
nauczania Kościoła, która nazywa się katolicką nauką 
społeczną. Także tu jest miejsce dla nas – Rycerzy Ko-
lumba. 

 

Dwa skrajne modele 

Pierwsze słowa Franciszka demaskują dwa sposoby 
niewłaściwego prowadzenia polityki. Papież wyraźnie 
wskazuje ich szkodliwość i nie pozostawia złudzeń, że 
człowiek nie jest w nich celem, ale środkiem do celu dla 
wąskiej grupy decydentów. 

Pierwszym modelem jest populizm, który okrywa się 
hasłami dźwięczącymi troską o ludzi, faktycznie jednak 
stanowi on narzędzie demagogii i manipulacji zaufaniem 
obywateli. Ogromna większość społeczeństwa nie ma 
zdolności analitycznych i przyjmuje rzeczywistość tak, jak 
jest im ona przedstawiana. 

Musimy pamiętać, że Ojciec Święty pochodzi  
z Ameryki Południowej, której polityka charakteryzuje się 
tym właśnie typem sprawowania władzy. Za korzeń po-
pulizmu papież postrzega wyrzucenie ze słownika prze-
kazu słowa „lud”. Pozwala to widzieć naród jako sumę 
jednostek, ostatecznie bez jakichkolwiek więzi społecz-
nych. To uniemożliwia długotrwałe planowanie jakichkol-
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wiek celów zbiorowości, gdyż nie buduje poczucia brater-
stwa między ludźmi. 

Społeczeństwo, w którym uwzględnia się lud i jego 
potrzeby, potrafi wybierać takich przywódców, którzy 
mogą dobrze „zinterpretować uczucia ludu”, podjąć dzia-
łania dla dobra wspólnego, a nawet ustąpić ze stanowi-
ska, jeśli ktoś inny potrafiłby lepiej wykonać potrzebne 
zadanie. 

Drugą skrajnością jest liberalizm, który również odrzu-
ca wartość więzi społecznych i kulturowych, a społeczeń-
stwo postrzega jako sumę współistniejących interesów. 
Poszanowanie wolności jest tu tylko fasadą, ponieważ 
rozumiana jest ona tak, jak chce silniejszy. Efektem tego 
jest rozmycie się społeczeństwa i liczne wewnętrzne kon-
flikty. 

Odpowiedzią na obie skrajności jest miłosierdzie. 
Franciszek przypomina, że ono potrzebuje spotkania 
osoby z osobą, ale także wsparcia instytucji. Za przykład 
podaje miłosiernego Samarytanina, który potrzebował 
jednak gospody do właściwej pomocy pobitemu człowie-
kowi. Tu jako Rycerze Kolumba możemy znaleźć prze-
strzeń dla siebie. Powinniśmy umożliwić spotykanie się 
osób i wymianę myśli, zawiązywanie relacji i wymianę 
informacji oraz konieczną pomoc. 

Żeby to osiągnąć, papież pisze wprost o potrzebie 
przemiany serca, nawyków i stylu życia. Jego zdaniem 
uniemożliwia to propaganda polityczna, media i twórcy 
opinii publicznej, izolujący ludzi od siebie i czerpiący z ich 
zagubienia wielorakie korzyści. Dla realizacji swoich celów 
łączą się z tymi, którzy posiadają władzę. Motorem ich 
działania jest egoizm i pożądliwość. 

 

Wzajemne zaufanie 

Katolicka nauka społeczna nie pretenduje do rozwią-
zywania problemów światowych, ale stara się zauważać  
i podpowiadać, co warto by uczynić, aby naprawić więzi 
międzyludzkie. Przypomina to sploty przewodów elek-

trycznych, estetycznie ukrytych pod tapicerką lub w ka-
roserii. To dzięki nim działa to, co widoczne dla oka. 

Papieska analiza, gdyby nie uwzględniała rozwiązań, 
może prowadzić do rozpaczy. Na szczęście znajdziemy  
w niej także koronną zasadę dobrego funkcjonowania 
każdego modelu politycznego – solidarność i wzajemne 
zaufanie. 

W skali większej Franciszek zachęca do tworzenia go-
spodarki ludowej i produkcji wspólnotowej. To pozwoli 
zaangażować się większej grupie ludzi i uwzględnić po-
trzeby także tych najmniejszych. Zakon Rycerzy Kolumba 
z pewnością ma wiele wspólnego z taką działalnością. 
Bracia wywodzą się ze swoich środowisk, które znają  
i wiedzą jakie tkwią w nich potrzeby. Oczywiście nasz za-
kon nie jest wprost organizacją gospodarczą, ale w prze-
strzeni społecznej wydaje się spełniać kryteria podane  
w encyklice. 

 

Finanse ponad polityką 

Ważnym zagadnieniem, na które zwraca uwagę pa-
pież jest obserwowana dominacja finansów nad polityką. 
W skrócie można powiedzieć, że nie liczą się już państwa  
i narody, ale międzynarodowe korporacje i sfera banko-
wa, które wywierają wpływ na decyzje poszczególnych 
rządów. Franciszek sugeruje konieczność istnienia pod-
miotu posiadającego autorytet i zdolność kontroli etycz-
nej ich poczynań. Należy także przestrzegać umów mię-
dzynarodowych, aby nie było przepastnych różnic go-
spodarczych między krajami. 

O to wszystko wołają organizacje obywatelskie, do-
magające się poszanowania podstawowych praw spo-
łecznych, zwłaszcza dla podmiotów zbyt ubogich, aby ich 
głos był słyszalny na arenie międzynarodowej. Jako Ry-
cerze Kolumba możemy dać przykład takich działań, cho-
ciażby w niesieniu pomocy w Syrii, czy zatrzymując ma-
chinę proaborcyjną, napędzającą finanse korporacji wro-
gich życiu ludzkiemu. 
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Miłość w polityce 

Encyklika „Fratelli tutti” jest dokumentem Kościoła 
dla dobra i postępu w wierze. To dotyczy każdego podej-
mowanego w niej zagadnienia, a więc i polityki. Franci-
szek także w tym aspekcie propaguje etyczne i pełne mi-
łości prowadzenie interesów społecznych. 

Zdaniem Ojca Świętego jest to możliwe, kiedy po-
strzega się każdego człowieka jako brata lub siostrę. Na-
stępstwem tego jest wspólne działanie na rzecz ładu spo-
łecznego i politycznego. We współczesnym świecie to 
może wydawać się pewnego rodzaju utopią, ale przy 
odrobinie wysiłku jest to możliwe. Zakon Rycerzy Kolum-
ba może świecić tu przykładem, ponieważ w każdym 
człowieku potrzebującym dostrzega Chrystusa, który 
woła o pożywienie, ubranie, gościnę, obecność, itp. Nie 
muszą to od razu być wielkie i spektakularne dzieła. Ta-
kich można się nie doczekać. Miłość objawia się też  
w małych gestach. Już samo braterskie spojrzenie na bliź-
niego jest znamieniem postawy miłosierdzia. 

Celem właściwie prowadzonej polityki jest tzw. dobro 
wspólne, czyli takie, które każdemu daje korzyść i nikomu 
nie przynosi straty. Przypominamy sobie w tym miejscu 
uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała. Każdy z nich 
prowadzi do dobra wspólnego: „Jeśli ktoś pomaga sta-
ruszkowi przeprawić się przez rzekę, a to jest wspaniała 
miłość, to polityk buduje mu most, i to również jest miło-
ścią. Jeśli ktoś pomaga komuś innemu, dając mu pożywie-
nie, to polityk tworzy dla niego miejsce pracy i spełnia 
bardzo wzniosłą formę miłości, która nobilituje jego dzia-
łania polityczne” (FT 186). Widzimy, że małe gesty prze-
niesione na skalę społeczną, stanowią wytyczne dla miło-
ści politycznej. 

Wartością nieodzowną w miłości jest prawda. Ona 
ocenia działanie i jego zasięg. Można bowiem miłować 
siebie samego i nie zauważać prawdy o potrzebach bliź-

niego. Papież pisze, że nie wystarczą tu same dobre in-
tencje. Szczere i prawdziwe spojrzenie na swoje możliwo-
ści i na oczekiwania miłosierdzia jest w stanie dać najlep-
szy efekt dobra wspólnego. 

 

Postawa osoby polityka 

Katolik ma prawo i obowiązek angażować się w spra-
wy społeczne. Wielu z Rycerzy Kolumba jest politykami 
na różnych szczeblach. Mają oni okazję wprowadzać ka-
tolickie wartości w życie tych, którym służą. Ojciec Święty 
apeluje do polityków, aby przejmowali się nie sondażami 
na swój temat, ale skutecznymi sposobami rozwiązywa-
nia problemów ludzkich. Tych nie brakuje i każdy kraj 
boryka się z osobliwymi zagadnieniami. 

Podobnie dbałość o makijaż medialny i marketing nie 
jest istotna, a często generuje podziały i wrogie postawy. 
Wydaje się, że lud wyczuwa kiedy polityk promuje siebie, 
a kiedy występuje w postawie służby. To fundamentalna 
sprawa, aby ocenić czy działam ja czy my. 

Zacni Bracia! „Miłość jest więzią doskonałości” – pisał 
Apostoł. Doskonała ma być postawa braterstwa, którą 
powinniśmy umieszczać w każdym naszym działaniu. 
Franciszek podjął się trudnego tematu polityki, który na 
samą myśl może budzić zniechęcenie. Jednak i tam jest 
miejsce na nasze działanie. Jeśli masz wpływ polityczny 
na jakimkolwiek odcinku życia społecznego, pamiętaj  
o miłosierdziu, jedności i braterstwie. Natomiast jeśli 
podlegasz polityce, z lektury encykliki zaczerpnij wiedzę  
i obserwuj decydujących, a kiedy trzeba – wyraź swoje 
zdanie w słusznej sprawie. 

 

Vivat Jesus! 
Ks. Krystian Wilczyński KofC 
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01.03. 

Rada 14983 w Tychach przeprowadziła Ceremonię 
Zasad Rycerskich Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa. 
Przyjęto trzech nowych Braci w tym Ks. Marka Gwoździ-
ka, Kapelana ze Szpitala Wojewódzkiego w Tychach. Je-
den Brat dostąpił pełni rycerstwa. 

Rada 17600 w Suwałkach podczas Ceremonii Zasad 
Rycerskich Miłosierdzia, Jed-
ności i Braterstwa przyjęła w 
swoje szeregi czterech no-
wych Rycerzy Kolumba, w 
tym jednego duchownego.  

Rycerzy Kolumba w Sie-
wierzu z podczas Ceremonii 
Zasad Rycerskich Miłosier-
dzia, Jedności i Braterstwa 
powitało w siewierskim gro-
nie dwóch nowych Rycerzy z 
tego jedną osobę duchowną. 

W tym roku pod hasłem 
„IDĄCY  DROGĄ  SAMARYTA-
NIN”, Rycerze Kolumba łączą 
siły z Ekstremalną Drogą 
Krzyżową aby nieść pomoc 
potrzebującym w Tanzanii.  
Swoim wsparciem otoczymy 
misję w miejscowości Bukan-
ga, którą prowadzi siostra 
Rut Ciesielska, założycielka 
wspólnoty Sióstr Dobrych 
Samarytanek. Wspólnota 
otacza  opieką sieroty, osoby 
z chorobami psychicznymi, chorych  na trąd i AIDS, a tak-
że buduje Centrum Dobrego Samarytanina – Dom Dziec-
ka i Ośrodek Zdrowia. Mamy więc niepowtarzalna okazję 
wyruszyć na EDK jako „Dobry Samarytanin” i ofiarować 
swój trud w bardzo konkretnej intencji. Niech każdy po-
konany kilometr stanie się jedną złotówką dla misji w 
Bukanga. 

Rada Lokalna 15947 Zakonu Rycerzy Kolumba zapra-
sza na "Męską Drogę Krzyżową", która odbędzie się w 
parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Miliczu. 

W kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Pol-
ski w Nowej Bracia z Rady 17542 rozpoczęli  nowennę do 
Błogosławionego Ks. Michaela McGivney’a, jako dzięk-
czynienie Rycerzy Kolumba za beatyfikację założyciela 
naszego Zakonu. 

02.03. 

W kościele pw. Św. Jacka w Sosnowcu odbyła się Msza 
Święta w intencji zmarłego Rycerza Kolumba z Rady 
15249 Brata Zbyszka Majki. We Mszy Świętej Bracia Rady 
Lokalnej asystowali w Poczcie  Sztandarowym. 

Rycerze Kolumba z Rady 15523 serdecznie zapraszają 
do kościoła Św. Stanisława w Czeladzi na wystawę Cału-
nu Turyńskiego, która zakończy się w niedzielę 07-
.03.2021 

03.03. 

Bracia Rycerze z Rady 15500 Wodzisław Śląski wraz z 
Kapelanem Rady pocięła i przetransportowała drzewo na 

teren przy probostwie. 

W Bydgoszczy w parafii św. 
Mateusza Ewangelisty i Apo-
stoła w szeregi rycerstwa 
wstąpiło 21 mężczyzn. Trwa 
budowa nowych rad w diece-
zji bydgoskiej . Kolejna cere-
monia Zasad Rycerskich 21 
marca. 

04.03. 

Rycerze z Rady 15216 obcho-
dzili Dzień Patrona miasta, 
Diecezji Radomskiej oraz Ra-
dy św. Kazimierza Jagielloń-
czyka. Święto swojego patro-
na Bracia uczcili modlitwą 
podczas Mszy św., wystawia-
jąc poczet sztandarowy oraz 
asystę liturgiczną. Jednocze-
śnie podziękowaliśmy naszym 
małżonkom, dołączając do 
życzeń symboliczną różę, na-
wiązując do ich nadchodzące-
go Święta Kobiet. 

W święto św. Kazimierza królewicza Patrona Radomia 
i Diecezji Radomskiej w Kozienicach odbyła się  Msza Św. 
w Parafii pw. Św. Krzyża. Liturgia sprawowana była rów-
nież w intencji Zacnego Kapelana Rady 15420 w Kozieni-
cach, ks. Kanonika Kazimierza Chojnackiego. 

Rycerze Kolumba z Rady 17030 zapraszają wszystkich 
chętnych na Ekstremalną Drogę Krzyżową, która odbę-
dzie się 26 marca w parafii pw. Św. Marcina w Sierakowi-
cach. Pod hasłem „ Rewolucja pięknych ludzi”. 

Rycerze Kolumba z Rady 15239 zapraszają w najbliż-
szą sobotę na Męski Różaniec do Kaplicy Wieczystej Ado-
racji w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarno-
brzegu. 

W kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Sławnie przeprowadzono ceremonię zasad ry-
cerskich. W szeregi sławieńskiej Rady 17248 wstąpiło 2 
nowych rycerzy i 15 dostąpiło pełni rycerstwa. 

Delegacja Rycerzy Kolumba z Rzeszowa, złożyła JE 
Księdzu Biskupowi Seniorowi Kazimierzowi Górnemu 
życzenia z okazji imienin. Ksiądz Biskup jest wielkim przy-
jacielem wspólnoty rycerskiej, to za jego przyczyną do 

W i a r a  p r z e z  u c z y n k iW i a r a  p r z e z  u c z y n k iW i a r a  p r z e z  u c z y n k i    
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Diecezji Rzeszowskiej przybyli Bracia. Wielki Rycerz Rady 
15268  Stanisław Lutczyn wręczył solenizantowi bukiet 
kwiatów i obraz z wizerunkiem błogosławionego ks. 
McGivney’a. 

06.03. 

W parafii św. Wawrzyńca Wodzisławie Śląskim odbyła 
się druga ekstremalna Droga Krzyżowa, trasa prowadził 
przez rejon Mszany i Wilchw zatrzymując się kolejno przy 
czternastu krzyżach, długość trasy 13,9km. W tej Drodze 
Krzyżowej uczestniczyli Rycerzy Kolumba wraz z Rodzi-
nami. 

Rada 17607 im bł. Edmunda Bojanowskiego z Jastro-
wia (pow. złotowski) poprowadziła Drogę Krzyżową po-
łączoną z prezentacją medialną. 

Rycerze Kolumba z Rady 15708 po raz trzeci dostar-
czyli wodę na oddział zakaźny w Wejherowie.  

07.03. 

Delegat Rejonowy Rafał Szczypta wraz z Delegatem 
Stanowym Krzysztofem Zubą wprowadzili na urząd ofi-
cerów Rady 17617 w Jadachach ( Diecezja Sandomierska ). 
W uroczystości wziął udział także Brat Jan Pokrywka, 
który zainicjował utworzenie tej rady. Uroczystość po-
przedziła Msza Święta odprawiona przez Kapelana Rady 
- Księdza Proboszcza Jana Niemca. 

Rycerzy Kolumba w Witkowie wzięli udział w Uroczy-
stej Mszy Świętej z poświęceniem nowego sztandaru Ra-
dy nr 17538. Bracia dziękują osobom, które przyczyniły 
się do tego, aby sztandar mógł na stałe być w witkow-
skiej radzie, w tym  fundatorce pani Hieronimie. 

W Parafii pw. Błogosławionej Annuarity i Św. Michała 
Archanioła w Radomiu odbył się comiesięczny „Męski 
Różaniec”. Pod przewodnictwem kapelana, ks. kan. Wie-
sława Lenartowicza mężczyźni wspólnie rozważali Tajem-
nice Bolesne. Po Mszy Świętej  świadectwo wiary wygło-
sił Ks. Jarosław Jędrzejewski ze Starachowic Diecezjalny 
Duszpasterz Ludzi Uzależnionych. Bracia zapraszają rów-
nież do obejrzenia transmisji z Mszy Świętej, Konferencji i 
Różańca Świętego na swoim kanale YouTube: Rycerze 
Kolumba Radom oraz do transmisji On Line w czasie rze-
czywistym. 

Rada 15523 w parafii pw. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego Prymasa Tysiąclecia z Czeladzi wraz z rodzinami 
uczestniczyli w rycerskim dniu rekolekcji. 

Rycerze z Rady 15947 w Miliczu poprowadzili rozwa-
żania Męskiej Drogi Krzyżowej w kościele św. Andrzeja 
Boboli w Miliczu. Nabożeństwu przewodniczył Kapelan 
Rady Ks. Kanonik Zbigniew Słobodecki, proboszcz parafii. 

Rada 17569 z Szydłowca prowadziła Różaniec w in-
tencji wszystkich kobiet z okazji Ich jutrzejszego święta i 
uczestniczyła w popołudniowej Mszy Świętej. Wycho-
dzące z kościoła po Mszy Św. niewiasty otrzymywały 
obrazek z różą. 

"Dzieci z Afryki potrzebują naszej pomocy". Pod takim 
hasłem Rycerze z Rady 16105, oraz dzieci ze szkół pod-

stawowych prowadzą zbiórkę artykułów szkolnych oraz 
piłek dla dzieci w Afryce. Akcja przeprowadzona jest w 
parafii św. Michała Archanioła we Wrocławiu, którą moż-
na wesprzeć przez cały Wielki Post. 

Rada Rycerzy Kolumba 15 500 Wodzisław Śląski prze-
prowadziła Ceremonię Zasad Rycerskich w parafii N. M. P. 
Królowej Rodzin w Jankowicach Rybnickich. Rada przyjęła 
2 nowych Braci oraz 8 Rycerzy osiągnęło pełnię Rycer-
stwa 

Rycerze Rady 15267 z Tomaszowa Lubelskiego prze-
prowadzili „Niedzielę Rycerską” w parafii Św. Józefa. Bra-
cia starają się rozpowszechniać wiedzę o Rycerzach Ko-
lumba, zachęcając mężczyzn do wstąpienia do naszego 
Zakonu. 

W parafii Matki Bożej Bolesnej w Radomiu i w Radzie 
Rycerzy Kolumba 15216 im. św. Kazimierza Jagiellończyka, 
rozpoczęła się peregrynacja relikwii Bł. ks. Michaela Mc-
Givney'a.  Peregrynacja zakończy się 13 marca o godzinie 
18.00. 

W Parafii Matki Bożej Fatimskiej obył się Męski Róża-
niec. W tym miesiącu Rycerze gościli Ks. Bogusławowa z 
Sanktuarium Św. Józefa we Włocławku. Ksiądz przybliżył 
wiernym postać Św. Józefa patrona świętej Rodziny jako 
wzór dla mężczyzn. 

08.03. 

Poczet Sztandarowy Rycerzy Kolumba z  Rady nr 17-
538 w Witkowie uczestniczył w uroczystości pogrzebo-
wej Organisty śp. Pana Mieczysława Kaźmierczaka. 

Rycerze Kolumba z Rady 15117 modlili się w poniedzia-
łek 8 marca za Biskupa nominata w kościele pw. Miłosier-
dzia Bożego w Gdańsku - Migowie. Odmówiono też Ró-
żaniec i trwano na adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Rycerze Kolumba zebrali się na modlitwie za nowego ar-
cypasterza także w innych miejscach archidiecezji. 

W parafii św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu Ryce-
rze z Rady 16105 zainicjowali wraz z Caritas zbiórkę żyw-
ność oraz chemii gospodarczej dla potrzebujących. Zbiór-
ka będzie trwać przez cały okres Wielkiego Postu. 

09.03. 

"Świadczyć w wierze na wzór świętego Józefa" - taki 
temat rozpoczął wielkopostne rekolekcje Rycerzy Kolum-
ba i ich rodzin, które odbywają się w czeladzkiej parafii 
pw. Matki Bożej Bolesnej w trzy następujące po sobie 
soboty, począwszy od 6 marca. Pierwszego dnia konfe-
rencję wygłoszoną przez Księdza Tomasza Zmarzłego 
poprzedziła uroczysta Msza Święta koncelebrowana 
wspomnianego księdza rekolekcjonistę oraz księdza Pio-
tra Markowicza.  

Bracia z Rady 17542 uczestniczyli w liturgii w kościele 
pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie.  

Rycerze Kolumba w Siewierzu jak co roku przed Wiel-
kanocą organizują zbiórkę żywności dla naszych rodaków 
na Ukrainie. Bracia będą kwestować na Mszach Św. w 
niedzielę 21.03 o godz. 8.00, 10.00, 17.00. Można również 
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dostarczać na parafię produkty długo terminowe oraz 
chemię gospodarczą. 

W Parafii pw. Opatrzności Bożej w Radomiu z inicjaty-
wy Rycerzy Kolumba z Rady nr 15216 odbyła się peregry-
nacja relikwii Bł. ks. Michaela McGivney'a. W modlitwach 
przy relikwiach wzięli udział parafianie oraz Rycerze Ko-
lumba z Radomia. Modlono się w intencjach Bożego bło-
gosławieństwa dla rodzin, o ustanie pandemii oraz o po-
wstanie Rady Rycerzy Kolumba w Parafii Opatrzności 
Bożej w Radomiu. 

Bracia z Rady 16262 w Wąbrzeźnie, we wtorek po wie-
czornej Mszy Świętej podczas Ceremoni Zasad Rycerskich 
Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa, przyjęli 4 nowych ry-
cerzy i podnieśli do pełni rycerstwa 17 Braci. 

Rycerze z Rady 15820 z Lęborka wzięli udział w po-
świeceniu nowego ołtarza w Kościele pw. Miłosierdzia 
Bożego w Lęborku. Konsekracji ołtarza dokonał Biskup 
Diecezji Pelplińskiej Ryszard Kasyna. 

Po raz 11-ty Rycerze Kolumba Rady 14577 zorganizo-
wali pochówek dzieci nienarodzonych. Tym razem w god-
ny sposób pochowane zostały doczesne ciała czworga 
dzieci. Od 2016 roku w grobie, który wybudowali Rycerze 
umieszczono 20 dzieci. Grób ten jest często nawiedzony 
przez rodziny, które utraciły swoje dzieci, często nie mają 
swojego grobu. Ten grób jest miejscem ich modlitwy i 
łączności z utracony dzieckiem. 

11.03. 

Trwa peregrynacja relikwii błogosławionego ks. McG-
ivney’a. W czwartek w par. NMP Częstochowskiej w Czę-
stochowie Rycerze Kolumba modlili się wraz z księdzem 
proboszczem i licznie zgromadzonymi siostrami zakon-
nymi za wstawiennictwem naszego Założyciela o liczne 
powołania kapłańskie i zakonne oraz za kapłanów i zgro-
madzenia zakonne. 

12.03. 

Dnia 12 marca 2021 Rycerze Kolumba Rady 16766 
uczestniczyli w imieninowej Mszy Świętej, sprawowanej 
w intencji Kapelana  Rady Ks. Grzegorza. Po Mszy Św. 
wzięli udział w nabożeństwie drogi krzyżowej. 

Rycerze Kolumba z Rady nr 14577 w Bazylice Matki 
Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku - Kamiennej  uczestni-
czyli w Drodze Krzyżowej. 

Bracia Rycerze Kolumba z Rady 15 500 przygotowali 
rozważania i poprowadzili Drogę Krzyżową w parafii św. 
Wawrzyńca w Wodzisławiu Śląskim. 

Rycerze Kolumba z Chlewisk przygotowali i poprowa-
dzili w Parafii pw. św. Stanisława bp. m. w Chlewiskach 
Drogę Krzyżową. 

Rycerze Kolumba z Rady 17327  jak co tydzień w piątek 
w Wielkim Poście uczestniczyli w Drodze Krzyżowej w 
parafii MB Fatimskiej we Włocławku. Modląc się w inten-
cji Rycerzy Kolumba i ich rodzin za wstawiennictwem Bł. 
Ks. Michael McGivney’a oraz za zmarłych Braci Rycerzy. 

Rycerze Kolumba z Rady 14983 w Tychach przekazali 
zebrane nakrętki w ilości 220 kg dla siedmiomiesięcznego 
Filipka Cholewy z Jankowic Śląskich  który choruje na 
rdzeniowy zanik mięśni SMA typu 1. 

W piątkowy wieczór Rada Lokalna nr 15652 z Łomży 
uczestniczyła w  Katedrze Łomżyńskiej w Drodze Krzyżo-
wej. 

13.03. 

Delegat Stanowy Krzysztof Zuba wraz z Byłym Dele-
gatem Stanowym Tomaszem Wawrzkowiczem spotkali 
się z biskupem Arturem Mizińskim - Sekretarzem Gene-
ralny Episkopatu Polski. Rozmowa dotyczyła m.in. dzia-
łalność Rycerzy Kolumba w czasie pandemii, beatyfikacji 
ks. Michaela McGivney’a oraz peregrynacji Jego relikwii i 
planowanych działań. 

Zakon Rycerzy Kolumba w Gdańsku powiększa się o 
nowe grono mężczyzn gotowych na wspólne czynienie 
dzieł miłosierdzia.  Ceremonia przyjęcia odbędzie się w 
najbliższy czwartek (18.03) o g. 20.00 w Kościół Miłosier-
dzia Bożego w Gdańsku - Migowie. 

Rycerze Kolumba ze Słupska z okazji 106 rocznicy 
urodzin bł. kleryka Bronisława Kostkowskiego patrona 
Rady 15527 uczestniczyli we Mszy Świętej w Kościele Ma-
riackim. 

W sobotę Rycerze Kolumba z Rady 15766 w Porębie 
wraz z rodzinami pomagali w sprzątaniu kościoła po 
trwającym już od kilku tygodni remoncie i rozbudowie 
chóru oraz w przygotowaniu świątyni do niedzielnej Eu-
charystii. 

Rycerze z Rady 15523, mieszkańcy miasta, okolic oraz 
pielgrzymi modlili się na Rynku w Czeladzi. Modlitwa mia-
ła miejsce pod specjalnie wystawioną w tym celu figurą 
Matki Bożej w ramach Publicznego Różańca o odnowę 
moralną narodu polskiego. Już półtora roku mieszkańcy 
uczestniczą w tradycyjnej comiesięcznej modlitwie różań-
cowej, której przewodniczy pomysłodawca ks. kanonik 
Jarosław Wolski. 

14.03. 

Komitet organizacyjny XI Konwencji Stanowej 
(zaplanowanej na 21-22 maja 2021 roku ) spotkał się i do-
konał wizji lokalnej Sanktuarium oraz domów pielgrzyma 
w Licheniu. Harmonogram Działań związanych z organi-
zacją Zebrania Rady Stanowej dostępny jest na naszej 
stronie w zakładce ( XI Konwencja Stanowa w Polsce ). 

Na zaproszenie proboszcza parafii pw. św. Leonarda w 
Słupcy Rycerze z Rady 17538 w Witkowie, wzięli udział w 
trzech Mszach Św., gdzie dawali świadectwo przynależ-
ności oraz przybliżyli wiernym historię Rycerzy Kolumba. 

W Parafii pw. Św. Rodziny w Kozienicach odbył się 
pierwszy "Męski Różaniec" zorganizowany przez Radę 
Rycerzy Kolumba 15420 z Kozienic z udziałem braci Ryce-
rzy Kolumba z Pionek i Radomia. Mszy Św. m.in. w inten-
cji miasta Kozienice i  Zakonu Rycerzy Kolumba przewod-
niczył Ks. Kan. Wiesław Lenartowicz Kapelan Stanowy 
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Pomocniczy Rycerzy Kolumba w Polsce i Kapelan Rady 
Rycerzy Kolumba z Kozienic Ks. Wiesław Janowski. Po 
Mszy Św. świadectwo wiary wygłosił były Delegat Stano-
wy brat Andrzej Anasiak z Radomia. Różaniec  - Tajemni-
ce Bolesne i rozważania różańcowe przygotowane przez 
Brata Jana Gajdę w intencji o ustanie pandemii, o trzeź-
wość w naszych rodzinach, za naszą Ojczyznę i Kościół 
poprowadzili Bracia Rycerze wraz z Ks. Kan. Wiesławem 
Lenartowiczem. 

Zakończyła się peregrynacja relikwii bł. ks. McGivney’a 
w parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w 
Częstochowie, a rozpoczęła w parafii  Zesłania Ducha 
Świętego w Lindowie. 

Rycerze z Rady 15420 z Kozienic podjęli inicjatywę 
budowy grobu dzieci nienarodzonych na komunalnym 
cmentarzu w Kozienicach. Prace nadzorował Brat Woj-
ciech Gajda. W najbliższym czasie planowane jest uroczy-
ste poświęcenie nagrobka. 

Rada Lokalna 16650 po wieczornej Mszy Świętej w 
kościele parafialnym Opatrzności Bożej w krakowskich 
Swoszowicach przeprowadziła Ceremonię Zasad Rycer-
skich: Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa, przyjmując do 
swojego grona 2 nowych Braci oraz awansując do pełni 
Rycerstwa 2 Braci działających w Radzie. Bracia z Rady 
16650 nadal wpisują się aktywnie w budowę nowego ko-
ścioła w swojej parafii. Ostatnio ufundowali chrzcielnicę, 
którą oznakowali godłem naszego Zakonu. 

W parafii Matki Bożej Królowej Polski została prze-
prowadzona Ceremonia Zasad Rycerskich w Nowej Dębie 
(pow. tarnobrzeski) w Radzie 17542, gdzie zostało przyję-
tych 2 Braci, a 4 zostało podniesionych do pełni Rycer-
stwa. 

W Prowincji Warszawskiej Redemptorystów dobiegł 
końca Rok Jubileuszowy 200. rocznicy śmierci św. Kle-
mensa Hofbauera. Rycerze z Rady 17050 uczestniczyli w 
wydarzeniu zamykającym obchody uroczystą Mszą Świę-
tą sprawowaną w kościele św. Klemensa i Aniołów Stró-
żów w Warszawie pod przewodnictwem Ks. Kardynała 
Kazimierza Nycza. 

16.03. 

Rycerze z Rady 15759 kolejny raz zgromadzili się w 
parafii pw. Św. Jana Pawła II w Stalowej Woli na Męskim 
Różańcu. Bracia modlili się w intencjach, które przynieśli 
w sercach, ale też otaczając modlitwą szczególnie osoby 
chore i cierpiące. 

17.03. 

W parafii św. Antoniego w Redzie (pow. wejherowski) 
do miejscowego Okrągłego Stołu zostało przyjętych 
czterech nowych braci. Trzech innych uzupełniło forma-
cję do pełni rycerstwa. 

18.03. 

Rycerze Kolumba z Rady 14004 działający przy parafii 
Matki Bożej Częstochowskiej na Kapturze w Radomiu po 
raz kolejny wychodzą naprzeciw osobom starszym, sa-

motnym, chorym i potrzebującym - wspierając działania 
władz i instytucji walczących z pandemią korona wirusa - 
służąc każdemu, kto takiej pomocy potrzebuje w tych 
trudnych czasach.  

Delegat Stanowy Krzysztof Zuba wraz z Byłym Dele-
gatem Stanowym Tomaszem Wawrzkowiczem spotkali 
się z Ks. Kan. Zbigniewem Krasem - kapelanem pana Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy. Rozmowa dotyczyła działal-
ności i rozwoju Rycerzy Kolumba w czasie pandemii w 
Polsce i na świecie, beatyfikacji ks. Michaela McGivney’a i 
peregrynacji jego relikwii. Spotkanie w Pałacu Prezydenc-
kim w Warszawie było kolejną okazją do promowania 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce. 

Peregrynacja relikwii Bł. ks. Michaela McGivney’a w 
Radomiu. Powitania relikwii w katedrze radomskiej doko-
nał Wielki Rycerz Artur Magiera. Mszę Św. wraz z innymi 
księżmi celebrował Proboszcz, Kapelan Rady 16385 Ks. 
Kan. Krzysztof Ćwiek, który głosił kazanie. Na zakończe-
nie Mszy Świętej pobłogosławił zebranych na modlitwie 
relikwiami błogosławionego założyciela Zakonu Rycerzy 
Kolumba. Pożegnanie relikwii w sobotę na Mszy Św., po 
której Bracia wyruszą na Ekstremalną Drogę Krzyżową. 

W czwartkowy wieczór, w przeddzień uroczystości św. 
Józefa na gdańskim Migowie w kościele p.w. Miłosierdzia 
Bożego do grona Rycerzy Kolumba przyjęto kolejnych 
trzech mężczyzn. 

19.03. 

W parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu 
podczas Ceremonii Zasad Rycerskich: Miłosierdzia, Jedno-
ści i Braterstwa zespół inicjacyjny z Rady 14004 przyjął 
jednego Kandydata, powiększając bazę dla powstania 
kolejnej rady w Radomiu. 

Rycerze Kolumba z Rady 15420 wraz ze swoim Kape-
lanem Ks. Wiesławem Janowskim poprowadzili drogę 
krzyżową w parafii św. Krzyża w Kozienicach. 

Dzisiaj we wspomnienie Św. Józefa Rada 16266 z Rem-
bieszyc (pow. jędrzejowski) przygotowała i przeprowa-
dziła drogę krzyżową i rozważania poświęcone świętemu. 
W roku św. Józefa ogłoszonego przez papieża Franciszka 
Rada ufundowała postument pod figurę Świętego, którą 
podarowali mężczyźni z parafii. Figura została poświęco-
na podczas uroczystej Mszy Świętej i ustawiona w ko-
ściele. Mszy Świętej przewodniczył, zaprzyjaźniony ojciec 
Jakub, cysters z Archiopactwa w Jędrzejowie. 

Rycerze Kolumba z Rady 17569 z Szydłowca uczestni-
czyli czynnie w prowadzeniu Drogi Krzyżowej w kościele 
pw. św. Zygmunta. 

Rycerze z Rady 15523 z Czeladzi w parafii Matki Bożej 
Bolesnej uczestniczyli we Mszy Świętej wotywnej o świę-
tym Józefie. Sprawiedliwy mąż - świadczyć o wierze na 
wzór Świętego Józefa. Rycerskie rekolekcje prowadzone 
zostały przez Czcigodnego Księdza Tomasza Zmarzłego. 

Dzięki zaangażowaniu Rycerzy Kolumba z Rady 16014 
w Ciechocinku dniach 19-26 marca 2021 w Kolegiacie Św. 
Apostołów Piotra i Pawła, można oglądać wystawę przy-



| 11 Kwiecień 2021 

 

gotowaną przez oddział Narodowego Instytutu Kultury i 
Dziedzictwa Wsi w Częstochowie pt. „Częstochowscy mę-
czennicy za wiarę i Ojczyznę”. Oglądając wystawę jeste-
śmy zapoznawani z historią życia takich postaci jak:  bł. 
ks. Ludwik Roch Gietyngier, bł. ks. Maksymilian Binkie-
wicz, ks. Bonawentura Metler, ks. Kazimierz Znamirowski, 
ks. Józef Bartecki i paulin o. Romuald Jan Kłaczyński – 
duchowni katoliccy z Archidiecezji Częstochowskiej, któ-
rzy w godzinie najdramatyczniejszej próby, wykazali się 
patriotyzmem i wiarą. Wystawa cieszy się Honorowym 
Patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Metropolity 
Częstochowskiego Wacława Depo oraz Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi – Grzegorza Pudy. 

W parafii w Witkowie została odprawiona Msza św. 
dla mężczyzn z okazji uroczystości św. Józefa. Po Mszy 
św. Rycerze Kolumba przeprowadzili Ceremonię Zasad 
Rycerskich i przyjęli do swojego grona dwóch nowych 
Braci, Ks. Prałata Floriana  i Brata Ryszarda. 

W kościele pw. św. Wawrzyńca Nakle nad Notecią 
miała miejsce uroczystość św. Józefa – pocieszyciela cho-
rych i patrona dobrej śmierci. Przed Mszą Św. nastąpiło 
wprowadzenie do kościoła figury św. Józefa. Figurę prze-
nieśli Rycerze Kolumba z Domu Parafialnego z Rady 1541-
5. Przed wejściem do kościoła odmówiono modlitwę. 
Mszę Św. celebrował proboszcz parafii Ks. Michał Adam-
czyk. 

 

20.03. 

Rycerze Kolumba wraz z kapłanami należącymi do 
Rady 17050 przeprowadzili drogę krzyżową w parafii św. 
Klemensa Hofbauera uczestnicząc następnie we Mszach 
Świętych i modląc się o powołania kapłańskie oraz o łaski 
dla rodzin. W pierwszym przypadku był to o. Marek Ko-
tyński, a w drugim kapelan o. Andrzej Kukła. 

W Katedrze Pelplińskiej w uroczystość Św. Józefa Bra-
cia Rycerze z rejonów 21 i 33 wraz z Wojownikami Maryi 
uczestniczyli w Drodze Krzyżowej, konferencji i Euchary-
stii pod przewodnictwem JE ks. bpa Ryszarda Kasyny. 

Rycerze Kolumba z Rady Lokalnej nr 15652 z Łomży  
wzięli udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej.  Trasa 
Bobolańska- czerwona. Po północy sypnęło śniegiem. 
Zaczęła się prawdziwie Ekstremalna Droga Krzyżowa. 

Rada Lokalna nr 17534 z Nowego Dworu Gdańskiego 
przeprowadziła zbiórkę odzieży i środków higieny osobi-
stej dla podopiecznych Stowarzyszenia na rzecz Osób 
Bezdomnych i Potrzebujących "Od Nowa..." w Elblągu. 
Ponadto pozyskała od producentów rolnych 600 kg pło-
dów rolnych i przekazała je Stowarzyszeniu na  Rzecz 
Bezdomnych-Dom Modlitwy AGAPE w Nowym Stawie. 

Rada 15128 w Krakowie zorganizowała wielkopostny 
dzień skupienia mężczyzn w którym również udział wzięli 
Bracia z Rad 14000 i 17667. W spotkaniu uczestniczyło 30 
braci. Rozważania których myślą przewodnią było 
"Twarzą w Twarz" prowadził ks. Robert Zych. Adoracja 
Najświętszego Sakramentu była osobistym przeżywa-

niem przekazanych myśli przez prowadzącego wykład. 
Zwieńczeniem całości była Ceremonia Zasad Rycerskich 
podczas której do Rycerstwa przystąpiło 3 nowych Braci, 
a 2 awansowało do pełni Rycerstwa. 

W sobotę miało miejsce przekazanie relikwii założy-
ciela Zakonu Rycerzy Kolumba bł. ks. Michała McGivney'-
a. Relikwie przekazała Rada 17294 w Lindowie (pow. kło-
bucki) z parafii Zesłania Ducha Św., a powitała rada 16031 
w Działoszynie (pow. pajęczański) z par. Św. Marii Mag-
daleny. 

Zespół Rady 17316 w Łebie przeprowadził Ceremonię 
Zasad Rycerskich: Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa w 
kościele w Rozłazinie (pow. wejherowski). Przyjęto trzech 
nowych Braci co pozwoli w przyszłości utworzyć nową 
radę w Rozłazinie na bazie obecnego Okrągłego Stołu. 

Rada 15940 z Ostrowi Mazowieckiej wzięła udział w 
Drodze Krzyżowej. Ze względów pandemicznych w tym 
roku odbyła się ona nie na ulicach miasta, lecz wewnątrz 
Kościoła. Rycerze nieśli Krzyż, szli za nim, czytali Stacje. 
Wierni pozostali na swych miejscach. 

W nocy z 20 na 21 marca, Rycerze Kolumba z Rady 
14004 uczestniczyli w adoracji najświętszego sakramentu 
w Kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu 
pw. Św. Jana Pawła II w Jedlni Kolonia. W ciszy i skupieniu 
powierzyli Bogu własne intencję oraz pragnienia swoich 
serc. Dzięki takiemu świadectwu pogłębiamy naszą wiarę, 
umacniając kontakt z Panem Bogiem. 

 

21.03. 

Dzisiaj w Skorzeszycach (pow. kielecki) zespół Rady 
16266 z Rembieszyc podczas Ceremonii Zasad Rycer-
skich: Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa zespół inicjacyj-
ny przyjął nowych braci w szeregi Rycerzy Kolumba. Już 
wkrótce powstanie nowa rada w diecezji kieleckiej. 

Podczas Ceremonii Zasad Rycerskich: Miłosierdzia, 
Jedności i Braterstwa w szeregi koszalińskiej Rady Ryce-
rzy Kolumba 16259 przyjęto nowego Brata Ireneusza. 

22.03. 

Na antenie Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej Delegat 
Stanowy Krzysztof Zuba i Były Delegat Stanowy Tomasz 
Wawrzkowicz opowiadali o historii powstania Zakonu, 
działalności Rycerzy Kolumba w Polsce, priorytetach oraz 
misji Zakonu. 

Kościół parafialny św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity 
w Bydgoszczy był miejscem uroczystości, w czasie której 
w szeregi Zakonu Rycerzy Kolumba zostali włączeni nowi 
członkowie. Mężczyźni realizują swoją duchowość po-
przez czynienie dzieł miłosierdzia we wspólnocie Kościo-
ła. 

Rycerze Kolumba z Rady 17538 w Witkowie zakończyli 
akcję zbierania środków finansowych dla rodzin potrze-
bujących pomocy. Dzień zamknął się kwotą 883 zł. Bracia 
Dziękują serdecznie wszystkim, którzy zechcieli włączyć 
się w to dzieło. 
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23.03. 

Rycerze Kolumba Wejherowie Rada 15708 kolejny raz 
przeprowadzili akcję zbiórki żywności z Caritas dla bied-
nych i potrzebujących. Udało się naprawdę sporo zebrać. 
Żywność ta zostanie przekazana potrzebującym z Parafii 
Świętej Trójcy w Wejherowie jeszcze przed Świętami. 

Rada 15527 ze Słupska  przeprowadziła Ceremonię 
przyjęcia. Do grona Rycerzy Kolumba przyjęto 5 Braci, a 1 
Brat został podniesiony do stopnia rycerskiego. 

Rycerze Kolumba Rada 15216 im Św. Kazimierza Ja-
giellończyka świętowali urodziny kapelana tamtejszej 
Rady Ks. Gabriela Marciniaka z parafii Matki Bożej Bole-
snej w Radomiu. 

W Sędziszowie Małopolskim (pow. ropczycko-
sędziszowski) zorganizowano Ceremonie Miłosierdzia, 
Jedności i Braterstwa; pełni rycerstwa dostąpiło pięciu 
Braci. Ceremonie prowadził Zespół Rady 15561. 

25.03. 

W tym miesiącu Rada Lokalna nr 17534 z Nowego 
Dworu Gdańskiego wraz z parafialną Caritas dofinanso-
wała zakup nowego, elektrycznego wózka inwalidzkiego. 
Rycerze przekazali na ten cel kwotę 3200 zł, którą pozy-
skali w ramach zbiórki wśród lokalnych przedsiębiorców 
oraz indywidualnych darczyńców. 

W Radzie 15239 w Tarnobrzegu odbyła się uroczysta 
Ceremonia Zasad Rycerskich podczas której przyjętych 
zostało 5 mężczyzn w poczet członków Rycerzy Kolum-
ba, a dwóch zostało podniesionych do pełni Rycerstwa. 
Tym samym w parafii Chrystusa Króla została przekro-
czona liczba 20 członków co powoduje założenie drugiej 
Rady w Tarnobrzegu w rejonie 4. 

W dniu uroczystości Zwiastowania Pańskiego, Abp. 
Tadeusz Wojda objął kanonicznie archidiecezję gdańską. 
W ceremonii wziął udział Skarbnik Stanowy Jacek Pisz, 
Kapelan Diecezjalny Ks. Kan. Krystian Wilczyński oraz 
Bracia Rycerze z gdańskiej Rady 15117. 

Rycerze z Rady 17316 z Łeby oraz kandydaci uczestni-
czyli w uroczystej Mszy Św. Zwiastowania Pańskiego. 
Kilku z Braci przyjęło duchową adopcje życia poczętego. 
Ks. Dziekan - kapelan powierzył intencje przez wstawien-
nictwo bł. ks. M. McGivney’a o wytrwanie w dobrym i 
pomyślny rozwój Zakonu Rycerzy Kolumba w przeddzień 
139 rocznicy założenia Zakonu.  Bezpośrednio po Mszy 
Św. Ceremonią Miłosierdzia Jedności i Braterstwa zostało 
przyjętych do grona rycerzy trzech Braci, a  sześciu do-
stąpiło Pełni Rycerstwa. 

W kościele pw. Św. Jana Kantego zakończyła się 9-
dniowa nowenna "W intencji obrony życia" prowadzona 
przez Radę 15527 ze Słupska. Na zakończenie  nowenny, 
podczas Mszy Świętej, była możliwość podjęcia aktu du-
chowej adopcji dziecka poczętego. Był to również ostatni 
dzień składania darów dla Domu samotnej Matki w Ko-
szalinie. Akcja spotkała się z pozytywnym  odzewem. Ze-
brano pampersy, mleko modyfikowane i ubranka dla 
dzieci. 

Bracia z Rady 17569 z Szydłowca brali udział w uro-
czystościach w Święto Zwiastowania Pańskiego w Parafii 
Wysoka. 

W Dzień Świętości Życia, Rada 16380 modliła się pod 
przewodnictwem Kapelana Rady Ks. Andrzeja Stopyry 
przy grobie-pomniku, Dziecka Poczętego, Zmarłego 
przed Narodzeniem. Pomnik ten został ufundowany i 
postawiony dzięki staraniom Rycerzy Kolumba. Nato-
miast na wieczornej mszy świętej siedmiu Rycerzy z Rady 
Lokalnej z Lubaczowa przystąpiło do Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego. 

26.03. 

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie- Ła-
giewnikach na zakończenie obchodów Dnia Świętości 
Życia i otwarcia Roku Rodziny w Archidiecezji Krakow-
skiej Abp. Marek Jędraszewski poświecił obraz naszego 
założyciela Bł. ks. Michaela McGivney'a dla nowej Rady 
17667 działającej przy Bazylice. 

Rada Rycerzy Kolumba 15 500 Wodzisław Śląski za-
prosiła parafian do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego i Zagrożonego Życiem. Prymas Tysiąclecia w 
swoich przemówieniach często nawiązywał do ochrony 
życia ,, Matka ma prawo do swego ciała, ale niema prawa 
do Poczętego Dziecięcia, a ono jest własnością Boga i 
narodu ". W parafii Św. Wawrzyńca przyrzeczenie złożyło 
79 osób dzięki zaangażowaniu Ks. Prob. Stanisława 
Czempka Kapelana Rady oraz Ks. Prob. seniora Józef 
Markai. W parafii również przeprowadzono zbiórkę pam-
persów i środków higienicznych dla maluszków. 

Bracia z Rady 15219 w Poznaniu zakończyli prace 
montażu pomnika dziecka nienarodzonego i utraconego, 
na miejscu pochówku. Są tam złożone doczesne szczątki 
dzieci. Tablicę poświęcił JE Ks. Bp Szymon Sułkowski, w 
obecności kapelana Rady Ks. Kan. Sławomira Baraniaka 
oraz Braci Rycerzy. 

Rycerze z Rady Lokalnej nr 17534  w Nowym Dworze 
Gdańskim zakupili świecę paschalną i przekazali ją na ręce 
kapelana ks. Mariusza Pietrzykowskiego. 

Pamiętając o rocznicy założenia Rada 17637 Rycerzy 
Kolumba z Janowa Lubelskiego, poprowadziła rozważania 
Drogi Krzyżowej. Rozważania przygotowane były na 
podstawie nauk błogosławionego ks. Michała Sopoćko. 
Swoją obecnością zaszczycił Biskup Sandomierski 
Krzysztof Nitkiewicz. 

Pod duchowym przewodnictwem kapelana ks. Wie-
sława Lenartowicza w "Nocnej Drodze Krzyżowej" skra-
jem puszczy kozienickiej, wzięło udział 25 osób w tym 
Rycerze Kolumba z Rady 14004 z Radomia. Trasa prze-
marszu rozpoczęła się od Kaplicy Wieczystej Adoracji 
Najświętszego Sakramentu w Jedlni Kolonia do kościoła 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rajcu Poduchow-
nym. 

Rekolekcje czeladzkich Rycerzy Kolumba i ich rodzin 
zakończyło nabożeństwo ku czci Świętego Józefa połą-
czone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Dzię-
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kujemy Księdzu Tomaszowi, który jest jednocześnie bra-
tem zakonnym, za naukę rekolekcyjną, za to, że w sposób 
niesamowicie inspirujący wyłożył, co znaczy "świadczyć 
w wierze na wzór świętego Józefa". 

Z parafii pw. Matki Bożej Bolesnej z Radomia wyru-
szyła grupa Rycerzy Kolumba z Rady 15216 na Ekstremal-
ną Drogę Krzyżową. Po pokonaniu 42 kilometrów Bracia 
dotarli do kościoła św. Wojciecha - Sanktuarium MB Sta-
roskrzyńskiej w Skrzyńsku. 

W Ełku o godz. 21:00 odbyła się Msza Święta przed 
wyjściem na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Organizato-
rem tras są Rycerze Kolumba z Rady 16483, którzy także 
wyruszyli na EDK. Do wyboru były trasy: 21 km na wzór 
trasy EDK , 42 km oraz 47 km. W sumie na trasę wyruszy-
ło 50 osób. 

27.03. 

Rycerze Kolumba z Rady 15523 uczestniczyli w Drodze 
Krzyżowej wokół Czeladzi. W kościele pw. Św. Stanisława 
Ksiądz Kanonik Jarosław Wolski wraz z wiernymi podjął 
rozważania z Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Na zakoń-
czenie Mszy Św. udzielone zostało pielgrzymom błogo-
sławieństwa. 

Rycerze Kolumba z Rady 17316  prowadzili Drogę 
Krzyżową w kościele św. Mikołaja w Łebie (pow. lęborski), 
również, w tym samym czasie w kościele św. Jakuba, Bra-
cia Rycerze brali udział w Misterium Męki Pańskiej. 

Bracia z rady 15420 z Kozienic uczestniczyli we Mszy 
Świętej w kościele parafialnym pw. Świętego Krzyża a 
potem pod przewodnictwem Kapelana Ks. Kan. Kazimie-
rza Chojnackiego i Ks. Wiesława Jankowskiego dokonano 
poświęcenia nagrobka upamiętniającego dzieci nienaro-
dzone na cmentarzu komunalnym. 

Rycerze Kolumba z Rady 15500 Wodzisław Śląski 
wraz z Kapelanem Rady przygotowali dekorację w kaplicy 
św. Wawrzyńca na Niedzielę Palmową. 

Rycerze Kolumba z Rady 16380 we współpracy z Pa-
rafialnym Zespołem Caritas działającym przy parafii Kon-
katedralnej w Lubaczowie zorganizowali zbiórkę żywno-
ści długoterminowej. W sposób szczególny Bracia kierują 
podziękowania wolontariuszom Caritas za pomoc w se-
gregacji i przygotowywaniu paczek, oraz  mieszkańcom 
Lubaczowa za złożenie darów w ramach akcji Torba Miło-
sierdzia. Dzięki takiej akcji przed świętami paczki żywno-
ściowe trafią do ponad 60 rodzin z Lubaczowa i okolic. 

Rycerze z Rady 15527 w Słupsku uczestniczyli we 
Mszy Świętej w intencji dzieci utraconych. Po Eucharystii  
odbyły się dalsze uroczystości pogrzebowe przy grobow-
cu Dzieci Utraconych, podczas których pochowano 44 
dzieci. 

Rycerze Kolumba z Rady 17316 z Łeby pomogli w 
przewózce krzeseł zdeponowanych na czas remontu Ko-
ścioła Św. Jakuba z Łebskiego Uniwersytetu Ludowego 
„Stella Maris”. 

Rycerze Kolumba z Rady 15500 z Wodzisławia Ślą-
skiego w parafii Św. Wawrzyńca przygotowali dodatkowe 
miejsca dla parafian na czas Wielkiego Tygodnia i Wielka-
nocy, ze względu na małą ilość miejsc w kaplicy. Posta-
wiono dodatkowy namiot i zabudowano ekran do trans-
misji Mszy Świętej. 

Podczas Ceremonii Zasad Rycerskich Miłosierdzia, 
Jedności i Braterstwa, przeprowadzonej przez zespół z 
Rady 15117 w Gdańsku, awansowany do Stopnia Rycer-
skiego został jeden z Braci. Przyjętych zostało również 
czterech nowych Braci do Okrągłego Stołu przy parafii 
pw. MB Fatimskiej w Gdańsku Żabiance. Tym samym 
Okrągły Stół liczy już 18 Braci. 

Rycerze Rady 16708 z Radomia po uroczystym wy-
prowadzeniu relikwii Bł. Księdza Michaela McGivney'a 
przeprowadzili Ceremonię Zasad Rycerskich Miłosierdzia 
Jedności i Braterstwa, podczas której zostało awansowa-
nych 10 Braci do stopnia Rycerskiego. 

Rycerze Rady 16262 w Wąbrzeźnie wprowadzili obraz 
bł. ks. Michała McGivney'a do kościoła. Kapelan Rady Ks. 
Kan. Jan Kalinowski poświęcił obraz i wspominał o roczni-
cy powstania Zakonu Rycerzy Kolumba. 

Dzień wcześniej z inicjatywy Rycerzy Kolumba z Choj-
nic odbyła się Droga Krzyżowa której przewodniczył Ka-
pelan Rady 16964 Ks. Kan. Janusz Chyła. Droga Krzyżowa 
odbyła się w  wokół Kościoła w milczeniu, aby uczestni-
czący mogli w skupieniu przeżywać mękę naszego Pana 
Jezusa Chrystusa. 

28.03. 

W Niedzielę Palmową Rada 15631 przy kościele Św. 
Maksymiliana w Pionkach zorganizowała kiermasz wiel-
kanocny. Do kupienia były ręcznie robione stroiki, ozdo-
by, pisanki, palmy, wypiekane baranki, koszyczki i pierni-
ki. 

W parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach 
odbyło się przyjęcie nowych Rycerzy Kolumba. Do nasze-
go grona przyjęto czterech Rycerzy, w tym dwóch Kapła-
nów. Pełnię rycerstwa dostąpiło 25 Braci. 

W kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski w Jastrowiu (pow. złotowski) podczas Ceremonii 
Zasad Rycerskich Miłosierdzi, Jedności i Braterstwa do 
Rady 17607 przyjęto jednego rycerza. 

Rycerze Kolumba Rady 15416 z Chmielnika, na każdej 
Mszy Świętej w Niedzielę Palmową uczestniczyli w czyta-
niu Męki Pańskiej. 

29.03. 

Rycerze Kolumba Rady 15416 z Chmielniku zaczęli ro-
bić porządki wiosenne od demontażu zimowego oświe-
tlenia na dzwonnicy w kościele Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. 

W parafii Św. Mateusza w Czeladzi odbyło się spotka-
nie z Ks. Dariuszem Nowakiem, który opowiedział o  za-
grożeniach duchowych, zwrócił uwagę na jogę i leki ho-
meopatyczne i związane z tym niebezpieczeństwo. Przed 
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konferencją odbyła się Koronka do Bożego Miłosierdzia, 
którą poprowadził Ks. Zbigniew Bigaj, a śpiewem i grą 
modlitwę upiększyli Magdalena i Sylwester Olczuk. 

Rada 17607 im bł. Edmunda Bojanowskiego z Jastro-
wia (pow. złotowski) uczciła Dzień Założyciela Mszą Świę-
tą w intencji Rycerzy Kolumba, której przewodniczył nasz 
Brat Ks. Kan. Władysław Deryng. Natomiast Ks. Stani-
sław  Łącki odczytał przesłanie Najwyższego  Rycerza 
skierowane do Rycerzy w dniu Naszego  Święta. 

Rada 15239 z Tarnobrzegu przyjęła kolejnych dwóch 
mężczyzn do grona Rycerzy Kolumba w Tuszowie Naro-
dowym (pow. mielecki). A kolejni dwaj dostąpili pełni ry-
cerstwa. 

W Dniu Założyciela Zakonu Rycerzy Kolumba, w 
obecności Jego relikwii w parafii św. Barbary w Wieluniu 
przeprowadzona została  Ceremonia Zasad Rycerskich. 
Przyjęto jedenastu nowych Braci, a trzej Bracia dostąpili 
pełni rycerstwa. Do powstania nowej rady pozostał nie-
wielki krok. 

Rycerze Kolumba w gdańskim sanktuarium MB Fa-
timskiej świętowali 29 marca Dzień Założyciela. Mszy Św. 
przewodniczył Ks. Biskup pomocniczy archidiecezji gdań-
skiej Wiesław Szlachetka. 

Rada 17327 przeprowadziła Ceremonie Zasad Rycer-
skich. W akcji "Kremy dla Schroniska dla Bezdomnych" 
Rycerze przeprowadzili w ramach jałmużny wielkopost-
nej wśród Parafian, Braci i Sympatyków zbiórkę kremów, 

które przekazano na ręce Siostry Dominiki przełożonej 
Schroniska. 

30.03. 

Rycerze Kolumba z Rady 17538 rozpoczęli przygoto-
wania dekoracji na Triduum Paschalne w swojej parafii. 

31.03. 

Zespół z Rady 17050 podczas Ceremonii Zasad Rycer-
skich: Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa przyjął 4 męż-
czyzn w poczet Rycerzy Kolumba. Uroczystość odbyła się 
w Parafii Św. Józefa na Kole w Warszawie. 

Tradycyjnie Rycerze z Rady 17050 pomagają rozwozić 
paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących 
wsparcia osób w parafii Św. Klemensa w Warszawie. 

Rycerze Kolumba Rady 15416 w Chmielniku remonto-
wali oprawy oświetlenia zewnętrznego na placu kościel-
nym. Jest to kolejny dzień prac wiosennych. Odwiedzili 
również DPS w Słupi Pacanowskiej prowadzony przez 
siostry Albertynki z którym współpracują już od kilku lat. 
Rycerze przekazali środki czystości oraz słodycze dla 
podopiecznych DPS.  Wszystkim darczyńcom chcemy 
podziękować za włączenie się do akcji. 

 
Adrian Pawłowski 
Koordynator ds. PR  
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

 

M a ł ż e ń s k i m  o k i e mM a ł ż e ń s k i m  o k i e mM a ł ż e ń s k i m  o k i e m    
TRZY FAZY MAŁŻEŃSTWA 

 

 Zacni Bracia. Małżeństwo jest ma-
terią żywą, zjawiskiem dynamicznej relacji. 
Nie ma w nim statyczności. Choć ono sa-
mo w sobie powinno być czymś stałym  
w sensie dokonanego wyboru, nigdy nie będzie czymś 
niezmiennym w rozumieniu rozwoju wzajemnych relacji 
pomiędzy małżonkami.  

I nie mam  tu bynajmniej na myśli różnego rodzaju 
wynikających z codzienności czasami skrajnych emocji, 
bo te bardzo szybko się pojawiają i tak samo szybko zni-
kają. Nie chodzimy pół roku podekscytowani pierwszym 
krokiem dziecka, czy nie rozpaczamy miesiąc po tym jak 
zbiła się nasza ulubiona filiżanka. Nawet po jakiejś więk-
szej kłótni „cisza” nie trwa (a przynajmniej nie powinna) 
długo. To, czym się zajmiemy, to poziom głębszy. Gdyby 
chcieć go jakoś umiejscowić, to nie powinien on być po-
ziomem fundamentalnym funkcjonowania naszego mał-
żeństwa. Ten zarezerwowany jest, a przynajmniej powi-
nien być dla wymiaru sakramentalnego, o którym w po-
przednich numerach była mowa. Poziom, o którym myślę 
istnieje jako coś budowanego na fundamencie. Emocje są 
zaś jak wspominałem powierzchnią, czymś najbardziej 

zewnętrznym – nie tyle nieistotnym,  
co z natury nietrwałym. 

 

ZAUROCZENIE 
 

 Pierwszym, trwającym do trzech lat, etapem mał-
żeństwa jest zauroczenie. Piękny, romantyczny, szalony, 
namiętny czas. Zazwyczaj jesteśmy tak mocno pochło-
nięci sobą, że to co zewnętrzne dotyczy nas jak przez 
mgłę, jakoś mniej lub inaczej. Owszem funkcjonujemy  
w świecie, jemy, śpimy, chodzimy do pracy, sprzątamy 
mieszkanie, robimy zakupy – najważniejsza jest jednak ta 
druga osoba. W tym procederze mają swój udział też 
hormony, co nie jest bez znaczenia, ale i racjonalność oce-
ny wzajemnych relacji ustawiona jest pod specyficznym 
kątem, który niejako zawęża pole ostrego widzenia. Ce-
chą charakterystyczną tego etapu jest bezkrytyczne po-
dejście do drugiej osoby. Nie dostrzegamy lub ignoruje-
my ewidentne wady współmałżonka. One nas jeszcze nie 
drażnią i nie ranią. Idealizujemy tę drugą połówkę niejako 
na kredyt. Przypisujemy jej posiadanie cech, których nie 
ma lub zakładamy, że przy nas bardzo szybko je posią-
dzie. Jest to zupełnie naturalnie i mało tego, niezbędnie 
konieczne w każdym małżeństwie. Powie ktoś, ale prze-
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cież to nie jest prawdziwe. I problem z taką oceną leży  
w tym, że… nie tyle nieprawdziwe jest to, co młodzi ludzie 
przeżywają, bo oni tego tak nie postrzegają, ale to, że 
głębia autentycznej nadziei w sercu człowieka, nie do 
końca uwzględnia realne możliwości. Okres szczęśliwości, 
przedłużonych godów, namiętnych zbliżeń, godzin roz-
mów tworzy w nas pierwotną „matrycę” wspólnego 
szczęścia. To co się dzieje między nami małżonkami jest 
zwyczajnie nowe, świeże, szczere, nieobarczone, niepo-
wtarzalne jednym słowem. Warto z tego czerpać całymi 
garściami, chłonąć każdy moment, zapamiętywać ile się 
tylko da – bo nawet się nie zorientujemy jak płynnie ów 
etap minie i zaczną się pojawiać oznaki wejścia w następ-
ną fazę małżeństwa czyli…. 

 

ROZCZAROWANIE 
 

 Proza życia, monotonia obowiązków, których - 
zwłaszcza gdy pojawiają się dzieci - dramatycznie przy-
bywa, konieczność radzenia sobie w świecie dla większo-
ści z nas niestabilnym finansowo i zwyczajnie upływający 
czas – powoli zaczyna sprawiać, że zaczynamy dostrze-
gać, to co w poprzedniej fazie było dla nas niewidoczne 
lub ignorowane. Nagle okazuje się, że mąż czy żona ma 
swoje wady, upodobania i nawyki które drażnią, że nie 
umie lub z wielkim trudem przestawia się do jakiejś zmia-
ny czy nowej sytuacji, obarczając tym samym współmał-
żonka dodatkowymi obowiązkami. To wtedy rozmowy  
o wszystkim zamieniają się w „kłótnie o przebieg kłótni”, 
pojawiają się ciche dni i szantażyki „seksem” (a raczej jego 
brakiem), podziały na moje i twoje, jakieś linie demarka-
cyjne obszarów, tematy „tabu”. Nagle o swoim życiu 
małżeńskim można bez cienia wątpliwości powiedzieć, że 
… już nie jest tak jak kiedyś. Panowie łykają gorzkie tyra-
dy wymówek, po których pozostaje w środku gorzki po-
smak pustki. Panie, wypłakawszy bezsilność w poduszki, 
jeszcze długo potem dzielą na cztery każde słowo.  

 

ROZSTANIE LUB MIŁOŚĆ GŁĘBIEJ 
 

 Stan opisany powyżej, każda pojawiająca się w nim 
sytuacja – wymusza reakcję. Niestety coraz częściej są to 
poczucie osamotnienia (opuszczenia), samotności, odda-
lenia. Możemy, staramy się i zazwyczaj tak bywa, te ob-
szary sporne załagodzić (wziąć na klatę), emocje schować 
i w imię wyższych celów (w tym religijnych) żyć dalej. Mo-
żemy też brnąć ku racjom i  bezwzględnie je egzekwować, 
podporządkowując sobie słabszego współmałżonka, mo-
żemy konflikty eskalować do granic możliwości, co zaw-

sze doprowadza do rozstania. Najczęstszym rozwiąza-
niem funkcjonującym w małżeństwach jest dokonanie 
podziału ról. Wydaje się to „dobrym pomysłem być”, ale 
w efekcie kreujemy tylko dobrze funkcjonujące, profesjo-
nalnie zarządzone przedsiębiorstwo. Po wykonaniu przy-
należnych zadań każdy idzie w swoją stronę. Tak powsta-
ją wdowy „garażowe”, „wędkarskie”, „działacza” lub 
wdowcy „serialowi”,  „fitness” czy „kółka różańcowego”. 
Zauważmy, że rozstanie nie musi mieć wymiaru formal-
nego. Nie zawsze oznacza ono rozstanie się małżonków 
w sensie wyprowadzenia z domu. O wiele gorszą lub nie 
mniej złą formą rozstania jest to emocjonalne. Niby oboje 
mieszkają pod jednym dachem, jedzą tę samą zupę, na-
wet już nie kłócą się tak często lub wręcz wcale – ale czy 
coś ich jeszcze łączy? Pułapka poprawnego funkcjonowa-
nia, a konkretnie czająca się za jej plecami pustka, wycho-
dzi zazwyczaj w chwili opuszczenia domu przez dzieci. Co 
tu ze sobą robić? Jak żyć? O czym rozmawiać? Nie prze-
czę, że koniecznym w życiu jest stworzenie obszarów 
funkcjonujących automatycznie, oddelegowanie swego 
rodzaju odpowiedzialności do konkretnej osoby – ale już 
nie zamykanie się w nich. Potem bowiem budzi się w nas 
uczucie braku umiejętności funkcjonowania, gdy przesta-
ną one być ważne czy konieczne. 

 „Miłość głębiej” tworzy się od samego początku 
małżeństwa. Zauroczenie, które gdzieś w głębi serca wy-
tłoczyło swoją matrycę, która może leży odstawiona  
w najdalszy kąt, zakurzona i zapomniana – teraz okaże 
się przydatna. Nie ma powrotu do możliwości odczuwa-
nia tego jak przed laty, ale jest w tej matrycy obszar lub 
obszary wspólne najbardziej. Tych nie wolno zarzucić nig-
dy, a nadwyrężone relacje należy naprawiać właśnie na 
terenie wspólnych pasji, zainteresowań, miejsc, wyda-
rzeń, czynności. Dbałość o to jest wykuwaniem nieznisz-
czalnej emocjonalnej tarczy, zachowaniem umiejętności 
bycia szczerym. To mogą być drobiazgi, jakiejś rytuały. 
Zwykły spacer, wspólna kawa, bukiecik malutki dawany 
jej w każdą środę (czy jest dobrze czy nie), rowery, wy-
cieczki, książki, muzyka … cokolwiek byle razem. Relację 
buduje się  i utrzymuje wyłącznie w obecności drugiej 
osoby. Relacje między osobami są odrębnym od realnego 
świata obszarem wspólnego rozumienia się. To rozumie-
nie nigdy nie obejmie całej osoby, ale od czegoś trzeba 
zacząć, a jak już się zacznie, to z czasem będzie się to pole 
poszerzać o nowe i nowe elementy. Będzie pojawiał się 
wybór, urozmaicenie, a kto wie może i bogactwo. Proble-
my codziennego życia, zdrowia, pracy, finansów, dzieci, 
starszych rodziców lub jakie by nie były, wprowadzają 
nas w stan nierównowagi. Obszary wspólnej relacji mają 
w nas  „r a z e m” do równowagi i stabilności przywrócić. 
Tam gdzie zaczyna brakować siły winniśmy się zwracać 



| 16 Kwiecień 2021 

 

do współmałżonka, bo najczęściej okazuje się, że on jest 
najsilniejszy tam, gdzie my jesteśmy najsłabsi.  

 Jak pisałem, fundament wiary jest warstwą niena-
ruszalną. Bez niej nic się nie uda, bez niej wszystko prę-
dzej czy później się zawali. Taki fundament nosimy jednak 
w sobie. Każdy ma swój. Małżeństwo stapia je w jeden. 
Nawet gdyby udało się komuś przez ¾ życia zbudować 
na nim coś, co się rozleciało – fundament pozostanie  
i pozostanie na nim matryca szczęścia. Uprzątnąwszy 
gruzy można zacząć budować coś na nowo. Powoli, mo-
zolnie, cegiełka po cegiełce – ale skutecznie. Gdy ktoś 
budował, ale coś poszło krzywo – wystarczy remont, lek-
ka przebudowa. Nie trzeba wszystkiego rozwalać. Prze-
sunąć ściany, może coś wyburzyć, odmalować i cieszyć 

się dalej. Gdy ktoś budował przez całe życie może płynąć 
w każdym kierunku, bo zawsze ma przy sobie drugą oso-
bę. 

 Wiele małżeństw (tzw. dobrych małżeństw) to,  
o czym pisałem, ma z natury. Wiele nie wie, że tak można 
i trzeba, błądząc nieco po omacku. Niestety, wiele nie 
chce nic z zastanym dosłownie i w przenośni stanie rze-
czy zmieniać. Podstawą zmiany jest zaś komunikacja.  
O tym, jak rozmawiać ze swoją żoną i jej przy tym nie za-
bić, już za miesiąc. 

 

Andrzej Moskal 

R e s u r r e x i t  t e r t i a  d i e …R e s u r r e x i t  t e r t i a  d i e …R e s u r r e x i t  t e r t i a  d i e …    
"""T r z e c i e g o  d n i a  z m a r t w y c h w s t a ł … "T r z e c i e g o  d n i a  z m a r t w y c h w s t a ł … "T r z e c i e g o  d n i a  z m a r t w y c h w s t a ł … "   

„ J e z u s  ż y j e ,  a  m y  ż y j e m y  w  N i m .  N a  z a w s z e . ”   Ś w .  J a n  P a w e ł  I I„ J e z u s  ż y j e ,  a  m y  ż y j e m y  w  N i m .  N a  z a w s z e . ”   Ś w .  J a n  P a w e ł  I I„ J e z u s  ż y j e ,  a  m y  ż y j e m y  w  N i m .  N a  z a w s z e . ”   Ś w .  J a n  P a w e ł  I I    

Drogi Bracie w Rycerstwie! 

Dzisiaj, razem z całym Kościołem, powtarzamy te sło-
wa ze szczególnym wzruszeniem. Powtarzamy je z tą 
samą wiarą, z jaką - właśnie w tym dniu były wypowie-
dziane po raz pierwszy. Wypowiadamy je z tą samą pew-
nością, jaką w to zdanie wkładali naoczni świadkowie 
zdarzenia. Nasza wiara powstaje z ich świadectwa,  
a świadectwo zrodziło się z widzenia, ze słyszenia, z bez-
pośredniego spotkania, z dotknięcia rąk, nóg i przebitego 
boku. 

Tą prawdą, na której jak na „kamieniu węgielnym” 
opiera się cała budowla naszej wiary, chciejmy dzisiaj na 
nawo dzielić się między sobą wzajemnie. 

Drogi Bracie w Rycerstwie, jeżeli wierzysz, że 
Chrystus zmartwychwstał, to skorzystaj z tego daru! 
Nie wahaj się! Podążaj za Nim! Wyjdź ku światłu, 
gdzie Chrystus będzie „Bogiem z nami i dla nas”! 

Zmartwychwstanie Chrystusa jest dla nas  wierzących  
faktem, co do którego nie trzeba nas przekonywać, ani 
nam go udowadniać. Jest to dla nas na pewno podstawa 
naszej wiary, bo jak mówi św. Paweł: „Jeśli nie ma zmar-
twychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli 
Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze na-
uczanie, próżna jest także wasza wiara.” (1Kor 15:13-14) Co 
do tego nie mamy na pewno wątpliwości.  

 
Zastanawiającym jest jednak to, że nie wszyscy zdajemy 
sobie sprawę z innego, o wiele bardziej oczywistego fak-
tu, a mianowicie, że nie ma zmartwychwstania bez 
uprzedniej śmierci. Oczywistym jest, że każdy z nas kie-
dyś umrze. To jest od nas niezależne i na to nie mamy 
wpływu. Chodzi jednak o inną śmierć i o inne zmartwych-
wstanie. Chrystus przez święto Wielkiejnocy powołuje 
nas do ustawicznego procesu zmartwychwstawania, po-
wstawania na nowo, a to wymaga uprzedniej śmierci. 

Muszę umrzeć sobie, umierać swoim drobnym i więk-
szym grzechom, słabościom, zachciankom, egoizmowi, 
pragnieniu posiadania, urządzania się, „zabezpieczania” 
sobie wygodnego gniazdka na tej ziemi. 

Radykalizm ewangeliczny jest tutaj bardzo daleko 
posunięty: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie 
obumrze, ... Ten, kto kocha swoje życie, Straci je ... .” (J 
12:24-25) 

Nie ma się co łudzić, NIE MA ZMARTWYCHWSTANIA 
BEZ UPRZEDNIEJ ŚMIERCI! A czy ty umarłeś już sobie? 

Pisząc o tym, przypomniałem sobie scenę z filmu 
„Pasja”, w której Chrystus w czasie swojej drogi krzyżo-
wej wypowiada zdanie: „”Oto czynię wszystko nowe”. To 
nowe stworzenie dokonuje się właśnie poprzez Jego Mę-
kę, Śmierć i Zmartwychwstanie. Bóg, po grzechu pierwo-
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rodnym, mógł (teoretycznie) zniszczyć wszystko co 
stworzył i na nowo stworzyć świat. Teoretycznie - w na-
szym pojęciu - mógł, bo jest Bogiem Wszechmogącym. 
Jednak nie zniszczył, bo wtedy zaprzeczyłby Samemu 
Sobie. Jest bowiem Bogiem Stworzycielem, a nie niszczy-
cielem. To Jego przeciwnik, szatan, jest niszczycielem i to 
on sprowadza cierpienie, zło i śmierć. Bóg bowiem stwo-
rzył wszystko po to, aby istniało. „Bo śmierci Bóg nie 
uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bo-
wiem wszystko po to, aby było, ...” (Mdr 1:13-14a) 

 
Dlatego Bóg wybrał inną drogę nowego stworzenia, dro-
gę prowadzącą przez swoją własną Mękę i Śmierć do 
Zmartwychwstania. Zmartwychwstanie jest właśnie za-
początkowaniem Nowego Stworzenia. Jest momentem  
w którym, to co stare zostaje przekształcone w nowe, to 
co zniszczalne przyobleka się w niezniszczalne. Tak pisze 
św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian: 

 
„Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w nie-
zniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nie-
śmiertelność. A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje 
się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się 
w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zo-
stały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież 
jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, 
twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą 
grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam 
odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa.” (1 Kor 15:53-57) 

 

Wielkanoc jest pierwszym i najważniejszym świętem 
chrześcijaństwa – świętem świąt. Zamyka ona obchód 
Triduum Paschalnego. Tej najdonioślejszej niedzieli roku 
liturgicznego nadawano w ciągu wieków różne nazwy 
podkreślające jej niezwykłość. 

Uroczystością nad uroczystościami (Sollemnitas sol-
lemnitatum) nazywał ją św. Grzegorz z Nazjanzu, wielkim 
dniem (Dies magnus) – Tertulian, królową dni (Dies die-
rum regina) – św. Grzegorz z Nyssy, dniem najszczęśliw-
szym (Dies fe-licissimus) – Kommodian. Natomiast  
w księgach liturgicznych Niedzielę Zmartwychwstania 
Pańskiego zwano: dzień zbawczej Paschy (Salutaris pas-
chae dies), prawdziwy dzień Boga (Dies verus Dei), dzień 
jaśniejący (Dies candida), w świętym dniu Paschy (In diem 
vero sanctum Paschae), niedziela święta (Dominica 
sancta) lub po prostu dzień Zmartwychwstania Pańskie-
go (Dies resurrectionis Dominicae), jak czyni to Mszał 
rzymski z 1570 roku. Po reformie liturgicznej dokonanej 
przez Sobór Watykański II określa się ją mianem: Niedzie-
la Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego, co jest 
tłumaczeniem: Dominica Paschae in resurrectione Domini 
z Mszału rzymskiego. 

Niedziela Wielkanocna otwiera okres pięćdziesięciu 
dni, które pierwotnie nazywano Pięćdziesiątnicą, a na-
stępnie, gdy słowo Pięćdziesiątnica zarezerwowano dla 
samego tylko pięćdziesiątego dnia, czasem paschalnym. 

To czas najradośniejszy – laetissimum spatium, jak na-
zwie go Tertulian, „jedna wielka niedziela”, „tydzień tygo-
dni”, jak stwierdzi św. Bazyli Wielki. Odnowa liturgii po 
Vaticanum II, podkreślając doniosłość Wielkanocy, nazy-
wa wszystkie niedziele Pięćdziesiątnicy niedzielami Wiel-
kanocy, a nie po Wielkanocy. Troska o odpowiednie po-
uczenie w wierze nowo ochrzczonych sprawiła, że już  
w IV wieku wprowadzono oktawę wielkanocną. Zamyka 
ją Dominica in albis – Niedziela Biała (gdyż wtedy to no-
wo ochrzczeni składali swoje białe szaty chrzcielne) zwa-
na też Niedzielą Przewodnią lub Niedzielą Niewiernego 
Tomasza z racji czytanej wówczas perykopy ewangelicz-
nej (J20,19–31). Niedziela ta nabrała nowego wymiaru  
w związku z objawieniami Jezusa Miłosiernego siostrze 
Faustynie Kowalskiej (1905–1938). Kanonizując ją w Roku 
Jubileuszowym 2000, papież Jan Paweł II ustanowił  
II Niedzielę Wielkanocy świętem Bożego Miłosierdzia. 

A zatem w tym świętym czasie na całym świecie, 
chrześcijanie przypominają sobie i po raz kolejny przeży-
wają śmierć i zmartwychwstanie swego Zbawiciela, Jezu-
sa Chrystusa, który oddał życie za ocalenie nas wszyst-
kich. 

Treścią kościelnego przesłania w Święto Wielkanocne 
jest zmartwychwstały Chrystus, centrum i serce chrześci-
jańskiej wiary. Rezygnacja z tej wiary oznaczałaby degra-
dację chrześcijaństwa do religii, która swą nadzieję ogra-
nicza do życia w przestrzeni i czasie. Wielkanoc jest sym-
bolem triumfu dobra nad złem, życia nad śmiercią, a hi-
storycznie rzecz biorąc, początkiem refleksji nad osobą  
i dziełem Jezusa Chrystusa, refleksji która doprowadziła 
do wyznania, że ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus 
jest prawdziwym Bogiem z Ojca Wieczności zrodzonym  
i zarazem prawdziwym człowiekiem z Marii Panny naro-
dzonym. 

Najstarszymi świadectwami świętowania Wielkanocy 
w starożytnym Kościele są Epistola Apostolorum  
z ok. 150 roku oraz homilia wielkanocna Melitona z Sar-
des (II wiek). Być może, że obchodzona była ona już  
w czasach apostolskich, przynajmniej przez Kościoły za-
łożone przez apostoła Pawła. Wskazują na to słowa 
Wielkiego Apostoła Narodów: “Usuńcie stary kwas, aby-
ście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście prza-
śni; albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został 
ofiarowany Chrystus” (1 Kor 5,7). Zwrot “na naszą Wielka-
noc” upoważnia nas do wysnucia wniosku, że Wielkanoc 
obchodzona w chrześcijaństwie apostolskim posiadała 
zgoła odmienny charakter aniżeli żydowska Pascha 
(Wielkanoc). Wielkanoc chrześcijańska była i jest uobec-
nieniem krzyżowej ofiary Jezusa i Jego zmartwychwsta-
nia. 

Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu wielokrotnie 
przybliżał wiernym genezę i sens świąt Zmartwychwsta-
nia Jezusa Chrystusa, najważniejszych świąt liturgii Ko-
ścioła Katolickiego.   

Przybliżając genezę Wielkanocy w dokumencie Dies 
Domini papież Polak stwierdził „ z woli Bożej najważ-
niejsze wydarzenia historii zbawienia, stanowiące 
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fundament życia Kościoła, były ściśle związane  
z Paschą i Pięćdziesiątnicą — dorocznymi świętami 
żydowskimi, które są też ich proroczą zapowiedzią. 
W drugim wieku chrześcijanie zaczęli obchodzić co-
roczną Paschę, czyli Wielkanoc, co w połączeniu ze 
świętowaniem Paschy cotygodniowej pozwoliło 
nadać szerszy wymiar rozważaniu tajemnicy śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa. Wielkanoc, ta 
«najbardziej uroczysta z uroczystości», poprzedzo-
na postem, który ją przygotowuje, celebrowana  
w formie długiej wigilii, a później przez pięćdziesiąt 
dni aż do Pięćdziesiątnicy”. 

Wyjaśniając znaczenie Wigilii Paschalnej papież przy-
pomniał wiernym, że „Jezus żyje, a my żyjemy w Nim. 
Na zawsze. Oto jest dar dzisiejszej nocy, która osta-
tecznie objawiła światu moc Chrystusa, Syna Maryi 
Dziewicy, danej nam za Matkę u stóp krzyża. Ta Wi-
gilia wprowadza nas w dzień, który nie zna zmierz-
chu. Dzień Paschy Chrystusa, który dla całej ludzko-
ści jest początkiem nowej wiosny nadziei”. 

Człowieku naszych czasów! Bracie, który żyjesz zanu-
rzony w świecie, wierząc, że nad nim panujesz, gdy jesteś 
raczej jego ofiarą, Chrystus wyzwala Cię z wszelkiego 
zniewolenia i posyła cię, abyś zdobył samego siebie, abyś 
zdobył miłość, która buduje i szuka dobra, miłość wyma-
gającą, która sprawi, że będziesz budował, a nie niszczył 
swoje jutro, własną rodzinę, swoje środowisko, całe spo-
łeczeństwo. 

Człowieku naszego czasu! Bracie! Tylko zmartwych-
wstały Chrystus może w pełni zaspokoić twoje niezby-
walne pragnienie wolności! 

 

Człowieku naszego czasu! Bracie! Rozraduj się na no-
wo darem wspólnoty Jezusowego Kościoła i Eucharystii. 
Pascha prawdziwego Baranka (także sprawowana dla 20 
chrześcijan na m2 kościoła) ma dość mocy, by pośród na-
szych lęków dać nam pewne oparcie w Tym, który zwy-
ciężył śmierć i czuwa nad całą naszą drogą do Ojca.  

Niech spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym będzie 
naszym zmartwychwstaniem, a światło Jego Słowa niech 
prowadzi nas przez codzienność do wieczności. Niech 
odmienia nasze życie i przeobraża je w eksplozję miłości, 
niech stanie się dla nas źródłem nadziei, a nadzieja siłą, 
aby radosne Alleluja rozbrzmiewało w naszych domach  
i wszystkich miejscach, do których Jezus nas posyła.  
Życzę Każdemu Czcigodnemu Bratu oraz Całej Jego Ro-
dzinie Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy! 

 

Vivat Jesus!  
Paweł Put 
Dyrektor ds. Formacji  
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce  

 

W  d n i u  z m a r t w y c h w s t a n i aW  d n i u  z m a r t w y c h w s t a n i aW  d n i u  z m a r t w y c h w s t a n i a   
p o c z ą t e k  n o w e j  n a d z i e ip o c z ą t e k  n o w e j  n a d z i e ip o c z ą t e k  n o w e j  n a d z i e i    

Orędzie wielkanocne Jana Pawła II 
"Urbi et orbi" 1979 r. 

 

1. Resurrexit tertia die… "Trzeciego dnia zmartwych-
wstał…" 
 
Dzisiaj, razem z całym Kościołem, powtarzamy te słowa 
ze szczególnym wzruszeniem. Powtarzamy je z tą samą 
wiarą, z jaką - właśnie w tym dniu były wypowiedziane 
po raz pierwszy. Wypowiadamy je z tą samą pewnością, 
jaką w to zdanie wkładali naoczni świadkowie zdarzenia. 
Nasza wiara powstaje z ich świadectwa, a świadectwo 

zrodziło się z widzenia, ze słyszenia, z bezpośredniego 
spotkania, z dotknięcia rąk, nóg i ze stwierdzenia przebi-
cia. 
 
Świadectwo zrodziło się z faktu; tak, trzeciego dnia Chry-
stus zmartwychwstał. Dzisiaj powtarzamy te słowa z całą 
prostotą, ponieważ one pochodzą od ludzi prostych. Po-
chodzą od serc kochających, i to tak kochających Chry-
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stusa, że nic innego nie były zdolne przekazywać i głosić, 
jak tylko prawdę o Nim: 
Crucif ixus sub Pontio Pilato passus et sepultus est. 
Ukrzyżowany za nas pod Pancjuszem Piłatem, umarł  
i został pogrzebany. 
Tak brzmiały słowa tego świadectwa. I z tą samą prostatą 
prawdy głoszono w dalszym ciągu: 
Et resurrexit tertia die. 
Trzeciego dnia zmartwychwstał. 
Tą prawdą, na której jak na „kamieniu węgielnym” opiera 
się cała budowla naszej wiary, chcemy dzisiaj na nawo 
dzielić się między sobą wzajemnie, jako pełnią Ewangelii. 
My - wyznawcy Chrystusa, my - chrześcijanie, my - Ko-
ściół. I jednocześnie chcemy dzielić się nią z tymi wszyst-
kimi, którzy nas słuchają, ze wszystkimi ludźmi dobrej 
woli. 
Dzielimy się nią z radością, jak bowiem moglibyśmy nie 
cieszyć się ze zwycięstwa życia nad śmiercią? 
Mors et vita duello conflixere mirando! Dux vitae, mor-
tuus, regnat vivus! 
„Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, Choć poległ 
Wódz życia, króluje dziś żywy". 
 
2. Jak nie radować się zwycięstwem tego Chrystusa, który 
został umęczony za świat, przez który przeszedł dobrze 
czyniąc wszystkim (por. Dz 10, 38) i głosząc Ewangelię 
królestwa (por. Mt 4, 24), w którym znalazła wyraz cała 
pełnia odkupieńczej dobroci Boga? W niej człowiek został 
powałany do najwyższej godności. 
 
Jak nie radować się zwycięstwem Tego, który tak niespra-
wiedliwie został skazany na najstraszniejszą mękę i na 
śmierć na Krzyżu; zwycięstwem Tego, który przedtem 
był ubiczowany, spoliczkowany, oplwany, z tak nieludz-
kim okrucieństwem? 
Jak nie radować się z objawienia mocy samego Boga, ze 
zwycięstwa tej mocy nad grzechem i nad zaślepieniem 
ludzi? 
 
Jak nie radować się ze zwycięstwa, które definitywnie 
odnosi dobro nad złem? 
 
Oto Dzień, który Pan uczynił! 
 
Oto Dzień powszechnej nadziei. Dzień, w którym wokół 
Zmartwychwstałego skupiają się i łączą wszystkie ludzkie 
cierpienia, rozczarowania, upokorzenia, krzyże, naruszo-
na godność ludzka, gdzie naruszone życie ludzkie, ucisk, 
przymus, wszystkie rzeczy, które wielkim głosem wołają: 
Victimae paschali laudes immolent Christiani. 
"Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary Składają jej 
wierni uwielbień swych dary!" 
Zmartwychwstały nie oddala się od nas; Zmartwych-
wstały powraca do nas. „Idźcie, powiedzcie Jego uczniom 
i Piotrowi: Idzie przed wami…” (Mk 16, 7). 
 
On idzie wszędzie tam, gdzie oczekuje Go więcej ludzi, 
gdzie jest większy smutek i trwoga, gdzie są większe nie-
szczęścia i łzy. Idzie, aby światłem zmartwychwstania 

opromienić to wszystko, co podlega ciemnościom grze-
chu i śmierci. 

 
3. Wchodząc do Wieczernika przez zamknięte drzwi, 

Chrystus zmartwychwstały pozdrawia swoich uczniów 
tam zgromadzonych słowami: 

"Pokój wam!" (J 20, 19). 

Są to pierwsze słowa Jego paschalnego orędzia. 
 
Jakże wielkie dobro jest w tym pokoju, który On nam daje, 
a którego świat dać nie może! (por. J 14, 27). 

 
Jak ściśle związany jest z Jego przyjściem i z Jego misją! 
 
Jak potrzebna jest dla świata Jego obecność, zwycięstwo 
Jego Ducha, porządek wypływający z Jego przykazania 
miłości, ażeby ludzie, rodziny, narody, kontynenty mogły 
cieszyć się pokojem. 

Dzisiaj to pozdrowienie Zmartwychwstałego, wyrażo-
ne Apostołom w Wieczerniku jerozolimskim, my chcemy 
powtórzyć z tego miejsca i skierować je wszędzie tam, 
gdzie ono jest szczególnie aktualne i szczególnie oczeki-
wane. 

Pokój wam, ludy Środkowego Wschodu.                                                                 
Pokój wam, ludy Afryki. 

Pokój wam, ludy i kraje Azji. 

Pokój wam, Bracia i Siostry w Ameryce Łacińskiej. 
I pokój wam, ludy żyjące w różnych systemach społecz-
nych, ekonomicznych i politycznych! 

Pokój ! Jako owoc podstawowego porządku; jako wy-
raz poszanowania prawa do życia, do prawdy, do wolno-
ści, do sprawiedliwości i do miłości każdego człowieka. 
 
Pokój sumień i pokój serc. Tego pokoju nie będzie można 
osiągnąć, dopóki każdy z nas nie będzie miał świadomo-
ści, że czyni wszystko, co jest w jego mocy, aby wszyst-
kim ludziom - braciom Chrystusa, umiłowanym przez 
Niego aż do śmierci - zapewnione było od pierwszej 
chwili ich egzystencji życie godne dzieci Bożych. Myślę w 
tej chwili w szczególności o tych, którzy cierpią z powodu 
braku nawet tego, co jest ściśle konieczne dla zachowania 
życia, o tych, którzy cierpią z powodu głodu, a nade 
wszystko o najmniejszych, którzy - w swojej słabości - są 
przez Chrystusa szczególnie umiłowani, i którym poświę-
cony jest ten rok, Międzynarodowy Rok Dziecka. 
 
Niech Chrystus zmartwychwstały wzbudzi we wszyst-
kich, chrześcijanach i niechrześcijanach, uczucie solidar-
ności i wielkodusznej miłości ku wszystkim naszym bra-
ciom, którzy znajdują się w potrzebie. 
 
4 .  S u r r e x i t  C h r i s t u s ,  s p e s  m e a ! 
O Drodzy Bracia i Siostry! Jakże wymowny jest dla nas ten 
Dzień, który mówi z całą prawdą a naszym początku. Ka-
mieniem węgielnym całego naszego budowania jest sam 
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Chrystus Jezus (por. Ef 2, 20-21). Ten kamień, odrzucony 
przez budujących, który Bóg opromienił światłem zmar-
twychwstania, złożony jest w samym fundamencie naszej 
wiary, naszej nadziei i naszej miłości. On jest pierwszą 
racją naszego powołania i misji, którą każdy z nas otrzy-
muje już na chrzcie. 

Dzisiaj pragniemy odkryć na nowo to powołanie, 
przyjąć na nowo na własność tę misję. Pragniemy spra-
wić, aby na nowo przenikała ją radość zmartwychwstania. 
Pragniemy przybliżyć ją na nawo wszystkim ludziom, 
tym, którzy są blisko, i tym, którzy są daleko. 

Dzielimy się wzajemnie, jedni z drugimi, tą radością. 
Dzielimy ją z Apostołami, z niewiastami, które jako pierw-
sze przyniosły wieść o zmartwychwstaniu. 
Zjednoczmy się z Maryją. Regina caeli, laetare! 
Człowiek nie może nigdy utracić nadziei w zwycięstwo 
dobra. 

 

Ten dzień niech stanie się dzisiaj dla nas początkiem 
nowej nadziei. 

 
(Ojciec Święty kończy Orędzie życzeniami w różnych ję-
zykach, między innymi po polsku): 

Drodzy Rodacy! Pozwólcie, że odwołam się do słów 
tej staropolskiej pieśni wielkanocnej: „Chrystus zmar-
twychwstan jest, nam za przykład dan jest, iż mamy 
zmartwychpowstać, z Panem Bogiem królować, Alleluja!” 
Poprzez te słowa łączę się z całym Narodem i Kościołem 
w Polsce. Życzę wam tej wiary, nadziei i miłości, poprzez 
które zmartwychwstanie Chrystusa owocuje w duszach 
ludzi - i w dziejach narodów. 

Niech ono będzie zawsze nam mocą! Dla wszystkich, 
którzy nas słuchają. 

Surrexit Dominus vere,  

Alleluja! 

N o w i  r y c e r z eN o w i  r y c e r z eN o w i  r y c e r z e    
Zacni Bracia, 

W miesiącu marcu została przyjęta rekordowa ilość 
nowych Członków do grona naszego Zakonu Rycerzy 
Kolumba, bo było ich 140. Prawie tylu samo dostąpiło 
zaszczytu pełni rycerstwa. Rycerze w Radach zorganizo-
wali prawie 50 Ceremonii Miłosierdzia, Jedności i Brater-
stwa. Przekroczyliśmy liczbę 500 przyjętych mężczyzn  
w tym roku bratnim i zbliżamy się do liczby 600. 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za to wielkie 
zaangażowanie w rozwój naszego Zakonu w Polsce. Nie 
ustawajmy w wysiłkach, aby spełniać wolę naszego Zało-
życiela i rozszerzać jego wizję na kolejne parafie. 

 

Vivat Jezus! 

 

Rafał Szczypta 
Dyrektor ds. Członkostwa 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

 

Miesiąc marzec obfitował w bardzo liczne Ceremonie, 
dzięki którym wielu mężczyzn wstąpiło w szeregi Zakonu 
Rycerzy Kolumba. 1 1 marca w Bydgoszczy w parafii pod 
wezwaniem św. Mateusza Ewangelisty i Apostoła w sze-
regi rycerstwa  

3 marca Rada 17248 ze Sławna przeprowadziła Cere-
monię przyjmując w swoje szeregi 2 nowych rycerzy, a 15 
dostąpiło pełni rycerstwa.  Natomiast w Tychach w radzie 
14983 w dniu 5 marca do naszego Zakonu wstąpiło 2 
mężczyzn.  
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6  marca obfitował w wiele Ceremonii między innymi 
w Zduńskiej Woli, Rada 16015 przyjęła 2 kapłanów oraz 8 
rycerzy dostąpiło pełni rycerstwa. 

 

Kolejna Ceremonia odbyła się w Koszalinie w kościele 
pod wezwaniem św. Wojciecha. W szeregi Rady 16259 
wstąpił 1 mężczyzna, a 2 przystąpiło do pełni rycerstwa. 
Również w Kończudze podczas Ceremonii do Rady 17563 
wstąpił 1 mężczyzna, a 7 przystąpiło do pełni rycerstwa.   

Rada 15500 w Wodzisławiu 7 marca przyjęła 2 męż-
czyzn oraz 8 uzyskało pełnię rycerstwa. Natomiast Rada 
16262 w Wąbrzeźnie 10 marca przyjęła w swoje szeregi 4 
mężczyzn, a 14 Braci podniosła do pełni rycerstwa,  

 

11 marca Rada 15415 w Nakło nad Notecią  przeprowa-
dziła Ceremonię i w swoje szeregi przyjęła 1 mężczyznę. 
Natomiast Rada 14955 z Częstochowy w dniu 12 marca 
awansowała 1 Brata do pełni rycerstwa.   

14 marca Rada 16642 z Kielc przeprowadziła Ceremo-
nię podczas której przyjęto 6 nowych mężczyzn, a 16 
przystąpiło do pełni rycerstwa. 

15 marca Rada 16650 z Swoszowic przeprowadziła 
Ceremonię podczas której przyjęła w swoje szeregi 2 
mężczyzn, a 1 Brat awansował do pełni rycerstwa. 

15 marca Ceremonia Zasad Rycerskich została prze-
prowadzona przez Radę 17542 w Nowej Dębie, gdzie zo-
stało przyjętych 2 mężczyzn, a 3 Braci podniesiono do 
pełni rycerstwa. 

16 marca Rada 15622 z Tomaszowa Mazowieckiego 
podczas Ceremonii MJB przyjęła 6 mężczyzn.  

17 marca Rada 16893 z Mrzezina przyjęła do Okrągłe-
go Stołu w Redzie 4 nowych mężczyzn, a 3 awansowała 
do pełni rycerstwa. 

18 marca Rada 15117 z Gdańska Migowa przyjęła do 
grona  Rycerzy Kolumba 3 mężczyzn. 

19 marca Rada14004 z Radomia przyjęła 1 kandydata, 
powiększając tym samym bazę do powstania kolejnej 
rady. Również w tym dniu Rada 17568  z Witkowa przyję-
ła 2 mężczyzn.  
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20 marca Rada 15128 przeprowadziła Ceremonię Za-
sad Rycerskich dzięki czemu przyjęła w swoje szeregi 3 
mężczyzn, oraz 3 awansowała do pełni rycerstwa. 

Również 20 marca Rada 16259 z Koszalina przyjęła do 
Zakonu Rycerzy Kolumba 1 mężczyznę. 

Także 20 marca Rada 17316 z Rozłazina przeprowadzi-
ła Ceremonię MJB przyjmując 3 mężczyzn i 12 awansowa-
ła do pełni rycerstwa. 

21 marca Rada 15239 z Tarnobrzega przeprowadziła 
ceremonię przyjęcia nowych Braci w miejscowości Skot-
niki, zostało przyjętych 2 mężczyzn. Również dzisiaj w 
Skorzeszycach Rada 16266 przyjęła do rycerstwa 13 męż-
czyzn, w tym dwóch księży. Także w dniu dzisiejszym 
odbyły się Ceremonie w Radzie 16380 w Lubaczowie, 
podczas której do pełni rycerstwa awansowało 3 Braci, i 
w Bydgoszczy, gdzie przyjęto 7 mężczyzn.  

23 marca w Słupsku Rada 15527 podczas ceremonii 
przyjęła 5 mężczyzn, a jednego Brata awansowała do 
pełni rycerstwa.     

23 marca to także w Radzie 15561 przeprowadzona 
Ceremonia MJB, podczas której do pełni rycerstwa awan-
sowało 5 Braci. 

24 marca w Radzie 15239 w Tarnobrzegu odbyła się 
Ceremonia, podczas której zostało przyjętych 5 męż-
czyzn, a 2 Braci podniesionych do pełni rycerstwa. Rów-
nież w Radzie 15947 w Miliczu pełni rycerstwa dostąpił 1 
Brat.   

25 marca Rada 17316 w Łebie do grona Braci Rady do-
łączyła 3 mężczyzn, a 6 dostąpiło zaszczytu pełni rycer-
stwa. 

 

26 marca Rada 14003 z Łomży podniosła do pełni ry-
cerstwa 4 Braci. Natomiast 27 marca Rada 15128 Sanktu-
arium JPII przeprowadziła Ceremonie, dzięki której w sze-
regi Rycerzy Kolumba wstąpiło 4 mężczyzn. 
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Również w dniu 27 marca na Gdańskiej Żabiance Rada 
15117 przeprowadziła Ceremonię podczas której przyjęto 
4 mężczyzn, a 1 został awansowany do pełni rycerstwa. 
Natomiast w Radomiu w Radzie 16708 do pełni rycerstwa 
awansowało 10 Braci.  

W dniu 28 marca rada 15708 z Wejherowa podczas 
Ceremonii podniosła do pełni rycerstwa 5 Braci, 3 Braci z 
Wejherowa i 2 Braci z Rady 17533 w Gowinie. Również w 
dniu dzisiejszym Rada 16964 z Chojnic przyjęła w swoje 
szeregi 4 Rycerzy, w tym 2 kapłanów, a 22 dostąpiło pełni 
rycerstwa. 

 

 

28 marzec, to również dzień, w którym przyjęto 1 
mężczyznę do rady 17607 w Jastrowiu. Także w Radzie w 
skarżysku Kościelnym podniesiono do pełni rycerstwa 2 
Braci. 

28 marzec obfitował w Ceremonie i tak Rada 17294 
Lindów- Wieluń przeprowadziła Ceremonię MJB. Przyjęto 
11 nowych Braci, a 3 dostąpiło pełni rycerstwa.  

Również Rada 15142 z Ostrowca Świętokrzyskiego do 
swego grona Rycerzy Kolumba przyjęła w dniu 28 marca 
2 mężczyzn. 

29 marca Rada 15239 z Tarnobrzegu przyjęła 2 męż-
czyzn do grona Rycerzy Kolumba w Tuszowie Narodo-
wym, a kolejni 2 dostąpili pełni rycerstwa. Również w tym 
dniu Rada 17327 z Włocławka przyjęła do swego grona 2 
Braci. 

O s t a t n i a 
Ceremonia od-
była się w 
Warszawie w 
dniu 31 marca 
Rada 17050 
przyjęła 4 męż-
czyzn. 


