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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... 
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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 maj to czas w sposób 
szczególny poświęcony Maryi. Groma-
dzimy się na nabożeństwach, przy ka-
pliczkach oraz w domach, wyśpiewując 
na chwałę Matce Bożej. Bracia z wielu 
Rad Lokalnych podejmują ogromny 
wysiłek odnowienia kapliczek i organi-
zacji inicjatyw modlitewnych.  

Ale maj to również miesiąc, w któ-
rym spotykamy się na konwencjach 
stanowych. Od wielu miesięcy komitet 
organizacyjny pracował nad możliwo-
ścią zorganizowania stacjonarnego 
spotkania w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Mając 
na uwadze wytyczne Rady Najwyższej, obowiązujące ob-
ostrzenia, kierując się troską o bezpieczeństwo i zdrowie 
Braci Rada Stanowa Zakonu Rycerzy Kolumba zdecydo-
wała o formie przeprowadzenia XI Konwencji Stanowej 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce.  

Zapraszam wszystkich Rycerzy i członków rodzin do 
łączności duchowej za pomocą transmisji internetowej 
lub osobistego uczestniczenia w Uroczystej Mszy Świętej 
inaugurującej XI Konwencję Stanową, która zostanie od-
prawiona w piątek 21-go maja o godzinie 17 w Bazylice 
Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu. Następnie odbędzie 
się spotkanie z obecnymi na Konwencji Hierarchami Ko-
ścioła, podczas którego zostaną wręczone: Nagroda dla 
Rodziny Roku oraz Nagrody Programowe Rady Stano-
wej. Następnie przed Bazyliką będzie istniała możliwość 
uderzenia w Dzwon „Głos Nienarodzonych”, który został 
we wrześniu ubiegłego roku poświęcony przez Papieża 
Franciszka, a którego powstanie dofinansowali Rycerzy 
Kolumba z Polski. Ze względu na panujące ograniczenia 
obrady odbędą się następnego dnia, tj. 22-go maja w for-
mie zdalnej, a więc w formie identycznej jak w ubiegłym 
roku.  

Podczas sobotniego spotkania będę miał zaszczyt 
przedstawić raport Delegata Stanowego z działalności 
naszej jurysdykcji. Pomimo panującej pandemii Rycerze 
Kolumba w Polsce działają bardzo aktywnie służąc Ko-
ściołowi i społecznościom lokalnym. W tym momencie 
pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Bra-
ciom Rycerzom oraz Członkom Ich Rodzin za ogromne 
zaangażowanie w szerzenie idei naszego Założyciela  
– Błogosławionego Księdza Michaela McGivney”a.  Wa-
sze osobiste zaangażowanie, a więc czas po święcony 
przez Was i Wasze rodziny na bezpośredniej pomocy in-
nym przynosi efekty. Mówi się, że „solidarność pozwala 
zwykłym ludziom robić niezwykłe rzeczy, które mają bez-
pośredni wpływ na życie”. I Wy dokładnie to robicie. Wa-
sza praca nie może lepiej wpasować się w wizję naszego 
Kościoła. Ojciec Święty Jan Paweł II poprosił nas, abyśmy 
byli „uczniami misjonarzami” i odpowiedzieli na wezwanie 
poprzez służbę potrzebującym. To wezwanie, które my, 

Rycerze, dobrze znamy. Wezwanie, 
by służyć naszym rodzinom, naszym 
parafiom, naszemu Kościołowi i na-
szym społecznościom, by służyć lu-
dziom w potrzebie poprzez uczynki 
miłosierdzia. Troski księdza Mc-
Givney’a, które nosił w sobie w 1882 
roku są tymi samymi zmartwieniami, 
które wyraża Kościół dzisiaj. Poma-
gać naszym braciom Rycerzom i ich 
rodzinom, pomagać naszym bliźnim, 
a także pomagać tym, którzy nie ma-
ją do kogo się zwrócić – to się nie 
zmieniło od momentu naszego po-
wstania. Rycerze Kolumba mają dziś 

równie istotne zadania, jak to miało miejsce w latach 
osiemdziesiątych XIX w., a dzięki Waszemu odpowie-
dzialnemu podejściu wiele osób otrzymuje wsparcie. 

Dziękuję księżom Kapelanom, którzy swoją posługą  
i zaangażowaniem - wspomagając działalność Rad Lokal-
nych - niejednokrotnie inicjują wiele działań. Słowa 
wdzięczności kieruję także do innych organizacji, a przede 
wszystkim do parafian, którzy włączają się do inicjatyw, 
które organizują Rycerze Kolumba będąc mostem pomię-
dzy potrzebującymi, a tymi, którzy tej pomocy potrzebu-
ją. Pozwala to w praktyce realizować program „Wiara 
przez uczynki” i troszczyć się o przybliżanie siebie i in-
nych do Boga.  

W realizacji wyzwań stojących przed Rycerzami Ko-
lumba konieczny jest dar męstwa, o którym w czasie au-
diencji w maju 2014 tak mówił Papież Franciszek. „Istnieją 
także trudne momenty i skrajne sytuacje, w których dar 
męstwa przejawia się w sposób nadzwyczajny, wzorco-
wy. Dzieje się tak w przypadku osób, które muszą zmie-
rzyć się ze szczególnie trudnymi i bolesnymi doświadcze-
niami, burzącymi ich życie i życie ich bliskich. W Kościele 
jaśnieją świadectwa licznych braci i sióstr, którzy bez wa-
hania oddali swoje życie, by dochować wierności Panu  
i Jego Ewangelii. Dziś również nie brak chrześcijan, którzy 
w różnych częściach świata wciąż wyznają swoją wiarę  
i dają o niej świadectwo, z głębokim przekonaniem i po-
godą ducha, i trwają w tym, choć wiedzą, że może to wie-
le kosztować. My również, my wszyscy znamy ludzi, któ-
rzy przeżyli trudne sytuacje, zaznali wiele bólu. Lecz po-
myślmy o tych mężczyznach, o tych kobietach, którzy 
mają trudne życie, walczą, by utrzymać swoją rodzinę, 
wychować dzieci: to wszystko jest możliwe, bo pomaga 
im duch męstwa. Iluż mężczyzn i kobiet — ich imion nie 
znamy — przynosi chlubę naszemu ludowi, przynosi chlu-
bę naszemu Kościołowi, bo są mężni: mężnie idą przez 
swoje życie, dbają o rodzinę, pracują, pielęgnują wiarę.  
Ci nasi bracia i siostry są świętymi, świętymi w życiu co-
dziennym, świętymi ukrytymi pośród nas: mają właśnie 
ten dar męstwa, pozwalający wykonywać swoje obowiąz-
ki osób, ojców, matek, braci, sióstr, obywateli. Jest ich tak 
wielu! Dziękujmy Panu za tych chrześcijan, w których jest 
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ukryta świętość: to Duch Święty, którego mają w swoim 
wnętrzu, sprawia, że idą naprzód! I dobrze nam zrobi my-
ślenie o tych ludziach: jeśli oni wszystko to robią, jeśli oni 
mogą to robić, to czemu nie ja? I dobrze nam zrobi także 
modlitwa do Pana, by dał nam dar męstwa. 

Nie należy myśleć, że dar męstwa jest konieczny tylko 
przy niektórych okazjach i w szczególnych sytuacjach. 
Ten dar musi być podstawą naszego bycia chrześcijanami 
w naszym zwyczajnym życiu codziennym. Jak powiedzia-
łem, we wszystkie dni życia codziennego musimy być 
mężni, potrzebujemy tego męstwa, by iść przez życie, 
dbać o naszą rodzinę, pielęgnować naszą wiarę. Apostoł 
Paweł powiedział słowa, które warto przypomnieć: 
«Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia» (Flp 4, 13). 
Kiedy mierzymy się z codziennym życiem, kiedy pojawia-
ją się trudności, pamiętajmy o tym: «Wszystko mogę  
w Tym, który mnie umacnia». Pan umacnia zawsze, nie 
dopuszcza do tego, by nam brakowało mocy. Pan nie 
wystawia nas na większą próbę niż możemy znieść. On 

jest zawsze z nami. «Wszystko mogę w Tym, który mnie 
umacnia». 

Drodzy przyjaciele, niekiedy możemy mieć pokusę, by 
ulec rozleniwieniu albo, co gorsza, nawet zniechęceniu, 
zwłaszcza w obliczu życiowych trudów i prób. Kiedy do 
tego dochodzi, nie traćmy otuchy, wzywajmy Ducha 
Świętego, aby darem męstwa pokrzepił nasze serce oraz 
napełnił nas nową siłą i zapałem w życiu i podążaniu za 
Chrystusem.”  

Zacni Bracia, weźmy sobie do serca powyższe słowa  
i otwórzmy się na działanie Ducha Świętego w naszym 
życiu. 

 
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    
Dialog i przyjaźń 

Usługi w warsztacie zwykle ocenia się pod kątem ja-
kości wykonanej pracy, czasu działania i ceny. Jest jednak 
coś wcześniejszego dzięki czemu ludzie czują się dobrze 
obsłużeni – podejście osobiste wykonawcy do klienta. 
Oczywiście nie zleca się naprawy samochodu po to, żeby 
nawiązać relację z mechanikami, jednak lubimy być trak-
towani z szacunkiem. Przejawia się to głównie przez rze-
telną informację o postępie prac i planowanych kosztach. 
Umiejętność prowadzenia dialogu, dostosowania języka 
technicznego do wiedzy klienta, życzliwa atmosfera, oto 
podstawa dobrze wypełnianego zadania. 

Ojciec Święty w encyklice „Fratelli tutti” pragnie wyja-
śnić znaczenie dialogu i przyjaźni społecznej w budowa-
niu powszechnego braterstwa. 

 

Kultura spotkania 

Potocznie mówiąc o dialogu mamy na myśli słowną 
wymianę informacji. Tymczasem Franciszek przypomina, 
iż jest to coś znacznie głębszego, co odbywa się na pozio-
mie serca: zbliżanie się do siebie, wyrażanie swojego zda-
nia, patrzenie na siebie, poznawanie się, szukanie punk-
tów styczności. Dialog jest niewątpliwie najbardziej doj-
rzałym narzędziem jednoczenia braterskiego ludzi, insty-
tucji, podmiotów gospodarczych, państw, itp. My, Ryce-

rze Kolumba, przekonujemy się o tym, kiedy spotykamy 
się z różnymi osobami: braćmi, kapłanami, szefami firm, 
czy ludźmi potrzebującymi. Czujemy, jak ważne jest od-
nalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia, aby prze-
konać lub zachęcić do przepływu miłosierdzia, zarówno  
w udzielaniu, jak i w odbiorze. 

Przyglądając się naszej kulturze Ojciec Święty obser-
wuje zachowania, które niesłusznie uznaje się za dialog: 
gorączkowe wymienianie opinii na portalach społeczno-
ściowych, często zawierających niewiarygodne informa-
cje; masowe medialne rozpowszechnianie faktów przez 
krajowe rządy oraz podmioty gospodarcze, polityczne  
i medialne, prowadzące do przyjmowania gotowych prze-
konań bez przemyślenia; żądzę władzy, która nie idzie  
w parze z dobrem wspólnym wszystkich ludzi, nie przyj-
muje prawdy ani logiki (por. pp 200-202). 

W związku z tym możemy wysnuć własne rozważa-
nia. Otóż dziś często łapiemy się na tym, że bezkrytycznie 
przyjmujemy wiadomości za prawdziwe, nie pamiętając, 
że nie zgadzają się z tymi, które mieliśmy za prawdziwe 
jeszcze wczoraj. W gąszczu informacji nie umiemy już 
łączyć faktów i oceniać rzetelności źródła, kompetencji 
informatora, ani tego dla kogo pracuje i jakie ma wyty-
czone cele. Bywamy myleni autorytetami wypowiadają-
cych się, uznając z marszu ich dobrą wolę, choć owoce 
mogą mówić coś przeciwnego. Przypominamy często 
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bohatera amerykańskiego filmu „Dzień świstaka”, który 
codziennie budził się w tym samym dniu i czasie, mogąc 
dowolnie zmieniać historię nie mającą związku z dniem 
poprzednim. Tymczasem we „Fratelli tutti” papież przy-
pomina, że mamy rozum, który jako dar od Boga służy 
krytycznemu poznawaniu rzeczywistości. Taką metodą 
działa nauka, zadaje pytania: „a co jeśli jest inaczej?”,  
„a gdyby to nie była prawda?”, „a jeśli to co widzę jest 
manipulacją?”. Wtedy zaczyna się proces szerszego do-
boru źródeł, dialogu z osobami o innych poglądach, przy-
słuchiwania się odmiennemu zdaniu, itd. 

Opisywana metoda falsyfikacji pomaga wzbudzić wąt-
pliwości i odnaleźć odpowiedzi na nie. Może albo umocnić 
dotychczasowe przekonania, albo odkryć prawdę, której 
do tej pory się nie dostrzegało. Dotyczy ona wypowiedzi 
osób, instytucji, władz, a także prawdziwości religii:  
„Co by było, gdyby Jezus nie zmartwychwstał?” – zada-
wał retoryczne pytanie św. Paweł. Czyż falsyfikacja nie 
doprowadziła Apostoła i jego słuchaczy do pełniejszego 
przekonania, że chrześcijaństwo to nie wymysł ludzki, że 
Pan naprawdę żyje, o czym świadczy działanie Ducha 
Świętego w Kościele? A wcześniej św. Piotr katechizował 
poddając krytyce działanie przełożonych żydowskich, 
mówiąc, że działali w nieświadomości na rzecz zabicia 
Zbawiciela, że posłużyli się autorytetem, aby wzbudzić 
zaufanie i ukryć prawdę swych niecnych poczynań. 

Obaj Apostołowie, wzbudzając słuszne wątpliwości, 
otworzyli oczy swoim słuchaczom i poprowadzili ich do 
przyjęcia prawdy o Chrystusie, która jedyna daje wolność. 
Zauważmy, że dokonało się to właśnie w dialogu. 

  

Dobry dialog 

Franciszek nie zostawia nas po wskazaniu błędów, ale 
prowadzi do właściwego patrzenia na dialog. Jego zda-
niem najpierw należy okazać szacunek drugiej osobie i jej 
punktowi widzenia. Na tym początkowym etapie, nieste-
ty, najłatwiej o konflikt, bowiem słysząc odmienne zdanie 
często zaraz chcemy przekonać rozmówcę do zdania na-
szego. Tu papież radzi cierpliwość, aby każdy mógł po-
czuć się przyjętym i wysłuchanym. Jest to tym trudniej-
sze, im poważniejszy jest temat: polityka, religia, etyka 
społeczna budzą więcej emocji, niż upodobania kulinarne, 
ulubiona dziedzina sportu, czy lektura. 

W sferze społecznej papież zachęca do dyskusji pu-
blicznych, aby znieść możliwość manipulacji informacją. 
Kiedy spotykają się osoby o różnych poglądach i mogą 
swobodnie się wypowiadać, każda myśl może zostać 
poddana krytyce i albo okaże się prawdziwa, albo wykaże 
się jej fałsz. Brak możliwości dyskusji, cenzura i wzbudza-
nie strachu wykluczają dialog i powinny dać poważnie do 
myślenia, czy za takimi metodami na pewno stoi dążenie 
do dobra wspólnego wszystkich ludzi. 

Drugim elementem dobrego dialogu jest wymiana 
doświadczeń w osiągnięciach naukowych. Ojciec Święty 
zaleca dialog między dyscyplinami i poszczególnymi spe-

cjalistami, którzy mając wspólny cel mogą działać na 
rzecz poprawy jakości życia całych społeczeństw. 

Z powyższym wiąże się trzeci element, czyli właściwa 
komunikacja. Franciszek docenia tu rolę internetu i me-
diów społecznościowych. Dzięki nim informacje rozcho-
dzą się o wiele szybciej i docierają do większej liczby ludzi. 
Zdając sobie sprawę z zagrożeń wynikających z niewła-
ściwego używania tego „daru od Boga”, jak o internecie 
pisze autor encykliki, papież zaleca ciągłą weryfikację  
i troskę o używanie tego medium w służbie ludzkości. 

 

Prawda fundamentem zgody 

Powszechnie wiadomo czym jest wspólny mianownik. 
Dla wielu podmiotów indywidualnych, dla instytucji, dla 
różnych kultur, państw i religii świata jest nim prawda.  
W tym miejscu papieżowi nie chodzi o prostą zgodność 
intelektu i rzeczywistości, ale o wspólną bazę wartości dla 
każdego i wszystkich. Taka prawda dotyczy najgłębszych 
pokładów naszego człowieczeństwa, zanim jeszcze mówi 
się o religii, narodowości, rasie, itd. Na niej buduje się 
wszelką zgodę i pokojowe współistnienie. 

Zagrożeniem dla tak pojmowanej prawdy jest relaty-
wizm, czyli uznawanie, że wszystko zależy od sytuacji, 
poglądów, czy osobistego patrzenia. Ponieważ te okolicz-
ności się zmieniają, nie można uznać ich za stałe – „dzisiaj 
myślę tak, ale jutro może być inaczej”. Tymczasem praw-
da jest jedna, niezmienna i obiektywna. Do niej muszą 
odnosić się wszyscy. 

Podstawowym przesłaniem wspominanej prawdy jest 
niezbywalna godność życia ludzkiego. Ojciec Święty napi-
sze, że „człowiek jest sacrum i jest nietykalny”. Ten punkt 
jest ważny zwłaszcza dla nas, Rycerzy Kolumba. Franci-
szek przypomina nam o konieczności stanięcia w wyło-
mie odnoszącym się do życia ludzkiego. Poglądy na jego 
początek, trwanie i koniec są niezmienne. Kiedy siły zła, 
działające przez konkretne struktury, chcą uprzedmioto-
wić człowieka i odebrać mu godność osoby, tak przed 
narodzeniem, jak i po, my powinniśmy stanąć na straży 
tej podstawowej prawdy: człowiek jest celem, a nie środ-
kiem – jak z uporem przypominał św. Jan Paweł II. 

Papież Franciszek wskaże, iż zadaniem obrońców 
prawdy jest ujawnianie manipulacji, demaskowanie ukry-
wania prawdy w sferze publicznej i prywatnej, zwłaszcza 
wśród dziennikarzy (p. 208), walczenie o poszanowanie 
naszych praw. Najlepszym narzędziem do tego jest uży-
wanie daru rozumu, który właściwie osądzi czy ktoś dąży 
do prawdy, czy manipuluje. Na to ostatnie w idei brater-
stwa nie ma miejsca. 

Ojciec Święty również przestrzega przed uznaniem za 
prawdę tego, co wynika tylko z powszechnej zgody spo-
łecznej. Tak, można przegłosować prawo przeciwne god-
ności ludzkiej, ale to nie będzie oznaczało, iż jest ono do-
bre moralnie. Dlatego chociażby referenda dotyczące 
postępowania z życiem ludzkim nie zastąpią prawdy 
obiektywnej o jego wartości.  
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Przyglądając się światowym decydentom można do-
strzec, że wielu z nich działa w myśl tzw. logiki siły, czyli 
narzucania tego co ma być obowiązującą prawdą. Franci-
szek zauważa, że dzieje się to często w wąskim gronie 
dzierżących władzę, w oderwaniu od dobra ludu. 

Lekarstwem na to jest szczery i odsłonięty dialog 
ogólnospołeczny, uwzględniający najwyższe wartości, 
sięgające poza doczesność. Przyglądanie się różnym per-
spektywom, racjonalnym argumentom, rozmaitym dzie-
dzinom wiedzy pozwala dojść do elementarnych prawd, 
które pozostają niezmienne i niepodlegające negocja-
cjom. 

Dlatego złe jest przeciwstawianie sobie dialogu, praw-
dy i dobra wspólnego ludzi. Papież stwierdza, że jedyną 
drogą jest łączenie tych trzech elementów, czyli porozu-
miewanie się w duchu prawdy i dla dobra wszystkich  
i każdego. 

 

Nowa kultura 

Encyklika jest dokumentem skierowanym w pierwszej 
kolejności do Kościoła, ale ostatecznie do wszystkich lu-
dzi dobrej woli. W tym znaczeniu papież ma wpływ na 
kształtowanie się społeczeństw i narodów. Kościół dba 
nieustannie o udoskonalenie wszystkiego tak, aby można 
było utworzyć nową kulturę, według planów i myśli Bo-
żych. 

W odniesieniu do tego papież Franciszek proponuje 
wizję społeczeństwa jako wielościanu, a więc jako jednej 
bryły o różnorodnych ścianach, z których każda służy 
utrzymaniu całości. Ten model zakłada zaangażowanie  
w jedność każdej z grup społecznych: bogatych i ubogich, 
rządzących i podwładnych, uczonych i prostaczków. 
Mniejszym wymiarem takiej grupy jest z pewnością Za-
kon Rycerzy Kolumba, w którym każdy może znaleźć 
miejsce i czynić miłosierdzie „czy jest księciem, czy żebra-
kiem”, jak słyszymy w tekstach pouczenia o zasadzie mi-
łosierdzia. 

Model wielościanu umożliwia kulturę spotkania anga-
żującą cały lud – wszystkich z pożytkiem dla wszystkich. 
Owocem tego jest pokój społeczny, tak bardzo potrzebny 
współczesnemu światu. Niestety można go łatwo utracić 
poprzez: ograniczenie swobód i wykluczenie różnorodno-
ści; uciszanie roszczeń społecznych i udawanie, że ich nie 
ma; decydowanie o innych z poziomu stołów w gabine-
tach rządzących, bez wysłuchania zainteresowanych. 

Nowa kultura wymaga uznania drugiego takim, jaki 
jest, wykluczając pogardę, odrzucenie i zagłuszanie pra-
gnień i marzeń wszystkich. Nie oznacza to zgody i przy-
zwolenia na niemoralne zachowania, ale w pierwszym 
odruchu buduje płaszczyznę spotkania, wspominany już 
wspólny mianownik. Jego wrogiem jest fałszywie pojęta 
tolerancja, która choć w swej istocie pozwala innym żyć 
obok nas, to w rękach wpływowych środowisk staje się 
faktycznie narzędziem segregacji społecznej, a nawet 
prześladowań. Często doświadcza tego Kościół katolicki, 
który jest zagłuszany przez czołowych postulatorów 

równości i tolerancji, w istocie zaprzeczających temu, co 
głoszą. 

 

Na początek zwykła uprzejmość 

Dużo treści o dialogu i przyjaźni społecznej przekazał 
Ojciec Święty. Jak mówią słowa znanej piosenki 
„Najtrudniejszy pierwszy krok”. Trzeba zacząć od czegoś 
konkretnego i Franciszek przypomina jeden z owoców 
Ducha Świętego, a jest nim uprzejmość. Ona jest oznaką 
otwartości na drugiego człowieka, wyraża stan ducha 
daleki od przykrości i szorstkości, przeciwnie, jest delikat-
na, wspiera i niesie pocieszenie. 

Dobroć płynąca z uprzejmości przelewa się na innych, 
pobudza troskliwość i umie poświecić czas, nakłania do 
myślenia i twórczej pomocy. Ta cecha idzie na przekór 
trendom mody współczesnego świata, prowadzącym do 
izolacji i egoizmu. Proste gesty, zwykłe życzliwe słowa, 
poświęcona komuś uwaga, stanowią istotę braterstwa. 

Jako Rycerze Kolumba stajemy w czołowym szeregu 
świadków Chrystusa. On pierwszy przeszedł drogę odda-
nia swojego życia. Jeden z uczonych w Piśmie słusznie 
powiedział, iż nie ma On względu na osoby (por. Łk 20,21). 
Tak, nasz Pan potrafił wydobyć dobro z każdego człowie-
ka, nawet z największego grzesznika. Od Chrystusa 
uczmy się spotykać bliźnich, prowadzić z nimi dialog  
i budować przyjaźń społeczną. 

 

Vivat Jesus! 
Ks. Krystian Wilczyński KofC 
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01.04. 
Rycerze Kolumba z Rady 17538 przygotowali paczki dla 
40 rodzin z parafii, które dostarczyli 1 kwietnia. (żywność 
z Caritas z Gniezna oraz słodycze zakupione z funduszy 
zebranych w ramach kawiarenki). 
Rycerze z Rady 17050 kolejny raz pomagali rozwozić 
paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących 
wsparcia osób w parafii Św. Klemensa w Warszawie. 
Zespół inicjacyjny z Rady 
17050 przyjął 4 mężczyzn w 
poczet Rycerzy Kolumba. 
Uroczystość odbyła się w 
Parafii Św. Józefa na Kole w 
Warszawie. 
Rycerze Kolumba z Chmielni-
ka z Rady 15416 odwiedzili 
DPS w Słupi Pacanowskiej 
prowadzony przez siostry 
Albertynki z którym współ-
pracują już od kilku lat. Ryce-
rze przekazali środki czysto-
ści oraz słodycze dla pod-
opiecznych DPS.   
 
02.04. 
Delegat Stanowy Krzysztof 
Zuba I Były Delegat Stanowy 
Tomasz Wawrzkowi cz 
uczestniczyli w Nabożeń-
stwie Pasyjnym w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Nagranie 
zostanie wyemitowane w 
TVP. 
Rycerze Kolumba w całym 
kraju włączyli się do Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Pią-
tek. 
Rycerze Kolumba z Rady 15420 Kozienice jak co roku 
również i w tym uczestniczyli w Triduum Paschalnym.  W 
Wielki Piątek Bracia wzięli udział w czytaniu Liturgii Męki 
Pańskiej w Parafia Św. Krzyża w Kozienicach. 
 
03.04. 
Rycerze Kolumba z Rady 14004 uczestniczyli w Adoracji 
przy Grobie Pańskim w Parafii Matki Bożej Częstochow-
skiej w Radomiu. 
 
04.04. 
Rada Rycerzy Kolumba 15 500 z parafii Św. Wawrzyńca w 
Wodzisławiu Śląskim włączyła się w przygotowania do 
Triduum Paschalnego - budując Grób Pański i wystawia-
jąc wartę oraz aktywnie uczestnicząc w obrzędach Liturgii 
Wielkiej Soboty. 
Podczas Triduum Paschalnego pod przewodnictwem ks. 
proboszcza Wiesława Taraski w Parafii Matki Bożej Miło-
sierdzia w Radomiu asystę liturgiczną sprawowali Ryce-
rze Kolumba z Rady 14004. Bracia kilka lat temu powołali 
Okrągły Stół, aby wspomagać miejscową parafię. 

05.04. 
W Wielkim Tygodniu Rycerze Kolumba z parafii Św. Sta-
nisława uczestniczyli w obchodach Triduum Paschalnego. 
Uroczystościom przewodniczył ks. Roman Kuna, a asystę 
liturgiczną pełniło dziewięciu braci. 
 
06.04. 
Rycerze Kolumba Rady 15420 z Kozienic , zapraszają w 

najbliższą niedzielę 11 kwiet-
nia do kościoła p.w. Św. Krzy-
ża, po raz drugi mężczyzn na 
"Męski Różaniec" w Kozieni-
cach. Rozpoczęcie o godz. 
18:00 - Mszą Świętą potem 
wspólna modlitwa- modlitwa 
o łaskę wiary dla mieszkań-
ców Kozienic, o ustanie epide-
mii, w obronie życia nienaro-
dzonych oraz naszych rodzin. 
Rycerze Kolumba z Rady 140-
04 po raz XVII zapraszają ser-
decznie na Męski Różaniec w 
Radomiu. "Zabierz syna, nie 
zapomnij o Ojcu" 11.04.2021 
(niedziela) godzina 15:00 w 
Parafii pw. Świętej Królowej 
Jadwigi. Transmisję Mszy 
Świętej, Różańca oraz konfe-
rencji „Świadectwo Wiary”, 
można oglądać w czasie rze-
czywistym, na kanale YouTu-
be „ Rycerze Kolumba Radom 
Rada 14004”. 
 

10.04. 
Rycerze Kolumba z Rady 17327 we Włocławku - w 11. 
rocznicę katastrofy smoleńskiej - złożyli znicze pod tabli-
cą upamiętniającą poległych. Z kolei w Niedzielę Miłosier-
dzia wzięli udział w Koronce do Bożego Miłosierdzia oraz 
Męskim Różańcu. Modlitwom przewodniczył kapelan 
Rady Ks. Proboszcz o. Damian M. Kosecki CCG. 
Relikwie bł. ks. Michaela McGivney’a po 5 dniach w parafii 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej 
zostały wprowadzone do sanktuarium św. Antoniego w 
Tomaszowie Mazowieckim, gdzie będą do 17 kwietnia. 
Przedstawiciele Rady Stanowej Rycerzy Kolumba w Pol-
sce - Delegat Stanowy Krzysztof Zuba wraz z Byłym De-
legatem Stanowym Tomaszem Wawrzkowiczem spotkali 
się z Księdzem Prymasem - Arcybiskupem Wojciechem 
Polakiem. Rozmowa dotyczyła m.in. działalności Rycerzy 
Kolumba, beatyfikacji księdza Michaela McGivney’a oraz 
Peregrynacji relikwii naszego Założyciela i dzieł Miłosier-
dzia jej towarzyszącej. 
Delegat Stanowy Krzysztof Zuba, Były Delegat Stanowy 
Tomasz Wawrzkowicz oraz Brat Szymon Czyszek spotkali 
się z Ordynariuszem Diecezji Kaliskiej - J.E. Ks. Biskupem 
Damianem Brylem. Rozmowa dotyczyła działalności Ry-

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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cerzy Kolumba i planów rozwoju, a także przygotowywa-
nego przez Rycerzy Kolumba filmu o Świętym Józefie. 
11.04. 
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego odbył się po raz drugi 
"Męski Różaniec" w Kozienicach zorganizowany przez 
Radę 15420. Modlitwę rozpoczęto Koronką do Miłosier-
dzia Bożego oraz Mszą Św. w intencjach: o łaskę wiary dla 
mieszkańców Kozienic, o ustanie epidemii, w obronie ży-
cia nienarodzonych oraz za Rycerzy Kolumba i ich Rodzi-
ny, którą odprawili wspólnie księża Kapelani Ks. Kan. Ka-
zimierz Chojnacki Proboszcz Parafii Św. Krzyża w Kozieni-
cach i Ks. Wiesław Janowski, który wygłosił homilię o Mi-
łosierdziu Bożym. Po Mszy Św. świadectwo wiary wygło-
sił Brat Jan Gajda, który przygotował też rozważania ró-
żańcowe - Tajemnice Chwalebne w oparciu o cytaty za-
czerpnięte z nauczania Ks Abpa Augusta Hlonda. Na za-
kończenie modlitwy różańcowej dokonano aktu zawie-
rzenia Matce Bożej oraz odśpiewano Apel Jasnogórski. 
W Niedzielę Miłosierdzia, w Parafii pw. Św. Jadwigi Królo-
wej w Radomiu odbył się comiesięczny „Męski Różaniec”. 
Mszy Św. przewodniczył Ks. proboszcz Marek Adamczyk 
oraz Kapelan Pomocniczy Rycerzy Kolumba w Polsce -
  Ks. Kan. Wiesław Lenartowicz. Po Mszy Świętej, świa-
dectwo wiary wygłosił gość specjalny - Andrzej Mierze-
jewski, który przedstawił, swoją drogę do pojednania z 
Bogiem i opowiedział, jak dzięki wierze i wsparciu ze stro-
ny Wspólnoty, do której należy, przetrwał trudne mo-
menty w życiu. Następnie mężczyźni udali się na ze-
wnątrz kościoła, aby uczestniczyć w modlitwie różańco-
wej wspólnie rozważając  Tajemnice Chwalebne w oparciu 
o zapisy z Dzienniczka św. Siostry Faustyny. Na zakoń-
czenie uczestników modlitwy pobłogosławił proboszcz 
parafii - Ks. Marek Adamczyk. Ks. Wiesław Lenarto-
wicz  zaprosił na kolejny „Męski Różaniec”, który odbę-
dzie się w niedzielę 09.05.2021 w parafii pw. Św. Piotra 
Apostoła na osiedlu Gołębiów II w Radomiu. Bracia z Ra-
dy 14004 zapraszają również do transmisji z Mszy Świętej 
oraz Różańca Świętego na kanale YouTube: Rycerze Ko-
lumba Radom. 
W Niedzielę Miłosierdzia Rycerze z Rady 17050 w War-
szawie rozdawali po każdej Mszy Świętej wzmacniające 
suplementy diety, które pozyskali wcześniej dzięki 
uprzejmości Brata Andrzeja Malinowskiego prowadzące-
go Fundację „Polski Korpus Pokoju. 
W parafii Hopowo (pow. kartuski) na Kaszubach w diece-
zji pelplińskiej odbyła się Niedziela Rycerska. Do naszego 
Zakonu w trakcie Ceremonii Zasad Rycerskich wystąpiło 
sześciu braci z tej parafii. Wśród gości obecnych na Cere-
monii Przyjęć kilkunastu kolejnych mężczyzn zadeklaro-
wało, że wstąpią w szeregi Rycerzy Kolumba. Dzięki temu 
powstanie nowa rada. 
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego Rycerze Kolumba z Ra-
dy 17607 z Jastrowia (pow. złotowski) uczestniczyli w uro-
czystym wprowadzeniu relikwii Św. Faustyny Kowalskiej. 
Bracia z Rady 17607 z Jastrowia wraz z Delegatem Rejo-
nowym Bartoszem Iłeckim przeprowadzili po Mszy Świę-
tej w kościele Św. Rocha w Złotowie prezentację na temat 
Zakonu Rycerzy Kolumba. Po prezentacji  przeprowadzo-
no Ceremonię Zasad Rycerskich. Przyjęto sześciu nowych 
Braci, w tym Ks. Proboszcza Jacka Salwę. Bracia dziękują 

Bratu Leszkowi Waksmundzkiemu za zasianie ziarna w 
tej parafii i Panu Bogu. Dzięki temu powstał nowy Okrą-
gły Stół w Złotowie. 
Bracia z Rady 17569 z Szydłowca po każdej Mszy Świętej 
w swojej parafii zbierali do puszek pieniądze dla Nikosia w 
ramach akcji "Podaruj Franka Nikosiowi". Zbiórka będzie 
kontynuowana w sąsiednich parafiach 18 i 25 kwietnia. 
Bracia Rycerze z Rady 15947 w Miliczu z ks. kapelanem 
Zbigniewem Słobodeckim prowadzili Koronkę do Miło-
sierdzia Bożego na milickim rynku. 
Rada 16262 Wąbrzeźnie zorganizowała niedzielę rycer-
ską, aby zachęcić mężczyzn z parafii do wstąpienia w sze-
regi Rycerzy Kolumba. 
Rycerze Kolumba z Rady 15632 zapraszali do kościoła Św. 
Barbary w Pionkach na godz. 19:00. wraz z aktorami Te-
atru Resursa z Radomia na Spektakl "Historia Miłosier-
dzia Bożego". Dwaj bracia wcielili się w rolę Apostołów, a 
dwaj inni w rolę legionistów rzymskich. 
12.04. 
W ramach Tygodnia Miłosierdzia Rada 17327 we Wło-
cławku codziennie o godzinie 15.00 uczestniczy w Koron-
ce do Bożego Miłosierdzia przy przydrożnych krzyżach i 
kapliczkach na terenie parafii razem z obrazem Jezusa 
Miłosiernego w intencji ustania pandemii koronawirusa. 
Zespół z Rady Lokalnej 15268 w Rzeszowie, po modlitwie 
różańcowej, Mszy Świętej i homilii Ks. Kapelana przepro-
wadził ceremonię Zasad Rycerskich Miłosierdzia, Jedności 
i Braterstwa. Przyjęto do wspólnoty rycerskiej jednego 
kandydata, a 2 Braci uzyskało pełnię rycerstwa. 
Delegat Stanowy Krzysztof Zuba oraz Były Delegat Sta-
nowy Tomasz Wawrzkowicz spotkali się z Ks. Arcybisku-
pem Grzegorzem Rysiem w Łodzi. Przedstawiciele Rady 
Stanowej podziękowali Ks. Arcybiskupowi za udział w 
Dniu Formacji, omówili działalność Rycerzy Kolumba w 
Polsce i przybliżyli informacje o trwającej Peregrynacji 
Relikwii Błogosławionego Księdza Michaela McGivney’a. 
13.04. 
Gdańscy Rycerze Kolumba zapraszają na uroczyste prze-
kazanie parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w 
Gdańsku Brętowie relikwii Bł. Ks. W. Bukowińskiego - 
polskiego księdza apostoła Kazachstanu w niedzielę 18 
kwietnia o godzinie 8:00. 
Wczoraj Bracia z Rady 15527 ze Słupska dostarczyli ze-
brane dary dla mam z Domu Samotnej Matki w Koszali-
nie. 
14.04. 
Rycerze Kolumba z Czeladzi przeprowadzili publiczną 
modlitwę różańcową o odnowę moralną narodu polskie-
go. W tym miesiącu modlitwa odbyła w drugą środę mie-
siąca o gdzie 19.00. Taki termin będzie teraz w okresie 
letnim do września włącznie. Mimo drobnego deszczu i 
zimna, w modlitwie, której przewodniczył Ksiądz Pro-
boszcz J. Wolski, wraz z rycerzami uczestniczyli parafia-
nie. 
15.04. 
Rada Rycerzy Kolumba 15500 w Wodzisławiu Śląskim z 
parafii św. Wawrzyńca z okazji Dnia Świętości Życia i Du-
chowej Adopcji zorganizowała zbiórkę pampersów i środ-
ków higienicznych dla małych dzieci. Zebrane środki zo-
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stały przekazane samotnym matkom z dziećmi w Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. 
Rycerze Kolumba z Rady 17327 we Włocławku odmówili 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia przy kapliczce Rybnica 
działki. 
Po wczorajszej liturgii w krakowskim kościele św. Marka 
Ewangelisty zacni Bracia z Rady Lokalnej 15128 przepro-
wadzili wzorowo Ceremonię Zasad Rycerskich Miłosier-
dzia, Jedności i Braterstwa. Braterskie grono w Rejonie 1 
powiększyło się o 3 nowych Braci. Do stopnia pełnego 
Rycerstwa w Zakonie awansowało dwóch zacnych Braci 
księży z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, a są to 
Jego Magnificencja Rektor Ks. Prof. Robert Tyrała oraz 
Ks. Prof. Witold Ostafiński. Swoją obecnością zaszczycił 
nas także Ks. Prof. Tomasz Kraj Kapelan z Rady 14000. 
Wspólnym wysiłkiem przystąpiliśmy do tworzenia nowej 
rady lokalnej przy tej katolickiej uczelni. 
Wczoraj Bracia z Rady 15268 Rzeszów wraz z Bratem Ks. 
Bogusławem prowadzili na antenie radia Via Rzeszów 
modlitwę różańcową. 
17.04. 
W sobotę miało miejsce uroczyste przyjęcie relikwii bł. ks. 
Michaela McGivney’a przez ks. proboszcza Grzegorza 
Garbacza i Rycerzy Kolumba z Rady 15767 w Łańcucie. 
Ceremonia rozpoczęła się wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu, podczas którego odmówiono Różaniec oraz 
Litanię do Bł. Ks. Michaela McGivney’a. Następnie pod-
czas Mszy św. Ks. Proboszcz w wygłoszonej homilii 
przedstawił życie i działalność Błogosławionego oraz cele 
i działalność Rycerzy Kolumba. 
Rycerze Kolumba pod przewodnictwem kapelana Ks. 
Wiesława Lenartowicza uczestniczyli w dwuetapo-
wej  rycerskiej rodzinnej wędrówce integracyjnej od źró-
dła do ujścia urokliwej rzeczki Zagożdżonki w puszczy 
kozienickiej. Pierwszy pieszy etap uczestnicy pokonali w 
dniu 17 kwietnia (w sobotę) przemierzając  25 kilometro-
wy odcinek od źródła Zagożdżonki w Helenowie, wzdłuż 
nurtu rzeczk,i do miejscowości Kociołki koło Kozienic. 
Tam przy ognisku, pałaszując pieczone kiełbaski, dzielili 
się wrażeniami z obserwacji unikatowej przyrody. Drugi 
etap, zaplanowany  na 1 maja rodzinnie, planujemy prze-
być także drogą wodną organizując spływ kajakowy nur-
tem Zagożdżonki do ujścia do Wisły w Świerżach Gór-
nych. 
18.04. 
W V Narodowe Czytanie Pisma Świętego Rycerze Kolum-
ba z Rady Lokalnej 15268 w Rzeszowie w parafii pw. Św. 
Jadwigi czytali fragmenty Pisma Świętego na Mszy Świę-
tej. 

Rycerze Kolumba z Rady 15708 w Wejherowie przepro-
wadzili Ceremonię Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa. Do 
Rycerstwa zostało przyjętych dwóch nowych Braci, w 
tym jedną osobę duchowną. 
W sanktuarium św. Antoniego w Tomaszowie Mazowiec-
kim nastąpiło pożegnanie relikwii Błogosławionego Ks. 
Michaela McGivney’a. W uroczystości wzięli udział miej-
scowi księża, w tym Kapelan Rady Ks. Kan. Sławomir 
Klich  oraz Rycerze z Rady 15622 z Wielkim Rycerzem 
Krzysztofem Rumińskim, który przekazał relikwie do pa-
rafii pw. Piotra i Pawła w Łodzi. 
Rycerze Kolumba z Rady 17327 uczestniczyli w modli-
twach przy krzyżach i figurach na terenie parafii Matki 
Bożej Fatimskiej we Włocławku w intencji ustania pande-
mii koronawirusa w ostatnim dniu Tygodnia Miłosierdzia. 
Na uroczystej Mszy Św. Rycerze Kolumba z Rady 15117 
wprowadzili do kościoła Matki Boskiej Nieustającej Po-
mocy relikwiarz Bł. Ks. Władysława Bukowińskiego. Był 
on m.in. więźniem sowieckich Gułagów i misyjnym dusz-
pasterzem w Kazachstanie i całej Azji Środkowej. 
20.04. 
W parafii Góra Puławska Rycerze Kolumba z Rady 17137 
poprowadzili Modlitwę Różańcową przed Relikwią i obra-
zem Bł. Ks. Michaela McGivney’a. 
22.04. 
Podczas Ceremonii Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa 
Rada 17637 z Janowa Lubelskiego przyjęła w swoje szeregi 
dwóch nowych  braci. Zespół z tej rady lokalnej przepro-
wadził pierwszą samodzielną Ceremonię. 
24.04. 
W Kielcach, w Sanktuarium św. Józefa, miały miejsce die-
cezjalne uroczystości dziękczynne za beatyfikację księdza 
Michaela McGivney’a z udziałem Delegata Stanowego 
Krzysztofa Zuby oraz byłego Delegata Stanowego Toma-
sza Wawrzkowicza. Eucharystii Przewodniczył Jego Eks-
celencja Ks. Biskup Jan Piotrowski - Ordynariusz Diecezji 
Kieleckiej. 
26.04. 
Prezydent RP Pan Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył 
naszego Brata w Rycerstwie Marka Fryźlewicza z Rady 
14001 z Ludźmierza (pow. nowotarski) Złotym Krzyżem 
Zasługi. Ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, 
które położyły zasługi dla państwa lub obywateli speł-
niając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obo-
wiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub 
obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne nie-
sienie pomocy oraz działalność charytatywną. Uroczy-
stości nadania odznaczenia odbędą się dnia 3 maja w ko-
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ściele pw. NSPJ w Nowym Targu podczas Mszy Świętej o 
godz. 18.00. 
W niedzielę w Wieluniu przeprowadzona została Cere-
monia Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa. Przyjęto 4 no-
wych Braci, tym samym spełnione zostały warunki do 
powołania nowej Rady w Wieluniu. 
Zespół pierwszy ds. Ceremonii Rady 14004 w Radomiu, 
przeprowadził ceremonię Zasad Rycerskich: Miłosierdzia, 
Jedności i Braterstwa. W trakcie tej ceremonii do rycer-
skiego grona przyjęto dwóch kandydatów, w tym ks. Pio-
tra, Proboszcza Parafii św. Wojciecha w Kowali. 
W Sierakowicach (pow. kartuski) Rycerze z Rady 17030 
przeprowadzili Ceremonię Zasad Rycerskich, Miłosierdzia, 

Jedności i Braterstwa. Przyjęto siedmiu nowych Braci, w 
tym trzech kapłanów. Pełni rycerstwa dostąpiło 20 Braci. 
Mszy Świętej przewodniczył i konferencję dla mężczyzn 
wygłosił JE Ks. Bp Wiesław Szlachetka - biskup pomocni-
czy Archidiecezji Gdańskiej, nasz Brat w rycerstwie. Obec-
nie Rada z Sierakowic liczy 107 Braci. 
28.04. 
Po wieczornej mszy świętej w Bazylice Katedralnej w Tar-
nowie zespół Rady Lokalnej nr 16100 przyjął jednego 
kandydata do swojej Rady. 
 
Koordynator Stanowy ds.PR 
Adrian Pawłowski  

Zacni Bracia Rycerze. 

Trwa miesiąc maj. Miesiąc poświęcony Maryi. Przyro-
da odżyła w swej pełni; pola i lasy wypełniły się wonią 
kwiatów, radosnym śpiewem ptaków oraz pieśniami na 
cześć Maryi. Tak! Maj to właśnie czas szczególnie poświę-
cony Najświętszej Maryi Pannie. Okres, w którym Kościół 
zaprasza nas do pogłębienia relacji z naszą Niebiańską 
Matką, umocnienia i odnowienia więzi miłości i dziecięcej 
ufności. Zapragnijmy więc poznać Ją lepiej i pokochać Ją 
gorąco; oddajmy się Jej opiekuńczym dłoniom, a Ona 
okryje nas płaszczem swej opieki. 

Zapytajmy, zatem ze św. Maksymilianem: „Kim jesteś 
o Maryjo?” Odpowiedzmy równie prędko: 

„Jesteś naszą ukochaną Niepokalaną Matką!”. Maryja 
jest Matką najczulszą, najtroskliwszą, najlepszą. Jako Bo-
garodzica, „Pełna Łaski” Jedyna w sposób najdoskonalszy 
wypełniła w swym życiu Wolę Bożą i wraz ze swym Sy-
nem wyjednała nam łaskę odkupienia, ofiarując się z Nim 
za nas na drzewie krzyża. Tam też Jezus dał nam Ją za 
Matkę oraz ustanowił Niepokalaną Pośredniczką 
Wszystkich Łask, która w wielkiej hojności rozdziela owo-
ce odkupienia. Jak naucza św. Maksymilian, wszelka Łaska 
spływa na nas przez Jej Niepokalane dłonie z Najświęt-
szego Serca Jezusa. Znając ten Jej wielki przywilej, nie mo-
żemy pozostać obojętni.  Widzimy, iż nabożeństwo do 
Maryi jest konieczne dla każdego katolika, niezbędne na 
drodze do naszego uświęcenia i zbawienia. 

Któż więc zaprowadzi nas do Jezusa, jeśli nie Jego 
Matka? Ta, która nosiła go w swym Łonie, Ta która go 
wychowała, Ta która była przy nim zawsze i najdoskona-
lej upodobniła się do naszego Zbawiciela. Tylko Maryja! 
Ona jest drogą łatwą, krótką, doskonałą i pewną, która 
prowadzi prosto do Jezusa. Nie zwlekajmy zatem i roz-
pocznijmy tę wędrówkę z Maryją ku świętości tu i teraz. 

   Polska maryjność bardzo pomaga nam w tej ducho-
wej odnowie, do której wszyscy jesteśmy wezwani. W ten 
piękny wiosenny czas czujmy się zaproszeni przez Maryję 
do uczestnictwa w tzw. „majówkach”-  nabożeństwach 
ku czci Bogarodzicy, które gromadzą wiernych przy ka-
pliczkach i w kościołach na maryjnej modlitwie. Wzywając 
Jej orędownictwa na różańcu, litanii loretańskiej oraz  
w pieśniach, możemy doświadczyć Jej matczynej obecno-
ści oraz prawdziwej radości i pokoju serca. 

Wypełnijmy ten czas szczególnie modlitwą różańco-
wą! Bądźmy świadomi, iż każde Pozdrowienie Anielskie 
daje Maryi niewysłowioną radość. Jest to najpiękniejszy 
ze wszystkich darów, jakie możemy Jej złożyć. 

Niech ten maj będzie dla nas okazją do ożywienia na-
szej relacji z Maryją. Uczęszczajmy na majówki razem  
z naszymi bliskimi. Składajmy Jej w ofierze bukiety słod-
kich Pozdrowień Anielskich i wychwalajmy naszą Niepo-
kalaną Matkę wraz z budzącą się do życia naturą. Może-
my być pewni, iż Maryja w zamian skryje nas w Swym 
Niepokalanym Sercu i poprowadzi prostą drogą do życia 
wiecznego w Królestwie Niebieskim. 

W Polsce nabożeństwa majowe przyjęły się od XIX w. 
i na tle zaborczych najeźdźców: prawosławnej Rosji i lute-
rańskich Niemiec, wkrótce stały się wyznacznikiem kato-
lickiej polskości. Gdy w 1837 r. dotarły one do nas z Za-
chodniej Europy, bardzo szybko zaczęły się upowszech-
niać w wielu stronach kraju, choć jeszcze nieformalnie. 
Dopiero w 1852 r., po raz pierwszy oficjalnie nabożeństwo 
majowe odprawiono w kościele Świętego Krzyża w War-
szawie. Nabożeństwo to jest pochwalnym hymnem  
ku czci Bogarodzicy, w miesiącu Jej poświęconym, kiedy 
w Litanii Loretańskiej wysławiamy Ją przeróżnymi tytuła-
mi prosząc, by była dla nas najlepszą Matką. Oczywiście 
ten kult maryjny w maju jest dodatkowo wzmocniony 

P r o g r a m yP r o g r a m yP r o g r a m y    
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akcentami patriotycznymi wynikającymi z historycznego 
wydarzenia słynnej Konstytucji III Maja 1791 r. oraz inny-
mi historycznymi momentami takimi, jak: obrona Klasz-
toru Jasnogórskiego przed Szwedami ze słynnymi śluba-
mi Jana Kazimierza w 1656 r., czy Wielkie Jasnogórskie 
Śluby Narodu odprawiane przez kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w 1956 r. Wszystkie te wydarzenia stanowiły 
newralgiczne momenty polskiej historii, które zaczęto  
z czasem kojarzyć z majowymi celebracjami liturgicznymi. 

Zachęcam również do zaopiekowania się przydrożny-
mi kapliczkami i krzyżami. Istnieje wokół nas wiele kapli-
czek zaniedbanych, zapomnianych. Postarajmy się choć-
by uprzątnąć teren wokół. Może pomalować zardzewiałe 
elementy, czy ustroić kwiatami. W czasach pandemii mo-
dlitwa przy takich kapliczkach może być alternatywą do 
nabożeństw sprawowanych w Kościołach, gdzie obowią-
zuje limit osób. 

Stańcie w Wyłomie 

W miesiącu maju zachęcam do rozważania tematu 
„mężczyzny – przywódcy”. Posłuży nam do tego Film  
o Przywództwie z serii Stańcie w wyłomie, który można 
obejrzeć klikając w link youtu.be/zzXJvRsvv04. Zobaczy-
my w nim przesłanie pilota myśliwców skierowane do 
mężczyzn… 

Tydzień dla rodzin 

W ramach tego programu możemy zorganizować  
w swojej parafii jeden specjalny tydzień w roku, którego 
celem jest ukazanie istotnego znaczenia rodziny, jako 
fundamentu społeczeństwa i Kościoła. Program ten ma 
za zadanie umocnienie więzi w społeczności parafialnej 
oraz potwierdzenie znaczenia katolickiego życia rodziny. 
Możemy na przykład: w miesiącu maju zorganizować 
codzienną, rodzinną majówkę przy przydrożnych kaplicz-
kach, a na zakończenia tygodnia zorganizować spotkanie 
integracyjne dla całych rodzin. 

V niedziela miesiąca 

W maju wypada V niedziela miesiąca, dlatego zachę-
cam do włączenia się do programu w kategorii Wiara 
„Różaniec V Niedzieli Miesiąca”. Do wykorzystania mamy 
rozważania Tajemnic Chwalebnych Różańca Świętego 
przygotowanych przez Brata Adama Maślanego. 

Tajemnice chwalebne 

1. Zmartwychwstanie 

Jezus spotyka się z uczniami po zmartwychwstaniu. 
Zamiast radości i szczęścia na ich twarzach maluje się 
strach, niewiara, lęk. Czy cud obecności Boga w moim 
życiu owocuje nadzieja i odwagą? Jak odpowiadam Bogu 
na łaskę mojego powołania? Odkrywanie powołania to 
nieustanne rzucanie się w morze, by dotrzeć na spotkanie 
z Jezusem. Okrzyk Jana: „To jest Pan!" budzi Piotra do 
odpowiedzi. Rozpoznać Jezusa, jako PIERWSZEGO = po-
wołanie. Kiedy doświadczę piękna Boga, uwierzę w Niego 
i Jemu, wtedy wyruszę na drogę powołania. Rzucić się 
w morze = niepewność, ryzyko, ale ma się moc, bo widzę 
Cel. 

2. Wniebowstąpienie 

Dlaczego odchodzi? Czy rzeczywiście opuszcza? Taki 
bieg życia nie jest kaprysem. To człowiek  opuszcza, zo-
stawia, nie jest mu obcy syndrom "trzaskających drzwi".  
A Jezus? Odchodzi, aby wrócić. Można dojrzeć w tym po-
stępowaniu Jezusa Tego,  który jest Bogiem Żyjących. Nie 
jest Bogiem utartych ścieżek, nie jest Bogiem stereoty-
pów, przeterminowanych wyroków i skostniałych decyzji. 
Jest Bogiem, który nieustannie stwarza świat. Kiedy wy-
daje się mi, że odchodzi, to tylko po to, aby ponownie i na 
nowo zapukać do drzwi mojego życia. 

3. Zesłanie Ducha Świętego 

"Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle 
w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni 
wam wszystko, co Ja wam powiedziałem." Duch Święty 
jest nam darowany, jako Archanioł Bożej Łaski.  Gdzie On 
jest? Duch Święty potrafi odnaleźć specyficzny czas spo-
tkania, aby wejść w serce i pouczyć „o wszystkim". On 
dotyka Bogiem, aby budzić mnie do Łaski. Sedno spotka-
nia leży w odpowiedzi człowieka - pozwolić sobie do-
świadczyć Poranka Łaski. Kiedy rano się budzę, przycho-
dzi nowy dzień. Kiedy budzi mnie Duch Święty światłem 
słońca Bożej Łaski, przychodzi droga mojego życiowego 
powołania. Może w tym  zdaniu „On was wszystkiego 
nauczy" to „wszystko"  - to  Bóg? 

 4. Wniebowzięcie NMP 

Maryja jest wzorem życia w pełni dla Boga. Tak jak 
kwiat, kiedy przebijają się pierwsze listki z ciemności zie-
mi, zbliża się do promieni słońca, tak powołanie wymaga 
trudu i cierpienia. Następnie kwiat otwiera swoje niepo-
kaźne pączki: przemienia się w kwiat... To jest właśnie 
życie łaską powołania. Życie, które trwa w Bożym świetle, 
odbija już tu na ziemi piękno Nieba... Czy nie tak samo 
jest z kwiatem - piękno tęczowych kwiatów na łące odbi-
ja jasność słońca? Dlatego warto zbliżać się do Boga, aby 
spotkać Go w świątyni własnego powołania. 

 5. Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi 

 Tak jak wschodzące słońce staje się horyzontem no-
wego dnia i pewnością życia, posyłając ziemi promienie 
ciepła i światła, tak Chrystus Powołujący wchodzi na 
szlak mojego życia, aby darować promienie nadziei... 
Wszystko po to, aby uświadamiać mi piękno ziemi w per-
spektywie Nieba. Horyzont ma  swoją specyfikę - nigdy 
się nie kończy. Tak samo powołanie nie ma granic, jest 
łaską, która czyni mnie człowiekiem nieskończenie pięk-
nym i wartościowym. Czy żyję z odwaga moim powoła-
niem? Co czynię, kiedy staje na mojej drodze, naprzeciw 
mnie i mówi: „Witaj! Daruję ci moc, której ci nikt nie od-
bierze, choćbyś umarł, żyć będziesz!" Maryja jest Królową 
każdego powołania, bo jest odważna. 

Pamięć o przodkach 

„Naród, który nie szanuje swojej przeszłości nie zasłu-
guje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przy-
szłości” Niech te słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego 
przyświecają nam w najbliższym czasie. Zachęcam w mie-
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siącu maju, aby Rady otoczyły troską groby naszych 
przodków, groby ofiar wojennych, lub inne miejsca upa-
miętniające osoby lub wydarzenia znaczące dla Narodu 
Polskiego. 

Nagrody Najwybitniejszej Rady 
Zacni Bracia, 

do końca Roku Bratniego 2020/21pozostały tylko dwa 
miesiące, dlatego jeszcze raz przytoczę informacje zwią-
zane z Nagrodami Najwybitniejszej Rady. 

W związku z panującą pandemią zostały zmienione 
wymogi: 

Nagroda im. Ks. McGivney’a. 

Aby otrzymać te nagrodę, Rada musi wykonać lub 
przekroczyć cel członkowski w wysokości 4% wzrostu 
liczby członków netto, lecz nie mniej niż 2 członków. 

Nagroda im. Kolumba. SP-7 

Aby otrzymać tę nagrodę, Rada musi przeprowadzić  
i przedłożyć sprawozdanie z realizacji 10 programów
(zamiast 16) w tym: 

 - co najmniej 2 programy w każdej kategorii: Wiara, 
Rodzina, Społeczność, Życie 

 - 2 dodatkowe programy w dowolnej kategorii 

Formularze Bratnie 

 - Zgłoszenie Personelu Programowego(#365) na Rok 
Bratni 2020-2021 przed 15 lipca 2020r. 

 - Doroczny Formularz Sprawozdawczy nt Bratniej 
Działalności(#1728) za rok 2020 – przed 15 stycznia 2021r. 

Wszystkie zgłoszenia do nagród należy przesyłać za 
pomocą programu SCS TOOL. 

Opłacone zobowiązania wobec Rady Najwyższej. 

Dlatego zachęcam Braci, aby dokładnie przyjrzeć się  
w swoich Radach, jakie działania muszą jeszcze zostać 
podjęte, aby spełnić wymogi i otrzymać nagrodę Najwy-
bitniejszej Rady. 

  Zachęcam do wypożyczania wystawy „Jaś w Drodze”, 
która uświadamia dzieciom, młodzieży i dorosłym to, że 

życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Kon-
takt na maila: programy@kofc.pl  

Przekazywanie darowizn na ochronę życia ludzkiego 
jest możliwe przez poniższy link: 

www.kofc.pl/jaswdrodze 

Zapraszam także do włączenia się w działania pionu 
programowego. Wszystkich rycerzy, którzy chcieliby 
uczestniczyć w tworzeniu programów zachęcam do kon-
taktu mailowego na adres programy@kofc.pl lub telefo-
nicznego pod numerem 660516470. 

 

Ważne wydarzenia na najbliższy czas 
 
- 1 maja – Wspomnienie Św. Józefa Rzemieślnika, 
 – Pierwsza Sobota Miesiąca, 
- 2 maja – V Niedziela Wielkanocna, 
- Uroczystość NMP Królowej Polski, 
– Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 
- 3 maja – Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja, 
- 4 maja – Św. Floriana, żołnierza, męczennika – Patrona 
Strażaków, 
- 7 maja – Najświętszej Maryi Panny Matki Łaski Bożej, 
- Pierwszy Piątek Miesiąca 
- 8 maja – Św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i mę-
czennika, głównego Patrona Polski, 
- 9 maja – VI Niedziela Wielkanocna 
- 13 maja – Wniebowstąpienie Pańskie 
- Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej, 
- 15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodziny, 
- 16 maja – VII Niedziela Wielkanocna 
- Św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, Patrona 
Polski, 
- 18 maja – 101 urodziny Świętego Jana Pawła II, 
– Dzień modlitw i Mszy Świętych w intencji zaprzestania 
aborcji w Polsce, 
- 23 maja – Niedziela Zesłania Ducha Świętego (zielone 
świątki) 
- 24 maja – Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki 
Wiernych, 
- 26 maja – Dzień Matki, 
- 30 maja – Niedziela, Święto Trójcy Świętej, 
- 31 maja – Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny. 
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Miesiąc kwiecień,  również obfitował w liczne Ceremo-
nie, dzięki którym wielu mężczyzn wstąpiło w szeregi 
Zakonu Rycerzy Kolumba, a wielu Braci dostąpiło pełni 
Rycerstwa. 

Już w drugi dzień Świąt Wielkanocnych 5 kwietnia Ra-
da 16462 z Gorzyc w parafii Świętego Anioła Stróża prze-
prowadziła ceremonię podczas, której pełni Rycerstwa 
dostąpiło 15 Braci. Tego samego dnia Rada 16014 z Cie-
chocinka przyjęła 1 mężczyznę, również 5 kwietnia Rada 
15622 z Tomaszowa Mazowieckiego podczas Ceremonii 
przyjęła 1 mężczyznę. Natomiast w Toruniu Rada 15078 w 
dniu 6 Kwietnia przeprowadziła ceremonię  zasad MJB i 
przyjęła 1 mężczyznę do naszego zakonu, a 1 Brat dostą-
pił pełni Rycerstwa. 

11 kwietnia Rada 17607 z Jastrowia w parafii św. Rocha 
w Złotowie przeprowadziła Ceremonię, dzięki której sze-
regi Rycerzy Kolumba zasiliło 6 mężczyzn w tym ksiądz 
Proboszcz Jacek Salwa. 

Również 11 kwietnia na kaszubach w miejscowości 
Hopowo i Brusy odbyły się Ceremonie MJB,  podczas któ-
rych do Zakonu Rycerzy Kolumba Rady 16964 wstąpiło 6 
mężczyzn w tym ks. Proboszcz, a do Rady 16999 w Bru-
sach 2 mężczyzn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejna Ceremonia odbyła się w 12 kwietnia w Rzeszo-
wie . W szeregi Rady 15268 wstąpił 1 mężczyzna, a 2 przy-
stąpiło do pełni Rycerstwa.    

14 kwietnia Rada 15128 z Krakowa w kościele św. Mar-
ka Ewangelisty przeprowadziła Ceremonię, podczas któ-
rej przyjęła w swoje szeregi 3 mężczyzn, a 2 zacnych Braci 
księży z Uniwersytetu Jana Pawła II awansował do pełni 
rycerstwa. 

16 kwietnia Ceremonia Zasad Rycerskich została prze-
prowadzona przez Radę 15415 z Nakła nad Notecią, gdzie 
został przyjęty 1 Brat do pełni rycerstwa. 

18 kwietnia Rada 15708 z Wejherowa przeprowadziła 
Ceremonię MJB, do rycerstwa przyjęto 2 Braci w tym jed-
nego duchownego. 

20 kwietnia Rada 15767 z Łańcuta przyjęła 2 nowych 
Braci w tym ks. Proboszcza Grzegorza Garbacza, a 6 Braci 
dostąpiło zaszczytu pełni Rycerstwa  

21 kwietnia Rada 17637 z Janowa Lubelskiego podczas 
Ceremonii MJB przyjęła 2 mężczyzn do Zakonu Rycerzy 
Kolumba. Była to pierwsza samodzielnie  przeprowadzo-
na Ceremonia- gratulacje!   

Także 21 kwietnia Rada 17327 z Włocławka przyjęła 1 
mężczyznę do naszego Zakony oraz Rada 16014 z Ciecho-
cinka 2 nowych Braci w tym ks. Prałata Wojciecha Rezy-
denta. 

23 kwietnia Rada 17030  z Sierakowic przyjęła 7 kan-
dydatów,  w tym 3 kapłanów. Mszy Św. przewodniczy JE 

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    
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Ks. bp pomocniczy archidiecezji gdańskiej Wiesław Szla-
chetka należący do Rady Rycerzy Kolumba w Sierakowi-
cach.   

24 kwietnia Rada 17586 z Radomia przeprowadziła 
Ceremonię, podczas której przyjęto 2 nowych mężczyzn. 
Również w tym dniu Rada 15416 z Chmielnika podczas 
Ceremonii przyjęła 7 mężczyzn do Zakonu Rycerzy Ko-
lumba.  

26 kwietnia Rada 17294 w Wieluniu podczas Ceremo-
nii MJB przyjęto 4 nowych mężczyzn i dzięki temu speł-
niony został warunek, aby powstała nowa rada. 

Również 26 kwietnia Rada 14004 z Radomia  przepro-
wadziła Ceremonię MJB, podczas której przyjęto 2 no-
wych mężczyzn.  

27 kwietnia Rada 16100 z Tarnowa w Bazylice Kate-
dralnej w trakcie Ceremonii przyjęła 1 mężczyznę do swo-
jej Rady. 

29 kwietnia w Łebie Rada 17316 przeprowadziła Cere-
monię, podczas której został przyjęty 1 mężczyznę do 
Zakonu Rycerzy Kolumba.   

30 kwietnia Rada 16015 ze Zduńskiej Woli do grona 
Braci Zakonu Rycerzy Kolumba  przyjęła 4 mężczyzn, a 
na zakończenie Ceremonii kapelan Rady ks. prałat Da-
riusz Kaliński pobłogosławił nowych Rycerzy relikwiami 
bł. Ks. M. McGivneya. 
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" Czasami czujemy się jak byśmy byli tylko kroplą  
w morzu, jednak to morze byłoby mniejsze bez tej 
brakującej kropli." 
 
Św. Matka Teresa z Kalkuty 

 

Tak niewiele potrzeba, aby uczynić coś dobrego. Wy-
starczy się zatrzymać.  Tak uczynił pewien Samarytanin, 
gdy zobaczył bliźniego w potrzebie. Nie zastanawiał się, 
nie kalkulował. Nie szukał wymówek i nie zrzucał odpo-
wiedzialności na innych. Pomagał, ponieważ widział   
w drugim człowieku swojego brata.  

W Niedzielę Miłosierdzia zakończyliśmy kolejny pro-
jekt misyjny Rycerzy Kolumba Polska, realizowany 
wspólnie z Ekstremalną Drogą Krzyżową pod hasłem 
„Wędrujący drogą Samarytanin”. Tym razem naszą po-
mocą objęliśmy misję w Bukanga, w Tanzanii prowadzoną 
przez Zgromadzenie Sióstr Dobrych Samarytanek, które 
założyła siostra Rut Marzanna Ciesielska. Siostry od kilku 
lat rozbudowują Centrum Dobrego Samarytanina i czu-
wają nad jego rozwojem. Pomagają każdemu, kto zapuka 
do drzwi ich misji - bezdomnym i porzuconym,   chorym 

na trąd i AIDS, a także  osobom z zaburzeniami psychicz-
nymi, które są wykluczane ze społeczności. Potrzeby mi-
sji są ogromne i każda forma pomocy jest na wagę życia  
i zdrowia osób, które znajdują tam schronienie. Wierzę, że 
wsparcie którego udzieliliśmy misji w Bukanga to nie jed-
norazowa akcja, ale początek systematycznej pomocy, 
którą obejmiemy potrzebujących braci i siostry w jednym 
z najbiedniejszych krajów na świecie, w Tanzanii. 

Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaanga-
żowali się w wielkopostne pomaganie na trasach Ekstre-
malnych Dróg Krzyżowych. Dziękuję za każdy kilometr, 
który stał się złotówką. Dziękuję, że jesteście otwarci na 
niesienie bezinteresownej pomocy najuboższym. W spo-
sób szczególny dziękuję bratu Robertowi Komorskiemu 
za stworzenie możliwości współpracy z EDK, oraz sio-
strze Mironie Turzyńskiej za promowanie naszego dzieła  
i wskazanie misji,  która czekała na naszą pomoc. 

Vivat Jesus! 
 
Jerzy Ochlak 
Dyrektor ds. Misji  
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

M i s j eM i s j eM i s j e    

C h w a l c i e  ł ą k i  u m a j o n e . . .C h w a l c i e  ł ą k i  u m a j o n e . . .C h w a l c i e  ł ą k i  u m a j o n e . . .    
Vivat Jesus drodzy Bracia ! 

Trwa miesiąc maj. Jak głosi przysłowie maj 
to miesiąc bogaty w kwiaty i bardzo ważne 
dla Polaków daty. Maj to zdecydowanie mie-
siąc roślin ich przepięknych kwiatów o za-
chwycającym zapachu. Często to one wpro-
wadzają nas w dobry nastrój, chociaż nawet 
nie zdajemy sobie z tego sprawy. W naszej 
strefie klimatycznej miesiąc maj uważany jest 
za najpiękniejszy w całym roku. Kiedy wiosna 
„buchnie majem", cała przyroda zadziwia 
pięknem, kolorami i zapachem świeżości. Następuje czas 
rozkwitu, potem zaczyna się proces dojrzewania, zakoń-
czony u schyłku lata.   

Maj to przede wszystkim także miesiąc, który w pol-
skiej rzeczywistości i pobożności utrwalił się jako czas 
szczególnej pamięci, czci i kultu Matki Bożej. 

Słynne „majówki” – nabożeństwa, odprawiane wie-
czorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przy-
drożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Pol-
ski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska, do któ-

rej niedawno dodano nowe wezwanie. ,,Matko 
Miłosierdzia” umiejscowione po wezwaniu: 
„Matko Łaski Bożej”. Za wprowadzeniem no-
wego tytułu Matki Bożej w Litanii Loretańskiej 
przemawiają racje teologiczne, liturgiczne  
i pastoralne. Maryja, będąc matką Jezusa 
Chrystusa, jest matką okazanego w Nim Bo-
żego Miłosierdzia (Ef 2,4-10). Dała temu wy-
raz w słowach wypowiedzianych do Św. Elż-
biety: „miłosierdzie Jego z pokolenia na poko-
lenie” (Łk 1,50). 

Litanię Loretańską można uznać za jeden z najwspa-
nialszych hymnów ku czci Niepokalanej Maryi. W modli-
twie tej wysławiamy wszystkie cnoty i łaski, jakimi Bóg 
obdarzył Najświętszą Pannę. 

Początków nabożeństw majowych należy szukać  
w pieśniach sławiących Maryję, znanych na Wschodzie 
już w V wieku. Na Zachodzie pojawiły się na przełomie 
XIII i XIV wieku, dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi 
X. Zachęcał on, by wieczorami gromadzić się na wspólnej 
modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki. 
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Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się popu-
larne w całej chrześcijańskiej Europie. Jeden z mistyków 
nadreńskich, dominikanin bł. Henryk Suzo, w swoich tek-
stach wspomina, że jeszcze jako dziecko w maju zbierał 
na łąkach kwiaty i zanosił je Maryi. W XVI w. upowszech-
nieniu nabożeństwa sprzyjał wynalazek druku. Po raz 
pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi w wyda-
nej w 1549 r. w Niemczech książeczce „Maj duchowy”, 
która była odpowiedzią na Reformację.  

W wielu żywotach świętych oraz kronikach zakonnych 
można wyczytać o majowym kulcie Maryi Panny. Do-
brym przykładem jest św. Filip Nereusz, który gromadził 
dzieci przy figurze Matki Bożej, zachęcał do modlitwy i do 
składania u jej stóp kwiatów. Podobne zwyczaje opisują 
XVII wieczne kroniki włoskich dominikanów. 

Inicjatorem nabożeństw majowych był żyjący w Ne-
apolu na przełomie XVII i XVIII wieku jezuita o. Ansolani. 
Organizował on w kaplicy królewskiej koncerty pieśni 
maryjnych, które kończył błogosławieństwem Najświęt-
szym Sakramentem. Wielkim propagatorem tej formy 
czci Matki Bożej był też jezuita, o. Muzzarelli. Mimo kasa-
ty jezuitów przez Klemensa XIV, o. Mazurelli wprowadził 
nabożeństwo majowe w kościele Il Gesu w Rzymie. Pa-
pież Pius VII obdarzył tę modlitwę odpustami. W 1859 r. 
kolejny następca św. Piotra - Pius IX - zatwierdził obo-
wiązującą do naszych czasów formę nabożeństwa majo-
wego, składającego się z Litanii Loretańskiej, nauki kapła-
na oraz uroczystego błogosławieństwa Najświętszym 
Sakramentem. 

Litania Loretańska powstała prawdopodobnie już  
w XII w. we Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję 
Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 r. papież       Sykstus V. 
Litania ta swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości 
Loreto, gdzie była niezwykle popularna. Ponieważ często 
modlący się dodawali do niej własne wezwania, w 1631 r. 
Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania  
w tekście samowolnych zmian. Nowe wezwania posiada-
ły aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju mariologii.  
W Polsce jest o jedno wezwanie więcej. W okresie mię-
dzywojennym, po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską 
uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 
za zgodą papieża Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie 
„Królowo Polski”. 

W Polsce nabożeństwo majowe pierwszy raz odpra-
wiono w 1837 r. w kościele św. Krzyża w Warszawie.  
W niespełna 30 lat rozszerzyło się po całej polskiej ziemi. 
Dziś nie ma świątyni katolickiej, gdzie nie byłoby odpra-
wiane. Medaliki, szkaplerze, Godzinki ku czci Najświętszej 
Maryi Panny, koronacje, pielgrzymki do sanktuariów ma-
ryjnych - wszystko to stanowi bogaty wachlarz kultu ma-
ryjnego. 

Dlaczego akurat w Polsce Maryja jest obdarzana taką 
czcią? Czy możemy mówić o fenomenie maryjnym w na-
szym kraju? W polskiej pobożności już od wieków Maryja 
zajmuje wyjątkowe miejsce. Pod koniec XIII w. istniało 
ponad 370 kościołów pw. Wniebowzięcia NMP; pierwszy 
hymn kościelny i narodowy zatytułowano "Bogurodzica". 

W XIII w. zaczynają przybywać do Polski zakony, które 
szerzą kult maryjny. Od XVI w. w Polsce obchodzono sie-
dem świąt maryjnych. Nie możemy zapomnieć, że dwóch 
wielkich Polaków, Św. Jan Paweł II i kard. Stefan Wyszyń-
ski byli gorliwymi czcicielami Matki Bożej. Swoim zawie-
rzeniem i osobowościami wywarli wielki wpływ na po-
bożność maryjną w Polsce. I jakże tutaj nie wspomnieć  
o Wielkim Królu Janie Kazimierzu i jego hołdzie złożonym 
Maryi – Jasnogórskie Śluby Narodu oraz ich dopełnienie 
poprzez złożenie przez niego swojej korony u stóp Panny 
Najświętszej. 

Maryja w życiu Jana Pawła II 
Całe swoje życie Karol Wojtyła oddał Matce Bożej. 

Jako papież zawierzył Jej swój pontyfikat. Często powta-
rzał: „Miłujcie Maryję! Z tej miłości nie przestawajcie czer-
pać siły dla waszych serc”. 

Szczególnym miejscem dla Jana Pawła II była Jasna 
Góra w Częstochowie, najważniejsze polskie sanktuarium 
maryjne. Papież często powtarzał, że właśnie tam bije 
serce całego narodu. Jeszcze zanim Karol Wojtyła został 
następcą św. Piotra, pielgrzymował do Matki Bożej Czę-
stochowskiej ponad sto razy. Już, jako Ojciec święty przy-
bywał do klasztoru w czasie kolejnych pielgrzymek. 

Jak Ważna była Matka Boża w życiu i codzienności 
Jana Pawła II relacjonuje ks. abp Mieczysław Mokrzycki 
osobisty sekretarz Papieża. 

,,Jan Paweł II swoje cierpienie zawierzał Maryi. Tak jak 
zawierzał Jej wszystkie swoje troski, całe życie. Każdego 
dnia zawierzał Jej swoją posługę Piotrową. Miał do Niej 
wielkie nabożeństwo. Nie było dnia bez Różańca. Odma-
wiał go, kiedy tylko mógł. Bywało, że modlił się tak kilka 
razy dziennie. Bardzo pilnował też majówek. W maju nie 
było dnia bez Litanii Loretańskiej. Chodziliśmy razem na 
taras, gdzie była mała kapliczka z figurą Matki Bożej Fa-
timskiej. Tam razem – Ojciec Święty, ksiądz Stanisław i ja 
– śpiewaliśmy Litanię Loretańską, a w czerwcu – Litanię 
do Serca Jezusowego. Matka Boża była dla niego, jak  
w litanii, Wieżą Dawidową, Arką przymierza i Uzdrowie-
niem chorych. Była Królową Polski, co miało dla niego 
szczególne znaczenie. Jan Paweł II o tajemnicy modlitwy 
nigdy nie mówił, ale czuło się, że kiedy się do Niej zwracał 
i kiedy Jej dziękował, dziękował też za to, co zrobiła dla 
Polski. Dziękował każdego dnia. Widziałem, że w święta 
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maryjne był bardziej radosny, rozpromieniony. Widzia-
łem to nie tylko ja , ale każdy, kto z Ojcem Świętym  
w miarę regularnie się spotykał. Ale on doskonale wie-
dział, jak wielką rolę w naszym życiu odgrywa Matka Bo-
ża i że jest naszą orędowniczką. 

Dobrze pamiętam te modlitwy różańcowe transmito-
wane przez Radio Watykańskie w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca. Pamiętam, bo przychodziłem na dziedziniec 
świętego Damazego jeszcze jako student. Ojciec Święty 
najpierw spotykał się z wiernymi w kaplicy oratorium 
Pawła VI. To była mała kaplica. Potem spotkania przenio-
sły się na dziedziniec świętego Damazego, krużganek 
wewnątrz Watykanu, gdzie mieściło się więcej ludzi. Tam 
właśnie, jeszcze jako student, uczestniczyłem w Różańcu 
z Ojcem Świętym. Potem, kiedy byłem już sekretarzem, 
spotkania te przeniesiono do Auli Pawła VI, ponieważ 
coraz więcej ludzi chciało w nich uczestniczyć. Piękne to 
były modlitwy – bardzo dobrze przygotowane, przepla-
tane śpiewem. Wszystko szło w świat przez radio. Można 
powiedzieć, cały świat odmawiał z nim Różaniec. Ojciec 
Święty cieszył się tym bardzo. Był szczęśliwy, że tłumy  
w Auli i wielu przy radioodbiornikach modliło się do Ma-
ryi. Modliło się, przesuwając paciorki różańca, modlitwą 
tak bliską jego sercu. Byty też dni modlitwy różańcowej 
dla młodzieży, były połączenia z różnymi miastami, pań-
stwami, kontynentami… 

Ojciec Święty zawsze czuwał nad świętem Matki Ko-
ścioła w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego. Po-
tem 8 grudnia, kiedy czcimy Niepokalane Poczęcie Maryi. 
Po południu jeździł na plac Hiszpański, by złożyć kwiaty 
przed figurą Matki Bożej. Ale tak naprawdę każda sobota 
była dla Ojca Świętego świętem maryjnym. Kto go znał, 
wiedział, bo widział dobrze, że w soboty był bardziej po-
godny niż zwykle, że się tymi sobotami po prostu cieszył. 
Obchodził każde maryjne święto. Wszystkie były dla nie-
go ważne. (…) 

(…) Większym sanktuariom maryjnym Ojciec Święty 
ofiarowywał albo złotą różę, albo różaniec. I jeszcze 
wszystko mówiący gest z Roku Jubileuszowego. Dnia 12 
maja w Fatimie Ojciec Święty złożył u stóp figury Matki 
Bożej pierścień z wygrawerowanym napisem: Totus Tuus. 
Ten pierścień zaraz po wyborze na Stolicę Piotrową do-
stał od prymasa Wyszyńskiego. 

ks. abp Mieczysław Mokrzycki  

– fragment książki „Najbardziej lubił wtorki” 

„To jest teraz twoja Mama” – powiedział małemu Ka-
rolowi jego ojciec przed obrazem Matki Bożej Anielskiej w 
Kalwarii Zebrzydowskiej, po śmierci Emilii – wiernej żony i 
kochającej mamy. Dziewięcioletni, wówczas, chłopiec 
miał o tym pamiętać przez całe swoje późniejsze życie, 
umieszczając w swoim herbie biskupim dwa proste, ale 
jakże ważne słowa: Totus Tuus, czyli Cały Twój. 

Matka Boża Fatimska a zamach na Papieża Jana 
Pawła II, którego 40 rocznica przypada w tym roku 

13 maja 1981 r. na placu św. Piotra rozległy się strzały. 
Jan Paweł II miał wówczas zginąć. Mówią to wszyscy: kry-

minolodzy, lekarze, a nawet sam zamachowiec. Wybu-
chła panika, a papieża, ciężko ranionego w brzuch i w rę-
kę natychmiast przewieziono do kliniki w Gemelli, gdzie 
rozpoczęła się kilkugodzinna dramatyczna walka o jego 
życie. Cały świat zwrócił swe oczy ku Stolicy Piotrowej  
i w ogromnym napięciu śledził napływające doniesienia. 
Wszyscy zadawali sobie pytanie, czy Jan Paweł II przeży-
je.  

A jednak miało miejsce coś, co dla nas stało się bez 
wątpienia cudem. Papież, choć po ludzku bezbronny  
w tym starciu, nie był jednak sam. Po zamachu powie-
dział: „Byłaś mi Matką zawsze, a w sposób szczególny 13 
maja 1981 r., kiedy czułem przy sobie Twoją opiekuńczą 
obecność… We wszystkim, co się wydarzyło, zobaczyłem 
– i stale będę to powtarzał – szczególną matczyną opiekę 
Maryi”. Mówi się, że to Maryja kierowała kulą. Sam pa-
pież powiedział: „Czyjaś ręka strzelała, ale inna ręka pro-
wadziła kulę”. Nasza Matka rozciągnęła nad papieżem 
płaszcz bezpieczeństwa i miłości matczynej. W taki sam 
sposób kocha i nas. Wyciąga swą dłoń, aby dodać nam 
otuchy, wiary i otworzyć oczy na działanie Ducha Święte-
go. Jednak... Czy zawsze to zauważamy?  

Czyż Bracia nie można mieć wrażenia, że podobnie jak 
w 1981 r. Maryja poprowadziła kulę zamachowca na placu 
św. Piotra, tak też prowadzi kule nieszczęść, które miały-
by nas dosięgnąć. Ona zatem chroni nas w każdej sekun-
dzie naszej ziemskiej pielgrzymki do nieba. 

Stanisław Dziwisz, wieloletni sekretarz Ojca Świętego 
był świadkiem wydarzeń na Placu Św. Piotra sprzed 40 
lat. W rozmowie z Biurem Prasowym Archidiecezji Kra-
kowskiej wspominał z jakiego powodu dokonano zama-
chu: niektórzy obawiali się Jana Pawła II, uznano go za 
niebezpiecznego ze względu na głoszone przez niego 
przesłanie. Panowało wtedy przeświadczenie, że przy-
szłość należy do marksizmu, a komunizm rozprzestrze-
niał się w Europie. –  Jan Paweł II wszystko to odwrócił. 
Stwierdził, że przyszłość należy do solidarności między-
ludzkiej, miłości, sprawiedliwości, wolności sumienia, 
człowieka i narodów – powiedział kardynał. 

Jan Paweł II jako prawdziwy Pasterz Kościoła zawsze 
był otwarty na wiernych. – Papież lubił człowieka. Jego 
miłością był Jezus Chrystus, jednak również zawsze trak-
tował z wielką miłością ludzi (…) on się cieszył ze spotkań 
z nim, a oni z tego bardzo korzystali – wspominał kardy-
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nał. 13 maja 1981 roku Ojciec Święty, kierując się tą miło-
ścią do wiernych, objeżdżał plac św. Piotra, by pozdra-
wiać zebranych pielgrzymów. To właśnie wtedy z tłumu 
padły zdradzieckie strzały, a papież osunął się bezwład-
nie w ramiona ks. Stanisława Dziwisza. Natychmiast 
przewieziono go do szpitala. 

Swoje cierpienie Papież ofiarował w intencji Kościoła  
i świata. – ,,Byłem po zamachu w karetce. gdy jeszcze 
miał świadomość, modlił się coraz bardziej cicho. I słysza-
łem jak ofiarował to cierpienie za sprawy Kościoła, a tak-
że o to, by zachowano troskę o życie człowieka”                               
– mówił kardynał. Jan Paweł II nie pytał kto dokonał za-
machu, ale przebaczył mu już przed wejściem do kliniki. 
W swojej książce ,,Pamięć i tożsamość” pisał: „Pamiętam 
tę drogę do szpitala. Zachowałem jeszcze przez pewien 
czas świadomość. Miałem poczucie, że przeżyję. Cierpia-
łem, był powód do strachu, ale miałem taką dziwną uf-
ność. Mówiłem do księdza Stanisława, że wybaczam za-
machowcowi”. W szpitalu z powodu upływu krwi stracił 
przytomność. Lekarze stwierdzili, że ciśnienie spada,  
a bicie serca jest coraz mniej odczuwalne. Poproszono 
ówczesnego sekretarza Jana Pawła II – Stanisława Dziwi-
sza, o udzielenie Ojcu Świętemu na sali operacyjnej sakra-
mentu chorych na wypadek śmierci. 

Po udanej operacji papieża spotkało kolejne niebez-
pieczeństwo: rozwijający się po przetoczeniu krwi wirus 
cytomegalii stanowił według lekarzy ogromne zagroże-
nie dla jego życia. Podkreślali, że stopień zakażenia jego 
organizmu przekraczał znane im przypadki śmiertelne. 
Rekonwalescencja trwała długo.   Jan Paweł II stwierdził, 
że data zamachu zbiegała się z rocznicą pierwszego obja-

wienia fatimskiego. Papież powiedział: „Nie wiem, kto 
włożył pistolet w rękę strzelca, wiem jednak, kto zmienił 
lot kuli”. Uważał, że to Fatimskiej Pani zawdzięcza swoje 
życie. 

Ostatecznie Ojciec Święty pożegnał się z kliniką 13 
sierpnia 1981 roku. Doświadczenie dramatycznego zama-
chu przyniosło za sobą konkretne owoce: papież zapo-
znał się z tajemnicami fatimskimi,  odbył pielgrzymkę do 
Fatimy i zawierzył Europę oraz Rosję  Nieokalanemu Ser-
cu Maryi. Pocisk, którym został raniony złożył jako wo-
tum do sanktuarium fatimskiego. Został on umieszczony 
w koronie figury Matki Bożej z Fatimy. 

W dniu kolejnej 40. już rocznicy zamachu na Jana 
Pawła II, gdy świat wraca pamięcią do tych dramatycz-
nych wydarzeń należy na nowo przypomnieć sobie  
o dziedzictwie, które pozostawił nam papież Polak. Na-
uczanie Jana Pawła II jest nadal aktualne i ponadczasowe 
dla każdej epoki.  

Ludzie gonią za tym, co nieuchwytne, chcą coraz wię-
cej i więcej. Nie wiedzą, że niekiedy pełnię szczęścia moż-
na otrzymać trzymając różaniec w ręku i cichutko szep-
cząc „Zdrowaś Maryjo” przesuwając kolejne paciorki. Mu-
simy się modlić i prosić Matkę, tak jak wzywał do tego Jan 
Paweł II „abyśmy nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie 
zniechęcili”. Głośmy Ewangelię, wysławiając nieskończo-
ną miłość Maryi. Zaufajmy Matce Najświętszej, a wtedy 
wszystko stanie się łatwiejsze. 

Na koniec pragnę zwrócić jeszcze uwagę na wątek 
przydrożnych kapliczek, które w maju w naszej ojczyźnie 
przybierają szczególnego uroku. A to ze względu nie na 
nikogo innego jak właśnie na Maryję. 

Chciejmy drodzy Bracia rozejrzeć się wokół, może jest 
jakaś kapliczka, zapomniana, zaniedbana, wymagająca 
choćby uprzątnięcia terenu wokół i jej ustrojenia. Warto 
w tym miesiącu zadbać o to dziedzictwo naszych ojców. 
Zachęcam Was do podjęcia się także i tego dzieła wśród 
rozlicznych innych, które realizujemy.    

Przydrożne kapliczki, krzyże figurki świętych obecne 
są w całym chrześcijańskim świecie. Reformacja, nie 
uznając kultu świętych, nie zezwalała na tego typu bu-
dowle. Budowali je zwykli ludzie, nie z nadmiaru pienię-
dzy, lecz z potrzeby serca. W żadnym kraju, oprócz Polski, 
nie spotyka się tylu świętych Franciszków, Antonich, Ja-
nów Nepomucenów, Florianów, krzyży Męki Pańskiej, czy 
kapliczek Matki Bożej. Są one czymś tak naturalnym  
w krajobrazie, że często nie zastanawiamy się nad przy-
czynami ich powstania. Nigdzie też, poza Polską, nie zro-
sło się z przydrożnymi kapliczkami, krzyżami i figurami 
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tyle legend, podań, zwyczajów i wierzeń. Powodów, dla 
których je budowano, jest bez liku. Stawiano je z wdzięcz-
ności za otrzymaną nieoczekiwaną łaskę, w podzięce za 
wyleczenie z choroby, za uchronienie od pomoru, głodu, 
pożaru, powodzi i od każdego innego nieszczęścia.  
W obliczu nieszczęść i kataklizmów powstawały kapliczki 
i krzyże o charakterze błagalnym. Krzyże na początku wsi 
stawiano w intencji zachowania zdrowia mieszkańców  
i ochrony wsi przed „złym". Morowe powietrze zabierało 
do grobu całe rodziny. Ludzie modlili się więc i pisali: 
„Boże, broń nas od powietrza morowego". Kapliczki sta-
wiano „Za wybawienie od niebezpieczeństwa", ale też 
stawiano je za popełnione grzechy, jako pokutę. Były też 
one wyrazem modlitwy za dusze nieszczęśliwych i nie-
winnie zamordowanych, znakiem upamiętniającym miej-
sce śmierci lub miejscem spoczynku ludzi, których nazwi-
ska utonęły w głębinie czasu. 

Dzisiaj przydrożne kapliczki, szczególnie te poświęco-
ne Matce Bożej, są miejscem, gdzie w maju zbierają się 
okoliczni mieszkańcy, by przy ustrojonej zielenią i kwiata-
mi kapliczce modlić się i śpiewać litanię do Matki Bożej 
oraz pieśni Maryjne. 

Przydrożne kapliczki dekoruje się także na Zielone 
Świątki, czyli na uroczystość Zesłania Ducha Świętego, na 
czas obchodów Bożego Ciała, święto Wniebowzięcia 
Matki Bożej, na Boże Narodzenie. Najokazalej i najpięk-
niej ubrane są jednak w maju. 

Gdy przechodzimy obok krzyży i kapliczek, zdejmując 
nakrycia głowy i kreśląc na sobie znak krzyża Św., to wy-
rażamy naszą oraz naszych ojców wiarę i kulturę. Nie daj-

my im umrzeć. Rola kapliczek i krzyży w krajobrazie kul-
turowym naszego kraju jest nieoceniona. Kumulują one 
bowiem wiele pierwiastków, do których należy zaliczyć 
przede wszystkim religię, kulturę, architekturę, etnogra-
fię, geografię i historię Polski.  

 

Ważne majowe daty 
z życia i pontyfikatu Jana Pawła II  

 

1920.05.18 – narodziny Karola Wojtyły (101. rocznica)   
1981.05.13 – zamach na życie Jana Pawła II na Placu Św. 
Piotra (40. rocznica) 
1982.05.12-15 - XI podróż apostolska Portugalia, nawie-
dzenie Fatimy i dziękczynienie Matce Boskiej za cudowne 
ocalenie życia 
1986.05.18 -  Encyklika Dominum et vivificant  
1991.05.01 -  Encyklika Centesimus annus 
1995.05.22 – krótka wizyta papieża w Skoczowie, Bielsku-
Białej i w Żywcu 
1997.05.31 – 06.10 - podróż apostolska do Polski  
(Wrocław, Legnica, GorzówWielkopolski, Gniezno, Po-
znań, Kalisz, CzęstochowaZakopane, Ludźmierz, Kraków, 
Dukla, Krosno) 
2000.05.12-13 beatyfikacja Franciszka i Hiacynty Marto 
 
Vivat Jesus !  
Paweł Put       
Dyrektor ds. Formacji  
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 


