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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! 

Rozpoczął się nowy Rok Bratni 20-
2021/2022. Miesiące wakacyjne to 
czas, kiedy wielu z nas odpoczywa, 
wyjeżdża w nowe miejsca, ale również 
znajduje czas na snucie planów na 
nadchodzące miesiące.  Jak mówił Św. 
Jan Paweł II "Z kolei sam wypoczynek, 
jeśli nie ma się stać jałową bezczynno-
ścią, która wywołuje uczucie nudy, 
musi być źródłem duchowego wzbo-
gacenia, zapewniać większą wolność, 
umożliwiać kontemplację i sprzyjać 
braterskiej wspólnocie. Dlatego spo-
śród różnych form ludzkiej kultury 
oraz rozrywek, jakie proponuje społeczeństwo, wierni 
winni wybierać te, które najbardziej odpowiadają życiu 
zgodnemu z nakazami Ewangelii".  

Biorąc te słowa pod uwagę oraz mając świadomość 
ostatnich miesięcy podczas których cały świat zmagał się 
z pandemią, Rada Najwyższa Rycerzy Kolumba zapropo-
nowała podjęcie cyklicznych, konkretnych działań, które 
realnie wpłyną na funkcjonowanie rodzin i parafii.  

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków Rady 
Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce powstał Program 
Odnowy Parafii i Rodziny, dostosowany do polskiej rze-
czywistości. Rada Stanowa zachęca, aby w dniu 13-go 
sierpnia – w pierwsze liturgiczne wspomnienie błogosła-
wionego księdza McGivneya – każda Rada zorganizowała 
w swojej parafii Ceremonię Miłosierdzia, Jedności i Brater-
stwa z udziałem rodzin.  Niech to będzie szczególny mo-
ment, by zaprosić mniej aktywnych Braci do awansu do 
pełni rycerstwa, a dla wszystkich okazja na odnowienie 
przyrzeczeń rycerskich. Dla członków rodzin niech będzie 
to szansa na otrzymanie informacji o naszym Zakonie  
i naszym założycielu. Zadbajmy również o to, aby na ce-
remonię zaprosić nowych mężczyzn, którzy spełniają wa-
runki, aby zostali Rycerzami Kolumba. 

Czas wyjazdów wakacyjnych to także okazja do od-
wiedzenia wyjątkowych miejsc. To czas kiedy tak wielu 
Rycerzy Kolumba pielgrzymuje i włącza się organizację 
zarówno pielgrzymek pieszych, jak również rowerowych  
i biegowych. Dziękuję za wszystkie te dzieła, gdyż pomoc 
utrudzonym pielgrzymom jest wspaniałym dziełem miło-
sierdzia, jest wsparciem potrzebujących. Zachęcam także 
do śledzenia przebiegu Najwyższej Konwencji, która od-

będzie się w wersji zdalnej w dniach 
3-5 sierpnia br. Po raz pierwszy bę-
dziemy mogli wysłuchać raportu 
przedstawionego przez Najwyższego 
Rycerza Patricka Kelly, a także bę-
dziemy mieli okazję modlić się z Brać-
mi z innych krajów i zapoznać się  
z planami naszego Zakonu. 

Pragnę również zaprosić wszystkich 
Wielkich Rycerzy i Delegatów Rejo-
nowych do uczestniczenia w spotka-
niach, które odbędą się w ostatni 
weekend sierpnia w Skorzeszycach k. 
Kielc oraz  w pierwszy weekend 
września w Przysieku k. Torunia. Bę-

dzie to czas na wspólną modlitwę, wymianę doświadczeń 
i zapoznania z propozycjami przygotowanymi przez Radę 
Najwyższą i Radę Stanową. 

 Zgodnie z przyjętą podczas ostatniej Konwencji Sta-
nowej rezolucją Rycerze Kolumba w Polsce zobowiązali 
się do pogłębiania i szerzenia nauczania Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego, który w dniu 12-go września zostanie 
wyniesiony na ołtarze. Zachęcam do wprowadzania  
w czyn tego zobowiązania już w trakcie wakacji. Zachęcał 
do tego wiele lat temu Papież – Polak. „Szczególnym 
przedmiotem [...] medytacji uczyńcie postać niezapo-
mnianego Prymasa, śp. Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, jego osobę, jego naukę, jego rolę w jakże trudnym 
okresie naszej historii. To wszystko uczyńcie przedmio-
tem medytacji i podejmijcie to wielkie i trudne dzieło, 
dziedzictwo przeszło tysiącletniej historii, na którym on, 
Kardynał Stefan, Prymas Polski, dobry pasterz, wycisnął 
trwałe, niezatarte piętno. Niech dzieło to podejmą z naj-
większą odpowiedzialnością pasterze Kościoła, niech po-
dejmie je duchowieństwo, kapłani, rodziny zakonne, 
wierni każdego wieku i każdego zawodu. Niech podejmą 
je młodzi. Niech podejmie je cały Kościół i cały Naród. 
Każdy na swój sposób, tak jak Bóg i własne sumienie mu 
wskazują. Podejmijcie i prowadźcie je ku przyszłości.” 

 
Vivat Jezus! 

Krzysztof Zuba 
Delegat Stanowy 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

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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Czas wakacji i urlopów to tzw. sezon ogórkowy. Ni-
by to czas wypoczynku, ale dla nas Rycerzy Kolumba to 
czas wielu akcji wakacyjnych: obozów i pielgrzymek, do 
których przygotowywaliśmy się w ciągu roku.  Teraz 
przyszedł czas realizacji. Dodatkowo w wyznaczonych 
Radach trwa peregrynacja relikwii Błogosławionego Ks. 
Michała McGivneya.  

„Przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo Boży dar 
łaski, który otrzymałeś (-). Bóg bowiem nie dał nam 
ducha bojaźni, ale mocy, miłości i opanowania.. Dla-
tego nie wstydź się świadczyć o naszym Panu(-). 
Trzymaj się zdrowej nauki, jaką usłyszałeś ode mnie, 
w wierze i miłości, które są w Chrystusie Jezusie. 
Strzeż tego wspaniałego depozytu z pomocą Ducha 
świętego, który w nas mieszka”[ 2 Tm 1]. 

Przeżywamy trudny czas kryzysu zarówno świata  
jak i istniejącego na tym świecie Kościoła.  Wielu z nas, 
zarówno świeckich jak i księży, czuje się zagubionymi, nie 
dostrzegając światła w panującej ciemności. Dlatego tak 
łatwo o zniechęcenie, zgorzknienie czy nieustanną kryty-
kę wszystkiego wokół wskazując otoczenie jako źródło 
wszelkich problemów i panującego kryzysu. Nie przyjdzie 
uzdrowienie dopóki nie uznamy siebie za część tego 
świata i kościoła. To MY jesteśmy częścią tej rzeczywisto-
ści, która jest taka słaba i niedoskonała. Jest grzeszna jak 
my. Nie może to nas jednak zniechęcać, ani paraliżować. 
Dziś  naprawa Kościoła, jej konieczność, jest o wiele bar-
dziej widoczna i wołająca o naszą przemianę.  

Bóg wzywa nas abyśmy przeżywali swoje powołanie  
i swoją rolę w Kościele w sposób nowy i wyjątkowy, z ser-
cem rozpalonym na nowo pasją i odwagą radykalnych 
wyborów i postaw. Nie możemy zastanawiać się czy coś 
robić, ale jak mamy to robić, jak odpowiedzieć na wyzwa-
nie czasu. 

Tak więc już nie wystarczy nasza wytrwałość w posta-
wie, którą mieliśmy kilka lat temu, którą wyznaczyło nam 
życie. Trwanie w miejscu oznacza zatrzymanie się na reli-
gijnych praktykach, ale możemy utracić żywego ducha. 
Dziś potrzeba wierności swojemu powołaniu i posłaniu 
przez Ducha Świętego, a to oznacza nieustanną odnowę 
swojej postawy, odnowę swoich motywacji, odnowę war-
tości, które realizujemy. Rozbudzenie na  nowo odwagi 
życia Ewangelią.   

Słowa wypowiedziane przez św. Pawła do Tymote-
usza mogą być dla nas zachętą do „wstania z kanapy  
i wyjścia na peryferie”, jak mówi papież Franciszek. 

Dlaczego wrogowie Kościoła mają w sobie tyle odwa-
gi, siły i agresji, że potrafią nas zastraszyć ?  Że naszą 

bierność tłumaczymy winą innych, swoją tolerancją  
i wstydliwością, nawet fałszywą pokorą, że zamykamy się 
w swojej twierdzy ? 

„Ufajcie, Jam zwyciężył świat”. 

Ufność Bogu potrzebna jest nam aby głosić Ewangelię 
swoim życiem i słowem, w porę i nie w porę, nie tylko tu, 
ale także w miejscach gdzie to Słowo nie dociera. Jak 
siewca, który rzuca ziarno na glebę żyzną i na skałę.  Nie 
ma miejsc i ludzi, do których nie jesteśmy posłani. 

30 lat temu papież Jan Paweł II przyjechał do Polski 
zachłyśniętej wolnością i przypominał nam Dekalog. Kie-
dy my chcieliśmy „igrzysk” i dobrobytu, On mówił o mo-
ralności i ciężkiej pracy. Jakże wielu rozsiewało krytykę 
Jego proroczej wizji.  

Dziś jakże wielu tworzy zamęt w kościele próbując go 
pouczać,  rozsiewając ferment prywatnych koncepcji na-
wet bardzo popularnych kaznodziejów, szukając winnych 
obecnej sytuacji wszędzie, tylko nie w sobie. A przecież na 
każdej Mszy Św. modlimy się „abyśmy byli wolni od grze-
chu i bezpieczni od wszelkiego zamętu[-] aby Chrystus 
doprowadził nas do pełnej jedności.”  

Jak więc temu wszystkiemu zaradzić?   

Żeby to uczynić trzeba zejść z wygodnej kanapy na 
kolana, uderzyć się w piersi i uznać, że sami jesteśmy 
grzeszni i potrzebujemy nawrócenia.  Trzeba sięgnąć po 
Dzieje Apostolskie i odkryć jak czynił to młody Kościół  
i  powtórzyć to w dzisiejszym Kościele. Zachęcam do mo-
dlitwy i aktywności na niwie rycerskiej. Biografia Bł. Ks. 
Michała McGivneya doskonale pokazuje z jakimi proble-
mami borykali się nasi poprzednicy w rycerstwie. 

Programy realizowane w radach lokalnych i parafiach 
jak „Program odnowy rodziny i parafii” może być dosko-
nałą pomocą w ożywieniu wiary w naszych rodzinach  
i aktywności we wspólnotach parafialnych czy Radach.  
Wspólne dzieła i wspólna modlitwa wzmacnia naszego 
ducha i utwierdza w wierze. Przekazuję swoją wdzięcz-
ność ks. Krystianowi Wilczyńskiemu za przygotowanie 
katechez w ubiegłym Roku Bratnim na temat encykliki 
„Fratelli tutti” papieża Franciszka. 

Mam nadzieję, że będziemy mogli spotkać się z Wiel-
kimi Rycerzami i  Księżmi Kapelanami na konferencjach 
jesiennych, oraz ze wszystkimi Braćmi na październiko-
wej pielgrzymce na Jasnej Górze.  

Vivat Jezus! 

Bł. Michale McGivneyu módl się za nami! 

Ks. Kan. Wiesław Lenartowicz 

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    
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01.06. 

W Opocznie, w trakcie Mszy Świętej, Ks. Biskup Marek 
Solarczyk poświęcił sztandar Rady Lokalnej Rycerzy Ko-
lumba nr 15195. W uroczystości wziął udział Brat Krzysz-
tof Zuba - Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce. 

Rycerze z Rady 15527 w Słupsku przeprowadzili Cere-
monię Miłosierdzia Jedności i Braterstwa. Do naszego 
grona przyjęli nowego Brata. 

Bracia z Rady 16766  
w Radomiu, z okazji dnia 
dziecka po niedzielnej Mszy 
Świętej w parafii pw. Święte-
go Łukasza Ewangelisty, ob-
darowali najmłodszych sło-
dyczami, zapraszając również 
ich ojców do wstąpienia  
w szeregi Rycerzy Kolumba.  

02.06. 

Rycerze Kolumba z Rady 
16385 przygotowali tajemni-
ce i poprowadzili w Katedrze 
Opieki Najświętszej Maryi 
Panny w Radomiu modlitwę 
różańcową z okazji przypada-
jącej V niedzieli miesiąca. 

Rycerze Kolumba z Rady 
17538 z Witkowa wzięli udział 
w ceremonii poświęcenia na 
cmentarzu parafialnym po-
mnika „Pamięci Dzieci Niena-
rodzonych i Utraconych” 
oraz kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego po renowacji. Bracia 
z Witkowa byli inicjatorami tego dzieła. Po ceremonii po-
święcenia zgromadzeni wzięli udział we Mszy Świętej.  

03.06. 

Rycerze Kolumba z Rzeszowa byli współorganizatora-
mi „Koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha” a pomysło-
dawcą koncertu jest Jan Budziaszek - perkusista legen-
darnego zespołu Skaldowie. Na koncercie zagościł  
i udzielił biskupiego błogosławieństwa nasz Brat Ks. Bp 
Jan Wątroba. Rycerze zabezpieczali i realizowali zlecone 
zadania logistyczne. Braciom z Rady Lokalnej 15268  
z Rzeszowa pomagali Bracia z Sędziszowa Małopolskiego 
z Rady 15561  i Głogowa Małopolskiego z Rady 16038. 

Rycerze Kolumba Rady 15500 z Wodzisławia Śląskie-
go uczestniczyli wraz z małżonkami w uroczystościach  
Bożego Ciała w parafii pw. Św. Wawrzyńca. 

Rycerze Kolumba z Rady 14004 działający jako Okrą-
gły Stół przy parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Ra-
domiu, jak co roku pomagali w przygotowaniu ołtarzy na 
ulicach osiedla XV -lecie. Bracia również wzięli udział asy-

stując w czasie Eucharystii oraz w procesji Bożego Ciała, 
niosąc baldachim. 

W Uroczystość Bożego Ciała Rycerze Kolumba Rady 
15299 w Suchedniowie przygotowali jeden z Ołtarzy, na-
szego założyciela Zakonu Rycerzy Kolumba Bł. Ks. Mi-
chaela McGivneya.  

05.06. 

Rycerze Kolumba z Rady  
14428 z Gilowic kontynuowali 
prace wokół ogrodzenia Ko-
ścioła Parafia pw. św. Andrze-
ja Apostoła. 

Rycerze z Rady 15622 w To-
maszowie Mazowieckim po-
prowadzili jak co miesiąc  
w pierwszej sobocie miesiąca 
Męski Różaniec w intencji no-
wych powołań. Następnie 
uczestniczyli w  Adoracji  
i Mszy Świętej w intencji Ry-
cerzy Kolumba i ich rodzin. 

Z zakopiańskich Krzeptówek 
ruszyła organizowana przez 
Rycerzy Kolumba z Rady 14-
001 z Ludźmierza XXIV piesza 
pielgrzymka „Sursum Corda” 
szlakiem, który w 1997 r. 
przejechał Jan Paweł II 
KRZEPTOWKI - LUDZMIERZ. 

Rycerze Kolumba z Rady 
14332 z parafii pw. bł. Piotra 

Jerzego Frassati w Lublinie podczas wieczornej Euchary-
stii uroczyście wprowadzili Relikwie Błogosławionego Ks. 
Michaela McGivneya. Peregrynacja w parafii będzie trwa-
ła do 11.06. a w kolejnym etapie relikwie trafią do Ożaro-
wa, Stalowej Woli oraz Janowa Lubelskiego. 

06.06. 

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca Bracia z Rady 
14004 z Radomia wraz z mężczyznami spotykają się na 
wspólnej modlitwie różańcowej. Męski Różaniec odbył się 
w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Ko-
zienickiej w Radomiu. Eucharystię sprawowali Ks. kanonik 
Artur Gumiński, Ks. Daniel Wiecheć oraz Ks. kanonik Wie-
sław Lenartowicz, który wygłosił homilię. Po Mszy Świę-
tej odbyła się projekcja filmu „Stańcie w wyłomie. O mo-
dlitwie”. Po projekcji mężczyźni udali się przed świątynię, 
aby uczestniczyć w modlitwie różańcowej, podczas której 
odczytywane były intencje napisane przez uczestników. 
Na zakończenie błogosławieństwa wszystkim udzielił 
kapelan Rady 14004 - Ks. Wiesław Lenartowicz, który 
poinformował, że kolejny Męski Różaniec odbędzie się  
w niedzielę, 4 lipca, w parafii pw. Chrystusa Króla w Rado-
miu. 

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    



| 6 Lipiec-sierpień 2021 

 

Do parafii konkatedralnej w Lubaczowie zawitał 
dzwon "Głos Nienarodzonych". Uderzenie w ten dzwon 
jest wezwaniem do obrony życia poczętego poprzez mo-
dlitwę i konkretne działania. Jest znakiem, że stajemy 
osobiście po stronie życia. Rycerze Kolumba z Rady 163-
380 trzymali straż przy dzwonie oraz służyli pomocą 
wiernym. 

Rycerze Kolumba Rada 16263 Łosień ostatni raz trzy-
mali straż przy obrazie świętego Józefa, aż do momentu 
przekazania go parafii Strawczyn. 

08.06. 

Wizytę u JE Ks. Abpa Tadeusza Wojdy złożyli Skarbnik 
Stanowy i jednocześnie Delegat Rejonowy br. Jacek Pisz i 
Delegat Rejonowy br. Dariusz Markowicz wraz z Archidie-
cezjalnym Kapelanem Rycerzy Kolumba Ks. kan. dr. Kry-
stianem Wilczyńskim. Pierwszy oficjalny kontakt z no-
wym Metropolitą Gdańskim zwiastuje owocną współpra-
cę. 

Rycerze Kolumba z Rady 166650  z Krakowa zorgani-
zowali zbiórkę pampersów w ramach akcji "Pieluszka dla 
Maluszka" w Parafii Opatrzności Bożej Kraków - Swoszo-
wice. W zebranych darach oprócz pieluch, znalazły się 
chusteczki oraz kosmetyki dla niemowląt. Każda rzecz 
trafi do najbardziej potrzebujących osób w parafii. 

11.06. 

Rycerze Kolumba z Rady 15523 zapraszają do wzięcia 
udziału w VII Czeladzkiej Ultra Pielgrzymce Czeladź - Ja-
sna Góra w jeden dzień, która odbędzie się w dniu 27 
czerwca 2021 pod hasłem - "Jestem przy Tobie, pamiętam 
o Tobie, czuwam!". Pielgrzymi będą modlić się do o uwol-
nienie Polski od zniewoleń, o opiekę i błogosławieństwo 
dla diecezji, parafii i wszystkich parafian. Jednodniowa 
ultra pielgrzymka rozpocznie się 27 czerwca o godz. 0.01 
przy bocznym wejściu kościoła Św. Stanisława BM w Cze-
ladzi. O godz. 4.00 rusza druga tura pielgrzymów, którzy 
70 kilometrową trasę chcą pokonać biegiem. Zaintereso-
wanych pielgrzymów: piechurów i biegaczy, Rycerze za-
praszają do udziału. 

12.06. 

Bracia z Rady 15631 z Pionek jako służby porządkowe 
zabezpieczali czerwcowy rajd rowerowy ministrantów 
oraz dzieci i młodzieży z oazy i scholii. 

Rycerze Kolumba z Rady 14004 po raz VI zorganizo-
wali Nocną Pielgrzymkę Kobiet do Sanktuarium Matki 
Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy pod hasłem „ Józef i 
Maryja Normalna Rodzina”. Udział wzięło ponad 500 
kobiet, które pomimo padającego deszczu pielgrzymo-
wały ze swoimi intencjami, zawierzając się Matce Bożej. 
Pątniczki po Apelu Jasnogórskim rozpoczęły pielgrzymkę 
z Parafii  Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu, gdzie 
zostały pożegnane i pobłogosławione przez Ks. Biskupa 
Marka Solarczyka oraz kapelana Rycerzy Kolumba Ks. 
Wiesława Lenartowicza. Kobiety pokonały 26 kilometro-
wą trasę na wspólnej modlitwie oraz wsłuchując się w 
konferencję wygłoszoną przez byłego delegata stanowe-

go Andrzeja Anasiaka, który przybliżył historie uzdrowie-
nia śmiertelnie chorego Mikeya Schachle za wstawiennic-
twem Sługi Bożego Ks. Michaela McGivneya. Pielgrzymo-
wanie zakończyło się o godz. 6.00 w Sanktuarium Maryj-
nym Mszą Świętą, po której siostry wróciły podstawiony-
mi autokarami do Radomia. 

Rycerze Kolumba Rada 15420 z Kozienic zapraszają 
wszystkich Chłopców i Mężczyzn w najbliższą niedzielę 13 
czerwca o godz. 20.00 do Kościoła Pw. Świętej Rodziny w 
Kozienicach na Nabożeństwo Fatimskie połączone z Mę-
skim Różańcem, który będzie odmawiany w intencjach: o 
ustanie pandemii korona wirusa, o wszelkie łaski dla 
mieszkańców Kozienic, o pełną ochronę życia poczętego 
od naturalnego poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz za 
Rycerzy Kolumba i ich Rodziny.  

13.06. 

Relikwie błogosławionego ks. Michaela McGivneya 
zostały wczoraj wprowadzone do kościoła św. Stanisława 
w Ożarowie. 

14.06. 

Rycerze Kolumba z Rady 14428 z Gilowic wzięli udział 
w Różańcu Fatimskim oraz Mszy Świętej w intencji Ryce-
rzy oraz ich rodzin w Rychwałdzie. 

15.06. 

W ostatnich dniach kilka Rad Lokalnych przeprowa-
dziło Ceremonie Zasad Rycerskich: Miłosierdzia, Jedności i 
Braterstwa podczas których: Do Rady 15759 w Stalowej 
Woli przyjęto czterech Braci w tym księdza dziekana 
Krzysztofa Kidę - proboszcza w parafii Opatrzności Bożej 
do Rady 15128 w Krakowie przyjęto trzech Braci, w tym 
księdza z parafii NSPJ w Nowym Targu oraz do Rady 15117 
w Gdańsku przyjęto dwóch Braci. 

Rycerze Rady Lokalnej nr 14004 z Radomia od dwóch 
lat zabiegali o to, żeby na liście do głosowania znalazł się 
projekt renowacji największej w Radomiu kapliczki kuba-
turowej wraz z figurą Jezusa Miłosiernego. W tym roku 
udało się wciągnąć ten projekt na listę. Bracia zachęcają 
do oddania głosu na projekt nr 150, przyznając mu mak-
symalną ilość - 3 punktów. 

16.05. 

Rycerze Kolumba z Rady 16262 w Wąbrzeźnie wpro-
wadzili do kościoła relikwie i obraz błogosławionego Ks. 
Michała McGivneya. Mszę Świętą odprawił Kapelan Rady 
Ks. Jan Kalinowski. 

19.06. 

Rycerze Kolumba z Rady 15267 z Tomaszowa Lubel-
skiego zorganizowali rycerski piknik rodzinny z okazji 
zakończenia Roku Bratniego 2020/2021. 

20.06. 

Nocą, z 19 na 20 czerwca, blisko 300 osobowa kolum-
na mężczyzn przemierzała po raz piętnasty trasę piel-
grzymią z kościoła pw. M.B. Częstochowskiej na radom-
skim Kapturze, do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 
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w Starej Błotnicy. Pielgrzymkę rokrocznie organizują Ry-
cerze Kolumba Rady 14004 w Radomiu, zabezpieczając ją 
logistycznie i technicznie. Tegoroczna pielgrzymka męż-
czyzn, jak i odbyta tydzień wcześniej przez  kobiety, prze-
biegała pod hasłem „Józef i Maryja - Normalna Rodzina”. 
Przed wyruszeniem na pątniczy szlak mężczyzn pobłogo-
sławił Ks. Bp Marek Solarczyk. Ordynariusz radomski po-
prowadził rozważanie Apelu Jasnogórskiego, w którym 
nawiązał do przeżywanego w Kościele Roku św. Józefa. W 
drodze do Matki Bożej mężczyźni pod duchowym prze-
wodnictwem ks. kan. Wiesława Lenartowicza, proboszcza 
parafii i Kapelana Pomocniczego Rycerzy Kolumba w Pol-
sce, uczestniczyli we wspólnej modlitwie i śpiewie, niosąc 
intencje swoje oraz powierzone przez bliskich. Dzięki po-
słudze Kapłanów, mężczyźni mięli okazję skorzystać z 
Sakramentu Pokuty i indywidualnej rozmowy duszpa-
sterskiej.  W Taczowie, w parku historycznym „Rycerze 
Bogurodzicy",  przy płonącej watrze przygotowanej przez 
tutejszych strażaków, Rycerze Kolumba przygotowali 
tradycyjny poczęstunek dla strudzonych pielgrzymów, 
serwując treściwą „rycerską grochówkę”, kawę oraz her-
batę. Rankiem przed kościołem Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Starej Błotnicy, pielgrzymów witał błogo-
sławieństwem kustosz tego sanktuarium, ojciec Piotr 
Urbanek. Msza Święta w intencjach przyniesionych przez 
pątników zakończyła XV Nocną Pielgrzymkę Mężczyzn, a 
utrudzeni jej uczestnicy podstawionymi autobusami zo-
stali rozwiezieni do domów, z zapewnieniem, że SPOTKA-
MY SIĘ JUŻ ZA ROK. 

Rycerze Kolumba Rady 15267 z Tomaszowa Lubelskie-
go przeprowadzili w ostatnim czasie renowację Kaplicy 
św. Wojciecha. Udało się zrobić : nagłośnienie wewnętrz-
ne i zewnętrzne, system odwodnieniowy, wymienić ryn-
ny, uszczelniono wieżyczkę, by woda nie lała się do środ-
ka, wymieniono oświetlenie, zakupiono 2 zestawy mikro-
fonów i wyposażenie liturgiczne ołtarza. 

Rycerze Kolumba z Czeladzi wzięli udział w zbiórce na 
rzecz Oliwii Hyli. Oliwia jest mieszkanką Boguchwałowic 
urodziła w czerwcu 2020 roku i cierpi na rdzeniowy zanik 
mięśni. Jedynym ratunkiem dla Oliwki jest terapia geno-
wa, której koszt wynosi 9, 5 miliona złotych. Dzięki zaan-
gażowaniu wielu ludzi dobrej woli w tym Braci rycerzy, 
udało się zebrać kwotę ponad 4000 zł. 

Bracia z Rady 17569 z Szydłowca odbierali z Parafii 
pw. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku obraz Matki 
Bożej Świętorodzinnej ze Studzianny oraz relikwie świętej 
Joanny Beretty Molli oraz świętych Zelii i Ludwika Marti-
nów rodziców św. Tereski od Krzyża i przetransportowali 
je do Kościoła pw. św. Zygmunta w Szydłowcu. Po wpro-
wadzeniu rozpoczęła się Uroczysta Msza Święta, w której 
Bracia wzięli czynny udział. W parafii rozpoczęło się Jery-
cho Rodzin. 

W Tychach, w Radzie Lokalnej 14983 miało miejsce 
uroczyste wprowadzenie funkcjonariuszy Rady na urząd 
w nowym Roku Bratnim 2021/22. 

21.06. 

W parafii Matki Bożej Różańcowej w Stalowej Woli 
podczas Ceremonii Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa 
zostało przyjętych 10 nowych Braci, w tym ksiądz pro-
boszcz Józef Rainer. Tym samym jest to trzecia parafia w 
Stalowej Woli, gdzie obecni są Rycerze Kolumba, a druga 
tzw. Rada w Budowie. 

W Nowej Dębie w kościele parafialnym pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego odbyła się uroczystość 46 -lecia 
święceń kapłańskich proboszcza tej parafii. W uroczysto-
ści uczestniczyli księża, którzy razem z Ks. Eugeniuszem 
Nyczem otrzymali święcenia kapłańskie. Mszy św. konce-
lebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Bp 
Edward Frankowski, który obchodzi 60 lecie święceń ka-
płańskich. Delegacja wiernych złożyła dostojnym jubila-
tom serdeczne życzenia. W uroczystej Mszy Świętej 
uczestniczyli także Rycerze Kolumba z Rady 7542, którzy 
przynieśli dary do ołtarza. 

24.06.  

Rycerze Kolumba z Rady 15267 z Tomaszowa Lubel-
skiego otrzymali podziękowania, od Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek za przeprowadzoną zbiórkę na remont po-
koju odwiedzin w Placówce Dom Życie Leonii Nastał w 
Częstochowie. Bracia zebrali kwotę 4000 tysięcy złotych.   

26.06. 

Rycerze Kolumba z Rady 17703 w Tarnobrzegu przyjęli 
uroczyście relikwie błogosławionego księdza Michaela 
McGivneya i w której obecności, po Mszy Świętej, zostali 
wprowadzeni funkcjonariusze na urząd na nowy Rok 
Bratni. 

W miniony weekend w wielu radach lokalnych miało 
miejsce wprowadzenie na urząd funkcjonariuszy rad na 
nowy Rok Bratni 2021/22, w tym Braci z Rady 15216, dzia-
łającej przy parafii M.B. Bolesnej w Radomiu. 

27.06. 

W dniu dzisiejszym powstała pierwsza Rawska Rada 
Lokalna 17753 pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Die-
cezji Łowickiej. Z inicjatywą sprowadzenia Rycerzy Ko-
lumba wyszedł Ks. Bp. Andrzej Dziuba, który poprosił Ks. 
Bogumiła F. Karpa, by ten w swojej parafii utworzył 
pierwszą taką wspólnotę. 

W parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym 
Targu z puszkami przed świątynią stali podhalańscy Ry-
cerze Kolumba z Rady 16038. Kwestowali na rzecz po-
szkodowanych w pożarze w Nowej Białej. 

O godz. 0.01 z Czeladzi spod kościoła Św. Stanisława 
Biskupa Męczennika wystartowało do Królowej Polski 
Matki Bożej Częstochowskiej pod patronatem Rycerzy 
Kolumba pięciu piechurów oraz trzech rowerzystów, a o 
godz. 3.00 wybiegł na trasę maratończyk Paweł Matysz-
kiewicz. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki i osoby towa-
rzyszące na starcie, po krótkiej modlitwie otrzymali bło-
gosławieństwo od Księdza Jarosława Wolskiego, Kapela-
na Rycerzy Kolumba im. Prymasa Polski Sługi Bożego 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Opiekę nad grupą 
sprawują Bracia z Rady 15523 Piotr i Krzysztof. 
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28.06. 

Tego dnia odbył się rycerski grill rodzinny w szóste 
„urodziny” Rady Lokalnej 16259 z Koszalina. Spotkanie 
zakończyło się przed północą. 

30.06. 

Rycerze Kolumba Rada 16014 wzięli udział w Odpuście 
Parafialnym w Kolegiacie Piotra i Pawła w Ciechocinku, 
asystując na Mszy  Świętej. 

 

01.07. 

Rycerze Kolumba przy Parafii pw. św. Mateusza Apo-
stoła i Ewangelisty w Bydgoszczy odnowili krzyż stojący 
przed kościołem, który został zaimpregnowany i odmalo-
wany w całości. 

02.07. 

Dzięki wsparciu naszego Brata Andrzeja Malinowskie-
go oraz Fundacji Polski Korpus Pokoju Rycerze Kolumba 
z Rady 17050 pozyskali 8 prawie nowych wózków inwa-
lidzkich, które zostaną przekazane przez Braci Rycerzy do 
hospicjum w Tarnobrzegu. 

03.07. 

Kapelan Rady 17050 z Warszawy o. Andrzej Kukła 
wraz z Wielkim Rycerzem przekazali rodzinie naszego 
zmarłego brata Dariusza bon na turnus rehabilitacyjny 
dla 4-letniego, autystycznego Adasia i jego mamy, ufun-
dowany przez Radę działającą przy parafii Świętego Kle-
mensa, oraz dzięki hojności  parafian. 

Msza Św. koncelebrowana w Archikatedrze Oliwskiej 
pod przewodnictwem Brata w rycerstwie Księdza Bisku-
pa Wiesława Szlachetki, który wygłosił również homilię, 
rozpoczęła peregrynację relikwii założyciela wspólnoty 
Rycerzy Kolumba po archidiecezji gdańskiej. Po Mszy 
Świętej miała miejsce Ceremonia Stopnia Patriotycznego. 
Zaszczytu nadania Stopnia Patriotycznego dostąpiło po-
nad 50 Braci, w tym Ksiądz Biskup. 

04.07. 

W parafii MB Fatimskiej we Włocławku podczas po-
rannej Mszy Św. uczestniczył Delegat Stanowy Krzysztof 
Zuba wraz ze swoją małżonką i synem. Na koniec Eucha-
rystii Brat Krzysztof przybliżył parafianom działalność 
Rycerzy Kolumba i Program Odnowy Parafii i Rodziny. 

Rycerze Kolumba parafia MB Fatimskiej Włocławek z 
Rady 17327 zaangażowali się podczas koncertu pieśni pa-
triotycznych dla „ Stowarzyszenia Przyjazna Wieś” z Jó-
zefowa, w przygotowaniu koncertu pt.” Rozśpiewana 
Niepodległa”. 

Z inicjatywy Rycerzy Kolumba, w niedzielę odbyły się 
zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych w pożarze w No-
wej Białej. Zbiórki zorganizowały Rady 16973 w Łącza-
nach (pow. wadowicki) oraz 17730 w Wieluniu. 

05.07. 

W Radzie 16014 im św. Jana Pawła II w Ciechocinku 
odbyła się Ceremonia Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa, 
podczas której przyjęto trzech nowych Braci i dokonano 
awansów na stopień rycerski. Wprowadzono także no-
wych funkcjonariuszy na urząd. 

W sanktuarium Królowej Podhala w Ludźmierzu w 
organizację Podhalańskiego Dnia Chorych zaangażowali 
się Rycerze Kolumba z Rady 14001. Wszystkich zgroma-
dzonych pozdrowił Ks. Jerzy Filek, kustosz sanktuarium. 
Chorzy mogli również skorzystać z sakramentu pojedna-
nia i odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

Rycerze Kolumba z Rady 14004 po raz dwudziesty 
poprowadzili Męski Różaniec, pod hasłem "Zabierz syna, 
nie zapomnij o Ojcu", który odbył się w parafii pw. Chry-
stusa Króla w Radomiu. Różaniec rozpoczął się Mszą Św. 
pod przewodnictwem Ks. Kan. Wiesława Lenartowicza, 
proboszcza parafii pw. MB Częstochowskiej, oraz Kapela-
na Rycerzy Kolumba, który podczas Eucharystii modlił się 
w intencji obecnych w świątyni. W czasie Mszy Św. pod 
obrazem naszego założyciela Bł. Michaela McGiveya zo-
stał umieszczony koszyk, do którego uczestnicy mogli 
składać swoje własne intencje. Podczas modlitwy różań-
cowej zostały one odczytane i powierzone Matce Bożej. 

08.07. 

Trwają prace konserwatorskie w kaplicy Św. Wojcie-
cha. Tomaszowscy Rycerze Kolumba z Rady 15267 nie 
próżnują. W planie jest zamontowanie napędu elektrycz-
nego dzwonu, wymiana okien, docieplenie i odnowa ele-
wacji oraz remont dachu. 

10.07. 

Rada Rycerzy Kolumba z Nowej Dęby gościła relikwie 
błogosławionego ks. Michaela McGivneya. Peregrynacji 
towarzyszył obraz Błogosławionego. Peregrynacja roz-
poczęła się od parafii Św. Stanisława w Chmielowcu na-
stępnie Bracia odwieźli relikwie do parafii Podwyższenia 
Krzyża w Nowej Dębie. Po dwudniowym pobycie Rycerze 
odwieźli relikwie do Zaleszan. W czasie Peregrynacji były 
zbierane dary dla potrzebujących. 

Bracia rycerze z Rady 17617 w Jadachach rozpoczęli w 
parafii Świętego Maksymiliana Marii Kolbego Peregryna-
cje Relikwii i Obrazu Błogosławionego księdza Michaela 
McGivneya - założyciela Rycerzy Kolumba. 

11.07. 

11 lipca to dzień upamiętniający okres mordu na oby-
watelach polskich dokonany przez Ukraińców na zie-
miach wołyńskich. To już 78 rocznica, ale pamiętamy i 
pamiętać trzeba, aby co roku oddać hołd tym, którzy zo-
stali zamordowani dlatego, że byli Polakami. To były ko-
biety, dzieci, mężczyźni, nie oszczędzono kapłanów i 
sióstr zakonnych. Rycerze Kolumba ze Stalowej Woli ra-
zem z parafianami z parafii Św. Jana Pawła II, pod prze-
wodnictwem Kapelana Ks. Proboszcza Marcina Hanusa, 
jak co roku spotkali się pod Krzyżem Wołyńskim, aby 
pomodlić się za pomordowanych, złożyć wieniec i zapalić 
znicze. Krzyż i tablica upamiętniająca mord wołyński zo-
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stały zainstalowane kilka lat wcześniej przez Rycerzy Ko-
lumba z Rady Lokalnej 15759 ze Stalowej Woli. 

Rycerze Kolumba z Rady 15267 z Tomaszowa Lubel-
skiego przeprowadzili Niedzielę Rycerską w parafii Łasz-
czówka. Po Eucharystii zostały rozdane ulotki informa-
cyjne o działalności naszego zakonu i jednocześnie zosta-
ła przeprowadzona zbiórka funduszy na remont kaplicy 
Św. Wojciecha. Bracia serdecznie dziękują Księdzu Pro-
boszczowi Jarosławowi za możliwość przeprowadzenia 
Niedzieli Rycerskiej w kościołach w: Łaszczówce, Rudzie 
Wołoskiej oraz w Przeorsku. 

Rycerze ze Skorzeszyc ofiarnie pracowali przy zabu-
dowaniu kontenera na śmieci na parafialnym cmentarzu. 

12.07. 

W Chojnicach odbyła się Konferencja dla małżeństw 
na Dzień Męża i Żony. Dlaczego tak ważny jest sakrament 
małżeństwa? Przecież świat ceni wolność, a miłość może 
kwitnąć bez potwierdzenia formalnego. Jak pomóc mał-
żonkom w pogłębianiu swojej miłości i radzeniu sobie z 
codziennymi problemami? Na te i inne pytania odpowia-
dał Ks. dr Janusz Chyła proboszcz parafii pw. Matki Bożej 
Królowej Polski w Chojnicach, Kapelan Rady Lokalnej Ry-
cerzy Kolumba. 

Na Jasnej Górze odbyła się coroczna Pielgrzymka Ro-
dziny Radia Maryja. Rycerzy Kolumba reprezentowali 
Delegat Stanowy Krzysztof Zuba z Małżonką oraz Radca 
Stanowy Stanisław Dziwiński. Mszę Świętą odprawił i 
homilię wygłosił Kapelan Stanowy Abp Wacław Depo. 

Rycerze Kolumba z Rady 14003 w Łomży zorganizo-
wali i przeprowadzili półkolonie dla  dzieci  z  parafii, w 
których brało udział  25 dzieci. 

13.07. 

Tego dnia Rada 17327 zaprosiła do wspólnej modlitwy 
wszystkich parafian, Braci Rycerzy wraz z małżonkami. 
Mszę Św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich, od-
prawił i homilię okolicznościową dla małżonków i gości 
wygłosił Zacny Kapelan Rady i proboszcz parafii O. Da-
mian. Po Eucharystii odbyło się spotkanie przy kawie i 
herbacie. Następnie wspólna Randka Małżeńska w Bla-
sku Świec i pięknych śpiewów z modlitwą różańcową w 
procesji Fatimskiej zakończona została Apelem Jasnogór-
skim przy figurze Matki Bożej Fatimskiej w Józefowie. 

W dniu rocznicy ślubu Św. Zelii i Ludwika Martin Ryce-
rze Kolumba z Rady 15500 Wodzisław Śląski zaprosili 
małżonków z parafii św. św. Wawrzyńca na Mszę Świętą 
z okazji Dnia Męża i Żony. Podczas tej Mszy Św. zostały 
odnowione przyrzeczenie małżeńskie. Na koniec Mszy 
Świętej Kapelan Rady Ksiądz Proboszcz pobłogosławił 
pary małżeńskie relikwiami św. św. Zelii i Ludwika Martin 
- rodziców Św. Teresy od dzieciątka Jezus. 

W tym także dniu Rycerze Kolumba z Rady 14004 w 
Radomiu zaprosili wszystkie małżeństwa do wspólnej 
modlitwy za małżonków i odnowienia przyrzeczeń mał-
żeńskich. Eucharystii przewodniczył Kapelan Rady Ks. 
Kan. Wiesław  Lenartowicz. Głosząc homilię przypomniał 

definicję oraz znaczenie Sakramentu Małżeństwa, a także 
zachęcił do przypomnienia sobie dnia, w którym Małżon-
kowie wypowiedzieli sobie słowa przysięgi małżeńskiej. 
Po Mszy Św. Małżonkowie odmówili Litanię do św. św. 
Zelii i Ludwika Martin, a następnie ustawili się parami na-
przeciw siebie wzdłuż świątyni, aby ponowić słowa przy-
sięgi małżeńskiej. Na koniec uroczystości każda para 
małżonków została pobłogosławiona Najświętszym Sa-
kramentem. Po tej uroczystości odbyło się spotkanie in-
tegracyjne w restauracji włoskiej w Radomiu. 

W całej Polsce Rycerze Kolumba obchodzili „Dzień 
Męża i Żony”, który przypada w rocznicę ślubu Św. Zelii i 
Ludwika Martin – rodziców Św. Tereski od Dzieciątka Je-
zus. Rycerze zaprosili małżonków do radosnego wspomi-
nania dnia, w którym przyrzekli sobie miłość, wierność i 
uczciwość małżeńską. 

Gościem Wielkopolskiego Popołudnia w Radio Poznań 
był przedstawiciel inicjatorów ustanowienia Światowego 
Dnia Męża i Żony, delegat stanowy Zakonu Rycerzy Ko-
lumba Krzysztof Zuba. 

W Bazylice Trójcy Świętej w Krośnie w trakcie Mszy 
Świętej o 18:00 zostali wprowadzeni na urząd funkcjona-
riusze Rady 17051. Ceremonię przeprowadził zacny Dele-
gat Rejonowy Andrzej Kozioł DD42 wraz z Kapelanem 
Rady Ks. prał. dr. Andrzejem Chmurą. 

14.07. 

17 lipca w rynku w Czeladzi wystartuje Charytatywny 
Rajd Rowerowy pod nazwą: "Kręcimy kilometry dla Oliw-
ki". Organizatorami imprezy są: MOSiR Czeladź oraz Rada 
15523 Rycerzy Kolumba. Inicjatywa objęta została hono-
rowym patronatem Burmistrza Miasta Czeladź. Celem 
rajdu jest zbiórka pieniędzy na rehabilitację Oliwki Hyla 
chorej na SMA. 

W niedzielę 18 lipca po Mszy Św. wieczornej w Parafii 
pw. Św. Krzyża w Kozienicach przed pomnikiem Świętego 
Jana Pawła II odbędzie się po raz piąty " Męski Różaniec" 
organizowany przez Radę Rycerzy Kolumba 15420 w Ko-
zienicach. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji 
naszej Ojczyzny i Kościoła. 

15.07. 

Trzej kapłani diecezji pelplińskiej oraz osoba świecka 
14 lipca dotarli do Rzymu, kończąc Pielgrzymkę Rowero-
wą rozpoczętą 28 czerwca w Pelplinie (północna Polska). 
Wśród nich Kapelan Rycerzy Kolumba z Chojnic Ks. dr 
Janusz Chyła. 

Na zakończenie roku bratniego 2020/2021 Rycerze 
Kolumba z Rady 15216 wybrali się wraz z rodzinami w 
Bieszczady. Podczas 4-dniowej przygody bracia wraz z 
Kapelanem Rady Ks. Gabrielem Marciniakiem probosz-
czem parafii Matki Bożej Bolesnej w Radomiu wędrowali 
szlakami: Połoniny Wetlińskiej, Kalwarii Pacławskiej, Soli-
ny, Parku Miniatur i Cerkwi w Myczkowcach. 

16.07. 
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Rycerze Kolumba z Rady 15249 wzięli udział w uroczy-
stym odsłonięciu tablicy pamiątkowej w miejscu, gdzie 
znajdował się obóz dla ludności żydowskiej w byłej fabry-
ce Schoena w Sosnowcu. Msza Święta została odprawio-
na z inicjatywy Braci rycerzy w kościele pw. św. Francisz-
ka z Asyżu w Sosnowcu w intencji więźniów obozu, Ryce-
rzy Kolumba i Światowego Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej. 

17.07. 

Rycerze Kolumba z Czeladzi pod honorowy patrona-
tem Burmistrza Miasta Czeladź zorganizowali rajd rowe-
rowy pod hasłem „Kręcimy Kilometry dla Oliwki”. Trasa 
rajdu wiodła po czeladzkich ścieżkach rowerowych prze-
biegających obok  tutejszych parafii: św. Mateusza, Woj-
ciecha oraz Stanisława BM. Przy każdej z parafii trzeba 
było zebrać pieczątkę potwierdzającą pokonanie danej 
trasy. Na zakończenie rajdu, wśród wszystkich uczestni-
ków z kompletem pieczątek zostały rozlosowane atrak-
cyjne nagrody. Również na mecie będzie można było na-
być słodkie wypieki, a przy okazji dodatkowo tym gestem 
wspomóc zbiórkę.  Zebrane środki finansowe w kwocie 
1160 zł trafią na rehabilitację dla małej Oliwki chorej na 
SMA. 

18.07. 

Tego dnia TVP3 Gdańsk w Magazynie Katolickim 
"Droga" wyemitowała relację z peregrynacji relikwii zało-
życiela Rycerzy Kolumba Błogosławionego ks. Michaela 
McGivneya. 

Rycerze Kolumba z Rady 15420 z Kozienic wzięli 
udział w Kościele Pw. Św. Krzyża w Kozienicach w wie-
czornej Eucharystii, którą odprawił i homilię wygłosił Ka-
pelan Rady Ks. Wiesław Janowski. Podczas Mszy Św. Bra-
cia Rycerze pełnili służbę liturgiczną, a następnie po jej 
zakończeniu przeszli pod Pomnik Świętego Jana Pawła II 
na placu kościelnym, gdzie po raz piąty odbył się "Męski 
Różaniec" w Kozienicach zorganizowany przez Radę Ry-
cerzy Kolumba z Kozienic, w którym wzięli udział: Bracia 
Rycerze z Kozienic, Księża z parafii Pw. Św. Krzyża na 
czele z Kapelanami Rady Proboszczem Ks. Kan. Kazimie-
rzem Chojnackim i Ks. Wiesławem Janowskim,  mężczyźni 
i kobiety oraz parafialne grupy modlitewne. Modlitwę 
ofiarowali Bogu przez ręce Matki Bożej w intencjach: o 
ustanie pandemii koronawirusa, naszej Ojczyzny i Kościo-
ła. 

19.07. 

Z Radomia wyruszyła piesza pielgrzymka Rycerzy Ko-
lumba z Rady 14004 do sanktuarium Matki Bożej Gietrz-
wałdzkiej. Po Koronce do Bożego miłosierdzia i błogosła-
wieństwie Pasterza Bp. Marka Solarczyka rozpoczęła się I 
piesza pielgrzymka z Radomia przez Niepokalanów do 
Gietrzwałdu w intencji ojczyzny i kościoła w Polsce. Przed 
Braćmi planowana trasa do przebycia to ok. 330 km. 

Tego dnia odbyło się też przekazanie darów zebra-
nych w czasie peregrynacji relikwii Błogosławionego ks. 
Michaela  McGiwneya przez Rycerzy Kolumba z Rady 
17542, parafii Św. Stanisława w Chmielowie,  Podwyższe-

nia Krzyża Św. oraz Matki Bożej  Królowej Polski w Nowej 
Dębie do MOPS celem rozdzielenia ich pomiędzy potrze-
bujące rodziny z tutejszej gminy. 

22.07. 

Rycerze Kolumba z Rady nr 15281 ze Skarżyska Ka-
miennej ufundowali ławki na zewnątrz kościoła parafial-
nego. Bracia z własnej inicjatywy za pozyskane środki 
finansowe zakupili materiał: deski, lakiery, śruby i po-
święcili swój czas na ich wykonanie. W pracach zaangażo-
wani byli nie tylko mężczyźni, również pomogła w pra-
cach żona jednego z Braci, a podczas montażu ławek Ka-
pelan Rady Ksiądz Marian Czajkowski. 

Wprowadzenie relikwii Bł. ks. Michaela McGivneya do 
kościoła Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszo-
wie Narodowym przez Braci Rycerzy jest ostatnim eta-
pem peregrynacji relikwii po diecezji sandomierskiej. W 
sobotę relikwie zostaną przekazane do diecezji tarnow-
skiej. 

Rycerze Kolumba z Rady 15759 działający przy parafii 
Opatrzności Bożej w Stalowej Woli zorganizowali i popro-
wadzili Różaniec Mężczyzn. Wspólną intencją modlitwy 
była Jedność w Rodzinach. Rycerze pamiętali o Bracie w 
rycerstwie - Radcy Stanowym Stanisławie. Modlili się o 
łaskę zdrowia dla Niego i aby Opatrzność Boża nad Nim 
czuwała. 

24.07. 

W parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy, przy której 
istnieje pierwsza w diecezji tarnowskiej Rada Rycerzy Ko-
lumba, rozpoczęła się peregrynacja obrazu i relikwii bł. ks. 
Michaela McGivney’a, które przekazali Rycerze z Tuszowa 
Narodowego. 

Rycerze Kolumba z Łeby z Rady 17316 im św. Michała 
Archanioła wzięli udziału w II Rodzinnej Pielgrzymce Ro-
werowej z Lęborka do Łeby. Trasa przebiegła pomorskim 
odcinkiem Camino - czyli Drogi św. Jakuba do Santiago de 
Compostella. Pielgrzymka ta rozpoczęła się na placu przy 
kościele Św. Jakuba w Łebie o godzinie 12:00. 

Kolejny etap peregrynacji relikwii bł. ks. Michaela Mc-
Givney’a rozpoczął się w Wejherowie. Rycerze Kolumba z 
Rady 15708 podczas Mszy Św. w kościele parafialnym pw. 
Trójcy Świętej rozpoczęli kult relikwii założyciela wspól-
noty Rycerzy Kolumba. 

25.07. 

Rycerze Kolumba z Rady 16031 z Działoszyna współ-
organizowali festyn rodzinny dla zdrowia, badania oraz 
szczepienia na CoViD-19. To bardzo cenna inicjatywa dla 
lokalnej społeczności. 

Bracia Rycerze z Rady nr 15947 w Miliczu kwestowali 
na rzecz poszkodowanych w powodziach w Niemczech, 
Belgii i w Polsce, po Mszach Świętych o godzinie 7:00, 
18:00 i 20:00 w kościele św. Andrzeja Boboli w Miliczu. 

W tym dniu zakończyła się II Rycerska, Rodzinna Piel-
grzymka Rowerowa szlakiem jakubowym z Lęborka do 
Łeby, która odbyła się w dniu poprzedzającym odpust ku 
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czci św. Jakuba. W czasie jazdy Bracia odmawiali modli-
twę różańcową. W Łebie na zakończenie trasy rowerowej 
czekał na pątników z poczęstunkiem gospodarz parafii 
św. Jakuba ks. Dziekan, kapelan Rady 17316. 

Rycerze Kolumba z Rady 14004 działający jako Okrą-
gły Stół w Parafii Chlewiska organizują pieszą pielgrzym-
kę do Sanktuarium Matki Bożej Staroskrzyńskiej. Bracia 
zapraszają wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć udział 
w pielgrzymce i chcą zanieść swoje intencje i zawierzyć je 
Matce Bożej Staroskrzyńskiej. Pielgrzymka rozpocznie się 
błogosławieństwem w kościele w Chlewiskach, a zakoń-
czy się Mszą Świętą w Sanktuarium w Skrzyńsku. Trasa 
liczy 21 kilometrów. Planowany wymarsz 31.07. około 
godziny 7 rano . Podczas marszu przewidziane są 3 lub 4 
postoje, w tym jeden dłuższy na obiad, który będzie zor-
ganizowany przez Rycerzy. Wszyscy uczestnicy piel-
grzymki będą ubezpieczeni. Po Mszy Świętej na uczestni-
ków będzie czekał autokar, który odwiezie pielgrzymów 
do Chlewisk. 

26.07. 

Bracia z Rady Lokalnej 15268 Rzeszów wraz ze swoim 
kapelanem zorganizowali pielgrzymkę do miejsca inter-
nowania Kard. Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. W 
kaplicy Kapelan odprawił Mszę Świętą. Na zakończenie 
odbyła się modlitwa ponownego zawierzenia ojczyzny i 
rodzin. 

Siostra Nazaretanka przedstawiła rys historyczny 
przyszłego błogosławionego Kardynała. Następnie piel-
grzymi w grupie 45 osób, udali się malowniczą biesz-
czadzką trasą do Myczkowca, ośrodka Caritasu. Przy 
ognisku, modlitwie w miejscowym kościele, wypoczywali, 
zwiedzając :ogród biblijny, mini zoo, orz miniatury Ko-
ściołów i cerkwi. 

Bracia uczestniczyli z rodzinami i zaproszonymi do 
pielgrzymki parafianami. W czasie przejazdu kierownik 
pielgrzymki brat Stanisław, zaproszonym pielgrzymom 
przedstawił skrótowo historię wręczył foldery, obrazki z 
wizerunkami Bł. ks. McGivneya, Matki Bożej Prześlado-

wanych Chrześcijan, ponadto informację na kartach Je-
stem Rycerzem. 

 Rycerze Kolumba z Rady 17607 w Jastrowiu (pow. 
złotowski) zapewnili transport łóżka rehabilitacyjnego dla 
wychowanka domu dziecka, który połamał sobie obie 
nogi. 

Bracia wnieśli i ustawili łóżko do wskazanego po-
mieszczenia. 

 

Rycerze Kolumba z Rady 15420 z Kozienic wzięli 
udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego 
pod hospicjum w Kociołkach koło Kozienic. Uroczystość 
poprzedziła Msza Św. w Kościele Pw. Św. Krzyża w Kozie-
nicach, której przewodniczył J. E. Ks. Biskup Marek Solar-
czyk Ordynariusz Diecezji Radomskiej wraz z Ks. Kan. K. 
Chojnackim Proboszczem Parafii pw. Św. Krzyża i Dzieka-
nem Dekanatu Kozienickiego Proboszczem Parafii Św. 
Rodziny w Kozienicach oraz Kapelanami Rady Rycerzy z 
Kozienic, księżmi Wikariuszami. Pod koniec Mszy Św. 
Stowarzyszenie "Hospicjum imienia Matki Kazimiery 
Gruszczyńskiej" wraz z Kapelanem Hospicjum i Pomocni-
czym Kapelanem Rady Rycerzy Kolumba Ks. Tomaszem 
Pastuszką uhonorowali przybyłego Zacnego Gościa J. E. 
Ks. Bp Marka Solarczyka pamiątką "Hospicyjnym ser-
cem",  które otrzymują przyjaciele hospicjum. Po Mszy 
Św. uczestnicy pojechali do byłej szkoły podstawowej w 
miejscowości Kociołki, gdzie odbyło się uroczyste wmu-
rowanie kamienia węgielnego. 

Rycerze Kolumba z Rady 14428 w Gilowicach (pow. 
żywiecki), uczestniczyli w odpuście Św. Anny. Bracia 
uczestniczyli podczas Eucharystii jako obsługa liturgicz-
na, a także asystują w procesji kapłanowi z Najświętszym 
Sakramentem 

 

Adrian Pawłowski  
Koordynator ds. PR  
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce  
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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    
W miesiącu czerwcu mieliśmy także wiele ceremonii 

MJB, dzięki którym wielu mężczyzn zasiliło szeregi Zako-
nu Rycerzy Kolumba. Już 1 czerwca Rada Rycerzy Kolum-
ba 15527 w Słupsku przeprowadziła ceremonię MJB, dzię-
ki której do grona rycerstwa wstąpił 1 mężczyzna. 

W dniu 6 czerwca Rada 17533 z Gowina przeprowadzi-
ła ceremonię MJB przyjmując w swoje szeregi 2 męż-
czyzn. Natomiast 9 czerwca Rada 15415 z Nakła nad No-
tecią przeprowadziła ceremonię, podczas której przyjęto 
1 mężczyznę.   

11 czerwca Rada 15970 z Ostrów Mazowiecka podczas 
ceremonii MJB przyjęła 2 nowych mężczyzn oraz pozo-
stałych Braci przyjęła do pełni rycerstwa.   

W dniu 12 czerwca Rada 15759 w Stalowej Woli prze-
prowadziła ceremonię MJB. W szeregi Rycerzy Kolumba 
przyjęła 4 Braci, w tym księdza Dziekana Krzysztofa Kidę 
- Proboszcza z parafii Opatrzności Bożej w Stalowej Woli. 

14 czerwca odbyły się dwie ceremonie MJB jedna  
w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gdańsku- Migowie, 
w trakcie której w swoje szeregi Rada 15117 przyjęła  
2 mężczyzn.  

Natomiast druga odbyła się w kościele pw. św. Jana 
Chrzciciela na krakowskim Czerwonym Prądniku, zespół  
z Rady 15128 podczas ceremonii MJB przyjął do rycerstwa 
2 mężczyzn oraz księdza z parafii NSPJ z Nowego Targu. 

16 czerwca Rada 17569 z Szydłowca przeprowadziła 
ceremonię MJB, podczas której przyjęła w swoje szeregi  
1 mężczyznę.    

18 czerwca w Sanktuarium św. Stanisława Bp. Mę-
czennika Rada 16727 przeprowadziła ceremonię MJB, 
podczas której przyjęła 2 mężczyzn.  

W dniu 21 czerwca w parafii Matki Bożej Różańcowej 
w Stalowej Woli podczas ceremonii MJB przyjęto 10 Braci 
w tym ks. Proboszcza Józefa Rainera.  

W dniu 22 czerwca w krakowskim kościele św. Marka 
Ewangelisty miała miejsce ceremonia MJB, podczas której 
przyjęto 2 mężczyzn. Ceremonię przeprowadził zespół 
Rady 15128.  

Natomiast 26 czerwca w Łańcucie odbyła się ceremo-
nia MJB, przyjęto 1 mężczyznę a 3 Braci dostąpiło pełni 
rycerstwa. Ceremonię przeprowadził zespół z Rady 15767. 

Także w dniu 28 czerwca w kościele pw. WNMP  
w Raniżowie odbyła się ceremonia MJB. Do pełni rycer-
stwa awansowano Braci z Rady 17471, ceremonię prze-
prowadził zespól z Głogowa Małopolskiego. 

Ostatnią w czerwcu ceremonię MJB przeprowadzono 
w Nakle nad Notecią. Rada 15415 do swego grona przyję-
ła     ks. Igora Wichrowskiego. 

 

——————- 
 

2 lipca w Skorzeszycach przyjęto 4 nowych mężczyzn 
do Rycerzy Kolumba, jeszcze 3 mężczyzn i powstanie no-
wa Rada. Ceremonię wzorowo przeprowadził zespół Ra-
dy z Rembieszyc.  

Natomiast 3 lipca w Gdańsku miala miejsce Ceremonia 
Stopnia Patriotycznego. Uroczystość rozpoczeła Msza 
św. koncelebrowana pod przewodnictwem Naszego bra-
ta w rycerstwie ks.b. Wiesława Szlachetki. Stopnia Patrio-
tycznegp dostąpiło ponad 50 Braci wraz z ks.biskupem. 

5 lipca w Radzie 16014 im. św. Jana Pawła II w Ciecho-
cinku odbyło się przyjęcie nowych mężczyzn połączone 
również z awansami.  

Kolejna Ceremonia odbyła się 7 lipca w Rzeszowie  
w kościele pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej. W sze-
regi Rady 15268 wstąpił 1 mężczyzna. 

 

Ostatnia w lipcu Ceremonia odbyła się w Nowym Są-
czu, 11 lipca w kościele pod wezwaniem M.B. Bolesnej. 
Zespól Rady 16100 z Tarnowa w Szeregi Rycerzy Kolum-
ba przyjął 6 Mężczyzn. Tym samym w Nowym Sączu jest 
łącznie 20 Braci.  
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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    
Zacni Bracia, kontynuując tematykę małżeńską nie 

sposób pominąć obszaru, który ostatnimi czasy na wsze-
lakich możliwych polach jest dość mocno akcentowany  
i eksploatowany – czyli  komunikacji małżeńskiej. O ile we 
wcześniejszych tekstach bardziej nastawiony byłem na 
eksponowanie wartości duchowych małżeństwa wynika-
jących i zakorzenionych w sakramencie, o tyle przyszła 
pora na próbę dotknięcia małżeństwa w praktyce.  

Osoba ludzka mało kiedy żyje samotnie. Chcemy czy 
nie poruszamy się wśród ludzi, przebywamy z nimi celo-
wo lub przypadkowo, zawodowo czy z najprzeróżniej-
szych innych powodów. W związku z tym rodzą się sytu-
acje, w których musimy się komunikować między sobą. 
Co to znaczy? Oględnie mówiąc zmuszeni jesteśmy for-
mułować komunikaty zrozumiałe dla odbiorcy w celu 
uzyskania reakcji bądź wiedzy o zjawisku. Innymi słowy: 
rozmawiamy. Dla tych dwóch efektów nauczyliśmy się 
mówić. W tym miejscu trzeba przypomnieć, że jako 
pierwszy przemówił Bóg. Efektem tej mowy jest wszech-
świat i my. Jeżeli rozważania o „komunikacji” oprzemy jak 
na fundamencie na tej rzeczywistości i podobieństwie,  
w efektach nie pójdziemy w naukowość, technicyzm  
– a w miłość. Cechą mowy Boga jest to, że mówi 
„dobrze”. Mówi dobrze co do intencji i efektu. Mając nie-
ustannie, gdy mówimy, tylko to na uwadze – w zasadzie 
mógłbym kończyć tekst. Naśladując Boga nie można się 
mylić. Problem polega na tym, że my najczęściej Boga 
„przedrzeźniamy” (taki przynajmniej bywa efekt) niż na-
śladujemy, co jest sztuką nad sztuki. Potrzebujemy więc 
nieco więcej podpowiedzi, bo na praktykę mamy całe 
życie. 

 

K T O  J E S T  K I M ?K T O  J E S T  K I M ?K T O  J E S T  K I M ?   
 

Rozmowa, zwłaszcza ta między małżonkami powinna 
zakładać i realizować pojęcie: równość osób. Do rozmowy 
zasiadają dwie równorzędne osoby. Zawsze i czego by 
rozmowa nie dotyczyła. Przy stole rozmowy nie ma oso-
by ważniejszej. Nie ma osoby gorszej czy winnej. Zwłasz-
cza winnej. Nie ma oskarżyciela czy obrońcy. Nie ma ata-
kującego i broniącego. Nie ma wreszcie mądrzejszego czy 
głupszego. Przy takim stole siadają: uwaga – „dzieci Bo-
że”, a najlepiej jeszcze w obecności Ojca. Owszem któreś  
z nich może być w potrzebie (kto nie jest) takiej czy innej, 
w problemie (kto nie jest) takim czy innym. To w żaden 
sposób nie stawia nikogo w lepszej czy gorszej pozycji.  
Dlaczego tak jest- zapyta ktoś słusznie? Otóż jedynie 
Boże patrzenie jest prawdziwe. My możemy mieć i za-
zwyczaj mamy patrzenie skupione na sobie. Ustawienie 
do dialogu z pozycji „dzieci Bożych” powoduje, że na dru-
gą osobę zaczynamy spoglądać nie przez siebie, a przez 
Boga. Proszę mi uwierzyć, to wiele prostuje. 

 

O  C Z Y M  W Ł A Ś C I W I E  G A D A M Y ?O  C Z Y M  W Ł A Ś C I W I E  G A D A M Y ?O  C Z Y M  W Ł A Ś C I W I E  G A D A M Y ?    
 

No właśnie? Komunikacja to bardzo szerokie i złożone 
pojęcie. Napisano o niej wiele mądrych książek nie wy-
czerpując do końca tematu. Można (i są tacy) problem 
zgłębiać bardziej wnikliwie, co polecam. Tu jedynie suge-
ruję jego istnienie, wagę, konieczność zrobienia czegokol-
wiek w kierunku poprawy jakości naszej ze współmałżon-
kiem metody porozumiewania się. Porozumiewanie się 
prowadzi do zrozumienia, zrozumienie ułatwia wspólne 
rozwiązywanie pojawiających się problemów. Brak poro-
zumienia te problemy niejednokrotnie sztucznie eskaluje 
prowadząc do rozpadu małżeństwa jeżeli nie formalnego, 
to na pewno duchowego. 

Można mówić o komunikacji w sensie dosłownym. 
Czyli w codziennym życiu najczęściej kreujemy właśnie 
komunikaty. Od najkrótszych: uważaj, podaj mi, zrobiłem, 
zrób zakupy, obierz ziemniaki, przynieś coś. Są komuni-
katy bardziej złożone. Dzwoniła mama chce, żebyś po-
mógł jej ustawić telewizor. Byłam w sklepie, znowu 
wszystko podrożało. Samochód wróci z naprawy dopiero 
pojutrze. Jak mam się ubrać? Nie widziałaś mojego note-
su? I tu zaczyna się problem, ponieważ wielu z nas, na-
prawdę wielu – wymianę takich komunikatów nawet wie-
lokrotnie bardziej złożonych uważa za rozmowę. Owszem 
wymieniamy je posługując się mową, ale dialog to nie 
jest.   

Dialog jest tą formą komunikacji, która pozwala po-
znać i zrozumieć drugiego człowieka. Proszę zobaczyć,  
że tak zdefiniowany dialog od razu określa jego jedyne 
cele. Poznać i zrozumieć. W jaki sposób poznajemy kogoś 
wymieniając z nim jedynie komunikaty porządkowe,  
w  żaden. A życie ucieka. O dialogu mówimy wtedy, gdy  
w spokojny sposób wymieniamy się między sobą tym, co 
czujemy i  jak rozumiemy. On mówi bezpośrednio o czy-
imś rozumieniu świata, siebie i zjawisk. O uczuciach jakie 
to rozumienie budzi. Nie chodzi w nim, przy tej wymianie 
– o chęć wpływu na kogoś, a o zrozumienie. Na danie 
odpowiedzi na pytania dlaczego i jak? Dialog jest opowie-
ścią o tym jak widzę i rozumiem świat, to co się w nim 
dzieje, innych ludzi, współmałżonka, Boga.  Dialog w żad-
nym wypadku nie powinien być próbą, czy wynikać  
z chęci zmiany drugiej osoby. To ogromny błąd. On jak 
już powiedziałem wcześniej ma inne cele.  Bezskutecz-
ność takich założeń wynika z tego, że to nie my (ja) kogoś 
zmieniamy. Ów ktoś musi zechcieć zmienić się sam. 
Owszem możemy zaoferować pomoc, ale stawianie ulti-
matum albo/albo mija się z celem. Warto i trzeba stawiać 
pytania, ale zawsze ukierunkowane na pomoc (co mogę 
zrobić, żeby pomóc), na wspólne rozwiązywanie ewentu-
alnych problemów (co możemy zrobić, jak podzielić się 
problemem).  

Dialog wymaga odrębnej przestrzeni. Powinien być 
wyłączony z tego co bieżące, szybkie, powierzchowne. 
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Dobrze jest się odizolować od pędu i zgiełku świata, wy-
hamować i dopiero wtedy zasiąść w miłych warunkach, 
przy czymś dobrym do zjedzenia. Powinien być regularny 
(w miarę), szczery (bo inaczej po co go przeprowadzać). 
Dialog zawsze wymaga odwagi. Odwagi odkrycia swoje-
go wnętrza przed drugim człowiekiem. Dialog wymaga 
poszanowania, dyskrecji  i delikatności. Druga osoba musi 
mieć pewność, że nie będzie atakowana choćby nie wiem 
co, ale można przyznać się, że nie rozumie się jakiejś po-
stawy, uporu, myślenia i to stanowi trudność, sprawia że 
tak czuję. Dyskrecja to pewność, że nic nie wycieknie po-
za te cztery oczy – choćby nie wiem co. Delikatność to 
pewność, że prawda o słabościach nie zostanie wykorzy-
stana do ataku na tę osobę – też choćby nie wiem co. 

 

S P Ó RS P Ó RS P Ó R    
 

Spór to dyplomatyczne określenie zwyczajnej kłótni. 
Spór sam w sobie nie jest jeszcze czymś złym, natomiast 
z doświadczenia wiadomo, że w normalnym życiu prawie 
wcale on nie występuje. Bardzo szybko od kwestii spornej 
przechodzi się do kłótni.  Paliwem kłótni są emocje. Nie-
opanowane emocje. One skutecznie wyłączają umiar  
i logikę. W kłótni nie chodzi o rozwiązanie problemu,  
a o abstrakcyjne udowodnienie takiej czy innej racji. Para-
doksem jest to, że w miarę logicznie kłócimy się zaledwie 
jakieś 3 do 5 minut. Potem następuje kłótnia o przebieg 
kłótni i pojawiają się wątki kompletnie nie mające nic 
wspólnego z jej pierwotnym tematem. Wiadomo – nie-
kiedy kończy się ona w krainie latających talerzy i trza-
skających drzwi. Prawda jest zaś taka, że nie powinno się 
rozmawiać w momencie gdy emocje się podniesione czy 
rozchwiane. Nie ma to najmniejszego sensu. Efekty takiej 
„rozmowy” jedynie komplikują to, co zapewne i tak już 
łatwe nie jest. Łatwiej i bezpieczniej jest stwierdzić, że jest 
się zdenerwowanym i dać sobie czas na uspokojenie niż 
brnąć z własnej woli w pole minowe. A rozwiązanie jest 
banalne. Póki czas warto uzgadniać  to tak: uspokójmy 
się, dajmy sobie czas, wróćmy do rozmowy na spokojnie.  

Kłótnie i nie daj Boże następujące po nich „ciche dni” 
są bardzo groźnym dla wspólnoty małżeńskiej zjawi-

skiem. O ile dobre dialogi zbliżają, zacieśniają więzi, budu-
ją poczucie zaufania, bliskości, zrozumienia i bezpieczeń-
stwa, to kłótnie działają dokładnie na odwrót. Regularne 
kłótnie doprowadzają do obojętności, która jak wiemy 
jest przeciwieństwem miłości.  

 

J A K  N I E  I D Z I E ,  T O  C O ?J A K  N I E  I D Z I E ,  T O  C O ?J A K  N I E  I D Z I E ,  T O  C O ?    
 

A nie idzie wtedy, gdy oboje jesteście zbyt mocno po-
ranieni, by móc zaufać. Wtedy należy szukać pomocy  
u fachowców od odbudowy relacji. Pod ich czujnym 
okiem spróbować odbudować to, co zniszczone – ale już 
nie ryzykując dalszej destrukcji. Warto zacząć od sakra-
mentu spowiedzi – oboje. Bóg wam wybacza wasze błę-
dy. Jest to o tyle ważne, że to On zamyka sprawę, zakazu-
je wracać do oceniania przeszłości i wydaje swoim dzie-
ciom polecenie budowania od nowa. Budowanie od nowa 
zaczyna się od przebaczenia. Przebaczenie nie oznacza 
zaniku pamięci i dlatego fachowcy są potrzebni do tego, 
żeby się z nią bez wyrządzania dalszych szkód uporać. 
Kościół wręcz nakazuje szukania pomocy w sytuacji gdy 
sami sobie poradzić małżonkowie już nie potrafią czy nie 
są w stanie. 

Czasami nie idzie, bo nie wiemy jak. Warto wtedy się-
gnąć do literatury, może pojechać na jakiś warsztat 
wspólnie, może rekolekcje o dialogu. Możliwości jest 
wciąż sporo i nawet coraz więcej.  

Zacni Bracia. Nieprawdą jest, że mężczyzna nie jest 
skłonny do kolokwialnego „mielenia ozorem”. On robi to 
inaczej niż kobieta, ale uwierzcie – tak samo jak ona po-
trzebuje takiego rodzaju bliskości i relacji, zaś nasze 
współmałżonki są w stanie docenić i dowartościować na-
wet najbardziej nieporadną próbę szczerej rozmowy.  

Życzę Panowie wam i sobie samych sukcesów na tym 
polu. 

 

 

Andrzej Moskal 
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K u  n a s z e m u  s p o t k a n i uK u  n a s z e m u  s p o t k a n i uK u  n a s z e m u  s p o t k a n i u    
z  J a n e m  P a w ł e m  I Iz  J a n e m  P a w ł e m  I Iz  J a n e m  P a w ł e m  I I    

Co Papież może mieć do powiedzenia współczesne-
mu człowiekowi? 
 
30 lat od IV pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i jej II 
etapu  
 
19 lat od VIII i ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do 
Polski 

 

Vivat Jesus drodzy Bracia! 

Sierpień jest dla nas, Polaków kolejnym miesiącem, 
który w sposób szczególny zapisał się w naszej historii. 
Oto kilka ważnych wydarzeń dla naszego narodu.  

1 sierpnia - w 1944 roku w Godzinę "W" o 17.00 - roz-
poczęło się Powstanie Warszawskie. 

14 sierpnia - w 1385 roku w Krewie podpisano unię 
polsko-litewską, regulującą stosunek Korony Królestwa 
Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz włącza-
jąca jako część składową Litwę do Królestwa Polskiego 

14 sierpnia 1980 - strajkiem w Stoczni Gdańskiej roz-
poczęły się wydarzenia sierpnia ‘80 

15 sierpnia - w 1920 roku wojska polskie powstrzyma-
ły ofensywę wojsk Armii Czerwonej pod Warszawą 

16 sierpnia - w 1919 roku w nocy z 16 na 17 sierpnia 
wybuchło I powstanie śląskie, które objęło tereny powia-

tu rybnickiego i pszczyńskiego oraz część okręgu prze-
mysłowego.  

19 sierpnia - w 1587 roku szwedzki królewicz Zygmunt, 
syn Jana Wazy i Katarzyny Jagiellonki został wybrany na 
króla Polski jako Zygmunt III Waza 

20 sierpnia - w 1920 roku z 19 na 20 sierpnia wybu-
chło II powstanie śląskie 

13-20 sierpnia 1991 IV pielgrzymka – etap II do Polski 
Papieża Jana Pawła II. Wizyta pod hasłem „Bogu dziękuj-
cie, ducha nie gaście”. Odwiedzając wolną już Polskę Oj-
ciec Święty  starał się uświadomić rodakom, że sama wol-
ność to nie wszystko, że wolność rzeczywista musi być 
oparta na prawdzie i wartościach chrześcijańskich. Papież 
poświęcił również wiele uwagi roli Kościoła  w nowej 
Rzeczpospolitej. Podczas II etapu pielgrzymki związanego 
z VI Światowym Dniem Młodzieży odbywającym się na 
Jasnej Górze, Ojciec Święty odwiedził po raz drugi Wado-
wice.  

16-19 sierpnia 2002 VIII pielgrzymka do Polski: 

Ostatnia pielgrzymka Ojca Świętego do Polski odbyła 
się pod hasłem „Bóg bogaty w miłosierdzie”. Podczas tej 
wizyty Jan Paweł II poświęcił Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w krakowskich Łagiewnikach.  
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Wróćmy jednak do tematu naszego rozważania po-
stawionego w pytaniu - co Papież może mieć do powie-
dzenia współczesnemu człowiekowi ?  

Pytanie to jest świetną okazją do podjęcia refleksji nad 
długoletnią posługą Papieża, jak i nad czymś o wiele 
głębszym. W odpowiedzi chciałbym odwrócić to pytanie. 
A co świat ma do powiedzenia współczesnemu człowie-
kowi? Bo chyba właśnie w imię tego, co świat ma do po-
wiedzenia dezawuuje się wypowiedź Papieża. W pytaniu 
o to, co Papież ma do powiedzenia zawiera się już cicha 
teza, że nic, że właśnie świat ma o wiele więcej do powie-
dzenia i jedynie on zna trafniejsze odpowiedzi. Ale jeśli 
taka jest prawda, to jakoś trudno dostrzec, aby to, co 
świat ma do powiedzenia, było tak chętnie przyjmowane 
przez współczesnego człowieka i pomagało mu w roz-
wiązywaniu problemów, z którymi nie umie sobie pora-
dzić. A z pewnością się one jakoś jeszcze pomnażają. 

W tym miejscu dotykamy samej głębi problemu, kiedy 
pytamy, co Papież ma do powiedzenia, co świat ma do 
powiedzenia współczesnemu człowiekowi. Tym najgłęb-
szym problemem jest pytanie, czy współczesny człowiek 
wie, co miałby usłyszeć. Czy współczesny człowiek  
w ogóle umie sformułować najistotniejsze pytanie swojej 
egzystencji, pytanie, które dotknęłoby najdelikatniejszej 
struny jego duszy, rzeczywistego bólu, które w niej nosi, 
gdzie odpowiedź na nie byłaby chwilą najszczęśliwszą, 
wyzwalającą, olśniewającą, pozwalającą zrozumieć  
i unieść swoje życie, swój los. 

Tym problemem zajmował się przez całe swoje życie 
św. Augustyn, aby po wielu przemyśleniach stwierdzić: 
"Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie  
w Bogu". Tu leży odpowiedź na pytanie, co świat ma do 
powiedzenia człowiekowi, nie tylko współczesnemu, ale 
w ogóle, a brzmi ona – nic! Właśnie dlatego świat nie ma 
nic do powiedzenia człowiekowi, bowiem nie jest dla nie-
go odpowiedni, adekwatny, kompatybilny, jest za mały, 
za ubogi, aby być odpowiednim partnerem dla przepast-
nej głębi ludzkiego ducha. Nie chodzi w tym miejscu, aby 
świat potępiać, czy nim gardzić, bo właśnie takim stwo-
rzył go sam Bóg. 

Czy zatem człowiek współczesny nie chce dziś słuchać 
Papieża, ale czy rzeczywiście słucha świata? Śmiem 
twierdzić, że też nie. Współczesny człowiek także nie 
chce słuchać świata, bo gdyby go posłuchał, to by wie-
dział, że wszystko, co na świecie ma swój początek, musi 
mieć i swój koniec, a człowiek nie chce mieć końca. Wie-
działby, że na świecie sprawiedliwości nie było, nie ma  
i nigdy nie będzie, a człowiekowi wydaje się, że właśnie 
jemu uda się ją zaprowadzić, bo inaczej życie w ogóle nie 
miałoby sensu. 

Kogo zatem słucha w rzeczywistości współczesny 
człowiek? To jest istotne pytanie. Moja odpowiedź brzmi 
następująco: współczesny człowiek słucha świata, który 
wcześniej sobie stworzył, a zatem nierealnego, fikcyjne-
go, wirtualnego. Czyż właśnie dziś nie jest tak, że współ-
czesny człowiek tworzy sobie nierealny obraz świata,  
w którym chciałby żyć, próbuje kształtować swoje życie 

na miarę tego, co fikcyjne, a kiedy przystępuje do realiza-
cji tej fikcji, rozbija się o rzeczywistość, o rzeczywisty 
świat, o rzeczywiste życie. 

Jaki bowiem jest świat tworzony przez "Big Brother", 
"Klub", "Idol" czy inne reality show ? Toć to czysta fikcja! 

Przypomina mi się w tym miejscu pewna audycja tele-
wizyjna sprzed wielu lat. W pewnym zakładzie wycho-
wawczym wybuchł bunt, o którym opowiadał jeden  
z wychowawców. I po opisaniu zdarzenia w ostatnim zda-
niu zwracając się do widzów postawił bardzo istotne py-
tanie: Proszę państwa, przywozicie nam tych chłopców  
i każecie nam ich wychowywać - na kogo my ich mamy 
wychowywać, według jakich wzorców i zasad? W pytaniu 
tym zawarta jest istota sprawy: kim w rzeczywistości jest 
człowiek, kim powinien być i jak się zrealizuje, gdzie tkwią 
źródła owych wzorców i norm moralnych. Czy świat rze-
czywiście zna odpowiedź na to pytanie? Szczerze pozo-
stawię to pytanie retorycznym. 

Zatem w odpowiedzi na pytanie co Papież ma nam do 
powiedzenia, chciałbym abyśmy dosłownie rozumieli 
Jego misję, a jest ona następująca:  

On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszyst-
ko, co Ja wam powiedziałem (J 14, 26). 

Ten fragment Ewangelii to obietnica nieomylności 
urzędu nauczycielskiego Kościoła. A zatem jeśli tak, to 
Papież ma naprawdę wiele do powiedzenia jako urząd 
nieomylny nam ludziom współczesnym i przyszłym po-
koleniom katolików i ludzi dobrej woli. 

Wśród licznych niezwykłych stwierdzeń młody Karol 
Wojtyła powiedział kiedyś takie słowa: „w wierszach po 
prostu uczę się mówić, zanim zacznę rozmawiać”. Karol 
Wojtyła, którego cały świat poznał jako papieża Jana 
Pawła II, był jedną z najbardziej niezwykłych postaci XX 
wieku: intelektualista o popularności większej niż gwiaz-
dy sportu czy popkultury; poeta realizujący się na drodze 
kapłaństwa; przywódca religijny i polityczny zachowujący 
urzekającą prostotę w sposobie bycia i wrażliwość na 
sprawy zwykłych ludzi. Powstało już wiele biografii pa-
pieża, w których autorzy próbowali odpowiedzieć na py-
tanie, w jaki sposób ukształtowała się tak bogata osobo-
wość. Moim zdaniem kluczowym czynnikiem, który de-
terminował sposób działania Karola Wojtyły była filozo-
fia. Wykształcenie filozoficzne Karola Wojtyły miało 
istotny wpływ na sposób sprawowania pontyfikatu przez 
Jana Pawła II – pozwalało mu lepiej rozumieć problemy 
współczesnego świata i ułatwiało mówienie o tych pro-
blemach uniwersalnym językiem, zrozumiałym nie tylko 
dla wierzących, ale także dla wszystkich ludzi „dobrej wo-
li”.   

Jan Paweł II pozostawił potomnym dziedzictwo 
ogromne, trudne wręcz do ogarnięcia. Duchowy testa-
ment wielkiego papieża będzie też, to pewne, analizowa-
ny i przywoływany przez kolejne pokolenia wiernych, 
w tym przez uczonych, zresztą nie tylko chrześcijan, ale 
i  ludzi innych wyznań. Zawiera on bowiem bogactwo 
ważnych prawd i myśli, wciąż aktualnych, inspirujących 
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do podejmowania coraz nowych inicjatyw w służbie Bogu 
i ludziom 

Papież miał też niezwykłe, głębokie wyczucie historii. 
A to jakże bardzo ważne by mieć wiele do powiedzenia. 
Jego wyjątkowa wrażliwość na sprawy dziejów inspirowa-
ła go i prowadziła w trakcie całego pontyfikatu. Była też 
dla innych źródłem innej perspektywy spojrzenia na wiele 
spraw z uwagi na twórczą interpretację źródeł historycz-
nych przez papieża. Jak sam pisał, począwszy od 1985 
roku: „Pragniemy sięgać do przeszłości, aby w jej świetle 
zrozumieć obecną rzeczywistość i odgadnąć przyszłość”. 

Zatem co Papież ma nam do powiedzenia w kontek-
ście historii ? Odpowiedź zawiera się w tym fragmencie 
jego przemówienia : 

,,Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, Pan 
kosmosu, jest także Panem historii, jest jej „Alfą 
i Omegą”, „Początkiem i Końcem” (por. Ap 1, 8; 21, 6)20. 
[…] Jezus Chrystus jest odnowieniem wszystkiego (por. Ef 
1, 10), a zarazem spełnieniem wszystkiego w Bogu: speł-
nieniem, które jest chwałą Bożą. Religia, która ma swój 
początek w Jezusie Chrystusie, jest religią chwały, jest 
istnieniem w nowości życia ku chwale majestatu Boga 
(por. Ef 1, 12). Całe stworzenie, w szczególności zaś czło-
wiek (vivens homo) jest epifanią chwały Bożej, powoła-
nym do pełni życia w Bogu. 

Nie można jednak pominąć szukając odpowiedzi na 
główne pytanie tego artykułu prawdy o Bożym miłosier-
dziu w nauczaniu Jana Pawła II 

Boże miłosierdzie stanowi centralny motyw pontyfi-
katu Jana Pawła II, pojawia się w jego nauczaniu już na 
początku pontyfikatu w encyklice Dives in misericordia 
(„Bóg bogaty w  miłosierdzie”  –  1980). Dokument papie-
ski stanowi, obok encyklik Redemptor hominis 
(„Odkupiciel człowieka” – 1979) i Dominum et Vivifican-
tem („Pan i Ożywiciel” – 1986) część wielkiej trylogii do-
gmatycznej, w której papież mówi do współczesnego 
człowieka o Bogu objawiającym się jako Trójca Święta –
 Ojciec, Syn i Duch Święty. Miłosierdzie jest kluczem do 
zrozumienia tajemnicy Boga i człowieka. Miłosierdzie jest 
szczególną szansą dla człowieka, ponieważ przez nie mo-
że on doświadczyć bliskości Boga, który jest miłosierny. 
W czasie beatyfikacji siostry Faustyny Kowalskiej 
w drugą niedzielę wielkanocną, 18 kwietnia 1993 roku, 
w Rzymie Jan Paweł II podkreślił, że tajemnica Bożego 
miłosierdzia, którą Bóg przypomniał całemu światu przez 
pokorną zakonnicę z Polski, jest „proroczym wołaniem do 
świata”. Dla całej ludzkości zmęczonej strasznymi wojna-
mi orędzie miłosierdzia stało się znakiem nadziei, wska-
zującym na obecność Boga obdarowującego miłością 
i możliwość odrodzenia duchowego człowieka. Kanoniza-
cja siostry Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 roku 
w  Rzymie miała szczególną wymowę, ponieważ przez 
ten akt Jan Paweł II przekazał orędzie miłosierdzia całe-
mu światu jako pomost, który łączy drugie tysiąclecie. 
Przypomniał jednocześnie, że miłosierdzie Boże jest nie-
zwykłą szansą na odrodzenie dla całej ludzkości: 
„Ludzkość nie znajdzie spokoju, dopóki nie zwróci się do 

Bożego Miłosierdzia” (Dz 699). Orędzie miłosierdzia po-
zwala na nowo odczytać Ewangelię o miłosierdziu Bo-
żym, w świetle której człowiek nie tylko doświadcza miło-
sierdzia, przyjmując je od Boga, ale jest również zdolny 
dzielić się miłosierdziem z innymi (DM 14). Jan Paweł II 
ogłosił drugą niedzielę wielkanocną Niedzielą Miłosier-
dzia Bożego, akcentując, że miłosierdzie jest szansą po-
znania „prawdziwego oblicza Boga i prawdziwego oblicza 
człowieka” (homilia kanonizacyjna, 5). Orędzie miłosier-
dzia jest jednocześnie przypomnieniem światu 
o godności i wartości każdego człowieka, za którego 
Chrystus oddał swoje życie. Podczas kanonizacji 
św. Faustyny Kowalskiej Jan Paweł II podkreślił wyraźnie, 
że orędzie miłosierdzia głoszone nieustannie przez Ko-
ściół, a  przypomniane dzięki objawieniom św. siostry 
Faustyny, staje się dziś częścią doświadczenia człowieka 
zagubionego pośród różnych ideologii i prądów myślo-
wych przełomu XX i XXI wieku. W tajemnicy Bożego mi-
łosierdzia chrześcijanin odnajduje prawdziwe oblicze Bo-
ga bliskiego człowiekowi i prawdziwe oblicze człowieka 
potrzebującego miłosierdzia i  gotowego czynić miłosier-
dzie. Ojciec Święty powracał do tej myśli wielokrotnie, 
kiedy polemizował z „teologią śmierci Boga” czy też gdy 
wykazywał błędy współczesnych totalitaryzmów, które 
usiłują usunąć Boga z historii ludzkiej. Dokonując konse-
kracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia w  Krakowie, Jan Pa-
weł II jeszcze raz podkreślił, że współczesny świat potrze-
buje Bożego miłosierdzia, oraz postawił przed Kościołem 
zadanie przybliżania światu jego tajemnicy: ,,Dlatego dziś 
w  tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu za-
wierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Czynię to z  gorą-
cym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, 
które tu zostało ogłoszone przez pośrednictwo 
św. Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi 
i  napełniło ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozcho-
dzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę 
i  na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica 
Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która przygotuje 
świat na ostateczne Jego przyjście” (por. Dz 1732). Trzeba 
tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu 
ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie 
pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, 
drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce 
oraz wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia, którzy tu 
przybywać będą z Polski i z całego świata”.  

Zastanawiałem się, co jest przewodnią myślą encykliki 
Jana Pawła II Redemptor hominis, ogłoszonej 4 marca 
1979 roku. Po wielokrotnej lekturze tego tekstu dosze-
dłem do przekonania, że ideą przewodnią jest kategoria 
spotkania. ,,Człowiek nie może żyć bez miłości” – pisze 
papież. ,,Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumia-
łą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu 
się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie do-
tknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie 
w  niej żywego uczestnictwa. I  dlatego właśnie Chrystus-
Odkupiciel, jak to już zostało powiedziane, „objawia 
w pełni człowieka samemu człowiekowi”. To jest ów –
 jeśli tak wolno się wyrazić – ludzki wymiar Tajemnicy 
Odkupienia. Człowiek odnajduje w nim swoją właściwą 
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wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa. 
Człowiek zostaje w Tajemnicy Odkupienia na nowo po-
twierdzony, niejako wypowiedziany na nowo. Stworzony 
na nowo! „Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już nie-
wolnika ani człowieka wolnego, nie ma mężczyzny ani 
kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym 
w Chrystusie Jezusie” (Ga 3, 28). Człowiek, który chce zro-
zumieć siebie do końca – nie wedle jakichś tylko doraź-
nych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet 
pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty – musi 
ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością 
i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się 
do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą samym, 
musi sobie „przyswoić”, zasymilować całą rzeczywistość 

Wcielenia i Odkupienia, aby siebie odnaleźć. Jeśli dokona 
się w człowieku ów dogłębny proces, wówczas owocuje 
on nie tylko uwielbieniem Boga, ale także głębokim zdu-
mieniem nad sobą samym. Jakąż wartość musi mieć 
w oczach Stwórcy człowiek, skoro zasłużył na takiego 
i tak potężnego Odkupiciela (por. hymn Exsultet z Wigilii 
Wielkanocnej), skoro Między sprzeciwem i spotkaniem 
Bóg „Syna swego Jednorodzonego dał”, ażeby on, czło-
wiek „nie zginął, ale miał życie wieczne” (por. J 3, 16)8 . 

Na koniec na pewno Papież powiedziałby nam aby-
śmy się dobrze przygotowali do beatyfikacji kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Zatem ponownie publikuję Wam Bracia 
tekst modlitwy w tej intencji. 

1980 
16–19 sierpnia 
Papież zorganizował pierwsze seminarium naukowe  
w Castel Gandolfo. W spotkaniu w letniej rezydencji Ojca 
Świętego bierze udział grupa polskich fizyków – przyja-
ciół Karola Wojtyły ze studenckich wypraw kajakami. 
Kolejne spotkania naukowców z różnych dziedzin odby-
wały się do 1998 r. 
     
20 sierpnia  
Jan Paweł II przesłał prymasowi Stefanowi Wyszyńskie-
mu list w sprawie protestów na Wybrzeżu, popierając 
postulaty strajkujących. „Modlę się, by raz jeszcze episko-
pat z Prymasem na czele [...] mógł wspomóc naród w je-
go walce o chleb powszedni, sprawiedliwość społeczną  
i w obronie jego nienaruszalnych praw do własnego życia 
i rozwoju” – podkreślał. 
 
1985 
8–19 sierpnia 
Podczas podróży do Afryki papież spotkał się z młodzieżą 
muzułmańską w Casablance. Zaapelował, aby pomimo 
istniejących różnic kontynuować dialog międzyreligijny  
i dążyć do odrzucenia przemocy. 
 
1989 
26 sierpnia 
Po wznowieniu stosunków dyplomatycznych między 
Stolicą Apostolską a Polską Rzeczpospolitą Ludową 
pierwszym polskim ambasadorem w Watykanie został 
Jerzy Kuberski. Papież mianował nuncjuszem apostolskim 
w Warszawie ks. prałata Józefa Kowalczyka, podnosząc 
go do godności arcybiskupiej. To jeden z niewielu przy-
padków powołania na stanowisko nuncjusza osoby po-
chodzącej z kraju, w którym miała pełnić misję. 
 
1991 
13–20 sierpnia 
Podczas czwartej, dwuetapowej pielgrzymki do Polski 
papież w sierpniu odwiedził Kraków, Wadowice i Często-
chowę. „Waszym posłannictwem jest zabezpieczenie  
w jutrzejszym świecie obecności takich wartości, jak peł-

na wolność religijna, poszanowanie osobowego wymiaru 
rozwoju, ochrona prawa do życia począwszy od momen-
tu poczęcia aż do naturalnej śmierci, troska o rozwój  
i umocnienie rodziny, dowartościowanie kulturowych 
odrębności dla wzajemnego ubogacenia się wszystkich 
ludzi, ochrona równowagi naturalnego środowiska, które 
coraz bardziej bywa zagrożone” – powiedział na Jasnej 
Górze w trakcie VI Światowych Dni Młodzieży, które 
zgromadziły ok. 1,6 mln młodych ze wszystkich stron 
świata. 
 
1993 
6 sierpnia 
Opublikowana została dziesiąta encyklika: „Veritatis 
splendor” – „Blask prawdy” – zawierająca podstawowe 
problemy nauczania moralnego Kościoła. W przeciwień-
stwie do poprzednich była skierowana do biskupów. Jej 
tematem przewodnim była kwestia głoszenia prawd wia-
ry, moralności i etyki. „Moralność nie ma charakteru 
opresyjnego, nie tłumi ludzkiej wolności. Dla każdego 
człowieka jest propozycją odwołującą się do jego rozum-
ności i wolności” – tłumaczył Ojciec Święty. 
 
1997 
21–24 sierpnia  
Papież wziął udział w XII Światowych Dniach Młodzieży 
w Paryżu. „Wy jesteście nadzieją świata – wy, którzy pra-
gniecie, by świat stawał się coraz piękniejszy, by opierał 
się na wartościach moralnych i duchowych, które dają 
wolność i prowadzą nasze kroki ku wieczności” – powie-
dział do 600 tys. zebranych na Polu Marsowym. 
 
2000 
15–20 sierpnia 
Papież wziął udział w XV Światowych Dniach Młodzieży. 
Na Tor Vergata pod Rzymem zebrało się ok. 2 mln mło-
dych z całego świata. „Dziękuję Bogu za tylu młodych, 
których objęły one w ciągu tych szesnastu lat! Są to mło-
dzi, którzy teraz, stawszy się dorosłymi, nadal żyją wiarą 
tam, gdzie mieszkają i pracują” – powiedział Jan Paweł II 
na zakończenie ŚDM. 
 

W a ż n e  s i e r p n i o w e  d a t y  z  ż y c i a  i  p o n t y f i k a t u  J a n a  P a w ł a  I IW a ż n e  s i e r p n i o w e  d a t y  z  ż y c i a  i  p o n t y f i k a t u  J a n a  P a w ł a  I IW a ż n e  s i e r p n i o w e  d a t y  z  ż y c i a  i  p o n t y f i k a t u  J a n a  P a w ł a  I I    
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2002 
16–19 sierpnia 
Podczas ostatniej pielgrzymki do Polski papież przybył 
do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej. Kulmi-
nacyjnym momentem była Msza Św. na krakowskich 
Błoniach, gdzie zgromadziło się ok. 2,5 mln pielgrzymów. 
„Wezwanie do dawania świadectwa miłosierdziu brzmi 
szczególnie wymownie tu, w umiłowanym Krakowie, nad 
którym góruje Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ła-
giewnikach [...]. To tu wezwanie brzmi znajomo, bo od-
wołuje się do wielowiekowej tradycji tego miasta, której 
szczególnym znamieniem była zawsze gotowość do nie-
sienia pomocy potrzebującym” – mówił Ojciec Święty  
w homilii. 
 
2004 
14–15 sierpnia  
Ostatnia, 104. pielgrzymka poza terytorium Włoch. Pa-
pież odwiedził Lourdes, gdzie w 1858 r. doszło do obja-
wienia Matki Bożej. Na Mszę św. przybyło 300 tys. wier-
nych. Pogłębiająca się choroba Jana Pawła II oraz obec-
ność wielu niepełnosprawnych i ciężko chorych sprawiły, 
że głównym przesłaniem pielgrzymki była troska o naj-
słabszych. „Jestem z wami, drodzy bracia i siostry, jako 
pielgrzym zdążający do Maryi Dziewicy; przyłączam się 
do waszych modlitw i podzielam wasze nadzieje; podob-
nie jak wy przeżywam okres życia naznaczony cierpie-
niem fizycznym, jednak nie mniej owocny w przedziw-
nym zamyśle Boga” – wyznał w homilii. 
 
Paweł Put 
Dyrektor ds. Formacji                                                                                                                
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce  


