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

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

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

Rozpoczyna się miesiąc paździer-
nik, a więc czas, kiedy modlimy się na 
Różańcu. W życiu każdego Rycerza 
Kolumba moment wstąpienia do na-
szej wspólnoty jest czasem szczegól-
nym, gdyż każdy z nas otrzymał róża-
niec i zobowiązał się do noszenia do 
przy sobie oraz modlenia się na nim 
tak często jak to możliwe. Ale właśnie 
ten miesiąc to dobry moment, aby w 
parafiach, gdzie jeszcze nie zostało to 
zainicjowane zachęcić innych – zwłasz-
cza mężczyzn do wspólnego odmawia-
nia Różańca. Wiele rad lokalnych co 
miesiąc organizuje tą akcję modlitewną (Męski Różaniec), 
która zatacza coraz szersze kręgi. Zachęcam Was do zor-
ganizowania tego działania w Waszych parafiach. 

Ale miesiąc październik to także czas naszej corocznej 
Rodzinnej Pielgrzymki Rycerzy Kolumba na Jasną Górę. W 
tym roku spotykamy się w dniach 8-9 października 
(piątek – sobota), by wspólnie zawierzać Czarnej Madon-
nie nasze rodziny, parafie, ojczyznę i Kościół. Również i w 
tym roku pielgrzymce towarzyszy dzieło miłosierdzia 
polegające na zbiórce na rzecz placówek działających na 
rzecz życia. Dlatego zwracam się do Was z prośbą o przy-
wiezienie pieluch dla dzieci lub dorosłych albo środków 

chemicznych, które zostaną przeka-
zane potrzebującym. W czasie piel-
grzymki będziemy także gościć ro-
dzinę Steciaków, a więc Międzynaro-
dową Rodzinę Roku Rycerzy Kolum-
ba, która wygłosi świadectwo, a ra-
dom wyróżnionym przez Radę Naj-
wyższą zostaną wręczone nagrody. 
Będzie można wysłuchać konferencji 
o naszym Założycielu oraz o Eucha-
rystii, ale przede wszystkim będzie to 
czas wspólnej modlitwy. Raz jeszcze 
najserdeczniej Was zapraszam do 
Częstochowy. 

Z miesiącem październikiem łączy się 
jeszcze jedno ważne wydarzenia. W dniu 31-go będziemy 
obchodzić pierwszą rocznicę wyniesienia na ołtarze na-
szego założyciela – Błogosławionego Michaela McGiv-
neya. Zachęcam, aby w Waszych radach w tym czasie w 
sposób szczególny otoczyć modlitwą naszych Kapela-
nów, a także zorganizować Ceremonię Miłosierdzia, Jed-
ności i Braterstwa. 

 
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    

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    
P o k o c h a ć  n a  n o w oP o k o c h a ć  n a  n o w oP o k o c h a ć  n a  n o w o    

E u c h a r y s t i ęE u c h a r y s t i ęE u c h a r y s t i ę    
Przeżywany wciąż czas pandemii i związane z nią 

przeróżne ograniczenia nie ominęły także sfery religijnej 
a szczególnie, przez wiele miesięcy, możliwości swobod-
nego uczestniczenia w Eucharystii. Wychodząc naprzeciw 
potrzebie wiernych, zatroskanych o wypełnienie przyka-
zania, aby w niedzielę i święta uczestniczyć we mszy 
świętej, wydano różnego rodzaju dyspensy, które zwal-
niały na określony czas z obowiązku wyrażonego w przy-
kazaniu. Niestety dla wielu chrześcijan na całym świecie, 
to nadzwyczajne rozstrzygnięcie, w praktyce przyjęło się 
jako usprawiedliwienie odejścia od świętej Eucharystii  
a bardzo często także wprowadziło styl życia, w którym 
w praktyce Pan Bóg jest nieobecny czy niewiele obecny. 
A przecież wciąż obowiązuje nas przykazanie Dekalogu, 
aby dzień święty święcić i przykazanie kościelne, które 
określa jak to należy wypełniać. 

Podstawowym uzasadnieniem, które umieszcza się  
w dekretach o ustanowieniu różnych dyspens, wydawa-
nych w związku z pandemią, jest argument wskazujący 
na niebezpieczeństwo, jakie może nieść udział w Eucha-
rystii, w zamkniętych pomieszczeniach, jakimi są świąty-

nie, czyli na zagrożenie życia i zdrowia. Gdy jednak zaczy-
namy rozważać tajemnicę Eucharystii i przypominać so-
bie przez Kogo i dlaczego została ustanowiona i jakie ma 
znaczenie w życiu chrześcijanina, mogą rodzić się pewne 
wątpliwości i pytania. Kościół na przestrzeni wieków pod-
dawany był przeróżnym próbom i prześladowaniom. 
Wielokrotnie udział w Eucharystii wiązał się (a w niektó-
rych miejscach na świecie i dziś wiąże się) z ryzykiem wię-
zienia i utraty życia. Mimo to, chrześcijanie, często  
w ukryciu, świadomie gromadzili się na Eucharystii, pła-
cąc za to męczeństwem. W tym zestawieniu nie można 
pominąć pytania, co jest dla mnie, jako chrześcijanina, 
ważniejsze: czy życie i zdrowie za cenę zerwania relacji  
z Bogiem lub choćby porzucenia daru Bożego, jakim 
przecież jest dla nas Eucharystia, czy pełna łączność  
z Chrystusem przez sakramenty święte i spożywanie 
„chleba, który daje życie wieczne”? 

Proponuję więc cykl kilku rozważań o Eucharystii, bo 
przecież jest ona najwyższym wyrazem kultu i uwielbie-
nia Boga w życiu doczesnym oraz jest życiem Kościoła, 
aby przybliżyć tajemnicę celebracji, którą nazywamy 
mszą świętą i kult Eucharystii. Jakie więc tematy możemy 
poruszyć w poszczególnych rozważaniach? Na początku, 
już w tym tekście poniżej, będzie to próba przybliżenia 
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tego czym jest Eucharystia w różnych płaszczyznach. 
Następnie warto będzie pochylić się choćby nad tematem 
prawdziwej obecności Pana Jezusa w Eucharystii a także 
przyjrzeć się  Mszy świętej jako prawdziwej choć bez-
krwawej ofierze Jezusa Chrystusa i rozumieniu tych okre-
śleń. Będzie to również rozważanie o jedynym kapłań-
stwie Jezusa, dzięki któremu jest w ogóle możliwe, ważne 
i owocne sprawowanie Eucharystii oraz o Eucharystii jako 
jednym z 7 sakramentów, o jej owocach i kulcie Euchary-
stii, który ma wpływ na istnienie i życie Kościoła. 

Bardzo pomocny w naszych rozważaniach będzie św. 
Jan Paweł II, dzięki temu, że w 2003 roku, u progu trzecie-
go tysiąclecia chrześcijaństwa, ogłosił encyklikę o Eucha-
rystii „Ecclesia de Eucharistia”. Przyglądając się treści en-
cykliki nasuwa się od razu jeden ogólny wniosek, że pa-
pież Jan Paweł II w tym dokumencie właściwie nie podej-
muje żadnego nowego aspektu tajemnicy Eucharystii. 
Wskazuje na to między innymi wielość wątków w niej 
podejmowanych, które zostały zaprezentowane raczej 
skrótowo, w formie definicji lub krótkich wyjaśnień. Wy-
daje się więc, że zamiarem papieża było przede wszyst-
kim przypomnienie i uporządkowanie całości nauki o Eu-
charystii, a nie wprowadzanie jakichkolwiek nowości, tych 
bowiem w encyklice nie znajdziemy. Papież podjął redak-
cję tego dokumentu, aby rozbudzić w wiernych 
„eucharystyczne zdumienie” (EdE 6). Przez encyklikę Oj-
ciec święty chce „w sposób szczególny zaprosić cały Ko-
ściół do refleksji eucharystycznej i wezwać do dziękczy-
nienia Panu za dar Eucharystii i Kapłaństwa” (EdE 7). Pa-
pież nazywa Eucharystię centrum, źródłem i szczytem 
życia Kościoła i uczy, że „Kościół otrzymał Eucharystię od 
Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych 
darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar  
z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowie-
czeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia” (EdE 11). 

Czym w takim razie jest Eucharystia, jak możemy ją 
definiować? Ogólne określenie Eucharystii podaje Kodeks 
Prawa Kanonicznego wskazując, że jest ona najbardziej 
czcigodnym sakramentem, w której sam Chrystus Pan 
jest obecny, ofiaruje się oraz jest spożywany i dzięki któ-
rej Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Ofiara euchary-
styczna  jest pamiątką śmierci i zmartwychwstania Chry-
stusa, w której uobecnia się Ofiara Krzyża. Znaczenie tych 
określeń: pamiątka i uobecnienie, przybliżone zostanie  
w kolejnych tekstach, gdy będą one podjęte, jako osobne 
elementy rozważanej tajemnicy. Kodeks uczy także, że 
Eucharystia jest szczytem i źródłem całego kultu oraz 

życia chrześcijańskiego. Oznacza ona i sprawia jedność 
Ludu Bożego i to, że przez nią buduje się Ciało Chrystusa. 
Pozostałe bowiem sakramenty i wszystkie kościelne 
dzieła apostolatu mają związek z Najświętszą Eucharystią 
i ku niej są ukierunkowane (zob. KPK 897). 

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego natomiast 
„Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia 
z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół 
jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które 
Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie 
szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają 
Chrystusowi, a przez Niego Ojcu" (KKK 1325). 

Doskonale widać, w przytoczonych przykładach, za-
czerpniętych z podstawowych dokumentów Nauczyciel-
skiego Urzędu Kościoła, że Eucharystia jest najważ-
niejszym elementem życia Kościoła i bez niej w ogóle 
nie można mówić o jakimkolwiek rozwoju Mistycznego 
Ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Kościół bez spra-
wowania i karmienia się Eucharystią umiera. Do-
świadczalny znak agonalnego doświadczenia Kościoła, 
we wszystkich jego aspektach, mogliśmy na własne oczy 
oglądać w czasie, gdy obostrzenia ograniczyły ilość wier-
nych uczestniczących w liturgii do pięciu osób. 

Z pewnością zagrożenie koronawirusem jest realne  
a niebezpieczeństwo z nim związane duże. Wobec tego, 
gdy już się otrząsnęliśmy z szoku, jaki nam towarzyszył 
na początku pandemii, przyszedł czas, aby poszukać roz-
tropnie innych środków bezpieczeństwa i ochrony za-
równo zdrowia jak i życia, aby jednocześnie trwać w wier-
ności wezwaniu Jezusa do karmienia się ustawicznie Jego 
Ciałem i Krwią w świętej Eucharystii. Gdy przypomnimy 
sobie czym jest Eucharystia, jakie dary w niej otrzymuje-
my i dlaczego Pan Jezus zobowiązuje nas do karmienia się 
Eucharystią, aby mieć życie wieczne, może łatwiej będzie 
nam znaleźć rozwiązania płynące nie tylko z wiedzy i mą-
drości człowieka, ale także z natchnień Parakleta, czyli 
Ducha Świętego Obrońcy i Pocieszyciela, który działając 
wciąż w Kościele, z pewnością, w tak ważnej sprawie, 
przyjdzie nam z pomocą, dając światło na rozwiązanie 
problemu. 

Dzisiejszy tekst przypomina nam, że Eucharystia jest 
najważniejszym i niczym nie zastępowalnym sakramen-
tem w życiu Kościoła. Wierzę, że w kolejnych odcinkach 
będzie nam dane pogłębiać i przybliżać tę tajemnicę. 

ks. Dariusz Kaliński 
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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    
01.09. 

W Szczurowej (pow. brzeski) Rycerze Kolumba powi-
tali relikwie Bł. Ks. McGivney’a. Relikwie i wizerunek 
wprowadzony został do kościoła parafialnego. Bracia 
poprowadzili modlitwę różańcową. 

03.09. 

Rycerze Kolumba z Rady 15500 działający jako okrą-
gły stół z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Ro-
dzin w Jankowicach Rybnickich przed uroczystościami 
odpustowymi  wykonali prace porządkowe wokół kaplicy 
i probostwa. 

W nadmorskich parafiach kontynuowana jest pere-
grynacja relikwii założyciela Zakonu Rycerzy Kolumba Bł. 
Ks. Michaela McGivney’a. Przedwczoraj relikwie zostały 
uroczyście wprowadzone do kościoła Św. Mikołaja w Łe-
bie (pow. lęborski). 

04.09. 

Rycerze Kolumba z Rady nr 17624 uroczyście wprowa-
dziła relikwie Bł. Ks. Michaela McGivney’a do kościoła 
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kramarzynach 
(pow. bytowski). Z tej okazji przeprowadzono także Cere-
monię Zasad Rycerskich: Miłosierdzia, Jedności i Brater-
stwa, podczas której dołączyło do zakonu dwóch nowych 
Braci. 

05.09. 

Sprzyjająca pogoda na koniec lata towarzyszyła uda-
nym imprezom integracyjnym organizowanym przez Ry-
cerzy Kolumba w kilku miejscach w kraju. W Tomaszowie 
Mazowieckim odbyły się Dożynki parafialne, plenerowe 
spotkania rycerzy i ich rodzin w Rembieszycach (pow. 
jędrzejowski) i w Szczekocinach (pow. zawierciański). 

W Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sosnowcu 
BM odbyło się zaprzysiężenie przez Kustosza Rejonowe-
go Jana Musiała, nowych władz Rady 15249. 

Rycerze Kolumba z Radomia spotkali się po raz XXII 
na comiesięcznym Męskim Różańcu „ Zabierz syna, nie 
zapomnij o Ojcu” w parafii pw. Św. Stefana na radomskim 
Idalinie, modląc się za nasze Rodziny, Ojczyznę i za Ko-
ściół w Polsce. Tematem przewodnim była osoba Sługi 
Bożego Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jasnogór-
skie śluby narodu. Eucharystii przewodniczył Ks. Gabriel 
Marciniak proboszcz z parafii MB Bolesnej wraz z Ks. 
Wiesławem Lenartowiczem, Ks. Grzegorzem Opielą, Ks. 
proboszczem Andrzejem Jędrzejewskim oraz Ks. prof. 
Adamem Majem. Kazanie wygłosił proboszcz parafii Ks. 
dr. Andrzej Jędrzejewski. – „Sztuką jest umierać za Ojczy-
znę, ale największą sztuką jest dobrze dla niej żyć. Mamy 
obowiązek kochać Ojczyznę, ale mamy też obowiązek 
pytać: Jaka ma być ta ojczyzna?” Po zakończonej Eucha-
rystii świadectwo wiary o powrocie uwięzionego przez 
komunistyczne władze obrazu Matki Bożej Częstochow-
skiej, który nawiedzał polskie parafie, a który wrócił na 

szlak nawiedzenia w Radomiu w 1972 roku wygłosił Ks. 
prof. Adam Maj Adiunkt - Katedry Dydaktyki, Edukacji 
Szkolnej i Pedeutologii. W czasie konferencji zgromadze-
ni mężczyźni mogli na specjalnie przygotowanych kart-
kach składać swoje własne intencję za wstawiennictwem 
Bł. Ks. Michaela McGivney’a, które zostały odczytane 
podczas odmawianego różańca. Następnie po wysłucha-
niu wykładu uczestnicy udali się pod krzyż misyjny na 
placu kościelnym, aby odmówić Tajemnice Radosne ró-
żańca w oparciu o nauczanie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego z projektu pod tytułem „ Czas to Miłość”.  Na za-
kończenie spotkania po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskie-
go przybyłych mężczyzn pobłogosławił proboszcz parafii 
Ks. dr. Andrzej Jędrzejewski. Kapelan Rady 14004 Ks. 
Wiesław Lenartowicz zaprosił serdecznie na kolejny Mę-
ski Różaniec, który odbędzie się 03.10. w parafii Św. Brata 
Alberta przy ul. Św. Brata Alberta 4 na osiedlu Prędoci-
nek. 

Rycerze Kolumba z Rady Lokalnej nr 17753 w Rawie 
Mazowieckiej uczestniczyli  w procesji w intencji powołań 
kapłańskich i zakonnych. 

Tego dnia we Włocławku odbył się „Marsz dla Życia  
i Rodziny” wśród Organizatorów wydarzenia byli również 
Rycerze Kolumba z Rady  17327, którzy z całymi rodzina-
mi udali się na marsz. Swoją obecnością zaszczycili rów-
nież Bracia z Ciechocinka z Rady 16014 razem z Delega-
tem Rejonowym. Marsz rozpoczął się Mszą Świętą  
o godz. 15:00 następnie przemarsz do Sanktuarium Św. 
Józefa, gdzie rodziny i życie zostało zawierzone wsta-
wiennictwu w Roku Świętego Józefa pod jego opiekę. 
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06.09. 

W parafii Św. Zygmunta w Szydłowcu Rycerze Kolum-
ba z Rady 17569 wzięli udział w Dożynkach Parafialnych. 

09.09. 

Rycerze Kolumba z Rady 15500 z parafii św. Waw-
rzyńca w Wodzisławiu Śląskim wraz z Ks. proboszczem 
Stanisławem brali udział w wyjeździe po organy piszczał-
kowe do parafii w Berlinie pomagając przy demontażu, 
załadunku i rozładunku. 

W Radzie 15415 w Nakle nad Notecią wprowadzono 
nowych funkcjonariuszy na urząd w radzie lokalnej. 

Rycerze Kolumba z Rady 17563 z dekanatu Kańczuga 
odnowili i przygotowali krzyż misyjny w Jaworniku Pol-
skim (pow. przeworski). 

Do parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Opocznie uro-
czyście wprowadzono relikwie założyciela Zakonu Ryce-
rzy Kolumba Bł. Ks. Michaela McGivney’a. 

10.09. 

Z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu 
wyruszyła pierwsza Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Gó-
rę organizowana przez Rycerzy Kolumba Rady 14004 
pod hasłem „ Spędź weekend z rodziną w drodze na Jasną 
Górę”. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze 
dziękczynno – pokutnym. Celem pielgrzymki jest: oży-
wienie wiary, wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud 
pielgrzymi, tworzenie wspólnoty między ludźmi. Piel-
grzymka rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 7:00, Eucha-
rystii przewodniczył Ks. Marcin Pietras w asyście litur-
gicznej rycerzy z Rady 14004. Po Mszy Świętej na placu 
przed kościołem zebrało się około 50 miłośników jedno-
śladów, w tym rodziny z dziećmi. Proboszcz parafii Ks. 
Wiesław Lenartowicz Kapelan Rady 14004 pobłogosławi 
zebranych, aby cali i zdrowi dotarli do celu niosąc do Na-
szej Matki swoje intencje. Łącznie trasa do pokonania 
przez pątników to 215 km. Planowany czas przybycia na 
Jasną Górę 12.09. godz. 15:30 

11.09. 

JE Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski przewodniczył 
uroczystej Mszy Świętej z wprowadzeniem relikwii Bł. Ks. 
Michaela McGivney’a, założyciela Zakonu Rycerzy Ko-
lumba, do Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie Ła-
giewnikach. Eucharystia zainaugurowała czas peregryna-
cji relikwii błogosławionego kapłana. Z relacją z wydarze-
nia oraz wygłoszoną homilią można zapoznać się na stro-
nie Archidiecezji Krakowskiej 

Tego dnia rozpoczęła się peregrynacja relikwii Bł. Ks. 
McGivney’a w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Choj-
nicach. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił 
nasz brat w rycerstwie, proboszcz z parafii Hopowo Ks. 
Tadeusz Łącki. 

Diecezjalną Pieszą Pielgrzymkę Mężczyzn do Sanktu-
arium Św. Józefa w Nisku, rozpoczęli Rycerze Kolumba z 
Rady 15759 ze Stalowej Woli. 

Rada 17624 w Kramarzynach (pow. bytowski) poże-
gnała się z relikwiami Błogosławionego Ks. McGivney’a 
dziękując Bogu za te cudowne chwile. W tych dniach 
Nasz Założyciel oprócz kościoła parafialnego p.w. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Kramarzynach odwiedził 
również kościoły filialne pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej w 
Turowie oraz Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trze-
biatowej jak również kościół parafialny pw. Chrystusa 
Króla w Kołczygłowach. 

Rycerze Kolumba z Witkowa i Wejherowa wyruszyli 
na pielgrzymkę rowerowo-samochodową do Katedry 
gnieźnieńskiej dziękując za beatyfikację Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego. 

12.09. 

Bracia z Rady 15219 w Poznaniu zorganizowali poczę-
stunek: kawa i placek z okazji dożynek oraz zbliżającego 
się odpustu Podwyższenia Krzyża Św. 

W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie w dniu 
beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Czackiej 
wzięli udział delegaci Rady Stanowej Rycerzy Kolumba 
oraz delegacje Braci z całej Polski, którzy podczas tej uro-
czystości pełnili funkcję porządkowe i pomocnicze. 

W Dekanacie Kozienickim rozpoczęło się Jerycho Ro-
dzin w parafii pw. Św. Rodziny z uroczystym wprowadze-
niem i wniesieniem przez Rycerzy Kolumba z Rady 15420 
obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej ze Studzianny oraz 
relikwie Św. Joanny Beretty Molii. 

Bracia z Chmielnika, z Rady 15416 tegoroczne święto-
wanie ku czci Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego, 
przeżywali pod hasłem: „Krzyż bez Boga przygniata, z 
Bogiem daje odkupienie …”.  Rycerze Kolumba z Korpusu 
Reprezentacyjnego pod dowództwem Marszałka Ryszar-
da Nosowicza, czynnie uczestniczyli  w uroczystości. Su-
ma odpustowa odbyła się o godz. 12.00 pod przewodnic-
twem Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego w Sanktu-
arium na Świętym Krzyżu. 

Rycerze Kolumba Rady 15267 w Tomaszowie Lubel-
skim zorganizowali w parafii NSPJ „Kiermasz Słodkości”, 
aby pozyskać środki na renowację dachu, wykonanie no-
wego nagłośnienia oraz odmalowanie kaplicy Świętego 
Wojciecha. Podczas kiermaszu bracia zebrali kwotę 7 85-
3,00 zł. 

W parafii pw. Św. Pawła Apostoła w Radomiu Rycerze 
Kolumba z Lokalnej Rady 17586 zorganizowali Dożynki 
Parafialne. Eucharystii przewodniczył Proboszcz parafii 
Ks. Kan. Jerzy Szpytma, asystę i obsługę liturgiczną za-
bezpieczyli Bracia, wraz z Wielkim Rycerzem Janem Pe-
asem.  

13.09. 

Rycerze Kolumba z Rady 15420 z Kozienic poprowa-
dzili "Męski Różaniec" podczas Mszy Św. Fatimskiej na 
zakończenie w Parafii Świętej Rodziny – „Jerycha Rodzin” 
w Diecezji Radomskiej. Jak co miesiąc rozważania różań-
cowe przygotował Lektor Rady Jan Gajda. Bracia odmó-
wili Tajemnice Radosne różańca świętego w intencjach 
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naszej Ojczyzny i Kościoła, o poszanowanie i nierozerwal-
ność sakramentu małżeństwa oraz we wszystkich inten-
cjach rodzin z parafii.  

 

14.09. 

Na zakończenie peregrynacja relikwii Bł. Ks. M. Mc-
Givney’a  w Opocznie przeprowadzono Ceremonie Zasad 
Rycerskich: Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa przyjmując 
dwóch nowych rycerzy, w tym Ks. wikariusza z parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego. 

Rycerze Kolumba Rada 17316 im św. Michała Archa-
nioła w Łebie zdemontowali krzyż misyjny spod kościoła 
św. Mikołaja. To pierwszy etap prac związanych z Jego 
wymianą na nowy. Po przygotowaniu mocnego funda-
mentu nowy krzyż stanie ponownie na swoim miejscu.  

Rycerze Kolumba z Rady 15267 Tomaszowa Lubelskie-
go wymieniali okna w kaplicy Św. Wojciecha. 

15.09. 

Podczas Nabożeństwa Fatimskiego w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Suwałkach aktywnie udział wzięli 
Rycerze Kolumba z Rady 17600 im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. 

Dzięki wsparciu i zaangażowaniu Rycerzy Kolumba w 
Krakowie powstała multimedialna wystawa pt. „Śladami 
Jezusa” opowiada historię Jezusa i rozwoju chrześcijań-
stwa na przestrzeni wieków. To pierwsza taka w Polsce 
wystawa dotycząca tematu wiary. Twórcy wykorzystali 
do tego spektaklu animacje komputerowe, oraz repliki 
unikalnych eksponatów. 

W piątek 17.09.2021 roku po raz drugi Rycerze Kolum-
ba z Rady 15915 przyjmą obraz Matki Bożej – Patronki 
Ludzi Pracy na zakończenie peregrynacji w Diecezji Tar-
nowskiej. Po wprowadzeniu do kościoła będzie nabożeń-
stwo połączone z różańcem i Mszą  Św. o godz. 18.00. W 
sobotę obraz zostanie przewieziony z parafii na Jasna 
Górę, gdzie odbędzie się „Męskie Oblężenie”  współorga-
nizowane przez Rycerzy Kolumba oraz Pielgrzymka Ludzi 
Pracy. Msza Św. z udziałem uczestników męskiego oblę-
żenia oraz przedstawicieli świata pracy odbędzie się w 
sobotę 18 września o godz. 19.00 na Szczycie Jasnogór-
skim, której będzie przewodniczył, a następnie poprowa-
dzi Apel Jasnogórski, Ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż. 

W nowym tygodniu na rozpoczęcie peregrynacji reli-
kwii Bł. Ks. M. McGivney,a we Wrzosie i Białej Rawskiej 
przeprowadzono Ceremonię Miłosierdzia Jedności i Bra-
terstwa przyjmując kolejnych  dwóch rycerzy, w tym Ks. 
Kanonika Bogdana Zatorskiego, proboszcza parafii św. 
Wojciecha w Białej Rawskiej. 

16.09. 

Tego dnia w Suchedniowie została otwarta wystawa o 
„Prymasie Tysiąclecia”. Jako inicjatorzy tej wystawy Ryce-
rze Kolumba z Rady 15299 są dumni, że w ten sposób 
udało się im upamiętnić beatyfikację Kard. Stefana Wy-
szyńskiego. Materiały o Prymasie Tysiąclecia to zbiór 

zdjęć oraz reprodukcji dokumentów z Instytutu Pryma-
sowskiego oraz z Instytutu Pamięci Narodowej. 

Dzień Podwyższenia Krzyża Świętego w parafii pw. 
Św. Stanisława B.M. W Czeladzi, miał szczególnie podnio-
sły i odświętny charakter. Odprawiona została uroczysta 
Msza Święta, której przewodniczył Ks. Bp Grzegorz Ka-
szak. Sprawował ją w intencji czeladzkiej parafii oraz tu-
tejszej rady Zakonu Rycerzy Kolumba. Wszystkich zebra-
nych powitał gospodarz parafii - Ks. Jarosław Wolski. 
Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandaro-
wych Zakonu Rycerzy Kolumba Rady 15523 i Zagłębiow-
skiej Drogi Św. Jakuba. Po zakończonej Mszy Św. uczest-
nicy udali się pod krzyż przydrożny odrestaurowany z 
inicjatywy Braci. Ks. Bp. Grzegorz Kaszak dokonał po-
święcenia tegoż krzyża, który leży na szlaku Zagłębiow-
skiej Drogi św. Jakuba. Podniosły charakter spotkania 
podkreśliła obecność orkiestry, która zagrała znane pie-
śni, m.in. „Barkę”, „W krzyżu cierpienie” i „Pod Twą obro-
nę”. 

Do parafii Opatrzności Bożej w Swoszowicach Bracia z 
Rady 16650 uroczyście wprowadzili relikwie założyciela 
Zakonu Rycerzy Kolumba Bł. Ks. Michaela McGivneya. 
Peregrynacja jest połączona z dziełem charytatywnym. 
Rycerze zbierają fundusze na budowę hospicjum im. Ks. 
Sopoćki w Wilnie. 

17.09. 

Rycerze Kolumba z Rady 15420 w 94 rocznicę śmierci 
służebnicy Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej, Założycielki 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących oraz 
Patronki Rady Lokalnej, uczestniczyli we Mszy Św. w in-
tencji upamiętniającej tę rocznicę. Eucharystii przewodni-
czył Ordynariusza Diecezji Radomskiej J. E. Ks. Bp. Marek 
Solarczyk prosząc o dar i łaskę beatyfikacji dla Sługi Bożej 
Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. 

Rycerze Kolumba z Rady 16766 im. Św. Łukasza 
Ewangelisty w Radomiu zachęcają do wsparcia zapo-
mnianej świetlicy „Pod Dobrym Aniołem". Zapraszając 
również wszystkie chętne dzieci do wspólnej zabawy. To 
miejsce ocaliło wiele młodych osób od zejścia na złą dro-
gę, warto pomyśleć o innych dzieciach, które chodzą i jest 
to dla nich naprawdę dobre miejsce na odrobienie lekcji 
czy też rozwinięcie swoich zainteresowań np. plastycz-
nych.  

Tarnowscy Rycerze Kolumba będąc w łączności du-
chowej z „Męskim Oblężeniem” na Jasnej Górze uczestni-
czyli w Drodze Krzyżowej śladami męczeńskiej śmierci Bł. 
Karoliny w Zabawie. 

Rycerze Kolumba z Tarnowa powitali obraz Matki Bo-
żej – Patronki Ludzi Pracy wraz z relikwiami Bł. Ks. Jerze-
go Popiełuszki oraz repliką Krzyża Nowohuckiego na za-
kończenie peregrynacji w Diecezji Tarnowskiej. Przed 
Mszą Św. którą odprawił Ks. Prałat Stanisław Dutka ka-
pelan NSZZ "Solidarność" w Tarnowie. W koncelebrze z 
kapelanem "Solidarności" w Małopolsce Ks. Władysła-
wem  Palmowskim, Bracia poprowadzili różaniec. Po 
Mszy Św. i błogosławieństwie oraz odśpiewaniu Apelu 
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Jasnogórskiego obraz został przewieziony na Jasną Górę, 
gdzie w sobotę podczas Męskiego Oblężenia oraz 39 Piel-
grzymki Ludzi Pracy ordynariusz Ks. Bp. Andrzej Jeż o 
godz. 19.00 odprawi Mszę Świętą , Apel Jasnogórski i 
przekaże obraz do diecezji toruńskiej. 

18.09. 

W kościele Matki Bożej Królowej Polski odbyło się 
pożegnanie relikwii założyciela Zakonu Rycerzy Kolumba 
Błogosławionego Ks. Michaela McGivneya. Uroczystość 
pożegnania poprowadził proboszcz parafii Ks. Kan. Ja-
nusz Chyła. Relikwie w procesji ulicami Chojnic przeniósł 
do bazyliki Ks. Bp. Wiesław Szlachetka w towarzystwie 
proboszcza parafii Ścięcia Jana Chrzciciela Ks. Jacka Dawi-
dowskiego, zaprzyjaźnionych księży i Rycerzy Kolumba z 
obu chojnickich rad. Po przywitaniu relikwii w najstarszej 
chojnickiej świątyni rycerze modlili się różańcem w inten-
cji całej parafii, rozważając w tajemnicach również chwile 
z życia Bł. Ks. McGivneya. Po odczytaniu listu kapelana 
Stanowego Ks. Abpa Wacława Depo rozpoczęła się uro-
czysta Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bp. Wiesława 
Szlachetki, który podczas homilii mówił o tym, jak ważne 
jest by umieć szukać Pana Jezusa we właściwym miejscu 
a nie tam, gdzie jest mi łatwiej. Po Mszy Świętej, którą 
uświetnił śpiewem chór Lutnia, miała miejsce Agapa w 
podziemiach kościoła gimnazjalnego. 

Rycerze Kolumba z Rady 17538 w Witkowie wraz z 
Braćmi z Rady 15708 z Wejherowa z małżonkami i pro-
boszczem Ks. Franciszkiem Jabłońskim wyruszyli z trzy-
dniową pielgrzymką na Pomorze. Przed wyjazdem 
uczestniczyli uroczystościach w Katedrze Gnieźnieńskiej 
poświęconej beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go. 

19.09. 

Metropolita Lwowski w odpowiedzi na zaproszenie 
gospodarza diecezji sosnowieckiej Ks. Bp. Grzegorza Ka-
szaka oraz Proboszcza parafii Ks. Kanonika Józefa Han-
derka, przewodniczył sumie odpustowej, która przybrała 
swoją najuroczystszą formę w kościele pw. Matki Bożej 
Bolesnej w Czeladzi. Jego ekscelencja w swojej homilii się-
gnął do swoich osobistych wspomnień związanych ze 
Świętym Janem Pawłem II. W uroczystej sumie odpusto-
wej udział wzięli m. in. Ks. Bp. Grzegorz Kaszak - ordyna-
riusz sosnowiecki, Ks. Mariusz Karaś - kanclerz kurii so-
snowieckiej, Ks. Andrzej Legowicz - osobisty sekretarz 
Abp. Mokrzyckiego, a także burmistrz Czeladzi. Swoją 

obecność mocno zaznaczyli Rycerze Kolumba, którzy 
wystawili swój poczet sztandarowy, a także posługiwali 
przy procesji z Najświętszym Sakramentem m.in. niosąc 
baldachim. Czeladzcy Rycerze byli współodpowiedzialni 
za "odpustową kuchnię", bowiem po uroczystościach reli-
gijnych w ogrodach  parafialnych miała miejsce agapa. 
Cała wspólnota wraz z przybyłymi gośćmi miała okazję 
przy ciepłym posiłku w radości celebrować "imieniny" 
parafii. 

W Warszawie odbył się Marsz dla Życia i Rodziny pod 
hasłem „ Tato, Bądź, Prowadź, Chroń …”. Delegat Stano-
wy Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce zachęcił wszyst-
kich Braci do uczestnictwa w marszu, aby wspólnie poka-
zać jak ważna dla Nas jest tradycyjna rodzina i jak ważne 
jest życie na każdym jego etapie od poczęcia do natural-
nej śmierci.  

Rycerze Kolumba wzięli udział w „V Męskim Oblęże-
niu Jasnej Góry” pod hasłem "Mężczyźni u tronu Królo-
wej”. Mężczyźni z całej Polski pielgrzymowali do Sanktu-
arium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. W 
programie: Eucharystia, cykl nauczań - między innymi Ks. 
Abpa Grzegorza Rysia, świadectwa duchownych i świec-
kich oraz jasnogórskie śluby mężczyzn. Mottem tego-
rocznej pielgrzymki była "Twórcza odwaga". Temat po-
chodzi z piątego punktu „Patris Corde” – listu papieża 
Franciszka na 150 lecie ogłoszenia Świętego Józefa patro-
nem Kościoła. Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba 
Krzysztof Zuba zaprosił wszystkich chętnych Braci, aby w 
niedzielę spotkali się licznie w Częstochowie.  

Rycerze Kolumba z Rady 16964 zakończyli peregryna-
cję relikwii Bł. Ks. Michaela McGivneya w Chojnicach. Po 
Mszy Świętej do rycerstwa zostali wcieleni nowi Bracia, 
razem z JE Ks. Bp. Arkadiuszem Okrojem - biskupem po-
mocniczym diecezji pelplińskiej. 

W parafii pw. Św. Krzyża odbyło się zakończenie 
"Jerycha Rodzin" w Dekanacie Kozienickim. Towarzyszyło 
temu uroczyste wprowadzenie kopii Cudownego Obrazu 
Matki Bożej Świętorodzinnej z Sanktuarium w Studzian-
nie oraz relikwii Św. małżonków Zelli i Ludwika Martin, a 
także Św. Joanny Beretty Molii. Bracia wzięli udział w 
Mszy Św. pod przewodnictwem proboszcza parafii Ks. 
Kan. Kazimierza Chojnackiego w intencji o świętość mał-
żeństw i rodzin. Po Eucharystii Bracia uczestniczyli w ad-
oracji o poszanowanie życia człowieka od poczęcia do 
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naturalnej śmierci z wynagrodzeniem za grzechy prze-
ciwko życiu. 

W niedzielę nie tylko w stolicy, ale również w Często-
chowie z Jasnej Góry Alejami NMP przeszedł Marsz dla 
Życia i Rodziny. Przy Archikatedrze uczestników marszu 
powitał dźwięk dzwonu Głos Nienarodzonych. 

20.09. 

Podczas wieczornej audycji „Ludzkim Głosem” w Ra-
dio Plus Radom po godz. 20.00 – o męskiej aktywności w 
kościele, o zaangażowaniu i wspieraniu parafii opowie-
dzieli: Krzysztof Zuba, Delegat Stanowy Rycerzy Kolum-
ba w Polsce, Jacek Pisz, Skarbnik Stanowy oraz Roman 
Hawliczek, Asystent Rady Stanowej Rycerzy Kolumba w 
Polsce. 

W Skorzeszycach (pow. kielecki) trwa spotkanie kape-
lanów Rycerzy Kolumba. Około trzydziestu kapłanów z 
całej Polski przybyło, by wymienić się doświadczeniami 
współpracy z Rycerzami Kolumba i planować męskie 
duszpasterstwo na trwający rok formacji. 

21.09. 

W Radzie Lokalnej 15128 im. św. Brata Alberta Chmie-
lewskiego działającej przy parafii Św. Jana Chrzciciela na 
krakowskim Czerwonym Prądniku rozpoczęła się pere-
grynacja relikwii Bł. Ks. Michaela McGivneya. 

W dniu wspomnienia św. Mateusza Apostoła i Ewan-
gelisty została przeprowadzona uroczystość wprowadze-
nia funkcjonariuszy na urząd nowo powstałej Rady nr 
17783 Rycerze Kolumba w Bydgoszczy. 

 

22.09. 

W dniach 19-21.09. w parafii Matki Bożej Fatimskiej 
we Włocławku był realizowany projekt pn. "SILNI RA-
ZEM" finansowany przez Gminę Miasto Włocławek. 
Współorganizatorem tego projektu na etapie parafii byli 
Rycerze Kolumba z Rady 17327 im. Bł. Ks. Jerzego Popie-
łuszki. Na rozpoczęcie projektu bracia uczestniczyli w 
koncercie połączonym ze świadectwem znanego aktora i 
pieśniarza Pana Lecha Dyblika. Tego dnia odbyły się cie-
kawe konferencje, które głosił Ks. Wojciech Ignasiak, pe-
dagog i kierownik Fundacji Światło Życia Ośrodka Profi-
laktyczno - Szkoleniowego im. Ks. Franciszka Blachnic-
kiego w Katowicach. Natomiast w poniedziałek i wtorek 
Ksiądz Wojciech prowadził warsztaty. 

Zakon Rycerzy Kolumba w Wejherowie, podsumował 
swoją działalność i mianował na urzędy Rycerzy, by dalej 
z honorem czynili swoją powinność. 

Bycie Rycerzem, to nie tylko poważne działania i 
wspólna modlitwa, ale przede wszystkim Jedność i Bra-
terstwo. Rycerze Kolumba z Sierakowic wraz z żonami 
spotkali się w Ostrowie (pow. pucki) z braćmi Rycerzami z 
Witkowa, Kołem Gospodyń Wiejskich z Paczewa oraz 
gościli brata Marka Ziętka z Rady Stanowej. Wspólnie 
spędzony czas pomaga w integracji, buduje zaufanie i 
ułatwia planowanie działań na przyszłość. 

W 680-tą rocznicę poświęcenia legnickiej katedry 
świętych apostołów Piotra i Pawła ingresu do tej histo-
rycznej świątyni dokonał czwarty biskup legnicki, Andrzej 
Siemieniewski. Rycerze z Wrocławia podczas Eucharystii 
wystawili poczet sztandarowy. 

W Tomaszowie Mazowieckim odbyły się rekolekcje 
ewangelizacyjne w których Bracia z Rady 15622 uczestni-
czyli i promowali działalność Rycerzy Kolumba. W przy-
gotowanym namiocie rozdawano ulotki oraz gazetki na 
temat rycerstwa a także przeprowadzali rozmowy zachę-
cając mężczyzn do wstępowania w nasze szeregi. 

 

 

23.09. 

Już po raz siódmy Rycerze Kolumba z Wejherowa 
wsparli Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy 
(oddział płucny, zakaźny) 360 butelkami wody niegazo-
wanej. W ten sposób wspomagają personel oraz chorych 
na COVID-19. 

Zespół inicjacyjny z Rady 17316 przyjął do naszego 
Zakonu dwóch nowych członków a dodatkowo trzech 
Braci dostąpiło Pełni Rycerstwa. Ceremonia Miłosierdzia, 
Jedności i Braterstwa odbyła się po Mszy Św. w kościele 
Najświętszej MP Królowej Polski w Lęborku. 

 

24.09. 

W parafii św. Jana Pawła II w Rzeszowie miało miejsce 
wprowadzenie zacnych Braci na urzędy na nowy rok 
bratni 2021/22. 

25.09. 

W Bazylice Jasnogórskiej Delegat Stanowy wraz z 
Radcą Stanowym, Delegatem Rejonowym z Rejonu 13 i 
rycerzami z rad częstochowskich uczestniczyli w uroczy-
stej Mszy Świętej pod przewodnictwem solenizanta Ka-
pelana Stanowego Abpa. Wacława Depo z okazji piel-
grzymki kapłanów Archidiecezji Częstochowskiej. Po za-
kończonej Eucharystii Delegat Stanowy Krzysztof Zuba w 
imieniu wszystkich Braci w Polsce złożył życzenia czci-
godnemu solenizantowi. 

Przedstawiciele Rycerzy Kolumba ze stalowowolskiej 
Rady Lokalnej przekazali dar serca od wiernych z parafii 
pw. Św. Jana Pawła II w Stalowej Woli działających przy 
tej parafii na potrzeby Domu Samotnej Matki w Rudniku 
n/Sanem. Przekazano środki finansowe, jak również arty-
kuły pierwszej potrzeby, głównie pampersy, odzież, czy 
środki higieny osobistej. To dzieło miłosierdzia mogło 
zostać zrealizowane dzięki peregrynacji relikwii bł. ks. 
Michaela McGivney’a - założyciela Rycerzy Kolumba, któ-
ra miała miejsce w parafii. 

Podczas Mszy Świętej o godz. 18:00 w parafii pw. 
Wszystkich Świętych w Brusach (pow. chojnicki) Rada 
Rycerzy 16999 wprowadziła relikwie Bł. Ks. Michaela 
McGivney'a. 
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Rycerze Kolumba z koszalińskiej Rady 16259 kontynu-
owali dzieło "Iskierka Pamięci". Uporządkowano kwaterę 
dziecięcą, wymieniono na niej ok. 50 zniszczonych krzyży 
na nowe. Akcja "narodziła się" w 2019 roku i będzie kon-
tynuowana. 

Tego dnia odbyła się piesza nocna pielgrzymka w in-
tencji Świętości Rodzin zorganizowana przez Rycerzy 
Kolumba z Rady 15267. Około 200 osób w trudzie nocy 
przeszło prawie 20 kilometrów do Sanktuarium Matki 
Bożej Krasnobrodzkiej. Organizatorzy zapewnili ciepły 
posiłek w drodze oraz powrót autokarami do Tomaszowa 
Lubelskiego. 

Tego dnia Rycerze Kolumba z Rady 15416 przeprowa-
dzili pierwsze jesienne prace porządkowe w Kościołku 
Św. Trójcy w Chmielniku. 

26.09. 

W Radomiu o godzinie 16.00 w Radomiu odbył się 
Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Tato, Bądź, Pro-
wadź, Chroń …”, w którego organizacje oraz uczestnictwo 
włączyli się Rycerze Kolumba z radomskich Rad Lokal-
nych. 

Rycerze Kolumba z Rada 16263 z Łosień podczas Ce-
remonii Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa przyjęli czte-
rech nowych braci do naszej wspólnoty oraz wprowadzili 
nowych członków na urząd na rok bratni 2021/2022.  W 
ceremonii uczestniczył Kustosz Stanowy Brat Dariusz 
Wolniak. 

Bracia z Rady 15915, którzy od dwudziestu lat w każdy 
pierwszy piątek miesiąca prowadzą nabożeństwo ekspia-
cyjne w intencji trzeźwości narodu uczestniczyli w 40. 
Diecezjalnej Pielgrzymce Apostolatu Trzeźwości w sank-
tuarium Św. Stanisława w Szczepanowie. 

Bracia z Rad z terenu diecezji katowickiej, w dniach 24 
- 26 września uczestniczyli w stacjonarnych rekolekcjach 
w Kokoszycach. Rekolekcje prowadził Ks. dr. Witold Ka-
nia kapelan Rycerzy Kolumba. 

27.09. 

Rycerze Kolumba z Rady 15627 wzięli udział we Mszy 
Św. Odpustowej w Kościele Św. Ojca Pio w Tomaszowie 
Lubelskim. Była to pierwsza Msza Św. w nowo wybudo-
wanym kościele. Bracia pomagali  w przygotowaniach do 
tej uroczystości. 

28.09. 

Rycerze Kolumba z Chojnic zaprosili wszystkich 
mieszkańców miasta na wspólne odmówienie Koronki do 
Bożego Miłosierdzia na Starym Rynku. 

We Wrocławiu z okazji spotkania Rodziny Radia Ma-
ryja odbyła się Msza Święta w kościele pw. Św. Franciszka 
z Asyżu transmitowana przez TV Trwam oraz Radio Ma-
ryja. W eucharystii uczestniczyli Rycerze Kolumba, którzy 
ponadto zaangażowali się przy obsłudze zbierając kolek-
tę i prowadząc komentarz, a także pomagali do późnych 
godzin wieczornych w pilnowaniu wozu transmisyjnego 
TV Trwam. 

30.09. 

Rycerze Kolumba z Rady 17730 w Wieluniu prowadzili 
różaniec dziękczynny przed Najświętszym Sakramentem 
i uczestniczyli we Mszy Świętej dziękczynnej za beatyfi-
kację Bł. Kardynała Wyszyńskiego i Bł. Matki Czackiej. 

 

Adrian Pawłowski 
Koordynator ds. PR  
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 
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Pierwsza ceremonia MJB odbyła się 4 września w Kar-
marzynach, podczas uroczystego wprowadzenia relikwii 
bł. ks. Michaela McGivneya. Dzięki temu Rada 17624 po-
większyła się o 2 nowych mężczyzn, ceremonię przepro-
wadzili Bracia Rycerze z Łeby.    

13 września na rozpoczęcie peregrynacji bł. ks. M. Mc-
Givneya we Wrzosie oraz Białej Rawskiej przeprowadzo-
no ceremonię MJB przyjmując 2 Braci w tym ks. kanonika 
Bogdana Zatorskiego proboszcza parafii w Białej Raw-
skiej. 

Również 13 września, Rada z Opoczna na zakończenie 
peregrynacji bł. ks. M. McGivneya przeprowadziła cere-
monię MJB przyjmując w swoje szeregi 2 nowych męż-
czyzn, w tym ks. wikariusza z parafii Podwyższenia Krzy-
ża Świętego.    

17 września na zakończenie peregrynacji relikwii bł. ks. 
M. McGivneya, Rada z Chojnic po uroczystej Mszy Św. 
pod przewodnictwem JE ks. bp Arkadiusza Okroja, prze-
prowadziła ceremonię MJB podczas której do Rycerzy 
Kolumba przystąpiło 12 Braci, w tym wspomniany ks. bp 
Arkadiusz oraz dwóch innych kapłanów. 

Kolejna ceremonia MJB tego dnia odbyła się we Wro-
cławiu, Rada 16105 przeprowadziła ceremonię MJB po 
Mszy Św. dziękczynnej za beatyfikację bł. Prymasa Stefa-
na Wyszyńskiego, w szeregi Rady wstąpiło 2 mężczyzn.    

Natomiast 19 września w parafii NSPJ w Tychach- Pa-
procanach odbyła się ceremonia MJB. Do Rady 14983 
wstąpiło 2 mężczyzn, a ks. proboszcz Michał Czaja dostą-
pił pełni Rycerstwa.    

23 września Rada 15128 przy parafii św. Jana Chrzcicie-
la w Krakowie na Czerwonym Prądniku zakończyła pere-

grynację relikwii bł. ks. M. McGivneya uroczystą mszą św. 
celebrowaną przez JE bp. Roberta Chrząszcza w asyście 
proboszcza i kapelana rady ks. kanonika Jerzego Serwina. 
Po mszy św. miała miejsce ceremonia MJB podczas której 
JE ks. bp Robert, jak również ks. wikariusz z parafii oraz  
2 nowych mężczyzn z Wadowic powiększyło grono Braci 
Rycerzy Kolumba. 

Także 23 września w Lęborku do Rycerstwa dołączyło 
2 mężczyzn, a 3 Braci dostąpiło pełni rycerstwa. Ceremo-
nię MJB przeprowadzili Bracia z Rady lęborskiej oraz łeb-
skiej. 

 

26 września w Łosieniu przeprowadził ceremonię MJB 
podczas której do Rady przyjęto 4 nowych Braci, w tym 
ks. proboszcza i wikariusza. Ceremonię przeprowadzili 
Bracia z Rady 16263.   

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    

P r o g r a m yP r o g r a m yP r o g r a m y    
Zacni Bracia Rycerze. 

Październik jest miesiącem różańca świętego. 

Jan Paweł II wielokrotnie mówił o wzmacniającej sile 
różańca, który towarzyszył mu od lat najmłodszych: 

"Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, 
miłości i ufnej prośby... Do tej modlitwy różańcowej 
zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec! Ufam, 
że ta tradycja odmawiania różańca w mojej Ojczyźnie 
będzie dalej podtrzymywana i rozwijana. Tego życzę  
z całego serca duszpasterzom i rodakom w mojej 
Ojczyźnie". 

"Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała 
modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej 
modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które 
Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej 
kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: "Zdrowaś Maryja" dusza 
uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice)  
z życia Jezusa Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak 
bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej 
odmawiania." 

Papież Franciszek mówi nam jak ważne jest codzienne 
odmawianie różańca, i że sam z oddaniem to czyni. To Jan 
Paweł II był dla Franciszka inspiracją, aby modlić się 
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każdego dnia różańcem. Będąc jeszcze kardynałem, 
napisał po śmierci Jana Pawła II: „Jeżeli dobrze pamiętam, 
było to w 1985 r. Pewnego wieczora poszedłem na 
wspólne odmawianie różańca, które prowadził Ojciec 
Święty. Klęczał tam przed tymi wszystkimi ludźmi. Grupa 
była bardzo liczna. Zobaczyłem Papieża od tyłu i powoli 
zacząłem zatapiać się w modlitwie. Nie byłem sam. 
Modliłem się wśród innych dzieci Bożych, do których sam 
należałem, i wszyscy inni zebrani tutaj pod 
przewodnictwem Ojca Świętego. W trakcie modlitwy  
w jakiś sposób się rozproszyłem, szukając wzrokiem 
sylwetki papieża. Jego wielkie uczucie i prawdziwe 
oddanie były doskonale zauważalne. Czas mijał, a ja 
wyobrażałem sobie młodego księdza, członka 
seminarium, poetę, pracownika, dziecko z Wadowic…  
W tej samej pozycji, w jakiej wtedy tam klęczał, 
powtarzając Ave Maria. Jego autentyczność mnie 
zadziwiła. Poczułem, że ten człowiek wybrany, aby 
prowadzić Kościół, podążał ścieżką prowadzącą wprost 
do jego Matki, będącej w niebie, a drogą tą szedł od lat 
swojej młodości. Uświadomiłem sobie wagę słów Matki 
Bożej z Gwadelupe do św. Juana Diego: »Nie bój się, czyż 
nie jestem twoją matką?«. Zrozumiałem obecność Maryi 
w życiu Papieża. To świadectwo było dla mnie 
niezapomniane. Od tego momentu sam odmawiam 
codziennie różaniec”. 

Nie lękajmy się, więc sięgać po tę skuteczną 
modlitewną broń w intencjach całego Kościoła, naszej 
parafii, wszystkich rodzin, ludzi samotnych, zagubionych 
życiowo i bezbronnych. Bądźmy dziećmi Maryi, wtuleni  
z wiarą w Jej macierzyńską dłoń! 

Jako Rycerze Kolumba jesteśmy w sposób szczególny 
zobligowani do odmawiania różańca. Na początku naszej 
drogi w rycerstwie każdy z nas otrzymał różaniec  
i zobowiązał się do noszenia go przy sobie oraz 
odmawiania tak często jak to jest możliwe. 

Wiele Rad każdego miesiąca organizuje Akcje 
Różańcowe w różnych intencjach i różnych formach. 
Ciekawą formą i godną rozpowszechnienia jest Męski 
Różaniec odmawiany cyklicznie w kolejnych parafiach  
w Dekanacie czy Diecezji, połączony z Mszą Św.  
i konferencją czy świadectwem. Różaniec jest 
prowadzony przez mężczyzn na zewnątrz kościoła, aby  
w ten sposób zachęcić innych do wspólnej modlitwy.  
W miesiącu październiku szczególnie zachęcam do 
programu Różańcowego V Niedzieli Rycerskiej, oraz do 
rodzinnego odmawiania różańca.  

R O D Z I N N A  P I E L G R Z Y M K AR O D Z I N N A  P I E L G R Z Y M K AR O D Z I N N A  P I E L G R Z Y M K A   
N A  J A S N Ą  G Ó R ĘN A  J A S N Ą  G Ó R ĘN A  J A S N Ą  G Ó R Ę   

( 8( 8( 8 --- 9  p a ź d z i e r n i k a )9  p a ź d z i e r n i k a )9  p a ź d z i e r n i k a )    
Jak co roku w październiku w drugi weekend odbywa 

się Rodzinna Pielgrzymka na Jasną Górę. Zachęcam 
mocno do wzięcia udziału całymi rodzinami w tym 
wielkim Święcie dla Naszego Zakonu. W czasie 
pielgrzymki realizujemy również Dzieło Miłosierdzia 
polegające na zbiórce na rzecz organizacji zajmujących się 

ochroną życia: pampersów dla dzieci i dorosłych oraz 
środków pielęgnacyjnych. Będziemy mieli możliwość 
osobistego poznania rodzinę Steciaków, czyli 
Międzynarodową Rodzinę Roku Rycerzy Kolumba, która 
przekaże nam swoje świadectwo. Podczas spotkania 
zostaną wręczone Radom nagrody Rady Najwyższej. 
Jednak głównym celem będzie wspólna modlitwa 
począwszy od piątku od Różańca i Apelu Jasnogórskiego 
oraz w sobotę Msza Święta i Droga Krzyżowa na wałach.  

P A M I Ę Ć  O  P R Z O D K A C HP A M I Ę Ć  O  P R Z O D K A C HP A M I Ę Ć  O  P R Z O D K A C H    
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie 

zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do 
przyszłości” – Józef Piłsudski.  

Jednym z zadań stawianym nam jest troska o miejsca 
Pamięci Narodowej takie jak: cmentarze, pomniki, groby 
ofiar wojen, ale również groby naszych przodków oraz 
osób zasłużonych dla lokalnych społeczności czy parafii. 
Dlatego zachęcam, aby już w miesiącu październiku 
zadbać o te miejsca Wiecznego Spoczynku. 

Następny miesiąc to już listopad i czas pamięci  
o naszych zmarłych. Czas modlitwy i zyskiwania 
odpustów. Pamiętajmy, by nie włączać się i nie 
angażować naszych dzieci do upiornych zabaw w tym 
czasie, ale starajmy się raczej organizować Korowody lub 
Bale Świętych. To czas pochylenia się nad własnym 
życiem i przemyślenia sensu naszego życia. To moment, 
w którym możemy po raz kolejny zdać sobie sprawę, że 
nasza dusza nigdy nie umrze. Pomimo, że ciało na pewien 
czas obróci się w proch, to nasza dusza będzie ciągle żyła. 
A przyjdzie też moment, że odzyskamy nasze ciała  
i obyśmy cieszyli się życiem wiecznym z Bogiem  
i Świętymi w niebie.  

Zachęcam do wypożyczania wystawy „Jaś w Drodze”, 
która uświadamia dzieciom, młodzieży i dorosłym o tym, 
że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. 
Kontakt 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 
kontaktu mailowego na adres programy@kofc.pl lub 
telefonicznego pod numerem 660516470. 

A oto ważne wydarzenia na najbliższy czas: 

- 1 października – Św., Teresy od Dzieciątka Jezus, 
Doktora Kościoła, Patronki Misji,  
– I Piątek Miesiąca 
- 2 października – Świętych Aniołów Stróżów, 
 – I Sobota Miesiąca, 
- 3 października – 27 Niedziela Zwykła 
- 4 października – Św. Franciszka z Asyżu, 
- 5 października – Św. Siostry Faustyny Kowalskiej, 
- 7 października – Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, 
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- 8-9 października – Rodzinna Pielgrzymka Rycerzy 
Kolumba na Jasną Górę, 
- 10 października – 28 Niedziela Zwykła, XXI Dzień 
Papieski  
- 11 października – Św. Jana XXIII, 
- 14 października – Św. Małgorzaty Marii Alacoque, 
– Dzień Edukacji Narodowej, 
- 15 października – Św. Teresy a Avila, Doktora Kościoła, 
- 16 października – Karol Wojtyła wybrany papieżem 
(1978), 
– Św. Jadwigi Śląskiej, 
- 17 października – 29 Niedziela Zwykła 
- 18 października – Św. Łukasza Ewangelisty, 
- 19 października – Bł. Męczennika ks., Jerzego 
Popiełuszki, 
- 20 października – Św. Jana Kantego, 
- 21 października – Światowy Dzień Misyjny, 
- 22 października – Św. Jana Pawła II, papieża, 
- 24 października – 30 Niedziela Zwykła 
- 28 października – Św. Apostołów Szymona i Judy 
Tadeusza, 
- 31 października – 31 Niedziela Zwykła Korowód 
Wszystkich Świętych,  

 

Vivat Jezus! 
Marcin Piętak 
Dyrektor Stanowy ds. Programowych 
Rycerzy Kolumba w Polsce 

 

C o  d a j e  n a m  r ó ż a n i e c ?C o  d a j e  n a m  r ó ż a n i e c ?C o  d a j e  n a m  r ó ż a n i e c ?    
W dzisiejszych czasach bardzo często dyskutuje się na 

temat rodziny. Nigdy wcześniej małżeństwo, relacje 
damsko-męskie czy ogólna seksualność człowieka nie 
budziły takiego zamieszania i tak jawnej wrogości. 
Stabilna rodzina składająca się z dwojga rodziców zdaje 
się anomalią dzisiejszych czasów, niemal dziwacznym 
zjawiskiem. Co gorsze, nie jest to powód do smutku, lecz 
przeciwnie - do radości. 

Pośród panującego kryzysu małżeńskiego  
i rodzinnego powinniśmy przede wszystkim szukać Boga. 

Rodziny oraz domy, w których Stwórca jest 
najważniejszy, przepełnione są pokojem, miłością  
i błogosławieństwem. Najlepszym sposobem na 
otrzymanie wcześniej wymienionych przeze mnie łask 
jest wspólna modlitwa. 

Jak mówi znane przysłowie: "Rodzina, która się 
wspólnie modli, zostaje na zawsze razem". Na początku 
będzie to kłopotliwe, ale mimo trudności podejmijcie się 
tego wyzwania i dzielnie trwajcie. Z czasem okaże się to 
prostsze. 

Dzięki modlitwie różańcowej Maryja zbliża człowieka 
do Boga. Ona jest Matką nas wszystkich. 

Tutaj jest doskonałe pole do działania dla naszego 
Zakonu Rycerzy Kolumba. Patrząc na przykład życia 
naszego założyciela bł. księdza Michaela McGivneya. 

Możemy świadczyć własnym życiem o wierze, 
przynależności do Kościoła, rodziny i tradycji. Modlitwa 
różańcowa jest do tego doskonałym narzędziem, aby 
wraz z naszymi rodzinami modląc się w domach, 
Kociołach w miesiącu październiku, pamiętać  
o uwielbieniu Matki Bożej w tej szczególnej modlitwie,  
o którą tak często prosiła w swoich licznych objawieniach. 

V niedziela, przez cały rok daje nam możliwość 
zanoszenia naszych modlitw, jako rycerze. Nasze 
wspólnoty są doskonałym miejscem i sposobem na tę 
formę modlitwy Takie świadectwo, jedność, braterstwo  
w naszych wspólnotach służą umacnianiu naszych 
rodzin. Dzisiaj rodzina polska tego mocno potrzebuje. 
Maryja, która jest naszą Matką, jest jednocześnie naszą 
Orędowniczką przed Bogiem, u którego wyprasza dla 
nasz szczególne łaski na każdy dzień naszego życia. 

Dzięki modlitwie różańcowej Maryja zbliża człowieka 
do Boga. Ona jest Matką Bożą  (gr. Theotokos), żywą 
monstrancją. Tak jak przed wiekami niosła Jezusa do 
swojej kuzynki, świętej Elżbiety, tak dzisiaj do nas 
przynosi Syna Bożego, który uzdrawia swą obecnością. 
Powinniśmy zacząć odmawiać różaniec, modlić się jak  
w czasie liturgii słowami: "Panie, nie jestem godzien, abyś 
przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie 
uzdrowiona dusza moja". 

Niezliczona liczba świętych i papieży zachęcała, by 
odmawiać różaniec, ponieważ modlitwa ta pomaga 
przemienić nasze dusze i upodobnić nas do Chrystusa. 
Swoją potęgą różaniec wielokrotnie zmieniał dzieje 
świata, a teraz może także odmienić twoje życie. Jeśli 
chcesz się nawrócić i uświęcić, to odmawiaj różaniec. 

Dlaczego – różaniec? 

Powoli powstawały różne nurty modlitwy 
medytacyjnej, powiązanej z kultem oddawanym 
Bogurodzicy. Znana nam w obecnej formie modlitwa Ave 
Maria ukształtowała się dopiero około XIII-XIV wieku, 
kiedy to najpierw powiązano ze sobą ewangeliczne słowa 
pozdrowienia anielskiego oraz słowa św. Elżbiety. 
Epidemie „czarnej śmierci”, dziesiątkujące ludzi  
w średniowiecznej Europie, spowodowały, że do 
pozdrowienia dołączono następnie prośbę do Maryi  
o modlitwę za „nas grzesznych teraz i w godzinę śmierci 
naszej”. 

Zdarzało się, że odmawiano pięćdziesiąt czy sto razy 
„Zdrowaś Maryjo” między innymi na pamiątkę dzieła 
stworzenia świata. Stopniowo utarło się stosowanie stu 
pięćdziesięciu wezwań do Maryi. 

Tradycja zachodnia podaje legendę o cystersie, 
któremu Maryja objawiła, że zamiast wieńca kwiatów 
składanego u stóp jej figury może składać „wieniec 
róż” (niem. Rosenkranz; róża – kwiat symbolicznie 
związany z Bogurodzicą) w formie wielokrotnej modlitwy 
Ave Maria. 

W XV wieku ostatecznie powiązano dwa wymiary: 
powtarzanie modlitewnych formuł oraz rozważanie 
tajemnic z życia Jezusa i Maryi. Obok maryjnego różańca, 
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znane są inne jego formy. Przykładem może być 
Różaniec Najświętszego Imienia Jezus, odmawiany 
podobnie, choć odnoszący się do innych tajemnic 
radosnych z życia Jezusa. 

Dominikanin z Bretanii porządkuje 

Ważną rolę w rozpowszechnianiu różańca odgrywają 
dominikanie, którzy uczą, jak się modlić, odwołując się 
przy tym do rozważań biblijnych. Bretoński dominikanin 
bł. Alain de la Roche porządkuje rozmaite tradycje  
i upowszechnia podział różańca (nazywa go Psałterzem 
Jezusa i Maryi) na piętnaście dziesiątków (jedno „Ojcze 
nasz”, dziesięć „Zdrowaś…”) podzielonych na trzy części. 

Od XV wieku rozkwitają także bractwa różańcowe, dla 
których pierwszy statut opracował w 1476 roku przeor 
dominikańskiego kościoła św. Andrzeja z Kolonii. Znamy 
też jeden z pierwszych obrazów różańcowych (ok. 1500 
roku), przedstawiający Maryję z Dzieciątkiem 
trzymającym w ręku różaniec, obok których klęczą św. 
Dominik i męczennik Piotr z Werony; pod płaszczem 
opieki Maryi zgromadzeni są licznie duchowni i świeccy. 

Za przyczyną żyjącego w XVI wieku kartuza Dominika 
z Prus zaczyna rozpowszechniać się legenda o św. 
Dominiku, który otrzymał od Maryi sznur różańcowych 
pereł, jako broń w duchowej walce z herezją albigensów. 
Przez długi czas powstanie różańca kojarzono z postacią 
św. Dominika, który miał go „otrzymać” od samej Matki 
Bożej podczas objawienia. 

Widać jednak, że różaniec powstawał przez wieki i nie 
sposób przypisać jego genezy jednemu objawieniu czy 
człowiekowi. Niewątpliwie jednak Zakon św. Dominika  
– wędrowni kaznodzieje, którzy przemierzali Europę  
– ogromnie przyczynił się do rozpowszechnienia tej 
modlitwy. 

Oficjalnie jednolity Różaniec Najświętszej Maryi Panny 
zatwierdza papież (też zresztą dominikanin) św. Pius V  
w 1569 roku, a później, na pamiątkę zwycięstwa 
chrześcijan nad Turkami pod Lepanto, ustanawia dzień  
7 października świętem Matki Bożej Różańcowej. 

Na różańcu modli się, zalecając go jednocześnie 
innym, wielu papieży, między innymi: Leon XIII, Jan XXIII, 
Paweł VI. Jan Paweł II wpisuje się w ciągłość nauki  
o znaczeniu różańcowej modlitwy, a w liście Rosarium 
Virginis Mariae z 2002 roku uzupełnienia ją przez 
dodanie rozważań tajemnic światła. 

Różaniec jest modlitwą, co najmniej dwupoziomową. 
Pierwszy poziom urzeczywistnia się przez stosowanie 
specjalnej techniki modlitewnej: rytmicznym powtarzaniu 
formuły. Dzięki melodyce i rytmowi słów serce i umysł 
mogą oczyścić się z natłoku uczuć i myśli i skoncentrować 
na sprawach Bożych. 

Siła różańca 

Październik nie jest jedynym miesiącem na różaniec. 
Jest on jedynie motywacją i zaproszeniem, by każdego 
dnia otwierać swoje serce na spotkanie  
z Bogiem. Jest lekarstwem na nasze niepokoje, lęki, 

obawy, które nosimy w swoich serach i wypowiadaniem 
wobec nich, że Bóg jest z nami – tak jak jest z Maryją. Jest 
zaproszeniem Boga do naszych radości i sukcesów  
i podziękowaniem, że są one tak naprawdę owocem 
działania w naszym życiu Bożej łaski. Odmawianie 
różańca wtedy nie staje się przymusem czy magicznym 
dziełem, ale przywilejem. Odmawianie różańca jest 
zaszczytem, do którego zaprasza mnie Bóg. 

Różaniec od początku stał się modlitwą, która została 
zaaprobowana, ale przede wszystkim umiłowana  
w Kościele. Widzimy to w życiu i historii świętych,  
a szczególnie założycieli zakonów czy zgromadzeń 
zakonnych, ale też w życiu prostych i zwyczajnych ludzi. 
Do odmawiania różańca nawoływała sama Maryja 
podczas wielu swoich objawień i dała obietnicę, że kto 
będzie się modlił w taki sposób, będzie ocalony i ocali 
świat od nieszczęść spowodowanych przez grzech. 
Święty Jan Maria Vianney mawiał, że jedno „Zdrowaś 
Maryjo” wypowiedziane dobrze i z wiarą, potrząsa całym 
piekłem. Warto pomyśleć, co się tam dzieje, gdy 
odmawiamy cały różaniec, gdy modli się nim całe grono 
ludzi, czy też, gdy modli się tymi słowami cały Kościół. 

Wielu świętych mawiało, że różaniec niszczy każde 
dzieło szatana. Święty Ludwik Grignion de Montfort 
mówił też, że słowa modlitwy różańcowej są 
najpiękniejszymi gratulacjami, jakie złożył Archanioł 
Maryi, a my wypowiadając te słowa składamy osobiste 
gratulacje Maryi. Te słowa wciąż sprawiają, że zmuszamy 
diabła do ucieczki: te słowa są młotem, które go miażdży, 
uświęceniem duszy, radością aniołów i śpiewem 
wybranych. Pięknie to ujął również, św. Franciszek  
z Asyżu (jeden z październikowych patronów):, Gdy 
wymawiam „Zdrowaś Maryjo” wtedy uśmiecha się do 
mnie całe niebo, 

Modlitwa różańcowa jest, więc nie tyle przesuwaniem 
paciorków, ale oddaniem się w obronę Najświętszej Maryi 
Panny w momencie niebezpieczeństwa. Oddając się  
w opiekę Maryi pozwalamy Jej zanieść nas przed Tron 
Boga. Modląc się, bowiem na różańcu, przyzywamy Jej 
wstawiennictwa i razem z Nią wypowiadamy słowa 
modlitwy, razem z Nią uwielbiamy Boga. 

Dzisiejsza forma różańca z ułożonymi stałymi 
częściami i tajemnicami zaprasza nas do czegoś 
głębszego i ważniejszego niż tylko pozornie nudnego 
przesuwania potocznie nazwanych korali. W tej 
modlitwie chodzi też o coś więcej niż traktowanie jej 
czasem jakby miała magiczną moc. Coraz częściej 
ulegamy pokusie, by ją tylko odmawiać i nawet może 
podejmować wyzwania mające na celu nawet i dobre 
intencje, tak jak nowenna pompejańska, ale jednocześnie 
gubimy i tracimy to, co staje się jej istotą. Odnoszę też 
czasem takie wrażenie, że i w Kościele o tym 
zapominamy, gdy w październiku podejmujemy tą 
modlitwę, a jednocześnie podchodzimy do niej na 
zasadzie „zaliczenia”, szybkiego odmówienia, – bo trzeba, 
ale nie mamy na nią zbyt dużo czasu. Różaniec 
potrzebuje i zaprasza nas do tego, żeby się zatrzymać, 
żeby zwolnić i pozwolić się poprowadzić Duchowi 
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Bożemu tak jak to zrobiła w swoim życiu Maryja. Nie da 
się zrozumieć różańca ciągle gdzieś pędząc i chcąc ciągle 
tylko coś załatwiać. 

Sensem zrozumienia tej modlitwy jest słowo, które 
tak często używał papież Jan Paweł II w liście apostolskim 
Rosarium Virginis Marie ogłaszając jednocześnie Rok 
Różańca Świętego i dodając kolejną część różańca. Tym 
słowem jest kontemplacja. Siła tej modlitwy nie tkwi  
w ilości – w tym jak dużo jej odmówimy, ale jak mocno 
ona nas wciągnie i jak rozpali nasze serca. Jeśli zatracimy 
w różańcu charakter kontemplacyjny to będziemy ciągle 
do niej podchodzić albo z przymusu albo na sposób 
magiczny. Poszczególne tajemnice zapraszają nas do 
tego, by razem z Maryją przeżywać historię Zbawienia  
i w tej historii zobaczyć wielkie dzieło Boga. 
Kontemplując tajemnice z życia Maryi i Jezusa jesteśmy 
zaproszeni, by nie tylko podziwiać to, co się kiedyś 
wydarzyło, ale by przyjąć te sytuacje w swoim życiu. 
Powtarzanie słowa za słowem i wpatrywanie się z Maryją 
w serce Boga sprawia, że jesteśmy obdarowywani tak jak 
Ona pełnią łask. To wypowiadanie komplementów wobec 
Maryi i składanie jej róż, jest momentem zachwytu jak 
dobry jest Bóg. To notoryczne powtarzanie słów jest 
napełnianiem swojego serca Dobrą Nowiną. 

Rozważania Tajemnicy Chwalebnej na V Niedzielę. 

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE 

TAJEMNICE CHWALEBNE 

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

Pochłonęło śmierć zwycięstwo. Twoje zwycięstwo, 
Panie. A ja, który niezdarnie i ociągając się, ale brałem 
Twój i mój krzyż, czy też będę miał udział w Twoim 
zwycięstwie? Twa moc jeszcze w pełni nie objawia się we 
mnie ani w innych ludziach, ani w świecie. Jeszcze zło 
podnosi głowę. Ale Twoje jest zwycięstwo, Twoje jest 
Królestwo! Prowadzisz nas do niego. Pierwszym był łotr 
wiszący obok Ciebie. Daj mi miejsce razem z nim, bo taki 
jestem do niego podobny. 

A Ty, Maryjo, chwalebna Służebnico Pańska, wyproś 
mi łaskę, bym się tam dostał. 

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

Wznosimy razem z Apostołami oczy za Tobą, 
zdobywającym niebo. Zdobywasz je dla nas. Nie tylko dla 
siebie. A my, czy mielibyśmy się tam dostać na zasadzie 
egoistów, którzy myślą tylko o sobie? Przecież niebo 
otwiera się kluczem pracy, modlitwy, poświęcenia, służby 
innym. Daj nam, Panie, znaleźć się tam razem z Tobą, ale 

pozwól, abyśmy trafili tam nie w pojedynkę, lecz razem  
z tymi, których kochamy. Ty godzien jesteś otrzymać 
chwałę, moc i cześć, i uwielbienie na wieki. My nie 
jesteśmy godni. Ale daj nam być z Tobą z łaski  
i z miłosierdzia Twego. 

A Twoja Matka niech tam nas prowadzi. Pod Jej 
obronę uciekamy się teraz i w godzinę śmierci. 

 

III. Zesłanie Ducha Świętego 

I po to przychodzi Twój Duch, by nam ukazać wielkie 
pola żniw, pracę Twego Kościoła, by nas do niej nająć, by 
rozszerzyć nasze serca. To On daje nam poczucie 
przynależności do Twego Ciała. Otwieramy się na 
Twojego Ducha i Jego działanie w nas, bo wiemy dobrze, 
że „kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie 
należy". A my chcemy mieć łączność z Tobą. A przez 
Ciebie z Twoim Duchem. A w Nim z Ojcem wszelkiego 
dobra i wszelkiej łaski. 

Oblubienico Ducha, Maryjo, strzeż naszego serca, by 
w nim nie zamieszkał żaden inny duch, tylko Duch 
Święty. 

IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

Bóg pokornych wywyższa i daje im swą łaskę. Z Jego 
łaski jesteśmy tym, czym jesteśmy. W Matce Jezusa te 
prawdy żyją, jaśnieją, sprawdzają się. Bóg zawsze działa. 
Strąca z tronu wielmożnych, a wywyższa ubogich.  
W tajemnicy Wniebowzięcia wypełniają się zapowiedzi  
z Magnificat - pieśni wieczności, pieśni tych, którzy radują 
się w Bogu, Stworzycielu swoim, tych wszystkich, którym 
Pan uczynił wielkie rzeczy. 

Maryjo, pozwól nam przyłączyć się kiedyś do chóru 
zbawionych, by śpiewać Bogu radosne uwielbienie. 

V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny w niebie 

Maryja śpiewa pieśń w niebie. Ukoronowana chwałą 
Chrystusa. Wzięta tam z ciałem i duszą. Jest ze swoim 
Synem i z Tym, który Ją powołał na Jego Matkę, który jest 
możny i jest święte Imię Jego. A miłosierdzie Jego  
z pokolenia na pokolenie. 

Maryjo, uproś nam, abyśmy z Tobą mogli na wieki 
śpiewać w niebie wieczyste Magnificat. 

 

Vivat Jezus 
Adam Maślany 
Dyrektor ds. Wiary 
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Zacni Bracia, w pierwszą niedzielę października liturgia 
w czytanej ewangelii przytacza wskazuje na 
„nierozerwalność małżeństwa” (Mk 10, 2-16). Jak pamię-
tacie Jezus podpuszczany przez faryzeuszy znających 
„kazus prawny” pozwalający na wręczenie żonie listu roz-
wodowego wskazuje, na to, że sedno tak naprawdę leży 
gdzie indziej. Jedynym powodem wszelkich problemów  
w małżeństwach i rodzinie jest „zatwardziałość serc”. 
Zatwardziałość serc jest zaś „brakiem wiary” stosowa-
nym w praktyce. Bynajmniej nie trzeba wręczać żonie 
listu rozwodowego, by w praktyce „oddalić” ją od siebie. 
Na zewnątrz jest wszystko ładnie, poprawnie i niemalże 
idealnie, ale małżeństwa nie ma. Nie ma jego istoty, którą 
nazywamy „jednym ciałem” i bynajmniej nie o erotyczny 
podtekst tu chodzi. Kościół i niemała ilość małżeństw  
w naszym kraju cierpi z powodu pozorności. I tak pozorne 
małżeństwa tworzą pozorne rodziny które wypełniają 
świątynie pozornymi wiernymi z których biorą się pozor-
ni kapłani. Gdzieś zabrakło „głębi”. Głębią o której myślę 
jest życie Duchem. Życie Duchem polega na prostocie, 
zwyczajności, niewydumaniu i szczerej otwartości. 

Jak tę studnię wykopać? Modlitwą, a to wcale nie jest 
takie łatwe. O ile jeszcze możemy mówić o pewnego ro-
dzaju „nawyku” czy „tradycji” modlitwy – o tyle jej szcze-
rość, prawdziwość i autentyczność skrupulatnie przemil-
czamy, ba mamy problem żeby o tym mówić – bo to 
przecież (jakże to wygodny argument) prywatna sprawa. 
Sprawa może i prywatna jest, ale świadectwo ogromne  
i warto go dawać. Tymczasem prawie nie mówi się o tym 
ani w małżeństwie, ani w rodzinie (generalnie), ani pu-
blicznie. Owszem od „nawyku” wpojonego w dzieciństwie 
zaczynamy, ale z przechodzeniem na wyższe poziomy 
(kontemplacji, że o medytacji nie wspomnę) mamy kolo-
salne problemy. Fasada stoi, ale wnętrze przypomina 
„stan developerski”.  

Skąd się to bierze? Otóż wszystko zaczyna się na mo-
dlitwie osobistej. Jeżeli na niej jestem autentycznie blisko 
Jezusa, jeżeli On zna mnie i wszystkie moje problemy, je-
żeli mam pewność Jego wsparcia (a trudno o nim mówić 
bez bliskiej z Nim relacji) – to nie mam problemów z mo-
dlitwą małżeńską. Musimy panowie wiedzieć, że modli-
twa to najbardziej męskie zajęcie. Nawet absolutnie obo-
jętną kobietą jesteśmy w stanie przekonać do modlitwy  
i gdy trzeba nauczyć ją modlić się. Nie ma większej bzdu-
ry i bardziej mylnego wzorca niż taki, że to kobiety uczą 
dzieci modlitwy, a już dramatem jest kiedy kobieta zachę-
ca do modlitwy nas mężczyzn. Tylko jak tu nauczyć ko-

goś czegoś czego samemu się nie umie. I można nie 
umieć. I apostołowie prosili „Panie naucz nas modlić się”. 
Chodzi o to, że trzeba nam poukładać sobie po kolei hie-
rarchię wartości. Trzeba zacząć chcieć. Modlitwa jest jak 
budowanie domu. Raczej nie jest to zajęcie dla kobiet. 
Kobiety zadbają o atmosferę, jego wystrój – ale same go 
nie wzniosą. Kobiety i dzieci w naszej modlitwie (i na na-
szej modlitwie) mają jak w domu zamieszkać. Tam poczu-
ją się szczęśliwe i bezpieczne. 

Gdy już małżonka poczuje się pewnie na wspólnej  
z mężem modlitwie, to kolejna jej odsłoną jest modlitwa 
rodzinna. Gdy dzieci widzą jak rodzice się modlą – to nie 
trzeba nic więcej. One same się włączą. Owszem dzieciaki 
przechodzą okresy buntów, dorastają i wychodzą z do-
mu. Jednak to „coś” zostaje. Pozostawia niezatarty ślad. 
On prędzej czy później da o sobie znać.  

Piszę to też z tego powodu, że myślenie takie – mamy 
październik, będę chodził z rodziną na różaniec, to się 
nauczą – w rzeczywistości jaką mamy nie zawsze lub ma-
ło kiedy będzie skuteczne. Osoby nienawykłe do modli-
twy raczej to zniechęci, a zniechęca coś czego nie rozu-
miemy.  

Wracając na chwilę do samego początku, gdzie napi-
sałem, że powodem nietrwałości małżeństw wskazanym 
przez Jezusa jest „zatwardziałość serc” – to modlitwa jest 
najlepszym panaceum na to schorzenie. Ono szybko 
ustępuje. Na modlitwie ono nie tyle mięknie, staje się 
zdewociałe, galaretowate. Ono staje się przystępne, po-
ciągające, przejrzyste i zrozumiałe, bo my tacy się staje-
my, a w zasadzie Jezus nas takimi czyni. Stajemy się męż-
czyznami „konsekwentnymi” duchowo. Mamy ku temu 
najlepsze predyspozycje i wszelkie kompetencje. Tak bo-
wiem „było na początku”. Konsekwencja przynosi efekty, 
a nawet gdy z woli Bożej są one inne niż sami byśmy za-
kładali, to nie efektu od nas się wymaga.  

Na sam koniec, w nawiązaniu do października i różań-
ca. Słyszałem ostatnio przedziwne na pierwszy rzut oka, 
ale genialne po głębszym zastanowieniu się stwierdzenie. 
Takie mianowicie, że Maryja chciałaby, jej pragnieniem  
i troską jest to, żeby mężowie, którzy deklarują, że są jej 
czcicielami – swoje żony traktowali tak jak potraktowali-
by by ją gdyby stanęła im na drodze. Dlaczego? Otóż ona 
czuje się traktowana tak samo jak my postępujemy z na-
szymi żonami – ponieważ jest również i ich matką. Roz-
wiązaniem jak zwykle jest miłość.  
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