


















Strona 10  

06.05.
Współpraca misyjna Rycerzy Kolumba i Polskiego Korpusu Pokoju rozwija się na wielu płaszczyznach, których 
głównym celem jest "wspieranie się w pomaganiu". Najnowszym działaniem było przekazanie przez oddział w 
Lidzbarku Warmińskim materiałów higienicznych i opatrunkowych, produktów spożywczych i słodyczy, 
plecaków dziecięcych i materiałów papierniczych. Do Brodnicy dotarło ok. 1500 kilogramów darów. Zostały one 
podzielone i przekazane instytucjom zajmującym się pomocą humanitarną bezpośrednio w Ukrainie (Prokura 
Misyjna Misjonarzy Oblatów w Poznaniu), a także zakonom udzielającym wsparcia uchodźcom w Polsce 
(Wąchock). Przygotowany został także transport materiałów higienicznych do opieki długoterminowej dla 
Hospicjum w Wilnie. Wykonanych zostało 20 zestawów spożywczych, które przekazano rodzinom na terenie 
miasta i gminy Brodnica. Pomoc w logistyce i działaniach dokonali Bracia z Rady 16405 z Brodnicy.

Do akcji oddawania krwi pod hasłem „Twoja Krew Darem Życia” organizowanej przez Rycerzy Kolumba w Polsce 
przyłączyli się Bracia z Rady 15142 z Ostrowca Świętokrzyskiego.

07.05.
W Sanktuarium Św. Stanisława Biskupa i Męczennika odbyły się główne uroczystości ku czci patrona Polski i 
Rady 16727 Św. Stanisława. W tym roku przypadała 950. rocznica konsekracji biskupiej Św. Stanisława, który 
urodził się w Szczepanowie. Odbyła się procesja od Kaplicy Narodzenia św. Stanisława do Panteonu Świętych i 
Błogosławionych Diecezji Tarnowskiej oraz tych, którzy przyjęli imię od Św. Stanisława. W procesji niesione były 
relikwie patrona Polski, a także relikwie innych świętych i błogosławionych. Modlitwie w drodze do Panteonu 
przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, który później był głównym celebransem podczas jubileuszowej Mszy Św. 
Razem z nim modlili się Abp. Henryk Nowacki, były nuncjusz apostolski, oraz Bp. tarnowski Andrzej Jeż.

08.05.
Tego dnia rozpoczęły się ogólnopolskie uroczystości ku czci św. Stanisława Biskupa i męczennika odbyły się w 
Krakowie i rozpoczęły od tradycyjnej procesji, która przy biciu dzwonu Zygmunta wyruszyła z Katedry na 
Wawelu do bazyliki na Skałce. Uczestniczyli w niej przedstawiciele polskiego Episkopatu, kapłani, osoby 
konsekrowane, delegacje wiernych z całej archidiecezji, reprezentanci różnych stanów, bractw i stowarzyszeń. W 
procesji niesione były także relikwie Błogosławionego Księdza Michaela McGivney'a - założyciela Rycerzy 
Kolumba. Następnie została odprawiona Msza Święta, której przewodniczył Abp. Jan Romeo Pawłowski, 
Sekretarz ds. Przedstawicielstw Papieskich w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Rycerze Kolumba z rad
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