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List Episkopatu
Polski z okazji
setnej rocznicy
powstania
Rycerstwa
Niepokalanej
D

rodzy Bracia i Siostry!

Motywem przewodnim niniejszego listu pasterskiego jest setna rocznica powstania Rycerstwa Niepokalanej − prostej realizacji prawdy o Niepokalanym
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, tak jak rozumiał
to św. Maksymilian Maria Kolbe. W jego zamyśle
Rycerstwo Niepokalanej stanowiło formę wcielenia
maryjnego dogmatu w praktykę życia codziennego.
W 1933 roku o. Kolbe, podczas podróży misyjnej, w
jednym ze swoich listów napisał, na czym to „wcielenie” − w duchu Rycerstwa − polega: „Pragniemy
do tego stopnia należeć do Niepokalanej, by nie
tylko nie pozostało w nas nic, co by nie było Jej, ale
byśmy zostali unicestwieni w Niej, przemienieni w
Nią, przeistoczeni w Nią, aby tylko Ona pozostała. –
Byśmy tak bardzo byli Jej, jak Ona jest Boga” (Pisma
I,655).
1.

2.

Rycerstwo Niepokalanej wczoraj

Dzieje Rycerstwa Niepokalanej, jego tożsamość i
istotę można prześledzić w trzech płaszczyznach
czasowych: w historycznym wczoraj, we współczesnym dzisiaj oraz w przyszłym jutro.
W pamięci starszego pokolenia pozostają nadal
żywe wydarzenia tamtego wczoraj, kiedy niepozorny franciszkanin położył podwaliny pod polskie
centrum maryjnego ruchu, fundując niedaleko
Warszawy klasztor, a zarazem wydawnictwo − Niepokalanów. W latach międzywojennych zarówno

Rycerstwo Niepokalanej − geneza i cele

W tym roku mija sto lat od założenia Rycerstwa Niepokalanej. Jego powstanie wynikało przede wszystkim z pragnienia ratowania dusz, ale i z potrzeby
czasu. Wówczas bowiem dogasała I wojna światowa, rozpalało się zarzewie Rewolucji Październiko-
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wej i nasilały się antykościelne działania masonerii. Z drugiej strony Matka Boża w Fatimie objawiła
tajemnice i wezwała do nawrócenia. W takich okolicznościach, 16 października 1917 roku, ojciec Maksymilian Maria Kolbe (wówczas jeszcze jako kleryk)
wraz z sześcioma innymi franciszkanami, inicjuje
ruch maryjny – Rycerstwo Niepokalanej. Ruch był
otwarty na wszystkich: na świeckich i na duchownych, na dzieci, młodzież i dorosłych. Warto zauważyć, że Rycerstwo Niepokalanej powstało trzy dni po
objawieniach Matki Bożej w Fatimie i było niejako
odpowiedzią na Orędzie z nieba.
Celem Rycerstwa jest wypełnianie misji Kościoła, którą jest wezwanie do nawrócenia wszystkich
grzeszników oraz ich uświęcenie „pod opieką i za
pośrednictwem NMP Niepokalanej”. W tym procesie
przemiany nieodzowne są dwa warunki: całkowite
oddanie się Maryi za „narzędzie w Jej niepokalanych
rękach” oraz noszenie „Cudownego Medalika”. Według św. Maksymiliana należy wykorzystać „wszelkie środki (byle godziwe), na jakie pozwalają stan,
warunki i okoliczności, co poleca się każdego gorliwości i roztropności: przede wszystkim zaś Cudowny Medalik i o ile możności raz na dzień zwrócić się
do NMP Niepokalanej z aktem strzelistym: O Maryjo
bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do
Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie
nie uciekają, zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła
świętego i poleconymi Tobie” (Pisma II,215).
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klasztor, jak i jego dzieło misyjne, propagowane
przez miesięcznik „Rycerz Niepokalanej” oraz inne
publikacje, stały się znane w całym kraju zarówno w
środowiskach wiejskich, jaki i miejskich. W połowie
lat 30-tych ubiegłego wieku „Rycerz Niepokalanej”
był pismem ze średnim nakładem ośmiuset tysięcy
egzemplarzy; a w roku 1938 zanotował rekordowy
wynik miliona egzemplarzy.
Ze wzrostem popularności miesięcznika szybko rosły szeregi Rycerstwa Niepokalanej, którego stan
liczebny jesienią 1939 r. wynosił bez mała milion
członków. Przyniosło ono ożywienie ducha religijnego w Polsce oraz przyczyniło się do podniesienia moralności i katolickiej świadomości społeczeństwa.
Aktywność Rycerstwa Niepokalanej nie ograniczała
się do terytorium Polski. Już w 1930 roku o. Kolbe, powodowany duchem misyjnym, wyjechał do Japonii,
by tam szerzyć idee rycerstwa.
Czas drugiej wojny światowej przerwał rozwój Rycerstwa. Po jej zakończeniu władze komunistyczne
zakazały wydawania miesięcznika, zarekwirowały
maszyny a wydawnictwo rozwiązały. Rycerstwo Niepokalanej trwało jednak niezmiennie przy swojej
idei i celach.
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3.

została zawarta w tzw. „Dyplomiku” oraz w modlitewnym Akcie oddania się Niepokalanej. Przyjęcie
tych treści i wcielenie ich w życie sprawi, że będziemy kształtowali siebie na wzór Maryi Niepokalanej.
Dzięki temu – jak uczy św. Maksymilian – możemy
stać się „tym środkiem przez który Niepokalana kocha Jezusa i Jezus widząc nas jako własność i jakby
część ukochanej Matki, kocha Ją w nas i przez nas”
(Pisma I,655).
Każdy może zostać rycerzem Niepokalanej. Wystarczy skierować prośbę do Centrum Narodowego Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie. Po otrzymaniu deklaracji należy ją wypełnić i podpisać a
następnie odesłać do Niepokalanowa. Osoba, która
zdeklarowała chęć wstąpienia do Rycerstwa, zostanie wpisana do Księgi Rycerstwa i otrzyma „Dyplomik Rycerstwa Niepokalanej”, który jest swego
rodzaju legitymacją oraz Cudowny Medalik. Po ich
otrzymaniu należy w dniu wpisanym w „Dyplomiku” przystąpić do sakramentu pokuty i w pełni
uczestniczyć we Mszy Świętej oraz dokonać aktu
całkowitego poświęcenia się Niepokalanej. Formuła
aktu znajduje się w „Dyplomiku”. Na znak oddania
należy zawiesić na szyi Cudowny Medalik.

Rycerstwo Niepokalanej dzisiaj
Prośmy Niepokalaną, którą św. Maksymilian uczynił
swoim Ideałem i Hetmanką oraz Wszechpośredniczką naszą u Boga, aby poprowadziła nas ku Najsłodszemu Sercu Pana Jezusa − w szeregach Jej Rycerstwa.

Po transformacji systemowej w Polsce Rycerstwo
stanęło przed nowymi wyzwaniami. Programowy,
ideologiczny ateizm ustąpił miejsca postawom neoliberalnym i antykościelnym. Rycerstwo podąża z
zmieniającym się światem i poza działalnością tradycyjną, zainicjowaną jeszcze przez św. Maksymiliana, rozwija nowe formy, odpowiadające współczesnym wyzwaniom Kościoła i świata.
Powstały i działają między innymi: Młodzieżowy
Ruch Rycerstwa Niepokalanej, Szkoła Ewangelizacji
Niepokalanej, Rycerstwo Niepokalanej u Stóp Krzyża. Ci ostatni stanowią potężną armię modlitwy i
cierpienia; są − jak ujął to św. Maksymilian − „strażą
przednią” Rycerstwa.
Rycerstwo Niepokalanej nadal się rozwija. Istnieje w
około 50 krajach. Szacuje się, że od jego założenia, aż
do dziś do Rycerstwa zapisało się na świecie ponad 4
miliony osób, w tym około 2 miliony w Polsce.
Dwadzieścia lat temu Kościół uznał Rycerstwo Niepokalanej za publiczne, powszechne i międzynarodowe stowarzyszenie wiernych i zatwierdził jego
Statuty.
4.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 376. Zebraniu Plenarnym Konferencji
Episkopatu Polski,
Zakopane, 6-7 czerwca 2017 r.

Komunikaty
Komunikat Kapituły Nagrody
Pro Ecclesia et Populo

D

otyczy składania wniosków o przyznanie nagrody
za 2017 r. Zbliża się 20 edycja przyznania
odznaczeń Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła
i Narodu) osobom świeckim, za szczególnie wyróżniające
się, wieloletnie zaangażowanie na rzecz
kościoła i społeczeństwa w ruchach i organizacjach
katolickich Archidiecezji Gdańskiej. Zapraszam do

Jutro należy do Niepokalanej

W obecnych czasach Rycerstwo jawi się jako swoiste
antidotum na różnego rodzaju konflikty i zniewolenia duszy ludzkiej. Idea Rycerstwa Niepokalanej
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Turniej odbędzie się na trzech halach:
Hala sportowa w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
nr 2 ul. Jana III Sobieskiego 279; Wejherowo
Hala sportowa w Gimnazjum nr 3 ul. Nanicka 22;
Wejherowo
Hala Widowisko-Sportowa w Gimnazjum Samorządowym ul. Leśna 35A; Bolszewo
Przypominam, że z racji reformy Oświaty nastąpiła
zmiana w kategoriach wiekowych. Proszę o szczegółowe zapoznanie się z rocznikami. W tym sezonie
gramy w następujących kategoriach wiekowych:
MINISTRANCI (rocznik 2010 – 2006*)
LEKTORZY MŁODSI (rocznik 2005 – 2002*)
LEKTORZY STARSI (rocznik 2001 – 1997*)

Demonstracje organów
oliwskich w roku 2017

Kurs liturgiczny dla
fotografów zawodowych i
operatorów kamer filmowych
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składania wniosków o odznaczenie takich osób, z
których Kapituła wybierze do uhonorowania 5 osób.
Wręczenie odznaczeń nastąpi podczas uroczystego
spotkania 7 stycznia 2017r.
Wniosek może zostać złożony przez stowarzyszenie,
fundację lub ruch katolicki i powinien zawierać:
- życiorys osoby rekomendowanej,
- opis jej działań,
- szczególne zasługi uzasadniające przyznanie odznaczenia,
- opinię proboszcza dotyczącą postawy moralnej
kandydata.
Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 5.12.2017 r. w Fundacji Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, ul. Jaśkowa Dolina 47/2, 80-287 Gdańsk
(tel.58-3411911).

I

nformujemy uprzejmie, że w roku 2017 demonstracje organów oliwskich (20 minutowy koncert)
odbywać się będą w Bazylice Archikatedralnej w Oliwie w następujących godzinach:

Z

e względu na dalsze zainteresowanie Księży Proboszczów,
jak również osób świeckich zajmujących
się fotografowaniem i filmowaniem, Archidiecezjalna
Komi-sja Liturgiczna organizuje kolejny
specjalny kurs liturgiczny dla fotografów i opera-torów kamer. Osoby chętne do fotografowania i
filmowania w kościołach na terenie Archi-diecezji
Gdańskiej proszone są o przybycie do kościoła p.w.
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (Kolegiata
Gdyńska) przy ul. Świętojańskiej w Gdyni w dniach
11-12 grudnia br. (poniedziałek-wtorek) na godz.
19.30. Prosimy przynieść ze sobą dwa zdjęcia formatu
legitymacyjnego.

listopad – grudzień
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedzielę o godz. 15
Równocześnie informujemy, że demonstracji organów nie będzie w dniach:
1 stycznia 2017 r.
1 marca (popielec)
od 13 do 18 kwietnia włącznie (święta wielkanocne)
15 czerwca (Boże Ciało)
1, 2 listopada
od 22 do 31 grudnia
1 stycznia 2018 r.

Halowy turniej piłki nożnej

Magazyn katolicki „Droga”

W

sobotę 16 grudnia br. odbędzie się HALOWY
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SL. Będzie to II ETAP
zmagań o Mistrzostwo Archidiecezji Gdańskiej i
prawo do reprezentowania naszej Diecezji na Mistrzostwach
Polski. Patronat honorowy nad turniejem
objął ks. Abp Sławoj Leszek Głódź – Metropolita
Gdański, Pani Gabriela Lisius – Starosta Powiatu
Wejherowskiego oraz Pan Krzysztof Hildebrandt –
Prezydent Miasta Wejherowo.

M

agazyn Katolicki „DROGA” pod redakcja Jolanty Roman-Stefanowskiej emisja w TVP 3
Gdańsk w każdą niedzielę o godz. 18.00. Powtórka
programu w poniedziałek o godz. 19.15 i we wtorek o godz. 20.30. Link do programu: gdansk.tvp.
pl/17670252/droga. Zapis programu na stronie TVP
Gdańskwww.gdansk.tvp.pl / zakładka programy /
zakładka dolna religia / DROGA. Kontakt z redakcją
programu droga@tvp.pl
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W mediach

►►11– 12 grudnia 2017

historii zespół pocystersko-katedralny w Oliwie. – To
najwyższa nobilitacja w polskim systemie ochrony
zabytków – mówi Tomasz Błyskosz, dyrektor gdańskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Radio Gdańsk
Niedziela 7.05–7.25 „W Drodze” (magazyn katolicki)

„Gość Niedzielny”

►►Justyna Liptak - „Samotność w tłumie”. – Spektakle wzruszały do łez, wywoływały uśmiech i dawały do myślenia. Różnorodność zaprezentowanych
tematów oraz sposób ich przedstawienia były naprawdę pozytywnie zaskakujące – mówi Monika
Baran.

Z

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.
►►Jan Hlebowicz - „Wawel Północy wyróżniony”.
Prezydent Andrzej Duda wpisał na listę pomników
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