
100 lat  Rycerza Niepokalanej (rozmowa z o. redaktorem) 
 
W jakich warunkach powstał pierwszy numer „Rycerza Niepokalanej”? 

 
„Rycerz Niepokalanej” był odpowiedzią na rozwijający się bardzo 
dynamicznie w okresie międzywojennym ruch Rycerstwa Niepokala-
nej, który założył św. Maksymilian Maria Kolbe w 1917 roku w Rzy-
mie. Kiedy św. Maksymilian powrócił do Polski w 1919 roku, od razu 
rozpoczął organizowanie Rycerstwa Niepokalanej. Gdy liczba człon-
ków tego ruchu znacznie wzrosła, aby utrzymać z nimi kontakt, o. 
Maksymilian pomyślał o wydawaniu jakiegoś organu prasowego. 

Pierwsze starania podjął już w 1920 roku, mimo że było to myślenie wbrew logice z 
powodu kryzysu, jaki przeżywała Polska. Czasopisma raczej upadały z braku środ-
ków. Maksymilian jednak stwierdził, że „skoro źli drukują i dla nich nie ma drożyzny, 
więc dla nas powinno być tak samo”. Jak sam zapisał w swoich notatkach, 25 grudnia 
1921 roku w kasie MI miał deficyt, minus 46 marek polskich, ponieważ wszystkie pie-
niądze wydał na zakup Cudownych Medalików. Wobec takich realiów, ówczesny ma-
gister kleryków we franciszkańskim seminarium w Krakowie miał wyrazić swoje prze-
konanie, że tylko cud mógłby sprawić, by pierwszy numer „Rycerza Niepokalanej” 
ukazał się w styczniu 1922 roku. Okazało się jednak, że stał się cud i pierwszy numer 
„Rycerza” ukazał się końcem stycznia w nakładzie pięciu tysięcy egzemplarzy. 
  
Czy wiadomo skąd św. Maksymilian wziął konieczne fundusze? 
 
Początkowo św. Maksymilian zwrócił się o pomoc do swoich przełożonych. Oni jed-
nak, ze względu na kryzys finansowy i ubóstwo zakonu, zakazali o. Maksymilianowi 
naruszania kasy klasztornej. O. Kolbe stwierdził, że nie ma innego wyjścia, jak pójść 
na ulice Krakowa i prosić ludzi o datki. Z początku wstydził się wyciągnąć rękę po pie-
niądze. W końcu jednak pomyślał, że to nie dla niego samego, tylko dla Niepokalanej. 
I odważył się. Uzbierał sporą kwotę, ale ona tylko w pewnej części pokrywała sumę 
konieczną do zrealizowania tego dzieła. Gdy już miał złożony cały numer, mimo bra-
kujących pieniędzy, poszedł do drukarni. Po drodze jednak musiał przejść przez ko-
ściół i tam na ołtarzu Niepokalanej zobaczył kopertę z napisem: „Dla Niepokalanej”. W 
środku była dokładnie taka kwota, której brakowało o. Kolbemu. 
  
Jakie były główne cele, które wytyczył św. Maksymilian temu czasopismu? 
 
Cele te zmieniały się z biegiem czasu. Początkowo podstawowym celem było utrzy-
manie łączności z członkami Rycerstwa Niepokalanej i ich formacja„Rycerz” ma – 
według niego – uczyć poznawać i miłować Niepokalaną, zbliżać do Serca Pana Jezu-
sa, promieniować łaską, poruszać umysły i serca wszystkich. W realizacji tego celu 
istotną rolę w „Rycerzu” pełnił dział podziękowań, gdyż według Ojca Kolbego one 
„rzeczywiście budzą ufność i miłość do Niepokalanej”. „Każda łaska – pisał – to nowy 
dowód potęgi i dobroci Niepokalanej”. Przez podziękowania „Rycerz” rozgłasza dobro-
dziejstwa, łaski i cuda Maryi. 
Ale już pierwszy numer „Rycerza” definiuje też jego szerszy cel. „Rycerz Niepokala-
nej” ma więc pogłębić i umocnić wiarę, wskazać właściwą ascezę i zapoznać z misty-
ką chrześcijańską. Ma także realizować cel MI, czyli starać się o nawrócenie wszyst-
kich.  ... 
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/ 1/ Iż 25, 6-10; Uczta mesjańska 
Ref :  PO WIECZNE CZASY ZAMIESZKAM U PANA 
2/  Flp 4, 12-14 i 19-20; Jezus mnie umacnia  
3/  Mt 22, 1-14; Przypowieść o zaproszonych na ucztę. 



RÓŻANIEC 
1/Za + męża Jana Dyląg, ++ rodziców, , s. Annę, br. Krystiana, bra-
tową Hildegardę, bratanków Ryszarda i ks. Krystiana, pokr. Dyląg, 
Kampa, Gad 
2/ Za + męża i ojca Mieczysława Klause(30 r.) rodziców Józefa i Elż-
bietę, s. Krystynę, br. Helmuta, wujka Jana, ciocię Klarę, pokr. o ż. w. 

7.00 
17.30 

/ 

10.00 
17.30 

 

RÓŻANIEC; 1/  Za ++ rodziców Annę i Alberta,  Wandę i Henryka, 
brata Herberta, ++ z rodzin Gretszel, Soporowski, Hajda i Wons. 
2/ Za + koleż. Marię Biela,  Wiktora Biela, ++ z rodzin Plaza, Bregu-
ła, Freus, Wachowicz, Włodarczyk, Kompała, o zycie w. 

16.10.2017; św. Jadwigi Śląskiej 

MSZE ŚWIĘTE (15.10) ; 7.30, 10.30 , RÓŻANIEC-15.00– ZIĘTEK) 

Za Zyjących i zmarłych pracowników  MOW 
RÓŻANIEC;  Za + męża i ojca Wiktora Sier,  Weronikę i Franciszka,  
rodziców Jadwigę i Marcelina Szyguła, br. Karola, siostry: Różę, Ja-
dwige, Martę, 10 szw., szwagierkę, ++ z rodzin Sier, Szyguła. 

 17.10.2017; św. Ignacego z Antiochii 

17.45 
18.15 

21.10.2017; bł. Jakuba Strzemię 

Za Parafian 
RÓZANIEC; Za + męża  Kisiel, rodziców Marię i Józefa Dyrgała, 
teściów Rozalię i Jana Kisiel, ++ krewnych i + Eugenię Rakowską. 

 18.10.2017; sw. Łukasza 
7.00 

17.30 
 

 W pewnej int. 
RÓŻANIEC; Za ++ rodziców  
 Gerarda i Małgorzatę Wandzik,  Józefa Kapuściok 

10.30 
17.00 

 
 

Nabożeństwo, spotkanie Chorych i Seniorów. 
1/ Za + matkę Jadwigę Dziduch (r. śm.), ojca Juliana, o życie w. 
2/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, dla Jani-
ny i Henryka Knopik w 30 r ślubu (TD) 

19.10.2017;  

 20.10.2017; św. Jana Kantego 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

17.30 
 
 

Wtorek 

Poniedziałek 7.30 
 
 
 

10.30 
 
 
 

15.15 

29 ZW. ; 22.10.2017  (KOLEKTA NA MISJE) 

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1. Różaniec 15 X—na Ziętku (w razie deszczu - w kościele.) 
     W środę różaniec za Służbę Zdrowia, w niedzielę 22 X -  za Misje. 
2.  W środę Różaniec za pracowników Służby Zdrowia. 
3. Msze św. można zamawiać w środę  i czwartek po Mszach. 
    
4. Prosimy o pomoc w dowiezieniu Chorych i Seniorów - czwartek 10,30 
5. Bóg zapłać za pracę przy kościele ,  
6. Gość Niedzielny:  100 lat KUL (17); Rozmowa z prezydentem (20); 

Znaczenie Fatimy (27); Pielgrzymka Caritas do Rud (I); nowy ko-
ściół w Kosmidrach (VI); Komu szkodzi modlitwa ? (39); W dni 
swięte zamknięte (40); O emeryturach (44); Film o położnej z Au-
schwitz (46);  

Głos św. Franciszka 

 

Zebranie zespołu synodalnego - w piątek o 19.00 

ZNICZE -  można nabyć w sklepiku 

A jaka jest twoja wiara? Pomyśl, czy żyjesz zgodnie 
ze swoimi wartościami, czy też twoje życie daleko 
odbiega od tego, co deklarujesz w sprawach wia-
ry, uczciwości, poszanowania godności i służby  

Spotkania: Marianki - czwartek 16.00; Ministranci po Mszy szkol.;  
Młodziez   -piątek 19.00 


