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GO!" WARSZAWSKI !

W!"#$ %&'()*'+!,*(. 
– Ale!ch"opstwa 
krz#ta!si$ po!zakrystii 
– %artuje siostra 
loretanka, patrz#c 
na!przygotowuj#cych!si$ 
do!Mszy &wi$tej. 
Czterdziestu m$%czyzn 
przyodziewa!si$ 
w!si$gaj#cy do!kolan 
czarny mucet... brakuje 
tylko szabli.

W c e r e m o n i a l n y c h , 
rycerskich strojach 
z! niecierpliwo"ci# 
czekaj# na! najwa$-

niejsze wydarzenie w!historii ich!or-
ganizacji. % kwietnia, w!&. rocznic' 
"mierci Papie$a Polaka, arcybiskup 
warszawsko-praski Henryk Hoser 
nada( Zakonowi Rycerzy Jana Paw(a II 
rang' Stowarzyszenia Wiernych 
)wieckich na!terenie swojej diecezji. 
Oznacza to, $e!od!tej pory zakon ofi-
cjalnie zostanie w(#czony w!struktu-
r' Ko"cio(a.

Ciesz#!si' rycerze, arcybiskup, 
proboszczowie i!parafianie. Z!dystan-
sem przygl#daj#!si' $ony. Bo!nie!wia-
domo, czy!to!ucieczka z!domu czy!po-
wrót do!niego, ale! ju$!na!nowych, 
rycersko-zakonnych zasadach.

Bez plamy na-honorze
Wi'kszo"* ze!stu braci nale$#-

cych do!zakonnego zgromadzenia 
dzia(a(a ju$!w!katolickich ruchach. 
Ale!nastawione g(ównie na! indy-
widualny rozwój, nie!zaspokaja(y 
wszystkich pragnie+ m'skiego 
serca. Brakowa(o im braterskiej 
wspólnoty – jeden za!wszystkich, 
wszyscy za!jednego. Odpowiedzi# 
na!ich!poszukiwania by(a osoba Ojca 
)wi'tego Jana Paw(a II, która (#czy(a 
w!sobie jak$e ró$norodne, duchowe 
bogactwo Ko"cio(a. Po!jego "mierci 
zastanawiali si', jak kontynuowa* 
wyznaczon# przez niego drog'.

Nied(ugo przed og(oszeniem 
daty beatyfikacji Arkadiusz Urban, 
prywatny przedsi'biorca, historyk 
z!Warszawy, jak sam twierdzi, mia( 
„przywidzenie” (nie!myli* z!obja-
wieniem), by powsta( Zakon Ryce-
rzy Jana Paw(a II jako $ywe wotum 
wdzi'czno"ci za!beatyfikacj' i!ponty-
fikat Ojca )wi'tego. Podobne „przy-
widzenia” mieli tak$e inni. Jeszcze 
w!%,--!r. powsta(a instytucja gotowa 
wykuwa* m'stwo d(utem wielkie-
go Polaka. – Wspólnotow# formacj' 
m'$czyzn postanowili"my oprze* na 
najbardziej eksponowanych przez 
papie$a postawach: wierze, mi(osier-
dziu, solidarno"ci i!patriotyzmie, 
które okre"laj# nasz# duchowo"* 
i!s#!zarazem stopniami rycerskim 
– mówi Arkadiusz Urban, obecnie 
prowincja( zakonu.

W!przeciwie+stwie do!dawnych 
zakonów, które przetrwa(y do!dzi", 
nie! chc# by* elitarnym zgroma-
dzeniem, ale!dost'pn# dla ka$dego 
bratni# wspólnot#. Z! rycerstwem 
wi#$e ich!hierarchiczna struktura, 
dzia(anie zgodne z!nauk# Ko"cio(a, 
wierno"* danemu s(owu oraz oddanie 
Maryi. No i!kodeks rycerski – "ci"le 
(#cz#cy!si' zakonn# duchowo"ci#. – 
Nie!przyjmujemy osób, które nie!$yj# 
zgodnie z!wiar#, np.!konkubentów 
– wyja"nia Krzysztof W#sowski, ge-
nera( zakonu.

Tylko dla m./czyzn

Rycerze spotykaj#!si' raz w!mie-
si#cu w!. sto(ecznych parafiach – & 
po!lewej i!% po!prawej stronie Wis(y 
oraz w! Lidzbarku Warmi+skim. 
Spotkania rozpoczynaj#!si' Msz# 
"w. i!maj# "ci"le okre"lony porz#-
dek. I!oczywi"cie odbywaj#!si' tylko 
w!m'skim gronie.

Na!pocz#tek jest! znak krzy$a 
i!wspólna modlitwa – Credo Apo-
stolskie. Potem z!m'skich garde( 
wydobywa!si' hymn Polski, po!nim 
tzw. czytania patronalne – w!tym 
roku s#!to!homilie z!IV pielgrzym-
ki Ojca )wi'tego do!Polski na!temat 
Dekalogu. S(owo wyg(asza kapelan. 
Modl#!si' tak$e za!obecnego papie$a 
i!omawiaj# sprawy organizacyjne.

W!trakcie spotkania wielokrotnie 
który" ze!wspó(braci wydaje okrzyk 
rado"ci – Wiwat Jezus! Pozostali, grom-
kim g(osem, odpowiadaj# papieskim za-
wo(aniem – Totus Tuus! Jak na!rycerzy 
przysta(o, oddaj# sobie tak$e honory: 

m(odszy stopniem lub wiekiem brat 
w!powietrzu kre"li pionowy znak, 
przypominaj#cy drzewo krzy$a, star-
szy odpowiada poziomym znakiem.

Na! zako+czenie wszyscy jak 
jeden m#$ padaj# na!kl'czki. Wy-
ci#gaj# „firmowe” ró$a+ce z!god(em 
zakonu i!rozwa$aj# jedn# tajemnic' 
w!intencji „dobra zakonu” – o!prac' 
dla wspó(braci,  zdrowie w!rodzinie 
i!za!ojczyzn'. Do!Matki Bo$ej, tak jak 
ich!patron, maj# zreszt# szczególne 
nabo$e+stwo. Mucet, który nosz#, 
przypomina szkaplerz. W! godle, 
w!jego prawym dolnym rogu – wzo-
rem Ojca )wi'tego – umieszczona 
jest! litera „M” – znak zawierze-
nia!si' w!opiek' Bo$ej Rodzicielce. 
Poza tym w!swojej regule zapisali, 
$e!pomocy Matki Bo$ej b'd# wzy-
wa* tak cz'sto, jak tylko!si' da. Re-
kordzi"ci odmawiaj# dziennie trzy 
ca(e cz'"ci Ró$a+ca. Wi'kszo"* nosi 
tak$e szkaplerz. Wielkim pragnie-
niem braci jest!powierzenie ca(ego 
zgromadzenia patronce diecezji 

warszawsko-praskiej Matce Bo$ej 
Zwyci'skiej, a!Prowincji Polskiej 
Matce Bo$ej Cz'stochowskiej.

Faceci od-„/yciowej roboty”
Na! co!dzie+ nie!nosz# „rycer-

skiego stroju”. Pracuj# na! w y$-
szych uczelniach, w!kancelariach 
adwokackich, w!marketingu, jako 
fizycy j#drowi, dyplomaci, lekarze, 
budowla+cy, elektrycy lub jeszcze 
studiuj#. Takich jest!zdecydowanie 
mniej, bo!"rednia wieku zakonników 
to!blisko /, lat. Mo$na ich!pozna* 
po! wpi'tym w! klap' marynarki 
stylizowanym godle zakonu. Wy-
ci#gni'tych na! powitanie trzech 
palcach – jako znak Trójcy )wi'tej. 
No i!po!czynach.

Anga$uj#!si' w!$ycie parafialne. 
Rycerze z!Otwocka wspomagaj# Ho-
spicjum Domowe „Promyczek”– ro-
bi# zakupy czy!wo$# lekarzy do!cho-
rych, w!parafii na!Kaw'czy+skiej 
przygotowuj# grób Pa+ski. Prawnie 

pomagaj# tak$e Ko"cio(owi, bo!z!Bo-
$ej (aski w! szeregach zakonnych 
jest!%, prawników, czynnie wyko-
nuj#cych swój zawód.

Zakon ma tak$e swoje sta(e akcje. 
-- lutego w!)wiatowy Dzie+ Chorego 
organizuje akcj' „Wózek” – pomoc 
materialn# dla najbardziej potrze-
buj#cych parafian. 0 stycznia, pod-
czas Orszaku Trzech Króli, kwestuj# 
na!rzecz Fundacji „Dzie(a Nowego Ty-
si#clecia”, a!%1 marca wspó(organizuj# 
Marsz )wi'to"ci 2ycia i!statuetkami 
Anio(y 2ycia honoruj# jego obro+ców. 
Dzia(alno"* prolife jest!jednym z!pod-
stawowych dzia(a+ rycerzy. – W!du-
chu Jana Paw(a II planujemy tak$e 
wspiera* ludzi twórczych. I!dzie(a 
chrze"c3a+skiej kultury, np.!koncer-
ty – wyja"nia Krzysztof W#sowski.

0ony zerkaj1
– Jeste"my normalnymi facetami 

– przekonuj#. I!wymieniaj# wszelkie 
objawy swojej m'sko"ci: chodzimy 
razem na!mecze, koncerty, dysku-
tujemy o!polityce i!gospodarce. Wy-
mieniamy bezcenne rady odno"nie 
wychowania dzieci i!relacji z!$on#. 
I!by* mo$e zabrzmi to!ma(o m'sko 
– lubi#! si' spotka* na! czuwaniu 
i!wspólnie!si' modli*. – To!nam daje 
si(' – przekonuj#.

Co!na!to!$ony? Ukradkiem zer-
kaj#, w!którym kierunku prowa-
dzi ta!rycerska dzia(alno"* – „od” 
czy!„do” domu. I!cho* na!formacyj-
ne spotkania kobietom jest!wst'p 
wzbroniony, panie ch'tnie bior# 
udzia( w!rekolekcjach i!spotkaniach 
nadzwyczajnych zakonu. P(e* pi'kn# 
mo$na spotka* tak$e na!otwartych 
konferencjach na!temat m'sko"ci. – 
Nie!oszukujmy si'. Nasz zakon cho* 
m'ski, jest!tak naprawd' dla nich. 
To!ku4nia dobrych m'$ów. Mam 
nadziej', $e!takiego samego zdania 
s#! tak$e nasze $ony – "mieje! si' 
Krzysztof W#sowski.

Do!inicjatywy przekonuje!si' co-
raz wi'cej proboszczów. Zdaniem 
genera(a zakonu, do! utworzenia 
chor#gwi przymierzaj#!si' trzy sto-
(eczne parafie. Zakon planuje tak$e 
dzia(alno"* ponadnarodow#.

Agata !lusarczyk

Nowa droga
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– Kobiety w8parafii 
9atwiej potrafi:8si; 
zorganizowa<, 
a8m;=czy>ni nie8maj: 
konkretnej formacji. 
To8jej8pocz:tek. Formu9a 

s9u=by porz:dkowej Totus 
Tuus zwi:zana z8papieskimi 
pielgrzymkami troch; ju=8si; 
wyczerpa9a. Dzi? trzeba 
wychowywa< m;=czyzn bior:cych 
odpowiedzialno?< nie8tylko 
za8swoje =ycie, ale8i8innych. 
A8zakon ze8swoj: duchowo?ci: 
i8stylem modlitwy doskonale8si; 
w8t;8potrzeb; wpisuje.

Rycerze spod 
d"uta papie!a

- kwietnia, w#.. rocznic/ 0mierci 
Papie1a Polaka, abp#Henryk 
Hoser erygowa2 Zakon Rycerzy 
Jana Paw2a II
3 *4)45: – To#dla nas wielki 
zaszczyt, ale#tak1e wielkie 
zobowi6zanie – powiedzia2 
po#otrzymaniu aktu 
kanonicznego Krzysztof 
W6sowski, Genera2 Zakonu 
Rycerzy Jana Paw2a II

Jak zosta7 rycerzem?
W8szeregi Zakonu Rycerzy Jana Paw9a II mo=e wst:pi< ka=dy praktykuj:cy 
katolik. Potrzebne jest8za?wiadczenie od8proboszcza lub ksi;dza, który 
potwierdzi religijne praktyki. Nie8obowi:zuje granica wieku. Rycerzami 
mog: by< tak=e niepe9noletni ch9opcy. Aby zg9osi< swoj: kandydatur;, 
trzeba wype9ni< specjalny formularz, którzy znajduje8si; na8stronie 
www.totustuus.net.pl w8zak9adce Rycerze JP II.
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