
 

 

 

 

 

 

Prot. 01/2020 

Drodzy Prezydenci Narodowi 

Drodzy Asystenci Krajowi 

Drodzy Ministrowie Prowincjalni i Kustosze 

Drodzy Instytuty inspirowane Kolbią 

 

Drodzy Bracia i Siostry 

Pokój i dobro. 

 

 Z radością i wdzięcznością piszę do Was, aby życzyć Wam 2020 roku pełnego zdrowia, 

pokoju i miłości wraz z Niepokalanym Poczęciem. 

 W ciągu następnych sześciu lat chcemy, w świetle Ducha Świętego, poprzez pisma św. 

Maksymiliana Kolbego i ochronę Niepokalanej, rozwinąć Rycerstwo Niepokalanej. 

Wszystkimi możliwymi i zgodnymi z prawem środkami. Jesteśmy dużą rodziną na całym 

świecie, dlatego chcemy zaoferować wszystkim rycerzom życie w komunii z 

Międzynarodowym Centrum w Rzymie podczas ważnych wydarzeń MI. 

 W ciągu najbliższych dwóch lat będziemy mieć dwa wspaniałe momenty Kolbiańskie. 

x W 2020 r. Przypada 90. rocznica przybycia św. Maksymiliana Kolbego z jego współbracimi do 

Japonii. 

x Natomiast w 2021 r. Przypada 80. rocznica jego męczeństwa. 

 W tym roku możemy zjednoczyć się jeszcze bardziej, ponieważ jest to rok misji dla MI, 

tak, chcemy zaproponować wszystkim narodowym ośrodkom i wszystkim rycerzom, że 2020 

jest rokiem poświęconym misji MI. Chcemy zaoferować sugestie, aby celebrować i pogłębiać 

misyjny aspekt Rycerstwa Niepokalanej w każdym narodzie. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

Dlatego chcemy zaprosić Wszystkich na piękną pielgrzymkę do Lourdes we Francji we 

wrześniu 2020 r. Pragniemy, by odbyła się ona w dniach 25–27 września. Jak z pewnością 

wszyscy wiemy, święty Maksymilian Maria Kolbe odwiedził Lourdes przed wyjazdem na 

misję do Japonii. Chcemy, jako rodzina poświęcona Maryi, z misją udać się do Lourdes, aby 

tam podziękować za Rycerstwo Niepokalanej oraz za wszystkie dary, które stały się udziałem 

naszego życia. 

 W lutym wyślemy program, który przygotowujemy, wyślemy koszt na osobę oraz 

sposób, w jaki rejestracja zostanie zorganizowana przez każde centrum krajowe. 

 W ciągu najbliższych sześciu lat chcemy zorganizować Międzynarodowe Centrum w 

Rzymie, tak aby mogło być ono centrum badawczym i referencyjnym dla źródeł Kolbiańskich. 

Pragniemy poprawić naszą komunikację z centrami krajowymi, oferując spotkania 

międzynarodowe i kontynentalne zgodne z nauczaniem Kościoła i Papieża Franciszka 

proponując działania społeczne, wewnątrz każdego ośrodka krajowego, a może nawet 

międzynarodowego. 

 

Czy to wszystko nam się uda? 

Św. Maksymilian Maria Kolbe mówił nam: “Za pomocą Niepokalanego Poczęcia możemy 

zrobić wszystko!” 

 Podczas tego pierwszego kontaktu chciałem się podzielić i zaprosić do modlitwy za 

naszą Radę, aby każdy z nas kierował się Wolą Niepokalanej i światłem Ducha Świętego, 

abyśmy razem mogli wypełnić misję rozwoju Rycerstwa Niepokalanej na całym świecie i 

uczynić św. Maksymiliana Marię Kolbego bardziej znanym. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rzym, 6 stycznia 2020r., Uroczystość Objawienia Pańskiego 

 

 Zjednoczeni w Niepokalanym Sercu Maryi 

 

 

 

      Angela Morais            Fr. Raffaele Di Muro 

Prezydent Międzynarodowy          Delegat Ministra Generalnego 

           Asystent międzynarodowy 

 


