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Katecheza 23 
Grudzień 2013 

Drodzy Bracia Rycerze!  

W omawianym przez nas numerze 
11 Adhortacji Apostolskiej Familiaris 
consortio znajdujemy min. takie słowa: 
„Bóg jest miłością (…) i w samym sobie 
przeżywa tajemnicę osobowej komunii 
miłości” i nieco dalej: „Całkowity dar 
z ciała byłby zakłamaniem, jeśliby nie 
był znakiem i owocem pełnego oddania 
osobowego, w którym jest obecna cała 
osoba, również w swym wymiarze do-
czesnym. Jeżeli człowiek zastrzega coś 
dla siebie lub rezerwuje sobie możli-
wość zmiany decyzji w przyszłości, już 
przez to samo nie oddaje się całkowi-
cie.” Gdy pytamy o udane życie małżeń-
skie, wówczas tak jak w Adhortacji po-
jawia się słowo komunia. Dlatego po-
zwólcie, że nad tym dziwnym słowem 
dziś się pochylimy.  

Małżeństwo jest udane wtedy, gdy 
jest komunią. To słowo odnosi nas do 
czegoś, co jest nieco tajemnicze, przy-
pomina nam bowiem Komunię św. 
w kościele. W Komunii św. widzimy 
niewiele ale wiemy, że „coś o wiele 
większego” też tam jest i to „większe” 
nie jest widzialne, ale stanowi najważ-
niejszą „część” całości, która wyrażana 
jest na zewnątrz właśnie białą hostią, 
która nie jest już chlebem lecz Ciałem 
Chrystusa. Jest więc widzialny znak 
i coś, na co ten znak wskazuje. Z czymś 
podobnym mamy do czynienia w mał-
żeństwie. Jest w nim miłość, która ma 
swoje zewnętrzne znaki. Takim zna-
kiem może być deklaracja miłości 
i wierności składana przy ślubie, mogą 
takim znakiem być konkretne czyny, 
które mają wyrażać miłość małżonków, 
takim znakiem winien być także akt 
małżeński – wszystko to są zewnętrzne 
znaki należące do pewnej całości, której 
na imię miłość małżeńska i mające na 
nią wskazywać.  

Może jednak zdarzyć się taka sytu-
acja, że dzieci bawią się „w kościół” 
i jedno bierze kawałek opłatka i daje 
drugiemu tak, jak to czyni ksiądz w ko-
ściele. Ten opłatek nie stanowi jednak 
całości z czymś wewnętrznym. Jest sam 
znak, który na nic nie wskazuje, bo tam 
„w środku” nic nie ma. Podobna sytu-
acja może się zdarzyć i zdarza się dość 
często (i niestety wcale nie jest to zaba-
wa) w świecie dorosłych: zewnętrzna 
deklaracja, zewnętrzny znak, który nic 
nie oznacza, na nic nie wskazuje, bo 
tam „w środku” nic (już) nie ma. A co 
powinno być tam „w środku”? Tam 

„w środku” winna być komunia. To sło-
wo jest bardzo ważne i nie zostało użyte 
przez Autora Adhortacji przypadkowo.  

Co to takiego jest ta komunia? Ko-
munia to jest wspólnota osób, która 
powstaje lub do której wchodzi się 
przez dar złożony z siebie samego. 
W Komunii św. mamy z tym do czynie-
nia, co wyrażamy na przykład słowami 
pieśni: „On się nam daje cały, z nami 
zamieszkał tu”. On się nam daje cały; 
pytanie polega jedynie na tym, czy my 
się Mu cali oddajemy, bo od tego zależy 
czy to, co się dokonuje w kościele, to 
jest rzeczywiście komunia czy też jed-
nostronny akt Boga bez naszej odpo-
wiedzi na Jego dar. Gdyby tak było, to 
moglibyśmy tu szukać wytłumaczenia 
sytuacji, w której ktoś często przyjmuje 
Ciało Chrystusa a jego życie jednak po-
zostawia wiele do życzenia. Jest tak 
ponieważ nie powstaje Komunia z Pa-
nem, bo brak odpowiedzi z naszej stro-
ny (brakuje oddania się Jemu).  

W małżeństwie też chodzi o komu-
nię osób, komunię małżonków, o ich 
wzajemne PEŁNE oddanie. Ta pełność 
obejmuje zarówno całkowite oddanie 
się sobie, jak i pełnię czasową, o której 
mówiliśmy w poprzedniej katechezie. 
Ta komunia ma swe znaki, swoje formy 
wyrazu zarówno w wyznaniu miłości, 
jak i w konkretnym codziennym wspie-
raniu się małżonków, wzajemnym daro-
waniu sobie uraz, w byciu razem w mał-
żeństwie i rodzinie, którą to małżeń-
stwo zapoczątkowało. 

Komunia polega więc na wzajem-
nym oddaniu się dwojga osób. Pytanie 
polega na tym, czy może siebie oddać 
ktoś, kto siebie nie posiada. Ja mogę 
dać tylko to, co mam. Nie mogę dać 

tego, czego nie mam. Nie mogę więc 
siebie dać, jeśli siebie nie posiadam, 
jeśli nie jestem panem samego siebie; 
jeśli w różnych dziedzinach, zwłaszcza 
w dziedzinie czystości nie panuję nad 
sobą. Nie panuję, ponieważ z pogoni za 
przyjemnością, za odczuwaniem satys-
fakcji, samozadowoleniem uczyniłem 
cel moich dążeń. Gdy patrzymy na wiele 
związków, które rozpadają się na na-
szych oczach, to w wielu z nich jest de-
klaracja komunii bez zaistnienia komu-
nii. A przecież komunia to recepta na 
udane małżeństwo. Przyczyn, że nie 
zaistniała komunia małżeńska bywa 
wiele. Często jest tak, że młodzi sobie 
nie zdają sprawy, na czym ma polegać 
ich małżeństwo właśnie w tym wymia-
rze, którego nie widać; co tam ma być 
„w środku”. Pozostają zewnętrzne zna-
ki, które na nic naprawdę głębokiego 
nie wskazują. Potem nawet te znaki 
zanikają i pozostaje frustracja i przeko-
nanie, że małżeństwo takie, o jakim 
mówi Kościół, to jakaś utopia; ideał nie 
do zrealizowania w normalnym życiu.  

Tymczasem, jeśli sobie uświadomi-
my, że małżeństwo ma być komunią, to 
choć często nie potrafimy tego nazwać 
tak jak ksiądz, to jednak możemy pró-
bować  je takim uczynić. W tym celu 
możemy udać się do Tego, który nakre-
ślił prawa rządzące miłością mężczyzny 
i kobiety, gdy ustanawiał małżeństwo. 
Możemy uczyć się postawy komunijnej 
przystępując do Komunii św. i z tej Ko-
munii czerpać siły do komunii ze współ-
małżonkiem. Być może nie będziemy 
w stanie zrobić tego pięknie od razu 
albo dlatego, że coś się między mną 
a żoną „popsuło”. Dlatego potrzeba cza-
su, potrzeba trwania i cierpliwego bu-
dowania wspólnoty małżeńskiej dla 
dobra samych małżonków i rodziny, 
którą założyli. Potrzeba czasu i ten czas 
jest, bo małżeństwo jest na całe życie; 
potrzeba wzorca i ten wzorzec jest i jest 
nim miłość Chrystusa do Kościoła 
(komunia Chrystusa i Kościoła); potrze-
ba siły i ta siła jest, ponieważ jest obfi-
cie udzielana w i poprzez sakrament 
małżeństwa. No chyba, że tego sakra-
mentu nie ma. Wtedy rzeczywiście róż-
ne rzeczy mogą się zdarzyć i to o wiele 
łatwiej niż wtedy, gdy Chrystus połączy 
tych dwoje. 

Ks. dr hab. Tomasz Kraj R.M. 
Kapelan Stanowy Pomocniczy 
Rycerzy Kolumba w Polsce  
 
 
Wszystkie katechezy są na stronie 
www.rycerzekolumba.com 

Katecheza KapelanaKatecheza Kapelana  

 www.RycerzeKolumba.com 
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Czcigodni Księża Kapelani, 

Zacni Bracia Rycerze, 

Czas szybko płynie i o jego warto-
ści świadczą zrealizowane dzieła, 
świadczy sposób jego przeżycia. 
Tę prawdę uświadamia nam zakoń-
czony przez Ojca Św. Franciszka Rok 
Wiary, zapoczątkowany przez Jego 
Poprzednika Benedykta XVI. Jak ten 
czas wykorzystaliśmy? Jak w naszej 
osobistej relacji z Panem Bogiem wy-
gląda nasza wiara, w kontekście wy-
znawania, celebrowania, przemodle-
nia i przeżywania? Jak my sami, Ryce-
rze Kolumba, wykorzystaliśmy ten 
czas na pracę formacyjną umacniającą 
i pogłębiającą naszą wiarę?  

W jaki sposób, pragnąc być świad-
kami Chrystusa, swoją postawą w ży-
ciu codziennym zachęcaliśmy innych 
mężczyzn do włączenia się do naszej 
wspólnoty? Wszakże mamy dzielić się 
z innymi dobrem wypływającym 
z bycia w rycerstwie. Mamy też być 
Obrońcami Bożych Darów. Im będzie 
nas więcej, tym podejmowane działa-
nia miłosierdzia będą miały szerszy 
wymiar. Wpisuje się to także w działa-
nie rekrutacyjne: „Jeden nowy Rycerz 
w każdej Radzie, co miesiąc”.  

 

Drodzy Bracia, 

Bożym Darem jest życie ludzkie – 
od poczęcia do naturalnej śmierci. 
W listopadzie miało miejsce historycz-
ne wydarzenie: I Europejski Kongres 
Ruchów Pro-Life. W dniach 14-17 li-
stopada w Krakowie-Łagiewnikach 
spotkali się Obrońcy Życia z krajów 
Unii Europejskiej zaangażowani 
w Europejską Inicjatywę Obywatelską 
„Jeden z Nas” i powołali Europejską 
Federację Ruchów Pro-Life. Doskona-
le rozumiemy znaczenie jedności 
w działaniu, gdyż jest to jedna z pod-
stawowych zasad rycerstwa. Rycerze 
Kolumba - jako światowa organizacja 
i jako polska jurysdykcja - współ-
uczestniczyli w tym wydarzeniu. Je-

steśmy Ambasadorami tego dzieła, 
dodając swoją cząstkę do wspólnego 
europejskiego dobra. Ufamy, że zebra-
ne prawie 2 miliony podpisów pod 
EIO „Jeden z Nas” oraz nawiązana 
współpraca europejska stają się punk-
tem zwrotnym w Europie na drodze 
powrotu do cywilizacji życia. 

 

Miniony miesiąc to także czas pół-
rocznych spotkań Kapelanów i Dele-
gatów Stanowych w Quebec, w Kana-
dzie, oraz Kapelanów Rad i Delegatów 
Rejonowych na Zamku w Gniewie. 
W obu tych wydarzeniach, chociaż 
w różnej skali, rozbrzmiewała troska 
o rozwój naszego Zakonu, ten ducho-
wy i ten ilościowy, ale zawsze zgodny 
z Wolą Bożą, nauczaniem Ojca Św. 
Franciszka i przyjętymi charyzmatami 
Zakonu.  

W naszej polskiej rzeczywistości 
dorastamy jako Rycerze Kolumba, 
by stać się silną częścią ogólnoświato-
wej bratniej organizacji rycerskiej. 
Dorastanie często boli, rodzi trudno-
ści i stwarza problemy, ale też jest 
radością, jeżeli przyjmuje się dobro 
Zakonu i jedność Wspólnoty za ważną 
wartość. Z rozmów przeprowadzo-
nych z Najwyższym Rycerzem  Carlem 
Andersonem wynika, że przez najwyż-
sze władze Zakonu jesteśmy postrze-
gani jako dobrze rozwijająca się jurys-
dykcja. Miło mi było to usłyszeć, ale 
i Wy to wiecie, i ja, że jest  to efekt 
Waszej pracy i za to bardzo serdecznie 
dziękuję każdemu z Was, drodzy Bra-
cia w Rycerstwie. 

 

Rycerze Kolumba, złączeni chary-
zmatami Miłosierdzia, Jedności, Bra-
terstwa i Patriotyzmu, są wspólnotą 
działającą przede wszystkim na rzecz 
lokalnej społeczności, rozpoznającą 
i zaspokajającą potrzeby wspólnot 
parafialnych, realizującą pracę forma-
cyjną. Tego typu działania nie potrze-
bują świateł i kamer, one są wykony-

wane w cichości serc. Formowanie 
ludzkich serc, męskich serc, nie odby-
wa się na pokaz. Dlatego, drodzy Bra-
cia, w poczuciu chrześcijańskiej odpo-
wiedzialności za swojego Brata Ryce-
rza i każdą inną Osobę, przeżyjmy 
rozpoczynający się czas Adwentu 
w sposób aktywny, radosny, ale też 
i pełen zadumy. Spowodujmy, byśmy 
my sami oraz ludzie wokół nas przy-
gotowali się duchowo na przyjście 
Jezusa – naszego Zbawiciela. Spowo-
dujmy, aby wokół nas nie było osób, 
które w samotności i biedzie będą 
przeżywać świąteczny okres Bożego 
Narodzenia. Sprawmy swoim działa-
niem, by inni nie tracili wiary i na-
dziei, a czas Adwentu był okresem 
radosnego oczekiwania. 

 

Z serdecznym rycerskim 
pozdrowieniem 
Vivat Jesus! 
 
Krzysztof Orzechowski 

Słowo Delegata StanowegoSłowo Delegata Stanowego  

 www.RycerzeKolumba.com 
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Zebranie Półroczne w Quebec CityZebranie Półroczne w Quebec City   

Rycerze Kolumba obradowali 
w kanadyjskim mieście Quebec City 
w dniach 6-10 listopada br. na  Zebra-
niu Półrocznym (Midyear Meeting), 
aby zaplanować charytatywne, ducho-
we i rekrutacyjne działania na przy-
szłe miesiące. 

Na spotkaniu byli obecni funkcjo-
nariusze Rady Najwyższej, Rada Dy-
rektorów oraz 72 delegatów stano-
wych – szefów poszczególnych jurys-
dykcji. Z Polski przybył dr Krzysztof 
Orzechowski wraz z Małżonką. 
W spotkaniu brali udział księża peł-
niący obowiązki kapelanów stano-
wych z poszczególnych jurysdykcji, 
jak również Najwyższy Kapelan - Ar-
cybiskup William E. Lori, Biskup Fre-
derick J. Colli, Biskup Ronald P. He-
rzog, Biskup Bryan J. Bayda, Biskup 
Noël Simard, i Arcybiskup Gerald C. 
Lacroix. Polskiego Kapelana Stanowe-
go reprezentował Ks. Wiesław Lenar-
towicz z Radomia. 

Na początku spotkania wszyscy 
uczestnicy zostali zaproszeni na uro-
czystą Mszę Św. w Bazylice Katedral-
nej Notre-Dame w Quebec City, ob-
chodzącej w przyszłym roku 350 rocz-
nicę powstania. W Katedrze znajduje 
się słynny obraz Matki Bożej Niepoka-
lanego Poczęcia, którego kopia rozpo-
częła peregrynację w tym roku wśród 
rad Rycerzy Kolumba na całym świe-
cie. 

W swoim przemówieniu do kape-
lanów stanowych, Najwyższy Rycerz 
Carl Anderson mówił o istotnej roli, 
jaką odgrywają oni w lokalnych ra-

dach działając jako następcy założy-
ciela Zakonu, Ks. Michaela J. McGi-
vney’a. Kapelani stanowi zebrali się 
również na wspólnym posiedzeniu 
z delegatami stanowymi, aby omówić 
m.in. kwestie dotyczące rozwoju du-
chowego i rozwoju członkostwa. Sesje 
robocze dla kapelanów prowadził 
m.in. O. Jonathan Kalisch, Dominika-
nin, obecny Dyrektor Programów Ka-
pelańskich i Rozwoju. 

Delegaci stanowi uczestniczyli 
w warsztatach nastawionych na po-
moc w osiągnięciu celów rekrutacji 
członkowskiej i działalności charyta-

tywnej. Wiceprezes ds. Rozwoju 
Członkostwa Lou Barbour mówił 
o potrzebie rekrutacji kolejnych człon-
ków i rozwoju nowych rad. Zastępca 
Najwyższego Rycerza Dennis Savoie 
omówił z delegatami stanowymi naj-
lepsze praktyki rekrutacji i utrzyma-
nia członkostwa. Podczas wspólnej 
sesji kapelanów stanowych i delega-
tów stanowych Najwyższy Rycerz Carl 
Anderson mówił m.in. na temat nie-
ustannej potrzeby rozwoju duchowe-

go rycerzy oraz zapraszania w nasze 
szeregi następnych mężczyzn. 

W trakcie spotkania w Quebec City 
polska delegacja miała również okazję 
rozmawiać z Najwyższym Rycerzem 
Carlem A. Andersonem o aktualnych 
sprawach dotyczących naszej jurys-
dykcji. 

 www.RycerzeKolumba.com 
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Wieści z RadWieści z Rad  

III Piłkarski 
Turniej Niepodległości 

 

9 listopada 2013 roku po raz trzeci 
sławkowska Rada Rycerzy Kolumba 
im. Bł. Świętosława zorganizowała 
Piłkarski Turniej Niepodległości. Ry-
cerze tradycyjnie do Turnieju zaprosi-
li organizacje społeczne, samorządo-
we i kościelne z terenu miasta i miast 
ościennych.  

Kiedy trzy lata temu do udziału 
w rozgrywkach zgłosiło się 13 drużyn, 
a trybuny hali sportowej wypełniło 
około 500 kibiców imprezę okrzyknię-
to jako trafioną, a o rozgrywkach, któ-
re odbyły się w Sławkowie mówiono 
nie tylko w mieście, ale i także infor-
macje o niej pojawiły się w prasie 
o zasięgu powiatowym, wojewódzkim 
i diecezjalnym. 

Rok 2012 przyniósł kolejne zasko-
czenie - zainteresowanie Turniejem 
przerosło najśmielsze oczekiwania. 
Do zawodów zgłosiły się bowiem 
wówczas aż 24 drużyny, w związku 
z czym całość została podzielona na 
dwie fazy rozgrywek. Jednak III Pił-
karski Turniej Niepodległości to już 
chyba prawdziwy hit! W tym roku do 
rozgrywek w Turnieju swój akces 
zgłosiło 27 drużyn! Cały Turniej został 
podzielony tym razem na 3 fazy roz-
grywek. W zawodach wzięło udział 

200 zawodników, a na trybunach 
zgromadziło się prawie 1000 kibiców, 
co na kilkutysięczne miasto jest praw-
dziwym sukcesem! 

 

Dar od Rycerzy z Kanady 
 

14 listopada 2013 dotarła do Polski 
nietypowa przesyłka - DARY DLA 
LUDZI CHORYCH. Bracia Rycerze 
z Toronto w Kanadzie zebrali sprzęt 
medyczny, między innymi łóżka, wóz-
ki, chodziki, podnośniki. 

Glównym organizatorem był Zacny 
Brat Wiesław Żuk (którego rodzina 
pochodzi z Kaszub) i jego Rada. Ży-
czeniem było, aby te dary dotarly 
do społecznosci kaszubskiej. W prze-
kazaniu darów uczestniczyla Rada 

z Wejhrowa. Cały kontener zostal 
przeznaczony dla Szpitala wejherow-
skiego. 

Grali o Puchar 
Wielkiego Rycerza 

 

Z inicjatywy Rady Rycerzy Kolum-
ba nr 15759 im. św. Ojca Pio w Stalo-
wej Woli zorganizowany został Pierw-
szy Turniej Warcabowo-Szachowy 
o Puchar Wielkiego Rycerza. 

Zmagania turniejowe, które odbyły 
się w sobotę 23 listopada 2013 r. 
w Parafii pod wezwaniem bł. Jana 
Pawła II, cieszyły się dużym powodze-
niem. Do umysłowej rywalizacji przy-
stąpili zarówno najmłodsi w wieku od 
lat zaledwie kilku, do graczy pełnolet-
nich włącznie. W kategorii open z pio-
nami i figurami na szachownicy mie-
rzyli się między innymi; Zacni Kape-
lan Rady ks. Mariusz Kozłowski oraz 
Wielki Rycerz Henryk Drzymała. Roz-
grywki poprzedziła wspólna modlitwa 
zawodników i organizatorów. 

Ki l kugodzi nn e warcabowo-
szachowe zmagania upłynęły pod zna-
kiem sportowej rywalizacji i znakomi-
tej zabawy. Po rozegraniu wielu partii 
Kustosz Rady Adam Krotoszyński, 
który tego dnia wcielił się w rolę sę-
dziego zawodów, ogłosił wyniki. 
W rywalizacji szachowej zwycięzcą 
okazał się Jan Zynwala, natomiast 
warcabowej – Jakub Bulec. Zwycięzcy 
otrzymali Puchary Wielkiego Rycerza, 
a wszyscy uczestnicy zawodów – pa-
miątkowe dyplomy. 

 www.RycerzeKolumba.com 
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Materiały do styczniowego numeru 
 

Prosimy o przesyłanie materiałów do kolejnego - styczniowego numeru. Do tekstu prosimy załączać jedno zdjęcie o wyższej rozdzielczości (w przeciwień-
stwie do materiałów przesyłanych do publikacji w serwisie internetowym, gdzie może być więcej zdjęć i powinny mieć szerokość 800 pikseli). 

Materiały do Biuletynu proszę przesyłać na adres zbroja@rycerzekolumba.com do 20 grudnia 2013. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i poprawiania przesłanych materiałów! 

Inicjacje II i III stopnia w OpocznieInicjacje II i III stopnia w Opocznie   

W sobotę 16 listo-
pada 2013, Rada 
nr 15195 im. św. 
Jakuba Apostoła 
w Opocznie gościła 
Rycerzy z dwudzie-
stu Rad na cere-
moniach inicjacyj-
nych II i III stop-
nia. 

Gośćmi uroczystości byli: Sekre-
tarz Stanowy - brat Andrzej Anasiak, 
Skarbnik Stanowy - brat Witold Zmy-
słowski, Kustosz Stanowy - brat Ry-
szard Nosowicz, dyrektorzy ds. człon-
kostwa i ds. programowych - bracia 
Leszek Kucharski i Roman Kaput oraz 
pięciu delegatów rejonowych. 

W Mszy Świętej koncelebrowanej 
przez dziesięciu kapłanów, pod prze-

wodnictwem kapelana Rady w Opocz-
nie - ks. proboszcza Leszka Sokoła, 
uczestniczyło ponad 170. braci Ryce-
rzy z całej Polski. Kazanie wygłosił ks. 
proboszcz Tomasz Janicki - kapelan 
Rady w Końskich, zwracając uwagę na 
konieczność zaangażowania Rycerzy 
w życie i dzieła Kościoła i Zakonu oraz 

wielką rolę modlitwy. Do zebranych 
zwrócił się także ks. kanonik Mieczy-
sław Głogowski, proboszcz parafii, 
w której odbywały się uroczystości, 
życząc Rycerzom i ich rodzinom sił 
do obrony wartości chrześcijańskich 
i ludzi, którzy otwarcie je głoszą 
i wprowadzają w życie. 

 www.RycerzeKolumba.com 

Obchody Narodowego Święta NiepodległościObchody Narodowego Święta Niepodległości   
11 listopada 2013 
w całej Polsce odbywa-
ły się obchody Narodo-
wego Święta Niepodle-
głości. W Warszawie 
rozpoczęła je Msza 
Święta, której w Archi-
katedrze Św. Jana 
przewodniczył biskup 

polowy Wojska Polskiego Józef Guz-
dek. W liturgii uczestniczył prezydent 
RP Bronisław Komorowski z małżon-
ką.  

We Mszy udział wzięli także Ryce-
rze Kolumba z rycerskim pocztem 
flagowym i Korpusem Reprezentacyj-
nym. Rycerzy zaproszono na honoro-
we miejsca w stallach prezbiterium 
Kościoła. Stalle te są wotum Jana III 
Sobieskiego za zwycięstwo pod Wied-
niem. Mszę Świętą poprzedziło od-
śpiewanie hymnu państwowego.  

W homilii biskup polowy Wojska 
Polskiego zachęcał, aby uroczyste ob-
chody 95. rocznicy odzyskania nie-
podległości były okazją do oddania 
h o ł d u  p o l s k i m  r o d z i n o m : 
„Odzyskanie wolności i jej zagospo-
darowywanie to zadanie dla wszyst-

kich, mężczyzn i kobiet, a zwłaszcza 
rodzin, bo przecież tam się wszystko 
zaczyna, życie oraz wychowanie do 
wierności i służby najwyższym war-
tościom – mówił bp Guzdek. – Rodzi-

na warta jest najwyższej troski, aby 
Polska nie zginęła”. 

Mszę zakończyło uroczyste odśpie-
wanie pieśni "Boże coś Polskę". 
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Spotkanie Kapelanów i Funkcjonariuszy w GniewieSpotkanie Kapelanów i Funkcjonariuszy w Gniewie   

W dniach 22 – 24 listopada 
miały miejsce dwa półroczne 
spotkania: Kapelanów Stano-
wych oraz Funkcjonariuszy Sta-
nowych i Delegatów Rejono-
wych. Odbyły się one na zamku 
w Gniewie. 

Wspólnym obradom Kapelanów 
i Funkcjonariuszy Stanowych prze-
wodniczył - delegowany przez Kapela-
na Stanowego Pomocniczego przeby-
wającego w tym czasie we Włoszech - 
Czcigodny Ksiądz Wiesław Lenarto-
wicz wraz z Sekretarzem Stanowym 
Bratem Andrzejem Anasiakiem.  

W piątek zastanawiano się przede 
wszystkim nad właściwym sposobem 
sprawowania opieki duchowej oraz 
kształtowaniem postawy dobrego 
chrześcijanina w życiu rycerzy z Zako-
nu Rycerzy Kolumba. Przekazano tak-
że relację z tegorocznej Najwyższej 
Konwencji w San Antonio oraz z Pół-
rocznego światowego Spotkania Kape-
lanów w Quebeku.  

Peregrynacja Maryi – tym razem 
w wizerunku Matki Bożej Niepokala-
nego Poczęcia – była tematem kolej-
nego spotkania. Wpisuje się ona 
w długą i piękną tradycję pielgrzymo-
wania Obrazu Matki Bożej po ziemi 
polskiej. To Maryi zawierzyliśmy roz-
wój naszego Zakonu w Polsce. Ona też 
pomaga nam wzrastać duchowo 
w drodze do Jej Syna. 

Sobota – rozpoczęta Mszą Św. 
w kaplicy zamkowej – była czasem 
poświęconym pracy formacyjnej. 
Wskazywano na zadania i odpowie-
dzialność Kapelana w procesie pozy-
skiwania kandydatów do rycerstwa, 
uwzględniające specyfikę i uwarunko-

wania polskie. Podkreślano też wyjąt-
kowo ważną rolę Kapelana w każdej 
Radzie, zwłaszcza podczas spotkań 
roboczych. Była też mowa o potrzebie 
przygotowania podręcznika duchowo-
ści rycerskiej Rycerzy Kolumba. Prze-
dyskutowano jego strukturę. 

W sobotę dotarli też Delegaci Re-
jonowi z 16 Rejonów w Polsce - pozo-
stali uczestnicy półrocznego spotka-
nia. Pierwsze warsztaty poprowadził 
Brat Leszek Kucharski. Dotyczyły one 
rozwoju członkostwa w jurysdykcji 
polskiej. Szczegółowo omówiono re-
alizację celów rekrutacyjnych w po-
szczególnych Rejonach. Zastanawiano 
się, jak skuteczniej zachęcać do wstą-
pienia w nasze szeregi kolejnych męż-
czyzn. Już wiemy, że jest to dobra or-
ganizacja, także dla mężczyzn pol-
skich. Musimy z tą wiedzą dotrzeć do 
coraz większej liczby katolickich męż-
czyzn, by ich zaprosić, by i oni mogli 
mieć taką szansę, jaka nam była dana. 
Zależy to w głównej mierze od nas, od 
naszego świadectwa. 

Zadania i kierunki rozwoju pol-
skiej jurysdykcji - to temat wystąpie-
nia Delegata Stanowego Brata Krzysz-
tofa Orzechowskiego. Mamy już kilku-
letnie doświadczenia polskie oraz wie-
dzę i doświadczenia ponad stutrzy-
dziestoletnie naszych Braci w rycer-
stwie na całym świecie. Wiemy, jaki 
jest kierunek naszych działań – dokąd 
zmierzamy - i jakie zadania powinni-
śmy w związku z tym podejmować, by 
realizować nasze, lokalne cele wpisa-
ne w nurt działań całego Zakonu.     

W tym duchu Brat Tomasz Kalisz 
– Konsultant Rady Najwyższej – dzie-
lił się z nami swoim bogatym do-

świadczeniem, wiedzą i umiejętno-
ściami. Warsztaty przez niego prowa-
d z o n e  z a t y t u ł o w a n e  b y ł y : 
„Członkostwo – droga do rozwoju 
Zakonu w Polsce”. Pracowity dzień 
zakończyliśmy wspólną modlitwą wie-
czorną. 

 

Niedziela – Dzień Pański – to naj-
pierw Msza Święta w Kościele 
p.w. Św. Mikołaja w Gniewie.  

Dzisiejsze warsztaty poprowadzo-
ne przez Brata Tomasza Kalisza doty-
czyły w głównej mierze codziennej 
pracy delegata rejonowego. Wskazu-
jąc na cele do zrealizowania przez de-
legata rejonowego mówił przede 
wszystkim o potrzebie koordynowania 
realizacji zadań w całym rejonie.  

Brat Andrzej Anasiak podjął temat 
zadań programowych, zachęcając 
wszystkie rady naszej jurysdykcji, by 
stały się Najwybitniejszymi Radami. 
W otwartej dyskusji omówiono też 
najważniejsze dzieła do realizacji 
w drugim półroczu Roku Bratniego 
2013/14.  

W końcowej części Delegat Stano-
wy wręczył nagrody dla najlepszych 
Rad.  

 

Adresatami serdecznych słów po-
dziękowania za perfekcyjne zorgani-
zowanie Spotkania Półrocznego 
w Gniewie byli Delegat Rejonowy Brat 
Piotr Ropel oraz rycerze z Rady Gdań-
skiej. Jesteśmy przekonani, że nasza 
przyszłoroczna Konwencja Stanowa 
jest w dobrych rękach. 


