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Drodzy Bracia Rycerze!  

Jako uzupełnienie poprzed-
niej katechezy na temat ideologii gen-
der chciałbym wyjaśnić, skąd u  nie-
których ludzi bierze się myśl, żeby 
wprowadzać w życie takie pomysły, że 
człowiek może samego siebie kształto-
wać w sposób tak dowolny, iż nie mu-
si on uwzględniać żadnych danych 
biologicznych. Wystarczy, że chce 
i zadziała, a będzie kobietą albo męż-
czyzną. Przyczyn takiego nastawienia 
należy szukać w filozofii. Muszę przy-
znać, że zawsze śmieszy mnie postawa 
ludzi, którzy mówią, iż filozofia nic nie 
wnosi do życia. Filozofia zajmuje się 
najbardziej podstawowymi prawidło-
wościami w świecie, w którym żyjemy. 
One istnieją i można je poznać albo 
można zamknąć się na nie i pozbawić 
się mądrości i możliwości rozumienia 
tego, co się dzieje na naszych oczach – 
jak choćby właśnie tego, skąd biorą 
się takie pomysły, jak gender.  

W historii filozofii w pierw-
szej połowie XVII wieku mamy do 
czynienia z bardzo znanym i często 
przywoływanym filozofem, z Kartezju-
szem. Kartezjusz szukał tego, co naj-
bardziej podstawowe i pewne zara-
zem. Uważał on, że dowodem na jego 
istnienie jest fakt, że myśli. To swoje 
odkrycie wyraził w znanym powiedze-
niu cogito ergo sum, czyli właśnie my-
ślę, więc jestem. Co oznacza to powie-
dzenie w perspektywie filozoficznej? 
(Oczywiście nie są to już poglądy Kar-
tezjusza lecz ich praktyczne konse-
kwencje). Myślę, więc jestem oznacza, 
że myślenie jest warunkiem zaistnie-
nia człowieka. Co  natomiast z ciałem? 
Ono jest, ale ono nie jest już warun-
kiem zaistnienia człowieka. Ono musi 
niejako podążać za myślą. Bo najważ-
niejsze jest myślenie, idee, które rodzą 
się w ludzkim rozumie, one decydują 
o nas, o naszej tożsamości. Tak więc 
myśl tworzy człowieka, a ciało staje 
się dla umysłu tworzywem, które na-
leży użyć zgodnie z zamysłem, który 
powstał w ludzkim umyśle.  

Jednocześnie czasy pokarte-
zjańskie to rozwój nauk empirycznych 
(takich jak fizyka, biologia, medycyna, 
technika itd.). W czasach tych zmienił 
się sposób uprawiania nauki. Do daw-
nej obserwacji zjawisk w świecie przy-
rody w sposób metodyczny dodano 
eksperyment, który polegał na stawia-

niu hipotezy i jej weryfikacji w kon-
kretnej sytuacji, np.: jeśli zastosujemy 
odpowiednią substancję chemiczną, 
to wyleczymy człowieka z przeziębie-
nia. Efektem takiego procedowania 
było: pytanie czy nowy lek w postaci 
aspiryny, jeśli nim zadziałamy w sytu-
acji przeziębienia pomoże odzyskać 
zdrowie (hipoteza) i weryfikacja 
w postaci podania leku (eksperyment) 
oraz jego rezultat w postaci odzyska-
nego zdrowia (potwierdzenie hipote-
zy). Rezultat stosowania metody em-
pirycznej to nabycie nowej wiedzy, 
która znalazła praktyczne zastosowa-
nie w medycynie. W ten sposób postę-
powano także w innych dziedzinach 
nauki i zdobywano nowe dane, nową 
wiedzę, która następnie była wykorzy-
stywana w praktyce,  dla dobra czło-
wieka. Tej wiedzy z czasem nagroma-
dzono wiele. Ona sama oraz umiejęt-
ność dokonywania różnych manipula-
cji w przyrodzie przyczyniły się do 
ogromnego postępu, do skoku cywili-
zacyjnego. Człowiek patrząc na osią-
gnięcia nauki zrozumiał, że zyskał 
skuteczne narzędzie, które pomogło 
mu w ujarzmieniu sił przyrody i wy-
korzystania ich do własnych celów. 
Eksperymenty jednak  pokazały, że 
człowiek nie jest nieomylny. Nie 
wszystkie pytania, pomimo wysiłków i 
zaangażowania, dały pozytywną odpo-
wiedź. Reakcją na zaangażowanie 
w destrukcyjne projekty stała się eko-
logia. 

Pozytywne osiągnięcia, które 
przyniosły wiele dobra ludzkości, dla 
części ludzi stały się znakiem wielko-
ści Boga, Który stworzył ten wspaniały 
świat z jego możliwościami do wyko-

rzystania przez człowieka. Inni zaś 
ludzie zachłysnęli się możliwościami, 
które zyskał człowiek i doszli do wnio-
sku, że Bóg nie jest im już do niczego 
potrzebny, bo sami sobie poradzą, 
mając do dyspozycji tak wspaniałe 
narzędzie, jakim jest nauka i opierają-
ca się na niej technika. Dodatkowym 
argumentem przeciw Bogu jest fakt, 
że istnienia Boga nie da się zweryfiko-
wać przy pomocy nauki i techniki. 
Dlatego wielu z nich stoi na stanowi-
sku, że należy porzucić wiarę, zapo-
mnieć o Bogu. Teraz króluje nauka, 
wraz z nią idee nawiązujące do myśli 
kartezjańskiej, bo jego filozofia stoi 
u początku rozkwitu nauki.  

Zgodnie z postępowaniem 
naukowym stawiamy więc hipotezę: 
mężczyzna może pełnić te same role 
i funkcje, które dotąd pełniła kobieta; 
może być kobietą, jeśli tego zachce 
i vice versa: kobieta może to samo. 
Wystarczy podjąć pewne działania, 
wśród których szczególną rolę odgry-
wa nowe wychowanie seksualne 
i osiągnie się zamierzony rezultat: 
dowolną zamianę ról społecznych ko-
biet i mężczyzn. Osiągnie się w ten 
sposób postulowaną „równość”. Bo 
taka idea narodziła się w umysłach 
ludzkich i ciało zgodnie z zasadą cogi-
to ergo sum ma podążać za tym, co 
wymyślił rozum. Bo to rozum, idee, 
które weń powstały decydują o być 
albo nie być człowieka. Ciało, a więc 
fizjologia, sfera psychiczna z odczucia-
mi i emocjami ma się dopasować do 
idei, którą dziś jest gender. To jest 
hipoteza „naukowa”. Teraz jest czas 
jej weryfikacji.  

Nie da się jednak jej zweryfi-
kować, jeśli ludzie nie zechcą za nią 
pójść. Dlatego potrzebne są zmiany 
w prawie, by ludzi zmusić do wprowa-
dzenia tej idei w życie. Stąd starania 
obecnego rządu, by takie prawo 
wbrew ludziom, a po myśli zwolenni-
ków idei gender, zatwierdzić. Naj-
pierw jego podpisanie, a obecnie przy-
miarki do jego ratyfikacji. Nazywa się 
to prawo „o przeciwdziałaniu przemo-
cy” a jego realizacja będzie się odzna-
czała stosowaniem przemocy wobec 
tych, którzy nie będą chcieli się dosto-
sować np. do nowej definicji płci albo 
poddać swoje dzieci eksperymentowi 
edukacyjnemu, z czym mamy do czy-
nienia w krajach, gdzie prawodaw-
stwo już opiera się na idei gender. 

 
(cd na stronie 3…) 
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Dla przeciwników gender wymy-
ślono kilka nowych „przestępstw”, by 
można ich było zastraszać i/lub skazy-
wać. Mówi się więc o przestępstwie 
nietolerancji, dyskryminacji, mowie 
nienawiści, postuluje się zakaz krytyki 
idei gender. W Holandii powstało na-
wet tzw. anty-anty-homoseksualne 
prawo: jeśli ktoś nie zgadza się na ho-
moseksualizm i jego rolę w społeczeń-
stwie i „dyskryminuje” gejów może 
być bez sądu umieszczony w zbudo-
wanym z kontenerów getcie poza mia-
stem, gdzie ma mieszkać przez mini-
mum pół roku do czasu przejścia 
„reedukacji” i po jej zakończeniu może 
wrócić do miejsca swego zamieszka-
n i a  ( h t t p : / / w p o l i t y c e . p l /
wydarzenia/45097-amsterdam-
wprowadza-szokujace-prawo-kazdy-
u z n a n y - z a - s z y k a n u j a c e g o -
h o m o s e k s u a l i s t o w - t r a f i - d o -
specjalnego-getta-z-kontenerow, wi-
dziane dnia 20.01.2013). 

Zgodnie z myśleniem kartezjań-
skim o tożsamości człowieka decyduje 
myśl. Dziś tą myślą jest idea gender, 
a jej wprowadzenie w życie społe-
czeństw ma dać odpowiedź na pyta-
nie: do jakiego stopnia można zmienić 
człowieka, do jakich fanaberii można 
go zmusić, czy jest jakaś granica dla 
inżynierii społecznej, a jeśli jest, to 
gdzie? Wprowadzenie gender ma być 
eksperymentem, który da przynajm-
niej częściową odpowiedź na to pyta-
nie, pytanie, które ma też sens teolo-
giczny: dokąd człowiek może bezkar-
nie niszczyć Boże dzieło, do jakiego 
stopnia może niszczyć i niewolić swo-
jego bliźniego? 

W świecie, w którym żyjemy toczy 
się nieustanna walka Złego z Bogiem. 
Po roku 1989 wielu z nas wydawało 
się, że nadszedł czas pokoju, odpo-
czynku od zła, które zostało pokona-
ne. Tamto zło się odsunęło, ale Szatan 

ma w zanadrzu inne propozycje i ma 
swoje sługi, które te pomysły wprowa-
dzają w życie. Daje On im do dyspozy-
cji moce tego świata, których czuje się 
panem (por. Kuszenie na pustyni: Mt 
4,  8-11). Nasz Pan, Jezus Chrystus, 
jest jednak silniejszy od każdego zła 
i daje siły swoim sługom, i daje Ducha 
Świętego, by wiedzieć jak z tej mocy 
skorzystać. Naszą drogą jest wsłuchi-
wanie się w głos Pana i kroczenie Jego 
ścieżkami, bo to jest droga do zwycię-
stwa – nad każdą formą zła. 

 
Ks. dr hab. Tomasz Kraj R.M. 
Kapelan Stanowy Pomocniczy 
Rycerzy Kolumba w Polsce  
 
 
 
 
Wszystkie katechezy są na stronie 
www.rycerzekolumba.com 
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Zacni Bracia Rycerze, 
 
Zwołuję IV Konwencję Stanową Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 
w dniach 9 - 11 maja 2014 roku w Gdańsku / Zamek Gniew. 
  
W IV Konwencji uczestniczą - z pełnią praw - delegaci z rad lokalnych 
zarejestrowanych do dnia 1 marca 2014 roku. 
 
Każda rada jest reprezentowana przez dwóch delegatów. Delegatami na 
Konwencję są: aktualny Wielki Rycerz rady oraz były Wielki Rycerz. 
W radach, w których jest wielu byłych Wielkich Rycerzy, należy spośród 
nich dokonać wyboru drugiego delegata. 
W radach, w których nie ma byłych Wielkich Rycerzy, wyboru drugiego 
delegata należy dokonać spośród Braci Rycerzy rady. 
 
Krzysztof Orzechowski 
Delegat Stanowy w Polsce Zakonu Rycerzy Kolumba 

Komunikat nr 1Komunikat nr 1   

w sprawie zwołania IV Konwencji Stanowejw sprawie zwołania IV Konwencji Stanowej   

Zakonu Rycerzy Kolumba w PolsceZakonu Rycerzy Kolumba w Polsce   
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Słowo Delegata StanowegoSłowo Delegata Stanowego  

Czcigodni Księża Kapelani, 

Zacni Bracia Rycerze, 

 

Za nami okres Bożego Narodzenia 
i szereg działań, które w tym czasie 
realizowaliśmy. Był to – jak już mie-
siąc temu pisałem - czas sprzyjający 
naszej aktywności zarówno w obsza-
rze wzrostu duchowego, podjętych 
dzieł miłosierdzia, jak i tych organiza-
cyjnych, dotyczących rozwoju naszego 
Zakonu.  

Świętowanie urodzin naszego Pana 
to nie tylko coroczna uroczystość. Bo 
tak naprawdę to „Bóg się rodzi” po raz 
kolejny w sercu każdego chrześcijani-
na, w sercu każdego Rycerza Kolum-
ba, w sercu każdego z nas. I chociaż 
dla każdego może to oznaczać zupeł-
nie coś innego, to pozostaje świado-
mość, że każde Boże Narodzenie doty-
ka właśnie mnie; Wielki Bóg rodzi się 
znów w moim małym, rycerskim ser-
cu. Co to dla mnie oznacza?  

 

Jest radością całej wspólnoty Ry-
cerzy Kolumba rozwój ilościowy wyra-
żający się wstąpieniem do Zakonu 
nowych Braci, ale też cieszy rozwój 
duchowy Braci potwierdzany przyję-
ciem kolejnych stopni: Jedności oraz 
Braterstwa. Ostatnio w Tarnobrzegu 
ponad 100 naszych Braci przyjęło ko-
lejne, wyższe stopnie. Trzeci stopień 
to w naszych strukturach pełnia rycer-
stwa. Można wprawdzie jeszcze osią-
gać stopień Patriotyczny, ale musimy 
pamiętać, że Rycerz w stopniu trzecim 
to już pełnoprawny Rycerz naszego 
Zakonu.  

 

Wstępowanie do wspólnoty Ryce-
rzy Kolumba w Polsce nowych Braci w 
naturalny sposób wyznacza potrzebę 
inicjacji na kolejne stopnie. Wszak 
bycie Rycerzem Kolumba oznacza 
potrzebę ciągłej pracy formacyjnej 
nad sobą; doskonalenia samego siebie 
jako katolika, odkrywania swego po-
wołania jako mężczyzny, męża i ojca.  

W procesie tym pomocni są nam 
nasi Kapłani, Kapelani Rad. Korzy-
stajmy z ich pomocy. Kontakt z dru-
gim człowiekiem, zwłaszcza z Takim 
Człowiekiem, ubogaca przecież nie 
tylko Jego... 

Jesteśmy Wam wdzięczni Drodzy 
Kapłani za Waszą aktywną obecność 
i to Dobro, które ze Sobą przynosicie. 
Rok Wiary to były także i nowe zada-
nia dla Was. Dziękujemy, że dostrze-
gacie nasze męskie potrzeby pogłębia-
nia wiary poprzez uczynki, że potrafi-
cie naszą potrzebę działania roztrop-
nie skierować na właściwe tory. Wy 
wiecie, że robicie dobrze, ale chcemy, 
byście wiedzieli, że… my też to wiemy. 
I bardzo cenimy. 

 

W styczniu powstały dwie nowe 
rady lokalne: w Wiżajnach i w Porębie 
n/Bugiem. Kolejne są w stadium po-
wstawania. Tam, gdzie nie ma trzy-
dziestu rycerzy mogą powstawać 
– i powstają – tzw. Okrągłe Stoły. 
Wprawdzie w naszej Ojczyźnie nazwa 
ta kojarzy nam się z zupełnie czymś 
innym, ale u nas jest to tylko stan 
przejściowy w drodze do utworzenia 
Rady. Gdy osiągamy „trzydziestkę” 
mamy prawo przekształcić się w Radę. 
Jest to ważne dla tych parafii, gdzie 
nie od razu można zgromadzić po-
trzebną liczbę mężczyzn. Z doświad-
czenia wiemy, że warto takie Parafial-
ne Okrągłe Stoły tworzyć. 

Styczeń był także miesiącem spo-
rządzania dorocznego raportu na te-
mat bratniej działalności. Powinność 
tę wykonać mieliśmy do 31 stycznia. 
Mam nadzieję, że wszyscy Wielcy Ry-
cerze zdążyli, przybliżając tym samym 
swe Rady do uzyskania tytułu Najwy-
bitniejszej Rady. 

 

Drodzy Bracia 

Nadal żyjemy w oczekiwaniu na 
kanonizację drogiego nam wszystkim 
naszego Błogosławionego Jana Pawła 
II. Nie robimy tego bezczynnie. 
Są Rady, które zorganizowały wysta-
wy poświęcone Janowi Pawłowi II. 
W wielu Radach pogłębiana jest zna-
jomość nauczania naszego Papieża. 
Co miesiąc, po kawałeczku - ale za to 
z objaśnieniami i odniesieniami do 
naszego współczesnego i codziennego 
życia - nasz Kapelan Stanowy Pomoc-
niczy przybliża nam Adhortację Apo-
stolską Familiaris consortio. Modlimy 
się indywidualnie i jako wspólnota za 
wstawiennictwem naszego Błogosła-
wionego. Pamiętamy, że również Je-
mu zawdzięczamy to, że Rycerze Ko-

lumba są dzisiaj w naszej Ojczyźnie. 
Wielu z nas będzie w maju w Rzymie 
na uroczystościach kanonizacji, wszy-
scy natomiast - w tym ważnym dla 
Polski i Polaków czasie - sercem bę-
dziemy bardzo blisko Naszego Ojca 
Świętego Polaka.  

Maj to również czas IV Konwencji 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce. 
Tym razem gościć nas będą Bracia 
z Gdańska, którzy już od kilku miesię-
cy trudzą się, byśmy mogli sprawnie 
i w pięknym miejscu przeżyć nasz 
wspólny czas. Serdecznie zapraszamy 
Rycerzy z Małżonkami. Nadszedł już 
wreszcie czas na to, by Nasze Panie 
poczuły radość i dumę z tego, że są 
Małżonkami Rycerzy. Już w Krakowie 
było widać w oczach niektórych Na-
szych Pań podziw i zadowolenie. Bar-
dzo sobie cenimy akceptację i pomoc 
naszych Małżonek. Będzie to też oka-
zja, by Im za to w szczególny sposób 
podziękować. 

 

Przygotowując się do Konwencji 
pamiętajmy o możliwości przygotowa-
nia przez Radę rezolucji dotyczących 
ważnych dla Rady spraw. Rezolucje te 
mogą wpływać na kierunki działań 
całej naszej jurysdykcji, a nawet całe-
go Zakonu. 

 

(cd na stronie 5…) 



 5 

ZBROJA

Słowo Delegata Stanowego cd...Słowo Delegata Stanowego cd...   

Przed Konwencją także należy do-
konać zgłoszeń dzieł do konkursów: 
stanowego i międzynarodowego 
w poszczególnych kategoriach brat-
niej działalności. Warto pomyśleć 
o tym już teraz, by spokojnie zebrać 
materiał i udokumentować należycie 
zgłaszane przez Radę dzieła w odpo-
wiednich dziedzinach. Miło wspomi-
nam do dzisiaj zwycięstwo w skali 
całego świata Rady z Suchedniowa 
w kategorii Działalność na rzecz Ko-
ścioła. Wielki Rycerz z Małżonką 
i Kapelanem zwycięskiej Rady godnie 
nas, Polaków reprezentowali.  

Co roku jest nowa szansa. Może 
tym razem Wielki Rycerzu Twoja Ra-
da zostanie nagrodzona? 

 

Drodzy Bracia Rycerze 

Troska o budowanie w Polsce 
prawdziwego i dobrego wizerunku 
Zakonu Rycerzy Kolumba jest waż-
nym zadaniem, choć realizowanym 
niejako „przy okazji”. 

„Tak zatem poznacie ich po ich 
owocach” – mówi Pan Jezus  (Mt 
7,20). Oznacza to dla nas rycerzy stałą 
dbałość o rezultaty naszych przedsię-
wzięć, tych na dużą i na małą skalę.  

Najbardziej widoczne są nasze 
zbiorowe, grupowo podejmowane 
działania. To o nich najczęściej czyta-
my na naszej stronie internetowej, to 
o nich rozmawiamy na naszych spo-
tkaniach, to wreszcie one zajmują 
nasz wspólny czas poświęcony na czy-
nienie dzieł miłosierdzia.  

Mniej widać to, co dzieje się w na-
szych sercach, w naszych umysłach. 
To, jacy jesteśmy na co dzień w na-
szym domu, w małżeństwie, w rodzi-
nie, w parafii, w pracy, to wszystko 
uwiarygodnia - lub nie - nasze rycer-
stwo.  

Szczególną odpowiedzialność bio-
rą na siebie Rycerze w III stopniu 
i Stopniu Patriotycznym, bowiem bę-
dąc w pełni rycerstwa stanowią wzór 
dla pozostałych Braci. Będąc świado-
mymi istoty zasad Miłosierdzia, Jed-
ności i Braterstwa, a także Patrioty-
zmu, muszą całym swym życiem, a nie 
tylko swymi decyzjami i zadeklarowa-
ną postawą to potwierdzać. To na nas 
Drodzy Bracia ciąży odpowiedzialność 
za to, w jaki sposób jesteśmy postrze-
gani jako rycerze, zwłaszcza Rycerze 
Kolumba, jaka jest jedność i klimat 
naszej wspólnoty.  

Warto najpierw sobie samemu 
zadać pytanie, czy odbudowywany 

w naszej ojczyźnie etos rycerski, jest 
dla mnie ważny, czy mam świado-
mość uczestniczenia w wielkim dziele 
Bożym. Rycerskość oznacza przede 
wszystkim samodyscyplinę, szlachet-
ność i odwagę. Czy w moim sercu jest 
dla nich miejsce? A to właśnie one 
potrzebne są, by móc realizować dzie-
ła prawdziwego miłosierdzia, żyć 
w duchu prawdziwej jedności i praw-
dziwego braterstwa. Jest to na pewno 
trudne, ale Pan Bóg dając zadania 
zawsze dodaje do nich siły dla ich re-
alizacji. I w tym jest moja, i w tym jest 
nasza nadzieja.  

Zapewne zdążyliście już Drodzy 
Bracia przeczytać na naszej stronie 
internetowej zaproszenie na Jasną 
Górę. Pielgrzymka, do której serdecz-
nie zachęcam, to dodatkowa możli-
wość wyrażenia swej wdzięczności 
Panu Bogu i Matce Bożej za dobro, 
które niesie ze sobą Dar bycia współ-
czesnym rycerzem. 

 

 

Z rycerskim pozdrowieniem 

      Vivat Jesus! 
 
      Krzysztof Orzechowski 

 www.RycerzeKolumba.com 

Rozwój członkostwa w PolsceRozwój członkostwa w Polsce   

Rycerze Kolumba są 
powołani do tego, by - 
wzorem ks. McGiv-
ney’a - propagować 
w życiu codziennym 
dobroczynność, poko-
rę i roztropność oraz 
dbać o rozwój ducho-
wy siebie samego 

i swoich rodzin.  
Dzięki Błogosławionemu Janowi Paw-
łowi II doceniającemu wizję ks. McG-
ivney’a oraz dokonania Rycerzy Ko-
lumba w ponad stuletniej historii Za-
konu w służbie Kościoła, stało się 
możliwe powołanie narodowych 
struktur Zakonu w Polsce. Na począt-
ku 2006r. powstało w Polsce pierwsze 
sześć Rad. I od tego się zaczęło. Tak 
jak w każdym doniosłym dziele, po-
czątki były trudne. Czasami wymagały 
od pierwszych Rycerzy wręcz heroicz-
nych postaw. Przykładem może być 

moja rada, która w krótkim czasie 
zdobyła uprawnienia do powoływania 
nowych rycerzy i awansowania wyróż-
niających się Braci na kolejne stopnie. 
Oznaczało to wiele godzin spędzonych 
przez członków tego zespołu na prze-
mieszczaniu się do miast i parafii 
w całej Polsce, celem przeprowadza-
nia ceremonii Inicjacji.  
Należy też podkreślić, że od samego 
początku działalności Rycerzy Kolum-
ba w Polsce wielką wagę przykładano 
do rozwoju duchowego mężczyzn two-
rzących naszą wspólnotę w imię miło-
sierdzia Bożego. Przynależność do 
Zakonu w sferze duchowej wyrasta 
z modlitwy, która wpleciona jest 
w życie Rycerzy. Cenimy także zasadę, 
iż zawsze Inicjację poprzedza Msza 
Święta. 
Dzisiaj, po siedmiu latach, w Polsce 
działa ponad 3000 Rycerzy skupio-
nych w 59 radach. Jesteśmy w kilku-

nastu diecezjach, mamy akceptację 
Konferencji Episkopatu Polski i bło-
gosławieństwo wielu Księży Bisku-
pów.  
Braciom nowo wstępującym do Zako-
nu stwarzamy możliwość włączenia 
się w budowanie cywilizacji miłości. 
Prosił o to przecież Polaków nasz Pa-
pież Jan Paweł II, by wspólnie two-
rzyć lepszy świat, oparty na katolic-
kich wartościach.  
Duma, z jaką mówimy o wzroście licz-
by członków naszego Zakonu na świe-
cie - ale także w Polsce - nie jest war-
tością samą w sobie i nie zwalnia nas 
z dbałości o dalszy rozwój. Zwiększe-
nie liczebności członków ma zasadni-
cze znaczenie dla żywotności Zakonu, 
dla jego zdolności do podejmowania 
wielu dobrych działań i służby na 
rzecz swoich członków, Kościoła i spo-
łeczeństwa. 

(cd na stronie 6…) 
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Rozwój członkostwa w Polsce cd...Rozwój członkostwa w Polsce cd...   

Odpowiedzialnością każdego Ry-
cerza za rozwój Zakonu jest przyczy-
nianie się do pozyskiwania nowych 
członków, do dzielenia się z innymi 
mężczyznami tym dobrem, które daje 
przynależność do naszego Zakonu. 
Projekt Rady Najwyższej „Siła Jedne-
go” realizowany w programie „Jeden 
Członek na Radę na Miesiąc”, który 
przyjęliśmy w obecnym roku bratnim, 
jest konkretnym zadaniem dla każde-
go z nas.  

Jan Paweł II w słowach kierowa-
nych do Rycerzy Kolumba powiedział 
„ Obyście zachowując wierność wizji 

ks. Michaela McGivney, nie ustawali 
w poszukiwaniu nowych dróg bycia 
zaczynem Ewangelii w tym świecie 
i stanowili siłę duchową odnowy Ko-
ścioła w duchu jedności i prawdy”. 

Bracia w rycerstwie 

Będąc wiernymi realizatorami wi-
zji założyciela ks. Michaela McGivn-
ey’a oraz przesłań Błogosławionego 
Jana Pawła II w przededniu Jego Ka-
nonizacji, bądźmy Rycerzami Miło-
sierdzia, Jedności, Braterstwa i Pa-
triotyzmu. Niech duchowy i organiza-
cyjny rozwój naszego Zakonu stanie 
się jednym z ważnych elementów 

awangardy chrześcijaństwa w Polsce, 
dając impuls do życia zgodnego 
z Ewangelią. 

Bądźmy wiernymi uczniami Jezu-
sa Chrystusa i naśladowcami Jego 
Uczniów, do których zwracał się sło-
wami „IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT 
I GŁOŚCIE EWANGELIĘ” (Mk 16,15-
18)  

Vivat Jezus !                                                      

Leszek Kucharski                                                                             

Dyrektor Stanowy 

ds. Członkostwa w Polsce 

Starachowicki Orszak Trzech KróliStarachowicki Orszak Trzech Króli   

Rycerze Kolumba Rady 14023 im. 
Papieża Jana Pawła II ze Starachowic 
po raz kolejny w Święto Objawienia 
Pańskiego, byli współorganizatorami 
starachowickiego Orszaku Trzech 
Króli. 

Na tegoroczny Orszak w barwnych 
strojach historycznych wyruszyły gru-
py Wiernych  z trzech Parafii. Uczest-
nicy otrzymali korony, naklejki 
i śpiewniki. Z Parafii Wszystkich 
Świętych na czele wyruszył na wiel-
błądzie  Król Melchior, reprezentujący 
Europę, za nim podążali niosąc sztan-
dary w kolorze niebieskim Rycerze 
Kolumba i wierni okolicznych  parafii,  
a z Parafii Świętej Trójcy na koniu  
Król Baltazar reprezentujący Azję 
z niosącymi sztandary w kolorze zielo-
nym  Rycerzami Kolumba Rady 15015 
im. Św. Ojca Pio z Łazów, a także 
z Parafii Serca Jezusowego Król 
Kacper jako  reprezentant  Afryki, 
prowadzący osiołka wraz  z orszakiem 
wiernych przebranych w stroje 
i sztandary koloru czerwonego. 

W miejscu spotkania Trzech  Króli  
odegrano scenę walki anioła z diabła-
mi, którzy blokowali drogę do Betle-

jemskiej Stajenki, gdzie ostateczne 
zwycięstwo odniósł anioł  pokonując 
szatana. Kiedy dobro odniosło zwycię-
stwo nad złem, cały Orszak przeszedł 
do żłóbka z Dzieciątkiem Jezus, usy-
tuowanym na deptaku „Skałki” w cen-
tralnym punkcie miasta, aby na wzór  
biblijnej  inscenizacji przygotowanej 
przez uczniów II LO,   ofiarować  Bo-
żej Dziecinie, złoto, mirrę i kadzidło, 
jako symbole należnego hołdu. Wokół 
żłóbka na zaimprowizowanej scenie 
popularne kolędy zaśpiewał zespół 
folklorystyczny z Wielkiej Wsi. 

Dla kilkuset osób  Rycerze Kolum-
ba starachowickiej Rady ufundowali 
i serwowali ciepłą grochówkę, którą 
na tę okoliczność przygotowały ku-
charki Szkoły Podstawowej nr 13. 

Dla najmłodszych dodatkową 
atrakcją  tego pięknego świątecznego 
dnia była możliwość obejrzenia z bli-
ska chodzące po zagrodzie liczne 
zwierzątka; wielbłąda, konia, alpaki, 
lamy, kozły i kucyki z cyrku „Arena”  
mające swoją zimową ostoję w pobli-
skim Henryku. 

Tegoroczny Orszak, przemierzają-
cy  już  trzeci raz  ulice Starachowic 

był  najliczniej-
szym z dotych-
c z a s o w y c h 
i zgromadził 
ponad osiem  
tysięcy osób 
manifestujących 
przynależność 
do Kościoła Ka-
tolickiego, na 
stałe wpisał się 
do tradycji jed-
nego z najważ-
niejszych  chrześcijańskich świąt.  

Leszek Kucharski 
      Wielki Rycerz Rady 14023 
      im. Papieża Jana Pawła II 
      w Starachowicach 
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Parafialny Okrągły Stół Parafialny Okrągły Stół --  jak niewielu może wiele jak niewielu może wiele   

Zacni Bracia. 

Chciałbym przedstawić dowód na 
to, że wizja naszego założyciela Czci-
godnego Księdza Michaela J. McGiv-
neya jest nadal rzeczywista. On wie-
dział, że nawet mała grupa mężczyzn 
kierujących się zasadami, które stały 
się doktrynami naszego Zakonu 
tj. Miłosierdziem, Jednością, Brater-
stwem i Patriotyzmem może sprawić, 
że Parafia ożyje, a jej mieszkańcy za-
czną tworzyć wspaniałą wspólnotę. 

  Mała Parafia Św. Aloizego 
Orione w Ostojowie (Diecezja Radom-
ska) liczy ok. 1200 mieszkańców, sku-
pionych wokół jednej Świątyni z jed-
nym Kapłanem, Proboszczem tej 
wspólnoty. W listopadzie 2012 roku 
dwóch mężczyzn wraz z Proboszczem 
wstąpiło w szeregi Zakonu Rycerzy 
Kolumba. Przyjęła ich Rada 15299 
im. Bł. Jana Pawła II z sąsiedniej Pa-
rafii Suchedniów, która w tym właśnie 
roku zdobyła nagrodę Rady Najwyż-
szej w kategorii „Działalność na rzecz 
Kościoła” oraz miano Wybitnej Rady. 
Praca nowych członków, ich zaanga-
żowanie w działalność Rady oraz 
wprowadzenie następnych mężczyzn 
z Ostojowa do w rycerskie szeregi - 
zaowocowała założeniem w kwietniu 
2013 roku najmniejszej jednostki 
strukturalnej Zakonu, tj. Parafialnego 
Okrągłego Stołu. Struktura ta liczyła 
wówczas sześciu członków, którzy 
przykładem Braci z Rady macierzystej 
od razu zajęli się pracą i działalnością 
w swojej Parafii. Oni wiedzieli, że tyl-
ko swoim życiem i zaangażowaniem 
w pomoc Proboszczowi w jego pracy 
duszpasterskiej mogą wzbogacić do-
tychczasowe życie Parafii, a co za tym 
idzie: przekonać innych mężczyzn do 
wstąpienia w nasze szeregi. 

  Wynikiem wspólnej pracy tych 
wspaniałych Rycerzy są następujące 

dzieła, które już teraz można zaliczyć 
do stałych punktów programowych 
Parafialnego Okrągłego Stołu Rycerzy 
Kolumba w Ostojowie, a - z Bożą po-
mocą – także przyszłej pełnoprawnej 
Rady:  

• p r z y g o t o w a n i e  O ł t a r z a 
„Rycerzy Kolumba” podczas Procesji 
Święta Bożego Ciała; 

• aktywny udział w uroczysto-
ściach Oktawy Bożego Ciała; 

• organizacja Czerwcowego Para-
fialnego Pikniku Rodzinnego; 

• udział i pomoc w organizacji 
Parafialnej Pielgrzymki Autokarowej 
do Częstochowy; 

• pomoc osieroconym dzieciom 
(zakup wyprawki szkolnej najmłod-
szemu z rodzeństwa); 

• przygotowanie i przeprowadze-
nie Wrześniowego Dnia Pieczonego 
Ziemniaka, jako integracyjnego spo-
tkania Parafian; 

• aktywna pomoc Proboszczowi 
w pracy duszpasterskiej (pełnienie 
Liturgicznej Służby przy Ołtarzu, czy-
tania, śpiew); 

• uroczysty udział - w szarfach 
rycerskich - podczas wszystkich Uro-
czystych i Świątecznych Mszy Świę-
tych; 

• współorganizacja Parafialnej 
Imprezy Andrzejkowej;  

• przygotowywanie ogłoszeń 
w gablocie Rycerzy Kolumba w przed-
sionku kościelnym; 

• przygotowanie zakładki Ryce-
rzy na Parafialnej stronie interneto-
wej; 

• współorganizacja Parafialnej 
Imprezy Sylwestrowej; 

• współorganizacja Parafialnego 
Kolędowania.  

W każdej z tych imprez bierze 
udział ponad stu Parafian i ich liczba 
stale się powiększa.  

Ponadto Rycerze Okrągłego Stołu 
biorą aktywny udział we wszystkich 
projektach Rady macierzystej w Su-
chedniowie:  

• dwóch Braci jako Dyrektorzy 
Programowi (ds. Młodzieży i ds. Spo-
łeczności ); 

• jeden Brat jako Dyrektor Komi-
tetu ds. Ochrony Życia; 

• trzej Bracia są członkami Chóru 
Rycerskiego; 

• jeden Brat został wybrany jako 
Funkcjonariusz Rady (Adwokat) a 
Delegat Stanowy powierzył mu 
funkcję Kustosza rejonowego. 

            Obecnie jest jedenastu 
członków tej struktury, w tym Ksiądz 
Proboszcz Sławomir Molendowski, 
a już następni kandydaci oczekują na 
przyjęcie. 

 

  Uważam, że jest to wspaniałe 
świadectwo tego, że życie zgodnie 
z zasadami przyjętymi w naszym Za-
konie pozytywnie wpływa na środowi-
sko społeczne, w którym żyjemy. 
O zasadności i skuteczności naszej 
pracy niech świadczą słowa Księdza 
Proboszcza Parafii wypowiedziane na 
jednej z niedzielnych Mszy Świętych 
z udziałem Rycerzy: „Mając takich 
mężczyzn za swoimi plecami i przy 
swoim boku, ja nikogo w parafii się 
nie boję i czuje się tu bezpieczny”. 

     
                 br. Roman Hawliczek 

Czy wiesz, że…?Czy wiesz, że…?  

...informacje z naszego rycerskiego serwisu internetowego www.rycerzekolumba.com są również dostępne na ry-
cerskim fanpagu na Facebooku? 

„Polub nas” pod adresem www.facebook.com/rycerzekolumbawpolsce 

—————————————————————— 

...w naszym serwisie www.rycerzekolumba.com codziennie o godz. 15:00 możesz zobaczyć bez-
pośrednią transmisję Godziny Miłosierdzia i Mszy Świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie-Łagiewnikach? 
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Materiały do marcowego numeru 
 

Prosimy o przesyłanie materiałów do kolejnego - marcowego numeru. Do tekstu prosimy załączać jedno zdjęcie o wyższej rozdzielczości (w przeciwieństwie 
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 lutego 2014. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i poprawiania przesłanych materiałów! 

ZBROJA jest biuletynem informacyjnym wydawanym przez Radę Stanową Rycerzy Kolumba w Polsce 
 

E-mail: zbroja@rycerzekolumba.com • www.rycerzekolumba.com 
 

Redaktor Naczelny: br. Krzysztof Orzechowski - Delegat Stanowy 
Redakcja: br. Krzysztof Orzechowski, ks. Tomasz Kraj, br. Piotr Ładoś 

Wieści z RadWieści z Rad  

Świąteczna paczka 
Rycerzy z Opoczna 

 

Rada Rycerzy Kolumba nr 15195 
im. Św. Jakuba Apostoła w Opocznie 
po raz czwarty zorganizowała akcję 
pod hasłem "Podaruj świąteczną pacz-
kę". 

8 grudnia 2013 w Kościołach 
Opoczna i Kościele w Mroczkowie 
Gościnnym rozdawali świąteczne 
kartki z imieniem i wiekiem dziecka 
wszystkim osobom pragnącym ufun-
dować świąteczną paczkę wylosowa-
nemu dziecku. Zainteresowanie para-
fian było ogromne. Rozdystrybuowa-
no ponad 200 kartek, skutkiem czego 
w przedświąteczne dni zostało obda-
rowane ponad 200 dzieci. 

Pragniemy złożyć w imieniu obda-
rowanych dzieci serdeczne podzięko-
wania wszystkim ofiarodawcom świą-
tecznych paczek. Ten dar serca – stał 
się powodem radości wielu dzieci. 
Jako Rycerze Kolumba pragniemy 
podkreślić, że byliśmy tylko doręczy-
cielami tych świątecznych prezentów 
– ten prezent zawsze wywoływał bez-
cenny uśmiech dziecka. Wszystkim 
ofiarodawcom pragniemy serdecznie 
podziękować i zapewniamy o modli-
twie w ich intencji. Składamy również 

serdeczne podziękowania probosz-
czom parafii za życzliwość, wsparcie, 
pomoc i umożliwienie sprawnego 
przeprowadzenia akcji. 

Grzegorz Więckowski 

Wielki Rycerz Rady 15195 

 

Teatr Słowa w Mierzynie 
 

Teatr Słowa działający przy Radzie 
Rycerzy Kolumba w Mierzynie 
w okresie Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Trzech Króli wystawiał w para-
fiach Archidiecezji Szczecińsko-
Kamieńskiej spektakl "Jasełka". 
Przedstawienie o tematyce religijnej 
związanej z Bożym Narodzeniem cie-
szy się wielkim uznaniem widzów. 

Dary dla Domu Pomocy 
Społecznej w Wejherowie 
 

21 grudnia 2013 roku przedstawi-
ciele gdańskiej Rady 15117 przekazali 
do Domu Pomocy Społecznej w Wej-
herowie sprzęt rehabilitacyjny oraz 
środki na dofinansowanie zakupu 
nowego wózka inwalidzkiego. 

Dom Pomocy Społecznej z Ośrod-
kiem Dziennego Pobytu dla Dzieci 
w Wejherowie mieści się przy ul. św. 
Jacka 14. Istnieje od 1982 r., a prowa-

dzony jest przez Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo 
od 1990 roku. Ponieważ Dom prze-
znaczony jest dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej intelektualnie oraz 
dla osób przewlekle somatycznie cho-
rych istnieje potrzeba ciągłego dopo-
sażania domu w sprzęt rehabilitacyj-
ny. Najszybciej zużywają się wózki 
inwalidzkie i balkoniki do chodzenia. 

II i III stopień 
w Tarnobrzegu 

 

W sobotę 18 stycznia 2014 roku, 
Rada nr 15239 im. bł. Ks. Jerzego Po-
piełuszki gościła Rycerzy z Rad miesz-
czących się na terenie południowej 
Polski na ceremoniach inicjacyjnych 
II i III stopnia.  

Na uroczystości gościł Delegat Sta-
nowy— br. Krzysztof Orzechowski 
wraz z innymi Oficerami Stanowymi. 


