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Słowo Delegata StanowegoSłowo Delegata Stanowego  

Zacni Kapelani Rad, 
Drodzy Bracia Rycerze, 
 

Bycie członkiem Zakonu Rycerzy 
Kolumba to wielki zaszczyt. 

Z dumą każdy z nas posługuje się 
atrybutami świadczącymi o przynależ-
ności do wyjątkowej grupy mężczyzn, 
nosząc w klapie marynarki znaczek 
rycerski, czy  szarfę w czasie uroczysto-
ś c i .  Z a a n g a ż o w a n i e  k a ż d e g o 
z Braci przyczyniło się do kolejnych 
su kce sów nas zej  Ju r ysdy kcj i ,              
72 000 godzin  przepracowanych spo-
łecznie oraz zebrane ponad  pół milio-
na złotych, przekazane najbardziej 
potrzebującym, potwierdzają ten suk-
ces. 

Po 8 latach działania Rycerzy 
w Polsce, gdy rozwój nabiera wyjątko-
wego tempa,  chcemy potwierdzić  
przynależność  do wyjątkowej  organi-
zacji. Od tego roku każdy z nas będzie 

miał sposobność to uczynić, wpłacając  
per Capita na rzecz Rady Najwyższej.                                                                                                                                                                
To dla nas wielki zaszczyt móc wyrazić 
pełną przynależność do Zakonu. 

Wielokrotnie w czasie tych pierw-
szych lat funkcjonowania traktowani 
byliśmy wyjątkowo. Nadal wiele obo-
wiązujących  powinności  od Jurysdyk-
cji, Rady  Lokalnej czy członków Zako-
nu oczekiwana jest na wyjątkowych 
warunkach. Z pewnością podobnie 
będzie przez kilka  następnych latach. 

Także w zakresie Per Capita na 
rzecz Rady Najwyższej, potraktowani 
zostaliśmy w wyjątkowy sposób.               
Każdy członek Knight of Columbus,  
zobowiązany jest do dokonywania 
wpłaty w roku bratnim 4,50 $ na 
rzecz Rady Najwyższej. Biorąc pod 
uwagę wszelkiego rodzaju okoliczności 
decyzją Rady Najwyższej pogłówne 
członków w Polsce, wynosić będzie 
zdecydowanie mniej. 

Po pierwsze,  przelicznik walutowy 
zastosowany powoduje że kwota doce-
lowo oczekiwana to  4,50 zł. 

Po drugie, zanim przyjdzie nam  
zapłacić tę kwotę w całości, w okresie 
przejściowym wielkość wpłat będzie 
zdecydowanie mniejsza. 

 

W całym bieżącym  Roku Brat-
nim zobowiązanie to wynosi  
0,90 PLN od Rycerza.  

Jestem przekonany, że to rozwiąza-
nie jest kolejnym ogromnym wspar-
ciem dla wszystkich członków Zakonu 
Rycerzy Kolumba w Polsce. 

Drodzy Bracia Rycerze, 

w najbliższym czasie otrzymacie list 
z Rady Najwyższej  informujący Was 
o kwocie należnej wpłaty, numerze 
konta i terminach wpłaty. 

Ten etap zbliży nas do możliwości 
korzystania z programów  realizowa-

nych i współfinansowanych  przez Ra-
dę Najwyższą. 

Zapewniam Was, że  Funkcjonariu-
sze Stanowi, Delegaci  Rejonowi oraz 
Konsultanci Rady Najwyższej  służą  
Wam pomocą.  W każdej sprawie mo-
żecie liczyć na nasze wsparcie. 

W najbliższych dniach, w pierw-
szym tygodniu sierpnia po raz 132, 
odbędzie się Najwyższa Konwencja. 
Delegaci ze wszystkich Jurysdykcji 
spotkają się by wymienić się doświad-
czeniami, cieszyć się z sukcesów i wy-
znaczać nowe kierunki rozwoju Zako-
nu.  Udaje się tam także delegacja 
z Polski. 

Dziękując Wam za zaangażowanie, 
pracę i trud, proszę Was Bracia o pa-
mięć w modlitwie i nieustawanie 
w czynieniu dobra. 

„Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko 
nam.” (Św. Paweł) 
 
Andrzej Anasiak 
Delegat Stanowy w Polsce 
Zakonu Rycerzy Kolumba 
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Rycerze ze Starachowic 
budują Dom Parafialny 

 
Rycerze Kolumba Rady 15015 im. 
Świętego Ojca Pio w Starachowicach 
pomagali przy budowie domu parafial-
nego. 

Odpust ku czci Matki Bożej 
Szkaplerznej w Łańcucie 

 
W środę 16 lipca 2014 odbył się odpust 
ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Do 
tej uroczystości wierni przygotowywali 
się przez nowennę. Kazania w ostat-
nich dniach i w dniu odpustu głosił Ks. 
Krzysztof Poświata, michalita pracują-
cy w Mińsku na Białorusi.  

Modlitwa ekumeniczna 
na Kujawach 

 
12 lipca, w parafii Brudnowo na Kuja-
wach w diecezji włocławskiej, dokonała 
się niezwykła inicjatywa ekumeniczna 
„Most Pamięci i Pojednania”, a jej ce-
lem było upamiętnienie dawnych 
mieszkańców tego miejsca; Niemców 
i Rosjan, którzy zginęli w wyniku prze-
różnych prześladowań lub wyjechali. 
Uroczystość miała miejsce w kościele 
parafialnym w Brudnowie, należącego 
przed II wojną światową do społeczno-
ś c i  K o ś c i o ł a  e w a n g e l i c k o -
augsburskiego, mieszkającej w Brud-
nowie i okolicach. Eucharystii w miej-
scowym kościele parafialnym, prze-
wodniczył Prefekt Kongregacji Wycho-

wania Katolickiego Zenon kardynał 
Grocholewski wraz biskupem włocław-
skim Wiesławem Meringiem oraz bi-
skupem pomocniczym diecezji kosza-
lińsko-kołobrzeskiej Pawłem Cieśli-
kiem.  

Rycerze z Tomaszowa 
Lubelskiego przyjmują 

relikwie św. Jana Pawła II 
 
27 czerwca 2014 roku odbyła się 
w Tomaszowie uroczystość wprowa-
dzenia relikwii św. Jana Pawła II. 
Wprowadzenia relikwii dokonał 
ks. abp Mieczysław Mokrzycki - Metro-
polita Lwowa. 

Wieści z RadWieści z Rad  
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Pielgrzymkowy sierpieńPielgrzymkowy sierpień   
 

Wśród pątników będą także nasi bracia – Rycerze Kolumba  

Dlaczego ludzie pielgrzymują 

pieszo na Jasną Górę? Zbigniew 

Sycz z Głogowa Młp. na Podkar-

paciu, nasz brat z Rady 15268 im 

Św. Jadwigi Królowej w Rzeszo-

wie, uważa, że motywacje mogą 

być różne: tradycja związana 

z taką formą pielgrzymowania 

czy – jak mówią statystyki – także 

względy koleżeńsko-towarzyskie. 

Ale najważniejszą motywacją jest 

wiara i wynikająca z niej chęć 

zaniesienia do tronu Czarnej Ma-

donny próśb, podziękowań, na-

dziei i kłopotów.  

4 sierpnia br. brat Zbigniew wyru-

szy, już po raz ósmy, w grupie św. Ja-

dwigi, na 300-kilometrową trasę na 

Jasną Górę, w ramach 37. Rzeszow-

skiej Pieszej Pielgrzymki.  Do Często-

chowy pielgrzymka dotrze po 

10 dniach. W tym roku pielgrzymka 

ma intencję szczególną: pątnicy będą 

dziękować za Jana Pawła II, jego życie, 

pontyfikat i świętość. 

Dominują intencje 
związane ze zdrowiem 

Zbigniew Sycz jest wytrwałym piel-

grzymem. Oprócz Jasnej Góry, stara 

się co roku w sierpniu powędrować 

pieszo do sanktuarium Ojców Bernar-

dynów w Leżajsku, dwukrotnie był też 

z pieszą pielgrzymką do miejsca dla 

Polaków bardzo sentymentalnego 

i drogiego –Lwowa. 

- Czasami wędruję z  kilkoma in-

tencjami - opowiada. - Kiedy wychodzę 

na pieszą pielgrzymkę, to często bliscy 

lub znajomi proszą mnie o zaniesienie 

w ich imieniu na Jasną Górę jakiejś 

intencji. 

W polskiej tradycji pielgrzymkowej 

dominują intencje związane ze zdro-

wiem, przede wszystkim prośby o wy-

leczenie z różnych chorób, zwłaszcza 

nowotworów, czy o szczęśliwą opera-

cję. Kobiety często modlą się w intencji 

o wyzwolenie męża lub syna z choroby 

alkoholowej; młodsi proszą o szczęśli-

we zdanie egzaminów itd. - Znam oso-

by, które były na pieszej pielgrzymce 

30 i więcej razy – podkreśla Zbigniew 

Sycz. - Niektórzy młodzi ludzie idą raz 

lub dwa razy, a chęć pieszego pielgrzy-

mowania odnawia się w nich po latach, 

w wieku bardziej dojrzałym. 

Co motywuje pątników do znosze-

nia cierpień fizycznych - bolących nóg, 

kontuzji, choroby asfaltowej, niewygód 

na noclegach itd.? – To cierpienie po-

kazuje, że życie nie jest usłane tylko 

różami i daje nam okazję do zastano-

wienia się nad cierpieniem Chrystusa 

podczas Jego Męki i Śmierci. 

 

Brat Zbigniew zwraca uwagę, że 

pielgrzymi przechodzą przez miejsco-

wości, które kiedyś były ważnymi 

ośrodkami na mapie Polski. Np. przez 

Nowy Korczyn, którego czasy świetno-

ści przypadły na XV, XVI i XVII wiek. 

Odbywały się tu zjazdy rycerstwa 

i szlachty oraz sejmiki Prowincji Mało-

polskiej. W XVII w. liczba mieszkań-

ców miasta sięgała 30 tys. Później No-

wy Korczyn podupadł i obecnie liczy 

niewiele ponad 1 tys. mieszkańców. 

Ciekawą miejscowością jest Wiślica 

z zabytkową bazyliką, za czasów Wła-

dysława Łokietka jeden z najważniej-

szych ośrodków królestwa, a obecnie 

miejscowość zamieszkała przez ok. 700 

mieszkańców. Przechodząc przez takie 

miejscowości można zadumać się nad 

chrześcijańskimi korzeniami narodu. 

 www.RycerzeKolumba.com 

Na pielgrzymim szlaku 

W kamizelce z napisem 

„Kierowanie ruchem” – Zbigniew Sycz  
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Bywają też sytuacje humorystyczne. 

Brat Zbigniew przypomina sobie, jak 

któregoś roku, ok. 200 km od Rzeszo-

wa, podczas postoju na trasie piel-

grzymki wraz kolegą przyglądali się 

nad rzeką wędkarzom łowiącym ryby. - 

Jeden z nich zapytał, skąd jesteśmy – 

opowiada. - Kolega odpowiedział, że 

spod Rzeszowa. Na to wędkarz: a czym 

przyjechaliście? Kolega odpowiedział, 

że przyszliśmy pieszo. Spojrzał na nas 

z niedowierzaniem, pewnie myślał, że 

żartujemy. 

Spotkać żywego Boga 
Tegoroczna Rzeszowska Piesza 

Pielgrzymka na Jasną Górę będzie 

również ósmą w życiu ks. Kamila Pę-

kalskiego, saletyna pracującego w pa-

rafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rze-

szowie (święcenia w 2012 r.). Jedno-

cześnie wystąpi on po raz pierwszy 

w roli przewodnika grupy (św. Stani-

sława). 

Ks. Kamil uważa, że pielgrzymów 

motywuje do znoszenia trudów na tra-

sie poczucie wspólnoty. – Każdy ma 

świadomość konieczności zmagania się 

z bólem, upałem, deszczem, pęcherza-

mi na nogach czy noclegami w stodole 

– podkreśla. – Siłę do pokonywania 

tych trudności daje doświadczenie 

wspólnoty z drugim człowiekiem. To 

drugi człowiek daje nam siłę, by iść 

dalej. Pamiętam, jak szedłem jeszcze 

z Pielgrzymką Warmińsko-Mazurską 

(15-dniową). Po trzech dniach przy-

chodzi kryzys, chce się wracać do do-

mu. Ale widząc, że ktoś inny idzie obok 

mnie, że się tak samo zmaga z trudno-

ściami, czy słysząc dobre słowo na 

konferencji, gdzieś głęboko odczuwam 

radość serca. 

To aspekt wspólnotowy. A osobi-

sty? – Od tej strony pielgrzymka to 

pogłębienie relacji z Panem Bogiem, 

zwłaszcza, że na co dzień ta relacja jest 

często zaburzona – mówi ks. Kamil. - 

Pielgrzym rzuca się jak gdyby w prze-

paść, ryzykuje, chce wyjść w drogę, by 

spotkać żywego Boga. Każdy ma też 

konkretne intencje. Znam osobę, która 

szła rok temu z prośbą o konkretne 

łaski. Otrzymała je i teraz idzie w in-

tencji dziękczynnej. 

Dominują intencje ważne, ale 

„ziemskie”: zdrowie, matura, egzami-

ny. -  Ale najważniejsze  - przekonuje 

ks. Kamil - jest pragnienie doświadcze-

nia żywego Boga. Na trasie pielgrzymki 

na jednym z odcinków robimy etap 

ciszy. Okazuje się, że ludzie jej pragną, 

bo wtedy łatwiej im odkryć w tym zma-

ganiu dobro większe, duchowe. Później 

tym żyją, opowiadają, że to im dało 

wielką siłę, by pójść dalej, pokonać 

trudności. Myślę, że ci ludzie przecho-

dzą pewne etapy, które powodują, że 

ich intencje zmieniają się, stają się 

głębsze, bo Pan Bóg je oczyszcza. Po 

pielgrzymce przychodzą na parafię, 

pytają o różne ruchy i wspólnoty, chcą 

się bardziej zaangażować w życie para-

fii. 

20 proc. Pielgrzymów 
– w sierpniu 

Do kaplicy Cudownego Obrazu 

przez 365 dni w roku przybywają rze-

sze pątników indywidualnych i piel-

grzymki zorganizowane. Jednak szczyt 

pielgrzymkowy przypada na Jasnej 

Górze na sierpień. Jak czytamy na por-

talu aktualnosciturystyczne.pl , 

prof. Zachariasz Jabłoński w publikacji 

„Specyficzny charakter współczesnego 

pielgrzymowania na Jasną Górę” 

wskazuje, że najwięcej spośród 3,5-

milionowej rzeszy pielgrzymów, bo 

blisko 20 proc., nawiedza sanktuarium 

w sierpniu. Wysoki odsetek pielgrzy-

mów przypada także na czerwiec, li-

piec i wrzesień. Łącznie w ciągu tych 

miesięcy przybywa blisko 65 proc. pąt-

ników. 

Co sprawia, że tak rozkłada się na-

pływ pielgrzymów? Decydują główne 

uroczystości maryjne. Kilka dni w roku 

na Jasnej Górze zjawia się po 100-200 

tys. pielgrzymów w każdym z tych dni. 

Są to: Uroczystość Wniebowzięcia Naj-

świętszej Maryi Panny (15 sierpnia), 

Uroczystość Matki Bożej Częstochow-

skiej (26 sierpnia) oraz spotkania Ru-

chu Odnowy w Duchu Świętym, Przy-

jaciół Radia Maryja, rolników i ludzi 

pracy. 
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Prześlij materiały 
do nowego numeru 

Prosimy o przesyłanie materiałów do kolejnego 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 

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. Andrzej Anasiak - Delegat Stanowy 
Redakcja: ks. Tomasz Kraj, br. Krzysztof Orzechowski, br. Piotr Ładoś 

Szczególnymi datami były spotka-

nia z Janem Pawłem II - najwierniej-

szym jasnogórskim pielgrzymem. Pa-

pież niejednokrotnie zachęcał do od-

wiedzenia jasnogórskiego sanktu-

arium. Mówił: „Jasna Góra jest najbar-

dziej newralgicznym punktem duszpa-

sterstwa na całej ziemi, zwłaszcza gdy 

chodzi o duszpasterstwo konfesjona-

łu”. 

 

Warto dodać, że pielgrzymki piesze 

to nie jedyny, oczywiście, sposób do-

tarcia pielgrzymów na Jasną Górę. 

Ponad 50 proc. pątników dociera do 

Częstochowy autokarami, spory pro-

cent samochodami. Zdarzały się także 

pielgrzymki rowerowe, konne, biego-

we, a nawet… na rolkach. W tym tek-

ście skoncentrowaliśmy się na piel-

grzymowaniu pieszym ze względu na 

jego unikalność i specyfikę. 

Około 75-90 proc. pielgrzymów 

indywidualnych przyjeżdża do Często-

chowy tylko na jeden dzień, a w zasa-

dzie tylko na kilka godzin. Po nawie-

dzeniu kaplicy Cudownego Obrazu, 

udziale we Mszy św., obejrzeniu skarb-

ca i spacerze po wałach z reguły wyru-

szają w drogę powrotną. 

Trochę statystyki 
Jak podaje portal jasnagora.com, 

narodowe sanktuarium Polski nawie-

dziło w 2013 r. około 3,5 mln pielgrzy-

mów. W 200 ogólnopolskich piel-

grzymkach wzięło udział ponad 805 

tys. osób. Na Jasną Górę przybyło 260 

pieszych pielgrzymek, uczestniczyło 

w nich ponad 133 tys. osób. 

Najliczniejsze pielgrzymki w ciągu 

roku: Rodziny Radia Maryja, Odnowy 

w Duchu Świętym, rolników, ludzi pra-

cy, Anonimowych Alkoholików, Rodzi-

ny Szkół im. Jana Pawła II, 1. Ogólno-

polska Pielgrzymka Kół Żywego Ró-

żańca, dwie pielgrzymki motocykli-

stów, kolejarzy, Podwórkowych Kółek 

Różańcowych Dzieci, nauczycieli, le-

śników, amazonek, Legionu Maryi, 

pocztowców, Apostolatu Maryjnego, 

małżeństw i rodzin, młodych słuchaczy 

Radia Maryja, pszczelarzy, bankow-

ców, służby zdrowia, Stowarzyszenia 

Przyjaciół Szkół Katolickich, Arcybrac-

twa Straży Honorowej Najświętszego 

Serca Pana Jezusa, elektryków, Fran-

ciszkańskiego Zakonu Świeckich i Ak-

cji Katolickiej. 

Po raz pierwszy przybyły: piel-

grzymka Rycerzy Kolumba, kara-

waningowa, wędkarzy, Żywego Różań-

ca, moto-paralotniowa, Narodowa 

Pielgrzymka Katechetów. 

Pielgrzymki krajowe: parafialne - 

2311 grup, 134 025 osób; młodzieży 

maturalnej: 713 grup, 141 215 osób; 

dzieci pierwszokomunijnych: 864 gru-

py, 52 433 osoby; dzieci i młodzieży: 

477 grup, 23 536 osób; zawodowych, 

modlitewnych: 1357 grup, 65 175 osób; 

emerytów, chorych i niepełnospraw-

nych: 277 grup, 11 826 osób; pielgrzy-

mek rowerowych – 98 grup, 6 tys. 56 

osób; pielgrzymek biegowych – 14 

grup, 388 osób; pielgrzymek konnych 

– 2 grupy, 56 osób; jedna pielgrzymka 

na rolkach – 95 osób i jedna piel-

grzymka nartorolkowa – 15 osób. 

Sanktuarium odwiedzili pielgrzymi 

i turyści z 77 krajów świata. Przewod-

nicy oprowadzili 5285 grup zagranicz-

nych (135.178 osób – najwięcej Niem-

ców, Włochów i Amerykanów) oraz 

1281 polskich grup zorganizowanych 

(40.342 osoby). Eucharystię kapłani 

sprawowali 69 240 razy. Rozdzielono 

2 335 tys. Komunii św. 

Jaromir Kwiatkowski 

Dziennikarz, Rada 15268 im Św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie 


