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Zacni Kapelani Rad 
Bracia Rycerze, 
 
Wy wszyscy braćmi jesteście: 
nasze powołanie do braterstwa. 

 

Rok Bratni 2014/2015 został rozpo-
częty a momentem szczególnym każde-
go roku jest Najwyższa Konwencja. 
W tym roku odbywała się w dniach 5–7 
sierpnia w Orlando na Florydzie. Raz 
jeszcze zachęcam do zapoznania się 
z relacjami, homiliami i przemówienia-
mi wygłoszonymi w czasie tego spotka-
nia. Przytoczę tylko jeden fragment 
przemówienia Kardynała Geralda Cy-
prien Lacroix, Arcybiskupa Quebeku, 
Prymasa Kanady: 

„Bracia Rycerze: Nie lekceważcie 
mocy braterstwa. Pamiętajcie, że każ-
dy czyn bratni może przynieść obfite, 
dobre owoce. Nie czekajcie, aż będzie-
cie mogli dokonać wielkich rzeczy, 
imponujących czynów wartych za-
uważenia. Miłujcie się, tak jak Jezus 
was umiłował, w każdym momencie 
każdego dnia. Miłujcie każdego czło-
wieka, który stanął na waszej drodze. 
To jest nauczanie Chrystusa: “Nowe 
przykazanie daję wam, abyście się 
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem. Po tym wszyscy pozna-
ją, żeście uczniami moimi, jeśli będzie-
cie się wzajemnie miłowali”.  

Bieżący miesiąc to okazja do reali-
zacji wcześniej zapowiedzianych spo-
tkań i działań mających istotny wpływ 
na realizację naszych zadań. 

Już w dniach 12–14 września odbę-
dą się kolejne warsztaty rozwoju du-
chowego prowadzone przez Prof. Sta-
nisława Grygla  - ucznia i doktoranta 
(1965) Księdza Wojtyły, profesora Pa-
pieskiego Uniwersytetu na Lateranie 
w Rzymie.  

Tematem tego spotkania będzie   
„Jedność” - jedna z zasad, na których 
oparta jest  istota naszego Zakonu. 
Warsztat oparty zostanie o naukę 
św. Jana Pawła II zawartą w encyklice 
"Ut Unum Sint" oraz fragmentach pi-
sma świętego Ewangelii Św. Jana 17, 1-
26 i 15, 1-27. 

Będzie to doskonała okazja do spo-
tkania wszystkich Wielkich Rycerzy, 

Delegatów Rejonowych oraz Funkcjo-
nariuszy Stanowych. W części roboczej 
poruszymy najbardziej istotne tematy, 
które będą nam towarzyszyć w bieżą-
cym roku bratnim. 

Już dwa tygodnie później, 27 wrze-
śnia odbędzie się kolejna inicjacja III 
stopnia, tym razem w Tarnowie. Do-
stąpienie zaszczytu pełni rycerstwa to 
wyjątkowy moment w życiu każdego 
członka naszego Zakonu. Jestem prze-
konany, że bracia, którzy przez ostat-
nie lata poświęcali się pracy na rzecz 
Miłosierdzia i Jedności umocnieni zo-
staną darami towarzyszącymi pozna-
niu kolejnej reguły jaką jest Brater-
stwo. Proszę, byście w tych dniach oto-
czyli swoją modlitwą braci, którzy 
przystąpią do tej inicjacji. 

Ten miesiąc to także czas, w którym 
oficjalnie zostaną wprowadzeni na 
urząd nowo wybrani funkcjonariusze 
Rad Lokalnych. Delegaci Rejonowi 
będą mieli okazje do organizacji spo-
tkań półrocznych w swoich Rejonach. 
Wykorzystajcie Bracia ten czas do 
wspólnej wymiany doświadczeń, wy-
znaczenia szczegółowych kierunków 
działania i dróg do realizacji dzieł mi-
łosierdzia. 

 

Zacni Księża Kapelani. 

Istotnym elementem mającym 
wpływ na rozwój naszego Zakonu jest 
Wasza pomoc w formacji duchowej 
każdego Rycerza i jego rodziny. Podob-
nie jak w minionych latach proszę Was 
o pomoc w rozwoju tego obszaru. Jak 
już z pewnością wiecie, w czasie Naj-
wyższej Konwencji, nasz Najwyższy 
Rycerz Carl Anderson ogłosił program 
rozwoju duchowego, który zostanie 
wprowadzony w najbliższych miesią-
cach. "Tworzymy Kościół Rodzinny: 
Rodzina Wiecznie Żywa" - to temat 
przewodni tego programu. Kapłani 
polscy  obecni na Najwyższej Konwen-
cji, z Kapelanem Stanowym Pomocni-
czym Tomaszem Krajem na czele, 
w czasie spotkania roboczego zaofero-
wali pomoc  w przygotowaniu  polskiej 
wersji  podręcznika pomocnego w pra-
cy kapelanów i wprowadzeniu nowego 
programu. Wiem, że materiał ten po-
może każdemu kapelanowi w comie-
sięcznych spotkaniach Rad i przyczyni 

się do rozwoju duchowości w życiu 
rodzin rycerskich. O dacie  wprowa-
dzenia tego programu będę informo-
wał jak tylko materiał będzie w pełni 
gotowy.  

 

W bieżącym Roku Bratnim chcę, by 
nasz biuletyn wzbogacany był przez 
materiały przygotowywane przez więk-
szą liczbę Braci. Każdego miesiąca po-
znawać będziemy dwa Rejony, które 
będą prezentowane w kolejnych nume-
rach. Liczę na ciekawe i pomysłowe 
prezentacje Rad, Parafii, czy sylwetek 
Braci. Dyrektor ds. programowych 
podzieli się ciekawymi  inicjatywami 
prowadzonymi przez Rady, zaś Dyrek-
tor ds. Członkostwa podzieli się z nami 
informacją na temat bieżącego postępu 
w rozwoju Zakonu w Polsce. Zespół 
redakcyjny wzbogacony został o kolej-
nego współpracownika Brata Jaromira 
Kwiatkowskiego z Rady w Rzeszowie, 
jestem przekonany, że doświadczony 
dziennikarz wzbogaci nasz biuletyn 
ciekawymi tematami. 

 

Kolejny miesiąc roku bratniego, 
niech będzie okazją dla każdego z nas 
do zaangażowania się w realizację Mi-
łosierdzia, Jedności i Braterstwa. 

Vivat Jezus! 
 
Andrzej Anasiak 
Delegat Stanowy w Polsce 
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Katecheza 31 
wrzesień 2014 

 
Drodzy Bracia Rycerze, 

Poprzednia katecheza porusza te-
mat pożycia małżeńskiego w kontek-
ście miłości małżeńskiej. Ten sam 
punkt Adhortacji „Familiaris consor-
tio” (FH 14) mówi przy tej okazji o da-
rze „nowej odpowiedzialności” mał-
żonków związanej z przekazem życia 
potomstwu. W wyniku pożycia pojawia 
się dziecko, owoc miłości małżonków. 
Jest to bowiem naturalny skutek tego 
pożycia. Po co w ogóle takie stwierdze-
nia, skoro to chyba oczywiste? W świe-
cie, w którym przyszło nam żyć, nie są 
to jednak stwierdzenia oczywiste. Wie-
lu ludzi chce przeżywać takie szczęście, 
jakie przeżywają małżonkowie, ale bez 
odpowiedzialności, o której tu mowa. 
Dlatego podejmują pożycie na wzór 
małżeński, a jednocześnie na wiele 
sposobów nim manipulują, by się 
uchronić od odpowiedzialności.  

Tymczasem pożycie właściwe mał-
żonkom ogarnia całe ich ludzkie jeste-
stwo,  pomagając im w pełni jednoczyć 
się ze sobą i tworzyć jedno ciało. Wyłą-
czenie któregoś z elementów tego po-
życia zniekształca je. Jednocześnie 
obejmując całość ludzkiego jestestwa 
takie zniekształcone pożycie w mniej-
szym lub większym stopniu zniekształ-
ca ludzką zdolność do składania siebie 
w darze, tę zdolność, której owocem 
jest bycie „jednym ciałem”. To właśnie 
dlatego ci małżonkowie, którzy 
„dopasowują się” przed ślubem okazu-
ją się w mniejszym lub większym stop-
niu niedopasowani po ślubie. To nie-
dopasowanie objawia się przede 
wszystkim w nieumiejętności składa-
nia siebie w darze drugiej osobie. Cho-
dzi tu nie tyle o deklarację oddania czy 
o jednorazowy akt oddania, lecz 
o trwałą postawę, która jest przeci-
wieństwem egoizmu, zapatrzenia 
w siebie samego, we własne „potrzeby” 
i „prawa”.  

Pożycie stanowi integralną część 
małżeństwa i zarówno ono samo, 

jak i przygotowanie do niego wymagają 
od kandydatów do małżeństwa a po-
tem też od małżonków pewnego wysił-
ku. Wysiłek ten ma w kandydatach do 
małżeństwa wypracować zdolność do 
panowania nad sobą w dziedzinie sek-
sualnej. Jego owocem jest bycie panem 
(panią) samego (samej) siebie, posia-
danie siebie. Nie można bowiem siebie 
dać nie posiadając siebie, nie będąc 
panem (panią) samego (samej) siebie. 
W ten sposób cnota czystości przed-
małżeńskiej, o której tu piszę, jest tym 
właściwym sposobem przygotowania 
do małżeństwa. Jej owocem jest zdol-
ność oddania siebie drugiej osobie, 
które stanowi warunek małżeństwa 
a także jego późniejszą treść.  

Ludzie żyjący w pięknym małżeń-
stwie są szczęśliwi jako małżonkowie, 
a osoba szczęśliwa pragnie podzielić 
się swym szczęściem z innymi. Dlatego 
jednym z dwóch głównych celów mał-
żeństwa (obok wzajemnego wspoma-
gania, gdzie w grę wchodzą także inne 
odniesienia, jak na przykład wzajemne 
upodobanie i przyjaźń dwojga ludzi) 
jest wydanie na świat potomstwa. Win-
no jednak ono być owocem aktu miło-
ści czyli wzajemnego oddania się sobie 
małżonków. Akt miłości małżonków 
jest aktem osobowym, a jego owocem 

jest nowa osoba ludzka, osoba ich 
dziecka, owoc ich szczęścia. Tak to 
ustanowił Bóg i tak to powinno być. 
Jeśli się człowiek nad tym zastanowi, 
to zauważa rzecz niezwykłą: bycie ro-
dzicem, ojcem i matką jest wspaniałym 
powołaniem. Rodzice dziecka stają się 
bowiem współpracownikami samego 
Boga w przywołaniu do istnienia no-
wego człowieka. Bóg jednocześnie po-
wierza rodzicom nowego człowieka 
jako małe dziecko i tu rodzi się ich od-
powiedzialność za jego życie i wycho-
wanie (o czym mówi Adhortacja).  

Ludzie od dawna zastanawiali się 
nad tym, w jakich warunkach najlepiej 
rozwija się i wychowuje młody czło-
wiek. Te obserwacje potwierdzone 
przez badania psychologiczne wskazu-
ją, że najlepszym miejscem takiego 
rozwoju jest kochająca się rodzina, 
której podstawą jest kochające się 
i szczęśliwe małżeństwo. Stan taki jest 
wynikiem wielu starań najpierw ze 
strony młodych ludzi, którzy mają 
w perspektywie małżeństwo, potem 
wysiłek narzeczonych, wreszcie troska 
i wysiłek rodziców (przyszłych rodzi-
ców) o kształt ich małżeństwa. Na dro-
dze do takiego stanu świat dzisiejszy 
stawia wiele przeszkód. Znamy je 
choćby z mediów: modele życia mło-
dych ludzi sprzeczne z perspektywą 
pięknego małżeństwa, wmawianie lu-
dziom praw, których nie mają (np. 
prawa do dziecka), propagacja wolno-
ści od wszelkiej odpowiedzialności, 
banalizacja pożycia seksualnego i wie-
le, wiele innych.  

Kościół ma za zadanie prowadzić 
ludzi do Boga. Dlatego pasterze Ko-
ścioła przypominają nieustannie o za-
sadach miłości małżeńskiej i przygoto-
waniu do niej. Rycerz Kolumba ma 
znać te zasady i dawać o nich świadec-
two, tam zwłaszcza, gdzie są one zapo-
znawane i wyśmiewane, a więc nade 
wszystko w naszych polskich realiach.  

 
Wszystkie katechezy są dostępne 
na stronie: 
www.RycerzeKolumba.com 

Katecheza KapelanaKatecheza Kapelana  
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Najwybitniejsze RadyNajwybitniejsze Rady   
 

25 Rad z naszej jurysdykcji zostało wyróżnionych 

Zacni Bracia. 

Z ogromną radością przyjęliśmy 

wiadomość o tym, że aż 25 Rad z na-

szej jurysdykcji zostało wyróżnionych 

uzyskaniem statusu Najwybitniejszej 

Rady. Aby osiągnąć ten status należało 

spełnić kilka warunków, m.in przepro-

wadzić po cztery działania w każdym 

z zakresów działalności, złożyć w ter-

minie Doroczny Formularz nt Bratniej 

Działalności, zdobyć Nagrodę im. Ko-

lumba oraz Nagrodę im. McGivneya. 

Aby osiągnąć te cele konieczne było 

zaangażowanie rycerzy przez cały rok 

bratni zarówno w działalności człon-

kowskiej, jak i programowej. Status 

Najwybitniejszej Rady osiągnęły n/w 

rady: 14004 Radom, 15500 Wodzisław 

Śląski, 15561 Sędziszów Małopolski, 

15631 Pionki, 15649 Ruda Śląska 

i 15672 Częstochowa. Szczególnym 

osiągnięciem wykazały się rady, które 

otrzymały nagrodę Najwybitniejszej 

Rady - Podwójna Gwiazda. Są to nastę-

pujące rady: 14023 Starachowice, 

15195 Opoczno, 15527 Słupsk i 15622 

Tomaszów Mazowiecki. 

Największym osiągnięciem było 

uzyskanie przez aż 15 rad statusu 

"Najwybitniejszej Rady" - Potrójna 

Gwiazda. Są to następujące rady: 

15622 Tomaszów Mazowiecki, 14000 

Kraków, 14955 Częstochowa, 15078 

Toruń, 15117 Gdańsk, 15160 Ruda Ślą-

ska, 15216 Radom, 15239 Tarnobrzeg, 

15268 Rzeszów, 15279 Łódź, 15299 

Suchedniów, 15520 Brodnica, 15523 

Czeladź, 15588 Dobrzechów, 15652 

Łomża i 15726 Dębica. 

 

Podsumowując należy zauważyć, że 

w zeszłym roku bratnim połowa z Rad 

uzyskała to zaszczytne wyróżnienie. 

Naszym celem na ten rok bratni jest 

uzyskanie nagrody Najwybitniejszej 

Rady przez wszystkie rady lokalne 

w naszej jurysdycji. 

 
Krzysztof Zuba 
 
Dyrektor ds działalności programowej 

 www.RycerzeKolumba.com 

Rejon 2Rejon 2   
 

Drugi rejon Rycerzy Kolumba w Polsce obejmuje pięć Rad 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Rada nr 14004 Radom 
- Rada nr 15216 Radom 
- Rada nr 15420 Kozienice 
- Rada nr 15631 Pionki 
- Rada nr 15814 Radom 
 
Delegat Rejonu 2 
Jan Malik 
 
Kustosze Rejonowi: 
Leszek Jagiełło 
Andrzej Pyszczek 
Tomasz Łyżwa 

 

Rada 14004 
im. Matki Bożej 
Częstochowskiej 
Królowej Polski 

przy parafii 
M.B. Częstochowskiej 

w Radomiu 
  

Wielki Rycerz 
Marek Podlewski 
 
Kapelani 
ks. Kanonik Wiesław Lenartowicz 
ks. Jacek Wieczorek 
ks. Robert Kowalski 
 

Rada powstała w  marcu 2006 r. 

i liczy 139 Braci. Jest to jedna z pierw-

szych Rad w Polsce. 

Działalność Rady w ostatnim roku 

bratnim opierała się głównie na: 

1. Uczestnictwo w ,,Marszu dla Ży-

cia i Rodziny'', ,,Marszu Świętości Ży-

cia'', ,,Apelu Młodych''. Rycerze swoją 

pracą, posługą i uczestnictwem dawali 

świadectwo wiary. 

2. Uczestnictwo w uroczystym 

wprowadzeniu do kościoła farnego im. 

Św. Jana Chrzciciela relikwii Św. Kazi-

mierza Jagiellończyka - patrona Rado-

mia. 

3. Przygotowanie paczek dla dzieci 

ze świetlicy "Oratorium". 

4. Pomoc materialna dla rodzin 

dysfunkcyjnych w Radomiu. 

5. Organizacja wyjazdu młodzieży 

z grup parafialnych, oraz dzieci rycerzy 
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na wakacyjny obóz wypoczynkowy 
w góry. 
 

6. Organizacja wyjazdu młodzieży 

na kanonizację bł. Jana Pawła II do 

Rzymu oraz udział rycerzy jako służby 

porządkowe na polu pielgrzymkowym 

w Rzymie podczas kanonizacji Jana 

Pawła II.  

7. Organizacja VIII Nocnej Pieszej 

Pielgrzymki Mężczyzn do Sanktuarium 

Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błot-

nicy. 

8. Pomoc w organizowaniu rozpo-

częcia i zakończenia VII sezonu moto-

cyklowego. 

Podczas IV Konwencji Stanowej 

w Gniewie Rada otrzymała dwa wyróż-

nienia za dzieła: "Paczka Bożonarodze-

niowa dla Rodzin dysfunkcjnych" 

i "Obóz  wakacyjny dla  Młodzieży 

z ubogich Rodzin". 

Dumą wszystkich Rycerzy tej Rady 

jest ,,Sala Rycerska'', znajdująca się 

w podziemiach kościoła parafialnego. 

Pomieszczenia zostały wykończone 

i wyposażone przez samych Braci. 

Rada  15216 
im. Św. Kazimierza 

Jagiellończyka 
przy parafii 

Matki Bożej Bolesnej 
w Radomiu 

 

Wielki Rycerz 
Krzysztof Jędra 
 
Kapelani 
ks. prob. Gabriel Marciniak 
ks. Radosław Kacprzak 
ks. Arkadiusz Wójcik 

 

Rada  powstała 20 stycznia 2011 r. 

i liczy 50 rycerzy . 

Działalność Rady w mijającym 

w roku bratnim przedstawiała się na-

stępująco. 

1. Organizacja wycieczki rowerowej 

do Sanktuarium Matki Bożej Pociesze-

nia w Starej Błotnicy.  

2. Organizacja festynu w czasie 

odpustu parafialnego: gry, zabawy, 

konkursy, przygotowanie gorących 

potraw. 

3. Akcja „ ZNICZ”. W dniach po-

przedzających Święto Zmarłych bracia 

prowadzili sprzedaż zniczy pod naj-

większą nekropolią Radomia. Dochód 

został przeznaczony na dofinansowa-

nie wyjazdu ministrantów do Strasbur-

ga oraz na potrzeby innych dzieł orga-

nizowanych przez Radę. 

4. Współorganizowanie pielgrzym-

ki do Częstochowy . 

5. Udział w uroczystym wprowa-

dzeniu do kościoła farnego im. 

Św. Jana Chrzciciela relikwii Św. Kazi-

mierza Jagiellończyka - patrona Rado-

mia. 

6. Udział w konsultacjach społecz-

nych w sprawie ograniczenia godzin 

pracy radomskich placówek handlo-

wych w niedzielę i święta . 

7. Pomoc przy budowie kościoła 

parafialnego, prace porządkowe . 

8. Organizacja pomocy humanitar-

nej dla Polaków mieszkających na Li-

twie. Od 2012 r. bracia zorganizowali 

osiem wyjazdów z darami. 

 9. Z inicjatywy rycerzy tej Rady, 

Radom włączył się w ogólnopolski pro-

jekt „Orszak Trzech Króli”. Zadaniem 

rycerzy jest organizacja Orszaku we 

współpracy z władzami miasta. 

Rada 15631 
im. Św. Michała Archanioła 

przy parafii  św. Barbary 
w Pionkach 

 

Wielki Rycerz 
Jacek  Bartosiewicz. 
 
Kapelan 
ks. Stanisław  Bujnowski. 

 

Rada   powstała  16 grudnia 2012 r. 

i liczy 38  rycerzy. 

Działalność Rady w mijającym 

w roku bratnim przedstawiała się na-

stępująco. 

1. Współorganizacja pieszej piel-

grzymki na Jasną Górę. 

2. Współorganizacja Orszaku  

Trzech Króli we współpracy z władza-

mi miasta Pionki. 

3. Organizacja pielgrzymek do 

Świętej Lipki i Gietrzwałdu. 

4. Odnowienie  ołtarza w kościele, 

na którym eksponowane są relikwie 

Św. Jana  Pawła II. 

5. Pomoc Polakom na Litwie 

i Ukrainie. Zbiórka darów rzeczowych 

i środków finansowych. 

6. Organizacja dnia rycerskiego 

w Suchej k. Pionek. 

7. Organizacja zabaw i spotkań in-

tegracyjnych dla rodzin braci z rady. 

W przyszłości bracia planują zorgani-

zować spływ kajakowy z udziałem osób 

z Katolickiego Stowarzyszenia Osób 

Niepełnosprawnych. 



 6 

ZBROJA

  www.RycerzeKolumba.com 

Rada aktywnie uczestniczy w życiu 

swojej parafii oraz miasta i swoim 

p r z y k ł a d e m  p o k a z u j e  i n n y m , 

iż w obecnych czasach można żyć zgod-

nie z prawami Bożymi i ludzkimi. 

Rada 15420 
im. Kazimiery 

Gruszczyńskiej 
przy parafii  św. Rodziny 

w Kozienicach 
 

Wielki Rycerz 
Jarosław  Pawelec 
 
Kapelan 
ks. Władysław  Sarwa 
 

Rada   powstała  w czerwcu 2011 r. 

i  liczy 33 rycerzy. 

Działalność Rady w mijającym roku 

bratnim przedstawiała się następująco. 

1. Organizacja Festynu Rodzinnego 

„Jesteśmy  Razem ''. 

2. Organizacja drogi Krzyżowej 

ulicami parafii w Wielki Piątek. 

3. Współorganizacja Orszaku 

Trzech Króli. 

4. Organizacja zbiórki funduszy 

i pomoc przy odbudowie spalonej ka-

plicy w Godowie. 

5. Zbieranie podpisów pod petycją 

do Parlamentu Europejskiego w ra-

mach poparcia europejskiej  inicjatywy 

obywatelskiej ,,Jeden  z  Nas.'' 

6. Przygotowanie spływu kajakowe-

go po rzece Pilicy i Radomce. 

7. Organizacja festynu  Rodzinne-

go. 

Rada 15814 
im. Bł. Ks. Bolesława 

Strzeleckiego 
przy parafii Najświętszego 

Serca Jezusowego 
w Radomiu. 

 
Wielki Rycerz 
Grzegorz  Flond 
 
Kapelan 
ks. Roman  Adamczyk 
 

Rada powstała  20 września 2013 r. 

i liczy 34 rycerzy. Jest to najmłodsza 

Rada w rejonie 2. 

 Działalność Rady w mijającym 

roku bratnim przedstawiała się nastę-

pująco. 

1. Organizacja pielgrzymki rowero-

wej na Jasną Górę. 

2. Organizacja pielgrzymki do 

sanktuarium pw.  Św. Józefa w Kaliszu 

w dn. 22 – 24.08.2014 r. 

3. Wyremontowanie pomieszczeń 

domu parafialnego z przeznaczeniem 

na salę rycerską. 

4. „Grupa  remontowa'' złożona 

z braci, którzy dokonują bezpłatnych 

napraw domów najbiedniejszych para-

fian. 

5. Pomoc przy budowie grobu Pana 

Jezusa w okresie wielkanocnym oraz 

żłóbka przed Bożym  Narodzeniem. 

6. Pomoc przy przygotowaniu i roz-

prowadzaniu paczek świątecznych dla 

najbiedniejszych parafian. 

 

—— 
 
Rady organizują ,,Niedziele  Rycerske'' 
w kościołach diecezjalnych. 
  
Jesteśmy pewni, że owocem naszej 
pracy ewangelicznej będą nowe Rady. 

 

Jan Malik 
Delegat Rejonu 2 

Konta rycerskieKonta rycerskie   

Konto w domenie rycerskiej posiadają 
Oficerowie Rady Stanowej, byli Dele-
gaci Stanowi, Dyrektorzy, Delegaci 
Rejonowi, Konsultanci Rady Najwyż-
szej, Wielcy Rycerze Rad Lokalnych 
oraz inne osoby pełniące funkcje i te, 
które otrzymały konto decyzją Delega-
ta Stanowego. 
 
Funkcjonuje system autoryzacji, konta 
te stały się wiarygodne, dzięki czemu 
odbywa się przez nie korespondencja 
zaufana. Wszelkie zlecenia, czy ważne 
informacje są przyjmowane wyłącznie 
z takiego konta. 

Konta rycerskie oprócz poczty elektro-
nicznej posiadają m. in. kalendarz, 
dokumenty, mapy, dysk (w chmurze) 
i wiele innych. 
 
Jak otrzymać konto rycerskie? 
 
Jeśli jesteś Wielkim Rycerzem, to kon-
to aktywowane jest automatycznie, 
dane do niego otrzymasz od poprzed-
niego Wielkiego Rycerza lub poprzez 
Delegata Rejonowego. 
 
Aktualnie nie udostępniamy kont dla 
innych Braci, poza szczególnymi przy-

padkami, decyzją Delegata Stanowego. 
 
 
Więcej informacji oraz dane technicz-
n e  z n a j d z i e s z  n a  s t r o n i e 
www.rycerzekolumba.com/tech 
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Rodzina na celownikuRodzina na celowniku   
 

Bóg stworzył człowieka na swój obraz, stworzył mężczyznę i niewiastę (por. Rdz 1, 27) 

Jak mówi Księga Rodzaju, Bóg 

stworzył człowieka na swój ob-

raz, stworzył mężczyznę i niewia-

stę (por. Rdz 1, 27). Stworzył też 

koncepcję małżeństwa: „Dlatego 

to mężczyzna opuszcza ojca swe-

go i matkę swoją i łączy się ze swą 

żoną tak ściśle, że stają się jed-

nym ciałem” (Rdz 2, 24 – co po-

wtarzają później Ewangeliści). 

Stworzył również koncepcję ro-

dziny. Nie przypadkiem bowiem 

pierwsze polecenie, jakie skiero-

wał do kobiety i mężczyzny, 

brzmiało: „Bądźcie płodni i roz-

mnażajcie się” (Rdz 1, 28).  

Dziś na każdym kroku widzimy, że 

zamysł Boga względem mężczyzny 

i kobiety – ich monogamiczne, niero-

zerwalne, płodne małżeństwo - jest 

w bezpardonowy sposób atakowany 

i negowany. Że małżeństwo i rodzina 

są jednymi z głównych pól walki po-

między Dobrem a Złem, między cywili-

zacją życia a cywilizacją śmierci.  

Ta walka odbywa się w trzech wy-

miarach: politycznym, ekonomicznym 

i kulturowym. 

Wymiar polityczny: dziś władzę 

w świecie zachodnim sprawuje 

„pokolenie’68” - politycy, głównie 

o orientacji lewicowej, którzy dorastali 

na fal i  rewolucj i  polityczno-

obyczajowej roku 1968. Nie sprzeci-

wiają się już własności prywatnej, lecz 

koncentrują się na walce z rodziną, 

która – gdy jest silna i zdrowa – stoi w 

jaskrawej sprzeczności z ich celami 

politycznymi, zmierzającymi do budo-

wy społeczeństwa „nowoczesnego”, 

tzn. bez Boga, bez trwałych wartości, 

zepsutego moralnie – bo takim łatwiej 

się rządzi. Dzieje się to przy kapitu-

lanckiej postawie zachodniej tzw. pra-

wicy, która – poza retoryką – coraz 

bardziej upodabnia się do lewicy.  

Wymiar ekonomiczny: jak zauważa 

ks. dr Marek Dziewiecki, na szczęśliwej 

i trwałej rodzinie nie można wiele za-

robić. W takiej rodzinie nie nadużywa 

się alkoholu, nie ma narkotyków, nie 

korzysta się z pornografii czy środków 

antykoncepcyjnych, jest się odpornym 

na naciski mody i reklamy. Dlatego 

trwa walka z taką rodziną, bo z punktu 

widzenia zysków wielkich koncernów 

i korporacji lepiej jest, by człowiek był 

bezwolnym konsumentem tego, co go 

niszczy, niż świadomym obywatelem.  

Warto zauważyć, że politycy z jed-

nej strony, a świat wielkiej finansjery 

i biznesu z drugiej, stanowią system 

naczyń połączonych. Ci pierwsi potrze-

bują pieniędzy tych drugich. Ci drudzy 

– decyzji tych pierwszych, umożliwia-

jących im osiąganie jeszcze większych 

zysków. Tak więc muszą się nawzajem 

„napędzać”.  

Wymiar kulturowy: przytłaczająca 

wiekszość środków przekazu, a także 

znaczna część pedagogów i wychowaw-

ców, socjologów, ludzi nauki itd., pro-

muje „nowoczesne” społeczeństwo, 

pozbawione odniesień do Boga, oparte 

na zawężonej, zredukowanej do wy-

miaru cielesnego, wizji człowieka. Pro-

wadzi to nieuchronnie do walki 

z chrześcijańską wizją małżeństwa 

i rodziny. Podstawowymi elementami 

tej wojny kulturowej stają się – ze stro-

ny przedstawicieli cywilizacji śmierci – 

agresywny feminizm, ateizm i antykle-

rykalizm, lansowanie aborcji, antykon-

cepcji, autanazji i in vitro. I znów, ide-

ologiczny interes tych ludzi idzie 

w parze z takimż interesem polityków 

oraz kręgów finansjery i biznesu. 

Rycerze Kolumba wobec walki 

z rodziną: Jak do tej wojny kulturowej, 

ba! wręcz wojny cywilizacji, powinni 

odnieść się Rycerze Kolumba? Bardzo 

przydatna jest tu rozpowszechniona 

w różnych ruchach i wspólnotach kato-

lickich zasada: widzieć – ocenić – dzia-

łać. Widzieć – to znaczy dysponować 

zdrową, niezafałszowaną wiedzą na 

temat, jaki jest zamysł Boga względem 

małżeństwa i rodziny oraz co proponu-

je w tej materii świat (wymaga to stu-

diowania dobrej literatury katolickiej 

na ten temat oraz śledzenia rozwoju 

sytuacji na bieżąco, jak również uczest-

niczenia w formacji – rekolekcjach, 

dniach skupienia itd.). Ocenić – to 

mieć umiejętność popatrzenia na pro-

pozycje świata przez pryzmat chrześci-

jańskiej wizji małżeństwa i rodziny. 

Działać – to nie być biernym, tylko  

Boży zamysł 
względem 
mężczyzny 
i kobiety 
to ich mono-
gamiczne, 
nierozerwal-
ne, płodne 
małżeństwo. 

FOT. Tadeusz Poźniak 
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czynnie (na sobie właściwą miarę, tak-
że publicznie) propagować właściwą, 
zdrową wizję małżeństwa i rodziny; 
prostować w dyskusjach napotykane 
mity w tym względzie, brać – w miarę 
możliwości – czynny udział w inicjaty-
wach Rycerzy Kolumba na rzecz mał-

żeństwa i rodziny (takie inicjatywy to 
jeden z filarów tożsamości Zakonu). 
I – co może najtrudniejsze – starać się 
realizować chrześcijańską wizję mał-
żeństwa i rodziny we własnym domu. 
 
Jaromir Kwiatkowski  

Dziennikarz, 
Rada 15268 im. Św. Jadwigi Królowej 
w Rzeszowie. W 1989 r. ukończył 2-letnie 
Podyplomowe Studium Teologii Rodziny 
przy Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie (jego kierownikiem była 
dr Wanda Półtawska). 

Solne UwielbienieSolne Uwielbienie   
 

Preludium Światowych Dni Młodzieży 

W Boże Ciało wieczorem 

w Wieliczce odbył się jedyny 

w Małopolsce koncert "Solnego 

Uwielbienia". Solne uwielbienie 

jest chrześcijańską inicjatywą, 

organizowaną po raz pierwszy 

w województwie Małopolskim. 

Koncert ten, podczas którego wy-

stąpili m.in. Monika Kuszyńska, DJ 

Długi, DJ Arkadio oraz Chór Solnego 

Uwielbienia, to także preludium Świa-

towych Dni Młodzieży, które za dwa 

lata odbędą się w Krakowie. 

Po wprowadzeniu na scenę symboli 

ŚDM – Ikony i Krzyża – głos zabrał 

metropolita krakowski kard. Stanisław 

Dziwisz. Swoim świadectwem z uczest-

nikami koncertu podzielił się Arturo 

Mari, osobisty fotograf papieża Jana 

Pawła II 

Na  zaproszenie ojca Mariusza Ta-

bora OFM w koncercie brali również 

udział bracia z Rady 14000 Rycerzy 

Kolumba w Krakowie. Brat Bartek Ci-

choń, wspólnie z kolegami, prezento-

wali się na paralotniach nad licznie 

zgromadzonymi na tym wydarzeniu 

uczestnikami. Kilku braci uczestniczy-

ło w procesji z Najświętszym Sakra-

mentem i adoracji prowadzonej przez 

ks. biskupa Damiana Muskusa, która 

była kulminacją koncertu. 

Bezpośrednią transmisję w interne-

cie z tego koncertu przeprowadzał, 

przy wykorzystaniu swojego wozu 

transmisyjnego, brat Jerzy Charuza. 

Rycerze Kolumba byli również pa-

tronami honorowymi tego wydarzenia. 
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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. Jaromir Kwiatkowski, br. Piotr Ładoś 

Medal  Brata 
W o j c i e c h a 
Ziemnickiego 
przestawiający 
postać Święte-
go Jana Pawła 
II znalazł się 
wśród prac  70-
ciu najwybit-
niejszych pol-
skich medalie-
rów, zaprezen-
t o w a n y c h 

w trwającej od 24 czerwca do 21 lipca 
br. na Zamku Królewskim w Warsza-
wie wystawie kolekcji „Medalierzy pol-
scy. Mój Jan Paweł II 2014”. 

Organizatorami wystawy we współ-
pracy Zamku Królewskiego w Warsza-
wie są Muzeum Jana Pawła II i Pryma-
sa Wyszyńskiego w Warszawie, oraz 
S t o w a r z y s z e n i a  A b s o l w e n t ó w 
„DZIEŁO”- przy Fundacji Episkopatu 
Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia„ 
pod honorowym patronatem Jego 
Eminencji ks. Kardynała Kazimierza 
Nycza. Mecenasem wystawy jest Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. 

W swoim dorobku artystycznym 
Brat Wojtek Ziemnicki po raz kolejny 
udowodnił, że medalierstwo jest jego 
mocną stroną. Jedną z jego prac był 
projekt  medalu wykonany  przez Men-
nicę Warszawską dla upamiętnienia VI  
pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II do 
ojczyzny,  wręczony papieżowi podczas 
pobytu w Licheniu. Projekt medalu 
„Mój Jan Paweł II” wykonany i  wysta-
wiony w salach Zamku Królewskiego 
w Warszawie również  znalazł uznanie 
znawców i publiczności. 

Medal  o wymiarach 130x130 mm 
wykonany w brązie, a zatytułowany 
„Miłość mi wszystko wyjaśniła”,  
przedstawia  Jana Pawła II wpatrzone-
go w Jezusa - Największą Miłość, roz-
piętego na Krzyżu, który Święty Jan 
Paweł II  niesie przed sobą. Twarz Jego 
emanuje   miłosierdziem i miłością 
wobec Jezusa Chrystusa, któremu Oj-
ciec Święty służył w czasie  całego pon-
tyfikatu. Rewers medalu to rozłożona 
kartka, na której uwidoczniony jest 
herb papieża i zawarty cytat z mło-
dzieńczego wiersza Karola Wojtyły: 
„Miłość mi wszystko wyjaśniła,                                                                                     
Miłość wszystko rozwiązała - dlatego 
uwielbiam tę Miłość gdziekolwiek by 
przebywała”... 

Medal ma kształt ośmiokąta, co 
może być nawiązaniem do sarmackiej 
tradycji portretu trumiennego, może 
też przypominać ornament o ośmiu 
błogosławieństwach.  Oryginalnym 
i sugestywnym  rozwiązaniem jest 
przedstawienie pastorału-krucyfiksu 
jako rzeźby pełnej, wychodzącej 
z płaszczyzny medalu, co wskazuje, że 
najważniejszy jest Jezus Chrystus 
i Jego miłość. 

 

Dla  Brata  Wojciecha  Ziemnickie-
go obok  malarstwa i rzeźby, medalier-
stwo jest dodatkową techniką  prezen-
towania swej  twórczości. Brat Wojtek 
ma w swoim dorobku wiele prac ma-
larskich i rzeźb zdobiących wnętrza  
Kościołów w całej Polsce. Jestem prze-
konany, że o twórczości  Brata Wojcie-
cha, pełnej pasji i pozytywnej energii  
będziemy jeszcze  niejednokrotnie sły-
szeć. 

Bratu Wojtkowi życzymy  wielu 
sukcesów w tworzeniu  sztuki sakralnej 
i kultywowania chrześcijańskiej twór-
czości na chwałę Pana. 

 

Leszek Kucharski 
Delegat Rejonowy Rejonu DD3 

Sukces naszego brataSukces naszego brata   
 

Medal Wojciecha Ziemnickiego znalazł się wśród prac najwybitniejszych polskich medalierów 


