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Słowo Delegata Stanowego
dzie. Członkostwo w tym Stopniu to
przede wszystkim zobowiązanie do
realizacji każdej z zasad trzech stopni
Minął już rok od wydania pierwszego oraz dodatkowy wkład w praktykowanumeru biuletynu „Zbroja”. Pomysł nie zasad Stopnia Patriotycznego.
wydawania tego typu informatora powstał już na początku funkcjonowania To, co na zewnątrz najbardziej jest
Zakonu w Polsce. Trudniej było z jego widoczne, to nasz strój. Panowie Rycerealizacją. Dziś wkraczamy w kolejny rze mają do dyspozycji dwa stroje ofirozdział historii, wzbogacony doświad- cjalne. Ich wygląd, sposób noszenia
czeniem minionego roku oraz kolejny- i czas, w którym są wykorzystane regumi osobami, które tworzą zespół re- lują określone zasady, obowiązujące
dakcyjny. Gorąco dziękuję za zaanga- Rycerzy Stopnia Patriotycznego.
żowanie i ogromny wkład tym wszyst- W tym obszarze odstępstw nie ma.
kim, którzy wypełniali i wypełniają Jestem świadom jak strój oficjalny
wygląda oraz to , że posiadanie regastrony naszego biuletynu.
liów jest zaszczytem , z którego ja moListopad jest szczególnym miesiącem gę korzystać. Korzystać, to posiadać
w historii naszej ojczyzny. Radujemy swój własny - na wymiar przygotowany
się po raz kolejny rocznicą odzyskania – zestaw, o który dbam, i który we
Niepodległości. To wszystko jest okazją właściwy sposób używam. Trudno sodo zatrzymania się na chwilę nad istotą bie wyobrazić, by mężczyzna będący
Stopnia Patriotycznego oraz zadania- w służbach mundurowych nosił munmi, jakie stoją przed Panami Rycerza- dur w fatalnym stanie, w dowolnym
kolorze i w każdych okolicznościach,
mi Stopnia Patriotycznego.
które uzna za właściwe. Zawracam na
Pierwsza inicjacja Stopnia Patriotycz- to szczególną uwagę, ponieważ to strój
nego odbyła się w Nowym Jorku - w tym stopniu - w sposób zasadniczy
22 lutego 1900 r. Przystąpiło wtedy do wyróżnia członków naszego Zakonu.
ceremonii ponad 1300 kandydatów. Wszak nie chodzi o to, by posiadać
Jurysdykcja Polska cieszy się możliwo- Stopień dla samego stopnia ale, by
ścią samodzielnego organizowania należycie wywiązywać się z powinności
inicjacji na Stopień Patriotyczny od związanych z tym Stopniem.
11 listopada 2011 roku, kiedy to do ceremonii przystąpiło 24 Panów Rycerzy. Gotowość do działania oraz do udziału
Dzisiaj, po ostatniej inicjacji w dniu w dziełach realizowanych przez radę
18 października, liczba Rycerzy w tym lokalną dotyczy każdego rycerza. Dziastopniu to 350 mężczyzn. W całym łania związane z wydarzeniami patrioZakonie liczącym ponad 1 800 000 tycznymi, uroczystościami religijnymi,
członków ten zaszczytny stopień posia- to obszar, w którym Pan Rycerz powinien stawić się jako pierwszy do służda już przeszło 340 000 braci.
by. Jestem gotów i czekam na zadania
Pełnia naszego rycerstwa to stopień powierzone mi przez Wielkiego Rycetrzeci – Braterstwo. Warto pamiętać, rza, Kapelana czy innego funkcjonariuże wszystkie trzy stopnie są ze sobą sza.
bardzo mocno powiązane. Miłosierdzie
jest realizowane dzięki Jedności i Bra- Zwracam się zatem raz jeszcze do
terstwu. Trudno mówić o Jedności nie wszystkich Braci Panów Rycerzy Stopczyniąc Miłosierdzia i nie dbając o Bra- nia Patriotycznego, by z zaangażowaterstwo. Zasada Braterstwa możliwa niem realizowali zadania stojące przed
jest dzięki dziełom Miłosierdzia czy- każdym z nas.
nionym w duchu Jedności. Nie tak
dawno obchodziliśmy 75 rocznicę po- Już w niedługim czasie Marszałkowie
wstania w Polsce Państwa Podziemne- Stopnia Patriotycznego Pan Rycerz
go. Jeden z historyków mówiąc o feno- Stefan Otremba i Pan Rycerz Ryszard
menie tej organizacji wspominał, że jej Nosowicz przygotują i przekażą najistnienie nie byłoby możliwe bez Jed- istotniejsze informacje dotyczące zasad
ności, Braterstwa i Miłości do Polski. udziału Rycerzy Stopnia PatriotyczneOczywistym dla nas jest, iż Stopień go w uroczystościach. Wskażą terminy
Patriotyczny trudno realizować pomi- świąt i wydarzeń historycznych, w któjając Braterstwo, Jedność i Miłosier- rych powinni uczestniczyć. Powołane
Zacni Kapelani Rad
Bracia Rycerze,

ZBROJA

zostaną także drużyny w rejonach,
gdzie liczba członków pozwala na zrealizowanie tego kroku.
Listopad to także czas spotkania półrocznego Kapelanów Rad Lokalnych.
Będzie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń. Proszę Wielkich Rycerzy i Delegatów Rejonowych o spowodowanie, by informacja o spotkaniu
dotarła do wszystkich Kapłanów, zarówno tych, którzy są Kapelanami Rad
jak i tych, którzy wspomagają działalność Rycerzy oraz innych Kapłanów,
zainteresowanych naszym Zakonem.
Spotkanie półroczne Funkcjonariuszy
Stanowych i Delegatów Rejonowych
będzie miało miejsce w dniach 21 -23
listopada w Łodzi. Podsumowanie
działalności w nowym roku bratnim
oraz przygotowanie do realizacji zadań
w przyszłości, sprawy członkostwa
i programowe - te obszary będą przedmiotem naszego spotkania.
Dziękując wszystkim Braciom za zaangażowanie w realizację podjętych dzieł,
powierzam Waszej modlitewnej pamięci wszystko to, co czeka nas w najbliższym czasie.
Vivat Jezus!
Andrzej Anasiak
Delegat Stanowy w Polsce
Zakonu Rycerzy Kolumba
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Katecheza Kapelana
Katecheza 33
listopad 2014
Drodzy Bracia Rycerze,
Miesiąc listopad jest okazją do przemyśleń o rzeczach ostatecznych człowieka, a więc o tym, co czeka nas po
śmierci. Wiemy także, że istnieje związek tego, co po naszej śmierci z naszym
ziemskim życiem, z tym jak żyjemy i co
czynimy. Ponieważ dla większości
z Was życie przebiega w małżeństwie,
jest rzeczą ważną mieć dobre rozeznanie tego, co chrześcijanin powinien
czynić w małżeństwie jako mąż i ojciec
i jakie tu zasady obowiązują. W te listopadowe refleksje wpisuje się rozważanie dotyczące przekazu ludzkiego
życia, które stanowi istotną część powołania i życia małżonków. Poprzednia katecheza skierowała naszą myśl
w stronę pożycia małżeńskiego i obowiązujących w nim zasad. Obecna katecheza będzie kontynuacją tamtych
rozważań.
Temat, który mamy dziś omówić to
odpowiedzialne rodzicielstwo. Cóż to
takiego? Otóż odpowiedzialne rodzicielstwo to decyzja małżonków (i oczywiście późniejsza realizacja owej decyzji) co do kształtu życia rodzinnego,
a dokładnie tego na jaką liczbę potomstwa decydują się małżonkowie oraz
tego kiedy pragną tę decyzję zrealizować. Małżonkowie winni tę decyzję
podjąć sami: to jest ich przywilej i prawo a państwo nie ma uprawnienia, by
w taką decyzję ingerować (co często,
niestety, w mniej lub bardziej zawoalowany sposób ma miejsce). Decyzja
choć należy do małżonków i jest ich
uprawnieniem nie jest jednak decyzją
zupełnie dowolną. Istnieją bowiem
pewne czynniki, które małżonkowie
winni uwzględnić po to, by ich rodzicielstwo miało charakter odpowiedzialny. Jakie to czynniki? Wymienia je
Encyklika „Humanae vitae” (HV 10):
”Jeżeli zaś z kolei uwzględnimy warunki fizyczne, ekonomiczne, psychologiczne i społeczne, należy uznać, że ci
małżonkowie realizują odpowiedzialne
rodzicielstwo, którzy kierując się roztropnym namysłem i wielkodusznością, decydują się na przyjęcie liczniejszego potomstwa, albo też, dla ważnych przyczyn i przy poszanowaniu
nakazów moralnych, postanawiają
okresowo lub nawet na czas nieograniczony, unikać zrodzenia dalszego
dziecka.” Czytając te słowa dowiadujemy się, że w swej decyzji dotyczącej
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Ks. prof. dr hab. Tomasz Kraj

kształtu rodziny małżonkowie winni
wziąć pod uwagę pewne uwarunkowania, takie jak własne zdrowie i siły,
warunki ekonomiczne, w których żyją,
własne uwarunkowania psychologiczne i warunki społeczne (dla przykładu
inną decyzję mogą małżonkowie podejmować, gdy mamy pokój i pomyślny rozwój, a inną gdy wokół szaleje
konflikt zbrojny).
Gdy popatrzeć na podane warunki,
można by dojść do wniosku, że są one
raczej zniechęcające i usprawiedliwiające powstrzymanie się od przekazu
życia, i najlepiej byłoby mieć jak najmniejszą liczbę dzieci, albo w ogóle ich
nie mieć. Tymczasem encyklika Pawła
VI mówi także o wielkoduszności małżonków, która winna charakteryzować
podjętą decyzję. Bycie małżonkiem to
nie tylko pewien (najpopularniejszy)
sposób życia ludzi, ale to także powołanie, które człowiek otrzymuje od Boga,
a więc zadanie, z którym wiąże się trud
i wyrzeczenie. Będąc zaś wezwanym
człowiek (a zwłaszcza chrześcijanin)
nie tylko otrzymuje od Boga zadanie,
ale także pomoc do jego wypełnienia.
Nie znajduje się więc w sytuacji, w której Ktoś nakłada na niego obowiązek
i zostawia samemu sobie. O ile jest
trudno realizować owo zadanie pozostając bez pomocy, o tyle chrześcijanin
ma zapewnioną pomoc, która płynie
od Boga w postaci łaski, przez którą
wspiera On ludzkie wysiłki i uzdolnienia. Mowa jest tu przede wszystkim
o łasce sakramentu małżeństwa. W tej
perspektywie widać, jak bardzo tracą
ci, którzy nie zawierają sakramentalnego małżeństwa: wchodzą na drogę, na
której są wielkie wymagania, tak duże,

że wydają się one nieraz ponad ludzkie
siły i kroczą nią sami, pozbawiając się
mocy obficie płynącej od Boga poprzez
sakrament małżeństwa – taki jest, niestety, ich własny wybór. Patrząc z perspektywy takich związków, w których
brak obecności Boga, można rzeczywiście dojść do wniosku, że pewne wymagania stawiane małżonkom, zwłaszcza wymaganie, któremu na imię odpowiedzialne rodzicielstwo, jest czymś
ponad ludzkie siły; że to jakiś ideał nie
do zrealizowania w realnym świecie.
Do podobnego wniosku mogą też dojść
ci małżonkowie, którzy choć zawarli
sakramentalny związek małżeński, to
jednak zapomnieli, iż działa on przez
całe ich życie i z łaski tego sakramentu
po prostu nie korzystają ani o nią nie
proszą. Wtedy wiele rzeczy może się
wydawać nadmiernie uciążliwych, może być uznane za wymaganie nie do
zrealizowania w codziennej praktyce
małżeńskiej i rodzinnej.
Chociaż w zagadnieniu tym jest wiele
ważnych treści, na jedną rzecz pragnę
jeszcze zwrócić Waszą uwagę. Paweł VI
pisze, iż Kościół akceptuje sytuację,
w której małżonkowie „dla ważnych
przyczyn postanawiają okresowo lub
nawet na czas nieograniczony, unikać
zrodzenia dalszego dziecka”. Różne
sytuacje zdarzają się w ludzkim życiu.
Może się też zdarzyć, iż małżonkowie
są świadomi, że ich stan zdrowotny
może spowodować, że dziecko może
przyjść na świat z poważnymi zaburzeniami zdrowotnymi. W takiej sytuacji
mogą się na pewien czas albo nawet na
zawsze powstrzymać od decyzji o przekazaniu życia. Mogą taką decyzję podjąć i jest ona w pełni usprawiedliwiona.
(Oczywiście mogą w takiej ryzykownej
sytuacji także zdecydować się na przekaz życia, które będą chcieli przyjąć
z miłością niezależnie od tego, jakie
zaburzenia mogą wystąpić u dziecka.
Nie mogą natomiast decydować się na
takie ryzyko zakładając, że jeśli się
okaże, np. w wyniku diagnozy prenatalnej, iż dziecko jest poważnie chore,
to się zdecydują na aborcję, czyli na
zabicie tego dziecka – a z takimi sytuacjami mamy czasem do czynienia).
Dlaczego należy zwrócić uwagę na ten
aspekt odpowiedzialnego rodzicielstwa, który związany jest z ryzykiem
poważnej choroby u potomstwa? Ponieważ sytuacja ta zmusza nas do zachowania dystansu wobec możliwych
ocen cudzego postępowania. I dziś
zdarzają się małżeństwa, w których nie
ma dzieci.
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Czasem dzieje się to z powodu egoistycznych postaw małżonków (DINKS
– doubleincome no kids – amerykańskie wyrażenie oznaczające dosłownie:
podwójny dochód, brak dzieci. Jest to
postawa ludzi nastawionych na karierę
lub dobrobyt materialny, gdzie obecność dziecka miałaby być przeszkodą w
osiągnięciu takich celów). Nie musi
jednak wcale być tak, że są to powody
jedynie egoistyczne. Te powody mogą
wynikać także z odpowiedzialności
i miłości małżonków. A ponieważ powody te są natury intymnej, wielu ludzi, zewnętrznych obserwatorów, ich
po prostu nie zna. Świadomość tych

faktów winna więc wpływać na daleko
posuniętą wstrzemięźliwość w osądzaniu innych. Niektóre sądy mogą bowiem być bardzo niesprawiedliwe
i przyczyniać się do wzrostu cierpienia
małżonków wystarczająco już doświadczonych przez los.
To krótkie rozważanie dotyczące odpowiedzialnego rodzicielstwa przypomina nam naukę Kościoła dotyczącą życia
małżeńskiego. Widać wyraźnie, iż Kościół wcale nie opowiada się za tym, by
małżonkowie mieli jak największą liczbę potomstwa niezależnie od warunków, w których żyją (co często w złej
wierze przypisuje się Kościołowi z za-

miarem zniechęcenia ludzi do moralnego nauczania Kościoła katolickiego).
Dlatego jest rzeczą niezmiernie ważną,
by tę naukę znali ci, którzy wzięli na
siebie obowiązek obrony Kościoła
przed różnymi formami niesprawiedliwości, a więc między innymi Rycerze
Kolumba. Dobrze byłoby także pomyśleć o samodzielnym pogłębieniu przypomnianej tu nauki, bo są to sprawy
naprawdę ważne.
Wszystkie katechezy są dostępne
na stronie:
www.RycerzeKolumba.com

Dyrektor proponuje
spotkać się nimi, zapytać o ich potrzeby, zapewnić o łączności z Nimi i udowodnić, że nie ma ważniejszej rzeczy
niż opieka nad żoną i rodziną zmarłego
rycerza.

Zacni Bracia
Za nami miesiąc październik, miesiąc
modlitwy różańcowej. Z radością przyjąłem informację, że wiele rad i wielu
rycerzy podjęło działanie zaproponowane przez Delegata Stanowego Andrzeja Anasiaka, jak również skorzystało z rozważań różańcowych przygotowanych przez Rafała Tracza - Dyrektora ds. Kościoła.
Przed nami miesiąc listopad. Jest to
miesiąc poświęcony modlitwom za
zmarłych. Zachęcam rady, aby przygotowały Mszę Świętą ofiarowaną za
zmarłych Rycerzy Kolumba i członków
ich rodzin. Zadbajmy o to, aby na tą
uroczystość zaprosić rodziny zmarłych
rycerzy. Jest to właściwy moment aby
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Gratuluję braciom, którzy w miesiącu
październiku dostąpili zaszczytu przyjęcia do stopnia patriotycznego. Doświadczenie z Łodzi pokazuje, że pomimo ogromnego zaangażowania Rady
Stanowej potrzebna jest ciągła praca
nad zadbaniem o ceremoniały rycerskie, a w sposób szczególny o strój noszony przez Rycerzy Kolumba na uroczystościach. Dlatego zachęcam do
kontaktu mailowego:
rady@rycerzekolumba.com z Dyrektorem ds. Rad Dariuszem Kosińskim.
Pozwoli to na właściwe przygotowanie
delegacji Rycerzy Kolumba do obchodów Święta Niepodległości.

puta: mlodziez@rycerzekolumba.com,
który odpowie na wszystkie pytania
dotyczące tej imprezy.
Wielu rycerzy włączyło się w przygotowanie spotkań z kanadyjską obrończynią życia Mary Wagner. Możliwość
wysłuchania jej świadectwa powinna
zmotywować nas do podjęcia aktywnych działań. Zachęcam rady do podjęcia modlitwy w obronie życia, a także
do oglądania i rozpropagowywania
viedeoblogów przygotowywanych
przez naszego brata Antoniego Ziębę.
Są one dostępne na stronie
www.pro-life.pl

Jako pion programowy będziemy
wspierać Was swoim doświadczeniem,
a także radą w podejmowanych przez
Was zadaniach. Przypominam także
o comiesięcznym newsletterze, który
może otrzymywać każdy rycerz po
przesłaniu imienia, nazwiska i numeru
Pragnę także poinformować i zachęcić członkowskiego na adres e-mail:
rady do promowania w swoich para- programy@rycerzekolumba.com
fiach VI Mistrzostw Polski Ministrantów w szachach. Szczegółowy program
i regulamin został udostępniony przez Krzysztof Zuba
Dyrektora ds. Młodzieży Romana Ka- Dyrektor ds. Programowych
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Rozmowa z bp. Janem Wątrobą
Jako ludzie wierzący wiemy, że niezwykle skuteczną bronią jest modlitwa...
Rozmowa z JE Ks. Bp. Janem
Rzeczywiście może być
Wątrobą, ordynariuszem Diecetak, że negatywny stosunek do
zji Rzeszowskiej, Rycerzem Kolumba, przewodniczącym Rady rodziny może być echem złych
ds. Rodziny Konferencji Episkodoświadczeń we własnej rodzinie
patu Polski
w dzieciństwie czy młodości.
Jako ludzie wierzący nie
mamy wątpliwości, że rodzina
jest rzeczywistością, którą trzeba
i warto chronić. Jak przekonać
do tego środowiska, dla których
to wcale nie jest takie oczywiste?

Obawiam się jednak, że na to nakłada się jeszcze celowe działanie
polityków i ideologów, którego
celem jest osłabienie rodziny, bo
silna, kochająca się rodzina nie
będzie dawała sobą manipulować, nie będzie sięgała po anty-

Nie wiem, jak je przekonać. koncepcję, pornografię, aborcję,
Można przede wszystkim opierać się eutanazję, a więc ci, którzy nana osobistym doświadczeniu, dostęp- kręcają ten biznes, na takiej ronym każdemu człowiekowi. Wiemy, dzinie nie zarobią.
jak wzrastaliśmy, w jakim środowisku
to się działo i do końca życia będziemy
nieśli doświadczenie własnej rodziny.
Wracamy myślą do dzieciństwa, do
czasów młodości i każdy uczciwy człowiek musi powiedzieć, że całe wyposażenie na dorosłość otrzymał w rodzinie. Do tej pory wydawało się, że nie
trzeba nikogo o tym przekonywać, że
środowisko rodzinne – ojciec, mama,
rodzeństwo, dziadkowie – to szkoła,
w której uczymy się najbardziej podstawowych relacji międzyludzkich,
uczymy się, także na błędach, poznawać siebie, uczymy się głównie na
przykładzie. Nie potrafię wskazać innej
metody przekonywania nieprzekona-

Zaprzeczyć temu się nie da i pewnie
jest to właściwa intuicja, że jest to zor-

a w ostatnim czasie ideologia
gender…

ganizowane działanie środowisk, które

U podstaw tej ideologii tkwi redefi-

– nastawione na biznes – nie patrzą na nicja małżeństwa i rodziny. Przez wieki
koszty. Bolączką naszej cywilizacji jest wydawało się tak oczywiste, że małżeńkonsumizm. Gromadzenie jak najwięk- stwo to związek mężczyzny i kobiety,
szej ilości doznań, używanie, nabywa- że rodzina jest oparta na monogamicznie, bez dawania siebie innym, bez nym małżeństwie, które dla katolików
wyrzeczenia. Ktoś, ko chce z tego czer- jest sakramentem. Dzisiaj ta ideologia
pać zyski, zrobi wszystko, by osłabić to, próbuje podawać nowe definicje: małco jest jeszcze mocne, a to co zdrowe – żeństwem próbuje nazywać jakiekolpozbawić tej cechy. Dla mnie byłoby to wiek związki między ludźmi, w konsejednak demoniczne działanie, znak kwencji czego rodzina już nie ma być
strasznej degeneracji tych, którzy po- wspólnotą, której fundamentem jest
dejmują działania zmierzające do ma- związek mężczyzny i kobiety. Tu tkwi
nipulowania drugim człowiekiem.

korzeń zła.
Próbuje się też redefiniować

nych, jak świadectwo życia szczęśliwych małżonków. Być może ci, którzy

Nie da się ukryć, że rodzina

pojęcie płci.

w sposób bezpodstawny próbują zrzu- jest polem – być może najważ-

To prawda. Przez wieki wydawało

cić winę za różne patologie na małżeń- niejszym, a na pewno jednym się oczywiste, że człowiek rodzi się jako
stwo i rodzinę, nie mieli szczęścia z najważniejszych – konfrontacji mężczyzna i kobieta i że Bóg wpisał to
wzrastać w zdrowej rodzinie, doświad- cywilizacji
czyli w swoich rodzinach przykrych śmierci.
chwil, kryzysów.
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życia
Imiona

z

cywilizacją w ludzką naturę. Że to są uwarunkocywilizacji wania biologiczne, a nie kulturowe,

śmierci to aborcja, eutanazja, i

nie

mogą

być

przedmiotem
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dowolnego wyboru człowieka. Dzi- w postaci becikowego czy nawet zapo- niśmy robić, aby chronić rodzinę,
siaj komuś zależy, by przewrócić ten wiedzi, że będą nowe przedszkola przyczynić się do poprawy jej syporządek i wszystko uczynić względ- i żłobki – piękne, ale bez podstawy tuacji?
nym. Wszystko ma być płynne, względ- ekonomicznej, bo nie bardzo wiadomo,
ne, aż do momentu, kiedy ja sam zde- skąd wziąć na to pieniądze – to nie
cyduję, czy chcę być kobietą czy męż- wystarczy. Żłobki są w wielu przypadczyzną. Konsekwencją tego jest bardzo kach koniecznością, ale o wiele zdroniebezpieczne przerzucenie odpowie- wiej byłoby, gdyby to matka mogła
dzialności za nieład moralny na rodzi- wychowywać dziecko, gdyby urlop wynę, ale także na religię. Ta ideologia chowawczy nie skutkował groźbą utragłosi, że wszelkie niesprawiedliwości, ty miejsca pracy, a w naszej rzeczywiucisk, przemoc, są spowodowane przez stości bardzo często tak jest. Jeśli jedklasyczny model rodziny, a rzekomo nym z podstawowych pytań, jakie prajest to również podtrzymywane przez codawca zadaje młodej kobiecie, jest
religię. A zatem trzeba doprowadzić do pytanie o to, czy ma zamiar rodzić
obalenia stereotypowych ról w małżeń- dzieci, to jest to przejaw patologii, któstwie i rodzinie, w ogóle do obalenia ra będzie odstraszać od rodzicielstwa
stereotypowego modelu małżeństwa małżonków, z natury rzeczy pragnąi rodziny. Tyle, że na pytanie „co cych mieć dzieci. Małżonkowie muszą
w zamian?”, nie pada żadna odpo- mieć pewność, że urodzenie dziecka
wiedź. „To się zobaczy” – zdają się mó- czy kolejne dziecko w rodzinie to nie
wić promotorzy tej ideologii. To jest jest zagrożenie ani tym bardziej żadna
skrajny nihilizm, który jest zagroże- patologia. Muszą czuć wielką życzliniem, przed którym wszyscy musimy wość nie tylko ze strony najbliższej
się bronić i próbujemy to czynić.
Na to w Polsce nakładają się
zjawiska społeczne, które powodują, że sytuacja polskich rodzin
nie jest łatwa. Tyle mówi się
o polityce prorodzinnej, ale niewiele z tego wynika. Dramatyczna sytuacja demograficzna, trudna sytuacja materialna rodzin,

rodziny, ale także państwa. Inaczej
sprawdzą się najczarniejsze prognozy,
że za kilkadziesiąt lat liczba Polaków
bardzo zmaleje, a jednocześnie w sposób skokowy wzrośnie odsetek osób
starszych. A zatem zabraknie ludzi
młodych, którzy będą pracować na
starszych.

Widziałbym dwa podstawowe kierunki. Pierwszy to obrona rodziny
przed niebezpieczeństwami, które się
zbliżają. A zatem zaangażowanie na
rzecz odrzucenia projektów ustaw uderzających w rodzinę, do których
uchwalenia nie można dopuścić. Potrzebna jest aktywna postawa ludzi,
którzy dadzą świadectwo przez swój
podpis czy udział w akcjach protestacyjnych. Wiem, że Rycerze Kolumba
włączają się w tego typu działania. To
jest ujęcie problemu od strony negatywnej – wobec zagrożenia musimy
być jak ta zbroja, musimy dać odpór
złu, mieć świadomość, że ono istnieje.
Chowanie głowy w piasek niczego nie
uratuje. Musimy trzymać rękę na pulsie, bo zło najszybciej szerzy się wtedy,
gdy milczą ludzie dobrzy. Zło jest osobowe, identyfikuje się z konkretnymi
ludźmi. Ono działa i liczy na to, że my
prześpimy sprawę. Drugi kierunek to
pozytywna promocja rodziny. To wielkie zadanie dla wszystkich chrześcijan,
katolików, także dla Zakonu Rycerzy
Kolumba. Nie ma lepszej promocji
rodziny jak szczęśliwe małżeństwo,
radośni małżonkowie, dzietne rodziny.

Obraz, który – siłą rzeczy To jest promocja rodziny, która nie jest

bezrobocie, emigracja zarobkowa skrótowo – zarysowaliśmy, nie dla nikogo problemem. Często, gdy
itd. – te zjawiska niszczą dziś jest wesoły, ale dla osoby wierzą- mówimy o rodzinach wielodzietnych,
fundamenty
Kościół

zdrowej

rodziny. cej jest to wyzwanie i zadanie. natychmiast nasuwa się skojarzenie, że

niejednokrotnie

dawał Rozmawiamy dla biuletynu Zako- jest to rodzina, która stwarza problemy

temu wyraz, że widzi tę sytuację nu Rycerzy Kolumba „Zbroja”. innym i trzeba jakoś jej pomóc. Trzeba
i napawa Go ona troską.

Dla Zakonu działania na rzecz odwrócić ten sposób patrzenia. Rodzi-

Zdecydowanie tak. Wiele razy mówiliśmy o tym, że brakuje w Polsce
dalekowzrocznej i kompletnej polityki
prorodzinnej.

Doraźne

działania

ZBROJA

rodziny

były

zawsze

jednym na dzietna, radosna, choć niewolna od

z priorytetów. Dlatego na koniec problemów - to jest największy skarb
chciałbym prosić Księdza Bisku- dla narodu, dla nas wszystkich. To najpa o słowo do Rycerzy: co powin- pi ę kn i ej s za

p ro moc ja

ro d z iny .

6

www.RycerzeKolumba.com
Ukazywanie piękna, bogactwa ro- każdy z nich już na starcie otrzymuje to i dzisiaj taką modlitwą możemy oddziny, ale także dopominanie się o do ręki niezwykłą broń – różaniec. Pan wrócić zagrożenia. Mobilizujmy się do
sprzyjający klimat dla jej rozwoju, wal- czeka na naszą modlitwę. To kolejna takiej modlitwy, a Rycerze wiedzą, jak
ka o ustawodawstwo sprzyjające rodzi- przestrzeń do działania dla Rycerzy to robić.
nie - tu widzę pole do działania dla – by przez osobistą, rodzinną, wspólwszelkich stowarzyszeń, bractw, ru- notową modlitwę, przez własne życie
chów, zakonów. Jako ludzie wierzący sakramentalne, budowali cywilizację

Bardzo dziękuję, Księże Biskupie, za rozmowę.

wiemy, że niezwykle skuteczną bronią miłości. Taka modlitwa góry przenosi.

Rozmawiał Jaromir Kwiatkowski

jest modlitwa, czego Rycerzom Kolum- Jeśli kiedyś modlitwa różańcowa za-

Fot. Tadeusz Poźniak

ba nie trzeba przypominać, bowiem trzymała flotyllę turecką pod Lepanto,

W służbie Bogu
jest wkład pracy Braci Rady 15015 im.
Św. Ojca Pio w nowo wybudowaną
Kaplicę pogrzebową, a także plebanię
w Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Starachowicach. Praca Rycerzy
na każdym etapie jej budowy budzi
podziw i uznanie wszystkich, którzy
wiedzą jak trudne są inwestycje - przy
ograniczonych środkach finansowych Rycerze Kolumba Rejonu trze- niewielkiej Parafii liczącej około tysiąciego: Skarżyska Kościelnego, ca wiernych.
Skarżyska Kamiennej i Starachowic w służbie Bogu i wspól- Przywołując historię początków rozwonotom parafialnym.
ju naszego Rejonu należy zauważyć
niezwykłe zaangażowanie członków
Rycerze Kolumba Rejonu DD3 to mie- drugiej pod względem stażu Rady 145szanka rutyny i młodości, którą tworzą 77 im. Matki Boskiej Ostrobramskiej
Rady powstałe w początkach zawiązy- działającej przy Sanktuarium Matki
wania się Zakonu w Polsce, oraz nowo Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku
powstała Rada z kilkumiesięcznym Kamiennej. Znaczące własne wsparcie
stażem działalności. Proces ewangeli- finansowe, ale nade wszystko okazyzacji katolickich mężczyzn w jednej wana pomoc Proboszczowi w pozyskiz pierwszych Rad stał się możliwy dzię- waniu sponsorów rozbudowy Sanktuki ogromnemu zaangażowaniu stara- arium pozwoliły na wybudowanie barchowickich pionierów Rycerstwa, któ- dzo potrzebnego Domu Pielgrzyma,
rzy poświęcili bardzo wiele godzin pra- gdzie mogą przenocować przybywający
cy na rzecz Zakonu, począwszy od 200- z różnych zakątków Polski i Świata
6 r. Rycerze Kolumba Rady 14023 im. Pielgrzymi. Pomoc przy odnowieniu
Papieża Jana Pawła II w Starachowi- Sanktuarium przed nadaniem jej godcach mogą z dumą powiedzieć, że to ności Bazyliki Mniejszej ma szczególną
dzięki nim i ich wielkiemu poświęce- wymowę i wartość w ocenie całej
niu, którego rezultatem było powołanie wspólnoty Parafialnej. Przykłady wielZespołów Inicjacyjnych I, II i III Stop- kich dokonań najstarszych Rad w Renia jako warunku niezbędnego do po- jonie stały się dla Rady 15281 im. Święwołania nowych Rycerzy, dali podsta- tej Trójcy przy Parafii Św. Trójcy
wy tworzenia nowych struktur Rycer- w Skarżysku Kościelnym inspiracją
stwa w całej Polsce. Rada 14023 jest wspierania swojego Proboszcza we
jedną z niewielu Rad w świecie, które wszystkich przedsięwzięciach dotycząposiadają zespoły inicjacyjne wszyst- cych gruntownej renowacji i odnowiekich trzech Stopni, a przez blisko 9 lat nia zabytkowego XVII- wiecznego Kobyła jedyną w Polsce, która posiadała ścioła i przyległego do niego terenu,
Zespół Inicjacyjny III Stopnia. Przykła- wraz z obiektami służącymi miejscodem wielkiego wysiłku i determinacji wej wspólnocie Parafialnej. W tym
w działaniu Rycerzy naszego Rejonu kontekście najmłodsza stażem Rada
na przestrzeni ostatnich kilku latach 15894 im. Św. Barbary w Parafii

ZBROJA

Wszystkich Św. w Starachowicach,
działająca od kilku miesięcy jako trzecia z kolei w Starachowicach ma możliwość czerpania z doświadczenia i wiedzy starszych Rycerzy. Jest to także
dobry przykład właściwej drogi rozwoju Rycerstwa, którego filarem jest Miłosierdzie. Uczestnicząc we wspólnych
modlitwach budujemy naszą Duchowość, wprowadzając zarazem do naszego codziennego życia wiele nowatorskich programów. Jeden z nich to
program „ Mosty Jedności i Braterstwa” polegający na wspólnej modlitwie Różańcowej o określonej porze
i w określonej intencji. Kolejnym jest
prowadzenie przez Rycerzy w miesiącu
październiku Modlitw Różańcowych
we wszystkich Parafiach, z których
wywodzą się Rycerze Kolumba. Zwyczaj ten stał się stałą ważną formą aktywizacji duchowej naszego Rejonu
i jest dobrze odbieraną promocją Zakonu w Parafiach, które nie mają jeszcze swoich Rad. Miłosierdzie to także
wsparcie duchowe i materialne najbardziej potrzebujących, samotnych, chorych a także rodzin wielodzietnych.
Fundowane przez Rycerzy posiłki dla
uczniów, zakup opału, leków bądź regulowanie niezapłaconych rachunków
za media dla najuboższych i niezaradnych życiowo to priorytety działania
wszystkich Rad Rejonu DD3. Kolejnym ze znaczących i mocno wypływających z serca uczynkiem jest zapewnienie potrzebującym uczniom bezpłatnych śniadań. Programem tym
objęto kilkudziesięciu uczniów w kilku
placówkach. Nadrzędnym jednak programem naszego Rejonu jest wdrożony
przez Radę starachowicką program
„Braterstwo na co Dzień” umożliwiający dzielenie się z innymi swoimi talentami jak również doskonalenie
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własnych umiejętności. Bogactwo chowości

rycerzy naszego Rejonu.

i różnorodność talentów, jakie wnoszą Drugim ważnym momentem integracji
Rycerze daje wprost nieograniczone i budowania naszej duchowości była
możliwości realizacji pomysłów i pro- uroczystość

nadania

Sanktuarium

jektów wzajemnej pomocy. Przykła- Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżydem takiego działania są „ Białe Nie- sku

Kamiennej

godności

Bazyliki

dziele”, w których medycy wykonują Mniejszej, w której uczestniczyła spora
darmowe podstawowe badania profi- reprezentacja naszego Rejonu. W swolaktyczne. W poprzednim roku były to jej pracy staramy się o pozyskanie nochoroby układu krążenia, a w tym roku wych Rycerzy i spełnienie tym samym
„Biała Niedziela” będzie dedykowana wizji naszego założyciela Ks. Michaela
naszym matkom i żonom, umożliwia- McGivney’a, który pragnął zaprosić do
jąc im bezpłatne poddanie się bada- Rycerstwa jak najszerszą rzeszę Katoniom mammograficznym.

lickich mężczyzn. My także chcemy, by

Obecny Rok Bratni w Rejonie DD3
chcemy wykorzystać na scementowanie wchodzących w jego skład Rad,
zarówno poprzez wspólne programy,
jak również spotkania funkcjonariuszy
i członków. Dotychczas odbyły się dwa
takie spotkania. Ponadto Rady Starachowickie przygotowały i wspólnie
ufundowały obiad dla blisko 200 osobowej grupy Pielgrzymów w tegorocznej Pielgrzymce na Jasną Górę. Pomoc
bliźnim to także duchowe i modlitewne
wsparcie. Wielki zaszczyt goszczenia
w naszym Rejonie obrazu M.B.N.P.
z Quebec stał się punktem wyjścia do
pogłębienia wiary nas i tysięcy chrześcijan z naszych wspólnot Parafial-

każda Parafia miała własną Radę Rycerzy Kolumba. Służą temu Rycerskie
Niedziele. Wśród bardzo ważnych wydarzeń należy wspomnieć uroczystości
parafialne, pielgrzymki do miejsc kultu
świętego, odpusty i święta kościelne,
w czasie których manifestujemy naszą
jedność i wierność nauce Kościoła Powszechnego. W naszej działalności
pamiętamy o naszych braciach Rycerzach Kolumba, którzy odeszli do domu
Pana modląc się o ich zbawienie i odwiedzając ich groby. Mamy nadzieję,
że nasza codzienna praca w Rycerstwie
w obecnym roku bratnim pozwoli na
poszerzenie naszego Zakonu o kolejnych Rycerzy i nowe Rady.

nych, którzy razem z Rycerzami Kolumba adorowali Niepokalaną Matkę
dziękując za jej pośrednictwem Bogu
za otrzymane dary i łaski. Ponad dwumiesięczna

Peregrynacja

M.B.N.P. z Quebec

Leszek Kucharski

obrazu

stała się bardzo

ważnym elementem budowania

ZBROJA

Vivat Jezus!

Delegat Rejonowy DD3

du-
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Stopień Patriotyczny w Łodzi
W sobotę 18 października 2014 czwartego przykazania, które zobo- lencja stwierdził, że czas spotkania
roku w Łodzi odbyła się uroczystość wiązuje nas, aby czcić ojca i matkę…”

rycerzy nie jest przypadkowy, 12 paź-

przyjęcia stopnia patriotycznego przez

dziernika obchodziliśmy rocznicę wy-

ponad stu Kapelanów i Braci Rycerzy
z Jurysdykcji Polskiej.

Na koniec Mszy Świętej Biskup
Pomocniczy Senior Archidiecezji Łódzkiej Adam Lepa skierował słowo do

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Rycerzy Kolumba, pozdrawiając ich
Świętej, której przewodniczyli w kon- w imieniu Arcybiskupa Marka Jędracelebrze z gospodarzem, proboszczem szewskiego.
kościoła Świętych Piotra i Pawła, ks.
kan. Wiesławem Kamińskim, kapelani
Rycerzy Kolumba. Ksiądz Wiesław
w homilii przypomniał słowa Jana
Pawła II definiujące istotę patriotyzmu: „Jeśli pytamy o miejsce patriotyzmu w Dekalogu, to odpowiedź jest
jednoznaczna: wchodzi on w zakres

boru Papieża - Świętego Jana Pawła II,
a 19 października obchodzić będziemy
30. rocznicę zamordowania Błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Ci dwaj
patronowie są wspaniałymi przykładami

Polaków

Ksiądz Biskup przypomniał Ryce- patriotów i na
rzom, że są członkami największej na pewno są doświecie organizacji mężczyzn katoli- brymi patroków i w związku z tym, przed nimi, nami ogólnojako świeckimi stoją wielkie wyzwania polskiego spoi zadania, z których bardzo ważne jest tkania Rycerzy
świadectwo patriotyzmu. Jego Eksce- Kolumba.

Rada 15527 w Słupsku
czynnie w niej uczestniczą podczas nia relikwii pod przewodnictwem
Mszy Świętych niedzielnych. Rycerzy ks. bpa Krzysztofa Zadarko, 18 paźKolumba w parafii NSJ w Słupsku sta- dziernika 2014 roku, Rycerze Kolumba
rają się być zawsze tam gdzie są po- wystawili poczet sztandarowy i aktywtrzebni. W ostatnim czasie zorganizo- nie włączyli się w liturgię.
wali parafialną zbiórkę makulatury,
W skład słupskiej Rady wchodzi z której dochód został przeznaczony na
między innymi Okrągły Stół Rycerzy wsparcie budowy studni w Sudanie.
Kolumba, działający przy parafii Najświętszego Serca Jezusa, której proboszczem jest ks. Jerzy Urbański
(kapelan rycerzy). Do Okrągłego Stołu
należy dziesięciu rycerzy, którym przewodniczy brat Zdzisław Kodzia. Bracia

Przygotowując się do uroczystości
przyjęcia przez parafię relikwii bł. ks.
Jerzego Popiełuszki bracia wymalowali
dwa pomieszczenia przykościelnej zakrystii. Podczas uroczystości przekaza-

biorą czynny odział w życiu wspólnoty
parafialnej, angażując się w akcje
o rożnym charakterze. W każdą I sobotę miesiąca uczestniczą w nabożeństwach fatimskich jako asysta honorowa w czasie procesji. Bracia przygotowują także Liturgię Słowa a potem

ZBROJA
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Obrońcy życia kontra rzeszowski szpital
Czy aborcję wolno nazywać zabijaniem...
Dziś w Polsce (w odróżnieniu pierwszej rozprawy cywilnej przed Sąod Kanady, co uświadomiła nam dem Okręgowym w Rzeszowie. Sąd
goszcząca niedawno w naszym nakazał działaczom pro-life przeprosić
kraju Mary Wagner) nie idzie się szpital Pro-Familia. Jacek Kotula
jeszcze do więzienia za działania i Przemysław Sycz mają opublikować
na rzecz obrony życia poczętego. na łamach „Gazety Wyborczej” i regioAle działalność pro-life ma już nalnych dzienników oświadczenie, że
także i u nas swoją konkretną przekazując opinii publicznej podczas
cenę, o czym przekonali się dwaj pikiet szereg informacji związanych niem, jak nie zabójstwem (zdaniem np.
rzeszowscy

działacze

Fundacji z funkcjonowaniem szpitala Pro- Wojciecha Cejrowskiego, bardziej pre-

PRO – Prawo do Życia: Jacek Ko- Familia, naruszyli dobre imię placów- cyzyjne jest słowo „morderstwo”)?
tula i nasz brat Rycerz, Przemy- ki. Sąd zasądził też od pozwanych na I nie jest tu istotny stan zdrowia tych
sław Sycz, członek Rady 15268 rzecz powoda po 788 zł 50 gr tytułem dzieci – to, że być może umarłyby zaim. Św. Królowej Jadwigi w Rze- zwrotu kosztów procesu. Na dodatek raz po urodzeniu. Zabójstwo pozostaje
szowie.

sędzia Magdalena Kocój utajniła uza- zabójstwem, bez względu na to, jakich

Ale po kolei. W styczniu br. położna sadnienie wyroku.

eufemizmów – w rodzaju „terminacji

Na korytarzu sądowym rzeszow- ciąży” – będą używać lekarze dokonunego Pro-Familia, Agata Rejman, po- skich obrońców życia wsparła swoją jący aborcji.
z rzeszowskiego Szpitala Specjalistycz-

wiadomiła opinię publiczną, że w tej obecnością i modlitwą różańcową

Sąd przemówił „językiem ma-

placówce dokonano kilku aborcji dzie- m.in. Mary Wagner, obrończyni życia z fii aborcyjnej”
ci, u których stwierdzono wady rozwo- Kanady, która spędziła 22 miesiące

Solidarność z Kotulą i Syczem wyw
więzieniu
za
naruszenie
strefy
jowe. Zdaniem dyrekcji szpitala, choraziło już wiele osób i środowisk. Wydziło o tzw. terminacje ciąż chorych ochronnej wokół jednej z klinik abor- rok skrytykował m.in. abp Henryk Hodzieci, które i tak by nie przeżyły; wy- cyjnych w Toronto. Mary Wagner we- ser, biskup warszawsko-praski oraz
konano je zgodnie z obowiązującym szła na jej teren, modliła się na różań- lekarz, który stwierdził, że żaden wyw Polsce prawem, a zatem obrońcy cu, próbowała rozmawiać z kobietami rok nie jest w stanie zmienić faktów.
życia nie mają prawa mówić, że w Pro- chcącymi dokonać aborcji i odwieść je A fakty „są uparte” – aborcja jest zaFamilii zabija się dzieci poczęte. Odpo- od tego zamiaru, wręczała im białe bójstwem. Swoje oburzenie wyrokiem
wiedzią Fundacji PRO -Prawo do Życia róże – symbol wartości życia.
było 18 pikiet protestacyjnych przed

sądu wyraziły Rady Kapłańskie Archi-

Wyrok rzeszowskiego sądu jest nie- diecezji Przemyskiej i Diecezji Rze-

szpitalem i w innych ruchliwych miej- prawomocny i obrońcy życia już zapo- szowskiej. – Sąd mówi językiem mafii
scach w Rzeszowie. Napisy na bane- wiedzieli złożenie apelacji. Oznacza on, aborcyjnej – powiedział portalowi
rach głosiły, że w Pro-Familii zabija się że nie można nazywać aborcji zabój- Fronda.pl Ks. Tomasz Kancelarczyk.
chore dzieci. Dyrekcja szpitala skiero- stwem. A zatem stoi w sprzeczności Na Facebooku trwa akcja „Aborcja to
wała sprawę do sądu, zarzucając dzia- z aktualnym stanem wiedzy medycz- zabijanie dzieci” – ludzie, którzy połaczom pro-life, że naruszyli dobre nej, medycyna bowiem już dawno roz- dzielają prawdziwość tego stwierdzeimię placówki.
Jeżeli to nie zabójstwo, to co?

strzygnęła, że życie zaczyna się od mo- nia, fotografują się z napisem tej treści
mentu poczęcia. Czymże jest zatem i udostępniają takie zdjęcia na profilu

Szczególnie kuriozalne zdarzenie jego przerwanie na bardzo wczesnym tej akcji na Fb. Kazimierz Jaworski,
miało miejsce 16 października, podczas etapie rozwoju, jeszcze przed urodze- senator z Podkarpacia, w pismach do
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prezesa Sądu Okręgowego w Rze- nia w pikietach, manifestacjach i in- którzy modlitewnego wsparcia w tych
szowie i do prokuratora generalnego nych publicznych spotkaniach, a także trudnych dla siebie chwilach bardzo
zażądał odtajnienia uzasadnienia wy- publikowania na portalach społeczno- potrzebują. Proszę Was także o włącześciowych i tematycznych informacji, nie się do akcji „Aborcja to zabójstwo

roku.

Przypomnę jeszcze, że od wiosny z wykorzystaniem wizerunku szpitala dzieci”. Obrońcy życia z Rzeszowa pobr. przed Sądem Rejonowym w Rze- Pro-Familia, że w tej placówce zabija wtarzają, że – jeżeli będą milczeć luszowie toczy się proces karny z po- się dzieci. Sąd nie przychylił się do dzie przyzwoici – to i u nas może być
wództwa Pro-Familii przeciw Jackowi wniosku Pro-Familii zakazującego, jak w Kanadzie, gdzie obrońców życia
Syczowi również na okres jednego roku, wyko- zamyka się w więzieniach. Kto jak kto,
o ochronę dóbr osobistych. Strona po- rzystywania w jakikolwiek sposób ale Rycerze Kolumba nie powinni być
wodowa złożyła także do Sądu Okręgo- i drukowania banerów przedstawiają- bierni w tej sprawie. Walka cywilizacji
Kotuli

i

Przemysławowi

wego w Rzeszowie wniosek o udziele- cych szpital Pro-Familia i pracujących życia i cywilizacji śmierci trwa.
nie zabezpieczenia roszczenia zgłoszo- w nim lekarzy.
Jaromir Kwiatkowski,
Rycerze,
nego w pozwie o ochronę dóbr osobidziennikarz, Rycerz Kolumba III st.,
członek Rady 15268 im Św. Królowej
wesprzyjmy obrońców życia
stych. Sąd Okręgowy 2 lipca br. odrzuJadwigi w Rzeszowie
cił wniosek Pro-Familii, natomiast
Zacni Bracia! Działalność pro-life
w części przychylił się do niego 2 paź- jest jednym z priorytetów naszego Za-

Na zdjęciu:
dziernika br. Sąd Apelacyjny. A to konu. Proszę Was więc przede wszyst- Od lewej: Przemysław Sycz, Mary
oznacza, że Kotula i Sycz otrzymali, na kim o modlitwę w intencji Jacka Kotuli Wagner i Jacek Kotula na schodach
Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
okres jednego roku, zakaz uczestnicze- i naszego Brata Przemysława Sycza, Fot. Jaromir Kwiatkowski

W najbliższym czasie...
- Zamość
przełom listopada i grudnia
Info: DD16 Krzysztof Zuba
- Częstochowa
Połowa listopada
Info: DD13 Stanisław Dziwiński

Inicjacja II stopnia
- Toruń, Zamek Bierzgłowski
13 grudnia
Info: DD10 Janusz Palczewski

Inicjacja III stopnia
Inicjacje I stopnia
- Sosnowiec
Rada 15249 - 9 Listopad godz. 17,00
Info: DD 21 Sławomir Korczyński
- Starachowice lub Skarżysko
2 lub 3 dekada listopada
oraz 9-10 grudnia
Info: DD3 Leszek Kucharski

ZBROJA

- Suchedniów
23 listopada godz. 11.30
oraz 12 grudnia godz. 18.00
Info: DD12 Dariusz Wolniak
- Ciechocinek
15 listopada
- Toruń/Wąbrzeźno
24 listopada

- Toruń, Zamek Bierzgłowski
13 grudnia
Info: DD10 Janusz Palczewski

Informacje bieżące u Dyrektora
ds członkostwa pod adresem e-mail:
czlonkostwo@rycerzekolumba.com
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Do zobaczenia w Łodzi
Delegat Stanowy Zacny Brat Andrzej
Anasiak podzieli się z nami informacjami z Półrocznego Spotkania
Rady Najwyższej Rycerzy Kolumba.

Program

Zacni Bracia, zbliża się termin Półrocznego Spotkania Funkcjonariuszy
Stanowych, Delegatów Rejonowych
i Konsultantów Rady Najwyższej Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce.
Tegoroczne Spotkanie odbędzie się
w Łodzi w dniach 21-23 listopada 2014
roku, w "Boutique Hotel’s II” przy ul.
Rewolucji 1905r. nr 8.
Na Spotkaniu zostanie podsumowana
działalność naszego Zakonu od początku Roku Bratniego, omówimy cele
programowe i rekrutacyjne całej jurysdykcji i poszczególnych rejonów na
najbliższe miesiące, a także porozmawiamy o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku.
Brat Tom Kalisz z Phoenix w Arizonie
przeprowadzi Szkolenie Delegatów
Rejonowych.

Piątek (21.11.2014.)
19.00 - Kolacja
19.45 - 22.00 - Spotkanie Rady
Stanowej, Dyrektorów Stanowych,
Konsultantów Rady Najwyższej i pozostałych obecnych Braci
Sobota (22.11.2014.)
7.30 - Msza Święta
8.15 - Śniadanie
9.00 - 11.00 - br. Stefan Otremba
(omówienie materiałów do szkolenia
powierników, skarbników i sekretarzy
ds. finansów Rad Lokalnych )
11.00 - 11.15 - przerwa kawowa
11.15 - 13.15 - br. Krzysztof Zuba
(Zagadnienia związane ze sprawami
programowymi)
13.15 - 14.00 - przerwa obiadowa
14.00 - 15.00
br. Andrzej Anasiak Delegat Stanowy
br. Tomasz Wawrzkowicz Sekretarz
Stanowy
15.00 - 17.00 - br. Dariusz Wolniak
(sprawy członkowskie)

17.00 - 17.15 - przerwa kawowa
17.15 - 19.15 - br. Tom Kalisz
(Szkolenie delegatów rejonowych)
19.15 - 19.45 - kolacja
19.45 - 20.45 - br. Wacław Huryn
(realizacja rezolucji podjętych na IV
Konwencji Zakonu Rycerzy Kolumba
w Polsce)
20.45 - 21.45 - br. Jan Malik
(Omówienie zagadnień związanych
ze współpracą z kapelanami KofC
w Jurysdykcji Polskiej)
21.45 - Podsumowanie dnia i sprawy
różne
Niedziela (23.11.2014.)
8.00 - Msza Święta
9.00 - Śniadanie
9.45 - 10.45 - br. Janusz Gonciarz
(Omówienie zagadnień związanych
z przygotowaniami do Światowych Dni
Młodzieży)
10.45 - 11.00 - przerwa kawowa
11.00 - 12.00 - Delegat Stanowy
Andrzej Anasiak (podsumowanie spotkania półrocznego)
12.00 - posiłek i wyjazd do domów
Tomasz Wawrzkowicz
Sekretarz Stanowy
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

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
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