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Słowo Delegata Stanowego
Zacni Kapelani Rad
Bracia Rycerze,
Przed nami radosny czas oczekiwania
na przyjście Zbawiciela. To w tradycji
polskiej czas uczestnictwa w porannych
Roratach – liturgii sprawowanej na
cześć Najświętszej Maryi Panny. Razem
z Maryją, Prorokiem Izajaszem i Janem
Chrzcicielem, w atmosferze refleksji,
oczekujemy na Zbawiciela. Wykorzystajmy dobrze ten czas, by duchowo
przygotować się do wydarzeń bożonarodzeniowych.
Na progu kolejnego miesiąca pragnę ze
wszystkimi podzielić się refleksją ze
spotkań, które miały miejsce w ostatnim czasie. Na przełomie października
i listopada uczestniczyłem w półrocznym spotkaniu Delegatów Stanowych
w Baltimore. Zadania, jakie stoją przed
każdą jurysdykcją zostały omówione
szczegółowo. Wśród nich także te, które
towarzyszą nam: by 100% polskich Rad
osiągnęło tytuł Najwybitniejszej Rady.
Najwyższy Rycerz powiedział, że Rycerze Kolumba z niecierpliwością oczekują trzech ważnych wydarzeń: Międzynarodowych Specjalnych Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2015 r., których
Zakon jest głównym sponsorem, Światowego Spotkania Rodzin w Filadelfii,
które Zakon również sponsoruje oraz
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie,
w Polsce, w 2016 r. "Rycerze Kolumba
będą w centrum tych trzech projektów,
które powinny dodać energii temu
wszystkiemu, co robimy w tym Roku
Bratnim i w latach następnych". Są to
słowa Najwyższego Rycerza Carla Andersona i one znakomicie oddają istotę
tego, co przed nami w najbliższym czasie.
W połowie listopada odbyły się spotkania Kapelanów Rad. Mając doświadczenia lat poprzednich oraz świadomość
ilości Kapelanów mogących wziąć
udział w zgromadzeniu, zorganizowane
zostały 4 spotkania, w różnych miejscach naszej jurysdykcji. Cieszę się z tej
inicjatywy i dziękuję wszystkim Kapłanom za uczestnictwo w tych spotkaniach. Już dziś wiemy, że Kapłani wnieśli wiele cennych uwag i propozycji,
które przyczynią się do rozwoju członkostwa w naszych Radach i do wzrostu
duchowości naszych członków. Gorąco
dziękuję Ks. Wiesławowi Lenartowiczowi Kapelanowi ds. Programowych
i Rozwoju Duchowego Rad, za przygotowanie i przeprowadzenie tych spotkań. Jednym z ważnych rezultatów
tych spotkań jest wprowadzenie progra-
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mu duchowego przygotowania się naszych Rodzin do Światowych Dni Młodzieży.
Półroczne spotkanie Funkcjonariuszy
Stanowych oraz Delegatów Rejonowych
to doskonała okazja do podsumowania
osiągnięć z pierwszej połowy Roku
Bratniego i wyznaczenia kierunków
rozwoju na następne miesiące. Odbyło
się ono w dniach 21 – 23 listopada
w Łodzi. Z najważniejszych podjętych
inicjatyw na najbliższy czas to wzrost
członkostwa poprzez propagowanie
dzieł miłosierdzia w Radach Lokalnych.
To droga do realizacji wspomnianego
już celu: 100% polskich Rad zdobywa
tytuł Najwybitniejszej Rady. Delegaci
Rejonowi podjęli jeszcze jedno wyzwanie, które będzie drogą do tego sukcesu
– 100% Rad posiada Zespół Inicjacyjny
I Stopnia.
Jestem przekonany, że to zadanie zrealizowane zostanie z sukcesem, a to
kolejny krok do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju. Każda Rada posiadająca taki Zespół pełniej angażuje się
w realizację dzieł podejmowanych lokalnie oraz zapewnia każdemu zaproszonemu mężczyźnie sprawne włączenie się w naszą działalność oraz wykorzystanie swoich talentów na rzecz innych.
Ważną informacją dla nas Wszystkich
jest decyzja o tym, że Rycerze Kolumba
co roku pielgrzymować będą do Matki
Bożej Częstochowskiej. Chcemy z tego
spotkania uczynić ważny etap rozwoju
duchowego członków zakonu oraz ich
rodzin. Będzie to także doskonały czas
do rodzinnego spotkania u stóp jasnogórskiego wizerunku Czarnej Madonny
Królowej Polski. Po ustaleniu dogodnego terminu przekażemy Wam Bracia
szczegółowe informacje.
Już dziś włączamy się aktywnie w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Przed członkami naszego Zakonu
stoją bardzo ważne zadania: zarówno te
związane z działaniami Rady Najwyższej bezpośrednio w Krakowie oraz
z tymi, które odbywać się będą w naszych miejscowościach i parafiach, przy
których działają Rady Lokalne. Liczę na
zaangażowanie nas wszystkich. O poszczególnych etapach zaangażowania
i planowanych działaniach będzie nas
informował Zacny Br. Janusz Gonciarz
- Dyrektor ds. Światowych Dni Młodzieży. Dziś jesteśmy na etapie organizowania zespołu koordynatorów odpowiedzialnych za współpracę miedzy Radami Lokalnymi a Diecezjalnymi Komitetami Światowych Dni Młodzieży. Chce-

my, by nasza pomoc i zaangażowanie
były dobrze wykorzystane w tej społeczności lokalnej, gdzie na codzień funkcjonujemy. Proszę Was zatem Bracia
o otwartość i zaangażowanie w to ważne
dzieło. Jestem przekonany, że działania
dziś podjęte przyniosą liczne owoce
oraz przyczynią się także do rozwoju
naszego Zakonu. Każdy z Braci w tym
dziele znajdzie właściwe miejsce do
wykorzystania swoich talentów.
Zadań stojących przed nami na przełomie roku jest wiele. Każde z nich jest
ważnym ogniwem w łańcuchu dzieł,
które realizujemy, by jeszcze aktywniej
wypełniać naszą misję. By jednak móc
podołać wyzwaniom, jakie stoją przed
nami, proszę Was Bracia, byście w czasie rodzinnych spotkań przy świątecznym stole zachęcali Waszych bliskich
i przyjaciół do włączenia się w nasze
szeregi. Każdy z nas ma moralny obowiązek zaproszenia do naszego Zakonu
każdego katolickiego dżentelmena.
Przynależność do Rycerzy Kolumba jest
niewątpliwie zaszczytem i darem dla
Ciebie. Jednak – być może - dzięki Tobie może skorzystać z niego Twój brat,
szwagier, ojciec, syn czy wnuk. Daj mu
taką szansę!
Raz jeszcze dziękuję Wam Bracia za
wszystkie dzieła, w które angażujecie
się, za poświęcony czas pracy na rzecz
najbardziej potrzebujących i za każde
wsparcie - zwłaszcza za cierpienia i modlitwy, które ofiarujecie w intencji podejmowanych inicjatyw i naszego Zakonu.
Vivat Jezus!
Andrzej Anasiak
Delegat Stanowy w Polsce
Zakonu Rycerzy Kolumba
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Katecheza Kapelana
Katecheza 34
grudzień 2014
Drodzy Bracia Rycerze,
katecheza, którą oddaje w Wasze ręce
jest dłuższa niż zwykle. Jest to podyktowane tym, że podjęty tu temat trudno podzielić na części bez straty dla
jego przedstawienia. Ostatnia z naszych katechez dotyczyła odpowiedzialnego rodzicielstwa. Przypomnę:
jest to decyzja małżonków (i jej wykonanie) dotycząca kształtu ich życia rodzinnego, tj. na ile dzieci się decydują
i kiedy miałyby one przyjść na świat.
Wiadomo, że integralną częścią życia
małżeńskiego jest współżycie seksualne, a nawet małżonkowie mają prawo
do tego pożycia do tego stopnia, że
druga strona nie może bez ważnej
przyczyny tego pożycia odmówić. Jak
jednak powinni się zachowywać małżonkowie, gdy akurat (w tym czasie lub
już w ogóle) nie planują poczęcia
dziecka? Częstą odpowiedzią jest: antykoncepcja. Tymczasem wiemy, że
Kościół sprzeciwia się antykoncepcji.
Dlatego nierzadko można usłyszeć, że
Kościół nauczający o zakazie antykoncepcji oddalił się od życia, że jego wymogi, a zwłaszcza ten, są tak abstrakcyjne, że nie ma sobie co nimi głowy
zawracać. Według licznych medialnych
naświetleń małżonkowie muszą korzystać z antykoncepcji i muszą mieć do
niej prawo, bo w przeciwnym razie to,
co im zostaje to albo zrezygnować zupełnie ze współżycia, albo w przypadku
tzw. „wpadki” zostaje aborcja. Dlatego
media świeckie starają się przekonać,
że należy wybrać antykoncepcję, jeśli
się chce uniknąć aborcji; rezygnacja
z antykoncepcji dzisiaj oznacza oderwanie od rzeczywistości. Czyżby więc
Kościół nauczający o moralności małżeńskiej rzeczywiście był taki oderwany od rzeczywistości? Na czym polega
problem antykoncepcji, a zwłaszcza na
czym polega zło moralne antykoncepcji
i co jest jej alternatywą?
Na czym polega antykoncepcja?
Antykoncepcja może wyrażać się albo
w konkretnym działaniu, w konkretnym uczynku, albo w postawie. Istotą
antykoncepcji jest zamknięcie się na
nowe życie osób decydujących się na
pożycie seksualne. Warto od razu
zwrócić uwagę na sytuacje, które jedynie pozornie są działaniami antykoncepcyjnymi. Dotyczy to najczęściej
sytuacji kobiety, której wydaje się nie-
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Ks. dr hab. Tomasz Kraj

raz, że znalazła się w sytuacji beznadziejnej z powodu zachowania męża
albo z powodu choroby i potrzeby podjęcia terapii w ramach której musi ona
przyjmować substancje, które wpływają na niemożność poczęcia i które, jak
się dowiadywała, są tymi samymi, które znajdują się w tabletkach antykoncepcyjnych. Tak więc w jej sytuacji ona
musi zdecydować się na antykoncepcję
i mówienie jej, że jest inaczej, obraża
jej poczucie odpowiedzialności. Dlatego należy zwrócić uwagę na cztery elementy intencji antykoncepcyjnej, które
winny występować razem, a które pozwalają odróżnić, jakie działanie jest
antykoncepcją a jakie nie. Oto one:
decyzja zaangażowania w akt seksualny, przewidywanie, że ten akt może
zapoczątkować nowe życie, użycie
środków zapobiegających prokreacyjnym konsekwencjom aktu seksualnego
i wreszcie, użycie tych środków właśnie
po to, by zapobiec owym skutkom
(Rhonheimer, 1989). Najczęstszymi
sytuacjami, gdy kobieta chciałaby się
„zabezpieczyć” są te, gdy jest ona zmuszana do pożycia przez męża, bo na
przykład przyszedł pijany do domu
i nie ma z nim żadnej dyskusji. Widać
tu jednak wyraźnie, że w postawie żony
nie ma decyzji na zaangażowanie w akt
seksualny – w tej sytuacji jej
„zabezpieczanie się” nie jest antykoncepcją, a z perspektywy religijnej nie
jest grzechem. Druga sytuacja: kobieta
pozostaje pod wpływem środków hormonalnych takich samych jak te, które
stanowią składnik pigułki antykoncepcyjnej: czy może ona podjąć pożycie?
Odpowiedź zależy od intencji, z jaką
bierze ona te leki: czy po to by się le-

czyć (trzeci z elementów wymienionych wyżej) czy by po to, by się leczyć
a przy okazji skorzystać ze skutków
antykoncepcyjnych podjętej terapii
(czwarty z elementów). Wszystko więc
zależy tu od niej: na co ona się decyduje. Tak więc wiedza na temat choćby
samej intencji antykoncepcyjnej pozwala już odróżnić, jakie działanie jest
działaniem antykoncepcyjnym, a jakie
nie. To rozróżnienie pozwala także
zobaczyć, że małżonkowie nie są
„skazani” na antykoncepcję. Ta świadomość pozwala także z większym zaufaniem podejść do moralnych wymagań stawianych małżonkom przez
Chrystusa nauczającego w Kościele
i poprzez Kościół; że Bóg nie wymaga
od nas rzeczy, które są niemożliwe do
wypełnienia.
Dlaczego antykoncepcja jest zła? Jest
zła z trzech powodów: niszczy dobro
ludzkiej płodności, eliminuje z życia
małżonków cnotę czystości i powoduje
niepożądan e sk ut ki z drowo tne
(cielesne, psychiczne i duchowe). O ile
pierwszy i trzeci powód wydają się być
raczej zrozumiałe, o tyle drugi z nich
bywa najmniej zrozumiały i dlatego na
nim skoncentruje się ta katecheza.
Czystość małżeńska
Mówienie małżonkom o czystości wydaje się na pierwszy rzut oka nieporozumieniem. Jest tu jednak mowa nie
o czystości właściwej ludziom żyjącym
poza małżeństwem, lecz o cnocie czystości małżeńskiej. Bycie małżonkiem
nie oznacza bowiem, że w sferze seksualnej można wszystko. Ich też obowiązują pewne reguły postępowania,
a ściślej mówiąc to, by ich pożycie
przyczyniało się do ich dobra jako
osób, do dobra ich małżeństwa i ich
rodziny. Podstawą każdego małżeństwa jest wspólne wzrastanie, budowanie, które opiera się na wzajemnym
oddaniu, na komunii małżonków, którzy tworzą „jedno ciało”. By jednak to
mogło nastąpić, a zwłaszcza by wytrwać w takiej postawie, trzeba nie
tylko to wiedzieć, ale też posiadać wewnętrzną zdolność, dzięki której człowiek jest w stanie żyć zgodnie z tą wiedzą. Ta wewnętrzna umiejętność to
cnota, a w przypadku małżonków –
cnota czystości małżeńskiej. Jej owocem jest to, że człowiek panuje nad
sobą w tym, co odnosi się do seksualności; że to on kieruje własną seksualnością, a nie ona nim.
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Niby niewielka różnica, ale wszyscy
małżonkowie zdają sobie sprawę z tego, jaki ona ma wielki wpływ na ich
życie, na kształt ich pożycia i całego
zaangażowania małżeńskiego z tym
pożyciem głęboko związanego. Wielu
też ma doświadczenie, jak zmienia się
obraz małżeństwa (a nawet samego
pożycia), gdy tej umiejętności zabraknie. Ma ona więc ogromne znaczenie
w życiu małżeńskim, znaczenie trudne
do przecenienia. Jest ona także podstawą wzajemnego oddania małżonków, które stanowi o ich komunii. Nie
można bowiem oddać siebie drugiej
osobie, jeśli człowiek siebie nie posiada, nie panuje nad sobą, ponieważ
miotają nim różne instynkty, nad którymi on nie jest w stanie zapanować.
Ten brak panowania nad sobą, nie tylko z resztą w sferze seksualnej, uniemożliwia lub poważnie utrudnia także
codzienne wzajemne obdarowanie czy
rezygnację z przysługujących komuś
praw w imię dobra wspólnego. Dlatego
brak ten sprzyja klimatowi, który rozkłada najpierw samo małżeństwo
a potem także życie rodzinne. Dobrze
więc mieć taką umiejętność. Problem
w tym, że nie można jej kupić, ani sobie wstrzyknąć, ani jej nabyć poprzez
samo poznanie teorii. Cnotę zdobywa
się poprzez ponawianie dobrych wyborów, gdzie ma miejsce odpowiedź na
wartość, która jest ważna i którą chcemy zachować lub rozwinąć. Mając
świadomość roli cnoty czystości małżeńskiej w życiu małżonków zaczynamy dostrzegać Bożą pedagogię. Bóg
stawia nas przed różnymi wyborami.
Każdy taki wybór jest okazją do duchowego wzrastania, ale też niestety może
skutkować duchową degradacją, gdy
człowiek nie wybiera dobra. Jak to
działa w małżeństwie?
Okresowa wstrzemięźliwość
Jeśli małżonkowie realizują zasady
odpowiedzialnego rodzicielstwa, to
przychodzi taki moment, gdy nie planują już powiększania rodziny. Chcą ze
sobą współżyć, do czego mają prawo,
ale nie planują kolejnego dziecka. Antykoncepcja nie jest wtedy jedynym
rozwiązaniem. Małżonkowie mogą
podjąć pożycie bez działań „mających
na celu zapobieganie prokreacyjnym
konsekwencjom ich pożycia”; mogą to
uczynić podejmując pożycie zgodnie
z wymogami okresowej wstrzemięźliwości. Wiadomo im bowiem, że w
pewnych okresach w kobiecie nie może
począć się nowe życie. Wymaga to jednak wysiłku, by dostosować swe pożycie do owych okresów i tu właśnie po-
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trzebne jest panowanie nad sobą
w sferze seksualnej, potrzebna jest
cnota czystości małżeńskiej. Jej nabywanie i rozwój odbywa się poprzez owe
decyzje dotyczące momentu pożycia:
jeśli małżonkowie decydują się na powiększenie rodziny, podejmują pożycie
w dniach płodnych, jeśli nie chcą powiększać rodziny, w dniach płodnych
powstrzymują się od pożycia. Trzeba
jednak posiadać umiejętność powstrzymania się od pożycia. Każdy taki
raz jest wyborem małżonków, ich decyzją, która pomaga zdobywać owo
panowanie nad sobą, przez którą jednocześnie dokonuje się osobowa integracja sfery seksualnej i poddanie jej
rozumowi, pragnącemu realizować
dobro. Decyzja o wstrzymaniu się od
pożycia jest wspólną decyzją małżonków i jest decyzją o charakterze seksualnym czyli wyrazem ich miłości małżeńskiej (oni są w tej decyzji „jednym
ciałem”). Antykoncepcja natomiast
prowadzi do dezintegracji ludzkiej seksualności i miłości małżeńskiej.
„W odróżnieniu od okresowej wstrzemięźliwości, nie wymaga ona wspólnej
zgody małżonków i często bywa stosowana wbrew woli jednego z nich.
W takich wypadkach zdarza się, iż
przestaje być potrzebna wspólna decyzja małżonków, a czasem zupełnie
ustaje dialog między nimi w tym, co
dotyczy ich pożycia. W jedności małżeńskiej, w byciu ‘jednym ciałem’, pojawia się poważna rysa.” (Kraj, 2012)
Antykoncepcja bowiem znosi możliwe
prokreacyjne konsekwencje współżycia
seksualnego, ale skutek ten nie jest już
jednak efektem ludzkiego osobowego
aktu, aktu w którym mamy do czynienia z dominacją rozumu i woli, co stanowi o ludzkim charakterze tego aktu.
Małżonkowie decydujący się na antykoncepcję nie muszą niczego modyfikować w swoim zachowaniu seksualnym, by poddać je kontroli prawego
rozumu, ponieważ zamiast nich ma to
zrobić wybrana przez nich metoda
ubezpładniania ich małżeńskiego aktu.
„Dlatego nie oni są sprawcami skutku;
jest nim obrana przez nich metoda.
Metoda ta nie jest ludzkim aktem seksualnym, tylko innym rodzajem działania, które pozostaje w pewnej relacji
do aktu seksualnego. Antykoncepcja
nie stwarza problemu przez to, że jest
sztuczna (nienaturalna), ale przez to,
że ‘czyni zbędnym specyficzne zachowanie seksualne kierowane przez odpowiedzialność prokreacyjną.’ (Rhonheimer, 1989) Wybór antykoncepcyjny usuwa więc wymiar ludzki i osobowy z pożycia małżeńskiego,

depersonalizuje ludzką seksualność.
Nie jest on wyrazem miłości małżeńskiej. (…) Wybór antykoncepcyjny jest
działaniem przeciw rozumnemu panowaniu nad sobą w tym, co dotyczy własnej seksualności, czyli jest działaniem
eliminującym cnotę czystości z życia
małżonków z wszystkimi tego konsekwencjami. Jest także bezpośrednim
działaniem przeciw dobru, jakim jest
płodność. Pojawienie się nowego człowieka, nowego ludzkiego życia, jest tu
traktowane jako zło, przeciwko któremu należy podjąć stosowne kroki.” (Kraj, 2012).
Niektórzy ludzie pozostając pod przemożnym wpływem mediów sądzą, że
człowiek zachowuje się jako istota seksualna tylko wtedy, gdy angażuje się
w pożycie, gdy je podejmuje, a jak się
od niego powstrzymuje, to już nie jest
to akt seksualny. Przypomina to trochę
sytuację, w której mówiłoby się, że
człowiek jedzie samochodem tylko
wtedy, gdy dodaje gazu; jak hamuje, to
już nie jedzie. Tymczasem jedzie także
wtedy, gdy trzeba zahamować, co więcej, bezpieczna jazda wymaga, by nie
tylko dodawać gazu, ale też w odpowiednim czasie zahamować.
Problem kalendarzyka
Katecheza ta wymaga 4 dopowiedzeń.
Pierwsze dotyczy ustalania dni niepłodnych, potrzebnych do okresowej
wstrzemięźliwości. Można czasem spotkać osoby (raczej starszej daty), które
próbują przekonywać, że metoda kalendarzykowa ustalania dni płodnych
w większości przypadków się nie
sprawdza, więc nie można się obyć bez
stosowania antykoncepcji. Dziś jednak
medycyna dysponuje o wiele bardziej
doskonałymi metodami, wystarczy
wspomnieć metodę Bilingsów lub
Rötzera. Istnieją także ośrodki doradztwa w tej materii, część z nich prowadzi sam Kościół w postaci poradnictwa
rodzinnego (chociaż, oczywiście, nie
ograniczają się one tylko do tej kwestii). Owo odwoływanie się do metody
kalendarzykowej przypomina nieco
utyskiwania pani, która deklaruje, że
nie ufa współczesnym samochodom
i boi się nimi jeździć bo się zepsują
w czasie podróży, ponieważ pamięta,
że Syrenka (auto z czasów PRL) jej
męża ciągle się psuła w drodze.
Metody naturalne a antykoncepcja
Drugie dopowiedzenie dotyczy różnicy
pomiędzy antykoncepcją a naturalnym
planowaniem rodziny (NFP), które
często bywa nazywane katolicką antykoncepcją. Nie ma katolickiej antykon-
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cepcji, ponieważ decyzja małżonków, by nie powiększać rodziny nie
musi być tożsama z antykoncepcją.
Antykoncepcja to decyzja, by ubezpłodnić akt zjednoczenia małżeńskiego. Owszem, może istnieć także
(wspomniana wyżej) postawa antykoncepcyjna, która oznacza zamknięcie się
na nowe życie i w ramach tego zamknięcia można jako metody użyć
„metod naturalnych.” Działanie takie
jest jednak niemoralne nie ze względu
na te metody, lecz na decyzję małżonków, która jest sprzeczna z ich małżeńskim powołaniem. To, co odróżnia
NFP od antykoncepcji to fakt, iż
„w przypadku ‘metod naturalnych’,
metoda jako taka nie jest najważniejsza. Ona bowiem pomaga jedynie
okresowej wstrzemięźliwości, by osiągnąć cel jej właściwy. Wszystko dokonuje się poprzez świadomą i odpowiedzialną decyzję małżonków i jej realizację. W przypadku ‘metod sztucznych’
czyli antykoncepcji, metoda stanowi
o wszystkim – ona jest tym, co reguluje poczęcie w wyniku ubezpłodnienia
aktu seksualnego. Dlatego w przypadku antykoncepcji nie jest potrzebna
żadna modyfikacja ludzkich zachowań
seksualnych, ani żaden wysiłek zmierzający do osobowej integracji własnej
seksualności. Oczywiście, coś w działaniu antykoncepcyjnym jest modyfikowane: jest pewna dyscyplina np.
w braniu pigułek antykoncepcyjnych
zgodnie z zaleceniem lekarza. Jednakże sama seksualność i związane z nią
pożądanie nie wymaga już poddania
ich wymogom prawego rozumu zgodnym z logiką odpowiedzialnego rodzicielstwa.
Antykoncepcja i aborcja
Trzecie dopowiedzenie dotyczy
kwestii aborcji i antykoncepcji. Bardzo
często ich wzajemną relację przedstawia się jako alternatywę: należy odwołać się do antykoncepcji, bo w przeciwnym razie będzie trzeba decydować się
na aborcję. Otóż, aborcja nie jest alternatywą dla antykoncepcji, lecz jej naturalnym przedłużeniem. Antykoncepcja to przejaw postawy antylife, przeciwnej życiu. Jeśli małżonkowie nie
godzą się na pojawienie się nowego
życia, a ono mimo ich działań się pojawiło (wszak nie ma 100% skutecznych
metod antykoncepcyjnych), to oznacza
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to, że użyli zbyt słabego środka. Po to,
żeby zrealizować swoje zamierzenie,
będą więc musieli użyć środka bardziej
radykalnego, czyli właśnie aborcji. To,
co skłania ludzi do aborcji, to strach
przed nowym życiem; że jego pojawienie się pokrzyżuje ich życiowe plany –
jest to ta sama postawa, to samo wewnętrzne nastawienie, które jest charakterystyczne dla antykoncepcji. Potwierdza to także doświadczenie krajów, gdzie istnieje powszechna dostępność i refundacja środków antykoncepcyjnych a jednocześnie aborcja jest
dozwolona w każdej niemalże sytuacji.
Tych aborcji jest tam bardzo dużo,
pomimo dostępności środków antykoncepcyjnych.
Cnota czystości małżeńskiej
a wychowanie człowieka
W końcu dopowiedzenie ostatnie,
co nie oznacza, że najmniej ważne.
Cnota czystości małżeńskiej to warunek udanego życia małżeńskiego. Ona
nie musi być w pełni ukształtowana w
momencie, gdy narzeczeni zawierają
małżeństwo. Małżeństwo bowiem jest
drogą, na której następuje wzrastanie,
doskonalenie się człowieka. Także
w tym, co dotyczy realizacji seksualnego wymiaru jego człowieczeństwa.
Zdarzają się tu błędy i upadki. Jest
jednak możliwość dźwigania się z nich
i podążania dalej we właściwym kierunku. Trzeba jednak pamiętać, że
życie człowieka jest jedną ciągłością,
a to oznacza, że skutki pewnych wyborów i pewnych działań w jakiś sposób
pozostają. Dotyczy to także sfery seksualnej. Może się zdarzyć, że młody
człowiek przez lekkomyślność lub/i
przez pewne sugestie, może sobie
w swoim życiu narobić takiego bałaganu, że już nie tylko wypracowanie
przez niego cnoty czystości staje pod
znakiem zapytania, ale nawet samo
zrozumienie jej potrzeby i roli w życiu
małżeńskim jest dla niego trudne do
pojęcia. By być zdolnym do bycia dobrym mężem i ojcem oraz dobrą żoną
i matką, trzeba pewnego wysiłku i trzeba unikania tego, co w człowieku niszczy zdolność do podjęcia ról i zadań
wynikających z zawarcia małżeństwa
i założenia rodziny. Jeśli taki młody
człowiek w sobie „rozhula” zmysły,
rozbudzi pożądanie, zaangażuje się
w przedmałżeńskie „przygody” i związ-

ki o charakterze seksualnym, to skąd
nagle ma się w jego życiu pojawić
umiarkowanie, opanowanie, zdolność
do wymagania od siebie w sferze seksualnej? Dlatego rodzice winni mieć na
uwadze nie tylko teraźniejszość swych
pociech a o przyszłości myśleć jedynie
w kategoriach dobrego zarobku, awansu czy urządzenia się w życiu, lecz także, a może przede wszystkim, by ich
synowie i córki widzący siebie jako
mężowie i żony, ojcowie i matki, mogli
nie tylko się tego podjąć, ale też to we
własnym życiu zrealizować. Ta czujność rodziców i przekazywanie dzieciom dobrych wzorów każe też obudzić
czujność na treści, które dziś przekazuje dzieciom szkoła: czy nie pokazuje
wzorców sprzecznych z prawym rozumem; czy nie wykoślawia pojęć młodych ludzi dotyczących miłości mężczyzny i kobiety. Szkoła i ten, kto nią
nadzoruje jest sługą społeczeństwa
i temu społeczeństwu ma służyć, a nie
realizować ideologii obcych danemu
społeczeństwu, a przede wszystkim
obcych dobru człowieka. Dzieci to także obywatele. Nie są one własnością
państwa ani ministra oświaty. Dlatego
jako Rycerze jesteśmy zobowiązani do
czujności, o której mówią czytania
z Pierwszej Niedzieli Adwentu (okresu,
który właśnie zaczynamy). Musimy
czuwać, to znaczy wiedzieć, co chcemy
odnośnie przyszłego pokolenia, jakie
wartości winny być im przekazywane
oraz umiejętnie, aczkolwiek stanowczo
reagować, gdy zaczyna się dziać źle.

———————
Kraj T., Różnica pomiędzy naturalnym planowaniem rodziny a antykoncepcją. Aspekt moralny, w: Bioetyka pokolenia Karola Wojtyły –
Jana Pawła II, A. Muszala, T. Kraj, P. Zielonka
– Rduch (red.), Kraków 2013, s. 107-117.
Rhonheimer M., Contraception, Sexual Behavior, and Natural Law. Philosophical Foundation of the Norm of Humanae vitae, w:
AA.VV., „Humanae vitae”: 20 anni dopo. Atti
del Congresso Internazionale di Teologia Morale, Roma (9-12 novembre 1988), Milano
1989, s. 100-101. (Tłumaczenie własne).

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

Zacni Bracia Rycerze
Listopad to szczególny czas, w którym
wspominamy zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, a także zmarłych braci
rycerzy. Warto w tym momencie wspomnieć o Rycerzach Kolumba ze Stalowej Woli, którzy zachęcili parafian
i zorganizowali na cmentarzu wspólną
modlitwę za zmarłych kapłanów. Zapewne w wielu naszych parafiach Rycerze modlili się wspólnie. Cieszy bardzo fakt, że w wielu miejscach rycerze
włączyli się w kwestowanie na cmentarzach, wspierając potrzeby swoich społeczności lokalnych.
W miesiącu listopadzie odszedł też do
Pana brat Mariusz Fijałkowski. Do
końca czerwca br. pełnił On funkcję
Dyrektora ds. Kultury Życia. Uczynił
bardzo wiele, aby nasza organizacja
mocniej angażowała się w inicjatywy
związane z obroną życia poczętego.

Miał jeszcze bardzo wiele pomysłów,
którymi zdążył podzielić się z nami. Po
długich rozmowach wspólnie postanowiliśmy, że ten zakres działania przekaże w ręce brata Marka Rojka. Świętej
pamięci Brat Mariusz rozpoczął dzieło,
które będziemy kontynuowali. Pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek
Czynu. Proszę, pamiętajmy o Bracie
Mariuszu w naszych modlitwach.
Rozpoczynający się miesiąc grudzień
to czas postanowień adwentowych,
a także przygotowań do Świąt Bożego
Narodzenia. Warto włączyć się w zorganizowanie w tym czasie zbiórki żywności, zwłaszcza, że jest to dzieło rekomendowane przez Radę Najwyższą.
Zachęcam, aby to działanie zorganizować samodzielnie lub we współpracy
z Caritas lub Bankami Żywności.

Koniec grudnia to także czas Święta
Młodzianków Męczenników. Święto to
dedykowane jest Rzezi Niewiniątek
dokonanej na rozkaz namiestnika Galilei Heroda w Betlejem. Młodziankowie
– dzieci – oddając za Boga życie otrzymali chrzest krwi i zasłużyli u Boga na
podwójną aureolę: dziewictwa i męczeństwa. Kolekta mówi, że Młodziankowie obwieścili chwałę Bożą nie słowem lecz śmiercią. Warto w tym dniu
połączyć się we wspólnej modlitwie
w intencji nienarodzonych dzieci,
a także w rozpropagowanie materiałów
pod nazwą "Wybierz życie" dostępnych
na stronie www.hli.org.pl.

Więcej informacji na temat działań
proponowanych przez pion programowy można znależć w newsletterze, który co miesiąc może otrzymywać każdy
rycerz, po przesłaniu imienia i nazwiWażnym punktem działalności rycer- ska oraz numeru członkowskiego na
skiej w grudniu w wielu Radach będzie adres e-mail:
zapewne organizowanie paczek świą- programy@rycerzekolumba.com
tecznych, wigilii dla samotnych i ubogich, a także zadbanie o właściwy świąteczny wystój świątyni. Jest to także Vivat Jezus!
ostatni moment, kiedy możemy włączyć się w organizację Orszaku Trzech
Króli, a także konkursów kolęd, które Krzysztof Zuba
warto połączyć z akcjami charytatyw- Dyrektor ds. Programowych
nymi na rzecz potrzebujących.

Informacje na stronę WWW
w zależności od formatu zdjęcia),
a pionowe 800 pikseli wysokości
(szerokość w zależności od formatu
zdjęcia).
Minimalna rozdzielczość
72 DPI, ale zalecana 200 DPI. Nazwy
plików powinny być kolejne: 01.jpg,
02.jpg itd. Zdjęcia na stronie będą prezentowane dokładnie w takiej kolejności. W nazwach zdjęć nie wolno używać
Kilka wskazówek o informacjach prze- polskich znaków!
syłanych na rycerską stronę internetową www.rycerzekolumba.com
Przygotowanie treści
Teksty prosimy przesyłać w pliku tekDo aktualności prosimy przesyłać in- stowym, ewentualnie w Wordzie lub
formacje o wszystkich wydarzeniach, w treści maila.
akcjach, spotkaniach, które się odbyły.
Zdjęcia do każdej informacji jako za- Proszę zwrócić szczególną uwagę na
łączniki w mailu. Nie mogą one być kropki, przecinki czy zamknięcia cuw pliku Worda, wklejone do maila lub dzysłowów, aby przed nimi nie było
tp., tylko odrębne pliki .JPG lub .PNG spacji! Przykładowa błędna treść
w formie załączników.
"Rycerze Kolumba ,sponsorzy i wierni...". Efekt może być taki, że w tekście
Przygotowanie zdjęć
na stronie przecinek może zaczynać
Każde zdjęcie poziome powinno mieć nową linijkę. Prawidłowo powinno być
800 pikseli szerokości (wysokość "Rycerze Kolumba, sponsorzy i wier-
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ni...". Dokładnie tak samo wygląda
sprawa z kropkami, czy cudzysłowem.
Proszę również oszczędnie używać
wersalików (dużych liter) w treści.
Gdzie wysyłać
Wszystkie informacje i zdjęcia prosimy
wysyłać na adres e-mail:
webmaster@rycerzekolumba.com
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Wspólnota Matek
w modlitwie wspiera Rycerzy Kolumba
Wywiad z Panią Moniką Barzyk
-żoną Rycerza Kolumba, mamą
dwóch nastoletnich synów, p e dagogiem, animatorką Wspólnoty Matek w Modlitwie przy
parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Mierzynie przeprowadzony przez Wacława Huryn

jest do codziennej modlitwy w intencji
dzieci. Współczesna matka, zajęta
mnóstwem obowiązków, ma niezbyt
wiele czasu, aby w spokoju móc uklęknąć i oddać się modlitwie. Dlatego ta
codzienna modlitwa jest krótka, a mamy mogą ją odmawiać np. podczas
jazdy samochodem, wykonywania prac
domowych, w czasie spaceru z dzieckiem.

Wacław Huryn: Jak powstała
Wspólnota Matek w Modlitwie przy
Raz w miesiącu wszystkie mamy
parafii w Mierzynie?
spotykają się na wspólnej niedzielnej
eucharystii, podczas której duszpasterz
Monika Barzyk: Wspólnota Matek wspólnoty - ksiądz proboszcz Zbigniew
w Modlitwie działająca przy parafii Wyka, wygłasza konferencję, a wszyscy
p.w. Matki Bożej Bolesnej w Mierzynie uczestniczący we Mszy św. modlą się
powstała w 2010 r. z inicjatywy Pani
w intencji wspólnoty.
Agaty Kaliszczak przy dużym wsparciu
i zaangażowaniu proboszcza - księdza
Również raz w miesiącu w domach
prałata doktora Zbigniewa Wyki. Pani matek odbywają się spotkania w maAgata jest żoną, mamą dwóch córek, łych grupach. Podczas tych spotkań
lekarzem, kobietą wielkiej wiary. czytamy i rozważamy Pismo Święte,
O istnieniu Matek w Modlitwie modlimy się za inne wspólnoty Matek
(Mothers Prayers), wspólnoty, w której w Modlitwie, za naszych mężów,
kobiety codziennie modlą się za swoje w intencjach, o które zostałyśmy podzieci, dowiedziała się przeglądając proszone, ale przede wszystkim indystrony internetowe. Ruch powstał widualnie za każde dziecko.
w Anglii w 1995 r. Dziś grupy kobiet
modlących się w intencji swoich dzieci
obecne są w wielu krajach. Oprócz kaW.H Jakie stawiacie sobie cele?
tolickich istnieją też wspólnoty prawosławne i protestanckie. W Polsce ruch
działa prężnie od 2009 r. Dzięki swojeM.B. Życie we współczesnym świemu entuzjazmowi i głębokiemu prze- cie nie jest łatwe. Szczególnie dla ludzi
konaniu o konieczności powołania do młodych, którzy
życia grupy modlitewnej dla matek w
muszą nauczyć się z jednej strony
naszej parafii Pani Agata doprowadziła
do spotkania najpierw animatorek, akt ywnoś ci , p rz ed si ęb i orczoś ci,
a następnie do utworzenia struktur a z drugiej - wrażliwości, otwartości na
wspólnoty Matek w Modlitwie. Obec- Boga i drugiego człowieka. W obliczu
nie we wspólnocie modli się około 80 wielu zagrożeń, z którymi na co dzień
matek, które podzielone są na 6 grup. spotykają się nasze dzieci, my, matki,
oprócz rzetelnego, opartego na mocnych fundamentach wychowania
W.H Proszę opowiedzieć o działal- w rodzinie, musimy (i chcemy) wspieności Wspólnoty, kto do niej należy, rać je także w wymiarze duchowym.
I to jest właśnie cel funkcjonowania
jak wyglądają Wasze spotkania?
naszej wspólnoty. Oczywiście niezmiernie ważny jest fakt, że jest to moM.B Do naszej wspólnoty należą dlitwa wspólnotowa, ponieważ Pan
kobiety w różnym wieku - młode ma- Jezus powiedział: „Gdzie dwaj albo
my niemowląt i kilkulatków, mamy trzej zebrani są w Imię Moje, tam Ja
nastolatków, mamy dorosłych dzieci, jestem pośród nich” (Mt 18,20).
babcie, mamy, które straciły dziecko...
Wspólnota otwarta jest również dla
kobiet, które nie posiadają własnego
potomstwa, ale chcą modlić się za dzieci.

W.H Czy mogłaby Pani podzielić
się świadectwem Waszej pracy i modlitwy?
M.B Mierzyńskie mamy – członkinie wspólnoty Matek w Modlitwie biorą aktywny udział we wszystkich wydarzeniach, które mają miejsce w naszej
parafii.
Kilka razy w roku (podczas uroczystości odpustowych, w Niedzielę Palmową, podczas festynów) organizują
kiermasze ciast (własnych wypieków)
oraz ozdób i prac wykonanych przez
dzieci. Biorą udział w akcji paczkowej
(przed Bożym Narodzeniem). Wspierają materialnie najuboższe rodziny
mieszkające na terenie Mierzyna.
Organizują i angażują się w oprawę
comiesięcznych Mszy Św. w intencji
wspólnoty (procesyjne wejście z koszyczkiem z imionami dzieci i świecą,
czytania, śpiew, modlitwa wiernych)
oraz we wszystkich ważnych uroczystości kościelnych. Mamy należą również
do innych wspólnot działających na
terenie naszej parafii - do Apostolatu
Maryi Królowej Trzeciego Tysiąclecia,
wspólnot różańcowych, do Teatru Słowa, chóru Credo. Nasza wspólnota
zainteresowała pracowników programu ARKA. Nakręcony został program
wyemitowany na antenie telewizji regionalnej w dniu 27.05.2012 r.

Małe grupy, w których modlimy się
na spotkaniach domowych pełnią także funkcję grupy wsparcia, wymiany
doświadczeń, przyjacielskiego forum.
Spotkania trwają nieraz bardzo długo,
Kobieta, która decyduje się na bo zwyczajnie dobrze nam w swoim
Można go obejrzeć na stronie interwstąpienie do wspólnoty zobowiązana towarzystwie i po zakończeniu modlitwy trudno nam się rozstać.
netowej www.kofc.pl/przek/20141207
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W.H Jak mężowie i dzieci postrze- nia na tematy związane z doświadczagają Wasze zaangażowanie we Wspól- niem wiary. To takie trochę katechezy
dla dorosłych. Przynosimy na spotkanocie?
nia ciekawe książki, dzielimy się tym,
co przeczytałyśmy w prasie, przekazuM.B. Nasze dzieci traktują funkcjo- jemy informacje o spotkaniach, konnowanie wspólnoty Matek w Modli- certach, wydarzeniach. Nie oglądamy
twie jako coś zupełnie naturalnego. wspólnie telewizji, nie gramy w gry
Spotkania odbywają się w domach, komputerowe - r o z m a w i a m y. Żawięc dzieci mają świadomość, że nie den mężczyzna (z całym dla nich szatylko własna mama modli się w ich cunkiem) nie zrozumie kobiety tak, jak
intencji, ale robią to także inne kobie- druga kobieta. I w tym tkwi ogromna
ty. Starsze dzieci niejednokrotnie pro- wartość wspólnoty jednoczącej właśnie
szą o modlitwę w konkretnej intencji, kobiety.
mówią o tym, że odczuwają modlitewne wsparcie, nie wstydzą się rozmaW.H Proszę opowiedzieć o relawiać o tym ze swoimi rówieśnikami.
Mężowie? Cóż, czasami utyskują na cjach Wspólnoty Matek w Modlitwie
zbyt długie "posiedzenia", ale w więk- z Rycerzami Kolumba.
szości przypadków są życzliwi i przychylnie nastawieni do tego, co robimy.
M.B W naszej parafii powstała najpierw męska wspólnota Rycerzy KoW.H Jaki wpływ ma Wspólnota lumba. To już rzadkość we współczeMatek w Modlitwie na życie Wasze snych czasach unifikacji, parytetów.
Na początku budziło to pewne zdziwiei Waszych rodzin?
nie. Dlaczego tylko mężczyźni? Ale
wkrótce powstała w Mierzynie również
M.B Uczestnictwo we wspólnocie wspólnota tylko dla kobiet. Czy to
wrosło w moją codzienną rzeczywi- słuszne? Myślę, że to jak najbardziej
stość, a myślę, że pozostałe matki mają naturalne.
podobne odczucia.
Uczestnicząc w przygotowaniu naModlitwa, nie tylko w intencji dzieci, jest nieodłączną częścią mojego życia i nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. Wspólnota natomiast daje siłę,
oparcie, nie tylko w wymiarze duchowym, ale też zwyczajnym, ludzkim.
Wiem, że z "moimi" matkami mogę
porozmawiać o kłopotach, problemach, że one są ze mną, gdy ich potrzebuję. W związku z tym, że w mojej
grupie są siostry, które mają dzieci
w bardzo różnym wieku - często możemy dzielić się swoimi wychowawczymi
doświadczeniami.

rzeczonych do sakramentu małżeństwa
bardzo często poruszam tematy różnic
psychologicznych pomiędzy kobietą
i mężczyzną. Jestem pewna, że gdyby
istniała wśród nas większa świadomość tego jak myśli, czuje i zachowuje
się mężczyzna oraz dlaczego kobieta
jest taka, jaka jest - moglibyśmy uniknąć wielu konfliktów, kłótni, zawiedzionych oczekiwań. W związku więc
ze wspomnianymi różnicami, dobrze
jest, że istnieją wspólnoty rozdzielnopłciowe" :)

dziennie, dużo rozmawiają, wspierają
się dobrymi radami. Mężczyźni w swojej wspólnocie również modlą się, ale
też działają na rzecz lokalnej społeczności, organizują wsparcie materialne
i finansowe dla najbardziej potrzebujących.
Matki czasami podpowiadają komu
i w jakim zakresie należy pomóc - Rycerze tę pomoc zapewniają. Matki organizują świąteczne paczki dla najbiedniejszych - Rycerze rozwożą je do
domów. Matki pieką ciasta na festyny Rycerze dbają o rozstawienie namiotów. Matki organizują bal dla dzieci Rycerze bezpieczne przejście ze szkoły
do kościoła. To tylko kilka przykładów
wspólnych działań.
W.H Czy mogłaby Pani służyć radą
żonom Rycerzy Kolumba w Polsce,
które chciałyby w swoich parafiach
założyć Wspólnoty Matek w Modlitwie?
M.B Jeśli żony Rycerzy Kolumba
chciałyby utworzyć wspólnotę w swojej
parafii, proponuję zacząć od znalezienia informacji na temat wspólnoty na
stronach internetowych. Można również skontaktować się z Panią Lucyną
Dec, która jest krajową koordynatorką
ruchu Matek w Modlitwie. Najlepiej
jednak znaleźć najbliższą funkcjonującą wspólnotę i umówić się na spotkanie z jedną z animatorek. Mogę również służyć swoją radą, mój e-mail:
monika@barzyk.pl

W.H Serdecznie dziękuję za rozmowę. Wspólnocie Matek w Modlitwie,
Dla większości kobiet dom jest ca- życzę dalszego rozwoju i realizacji
Spotkania matek dają też możli- łym światem, dla mężczyzn - cały świat wspaniałych celów, które jej przyświewość dorosłym ludziom porozmawia- jest domem. Kobiety modlą się co- cają.

Nowe oblicze
rycerskiego serwisu
10 listopada 2014 roku został uruchomiony nowy serwis Rady Stanowej
Rycerzy Kolumba w Polsce.
Nowy serwis rycerzekolumba.com
jest responsoryjny. Zapewnia pełen
komfort pracy tak na komputerze, jak
i na tablecie i smartfonie.
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225 lat pierwszej diecezji w Stanach Zjednoczonych
i jej związki z Polską
wiosną tego roku w Wieczerniku
w Jerozolimie. Zauważył, że Franciszek zastanawiał się, jak wiele miłości i dobroci wypłynęło z tego
Wieczernika na wieki. "Ta rzeka dobroci i miłości dotknęła naszych
amerykańskich wybrzeży prawie 700
lat temu wraz z przybyciem misjonarzy
chrześcijańskich i odkrywców”
powiedział kardynał. Dodał,
że w diecezji Baltimore w momencie jej
ustanowienia żyło około 25 000 katolików. Obecnie w Stanach Zjednoczonych jest 195 diecezji i 65 mln katolików. Odczytano także pisemne gratulacje od papieża Franciszka. Abp William Lori podkreślił w homilii, że
Dzień Zaduszny nie jest zwykle dniem
celebracji rocznic, ale jest dniem,
w którym pamiętamy o wszystkich
zmarłych. Arcybiskup przypomniał
pokrótce historię diecezji, od jej pierwszego biskupa Johna Carrolla, wspominając wielu arcybiskupów
i podkreślając wkład świeckich w budowę kościoła. Arcybiskup wezwał też
wiernych, aby byli apostołami wiary,
misjonarzami „nieustannie zadając
sobie pytanie: Czego ta misja wymaga
od nas? Co powinniśmy zrobić, aby
nasze wspólnoty parafialne były
żywe?”.

W dniu 2 listopada w katedrze
bazyliki Wniebowzięcia NMP w północnym Baltimore na uroczystej Mszy
Świętej dziękowano Bogu za 225 lat
istnienia diecezji w Baltimore.
Diecezja, pierwsza na terenie Stanów
Zjednoczonych, powstała 6 listopada
1789 w wyniku przekształcenia prefektury apostolskiej ustanowionej 26 listopada 1784. Prefektura apostolska
Stanów Zjednoczonych Ameryki, była
pierwszą jednostką administracyjną
Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej tereny prefektury podlegały diecezji Quebec. Od 15
sierpnia 1859 arcybiskupi Baltimore
W mieście Baltimore, w dzielnicy
posiadają tytuł prymasa Stanów ZjedFells
Point, znajduje się polski kościół
noczonych, który dziś jest tylko honopod
wezwaniem
Matki Bożej Różańrowy.
cowej. Historia parafii Matki Bożej
Ponad dwugodzinna uroczystość Różańcowej w Baltimore wyjątkowo
rozpoczęła się procesją chorążych nio- trafnie odzwierciedla dzieje pierwszych
sących transparenty z nazwami wszyst- osiedlających się tu Polaków, którzy
kich 60 szkół katolickich w diecezji. Za opuścili ojczystą ziemię w poszukiszkołami przeszedł 76 osobowy korpus waniu lepszego bytu oraz wolności
honorowy Rycerzy Kolumba w regali- osobistej, politycznej i religijnej. Pocach, ponad 200 seminarzystów, 64 zątki etnicznej parafii sięgają końca
diakonów stałych, 90 kapłanów w tym XIX stulecia, kiedy szybko rosnąca
kilkunastu arcybiskupów i biskupów imigracja polonijna objęła pooraz emerytowany pasterz diecezji bal- protestancki kościół przy ulicy Eastern
timorskiej kardynał Edwin O'Brien. Ave., a w roku 1927 wybudowała
Głównym celebransem był szesnasty dzisiejszą wspaniałą Świątynię przy
w historii pasterz diecezji w Baltimore ulicy Chester. Świątynia ta jest
Arcybiskup Wiliam Lori, jednocześnie uważana za jedną z największych
Najwyższy Kapelan naszego Zakonu. i najwspanialszych parafialnych buWe Mszy Św. uczestniczyło ponad dowli sakralnych w Archidiecezji Balti2000 wiernych, w tym delegaci more. Kościół został wybudowany
stanowi ze wszystkich jurysdykcji w stylu romańskim. Wyjątkowość jego
Rycerzy Kolumba. Słowo pozdrowień struktury polega na użyciu łuków
wygłosił na początku Mszy Św. kardy- metalowych podtrzymujących sklepienał O'Brien, który jest obecnie Wiel- nie, co eliminowało potrzebę użycia
kim Mistrzem Zakonu Rycerskiego kolumn, które zasłaniałyby główny
Grobu Bożego w Jerozolimie. Kardynał ołtarz. Tenże ołtarz został wykonany
nawiązał do Mszy Świętej cele- z włoskiego i hiszpańskiego marmuru.
browanej przez Papieża Franciszka Punktem centralnym prezbiterium jest
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figura Matki Bożej wręczającej różaniec Św. Dominkowi w obecności Św.
Katarzyny. Wiele znamienitych osobistości odwiedziło tę parafię: między
innymi Gen. Józef Haller, Arcybiskup
Jan Cieplak, Arcybiskup Józef
Gawlina, Kard. Jan Król, a w 1976 roku
Kard. Karol Wojtyła – Jan Paweł II.
Kościół jest dziś Diecezjalnym
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
W Archidiecezji Baltimore nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego
i Niedziela Miłosierdzia Bożego zostały
zapoczątkowane przez Biskupa Johna
Ricarda w katedrze Matki Bożej
Królowej w roku 1991. W tymże roku
proboszczem w parafii Różańca
Świętego (nazwa została skrócona)
zostaje ksiądz Ronald Pytel. Wzrastająca popularność kultu Miłosierdzia
Bożego była powodem, że parafia
Matki Bożej Różańcowej stała się
drugim po katedrze miejscem celebracji Niedzieli Miłosierdzia Bożego.
Pierwsza taka uroczystość miała miejsce w dniu beatyfikacji Siostry
Faustyny (18 kwietnia 1993), natomiast kaplica Miłosierdzia Bożego została
poświęcona w liturgiczne wspomnienie
Błogosławionej Siostry Faustyny
w miejscu gdzie modlił się Kardynał
Karol Wojtyła.
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W 1995 roku proboszcz parafii
ksiądz Ronald Pytel zachorował na
serce. Lewa komora serca polskiego
księdza była nieodwracalnie uszkodzona. Dzień 5 października 1995 roku
tak wspomina ksiądz Pytel: „5 października w kościele celebrowaliśmy
całodniowe nabożeństwo z czuwaniem
przed Najświętszym Sakramentem,
modlitwami i koronką do Miłosierdzia
Bożego, różańcem i wykładem na temat Daru Miłosierdzia. Dzień zakończył się Mszą Świętą. Wszystko to przygotowywało nas na przyjazd Ojca
Świętego do Baltimore 8 października
1995. W czasie Mszy Świętej byłem
głównym celebransem. Podczas
homilii mówiłem o ufności Bogu oraz
jak Bóg dotykał mnie swoim
miłosierdziem. Fizycznie czułem się
i wyglądałem lepiej. Tego wieczoru
grupa osób, która należała do duszpasterstwa "Praca Naszego Ojca", modliła
się nade mną o uzdrowienie. Wezwano
wstawiennictwa Błogosławionej Siostry Faustyny w modlitwie, a ja oddałem cześć jej relikwiom.” Modlitwy
wiernych i księdza za pośrednictwem
wówczas błogosławionej siostry
Faustyny zostały wysłuchane. Rozpoczął się kanoniczny proces w sprawie
uznania uzdrowienia za cud za
przyczyną błogosławionej siostry
Faustyny. 16 listopada 1999 roku
lekarze zaproszeni przez Kongregację
ds. Świętych przegłosowali, że
natychmiastowe uzdrowienie bardzo
uszkodzonej lewej komory serca

ZBROJA

ZBROJA — grudzień 2014, Rok II/12, Nr 14

księdza Pytla nie jest medycznie wytłumaczalne. 9 grudnia watykańska komisja teologów potwierdziła, że jest to
cud przypisywany wstawiennictwu bł.
Siostry Faustyny Kowalskiej. Potem
odbyła się komisja kardynałów, a 20
grudnia promulgacja dekretu o cudzie
w obecności Ojca Świętego Jana Pawła
II. 30 kwietnia 2000 roku Faustyna
Kowalska została ogłoszona świętą.

br. Leszek Waksmundzki
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Boże Narodzenie
między sacrum a profanum
Rozmowa z dr. Krzysztofem Prendeckim, socjologiem z Rzeszowa
Jeszcze dobrze nie ostygną znicze,
które palimy na grobach w dniu
Wszystkich Świętych, a już w galeriach
handlowych pojawiają się ozdoby bożonarodzeniowe i puszczane są kolędy.

No właśnie. To jest pytanie o to, czy
potrafimy zarządzać swoim czasem;
rozdzielić to, co jest naprawdę ważne,
od świecidełek i błahostek. Bo jeżeli są
tacy, którzy żyją tylko wokół gadżetów
i konsumpcji, a sferze duchowej
w ogóle nie poświęcają czasu, to coś
jest nie tak. Te proporcje powinny być
lepiej rozłożone, żebyśmy – zamiast
biegać po galeriach – znaleźli czas, by
poczytać wartościową książkę, włączyć
dobrą muzykę i się wyciszyć. Wielki
wpływ na to ma środowisko, z którego
wyszliśmy, ale także ludzie, z którymi
przebywamy w miejscu pracy czy
zamieszkania. Jeśli nie mamy dobrych
wzorców, autorytetów, nie czytamy
dobrych książek, to te proporcje ulegają zachwianiu: żyjemy z dnia na
dzień, od zakupów do zakupów, albo –
tak jak wielu młodych – siedzimy
godzinami w internecie.

W idealnym świecie, gdyby połączyć kalendarz liturgiczny z naszym
życiem codziennym, galerie handlowe
powinny rozbrzmiewać kolędami
w Wigilię i później. Tylko pytanie, czy
ktoś by coś wtedy sprzedał. Pierwszy
„atak na sklepy” ma bowiem miejsce
jeszcze przed 6 grudnia, czyli przed
Mikołajem, a pod choinkę też wypada
coś położyć. Tak więc zakupy w grudniu są rzeczą naturalną – szukamy
prezentów, by sprawić przyjemność
najbliższym. Trudno, aby było inaczej.
Ale można inaczej.
Handel robi największe obroty właśnie
Można. Polecam studentom książki
w tym okresie. Kiedy mielibyśmy kuciekawych autorów, mówię, że jest coś
pować te prezenty? Po świętach?
takiego jak księgarnia czy biblioteka,
No tak, handel kalendarzem litur- do których nie trzeba wchodzić wyłącgicznym się nie przejmuje, bo ma znie wtedy, gdy deszcz pada. Zachęcam
swoje cele. Ja nawet jestem w stanie to ich, żeby w okresie świątecznozrozumieć. Ale czy my jako ludzie noworocznym, w miejsce telewizji czy
wolni, chrześcijanie, powinniśmy pod- internetu, schowali się w jakimś kącie i
dawać się wszechogarniającej komer- próbowali poświęcić kilka godzin lekcji?
turze książki. Najlepiej papierowej, by
To dotyczy nie tylko okresu poczuć dawny klimat.
świątecznego. Wystarczy zobaczyć, co
To jest jakiś sposób. Ale idźmy
się dzieje, gdy jakiś sklep ogłosi pro- dalej: 6 grudnia obchodzimy wspommocję na klapki, torebki czy inne nienie św. Mikołaja, biskupa Miry, lecz
gadżety. Ludzie potrafią sobie nawza- zamiast biskupa znów ujrzymy paradę
jem „tętnicę przegryźć”, by komuś wyr- starszych panów z brodą w czerwonej
wać ten towar z rąk. Ale tak się dzieje czapie i kubraczku. W tym momencie
nie tylko w Polsce. Widziałem wypr- przypominam sobie kapitalną scenę
zedaże w Ameryce i tłumy ludzi, którzy z serialu „Plebania”, kiedy jeden
atakowali nawet wyprzedaże garażowe, z księży chciał pokazać uczniom
gdzie nie dało się wjechać autem na chrześcijańskiego św. Mikołaja
daną ulicę. Są ludzie, którzy potrafią i poszedł do szkoły w stroju biskupa.
pojechać na drugi koniec miasta, bo Wrócił na plebanię zdruzgotany, bo
coś kupią tam taniej, nie zastanawiając dzieci zażądały „prawdziwego” św.
się, ile stracą na paliwie i czasie do- Mikołaja. Na pytanie, jakiego, odjazdu, który też trzeba wliczyć powiedziały, że tego w czerwonej
w koszty. Jesteśmy na to podatni i nie czapce. Niestety, ten właśnie, komercywszyscy są w stanie mieć dystans do jny Mikołaj w czerwonej czapce, dzięki
reklamy. W naturze ludzkiej tkwi chęć sprytnej akcji marketingowej usunął
posiadania. Niestety, gromadzenie św. Mikołaja biskupa w cień. Czy z tym
dóbr materialnych często przesłania coś można zrobić?
ważniejszy wymiar życia.
Oglądałem kiedyś amerykański
Jak zaspokoić potrzebę obdaro- dokument, w którym pokazywano
wania bliskich prezentami, a jednoc- zd jęc ia różn ych o sób . Młod zi
ześnie nie dać się zwariować specom Amerykanie nie rozpoznali na zdjęciu
od reklamy?
Jezusa, a rozpoznali klauna z McDonalda. To tendencja światowa – ogląda-
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jąc telewizję czy surfując w internecie
żyjemy jakby w innym świecie. Myślę,
że jeżeli Kościół w Polsce czy na
świecie chce coś z tym zrobić, to sam
musi rozpocząć akcję marketingową.
Wielu księży rozumie internet i dociera
do młodych ludzi w sposób niekonwencjonalny, więc może trzeba walczyć
bronią, jaką posługuje się przeciwnik?
Nasunęła mi się taka myśl: narzekamy na komercjalizację świąt, ale
weźmy pod uwagę, że osoby starsze
wspominały, iż w czasach PRL,
w pewnych okresach w ogóle starano
się pomijać święta Bożego Narodzenia.
Mówiono tylko o świętach zimowych,
a niektórzy nawet choinki nie ubierali,
bo się bali, zwłaszcza gdy pracowali
w resortach mundurowych. Cieszmy
się więc, że mamy te święta, bo w okresie PRL nie zawsze były one takie oczywiste.
Tyle, że możemy niedługo – co nie
daj Boże – mieć poczucie deja vu, choć
z zupełnie innych powodów. Próbuje
się bowiem wyrugować tradycję
chrześcijańską, zastępować życzenia
świąteczne pozdrowieniami zimowymi,
a tzw. korporacyjne wigilie często nie
są już nazywane wigiliami i coraz
częściej brakuje na nich opłatka.
Zmniejszanie nasycenia świąt treściami chrześcijańskimi jednak trwa.
Myślę, że idziemy w tę stronę, iż są
osoby urażone symbolami religijnymi
i chcą, żeby ich nie było. Cieszmy się
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się już kilkadziesiąt tysięcy osób. I tak
to trzeba robić. Skoro sieć nie rozumie
języka wartości, to trzeba przemówić
do niej językiem, który być może rozumie lepiej – uderzyć ją po kieszeni.
Tak być może. Wielu nie łapie tego, Sam zresztą jestem ciekaw, jakie efekty
że gdyby Chrystus nie narodził się przyniesie ta akcja, będąca pięknym
w Betlejem, to te święta nie miałyby wykorzystaniem przez ludzi prawa do
sensu.
obywatelskiego sprzeciwu.
Kiedy byłem w Londynie przed
Nie sądzę, by ze strony Empiku
świętami Bożego Narodzenia, to na była to pomyłka czy przypadek. Raczej
ulicach widziałem kolorowe, świecące była to celowa prowokacja. Pytanie,
kwadraciki i trójkąciki. Było kolorowo czy Empik przewidywał, że będzie jakiś
i kiczowato, ale nigdzie na wystawach protest. Sądzę, że liczył raczej na to, że
nie mogłem znaleźć żadnych odniesień ta prowokacja przyciągnie ludzi młodo świąt.
dych.
więc z tego co mamy, bo może
niedługo będziemy „coś” świętować,
tylko wielu będzie pytać, co to właściwie za święta obchodzimy.

Jeszcze chciałem na koniec zapytać
o jedną rzecz. W komercyjnej otoczce
świątecznej czasami zdarzają się akcje,
które napawają optymizmem. Mam na
myśli akcję świątecznego bojkotu sieci
Empik, która uczyniła twarzami swej
bożonarodzeniowej kampanii zdeklarowanego satanistę Nergala i Marię
Czubaszek, która chełpi się tym, że nie
cierpi dzieci i dokonała aborcji. Trzeba
było nie mieć wyobraźni, by takie
osoby zaangażować w kampanię właśnie na święta Bożego Narodzenia. Albo
chodziło o to, żeby sprawdzić, jak
daleko można się posunąć. Sądzę, że
reakcja zaskoczyła sam Empik - na
Facebooku w akcję bojkotu włączyło

Wydaje mi się, ze Empik spodziewał się, że Polacy „łykną” tę akcję
bezboleśnie, tak jak wiele innych
rzeczy.
Jest jeszcze jedna opcja, która mogła być brana pod uwagę: o Empiku
teraz jest głośno. Prowokacja czasem
powoduje to, że ktoś się zainteresuje
jakąś firmą czy produktem. Nie wiem,
czy Empik nie idzie w tę stronę, że
założył, iż będzie jakaś grupa, która
będzie protestować, ale będzie też
druga grupa, którą to zachęci do kupowania – choćby na złość protestującym. Nazwa Empik będzie się przewijać w mediach przez cały grudzień

i ktoś nawet może nie wiedzieć, o co
jest ten protest, ale słysząc nazwę Empik lub innej sieci, wejdzie do Empiku,
bo będzie kojarzył markę.
To odwieczny dylemat: reagować,
biorąc pod uwagę to, że można zrobić
komuś mimowolną reklamę, czy nie
reagować, narażając się na zarzut, że
się toleruje zło.
To prawda. Jednak cieszę się, że
istnieją portale społecznościowe, na
których można przeprowadzać takie
akcje. I że coraz więcej osób takie protesty wciągają.
Rozmawiał Jaromir Kwiatkowski,
dziennikarz, Rycerz Kolumba III st.,
członek Rady 15268 im. Św. Królowej
Jadwigi w Rzeszowie

——————————
Dr Krzysztof Prendecki – socjolog
z Politechniki Rzeszowskiej i publicysta,
laureat tegorocznej edycji „Nagrody
Złotej Ryby” – konkursu organizowanego przez Fundację im. Macieja Rybińskiego dla felietonistów poniżej 40. roku życia. W listopadowych
wyborach bez powodzenia ubiegał się
o prezydenturę Rzeszowa.

Nadchodzi Święta Noc,
której sam Bóg w osobie Swego Syna
przychodzi na ziemię.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, przyjmijcie Bracia życzenia
Bożej opieki i wielu łask na każdy dzień nowego 2015 roku.
Zespół Redakcyjny „Zbroi”
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Wieści z Rejonów
Rada 15759 w Stalowej Woli - uczestnictwo w marszach poparcia
dla TV Trwam
im. Świętego Ojca Pio

W skład Rejonu 4 wchodzą
obecnie cztery Rady Rycerzy
Kolumba oraz cztery Okrągłe
Stoły. Wszystkie Rady znajdują
się w Diecezji Sandomierskiej.

Rada 15239 w Tarnobrzegu
im. Błogosławionego
Męczennika
ks. Jerzego Popiełuszki
Wielki Rycerz – br. Rafał Szczypta
Kapelan Rady – ks. Michał Józefczyk
Liczba członków – 73
- Okrągły Stół w Tarnobrzegu przy
Parafii p.w. Chrystusa Króla, opiekunem duchowym jest ks. Adam
Marek
- Okrągły Stół w Sandomierzu przy
Parafii Nawrócenia Św. Pawła Apostoła, opiekunem duchowym jest ks.
Krzysztof Rusiecki
- Okrągły Stół w Nowej Dębie przy
Parafii Matki Bożej Królowej Polski,
opiekunem duchowym jest ks. Mieczysław Wolanin
- Okrągły Stół w Tuszowie Narodowym
przy Parafii Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych, opiekunem duchowym jest
ks. Wiesław Konior

Rada 15460 w Ożarowie
im. Świętego Stanisława
Biskupa i Męczennika
Wielki Rycerz – br. Wojciech Majcher
Kapelan Rady – ks. Stanisław Szczerek
Liczba członków – 33

ZBROJA

- prace porządkowe i remontowe
w parafiach
Wielki Rycerz – br. Henryk Drzymała
- organizacja maratonu podczas XV
Kapelan Rady – ks. Mariusz Kozłowski
Diecezjalnych Dni Młodych
Liczba członków – 35
- czytanie Pisma Świętego w kościołach
- włączenie się do akcji „Słudzy Pana.
Rada 15142 w Ostrowcu
Kapłani proszą o modlitwę”, orŚwiętokrzyskim
ganizowanej przez portal
im. Matki Bożej Saletyńskiej kaplani.com.pl
- organizacja spotkania z przedstawicielami Wydawnictwa Znak
Wielki Rycerz – br. Włodzimierz Stec
Kapelan Rady – ks. Zbigniew Wiatrek w związku z książką:
Jan Paweł II, Karol Wojtyła „Jestem
Liczba członków – 31
bardzo w rękach Bożych”. Notatki osoDzieła Rad Rycerzy Kolumba biste 1962-2003
- koncert z okazji kanonizacji Ojca Św.
z Rejonu 4 to m.in.:
Jana Pawła II
- współorganizacja i udział w Tarbr. Włodzimierz Stec
nobrzeskim Marszu Mężczyzn
- organizacja zbiórki płodów rolnych Delegat Rejonu 4
i przekazanie ich do Hospicjum
- zbiórka makulatury na cele misyjne
- udział w marszu Trzeźwości
- organizacja pikników rodzinnych
- uruchomienie emisji filmów Pro-Live
w Katolickiej Telewizji Serbinów
w Tarnobrzegu
- organizacja wystaw Pro-Live połączonych z wykładami dr. inż. Antoniego
Zięby
- zbiórki podpisów pod akcją „Jeden
z Nas” oraz „Stop Aborcji”
- zbiórki żywności w Ożarowie
- organizacja konkursu multimedialnego w Ożarowie pod hasłem
„Świętość Jana Pawła II”
- coroczna współorganizacja w Ostrowcu Świętokrzyskim kolacji wigilijnej dla osób samotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
- „W miłosierdziu uczta Pana”. Wszyscy uczestnicy
obdarowywani są
paczkami z żywnością oraz artykułami
chemii gospodarczej
- organizacja i udział w Marszach dla
Życia i Rodziny
- organizacja oraz uczestnictwo
w corocznych procesjach z okazji
Święta Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski oraz Święta Niepodległości
- pielgrzymki Rycerzy na Jasną Górę
oraz Święty Krzyż
- współorganizacja ogniska dla dzieci
- projekcja filmu „Kolumbia – Świadectwo dla Świata” oraz spotkanie
z reżyserem Dominikiem
Tarczyńskim
- organizacja zbiórki zabawek „Klocki
lego dla dziecka każdego”
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i prowadzą aktywną działalność rekru- Katedrze oraz w uroczystościach pod
tacyjną.
grobem Nieznanego Żołnierza.
W ubiegłym Roku Bratnim Rada
15726 w Dębicy otrzymała Nagrodę
"Najwybitniejszej Rady z Potrójną
Gwiazdą", przyznaną przez Radę Najwyższą Zakonu Rycerzy Kolumba.

W dniu 15 listopada przed godziną
18.00 w kościele pw. Błogosławionej
Karoliny w Tarnowie Rycerze Kolumba
wraz z parafialną grupą Ojca Pio poprowadzili czuwanie przed uroczystościami 100-lecia męczeńskiej śmierci
Bł. Karoliny.

Rada 15915 w Tarnowie

Obrona życia i rodziny, patriotyzm
oraz modlitwa i praca na rzecz parafii
i ludzi są stałym elementem naszej
nowopowstałej Rady Tarnowskiej
nr 15915. Realizacje wszystkich rezolucji zostaną zintensyfikowane
- z Bożą pomocą - w niedalekiej
przyszłości.

Rejon 8 obejmuje swym
Rada 15915 w Tarnowie powstała
zasięgiem całą Diecezję Tar15
marca
2014 roku.
nowską, do której Rycerze
Kolumba
zawitali
wiosną
Wielkim Rycerzem Rady od pocubiegłego roku.
zątku jej powstania do dnia dzisiejszego jest Brat Krzysztof Pikul. Kapelanem Rady jest Czcigodny Ks. Prałat
W obecnej chwili w skład Rejonu 8 Stanisław Dutka, Proboszcz Parafii Bł.
wchodzą dwie Rady Lokalne:
Karoliny w Tarnowie.
Rada liczy 37 członków, w tym 3
Czcigodnych Księży.

Delegatem Rejonowym Rejonu 8
jest Brat Tomasz Wawrzkowicz.

Kustosze Rejonowi: Brat Stanisław
Chmura z Dębicy i Brat Paweł WęRycerze z Dębicy także współor- grzyn z Tarnowa.
ganizują i uczestniczą w Diecezjalnych
Marszach w Obronie Życia i Rodziny,
Uroczystościach Parafialnych,
Tomasz Wawrzkowicz
Dekanalnych i Diecezjalnych.
Sekretarz Stanowy
Bracia z Dębicy licznie włączają się
w organizację "Niedziel Rycerskich"
i prowadzą aktywną działalność rekrutacyjną.

Rada 15726 w Dębicy
Rada 15726 w Dębicy powstała 29
maja 2013 roku. Wielkim Rycerzem
Rady Dębickiej od początku jej powstania jest Zacny Brat Stanisław
Chmura. Brat Stanisław jest jednocześnie Kustoszem Rejonowym.
Kapelanem Rady jest Czcigodny Ks.
Prałat Józef Dobosz, Proboszcz Parafii
Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Ks. Prałat jest jednocześnie Kapelanem
D i e c e z j a l n y m Za k o n u R y c e r z y
Kolumba w Diecezji Tarnowskiej.
Rada liczy 44 członków, w tym 8
Czcigodnych Księży. Do Rady należy
również J.E. Ks. Bp Jan Piotrowski,
dotychczasowy Biskup Pomocniczy
Diecezji Tarnowskiej, a obecnie Biskup
Ordynariusz Diecezji Kieleckiej.

12 października 2014 roku tysiące
mieszkańców Dębicy i całej Diecezji
Tarnowskiej w tym Rycerze Kolumba
z Rady 15915 z Tarnowa wraz z Radą
Dębicką przeszli ulicami Dębicy w VI
Diecezjalnym Marszu dla Życia
i Rodziny. Uroczystość rozpoczęła się
Mszą Świętą w kościele p.w.
Miłosierdzia Bożego w Dębicy, której
przewodniczył Ks. Bp Andrzej Jeż. Po
niej uczestnicy Marszu przeszli ulicami
miasta na dębicki Rynek, gdzie obył się
piknik i zagrał zespół Armia Dzieci.
Gościem specjalnym Marszu była pochodząca z Kanady Mary Wagner,
znana na świecie działaczka ruchów
obrony życia.
W ostatnim tygodniu października
została przywieziona z pracowni rzeźbiarskiej i zamontowana na głównej
ścianie prezbiterium kościoła pw. Bł.
Karoliny w Tarnowie figura Chrystusa
Zmartwychwstałego. Wykonana została z drzewa lipowego, waży prawie
półtora tony i mierzy niemal 7 metrów.
W montażu wraz z ekipą specjalistów
pracowała grupa Rycerzy Kolumba.

Rycerze z Dębicy współorganizują
i uczestniczą w Diecezjalnych
Marszach w Obronie Życia i Rodziny
(w ubiegłym Roku Bratnim w Bochni,
w październiku 2014 r. w Dębicy),
w Uroczystościach Parafialnych,
W dniu 11 listopada 2014 roku,
Dekanalnych i Diecezjalnych.
w 96 Rocznicę Odzyskania NieBracia z Dębicy licznie włączają się podległości, Rycerze Kolumba uczestw organizację "Niedziel Rycerskich" niczyli we Mszy Św. w Tarnowskiej
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Jesienne konferencje dla kapelanów

W drugiej połowie listopada w trzech
miastach Polski: w Radomiu, w Toruniu i w Krakowie odbyły się jesienne
spotkania robocze dla naszych Kapelanów Rad oraz dla Księży zainteresowanych Zakonem Rycerzy Kolumba.
W czterech spotkaniach (2 w Radomiu) uczestniczyło 59 Księży.
Spotkania prowadził Ks. Wiesław Lenartowicz - Kapelan ds. Programowych
i Rozwoju Duchowego Rad we współpracy z Br. Janem Malikiem Dyrektorem ds. Współpracy z Kapelanami. Uczestnikami konferencji byli
ponadto Bracia Rycerze z Rady Stanowej:Tomasz Wawrzkowicz - Sekretarz
i Były Delegat Stanowy Krzysztof
Orzechowski oraz Konsultanci ds. Rozwoju: Leszek Waksmundzki i Stefan

Otręba. Poprowadzili oni część Konferencji dotyczącą rozwoju rad i działalności statutowej. Udział wzięli także
Delegaci Rejonowi: Janusz Palczewski,
Sławomir Wójtowicz i Dariusz Wolniak.
Szczególnym gościem honorowym
Konferencji w Radomiu był O. Jonathan Kalisch z New Hawen - Kapelan
Rady Najwyższej ds.Programowych
a obecnie także członek Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodych w Krakowie, reprezentujący Rycerzy Kolumba z ramienia Rady Najwyższej naszego Zakonu. W Krakowie
gościł nasz Współkapelan Stanowy Ks.
prof. dr hab. Tomasz Kraj.
Konferencje miały pomóc - zwłaszcza
nowym Kapłanom - poznać specyfikę
Zakonu Rycerzy Kolumba jako organizacji świeckich katolików oraz przybliżyć zadania i role Kapelanów w Radach.
Omawiane były także bieżące sprawy
działalności Rad:
Podręcznik Duchowości Rycerza
Kolumba
- Peregrynacja Obrazu Matki Bożej
Niepokalanej z Quebec
- Doroczna Pielgrzymka Rycerzy na
Jasną Górę

oraz wdrożenie programu „ Domowego Kościoła w Rodzinie ” przygotowującego do Światowych Dni Młodych
w Krakowie 2016 .
Nieocenionym walorem tych spotkań
była także wzajemna integracja przy
wspólnej modlitwie i wspólnych posiłkach. Przy 70 Radach jest wielu nowych Kapelanów, którzy mieli pierwszą okazję do wzajemnego poznania się
i nawiązania kontaktów.
Bardzo dziękujemy Czcigodnym Księżom Kapelanom, którzy podjęli się
bycia gospodarzami tych spotkań.
Równie serdecznie dziękujemy wszystkim Czcigodnym Księżom Kapelanom,
którzy przyjęli nasze zaproszenie na
konferencje i już dziś zapraszamy na
Konferencję
Wiosenną Kapelanów
połączoną z Konwencją Stanową
w Łodzi.
br. Jan Malik
Dyrektor Rady Stanowej
ds. Współpracy z Kapelanami
ks.Wiesław Lenartowicz
Kapelan ds. Programowych
i Rozwoju Duchowego Rad

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!
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