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Słowo Delegata Stanowego
Zacni Kapelani Rad
Bracia Rycerze,
Rozbrzmiewa radosne Alleluja, Grób
prawdziwie pusty, radość niedzielnego
poranka staje się udziałem każdego z nas.
Wzmocnieni blaskiem z Grobu Pańskiego
idziemy realizować nasze rodzinne, zawodowe i rycerskie zadania.
Miniony czas nawrócenia, pokuty,
dzieł miłosierdzia, dopełniony został radością zmartwychwstania. Wszystkim gorąco dziękuję za włączenie się w dzieła realizowane w Radach Lokalnych w ostatnim miesiącu. Wasze zaangażowanie
w obchody Dnia Świętości Życia poprzez
udział w spotkaniach modlitewnych i aktywne angażowanie się w marszach popierających życie od naturalnego poczęcia
do naturalnej śmierci jest świadectwem
łączności z papieżem Franciszkiem i nauką Kościoła.
„Rodzina żyjąca w pełni” to myśl
przewodnia tegorocznej Konwencji Stanowej. Jest wiele powodów, dla których
temat Rodziny jest bardzo ważny w obecnym czasie. Dla Rodzin rycerskich to czas
pracy formacyjnej opartej o podręcznik
„Budowanie Kościoła domowego. Rodzina żyjąca w pełni”. W kościele powszechnym to spotkanie rodzin we wrześniu
w Filadelfii, z udziałem papieża Franciszka, a w październiku - Synod biskupów
poświęcony Rodzinie we współczesnym
świecie. Już dziś wiemy, że każde z tych
wydarzeń jest istotnym dla przyszłości
Rodziny. Pochylimy się także my nad
tematem Rodziny. I choć tylko przez
chwilę, to jednak z dużą intensywnością.
W czasie piątkowego wieczoru będzie
okazja do spotkania z ks. Przemysławem
Drągiem – Dyrektorem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Jestem przekonany , że refleksja nad Rodziną z udziałem ks. Dyrektora będzie doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy i wzmocnienia
naszych postaw. W sobotnie popołudnie
towarzyszyć nam będzie Tomasz Kamiński – muzyk, przedstawiciel nurtu Piosenki Autorskiej. Ale nie muzyka będzie tym
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razem tematem przewodnim, choć i jej nie
zabraknie. Jak sam artysta mówi „należę
do wymierającego gatunku, mam jedną
i tę samą żonę od ponad 25 lat”. Jestem
przekonany, że świadectwo Tomka Kamińskiego na temat wartości Rodziny we
współczesnym świecie będzie dla każdego
z nas przykładem Rodziny żyjącej w pełni. Jesteśmy rodziną rycerskich rodzin
a Matką Rycerzy Kolumba na całym
świecie jest Matka Boża z Guadalupe.
Mając to na uwadze, będziemy mieli okazję do wyjątkowego spotkania. Gościć
będziemy reportera Grzegorza Górnego
i fotografa Janusza Rosikonia autorów
wyjątkowej książki – Sekrety Guadalupe.
Podróż, w jaką zaproszą nas autorzy, pozwoli każdemu z nas odrobinę głębiej
zrozumieć fenomen tego wizerunku.
Kapłani towarzyszący nam w czasie
tych dni, odbędą swoje spotkanie robocze
pod przewodnictwem Współkapelana
Stanowego ks. prof. dr. hab. Tomasza
Kraja, a także Kapelana ds. Programowych i Rozwoju Rad ks. Wiesława Lenartowicza. Rola Kapłana w rozwoju rycerstwa jest nieoceniona. Gdy sięgniemy do
historii Rycerzy Kolumba to szybko zauważymy, że wszystko zaczęło się od
księdza, z jego udziałem i przy jego zaangażowaniu. I choć jesteśmy organizacją
katolików świeckich, to jednak obecność
kapłana w rozwoju Rad, formacji nas
i naszych Rodzin jest kluczowa. Jesteśmy
zatem wdzięczni naszym Kapelanom za
ich wsparcie w pracy na co dzień, za katechezy i inspirowanie do działania. Jestem
przekonany, że to kolejne spotkanie będzie doskonałą okazja do wymiany doświadczeń oraz czasem wypracowania
wspólnych kierunków realizacji stojących
przed nami zadań.
Konwencja Stanowa to zawsze okazja
do spotkania naszych Małżonek, które
każdego dnia dzielnie wspierają nas
w naszych działaniach. Komitet organizacyjny na V Konwencje Stanową przygotował wspaniały program, który pozwoli na
poznanie Łodzi, jakiej nie widać z okien
samochodu. Serdecznie zachęcam wszystkie Małżonki do udziału w tym spotkaniu.

Łódzkie spotkanie to także okazja do
podsumowania działań realizowanych
przez Rady lokalne. Dziękuję wszystkim,
którzy zgłosili swoje dzieła do nagród
w poszczególnych kategoriach. Imponująca ilość zgłoszonych prac jest potwierdzeniem ogromnego zaangażowania w działalność na rzecz społeczności lokalnej,
kościoła, młodzieży, rodziny, obrony życia czy budowania braterskich więzi. Nagrodzonym i wyróżnionym gratuluję. Staje się już tradycją, że na naszych dorocznych spotkaniach gościmy także laureatów nagrody „Rodzina Roku”.
Raz jeszcze zachęcam do udziału
w naszym spotkaniu nie tylko delegatów,
lecz także wszystkich Braci, którzy maja
możliwość przybycia do Łodzi.
Wszystkie sprawy rycerskie polecam
Waszym modlitwom.
Z braterskim pozdrowieniem
Vivat Jezus!

Andrzej Anasiak
Delegat Stanowy w Polsce
Zakonu Rycerzy Kolumba
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Katecheza Kapelana
których człowiek nie może się rozwijać
a czasem wręcz nie może żyć. Jest ona
zła, bo krzywdzi niewinnego człowieka
a nikomu nie wolno tego czynić, wszystko
jedno czy osoba taka jest wierząca czy
niewierząca.

Katecheza 38
kwiecień 2015
Drodzy Bracia Rycerze,
W ostatniej katechezie zostało powiedziane, że zło związane z zapłodnieniem
in vitro to nie jest wymysł katolików.
Mamy bowiem do czynienia z obiektywnym złem, którego mogą nie dostrzegać
jedynie tacy ludzie, którzy nie przejmują
się złem wyrządzanym drugiemu człowiekowi. Często czynią to ludzie, dla których
działanie takie jest korzystne, zwłaszcza
finansowo.
O tym, że zapłodnienie in vitro to
doskonały interes, nie trzeba nikogo przekonywać. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej „ceny IVF” i widzimy,
jakich sum żąda się od ludzi pragnących
potomstwa „z probówki”. Ktoś może powiedzieć, że lekarze muszą dobrze zarabiać. Owszem, jeśli ratują ludzkie życie,
jeśli ich działania związane są z podejmowaniem trudnych decyzji, z wyborem
właściwej formy terapii w konkretnym
trudnym przypadku klinicznym, który
wymaga od nich zarówno wielkiej wiedzy
jak i sprawności wynikającej z długiej
praktyki, to jest rzeczą oczywistą, że powinni być odpowiednio wynagradzani. Co
jednak takiego czyni się w ramach IVF, że
miałoby to tyle kosztować? Jedyne, co
usprawiedliwia owe ceny, to rozbudzone
pragnienie posiadania potomstwa i nadzieja, że wreszcie ktoś skutecznie w tym
pomoże. Owych wygórowanych cen raczej nie usprawiedliwia „specjalistyczny”
sprzęt medyczny potrzebny do IVF, ponieważ żaden specjalistyczny sprzęt do
IVF nie jest potrzebny (chyba że mikroskop lub podobne do niego urządzenie
albo pojemnik z ciekłym azotem nazwiemy specjalistycznym sprzętem medycznym). Tak więc nakłady własne do założenia tzw. kliniki leczenia niepłodności
(która to nazwa, jak wiemy, jest jednym
wielkim przekłamaniem, ponieważ IVF
nie leczy niepłodności lecz ją omija) są
w relacji do innych specjalistycznych
instytucji medycznych minimalne a koszt
usługi nieproporcjonalny. Ponadto, jeśli
traktować ofertę takiej „kliniki” w perspektywie handlowej (prawa handlowego), to czy „klinika” taka zwraca pieniądze, jeśli zabieg się nie uda; jeśli potencjalni rodzice nimi jednak nie zostaną?
Dlatego zapłodnienie in vitro to jest „złoty
interes”, do którego dorabia się całą ideologię, która ma wytłumaczyć pragnącym
potomstwa rodzicom, że mogą, że powin-
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Ks. dr hab. Tomasz Kraj
ni, że społeczeństwo tego właśnie od nich
oczekuje, że mają prawo do posiadania
potomstwa i wiele tym podobnych stwierdzeń, które mają „naganiać” klientelę
owym „klinikom”. Jeśli to nie wystarcza,
należy w podobny sposób wpłynąć na
rządzących, by pomogli, tzn. by część
pieniędzy podatników przeznaczyli na
dopłatę dla tych, których nie stać na wyprodukowanie sobie potomstwa; by jeszcze więcej ludzi mogło nabijać kabzę
ludziom związanym z „klinikami leczenia
niepłodności”.
Jest więc problem zapłodnienia
in vitro problemem wieloaspektowym,
w którym - jakby w zwierciadle - odbijają
się różne ludzkie dążenia, najczęściej
niestety dążenia moralnie naganne. Pytanie, które nam zostało brzmi: co na to
Kościół; co na to prawo Boże? Kościół
w swoim nauczaniu od początku podkreślał, że zapłodnienie in vitro jest moralnie
złe i niedopuszczalne. Pragnę tu jednak
podkreślić pewne niezmiernie ważne spostrzeżenie: Kościół w swoim nauczaniu
zabrania korzystania z techniki zapłodnienia in vitro, ponieważ jest to zło (co mogliśmy stwierdzić, czytając poprzednie
katechezy), natomiast zapłodnienie in
vitro nie jest złe dlatego, że Kościół tak
mówi. Jest to bardzo ważne, by zrozumieć, że jakieś postępowanie nie staje się
złe, bo Kościół tak mówi i wtedy wszyscy, dla których Kościół nie jest autorytetem mogą powiedzieć: co mnie obchodzi
Kościół, ja jestem osobą niewierzącą.
Rzecz sama w sobie jest zła i dlatego Kościół jej zabrania. Ona nie stałaby się dobra i dozwolona, gdyby na przykład Kościół nic na jej temat nie mówił. To nie
orzeczenie Kościoła czyni ją złą. Jest ona
zła, bo niszczy pewne ludzkie dobra, bez

Oczywiście, poza racjami o charakterze naturalnym, tzn. takimi, które są możliwe do stwierdzenia przez każdego człowieka posiadającego normalne używanie
rozumu (co było do tej pory przedmiotem
katechez dotyczących zapłodnienia
in vitro) istnieją dodatkowe argumenty
wynikające z przyjętej wiary. Mamy tu do
czynienia z dwoma najważniejszymi argumentami. Pierwszy to odwołanie się do
V przykazania Dekalogu „Nie zabijaj!”
Przykazanie to dotyczy zarówno działań
mających na celu pozbawienie życia osoby niewinnej, jak i wszelkich działań,
które naruszają integralność fizyczną czy
zdrowie człowieka. Moje doświadczenie
katechetyczne zostało ubogacone przez
mądrość dzieci, które kiedyś przygotowywałem do I Komunii św. Przy V przykazaniu dzieci powiedziały, że życie można
zabrać w całości, albo „po kawałku”. To
ostatnie ma miejsce, gdy jeden człowiek
rani drugiego albo gdy go pozbawia dóbr
potrzebnych do jego rozwoju. Tak więc
V przykazanie Dekalogu wyklucza wszelkie działania, które mogą prowadzić do
zabicia lub jakiegokolwiek okaleczenia
człowieka. W naszym wypadku wyklucza
więc zapłodnienie in vitro.
Drugi argument dotyczy działania
Bożego związanego z poczęciem nowego
człowieka. Za każdym razem, kiedy powstaje nowy człowiek, Bóg stwarza jego
duszę nieśmiertelną. Z racji na godność
człowieka i swe stwórcze działanie Bóg
ustanowił dla nich odpowiedni kontekst.
Jest nim akt miłości małżeńskiej. Dlatego
każda zmiana tego kontekstu jest ciężkim
występkiem moralnym, ciężkim grzechem. Zmiana owego kontekstu nie jest
związana jedynie z zapłodnieniem in vitro. Jest nim także akt zjednoczenia seksualnego lecz nie pomiędzy małżonkami
albo (co wcale, niestety, nie jest wyjątkowo rzadkie) akt między małżonkami ale
bez miłości, gdy na przykład mąż zmusza
żonę do pożycia (inaczej: gwałci ją
w małżeństwie). Żadna z tych dwóch
ostatnich sytuacji nie jest tą, którą Bóg
wybrał dla początku ludzkiego życia.
Każda z nich jest ciężkim grzechem, chociaż nie mamy w nich do czynienia z jakąś interwencją o charakterze technicznym (jak w przypadku zapłodnienia in
vitro).

3

www.RycerzeKolumba.com

Zapłodnienie in vitro jest działaniem
moralnie złym. Jest nim dla każdego, kto
się na nie decyduje, kto do niego namawia, kto je umożliwia (mam tu na myśli
władze państwowe odpowiedzialne za
dobro obywateli) a zwłaszcza, kto tę procedurę przeprowadza. Nie można tu
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usprawiedliwiać zła swego postępowania człowiek dysponujący normalnym używastwierdzeniem, że nie jest się członkiem niem rozumu i przynajmniej odrobiną
wspólnoty religijnej, której władze tego dobrej woli.
zabraniają, ponieważ zło moralne związane z tą manipulacją nie ma charakteru
konfesyjnego lecz jest obiektywnym
Wszystkie katechezy są dostępne na stronie:
złem, które jest w stanie rozpoznać każdy
www.RycerzeKolumba.com

Parafialny Okrągły Stół
Zalążek do stworzenia Wybitnej Rady
Zacni Bracia
Nie dalej jak rok temu w naszym biuletynie ukazał się artykuł na temat działalności Parafialnego Okrągłego Stołu
w małej parafii Ostojów (Diecezja Radomska).
Przedstawiono w nim wspaniałych
Rycerzy, którzy stworzyli tę najmniejszą
strukturę naszego Zakonu. Swoją pracą,
swoim życiem i swoją postawą powoli
przekonywali innych mężczyzn do wstąpienia na drogę, którą oni sami wybrali.
Nie błądzili - kierując się prostymi, ale
jakże słusznymi zasadami: Miłosierdzia,
Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu - stali
się lepszymi mężami, ojcami, synami.
Stali się lepszymi ludźmi. Ta zmiana została zauważona i doceniona. Mała społeczność parafialna, gdzie każdy zna się
od pokoleń, zaakceptowała nową grupę
i nową formę uwielbiania Boga i szanowania bliźniego: Rycerzy Kolumba.

sposób zaimponować swoim żonom. Ko- chedniowa, którzy okazali wiele dobrej
lejni ojcowie pokazują swoim synom, jak woli i poświęcili bardzo dużo swojego
czasu i energii, służąc swoją pomocą przy
można być bliżej Pana Boga.
naszych projektach.
Powstała nowa Rada. Trzydziestu
trzech odważnych i wspaniałych facetów na czele ze swoim Kapelanem ProboszNasz Zacny Delegat Stanowy Brat
czem Parafii - kontynuuje wszystkie dzieAndrzej
powiedział kiedyś, że cierpliwość
ła, które już rok temu stały się częścią
w
dążeniu
do dobra zawsze przynosi owoprogramu działalności obecnej Rady. Prace.
Jakże
słuszne
i prawdziwe są te słowa.
cują, rozwijają się. Przyjęli do swego groPrzykład
Braci
z
Ostojowa powinien zana Proboszcza sąsiedniej Parafii wraz
owocować
kolejnymi
wspaniałymi Wybitz jeszcze jednym mężczyzną, którzy stworzą kolejny zalążek Rycerstwa na swoim nymi Radami.
terenie.
Działanie takie świadczy o tym, że
Rada żyje, rozwija się i do takiej Rady
wstępować będą kolejni wartościowi mężczyźni.

Bracia! Pamiętajmy o tym, że nie byłoby to wszystko możliwe bez pomocy
Rady Macierzystej. Nie można Rycerzy
z Okrągłego Stołu zostawić bez pomocy
Kolejni Panowie zgłaszali się do Za- i bez opieki. W tym przypadku Ostojów
konu. Kolejni mężowie chcieli w taki miał wspaniały przykład od Braci z Su-
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Nie można się zniechęcać w przypadku drobnych niepowodzeń. Musimy cały
czas pamiętać, że jeśli powstanie Rady
w Twojej Parafii czy w Twoim środowisku jest w Bożych planach, to na pewno
się to wykona. Wierzymy w to mocno
tutaj w Ostojowie.
Vivat Jezus!
br. Roman Hawliczek
Rycerz z Ostojowa
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Słowo Dyrektora ds programowych
Dziękuję Braciom, którzy włączyli się
w obchody m.in. poprzez udział w 35.
Pielgrzymce Obrońców Życia na Jasną
Górę, uroczystym pochówku dzieci utraconych w Słupsku, podjęcie duchowej
adopcji dziecka poczętego, zorganizowanie wystaw pro-life, a także w stworzenie
Mostów Jedności i Braterstwa w Modlitwie w dniu 25-go marca.

honorowej warty przy Grobie Pańskim,
uczestniczymy w Rezurekcji.

lumba), wędrówka po muzeum była dużym przeżyciem dla zwiedzających.
Świetnie urządzona wystawa multimedialna za pomocą światła, dźwięku, kolorów
oraz różnych pamiątek po naszym ukochanym Ojcu Świętym doskonale ukazała
życie Karola Wojtyły, a następnie Papieża
Jana Pawła II.

w intencji rodziców po stracie dziecka,
natomiast w południe odbył się pochówek
prochów dzieci martwo urodzonych lub
poronionych. Uroczystościom przewodniczyli dziekani dwóch dekanatów słupskich, ks. Lucjan Huszczonek i ks. Zbigniew Krawczyk – kapelan Rady.

W kwietniu spotkamy się też na Piątej
Konwencji Stanowej w Łodzi. Będzie to
doskonała okazja do podsumowania dzieł
realizowanych w radach lokalnych. Dziękuję wszystkim Radom, które przesłały
zgłoszenia do nagród stanowych za działalność programową. Będą one służyć
jako wzorce dla innych Braci Rycerzy,
zwłaszcza tych z nowych rad. Cieszy nas
Na początku kwietnia przypada ilość przesłanych zgłoszeń, gdyż pokazuje
10. rocznica śmierci Św.Jana Pawła II, dobitnie, jak wiele przez ostatni rok udało
Zacni Bracia Rycerze!
dzięki któremu Rycerze Kolumba trafili się uczynić dobrego.
Za nami miesiąc marzec. Było to czas do Polski.
wyjątkowej aktywności w radach. Zorganizowano wiele "Niedziel Rycerskich",
Vivat Jezus!
które pozwoliły na pokazanie dzieł, które
Czas Wielkiego Tygodnia i Świąt
na co dzień realizują Rycerze Kolumba. Wielkanocnych jest także dla nas Rycerzy
Krzysztof Zuba
W marcu przeżywaliśmy też Narodowy czasem, w kórym bierzemy czynny udział
Dyrektor ds programowych
Dzień Życia i Dzień Świętości Życia. w nabożeństwach, adoracjach, pełnieniu

Zasłużony
dla Kultury Polskiej
29 stycznia 2015 roku w Sali
Sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Sosno wcu podczas
VII sesji Rady Miejskiej, po
wygłoszonej laudacji poseł
na Sejm RP Jarosław Pięty
wręczył Sławomirowi Korczyńskiemu
medal
„Zasłużony dla Kultury Polskiej". Medal została nadana
przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Gratulujemy br. Sławomirowi i życzymy sukcesów na wszystkich polach zaangażowania społecznego.

Rycerze w domu Wojtyłów
W sobotę, 7 marca 2015 roku Rycerze
Kolumba Rady 14000 im. Jana Pawła II
w Krakowie wraz z rodzinami odwiedzili
Muzeum - Dom Rodzinny Jana Pawła II
w Wadowicach. Dzięki osobistemu zaangażowaniu zastępcy dyrektora muzeum Michała Jakubczyka (także Rycerza Ko-
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Pochówek dzieci utraconych
W uroczystość Zwiastowania PańskieRycerska pielgrzymka
go i Dzień Świętości Życia - 25 marca
na Jasną Górę
2015 roku Rycerze Kolumba z Rady
15527 w Słupsku wzięli udział w uroczy28 marca 2015 roku odbyła się pielstym pogrzebie dzieci utraconych.
grzymka Rycerzy Kolumba z Rady 15650
w Węgrzynie wraz z rodzinami na Jasną
Rano w kościele pw. św. MaksymilaGórę.
na Kolbego została odprawiona Msza św.
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Dlaczego cenię sobie to,
że jestem Rycerzem Kolumba
Dlaczego cenię sobie to, że jestem poczętego, czego doświadczył nasz brat
Rycerz, Przemysław Sycz z Rzeszowa,
Rycerzem Kolumba
który – wraz z Jackiem Kotulą – jako
Do Zakonu Rycerzy Kolumba zosta- przedstawiciel Fundacji PRO-Prawo do
łem przyjęty we wrześniu 2012 r. Zachę- życia został pozwany przez jeden z rzecił mnie do tego brat Jerzy z Rzeszowa, szowskich szpitali za publiczne podawaktórego syn sympatyzuje z moją córką nie informacji, że w tej placówce zabija
– a więc nawet jakoś niezręcznie mi było się chore dzieci poczęte (wiadomo,
mu odmówić. Szybko jednak, kiedy za- że w ub. roku dokonano tam przynajmniej
cząłem wgłębiać się w to, czym żyje Za- kilka takich zabiegów aborcji). Polskie
kon, nie tylko zacząłem sobie swoje ry- orzecznictwo idzie w tym kierunku, że nie
cerstwo cenić, ale także nabrałem przeko- zabrania nazywać aborcji zabijaniem, ale
nania, że to właściwa organizacja na dzi- pod warunkiem, że robi się to ogólnie, bez
siejsze czasy.
wiązania tego z konkretnymi szpitalami
Dlaczego cenę sobie to, że jestem i lekarzami, w czym trudno dopatrzeć się
Rycerzem? Po pierwsze, Zakon Rycerzy jakiejś spójnej logiki. Jak widać, obrona
Kolumba to świat wartości mi bliskich. każdego poczętego życia – jedna ze sztanWierność Kościołowi; twarde opowiada- darowych płaszczyzn zaangażowania Rynie się za autorytetem papieża, biskupów cerzy Kolumba – może się dziś wiązać
i księży; obrona życia poczętego; patrio- z konkretną ceną, bo Sycz i Kotula otrzytyzm; pomoc drugiemu człowiekowi, mali wprawdzie warunkowe umorzenie na
miłosierdzie – to wartości, które się nie okres dwóch lat, ale muszą zapłacić po
zestarzały;. ba! w dzisiejszych czasach 8 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Powręcz nabrały aktualności. Dla Rycerzy są mocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpeone programem – zadaniem do wykona- nitencjarnej.
nia. Jak się z tego obowiązku wywiązujePielęgnowanie patriotyzmu, troska
my?
o wolny byt Ojczyzny – na taką miarę, na
Czy reagujemy, gdy w naszej obecności atakowani są biskupi i księża? Gdy
wręcz zagrożona jest wolność wypowiedzi przedstawicieli Kościoła? Rycerze
z Rzeszowa – i bardzo dobrze – stanęli
za arcybiskupem Józefem Michalikiem,
któremu jedna z polskich feministek wytoczyła proces, bo nie spodobała się jej
treść jednego z kazań. Wprawdzie sąd
w Przemyślu oddalił powództwo, ale już
samo to, że tę sprawę rozpatrywał, jest
niebezpiecznym precedensem. Tylko patrzeć, jak przy jednej z następnych okazji
sąd wyda wyrok skazujący. Czy mamy
odwagę w prowadzonych rozmowach
podkreślać absurdalność takich oskarżeń
wobec kościelnych hierarchów?

Chciałbym też zwrócić uwagę na to,
że nie jest bez znaczenia fakt, iż Zakon
Rycerzy Kolumba jest zakonem męskim
(nasze żony wspomagają nas jako damy).
I to nie tylko dlatego, że nasz Zakon jest
dowodem na to, iż polski Kościół nie musi
być
wyłącznie
„żeńskokatolicki” (choć, jak wiadomo, to kobiety
chętniej angażują się w pracę na rzecz
Kościoła, w uczestnictwo w różnych kościelnych wspólnotach). Ma to znaczenie
także dlatego, że w czasach, kiedy coraz
więcej ludzi woli nie angażować się
w nic, zamknąć się w czterech ścianach
własnego domu i nie przyjmować na swoje barki żadnych obowiązków, także wobec wspólnoty Kościoła, tak liczna grupa
mężczyzn, którzy są zawsze gotowi do
pracy na rzecz tej wspólnoty, stanowi
wielki kapitał.
I jeszcze jedna rzecz: zanim wstąpiłem
do Zakonu Rycerzy Kolumba, zbyt małą
uwagę przywiązywałem do – z gruntu
„rycerskiej” - cnoty jak męstwo rozumiane jako wytrwałość w trudnościach i stałe
dążenie do dobra pomimo tychże trudności. Dopiero w Zakonie zacząłem się tak
naprawdę uczyć praktykowania tej cnoty.
Jakoś wyraźniej zobaczyłem, że moje
życie – podobnie jak życie każdego chrześcijanina – jest najeżone różnymi trudnościami. Dotychczas nie zawsze wiedziałem, jak je pokonywać. Rozwijanie cnoty
męstwa w Zakonie bardzo mi w tym pomogło.

jaką jest nam dane – to również ważne
zadanie Rycerzy. Zwłaszcza dziś, kiedy –
może po raz pierwszy od 25 lat - pojawiły
się tak duże zagrożenia z zewnątrz. Dobrze, że rozumiemy, iż jako Rycerze nie
żyjemy w wieży z kości słoniowej.
Uczestniczymy w życiu publicznym, wielu Rycerzy piastuje kierownicze stanowiska w różnych firmach i instytucjach,
a także w samorządzie. I oby byli tam
wyłącznie ludźmi sumienia. Warto też
interesować się sytuacją wewnętrzną
i geopolityczną Polski, czytać na ten temat, zabierać głos w dyskusjach. To wyraz naszej troski o dobro wspólne, jakim
Zachęcam mężczyzn, którzy chcą się
jest Polska.
zaangażować w życie Kościoła – Zakon
Wiem, że na Rycerzy mogą także li- Rycerzy Kolumba może być dla Was właczyć potrzebujący – niekoniecznie tylko ściwym miejscem. Odwagi!

W dzisiejszej Polsce przed sądem
można także stanąć za mówienie prawdy członkowie Zakonu. Miejmy oczy i uszy
w odniesieniu do sprawy ochrony życia otwarte na potrzeby innych, miejmy tę

ZBROJA

„wyobraźnię miłosierdzia”, o której mówił św. Jan Paweł II. Piszę te słowa
w wigilię Niedzieli Miłosierdzia i nie
muszę dodawać, że ma to dla mnie szczególne znaczenie.

Jaromir Kwiatkowski, Rzeszów
dziennikarz, Rycerz Kolumba III st.
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Sekrety Guadalupe
Rozszyfrowanie ukrytego kodu
rykami, archeologami, chemikami, matematykami, astronomami czy optykami –
którzy prowadzili badania nad obrazem
z Guadalupe. Przyniosły one wiele niespodziewanych rezultatów, a ich wyniki
okazują się niewytłumaczalne w świetle
dotychczasowej wiedzy.

optyki oraz scenę zbiorową utrwaloną
w oczach Maryi na płótnie.

3. NIEZNISZCZALNE PŁÓTNO
Zagadkowa szata: Uczeni próbują odpowiedzieć na pytanie, dlaczego materiał,
który rozpada się po kilkudziesięciu latach, zachował się w doskonałym stanie
Książka w popularnej formie opowia- przez kilka stuleci.
da o zjawiskach sytuujących się u zbiegu
kilku dziedzin: historii, religii i nauki.
Dzięki bogato ilustrowanej szacie (ok.
4. KRWAWE IMPERIUM Bogowie
300 kolorowych zdjęć) czytelnik może nie łakną krwi : Historia Azteków, którzy
tylko przeczytać o różnych niezwykłych stworzyli ludobójczą dyktaturę, opartą na
elementach egzotycznej rzeczywistości, konieczności składania ofiar w celu podale zobaczyć ją na własne oczy w rozma- trzymania świata w istnieniu.
itych ujęciach.

To kolejne dzieło tandemu autorskiego – reportera Grzegorza Górnego i fotografa Janusza Rosikonia – z serii poszukiwań niezwykłych zjawisk religijnych.
Poprzednie ich prace („Świadkowie Tajemnicy“ o relikwiach Chrystusowych,
„Dowody Tajemnicy“ o fenomenach nadprzyrodzonych oraz „Tajemnice Graala“ o
Kielichu z Ostatniej Wieczerzy) cieszyły
się olbrzymią popularnością wśród czytelników.

“Stoi na Księżycu, zasłania sobą Słońce i okrywa się płaszczem Nieba… Grzegorz Górny i Janusz Rosikoń tym razem
odsłaniają przed nami tajniki objawienia
Matki Bożej z Guadalupe, cudu, bez którego nie da się zrozumieć Kościoła w Ameryce Łacińskiej.
Autorzy nie tylko przedstawiają zaskakującą analizę wizerunku Maryi, przeprowadzoną przez naukowców, którzy odkryli
wiele zapisanych na obrazie informacji
astronomicznych, matematycznych czy
geograficznych (…)”.

5. ZMIERZCH BOGÓW Starcie
cywilizacji: Dzieje niezwykłego podboju
Meksyku przez Hiszpanów, czyli jak
garstka przybyszów zza oceanu pokonała
najpotężniejsze państwo na kontynencie.
6. WYJĄTKOWE OBJAWIENIE
Misja Juana Diego:: Opowieść o spotkaniu ubogiego Indianina z Najświętszą
Marią Panną i o powstaniu najbardziej
niezwykłego obrazu w dziejach Ameryki

7. UKRYTY SZYFR Kod Maryi: Jak
Dominik Zdort, Rzeczpospolita symbole zawarte na obrazie Matki Bożej
z Guadalupe odczytywali Indianie, a jak
Hiszpanie – i co z tego wynikło dla późniejszych losów Ameryki Łacińskiej.
Spis treści:

Tym razem autorzy wyruszyli do
Meksyku, by zobaczyć najczęściej odwiedzane sanktuarium na świecie (20
mln pielgrzymów rocznie) i opowiedzieć
dzieje jednego z najbardziej niezwykłych wizerunków – obrazu Matki Bo1. WYZWANIE DLA NAUKI Kważej z Guadalupe, a zarazem opisać historię powstania w Ameryce Łacińskiej drat Pitagorasa : Naukowcy odkrywają
nowej cywilizacji, konglomeratu ele- dane matematyczne, geograficzne, astronomiczne i muzyczne zawarte w obrazie
mentów indiańskich i europejskich.
Matki Bożej z Guadalupe.

8. PATRONKA MEKSYKU Viva la
Virgen de Guadalupe!: O tym, że bez
Maryi i chrześcijaństwa nie da się zrozumieć kraju, w którym wciąż trwa walka
między cywilizacją życia a cywilizacją
śmierci

2. TAJEMNICA TĘCZÓWEK ObPrzede wszystkim jednak autorzy raz ukryty w oku: Nowoczesne techniki
skoncentrowali się na spotkaniach komputerowe ujawniają obecność zasad
z naukowcami z różnych dziedzin – histo-
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punktu wierzę w logiczne wyjaśnienia.
Nie ma jednak logicznego wytłumaczenia
Przez całe nasze dzieje przewija się dla samego życia. Można rozłożyć życie
pragnienie by odnaleść materialne ślady aż po atomy, ale co stoi za nimi? Nawet
tego co nadprzyrodzone. Obraz Matki Einstein powiedział: Bóg”.
Bożej z Guadalupe jest tego żywym przykładem. Czy został namalowany ludzką
Profesor Philip S. Callahan, biofizyk
ręką czy powstał w wyniku cudu. Książz Uniwersytetu Florydzkiego.
ka, którą Państwo trzymają w ręku mówi
o tym trzeźwo nie obrażając rozumu ale
„NIGDY ŻADEN MALARZ NIE
wskazuje możliwość tego czym według
BĘDZIE
ZDOLNY STWORZYĆ WIERSzekspira nie śniło się nawet filozofom.
NEJ KOPII MATKI BOŻEJ Z GUADAKrzysztof Zanussi LUPE”
Recenzje:

inqunsa – symbol początku kalendarza
i nowego życia. Poznawali, że Niewiasta
jest brzemienna. Oglądali „kwiat serca”.
Czytelny znak: nie trzeba już wyrywać
ludzkich serc. Ona przynosi Tego, który
sam siebie złożył w ofierze. Przeczytaj
o Bogu, który schodzi na ziemię. I pozostawia ślady, które można odczytywać bez
końca.

Marcin Jakimowicz "Gość Niedzielny"

Malarz meksykański José de Ibarra

STOI NA KSIĘŻYCU, ZASŁANIA
SOBĄ SŁOŃCE I OKRYWA SIĘ
PŁASZCZEM NIEBA… Grzegorz Górny
i Janusz Rosikoń tym razem odsłaniają
przed nami tajniki objawienia Matki Bożej z Guadalupe, cudu, bez którego nie da
się zrozumieć Kościoła w Ameryce Łacińskiej. Autorzy nie tylko przedstawiają
zaskakującą analizę wizerunku Maryi,
przeprowadzoną przez naukowców, którzy odkryli wiele zapisanych na obrazie
informacji astronomicznych, matematycznych czy geograficznych, lecz również
pasjnująco opowiadają o dziejach meksykańskiego katolicyzmu, powstaniach cristreros i rządach, które były bardziej antyklerykalne niż władze PRL.

"NIE MOŻNA ZROZUMIEĆ TOŻSAMOŚCI I RELIGIJNOŚCI LUDÓW
LATYNOAMERYKAŃSKICH z jej głęboko maryjnym charakterem bez poznania
historii wizerunku Matki Bożej, która
ukazała się Indianinowi, Juanowi Diego,
zaledwie kilkadziesiąt lat po odkryciu
Ameryki. Madonna z Guadalupe jest symbolem ich tożsamości i jedności, a zarazem idealnym przykładem inkulturacji
chrześcijaństwa. Książka Janusza Rosikonia i Grzegorza Górnego pomaga zgłębić
to wielkie misterium jakim jest guadalupańska ikona Matki Boga i Matki ludów
obu Ameryk".

Dominik Zdort “Rzeczpospolita”

Włodzimierz Rędzioch, “Inside Vatican”

„BADANIE OBRAZU (MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE) BYŁO DLA
MNIE NAJWIĘKSZYM DOŚWIADCZENIEM ŻYCIOWYM. Gdy zbliżyłem
się do niego, ogarnęło mnie dziwne uczucie, które przeżywali ludzie pracujący nad
Całunem Turyńskim (...) Do jakiegoś

DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH,
JAK MAWIAMY. Pasjonująca książka
Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia
pokazuje, że to nieprawda. W szczegółach
tkwi Pan Bóg. Na sukni Maryi widać zarysy kwiatów. Indianie otwierali usta ze
zdumienia, gdy na najbardziej niezwykłym obrazie świata widzieli kwiat qu-

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
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