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Słowo Delegata Stanowego
zobowiązuje nas do jeszcze większego
zaangażowania i otwartości na potrzeby
naszych bliźnich.

Czcigodni Księża Kapelani
Zacni Bracia Rycerze,
Także ten Rok Bratni zaczynamy
w okresie wakacyjnym. To doskonała
okazja, by choć na chwilę oderwać się od
swoich obowiązków zawodowych i z najbliższymi spędzić więcej niż zwykle czasu.
Zachęcam, by dobrze wykorzystać ten
czas. Dynamika zmian w świecie, w otaczającej nas rzeczywistości dnia codziennego, prowokuje do większej refleksji.
Tym bardziej dobrze, że wielu z nas może
w tych dniach odpocząć, podziwiając
piękno otaczającego nas świata lub poznawać zupełnie nowe miejsca.

W naszej ojczyźnie znaleźliśmy się
dzisiaj w wyjątkowej sytuacji. Najwyższe
władze uchwaliły i wprowadziły jako
obowiązującą ustawę o in vitro. Jako Rycerze Kolumba, wierni nauce Kościoła,
świadectwem swojego życia powinniśmy
wyrazić brak akceptacji na wprowadzanie
takich regulacji prawnych. Jakże bolesne
to doświadczenie, w którym tak wielu
narażonych jest na działania sprzeczne
z prawem moralnym. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy stanowią takie prawo, a także o tych, którzy z rozwiązań
wprowadzonych korzystają. Ostatnie miesiące pokazują także, w jak trudnej sytuacji znajdują się chrześcijanie, zwłaszcza
Proszę zatem Bracia o pamięć w mozamieszkujący Bliski Wschód. Wielu dlitwie we wszystkich intencjach Kościoz nich cierpi prześladowanie, oddaje swo- ła, naszej Ojczyzny i naszego Zakonu.
je życie w obronie wiary, szuka schronienia w innym kraju. Warto pokusić się
o refleksję, co ja uczyniłem, by pomóc
chrześcijanom znajdującym się w potrzeZ braterskim pozdrowieniem
bie.

Dziękuję Wam za działania w tym
czasie. Jak z pewnością wiecie, w pierwszych dniach lipca powołane zostały
4 nowe Rady Lokalne. Dziękuję Delegatom Rejonowym - byłym i obecnym - za
wykonaną pracę i gratuluję owoców
w postaci nowych Rad. Braciom Piotrowi
Ropel, Markowi Ziętkowi, Januszowi
Palczewskiemu i Dariuszowi Wolniakowi
W pierwszy wtorek sierpnia w Filadelgorąco raz jeszcze dziękuję za Rady
w Koszalinie, Wąbrzeźnie, Łosieniu fii rozpocznie się 133 Najwyższa Konwencja. Delegaci z Polski oraz przedstai Rembieszycach.
wiciele wszystkich Jurysdykcji spotkają
Jurysdykcja polska to dziś 80 Rad się, by podsumować miniony i rozpocząć
Lokalnych i blisko 4000 mężczyzn, którzy nowy Rok Bratni. Już dziś cieszę się na to
wraz ze swoimi Rodzinami tworzą zna- spotkanie i jestem przekonany, że ten czas
czącą wspólnotę. Dynamiczny rozwój zostanie dobrze wykorzystany.

Vivat Jezus!
Andrzej Anasiak
Delegat Stanowy w Polsce
Zakonu Rycerzy Kolumba

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 1200 pikseli).
Materiały do Biuletynu proszę przesyłać na adres zbroja@rycerzekolumba.com
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Katecheza Kapelana
Katecheza 41
lipiec-sierpień 2015
Drodzy Bracia Rycerze,
kolejny 16 punkt Adhortacji
„Familiaris consortio” dotyka zagadnienia
relacji pomiędzy małżeństwem a dziewictwem i celibatem. Jak zaznacza Jan Paweł
II małżeństwo oraz dziewictwo i celibat to
dwa sposoby przeżywania tajemnicy
Przymierza Boga ze swoim ludem. Zanim
więc zechcemy pochylić się nad tym
dwiema drogami w życiu chrześcijanina
musimy sobie uświadomić perspektywę
im właściwą. Otóż, bycie w małżeństwie
w takim kształcie, o jakim mówi Kościół,
a zwłaszcza decyzja na pozostanie w stanie bezżennym w ramach powołania
chrześcijańskiego jest niezrozumiała bez
perspektywy Przymierza z Bogiem, bez
widzenia świata, w którym występuje Bóg
i to Bóg tak rozumiany i postrzegany, jak
o Nim naucza Kościół.
Bardzo często mówi się, że małżeństwo jest powołaniem; że życie w celibacie jest powołaniem. To słowo
„powołanie”, powtórzone tutaj dwa razy
przypomina jego znaczenie: „powołanie”
oznacza, że Ktoś nas woła. Ktoś dla nas
ma przygotowaną propozycję. Mało tego,
Ten Ktoś nie tylko nas woła, ale chce
z nami być – to oznaczają słowa Adhortacji mówiące o Przymierzu. Nie chodzi
więc o jakieś jednostkowe wydarzenie,
z którym chrześcijanin ma do czynienia,
gdy podejmuje naważniejsze decyzje dotyczące kształtu jego życia, wyboru drogi
życiowej, a potem jest on pozostawiony
sobie samemu, by realizować ów
„ambitny” projekt o własych siłach, własnym sprytem, podczas gdy cały świat
wokół mówi mu o niedorzeczności takiego wyboru.
Bóg nie jest Bogiem jednorazowego
spotkania, jakiegoś przypadku, lecz Bogiem Przymierza. On cały czas jest z nami; chce z nami być; chce nas wspierać
i do siebie prowadzić i to czyni, jeśli Mu
w tym nie przeszkodzimy. Jest prawdą, że
żyjemy w świecie, w którym czasem się

ZBROJA

z Bogiem, Który pragnie nas i naszej miłości.
Ta odnowa może się dokonać w ramach naszego wolnego, urlopowego czasu. Będzie więcej okazji, by się zastanowić na miłością Boga, dostrzec Go tam,
gdzie codzienna krzątanina dotychczas to
uniemożliwiała albo utrudniała. Warto na
pewno przypomnieć sobie, że czas odpoczynku nosi miano „rekreacji”. Słowo to
składa się z dwu części „kreacji” czyli
terminu nawiązującego do określenia Bożej działalności stwarzenia i partykuły
„re”, która oznacza powtórzenie, czyli po
raz kolejny nawiązanie do owego Bożego
działania i Jego zamysłu wobec nas. Tak
więc „rekreacja” nie jest jakimś jedynie
mechanicznym ożywieniem, odrodzeniem
człowieka czy jego witalnych sił, lecz
Ks. dr hab. Tomasz Kraj
uczynienie tego w kontekście Bożego
zamiaru wobec nas; jest działaniem, które
może wydawać, że rację mają ci wszyscy, opiera się na odnowieniu relacji z Boktórzy z taką wizją się nie zgadzają (oni giem.
są zwykle głośniejsi i bardziej nachalni);
którzy tłumaczą nam na wszelkie możliwe
sposoby, że powinniśmy sobie życie ułoMoże temu pomóc lektura Pisma św.,
żyć według własnego planu, a nie zakłareligijnych książek lub artykułów. Może
dać, że Bóg jest i nami się opiekuje. Naletemu jednak służyć także odczytywanie
ży dołączyć do ludzi „wyzwolonych”,
Bożego działania i Bożej miłości do człoktórzy wyzwoleniem nazywają odrzucewieka zapisanej w pięknie natury, na łono
nie tego wszystkiego, co Boże, z Bogiem
której w okresie urlopowym często się
związane i do Boga prowadzące. Uchwaudajemy. Ta refleksja prowadzić może do
lone przez polski parlament prawo regulutych samych myśli, które wyraził Jan Pające kwestie zapłodnienia in vitro jest
weł II w „Tryptyku Rzymskim”: ” Kim
wymownym świadectwem takiego myślejest On? Jest jak gdyby niewysłowiona
nia, takiego buntu przeciw Bogu. Najcieprzestrzeń, która wszystko ogarnia — On
kawsze w tym wszystkim jest to, że głosojest Stwórcą: Ogarnia wszystko powołując
wali tak ludzie, którzy mówią o sobie, że
do istnienia z nicości nie tylko na początwierzą w Boga i że są chrześcijanami. Jest
ku, ale wciąż.” Świadomość Boga obecto jednak chrześcijaństwo nie liczące się
nego dodaje nam ufności, że wszystko co
z Bogiem; spojrzenie ludzi, którzy nie
robimy, zachowując wierność wyborom
rozumieją, co to jest Przymierze. Biorąc
dokonanym ze względu na Królestwo
pod uwagę fakt, iż czynią to ludzie będący
Boże i na Przymierze z Bogiem, pomimo
„wybranymi” i w jakimś sensie mającymi
wszechobecnych prób zanegowania tej
dawać przykład prawego postępowania,
prawdy, ma głęboki sens. Oby nasz wypojest to tym bardziej oburzające. Jest to też
czynek miał właśnie taki kształt: by był
klasyczny przykład antyświadectwa
odnowieniem właściwej relacji z Bogiem
chrześcijańskiego. Pomimo tego jednak
i ponownym spojrzeniem na nasze życie
nie należy tracić ducha, ani tym bardziej
i jego trudy w perspektywie Przymierza.
usprawiedliwiać własnych słabości nieprawością innych. Trzeba w sobie odnowić spojrzenie uwzględniające właściwą
Wszystkie katechezy są dostępne na stronie:
perspektywę: perspektywę przyjaźni
www.RycerzeKolumba.com
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W miesiącu lipcu przypada wspomnienie św. Krzysztofa - patrona kierowców. Zachęcam Was, aby w radach lokalnych i parafiach przygotować akcje informujące o bezpieczeństwie na drodze, a
także promujące modlitwy dla kierowców. Jest to szczególnie istotne przy
wzmożonym wakacyjnym ruchu.
Dziękuję wszystkim rycerzom, którzy
włączyli się do Nowenny o dary Ducha
Świętego dla Senatorów. Jest to akcja
zainicjowana m.in. przez Polskie StowaZacni Bracia
rzyszenie Obrońców Życia Człowieka.
Cieszę się niezmiernie, że do pionu programowego dołączył brat Stefan WeigelRozpoczęły się wakacje. To czas od- Milleret, który będzie kierował do nas
poczynku; czas, aby po wysiłku zregene- konkretne propozycje w zakresie obrony
rować siły, odpocząć, by z jeszcze więk- życia.
szym impetem przystąpić do kolejnych
W związku przyjętą na ostatniej Kondziałań. Miesiąc lipiec to najlepszy czas,
wencji Stanowej rezolucji dotyczącej miaby w radach lokalnych, a także w rejosji, od tego numeru newslettera i "Zbroi"
nach przygotować spotkania półroczne, na
będą przygotowywane artykuły dotyczące
których należy zaplanować działania na
misji. Za ten dział będzie odpowiedzialny
kolejny czas. To także właściwy moment,
w tym roku brat Rafał Szczypta. W tym
aby zastanowić się nad opracowaniem
numerze zachęcam, aby przeczytać wybudżetu, który pozwoli na realizację zawiad z kapucynem - ojcem Benedyktem
mierzeń.

ojcowie stawali się budowniczymi świętej
rodziny. Patrząc na kondycję współczesnego mężczyzny można zadać sobie pytanie: czy to zadanie jest do wykonania?
Przecież każdy z nas w swoim otoczeniu
widzi zniewieściałych, egoistycznych
i niedojrzałych mężczyzn, chcących
wiecznie imprezować, codziennie wychodzić z kumplami na piwko lub z tymże
browarkiem zalegać godzinami przed
telewizorem czy komputerem. Tacy mężczyźni nie mają szansy na zbudowanie
świętej rodziny, bo medialnym bożkom
tego świata przekazują to, co jest najcenRodzina to świętość
niejsze w procesie wychowawczym dziecka - czyli swój czas. A czas to miłość.
Głęboko się zastanówmy, gospodarując
Bracia Rycerze,
naszym czasem, kogo tak naprawdę koNasz święty papież Jan Paweł II po- chamy.
wiedział, iż rodzina to świętość. Ten sam
papież zaprosił Rycerzy Kolumba do Polski, abyśmy naszymi działaniami budowaPoprzez hedonistyczną życiową postali dobro w całym społeczeństwie, jak
wę współczesnego mężczyzny jest coraz
i w jego podstawowej komórce, czyli
rodzinie. Nasz święty papież Jan Paweł II mniej dzieci i coraz więcej rozwodów.
wzywa każdego z mężczyzn, abyśmy jako
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Pączką, misjonarzem w Republice Środkowej Afryki.
Na łamach "Zbroi" i newslettera będą
także co miesiąc prezentowane programy,
które zostały nagrodzone i wyróżnione
przez Radę Stanową. W tym miesiącu
zachęcam do zapoznania się dziełami rad
z Pionek i z Suchedniowa.
Jednocześnie przypominam, że każdy
rycerz może otrzymywać newsletter pionu
programowego. Warunkiem jest przysłanie na e-mail:
programy@rycerzekolumba.com
imienia i nazwiska oraz numeru członkowskiego.

Vivat Jezus
Krzysztof Zuba
Dyrektor ds. Programowych

Bracia Rycerze, my musimy się temu
przeciwstawić!!!
W naszych lokalnych środowiskach
musimy zmieniać oblicze mężczyzny.
Spotykając się z kolegami, członkami
rodziny czy młodzieżą to - zamiast rozmawiać o polityce czy sporcie - mówmy
z entuzjazmem w pierwszej kolejności
o osiągnięciach naszych dzieci. Mówmy
o tym, iż najważniejszą rolą dla mężczyzny jest bycie ojcem i ile to sprawia radości, gdy można z dumą powiedzieć: te
wspaniałe dzieci to mój syn czy córka,
z chęcią Wam ich przedstawię. Pokażmy,
iż bycie ojcem to dla nas błogosławieństwo, za które codziennie dziękujemy
Stwórcy. Nie bójmy się aktywnego ojcostwa, bo to naprawdę jest cudowna życiowa przygoda i misja, do czego Was przekonuje ojciec czwórki dzieci

Witold Wielgos
Dyrektor ds. Rodziny
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Zacni Panowie Bracia Rycerze
Serdecznie dziękuję za współpracę
w Roku Bratnim 2014/15. Jednocześnie
przepraszam za moje ewentualne niedociągnięcia i pomyłki.
Rok ten był powodem do dumy dla
Rycerzy w Polsce, gdyż Polska po raz
kolejny osiągnęła status Kręgu Honorowego Najwyższego Rycerza Carla Andersona oraz zdobyła nagrodę Pinnacle
Award (107% wzrostu członkostwa).
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Na dzień 1 lipca 2015 roku liczebność
NOWE POMYSŁY, WIĘCEJ SERC
Rycerzy w Polsce wynosi 3869 mężczyzn I RĄK DO PRACY I CZYNIENIA DOBRA W MYŚL ZASADY MIŁOSIERskupionych w 76 Radach Lokalnych.
DZIA I BRATERSTWA.
Przyjęliśmy w całym Roku Bratnim
633 nowych Rycerzy w nasze szeregi.
Do Domu Pana odeszło 15 Rycerzy.
Pamiętajmy o Nich w naszych modliUtworzyliśmy 11 nowych Rad rycer- twach. Zostało ponadto wycofanych koskich: w Tarnowie (dwie Rady), w Cie- lejnych 35 nieaktywnych Rycerzy.
chocinku, Zduńskiej Woli, Działoszynie,
Głogowie Małopolskim, Lęborku, WłoszW nowy Rok Bratni wchodzimy pełni
czowie, Wrocławiu, Domaszowicach optymizmu.
i Ostojowie. Nazwę Wybitnej Rady osiąCztery Rady rycerskie oczekują
gnęło 29 naszych Rad.
otwarcia, dwie w Diecezji Tarnowskiej
Posiadamy 28 Zespołów Inicjacyjnych i dwie w Diecezji Kieleckiej.
I Stopnia, 7 Zespołów II Stopnia i 3 ZeSerdecznie gratuluję wszystkim nospoły III Stopnia.
wym Funkcjonariuszom Stanowym, DelePrzyjąłem i wręczyłem 7 wniosków gatom Rejonowym, Dyrektorom oraz
Wielkim Rycerzom. Życzę Błogosławieńo nagrodę Błyszczącej Zbroi.
stwa Bożego w czynieniu dobra.
Mamy się z czego cieszyć, ale też
z przykrością muszę przyznać, że 2 Rejony i 16 Rad nie przyjęły w tym roku BratDariusz Wolniak
nim ani jednego nowego rycerza w swoje
szeregi. Sądzę, że jednym z powodów
Były Dyrektor ds. Członkowskich
może być brak Zespołu Inicjacyjnego
I Stopnia. Pamiętajmy, że nowi Rycerze
w Radzie to:

Peregrynacja Maryi w obrazie
Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia z Quebec
Ceremonia inaugurująca Program
Modlitwy Maryjnej na cześć Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej odbyła się
7 sierpnia 2013 r., podczas 131 Najwyższej Konwencji w San Antonio, w Teksasie. Ceremonii przewodniczył Najwyższy
Kapelan ks. Arcybiskup William E. Lori
z Baltimore, najstarszej diecezji w Stanach Zjednoczonych. W uroczystej inauguracji wzięli udział Delegaci Stanowi
z całego Zakonu - również nasz z Polski którzy szli w procesji, niosąc oprawione
reprodukcje pięknego obrazu z Quebec.
Obrazy zostały poświęcone w imieniu
Papieża Franciszka przez Jałmużnika Jego
Świątobliwości, ks. Arcybiskupa Guido
Pozzo w święto Piotra i Pawła 29 czerwca
2013 r. Dwa z nich trafiły do nas – do
Polski.
Peregrynacja obrazu Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia z Quebec rozpoczęła
się u nas już 19 października w parafii
Matki Bożej Saletyńskiej w Ostrowcu
Świętokrzyskim w Radzie 15142.
Bracia Rycerze oprócz pamiątkowych
obrazków rozdawali parafianom różańce.
Peregrynacja swoim zasięgiem objęła
wszystkie Rady lokalne Rycerzy Kolumba
w Polsce. Przed jej rozpoczęciem została
ustalona trasa „wędrówki” obrazu i termi-
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ny nawiedzenia w poszczególnych Ra- w Opocznie, Parafii Świętego Bartłomieja
dach. Początkowo objęła południowo- w Opocznie, Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie, Sanktuarium
wschodnią część Polski.
Pana Jezusa Cierpiącego, Miłosierdzia
Na potrzeby peregrynacji został przy- i Krwi Zbawiciela w Paradyżu, Parafii
gotowany specjalny program planowany Narodzenia NMP w Mroczkowie Gościnna okres jednego tygodnia, zawierający nym. W uroczystościach uczestniczyło ok.
modlitwy i rozważania, a skupiający się 2000 wiernych.
głównie wokół postaci Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia jako patronki kobiet.
Na uwagę zasługują także działania
W celu uświetnienia uroczystości nawie- podjęte przez Radę 15652 z Łomży. Deledzenia obrazu w parafiach oraz domach, gat Rejonowy Zbigniew Brzósko wraz ze
wydrukowano i rozdano do dziś już ponad swymi Braćmi w rycerstwie postanowili
przeprowadzić peregrynację obrazu także
85 tysięcy pamiątkowych obrazków.
wśród swoich rodzin. Matka Boża pojawiW podsumowaniu dotychczasowej ła się w domach rycerzy, którzy zaprosili
peregrynacji warto przywołać kilka cieka- nie tylko najbliższą rodzinę, ale także
wych inicjatyw podjętych przez rycerzy sąsiadów i przyjaciół. W sumie wokół
poszczególnych Rad.
wizerunku Matki Bożej skupiło się ponad
Grupa naszych Braci z Opoczna 300 wiernych, którzy Jej przynieśli swoje
z Rady 15195 zorganizowała na zakoń- prośby i podziękowania.
czenie peregrynacji Festiwal Maryjny
Rycerze Kolumba chętnie współpracuw Mroczkowie Gościnnym. W przedsię- ją z innymi środowiskami skupionymi
wzięciu wzięły udział dzieci oraz mło- wokół parafii, dlatego bracia z Dębicy z
dzież, a także kobiety z Koła Gospodyń Rady 15726 włączyli w program uroczyWiejskich z powiatu opoczyńskiego. Ob- stości peregrynacyjnych działające w ich
raz nie tylko gościł tam w kościele para- mieście grupy duszpasterskie. Wspólnie
fialnym Rady, ale także zawitał w Zgro- adorowali obraz Matki Bożej w okresie
madzeniu Sióstr Służek w Mariówce oraz świąteczno-noworocznym na przełomie
wielu innych miejscach: w Parafii Nawie- 2013 i 2014 r.
dzenia Najświętszej Marii Panny
5
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Na czas Wielkiego Tygodnia i Zmartwychwstania Pana przypadła peregrynacja w Częstochowie; obraz gościł tam
w kwietniu i pozostał do maja 2014 r.
Uświetnił nie tylko okres świąt Wielkiej
Nocy, ale także czas dziękczynienia za
świętego Jana Pawła II oraz rozpoczął
okres nabożeństw ku czci Maryi. Wielki
Rycerz Andrzej Bera ze swymi Braćmi
z radością zanosili modlitwę do Maryi
w wizerunku Niepokalanie Poczętej.
Każda Rada przygotowywała się starannie do przyjęcia obrazu. Wszelkim
podjętym działaniom towarzyszyła refleksja i radość. Wszyscy Bracia starali się
godnie powitać święty wizerunek, podejmując ciekawe inicjatywy. I tak dzięki
staraniom rycerzy Rady 15078 z Torunia
obraz Matki Bożej został umieszczony
w Kaplicy w Zamku Bierzgłowskim
w terminie od 13 do 15 grudnia 2014 r.,
a zabytkowe wnętrze kaplicy zamkowej
podkreślało wyjątkowość tego wydarzenia.
Na wyróżnienie zasługuje peregrynacja w Łomiankach, pomimo że parafia nie
wyraziła gotowości do przyjęcia wizerunku MBNP, to dzięki osobistemu zaangażowaniu Delegata Rejonowego – Jana
Grądzkiego i jego Braci obraz zagościł
w domach zakonnych oraz domach Rycerzy. Nawiedzenie w Łomiankach nabrało
zatem nieco odmiennego charakteru. Obraz peregrynował od Zgromadzenia Sióstr
Niepokalanego Poczęcia NMP, poprzez
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki - Siostry Salezjanki, zagościł
w Zgromadzeniu Sióstr Imienia Jezus.
Modlili się przy nim bracia ze Zgromadzenia Ojców Kamilianów. Swoje miejsce
wizerunek Maryi znalazł także w Domu
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Księży Emerytów, by na końcu pojawić
się na Wydziale Studiów nad Rodziną.
Należy podkreślić ogromną determinację
Braci z Łomianek, którzy wbrew zaistniałym przeciwnościom, podjęli się trudnego
wyzwania i wykonali je godnie, jak na
Rycerzy przystało.
Trudno wymienić wszystkie przedsięwzięcia Rad, które w okresie od października 2013 r. do chwili obecnej przyjęły
Najświętszy Obraz. Ostatnio peregrynacja
miała miejsce w Mierzynie, rozpoczęła się
3 maja i zakończyła 12 czerwca 2015 r.
Rycerze z Rady 14989 w Mierzynie
uczestniczyli w dniu 27 maja 2015 r. we
Mszy Świętej w centralnym Sanktuarium
Szczecina pod wezwaniem Najświętszego
Serca Pana Jezusa, podczas której odbyło się zawierzenie archidiecezji, parafii
i rodzin Najświętszej Matce. Modlitwę
prowadzili Rycerze Kolumba. Nasi Bracia
uczestniczyli z Obrazem także w Procesji
Różańcowej ulicami miasta Szczecina.
Wzięli również udział w Marszu
Światła, który się odbył w dniu 28 maja
2015 r. z placu przy Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem św. Jakuba ulicami miasta na jeden z centralnych placów
Szczecina, na którym odprawiona została
Msza Święta. Ponadto podczas procesji
Bożego Ciała rycerze nieśli obraz MBNP
ulicami miasta. Następnie w Mierzynie
nastąpiło indywidualne nawiedzanie obrazu wśród rodzin rycerzy. W sumie przy
wizerunku Maryi modliło się ok. 3000
parafian. W ostatnich dniach czerwca
2015 r. obraz przybył do Suchania,
a w okresie wakacyjnym odwiedzi kolejno Police i Pyrzyce.

W każdym miejscu nawiedzenia obraz
był witany z ogromną radością i wzruszeniem.
W większości parafii wierni bardzo
licznie gromadzili się przed wizerunkiem
Matki Bożej na wspólnej modlitwie,
Mszach Świętych i indywidualnych adoracjach. Szacuje się, że w peregrynacji
w okresie październik 2013 – czerwiec
2015 wzięło udział ok. 180 tysięcy wiernych. Maryja dotarła do 65 Rad. We
wszystkich nawiedzanych parafiach
szczególnie mocno zostały zaakcentowane tematy związane z życiem, dobrem
kobiet w stanie błogosławionym i dobrem
dzieci. Odprawiane były Msze Św., odmawiane modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych, rodzin, chorych oraz osób uzależnionych.
Pragnę dodać, że Rady, które z różnych przyczyn nie mogły w ustalonym
terminie przyjąć obrazu Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia, zadeklarowały
uczynić to w późniejszym czasie, gdyż
peregrynacja wciąż trwa.
Ze swej strony pragnę podziękować za
obdarzenie mnie zaufaniem koordynowania peregrynacją obrazu Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia w Jurysdykcji Polskiej. Był to czas, który mocno mnie podbudował duchowo oraz utwierdził
w słuszności istnienia, działania oraz
przynależności do Zakonu Rycerzy Kolumba.
Vivat Jezus !
Włodzimierz Stec
Koordynator Peregrynacji Obrazu
Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia

Na dzień
1 lipca 2015 roku
w Polsce
Rycerzy Kolumba: 3.869
Rad lokalnych: 76
Zespołów Inicjacyjnych I Stopnia: 28
Zespołów Inicjacyjnych II Stopnia: 7
Zespołów Inicjacyjnych III Stopnia: 3
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Rozmawia Krzysztof Zuba
W trakcie Konwencji Stanowej miała
miejsce uroczystość wręczenia nagrody
dla Rodziny Roku. W tym roku nagroda ta
trafiła do rodziny Szczyptów z Tarnobrzega. Poprosiliśmy ich o rozmowę.
Proszę Was o przedstawienie się i
powiedzenie kilku słów o sobie
Mam na imię Rafał, a moja żona Kasia. Małżeństwem jesteśmy od 2005 roku,
więc w tym roku jesienią będziemy mieć
10-tą rocznicę ślubu. Mamy dwoje dzieci:
syna Piotra, który ma 8,5 roku i 5-cio
letnią córkę Weronikę. W tym roku przeżywaliśmy I Komunię Świętą naszego
syna, więc spoczywało na nas zadanie
w przygotowaniu go do tej wielkiej uroczystości.

aby moja żona i dzieci doszły do Boga.
To jest wielka odpowiedzialność, ale myślę, że nie należy się jej bać, tylko z ufnością zawierzyć Bogu, że da nam potrzebne
łaski do wypełniania swoich zadań i obowiązków. Wiadomo, że nie jest to wszystRafale, powiedz jak to się stało, że
ko łatwe, bo obecnie na rodzinę, a zwłaszzostałeś Rycerzem Kolumba?
cza na dzieci jest wiele ataków, z którymi
Do rycerstwa wstąpiłem w 2011 roku ciężko sobie poradzić.
za namową naszego Księdza Proboszcza
A Wy, jaki macie na to sposób?
Michała Józefczyka. Obecnie w Radzie
Na pewno wspólna wieczorna modli15239 w Tarnobrzegu jestem Wielkim
twa małżonków wraz z dziećmi, która
Rycerzem.
daje siłę do udźwignięcia codziennych
Co zmieniło rycerstwo w Twoim trudności i podejmowania właściwych
życiu?
decyzji. Udział we Mszy Świętej niedzielRycerstwo dało mi możliwość działa- nej i świątecznej, a także spowiedź i częnia na wielu nowych płaszczyznach, po- sto przyjmowana Komunia Święta.
przez włączanie się w różne działania
charytatywne, modlitewne czy społecznościowe. Udało nam się zorganizować
i przeprowadzić wiele przedsięwzięć.
Braliśmy też udział w wielu uroczystościach. Choć muszę przyznać, że niejednokrotnie pozostawał we mnie jakiś niedosyt, że można by jeszcze coś więcej
zrobić. Wiele razy wyjeżdżaliśmy również z Delegatem Rejonowym do innych
parafii, gdzie już byli rycerze, czy też
organizowaliśmy spotkania i rozmowy
w nowych miejscach.

finki upieczone przez nasze żony sprzedawaliśmy i część pieniędzy przeznaczyliśmy na misje. Cała rodzina włączyła się
także w zbieranie makulatury, ze sprzedaży której dochód jest przeznaczony na
rzecz budowy hospicjum. Często również
Żona proponuje jakieś nowe działania,
które moglibyśmy zainicjować czy podpowiada, jak niektóre działania lepiej przeprowadzić.
Jak zareagowaliście na informację, że zostaliście nagrodzeni?

Jeżeli chodzi o Rodzinę Roku to na
pewno jest to dla nas bardzo miłe wyróżnienie, choć na pewno jest wiele rodzin
w naszym Zakonie, które również powinny zostać tak wyróżnione. Jest to dla nas
także pewna mobilizacja, by jeszcze barOstatnio z dziećmi zaczęliśmy chodzić
dziej przykładać się do bycia lepszymi
na cotygodniową modlitwę różańcową dla
małżonkami i rodzicami.
dzieci. Prowadzimy również dzieci na
nabożeństwa majowe, październikowe
A co chcielibyście przekazać ina także na roraty i nabożeństwa pasyjne.
nym rodzinom?
A jak Wasze dzieci włączają się
Naszym marzeniem jest, aby w całej
w przedsięwzięcia organizowane Polsce w dniu 13 lipca, w rocznicę ślubu
przez Rycerzy Kolumba?
błogosławionych Zelii i Ludwika Martin
świętowany był Dzień Męża i Żony.
Kiedy zaczęliśmy organizować Kon- Chcielibyśmy także życzyć wszystkim
kurs Kolęd i Festiwal Piosenki Maryjnej, małżeństwom i rodzinom, których mężozachęciliśmy również nasze dzieci do wie są w Zakonie wiele radości i miłości,
uczestnictwa w nich. I muszę powiedzieć, światła Ducha Świętego w podejmowaniu
że są z tego bardzo zadowolone.
właściwych decyzji i siły do wypełniania
Ale chyba nie tylko dzieci aktyw- Bożej Woli.
nie się angażują?

Wyjazdy te musiałem jednak tak dostosować, aby nie zaniedbywać obowiązków rodzinnych. Widziałem bowiem, jak
moje dzieci mnie potrzebują, wiedziałem
również, że to ja jestem odpowiedzialny
Zachęciłem również moją Małżonkę
Dziękuję za rozmowę i raz jeszcze
za swoją rodzinę, żonę i dzieci. Wiem, że do włączenia się w nasze rycerskie działagratuluję.
kiedyś Bóg zapyta mnie, co ja zrobiłem, nia. Na pikniku rodzinnym rogaliki i muf-
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Rycerska pielgrzymka
do Hiszpanii i Portugalii
Ks. Kapelan Józef Dobosz opowiedział
o roli kapłana wśród Rycerzy Kolumba.

W czerwcu 2015 roku Rycerze Kolumba z Dębicy i Rzeszowa przebywali na
Pielgrzymce w Hiszpanii i Portugalii.
Miejscem zamieszkania i bazą wypadową było miasteczko Palos de la Frontera, gdzie Proboszczem Parafii Św. Jerzego
Męczennika jest nasz Brat Rycerz
Ks. Wiesław Susz, przez miejscowych
znany jako Don Marcos.
W wyjeździe uczestniczyło sześciu
Braci z Dębicy (Kapelan diecezjalny
KofC w Diecezji Tarnowskiej Ks. Józef
Dobosz, Wielki Rycerz Rady Dębickiej
Brat Stanisław Chmura oraz Bracia: Mariusz Szewczyk, Michał Maziarka, Józef
Sieradzki, Jan Niwa) oraz Bracia z Rzeszowa (Sekretarz Stanowy Tomasz
Wawrzkowicz i Tomasz Kloc).
Kościół Parafialny w Palos de la Frontera to miejsce, w którym odprawiona
została ostatnia Msza Św. dla uczestników
pierwszej wyprawy Krzysztofa Kolumba
na ziemię amerykańską w 1492 roku.
W tej Mszy Św. osobiście uczestniczył
oczywiście Krzysztof Kolumb.
W miasteczku znajduje się również
Klasztor Ojcó w Francis zkanó w
(Monasterio Santa Maria de la Rabida),
w którym Krzysztof Kolumb przez lata
przygotowywał się do swej odkrywczej
wyprawy.
Znajduje się tu także Figura Matki
Bożej Virgen de los Milagros, którą 14
czerwca 1993 roku osobiście koronował
Ojciec Św. Jan Paweł II, jako jedyna figura koronowana przez naszego Rodaka –
Papieża w Hiszpanii.

Audycja została nagrana przy studni,
z której w 1492 roku zaopatrywano statki
ekspedycji Krzysztofa Kolumba.
Jako Rycerze Kolumba oraz przedstawiciele Miasta Dębica, zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w uroczystości
wyboru Burmistrza D. Carmelo Romero
Hernandeza, zaprzysiężenia i pierwszego
posiedzenia nowo wybranej Rady Miasta
znakiem przynależności do Bractwa Her- Palos de la Frontera.
manded Sacramental, Franciscana de la
Bardzo ważnym punktem pielgrzymki
Virgen de los Milagros y San Jorge Marbyła wizyta w Fatimie, gdzie Rycerze
tir.
modlili się w miejscach objawień NajOryginał Figury znajduje się w Klasz- świętszej Marii Panny, rozmawiali z siotorze Monasterio Santa Maria de la Rabi- strzenicą siostry Łucji, uczestniczyli
ta, natomiast kopia umieszczona jest w Nabożeństwie Fatimskim i Procesji
w Kościele Parafialnym w Palos de la z Figurą Matki Bożej Fatimskiej.
Frontera.
Podczas wizyty w Hiszpanii i PortugaBracia Rycerze zwiedzili Klasztor lii zwiedziliśmy wiele Sanktuariów,
Monasterio Santa Maria de la Rabita Klasztorów, Katedr, między innymi
w Palos de la Frontera oraz spotkali się w Lizbonie, Sewilli, Almonte, Moguer,
z Ojcem Przeorem.
Kadyksie i wielu innych.
Rycerze z Polski uczestniczyli także
w uroczystości Bierzmowania w Parafii
Palos de la Frontera oraz spotkali się
JE Ks. Biskupem Ordynariuszem Diecezji
Huelva (Mons. Jose Vilaplana Blasco).
Sekretarz Stanowy Brat Tomasz
Wawrzkowicz złożył na ręce JE Ks. Biskupa uszanowanie i pozdrowienia od
wszystkich Rycerzy Kolumba z Polski.
Brat Mariusz Szewczyk zaprosił
JE Ks. Biskupa Ordynariusza wraz z młodzieżą z Diecezji, na czas Światowych
Dni Młodzieży w 2016 roku do pięknego
Miasta Dębica.

W niedzielę 14 czerwca Rycerze Kolumba z Polski mieli zaszczyt uczestniKs. Biskup bardzo ciepło wspominał
czyć w Uroczystości Obchodów 22 rocz- Ojca Św. Jana Pawła II, z którego rąk
nicy tego doniosłego wydarzenia.
otrzymał Sakrę Biskupią. Zadeklarował
Figurą Matki Bożej opiekuje się Fran- się również jako przyjaciel Polski.
ciszkańskie, Sakramentalne Bractwo Mat- Ks. Biskup wyraził przychylność dla rozki Bożej Cudownej i Św. Jerzego Mę- woju Rycerzy Kolumba w Diecezji Huczennika (Hermanded Sacramental, Fran- elva.
ciscana de la Virgen de los Milagros
Podczas pobytu w Palos de la Frontera
y San Jorge Martir).
Bracia Rycerze nagrali audycję dla regioPodczas rocznicowych uroczystości,
w obecności całej zgromadzonej społeczności Palos de la Frontera, Bracia Rycerze
z Polski dostąpili zaszczytu włączenia
w szeregi tego szacownego Bractwa.
Z rąk Ks. Wiesława i kierującego
Bractwem Pana, przed Obliczem Najświętszej Panienki, Rycerze Kolumba
otrzymali przepiękne Medaliony będące
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Nie sposób nie wspomnieć wizyty
w Sanktuarium Najświętszego Cudu
w Santarem, gdzie dzięki wstawiennictwu
naszego Drogiego Przewodnika Ks. Wiesława Susza, mogliśmy adorować Cudowną Hostię, z której w 1247 roku silnym
strumieniem wypłynęła Krew. Święty
Opłatek w kryształowej ampule, umieszczony w monstrancji z pozłacanego srebra
znajduje się do dziś w Kościele Świętego
Stefana w Santarem (w 1997 roku, decyzją pierwszego Biskupa Santarem,
D. Antonio Francisco, Kościół Świętego
Stefana został podniesiony do rangi Sanktuarium Najświętszego Cudu w Santarem).
Ta Pielgrzymka była dla nas wielkim
przeżyciem, zarówno duchowym, jak
i turystycznym.

Podczas wszystkich spotkań propagowaliśmy idee rycerskie, przedstawiając
genezę powstania i historię rozwoju Zakonu Rycerzy Kolumba na świecie, w Euronalnej telewizji hiszpańskiej. W audycji pie i w Polsce. Szerzyliśmy misję Rycerzy
Ks. Wiesław Susz powitał gości z Polski
i zaprezentował się jako Kapelan Rycerzy
Kolumba. Sekretarz Stanowy Zakonu
Rycerzy Kolumba w Polsce Brat Tomasz
Wawrzkowicz przedstawił ogólne informacje na temat Zakonu Rycerzy Kolumba
na Świecie, w Europie i w Polsce. Opowiedział o misji i rozwoju rycerstwa.
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w duchu Miłosierdzia, Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu.
Pragnę gorąco podziękować osobom,
które przyczyniły się do zorganizowania
tego wspaniałego wyjazdu, w szczególności głównemu organizatorowi Bratu Mariuszowi Szewczykowi i Ks. Józefowi
Doboszowi, który nieustannie wspierał
nas duchowo.
Szczególne słowa podziękowania kieruję pod adresem Ks. Wiesława Susza,
naszego gospodarza i najlepszego przewodnika, jakiego można sobie wymarzyć.
Vivat Jesus!
Tomasz Wawrzkowicz
Sekretarz Stanowy
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
Foto: brat Mariusz Szewczyk,
brat Tomasz Wawrzkowicz.
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Prawie miesiąc nie odprawialiśmy Eucharystii...
O piętnastej wracamy do swoich zajęć, aż
do godziny 18, bo wtedy zapada zmrok.
Każdy dzień jest taki sam, gdyż przez cały
rok dzień trwa 12 godzin. Każdy z nas ma
Dlaczego wybrał ojciec zakon Ka- różne zajęcia, w większości opiekujemy
się wioskami, ja jestem odpowiedzialny
pucynów?
za warsztat stolarski, Caritas w naszej
Moje pierwsze spotkanie z Kapucy- parafii, a także za centrum edukacyjne,
nami zapadło w moją pamięć. Tak, szcze- w którym chcę założyć szkołę muzyczną.
rze wybrałem Kapucynów, ze względu na
A jak duża jest to parafia?
jedną ich cechę - że żyją ubogo i pracują
z ludźmi ubogimi. Ja sam pochodzę
Parafia obejmuje 18 wiosek w obrębie
z miejscowości Konieczkowo na Podkar100 kilometrów, w których jest kila tysiępaciu, z rodziny, w której nigdy nie było
cy ochrzczonych chrześcijan. Są także
za dużo pieniędzy. Chciałem z takimi
osoby, które nie są jeszcze ochrzczone,
ludźmi żyć i z nimi pracować.
a z którymi się spotykamy. Tak więc jest
Jak to się stało, że „wylądował” co robić.
ojciec w Afryce?
Jakie były najtrudniejsze momenKrzysztof Zuba rozmawia
z o. Benedyktem Pączek

Zawsze miałem w swoim sercu taką
myśl, aby posługiwać ubogim, biednym.
Chciałem oddać się Chrystusowi na sto
procent. Nie chciałem szukać czegoś dla
siebie. Później spotkałem Kapucynów,
zacząłem jeździć z Nimi na rekolekcje.
Tam spotkałem misjonarzy, którzy przyjeżdżali z Afryki na wakacje i zadawałem
im różne pytania. Opowiadali jak jest na
misjach i to było takie piękne, że powiedziałem, że jak pan Bóg pozwoli to ja też
chciałbym na misje wyjechać.

ty?

To nie było takie proste. Zaraz po
święceniach trafiłem do parafii w Wałczu
koło Piły, później po dwóch latach trafiłem do Krakowa, by przez pięć lat pracować jako sekretarz misyjny. Każdego roku
pisałem podanie, że chciałbym wyjechać.
Co rok mój Prowincjał mówił, że to jeszcze nie ten czas, nie teraz. Po siedmiu
latach przyszła decyzja, że pojadę do
Afryki. Nie powiem, że to było łatwe,
gdyż już się przyzwyczaiłem i do Polski,
i do kontaktów, które miałem. I mimo, że
chciałem wyjechać na misje, to kiedy
opuszczałem Polskę, to łzy mi się lały na
lotnisku. Ciężko było mi zostawić nasz
kraj, rodzinę, przyjaciół i braci. Ale po
dwóch latach, kiedy teraz przyjechałem
do Polski bardzo się cieszę i dziękuję za tę
decyzję.

Eucharystii w naszym kościele i kiedy
usłyszałem pierwsze bijące dzwony to się
bardzo ucieszyłem, bo to zapowiadało, że
będziemy mogli znów zrobić Adorację,
odprawić Mszę Świętą, chór będzie mógł
znów ćwiczyć śpiew... To było takie piękne. Dziękowałem wtedy Panu Bogu, że
ten trudny czas, który był dla nas, on
gdzieś odszedł i możemy wreszcie normalnie pracować.

Jak przyjechałem do RŚA to wchodziłem w taki dobry klimat, bo choć widziałem rebeliantów, to oni nie przyczepiali
się zbytnio, więc mogliśmy normalnie
funkcjonować. Ale przyszedł dzień
21 stycznia 2014 roku, kiedy przyjechali
na nasze misje i byliśmy zmuszeni oddać
im praktycznie wszystko co mieliśmy. To
były najtrudniejsze chwile dla nas. Tak
sobie myślę: że na misjach można pracować jak jest spokój. Kiedy go nie ma, to
Czy udało się to załatwić tak od rzeczywiście wszyscy cierpimy.
razu?
Prawie miesiąc nie odprawialiśmy

Co się wtedy dokładnie wydarzyło?

nasze wioski to kradli, gwałcili, zabijali,
palili domy.
Oni kradli, gdyż przez dwa lata nie
otrzymali żadnej zapłaty, za wykonywana
przez siebie pracę. Uważali, że mogą sobie pozwolić na przywłaszczenie czyjegoś
mienia. My przeżywaliśmy wówczas
wielki dramat, bo ta nasza wioska znajduje się bardzo blisko granicy z Czadem,
zaledwie 5 kilometrów. Wszyscy więc
udający się do Czadu praktycznie przejeżdżali przez naszą wioskę. W naszej wiosce zostało spalonych tysiąc domów, zabitych zostało około sześćdziesięciu osób,
bardzo dużo osób straciło cały swój dobytek. Te ludzkie dramaty przeżywaliśmy
wspólnie. Wówczas poprzez media szukaliśmy wsparcia w Polsce. Udało nam się
zmusić rząd francuski i tych wszystkich,
którzy byli odpowiedzialni za bezpieczeństwo tamtejszej ludności, by podjęli jakieś
konkretne działania. Dzięki temu w ciągu
trzech tygodni przyjechało do nas wojsko
i wszystko się uspokoiło.

Prezydent był zmuszony do ewakuacji, a rebelianci powoli zajmowali cały
kraj. Było to kilka tysięcy najemników,
Co Ojciec wtedy przeżywał?
którzy pochodzili z Czadu i Sudanu. Zajmowali poszczególne wioski i miasteczka
Trzy razy bardzo się bałem, ale to
prześladując chrześcijan. Zakłócali Msze
bardzo... Raz, kiedy mogłem stracić życie.
Jak wygląda typowy dzień na mi- Święte, kradli składki, zabijali, palili ko- Raz, kiedy prowadzono nas grożąc nam
ścioły.
sjach w Republice Środkowej Afryki?
nabitą bronią. Prowadzono nas jak złoPóźniej powstała taka partyzantka czyńców, zabójców, którzy mają jakieś
Wstajemy przed 6 rano, rozpoczywioskowa – Anti balaka, czyli taka obro- poważne przewinienia i nas straszono.
namy Jutrznią i Eucharystią, później na z ludu. I oni zaczęli ich nękać i prześla- Kiedy otwierałem naszą stolarnie, w któśniadanie i zaczynamy swoją pracę do dować. W takiej sytuacji rząd poprosił rej stały nasze samochody – bo oni bardzo
godziny 12. Dwadzieścia minut później o pomoc i przyjechali żołnierze francuscy dobrze wiedzieli co posiadamy, zapytali
znów spotykamy się na modlitwach i rebelianci zaczęli się wycofywać do o samochody, to wówczas przeżywałem
z braćmi, później obiad i sjesta, która jest Sudanu i Czadu. Kiedy przejeżdżali przez wielki strach. Chciałem otworzyć kluobowiązkowa, tak samo jak modlitwa.
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czem kłódkę, a nie mogłem spośród wielu
kluczy znaleźć tego odpowiedniego.
A żołnierz z wycelowaną we mnie bronią
krzyczał – szybko! Szybko! Bardzo się
bałem. Żołnierze oprócz tego, że zabrali
nam samochody, uwięzili jednego z naszych współbraci. Ten strach, który nas
ogarnął zmobilizował nas do tego by walczyć. Uzmysłowił nam, że bycie misjonarzem, bycie posłanym do innego kraju, to
życie z tamtymi ludźmi.
Proszę sobie wyobrazić co by się wydarzyło, gdyby tam nas nie było. Myśmy
byli, walczyli, przez internet wzywaliśmy
pomocy. Tam w RŚA nikt nie ma internetu. Ja poprzez internet mogłem dzwonić
do znajomych, informować co się stało.
Choć dwa dni nie było żadnego kontaktu
z nami, kiedy to w obawie o swoje życie
musieliśmy ukrywać się w buszu. Wszyscy myśleli, że zginęliśmy z rąk rebeliantów. Jeden z naszych kolegów przebył
czterdzieści kilometrów na motorze by
sprawdzić co się z nami stało. Tak więc
strach nam towarzyszył. Ale nie było
chwili zwątpienia, nie było momentu, aby
pomyśleć o ewakuacji. Czuliśmy taka
wielka siłę, która nie pochodziła od nas,
która pozwoliła nam trwać na miejscu
i wołać o pomoc.
A radosne chwile?
Na pewno pierwsza Eucharystia
w języku Sango. Już po tygodniowym
pobycie w RŚA zostałem zmuszony do
odprawienia Mszy Świętej, ponieważ
zostałem na misji sam i cóż... trzeba było
spróbować. Nie rozumiałem wtedy jeszcze wiele. Drugi taki radosny moment to
udzielanie Sakramentu Małżeństwa, kiedy widziałem, że ludzie tego potrzebują
i z wiarą przeżywają. Pamiętam pierwsze
chrzty, kiedy wymawiałem słowa: Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha
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Świętego. To było bardzo piękne. Wówczas serce kapłana się cieszy i raduje, że
się jest tym narzędziem Pana Boga, że
jako Polak mogę tym ludziom pokazywać
drogę do Boga.
Pamiętam, że bardzo byłem uradowany, kiedy podczas Mszy usłyszałem
dwóch chłopców, którzy wcześniej uczyli
się gry na fletach prostych, pięknie grających na tych instrumentach. To jest takie
niesamowite, że tych ludzi można wiele
nauczyć, oni tego bardzo potrzebują, trzeba im tylko to umożliwić. Takie momenty
dają wiele radości i motywują do dalszej
pracy.
Jak my na co dzień możemy wspomóc misje?
My prosimy tak naprawdę o trzy rzeczy:

Jest to forma wolontariatu, ale zgłaszają
się do nas takie osoby i zabieramy je ze
sobą. Mają one możliwość poznania misji
z bliska. Trzeba mieć trochę odwagi by
tam pojechać, ale później życie staje się
piękne.
Jakie ma Ojciec plany na najbliższą przyszłość?
Teraz zacząłem budować kaplicę
w miejscowości Nzakoun, czternaście
kilometrów od naszej misji głównej, gdzie
rebelianci zabili 21 osób. To wioska bardzo doświadczona przez cierpienie. Na
wybudowanie kaplicy potrzebujemy dziesięć tysięcy Euro.
Drugi mój plan i marzenie zarazem,
to szkoła muzyczna. Już od dwóch lat
pracuję nad tym projektem. Wysłałem już
ponad czterdzieści gitar, kilka instrumentów klawiszowych, instrumenty dęte itp.
W grudniu tego roku chcemy rozpocząć
edukację. Państwa również zapraszam,
aby włączać się do pomocy. Może ktoś
z Was jest muzykiem, może macie środki
pieniężne, które możecie przeznaczyć na
edukację tych dzieci to serdecznie zapraszam i proszę w imieniu swoim i moich
dzieci.

modlitwę, którą każdy może dać. To
jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy ducha
nie stracili. Jak kiedyś powiedziałem „Jak
się nie będziecie za nas modlić, to my
szybko wrócimy do kraju.” Można nas
wspierać finansowo. Ja proszę, abyście
szukali misjonarzy, może macie w swojej
parafii jakiegoś misjonarza. Może znacie
Braci Kapucynów. W wyszukiwarce inChcę Wam powiedzieć, że jeżeli nam
ternetowej wystarczy wpisać Fundacja
Kapucyni. Jeśli chcecie skontaktować się się uda, to będzie to pierwsza szkoła muze mną wystarczy, że wpiszecie moje imię zyczna w Republice Środkowej Afryki.
i nazwisko. Jestem również na facebooku.
Na koniec pytanie - czego Ojcu
Piszcie do mnie, ja na pewno Wam odpiżyczyć?
szę.
Myślę, że błogosławieństwa Bożego.
Trzecia rzecz: Jeśli może jesteś nauczycielem, lekarzem, stolarzem, mecha- Człowiek, który coś robi, a nie ma błogonikiem samochodowym, od razu takiego sławieństwa, to tak naprawdę z dzieł, któmechanika zabieram ze sobą i jedziemy re robi nic nie będzie. Dlatego proście,
do Afryki. Potrzebni są również murarze. aby pan Bóg udzielił błogosławieństwa
Oczywiście trzeba tam pojechać na zasa- i mnie, ale i wszystkim misjonarzom,
dzie wolontariatu. My nie jesteśmy a jest ich wielu z naszego kraju.
w stanie zapłacić za wykonywana pracę.
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Prawda o procedurze „in vitro”
Procedura „in vitro” to procedura śmierci i kalectwa!
jnych etapach ich życia zarodkowego
i płodowego. Spośród kilku – kilkunastu
powołanych do życia istot ludzkich wybiera się 2-4 i przenosi do macicy. Reszta
zarodków ludzkich obumiera lub jest
mrożona; na całym świecie i w Polsce
miliony zamrożonych ludzkich embrionów czeka na powolną śmierć! Kolejnej selekcji dokonuje się po ewentualnym
zagnieżdżeniu się więcej niż jednego
zarodka w macicy – wtedy 1 lub 2 zostają
Wikimedia Commons - Intracytoplasmic sperm injection
przy życiu, a pozostałe są zabijane.
W pro-cedurę „in vitro” nierozłącznie
W ostatnim czasie Rząd RP opracował wpisana jest procedura śmierci.
i skierował do Sejmu projekt ustawy
Według danych brytyjskiego Departa„o leczeniu niepłodności”, którego celem
mentu Zdrowia z 3 milionów 800 tysięcy
jest legalizacja procedury „in vitro”
poczętych „in vitro” dzieci w latach 1992w naszym kraju. W sytuacji, gdy ogromna
2006 urodziło się żywych tylko 122 tysiwiększość mediów publicznych i komercyjnych bezkrytycznie ten projekt popiera ące dzieci, czyli tylko 3,21 procent poczętych tą metodą istot ludzkich…
i przemilcza głosy etyków, naukowców
i lekarzy wyrażających jednoznaczny
Innym powodem, dla którego nie
sprzeciw wobec tego projektu, czujemy można się zgodzić na „in vitro”, jest fakt,
się w obowiązku przy-wołać i przypom- że wszystkie dzieci poczę-te tą metodą
nieć najważniejsze fakty na ten temat.
należą do grupy podwyższonego ryzyka
jeśli chodzi o śmiertelność około i po
Życie każdego człowieka rozpoczyna
porodową oraz zapadalność na różne
się w chwili jego poczęcia i od tego mochoroby, szczególnie wrodzone i gementu powinno być bez-względnie chronnetycznie uwarunkowane. I tak, w porówione, a godność tej nowej istoty ludzkiej
naniu do dzieci poczętych naturalnie,
szanowana.
wśród dzieci poczętych in vitro, stwierdRządowy projekt ustawy ogranicza się zono:
do zalegalizowania procedury „in vitro”,
• 4 razy więcej martwych urodzeń,
która nie jest procedu-rą leczniczą. „In
vitro” nie leczy niepłodności: żadna kobi- • 2 razy wyższą śmiertelność noworodeta, żaden mężczyzna, żadna para ludzka ków,
nie została wyleczona z niepłodności tą • istotne zwiększenie liczby wad wrodmetodą. Tak więc już sama nazwa rząd- zonych i nowotworów np.:
owego projektu wprowa-dza w błąd - o 2-4 razy częstszy rozszczep wargi i
opinię publiczną, powielając medyczne podniebienia,
- o 4-5 razy częstsze zarośnięcie przełyku,
kłamstwo.
- o 1,5 raza częstsze porażenie mózgowe,
„In vitro” jest jedynie techniką sztuc- • 2-3 razy częstsze hospitalizacje i
znego wytwarzania ludzi, co gwałci różnego typu zabiegi operacyjne do
zarówno godność pary ludz-kiej jak i poctrzeciego roku życia dziecka.
zętego dziecka. „In vitro” stanowi wielkie
Eksperci wskazują też na negatywne
zagrożenie życia i zdrowia poczynanych
skutki zdrowotne i moralne dla rodziców,
tą metodą dzieci, nie jest też obojętne dla
zwłaszcza matki. Do najczęściej wskazyzdrowia matek.
wanych należą:
Ze statystyk światowych placówek „in • zwiększone ryzyko zachorowania na
vitro” wynika, że tylko kilku procentom raka jajnika i sutka,
poczętych tą metodą dzieciom dane jest • możliwość wystąpienia zespołu hipersię urodzić. Oznacza to, że statystycznie stymulacji jajników.
ceną urodzenia jednego żywego dziecka
jest śmierć średnio 10 innych dzieci, jego
U obojga potencjalnych rodziców
rodzeństwa. Związane jest to z tym, że
w trakcie procedury „in vi-tro”, kilkakrot- może wytworzyć się przekonanie, że dla
nie dokonuje się selekcji ludzi na kole- osiągnięcia własnego celu wolno zgodzić
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się na zabicie swoich dzieci i narażać je na
szkody zdrowotne.
W grudniu ubiegłego roku Sejm RP
jednomyślnie przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2015 – Rokiem Jana Pawła II.
Uzasadnione jest więc przypomnienie
Jego nauczania odnośnie sztucznej prokreacji.
W encyklice „Evangelium vitae”
w rozdziale „Aktualne zagrożenia życia
ludzkiego” nasz wielki Rodak wymienia
obok przerywania ciąży „Także różne
techniki sztucznej reprodukcji, które wydają się służyć życiu i często są stosowane
z tą intencją, w rzeczywistości stwarzają
możliwość nowych zama-chów na życie.
Są one nie do przyjęcia z punktu widzenia
moralnego, ponieważ oddzielają prokreację od prawdziwie ludzkiego kontekstu
aktu małżeńskiego, a ponadto stosujący
te techniki do dziś notują wysoki procent
niepowodzeń: dotyczy to nie tyle samego
momentu zapłodnienia, ile następnej
fazy rozwoju em-brionu wystawionego na
ryzyko rychłej śmierci. Ponadto w wielu
przypadkach wytwarza się większą liczbę
embrionów, niż to jest konieczne dla
przeniesienia któregoś z nich do łona
matki, a następnie te tak zwa-ne
«embriony nadliczbowe» są zabijane lub
wykorzystywane w badaniach naukowych, które mają rzekomo służyć
postępowi nauki i medycyny, a w rzeczywistości redukują życie ludzkie jedynie do
roli «materiału biologicznego», którym
można swobodnie dysponować” (EV
n. 14).
Należy też podkreślić, że procedura
„in vitro” narusza zapisy polskiej Konstytucji i Kodeksu Kar-nego. Konstytucja
zapewnia:
Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna
godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i oby-watela. Jest
ona nienaruszalna, a jej poszanowanie
i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
Art. 38. Rzeczpospolita Polska
zapewnia każdemu człowiekowi prawną
ochronę życia.
Art. 40. Nikt nie może być poddany
torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu
lub poniżającemu trakto-waniu i karaniu.
(...)
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Kodeks Karny w art. 157a mówi:
§ 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała
dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia
zagrażający jego życiu, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
W rządowym projekcie nawet nie
wspomina się o nowoczesnej, etycznej,
szanującej życie i godność poczętych
dzieci i ich rodziców metodzie pomocy

ZBROJA — lipiec-sierpień 2015, Rok III/7, Nr 21

bezdzietnym małżonkom jaką jest naprotechnologia. Naprotechnologia diagnozuje i leczy bezpłodną parę małżeńską,
nie wykazując żadnych skutków ubocznych i wątpliwości etycznych. Jest też
wielokrotnie tańsza w stosowaniu niż
procedura „in vitro”. Dlatego powinniśmy
dążyć do wyeliminowania antyludzkiej,
szkodliwej zdrowotnie i głęboko
nieetycznej me-tody, jaką jest „in vitro”,

a promować i finansować naprotechnologię.
dr med. Wanda Terlecka, prezes Katolickiego
Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
dr Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji
Ruchów Obrony Życia
dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego
Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Solne uwielbienie
Po raz kolejny w uroczystość Bożego Ciała odbyło się 4 czerwca 2015 roku w Wieliczce "Solne uwielbienie". Tradycyjnie
partnerami tego wydarzenia byli Rycerze Kolumba Rady 14000 z Krakowa. Stanowili oni m. in. asystę Jezusa Eucharystycznego.
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