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Słowo Delegata Stanowego
i troszczył się o jego rodzinę (nawet
towarzyszył im na rozprawie sądowej) i udzielał skazanemu sakramentów do samego dnia jego egzekucji.
Młodzieniec ten zmarł w stanie łaski,
dzięki staraniom księdza McGivney’a.
Uważano nawet wtedy, iż ta historia
kosztowała księdza tyle wysiłku, że
poważnie nadszarpnęła jego zdrowie.
Potrzebujemy nieustannie kontemplować tajemnicę miłosierdzia.

Zacni Kapelani Rad
Bracia Rycerze,
Miłosierdzie to fundament, na
którym zbudowany został nasz Zakon. Nasz czcigodny założyciel Sługa
Boży Michael McGivney widząc
ogromną potrzebę okazywania miłosierdzia decyduje się na budowę konkretnego dzieła opartego na największej ze wszystkich cnót – miłości miłosiernej. Powstaje organizacja, która
w sercu Księdza McGivney’a zrodziła
się z pewnością w domu rodzinnym.
To tam doświadczał pierwszych dzieł
miłosierdzia, to tam uczył się miłości
miłosiernej od swoich rodziców i rodzeństwa. Obraz miłosiernego Ojca,
jaki malowała rodzina małego Michała był tak wyrazisty, inspirujący i intrygujący, że przyniósł w niedługim
czasie konkretny owoc. Życie naszego
założyciela przepełnione było czynami miłosierdzia. Przytoczę tylko jedną
- z pewnością wam znaną - historię
o młodym parafianinie, który będąc
w stanie nietrzeźwym popełnił morderstwo i został skazany na śmierć.
Ksiądz McGivney odwiedzał go codziennie w więzieniu, służył mu radą
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To w rodzinie dzieci odnajdują źródło radości, ukojenia i pokoju.
W rodzinie jej członkowie nie tylko
potwierdzają swoją miłość, ale czynią
ja widoczną i namacalną.
W rodzinie miłość przestaje być
abstrakcyjnym słowem i przyjmuje
konkretne formy; dobrych intencji,
właściwych postaw i zachowań.

Miłość rodzinna jest odpowiedzialnością za siebie nawzajem - to
Dla nas spadkobierców Czcigodoznacza, że pragniemy dobra drugiej
nego Sługi Bożego kontemplacja tej
osoby, chcemy widzieć ją szczęśliwą,
tajemnicy to powołanie, zaszczyt,
pełną radości i pokoju.
wyróżnienie a przede wszystkim zobowiązanie.
Rodzina jest więc szkołą, w której
realizuje się wezwanie, by być miłoDla Rycerzy Kolumba w Polsce to
siernym: jedni wobec drugich.
realizacja testamentu św. Jana Pawła
II Apostoła Miłosierdzia. To zaproszeZatrzymajmy się nad tą tajemnicą
nie realizowane jest od 10 lat w naszej w bieżącym roku, z jeszcze większą
Ojczyźnie i to my je realizujemy. Tak, starannością kontemplujmy ją, realiwięc to nasze zobowiązanie, to nasza zując bardzo konkretne dzieła.
misja.
Zacznijmy od naszych rodzin, paW tym roku towarzyszy nam rafii, środowisk pracy, społeczności
w realizacji naszych zadań, ale także lokalnej. Włączmy się w konkretne
w zadaniu budowania Kościoła Do- dzieła realizowane przez rodzinę, pamowego w łączności ze wspólnotą rafię, społeczność lokalną.
naszej parafii wizerunek św. Rodziny.
Św. Jan Paweł II wielokrotnie zaOdwiedzając nasze parafie, spotykachęcał nas i głosił pilną potrzebę głojąc się z naszymi rodzinami, przyczyszenia i świadczenia o miłosierdziu we
nia się do wzmocnienia naszych
współczesnym świecie, które jest rewspólnot lokalnych.
alnie zagrożone.
Bieżący rok przeżywać będziemy
Jesteśmy aktywnymi uczestnikami
pod hasłem: Rodzina szkołą miłodzieła nowej ewangelizacji, temat
sierdzia.
miłosierdzia wymaga od nas jeszcze
Rodzina jest pierwszym i podsta- mocniejszego i pełnego entuzjazmu
wowym miejscem, w którym miesz- głoszenia go współczesnemu światu.
kająca w sercu małżonków i rodziców
Niech nasze rodziny, Rady Lokalmiłość nabiera konkretnego kształtu.
ne, parafie będą oazą, w której każdy
A wszystko zaczyna się od spotka- potrzebujący odnajdzie oblicze miłonia i spojrzenia na siebie nawzajem, siernego Ojca.
szczerym spojrzeniem miłości. OtwieZ rycerskim pozdrowieniem
ra ono serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń Vivat Jezus!
naszego grzechu.
Andrzej Anasiak
Delegat Stanowy w Polsce
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Katecheza Kapelana
Katecheza 46
styczeń 2016
Drodzy Bracia Rycerze,
w poprzedniej katechezie zwróciliśmy uwagę na pewne prawidłowości,
pewne mechanizmy, według których
funkcjonuje małżeństwo i rodzina; że
odpowiedzialne podejście do małżeństwa i rodziny wymaga znajomości
owych prawideł i że ta znajomość,
wiedza o nich, nie przychodzi sama.
Nie jest to spontaniczny proces dokonujący się niejako automatycznie,
lecz, że jest to wiedza, której minimalny stopień każdy z małżonków i kandydatów do małżeństwa musi nabyć
poprzez własny świadomy wysiłek.
Ta wiedza na pewno pozwala na uniknięcie wielu nieporozumień i wielu
przykrych niespodzianek. Wiedza ta,
jak o tym pisze nasza Adhortacja, kieruje nasze myśli ku dwóm pojęciom:
miłość i komunia.
Miłość z perspektywy komunii
osób wskazuje nam na pewną postawę, dzięki której owa komunia jest
możliwa zarówno w jej zalążku, jak
i w jej rozwoju. Komunia bowiem
w pewnym momencie się rozpoczyna,
staje się, ale to nie oznacza jeszcze jej
pełni, jej doskonałości. Na to potrzebny jest czas i potrzebna jest miłość, która wyraża się w darze z samego siebie. To właśnie ten dar ze
mnie samego (ze mnie samej) zapoczątkowuje komunię i towarzyszy jej;
jest bowiem warunkiem podstawowym jej rozwoju. Wytrwanie w komunii osób a zwłaszcza jej rozwój
wymaga jednak ze strony małżonków
miłości. Czym jest miłość? To trudne
pytanie. Jednakże miłość, o którą tutaj chodzi, jej obecność, można
sprawdzić, zweryfikować. Św. Maksymilian Kolbe mawiał, że stopień miłości mierzy się stopniem ofiary. Chcemy wiedzieć, czy istnieje miłość między tymi dwoma małżonkami. Można
to sprawdzić ich zdolnością do ofiary,
ich codzienną ofiarnością wobec
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Ks. dr hab. Tomasz Kraj
współmałżonka i wobec członków
rodziny. Mogą bowiem istnieć
(wielkie) deklaracje dotyczące miłości,
jednak bez jakichkolwiek przejawów
ofiarności, a może istnieć postawa
wielkiej ofiarności i oddania bez wielkich deklaracji. „Stopień miłości mierzy się stopniem ofiary”.
Znakiem miłości jest ofiarność,
ofiara z siebie, z tego, co człowiek
posiada, z własnego czasu, z własnych sił. Ktoś powie: to ideał nieosiągalny w realnym życiu. Tak jest
tylko na poziomie deklaracji. Można
to zadeklarować, zwłaszcza w momentach uniesienia, na przykład na
początku wspólnej drogi albo dlatego, że tego wymaga konwenans, czyli
obowiązująca u nas norma zachowania dotycząca par małżeńskich. Natomiast realizacja tejże deklaracji dzień
po dniu, przez całe życie, to już inna
sprawa. Kto bowiem miałby tyle siły
i chęci, by taką deklarację zrealizować,
by tak żyć?

wać. A jednak są małżeństwa, którym
się to udało. Udało się, pomimo wielu
wyzwań, a nawet błędów, których się
nie ustrzegli w czasie swego małżeńskiego życia. I oto stają u ołtarza, by
celebrować srebrne albo złote lub
diamentowe gody. Stają u ołtarza, by
Bogu podziękować. Dlaczego dziękują Bogu? Czy tylko dlatego, że tak
nakazuje zwyczaj, tradycja? Myślę, że
idą do Boga, bo są świadomi, Komu
zawdzięczają swoją miłość, to że
w niej wytrwali. Jest to jakieś ważne
wskazanie dla nas zwłaszcza teraz,
u początku nowego roku, gdy zastanawiamy się, jaki on będzie; gdy podejmujemy postanowienia dotyczące
naszego życia. Jest bardzo ważne,
byśmy pamiętali, że miłość sprawdza
się i mierzy stopniem ofiary, ta zaś
jest owocem współpracy z Bogiem,
z Jego łaską, którą w małżeństwie jest
przede wszystkim łaska sakramentu
małżeństwa. Wykorzystanie tej wiedzy i tej świadomości pomaga spojrzeć realistycznie na nasze własne
możliwości, także w tym, co dotyczy
miłości, lecz nie po to, by usprawiedliwić jej ewentualny brak. Świadomość
ta winna nas przynaglać do szukania
siły do owego kochania, do ofiarności
tam, gdzie ta siła i moc rzeczywiście
są, czyli w Bogu. On nas wspiera swoją mocą, swoją łaską i otacza opieką.
Świadomość ta otwiera drogę do sukcesu: zwrócenie się do Boga i skorzystanie z Jego pomocy wzmacnia miłość, pozwala okrzepnąć komunii
osób, prowadzi do realizacji własnego
człowieczeństwa, do spełnienia się
w życiu małżeńskim. Cóż stoi na przeszkodzie, by ta świadomość nam towarzyszyła także w tym nowym roku
i przynosiła owoce, o których mówi
św. Jan Paweł II w swej Adhortacji?

Nikt z nas nie ma w sobie samym
tyle siły, by coś takiego zrealizować,
by kochać dając siebie drugiemu, Wszystkie katechezy są dostępne
a dodatkowo jeszcze czynić to w spo- na stronie:
sób bezinteresowny. Po pierwsze www.RycerzeKolumba.com
trudno przyjąć do wiadomości, że to
tak właśnie powinno wyglądać, po
drugie niezwykle trudno to zrealizo4
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Filmoteka rycerska
W tym miesiącu zachęcam do obejrzenia filmu „Irena Konieczna - cała dla życia”. Jest to film, przedstawiający sylwetkę harcerki i lekarki (ginekolog-położnik), która aresztowana za działalność w Szarych Szeregach uwięziona została w KL Auschwitz-Birkenau. Odmówiła wprost dr. Mengele, obozowemu oprawcy, mordowania narodzonych
dzieci oraz dokonywania aborcji wśród więźniarek. Pomagała położnicom i ich dzieciom. Po wojnie, gdy zalegalizowano aborcję, musiała zmienić specjalizację, bo odmawiała mordowania nienarodzonych dzieci. Założyła pierwszą
drużynę harcerską „Nieprzetarty szlak” dla dzieci niepełnosprawnych. Była społecznicą i nadzwyczaj skromną, teraz
zapomnianą osobą. Pracowała i zmarła w Gdańsku.
Film dostępny jest na stronie: www.kofc.pl/przek/20160109

Materiał dla lektora (i nie tylko)
W tym miesiącu polecam homilie i akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu w Krakowie-Łagiewnikach przez
św. Jana Pawła II. Materiał jest dostępny na: www.kofc.pl/przek/20160109a

Kącik misyjny
Zacni Bracia!
Na początku Nowego Roku pragnę złożyć wszystkim najlepsze życzenia Bożego Miłosierdzia!

Zobacz:
ww.kofc.pl/przek/20160109b

Zobacz:
www.kofc.pl/przek/20160109c

Dziś chciałbym przedstawić Wam
Proponuję Wam zorganizowanie
misyjny projekt: REMONT SZKOŁY na akcji, która pomogłaby zebrać poZapraszam Was szczególnie do
Filipinach.
trzebne środki, np. przeprowadzenie
modlitwy 6 stycznia - Dzień modlitw
zbiórki makulatury.
w intencji misji.
"Kilka lat temu ks. Artur Chrzanowski SDS stworzył dzieło nazwane
W Uroczystość Objawienia Pań”Puso sa Puso” czyli ”Serce dla Serskiego Kościół w Polsce obchodzi
Dziękuję za włączenie się w akcję.
ca”, polegające na pomocy najubożDzień modlitw w intencji misji. Tegoszym dzieciakom ze slamsów Manili
roczne hasło - „Jesteśmy misjonarzaw zdobywaniu wykształcenia.
mi Miłosierdzia” - nawiązuje do Roku
Przy wpłacie proszę o dopisek:
Miłosierdzia, który z woli papieża
Nauka odbywała się w specjalnie „Kontener dla szkoły - darowizna od
Franciszka obchodzony jest w całym do tego dostosowanych kontenerach, Rycerzy Kolumba Rada nr …”.
Kościele, i który zwraca uwagę na przerobionych na szkolne klasy. Niepowszechny
wymiar
wezwania: stety, w marcu tego roku doszło do
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz pożaru, który zniszczył slamsy wraz Vivat Jezus!
jest miłosierny” (Łk 6,36). Tego dnia ze znajdującą się tam szkołą i w chwili Rafał Szczypta
zbierane będą także ofiary na ogól- obecnej trwa walka o odbudowanie Koordynator ds. Misji
nopolski fundusz misyjny.
choćby części tego, co było."
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Święty na styczeń
ciszek studiował ponadto na Sorbonie teologię i zagadnienia biblijne. Do
rzetelnych studiów biblijnych przygotował się dodatkowo przez naukę
Franciszek urodził się pod Tho- języka hebrajskiego i greckiego.
rens, 21 sierpnia 1567 r. Jego ojciec był
Posłuszny woli ojca, który prakasztelanem w Nouvelles i miał tytuł
gnął, by syn rozpoczął studia prawnipana di Boisy. Matka, Franciszka, pocze, które mogły mu otworzyć drogę
chodziła również ze znakomitego
do kariery urzędniczej, Franciszek
rodu Sionnaz. Spośród licznego roudał się z Sorbony do Padwy. Studia
dzeństwa Franciszek był najstarszy.
na tamtejszym uniwersytecie uwieńW domu otrzymał wychowanie czył doktoratem. Wybrał się następgłęboko katolickie. Duży wpływ na nie do Loreto, gdzie złożył ślub dojego późniejsze życie wywarli mamka zgonnej czystości (1591). Potem odbył
Puthod i kapelan Deage. Jednak pielgrzymkę do Rzymu (1592). Kiedy
wpływ decydujący na wychowanie syn powrócił do domu, ojciec miał już
syna miała matka. Wyszła za pana di gotowy plan: zamierzał go wprowaBoisy, gdy miała zaledwie 15 lat. On dzić jako adwokata i prawnika do semiał wówczas 45 lat, mógł być zatem natu w Chambery i czynił starania, by
dla niej raczej ojcem niż mężem. Wy- go ożenić z bogatą dziedziczką, Franchowała 13 dzieci. Jej opiece było zle- ciszką Suchet de Mirabel. Franciszek
cone ponadto całe gospodarstwo jednak - ku wielkiemu niezadowolei służba. Franciszka umiała znaleźć niu ojca - obie propozycje stanowczo
czas na wszystko, była bardzo praco- odrzucił. Natomiast zgłosił się do
wita, systematyczna, spokojna i za- swojego biskupa, by ten go przyjął
pobiegliwa. Właśnie przykład matki w poczet swoich duchownych. Świębędzie dla Franciszka wzorem, jaki cenia kapłańskie otrzymał w roku
poleci osobom żyjącym w świecie, by 1593 przy niechętnej zgodzie rodzinawet wśród najliczniejszych zajęć ców. Jednocześnie został prepozytem
umiały jednoczyć się z Panem Bo- kolegiaty św. Piotra, co uczyniło go
giem.
drugą osobą po miejscowym biskupie.
W roku 1573 jako sześcioletni
chłopiec Franciszek rozpoczął reguW rok potem (1594), za zezwolelarną naukę w kolegium w La Roche- niem biskupa, Franciszek udał się
sur-Foron. W dwa lata później został w charakterze misjonarza do okręgu
przeniesiony do kolegium w Annecy, Chablais, by umocnić w wierze katoligdzie przebywał trzy lata. W tym też ków i aby próbować odzyskać dla
czasie przyjął pierwszą Komunię Chrystusa tych, którzy odeszli od
świętą i sakrament bierzmowania wiary i przeszli na kalwinizm. Właśnie
(1577). Kiedy miał 11 lat, zgodnie z ów- ten rejon Szwajcarii został wówczas
czesnym zwyczajem otrzymał tonsu- przyłączony do Sabaudii (1593).
rę jako znak przynależności do stanu Wśród niesłychanych trudów Franciduchownego. Kiedy miał 15 lat udał szek musiał przełęczami pokonywać
się do Paryża, by studiować na tam- wysokości Alp, dochodzące w owych
tejszym słynnym uniwersytecie. Po- stronach do ponad 4000 m. Odwienadto w kolegium jezuitów studiował dzał wioski i poszczególne zagrody
klasykę. W czasie tych studiów wieśniaków. Miał dar nawiązywania
owładnęły nim wątpliwości, czy się kontaktu z ludźmi prostymi, umiał ich
zbawi, czy nie jest przeznaczony na przekonywać, swoje spotkania okrapotępienie. Właśnie wtedy wystąpił szał złotym humorem. Na murach
we Francji Kalwin ze swoją nauką i parkanach rozlepiał ulotki - zwięzłe
o przeznaczeniu. Franciszek odzyskał wyjaśnienia prawd wiary. Zapewne
spokój dopiero wtedy, gdy oddał się dlatego właśnie Kościół ogłosił św.
w niepodzielną opiekę Matki Bożej Franciszka Salezego patronem katow kościele św. Stefana des Gres. Fran- lickich dziennikarzy. Wśród jego cnót

Święty Franciszek Salezy
biskup i doktor Kościoła
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na pierwszy plan wybijała się niezwykła łagodność. Był z natury popędliwy i skory do wybuchów. Jednakże
długoletnią pracą nad sobą potrafił
zdobyć się na tyle słodyczy i dobroci,
że przyrównywano go do samego
Chrystusa.
W epoce fanatyzmu i zaciekłych
sporów Franciszek objawiał wprost
wyjątkowy umiar i łagodność. Jego
ujmująca uprzejmość i takt spowodowały, iż nazwano go "światowcem
pośród świętych". W kontaktach między ludźmi wyznawał zasadę: "Więcej
much się złapie na kroplę miodu aniżeli na całą beczkę octu". Według
podania, miał on w ten sposób odzyskać dla Kościoła kilkadziesiąt tysięcy
kalwinów. W swojej żarliwości apostolskiej Franciszek posunął się do
tego, że w przebraniu udał się do Genewy i złożył wizytę głowie Kościoła
kalwińskiego, Teodorowi Beze, usiłując nakłonić go do powrotu na łono
Kościoła katolickiego. Wizytę ponowił Franciszek aż trzy razy, chociaż
nie dała ona konkretnych wyników.
Misja w Chablais trwała 4 lata.
W roku 1599 papież Klemens VIII mianował Franciszka biskupem pomocniczym. Po otrzymaniu sakry biskupiej
Franciszek udał się ponownie do Chablais, by dokończyć tam swoją misję
(1601).
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W 1602 r. został biskupem Genewy po śmierci biskupa Graniera.
Z właściwą sobie żarliwością zabrał
się natychmiast do dzieła. Rozpoczął
od wizytacji 450 parafii swojej diecezji, położonej po większej części
w Alpach. Niestrudzenie przemawiał,
spowiadał, udzielał sakramentów
świętych, rozmawiał z księżmi, nawiązywał bezpośrednie kontakty
z wiernymi. Wizytował także klasztory. Zreformował kapitułę katedralną.
Zdając sobie sprawę, jak wielkie spustoszenia może sprawić ignorancja
religijna, popierał Bractwo Nauki
Chrześcijańskiej. Za podstawę nauczania wiary służył katechizm, ułożony niedawno przez kardynała św.
Roberta Bellarmina. Sam także cały
wolny czas poświęcał nauczaniu.
Stworzył nowy ideał pobożności wydobył z ukrycia życie duchowe,
wewnętrzne, praktykowane w klasztorach, aby "wskazywało drogę tym,
którzy żyją wśród świata". W roku
1604 zapoznał się Franciszek ze św.
Joanną Franciszką de Chantal i przy jej
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współpracy założył nową rodzinę
zakonną sióstr Nawiedzenia NMP
(wizytek). Uzyskała ona zatwierdzenie papieskie w 1618 r. W 1654 r. przybyły one do Polski i zamieszkały
w Warszawie. Zaproszony do Paryża
w celu odbycia konferencji (16181619), Franciszek zapoznał się tu ze
św. Wincentym a Paulo.
Zmarł nagle w Lyonie, w drodze
powrotnej ze spotkania z królem
Francji, w dniu 28 grudnia 1622 r. Jego
ciało przeniesiono do Annecy, gdzie
spoczęło w kościele macierzystym
Sióstr Nawiedzenia. Jego serce zatrzymały jednak wizytki w Lyonie.
Beatyfikacja odbyła się w roku 1661,
a kanonizacja już w roku 1665. Papież
Pius IX ogłosił św. Franciszka Salezego doktorem Kościoła (1877), a papież
Pius XI patronem dziennikarzy i katolickiej prasy (1923). Ponadto czczony
jest jako patron wizytek, salezjanów
i salezjanek (Towarzystwa św. Franciszka Salezego, założonego przez

św. Jana Bosko), Annecy, Chabery
i Genewy.
Jego pisma wyróżniają się tak
pięknym językiem i stylem, że do dnia
dzisiejszego zalicza się je do klasyki
literatury francuskiej. Do najbardziej
znanych należą: Kontrowersje, Filotea, czyli wprowadzenie do życia pobożnego (1608) i Teotym, czyli traktat o miłości Bożej (1616). Zostało
także sporo jego listów (ok. 1000).
Co roku w dzień wspomnienia św.
Franciszka Salezego papież ogłasza
orędzie na Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu. W Polsce ten
dzień obchodzony jest w III niedzielę
września.
Ikonografia przedstawia św. Franciszka Salezego w stroju biskupim
- w rokiecie i mantolecie lub w stroju
pontyfikalnym z mitrą na głowie. Jego
atrybutami są: gorejąca kula ośmiopłomienna, księga, pióro, serce przeszyte strzałą i otoczone cierniową
koroną, trzymane w dłoni.

Pro-life
W więzieniu, z tych samych powodów, przebywa również Linda Gibbons, starsza pani, której jedynym
celem jest budzenie sumień i pomoc
Mary Wagner, obywatelka Kanamatkom.
dy, 12 grudnia, we wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe, została aresztoWykonywanie aborcji w Kanadzie
wana i postawiona przed sądem dla- nie podlega żadnym ograniczeniom.
tego, że weszła do kliniki aborcyjnej Można to czynić aż do porodu. Wez białą różą i proponowała obecnym dług szacunków (rząd nie podaje ofitam kobietom pomoc.
cjalnych danych), co roku aborterzy
zabijają w Kanadzie ok. 100 000 dzieMary Wagner została aresztowaci.
na po raz kolejny. Wcześniej spędziła
w więzieniu ponad 2 lata, choć jedyną
Politycy i policja chronią „kliniki”
jej winą była chęć pomocy kobietom aborcyjne, gdzie zabija się dzieci na
w ciąży. Formalnym powodem skaza- skalę masową. Obrońcy dzieci nie
nia było naruszenie przez Mary swo- mogą zbliżać się do nich, aby inforbody prowadzenia działalności go- mować matki czym jest aborcja lub
spodarczej przez klinikę aborcyjną. oferować pomoc. Zakaz ten wydany
Uwolnić Mary Wagner
i Lindę Gibbons!
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jest na podstawie prawa chroniącego
… działalność gospodarczą. Z powodu
naruszenia tego zakazu Mary Wagner
kilka razy trafiła do więzienia, a Linda
Gibbons spędziła w nim 10 lat. Mary
Wagner odwiedziła Polskę jesienią
2014. Wielu z nas mogło ją poznać
i przekonać się, że jest osobą pełną
miłości do wszystkich ludzi.
Prosimy o podpis pod petycją do
Premiera Kanady, Justina Trudeau,
w której domagamy się zmiany nieludzkiego prawa i uwolnienia Mary
Wagner i Lindy Gibbons. Przy poprzednim uwięzieniu kara Mary została znacznie skrócona po międzynarodowej akcji w jej obronie.
www.kofc.pl/przek/20160109d
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Ciekawa inicjatywa
Dzień Babci i Dziadka
w Tomaszowie Mazowieckim
Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tych dniach
babcie i dziadkowie obdarzani są
szczególnymi dowodami miłości.
17 stycznia 2015 roku w sali Kina
Włókniarz w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się uroczystość z okazji
zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka "Trochę wspomnień z tamtych lat".
Organizatorem koncertu była Parafia
Św. Antoniego i Rycerze Kolumba
Rady 15622 w Tomaszowie Mazowieckim. Współorganizatorem był
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, który ufundował poczęstunek.

Zacni Bracia !
Koniec roku kalendarzowego jest
zarazem końcem pierwszego półrocza Roku Bratniego w naszym Zakonie. Jest to więc czas pierwszych podsumowań naszych działań, które już
zostały dokonane, jak również opracowania planów na kolejne miesiące.
Jesteśmy szczęśliwi, że 268 wspaniałych mężczyzn wstąpiło do Rycerstwa.
Zacni Bracia! Jestem dumny, że
mogę być Waszym Bratem i serdecznie gratuluję tego kroku!
Jurysdykcja polska Zakonu Rycerzy Kolumba liczy dzisiaj 4 116 członków, zgromadzonych w 85 lokalnych
Radach. Podzielona jest ona na 22
Rejony.
W tym roku bratnim powstało już
9 nowych Rad.
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Zaproszeni dziadkowie licznie
przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Dla kochanych gości
przygotowano wspaniały program
artystyczny. Uroczystość prowadzili:
Iwona Rybak i Wielki Rycerz Tomasz
Palik, którzy serdecznie przywitali
przybyłych gości, w tym Byłego Delegata Stanowego Rycerzy Kolumba
Krzysztofa Orzechowskiego. Następnie głos zabrał ksiądz proboszcz Parafii Św. Antoniego Edward Wieczorek, który w ciepłych słowach powitał
wszystkich.
Występ
rozpoczęli
wokaliści
Ośrodka Kultury TKACZ przygotowani przez panią Małgorzatę Karazim
i Młodzieżowego Domu Kultury
w Tomaszowie Mazowieckim, którzy
wprowadził wszystkich w odświętny

nastrój. Piękny pokaz tańca zaprezentowali również tancerze studia
tańca "Cantinero".
Kochani dziadkowie mogli poczuć
się przez chwilę, jakby byli w Filharmonii. A wszystko to za sprawą
gwiazdy koncertu Pana Andrzeja Jurkiewicza - tenora, solisty Teatru Wielkiego w Łodzi, Opery i Operetki
w Krakowie i Teatru Wielkiego
w Warszawie.
Program artystyczny, który zaprezentowali uczniowie zapewnił
przybyłych gości o tym, że ich wnuczęta posiadają zdolności muzyczne,
aktorskie oraz taneczne.

Jest to niewątpliwy sukces Delegatów Rejonowych, jak również
wszystkich Rycerzy, którzy swoimi
działaniami i dziełami miłosierdzia
czynią tak dużo dobra, i którzy
w swoim życiu - będąc prawdziwymi
katolickimi dżentelmenami - zdobyli
zaufanie tak wielu kolejnych mężczyzn.

wyższej są do waszej dyspozycji
i zawsze jesteśmy chętni do udzielania niezbędnej pomocy.

Założenie Rady Najwyższej, tj.
przyjęcie przez każdą Radę jednego
nowego członka w każdym miesiącu
(1/1/1), jest w naszym zasięgu!!! Niektórym Radom brakuje już bardzo
niewiele, ale tym spośród 41 Rad, które nie miały jeszcze żadnego przyjęcia
zostało coraz mniej czasu. Proszę
Was, pamiętajcie, że Pion Członkostwa oraz Koordynatorzy Rady Naj-

Z życzeniami wielu Łask Bożych
w Nowym Roku !

Kolejny cel do osiągnięcia to 100%
Wybitnych Rad w naszej Jurysdykcji –
to również jesteśmy w stanie osiągnąć!!! Tak wiele Rad już posiadaj taki
status, a wszystkie inne proszę
o podjęcie wysiłku, aby ten cel osiąNadal uważamy, że każdy nowy gnąć. Tu również Piony Członkowski
Rycerz w Radzie to skarbnica wiedzy, i Programowy służą wszelaką pomodoświadczeń życiowych i energii, któ- cą.
re są podstawą prawidłowego jej rozwoju. Dzięki temu możemy czynić tak
wiele dobra, a chcemy przecież robić
Zacni Bracia, chciałbym, aby słowa
jak najwięcej dobrych rzeczy!!!
Najwyższego Rycerza Carla Andersona, że „każdy Rycerz ma moralny
To są nasze dotychczasowe osiąi rycerski obowiązek zaprosić do Zagnięcia i możemy sobie nawzajem
konu każdego spełniającego określoszczerze pogratulować!
ne statutem wymagania mężczyznę...”, były wskazówką i celem naszego działania.
Przed nami drugie półrocze, z którego chcielibyśmy być równie dumni.

Vivat Jezus !
Roman Hawliczek
Dyrektor ds. Członkostwa
Polskiej Rady Stanowej
Rycerzy Kolumba
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Zacni Bracia
Rozpoczyna się kolejny rok. Warto
zadbać, aby w miesiącu styczniu
w naszych radach zaplanować inicjatywy, które rady podejmą w tym roku. Umożliwi to lepsze przygotowanie działań, zaplanowanie budżetów
i pozyskanie środków na działalność.
Pozwoli także na przekazanie tych

Bracia Rycerze
Wróćmy jeszcze raz do listu Pasterskiego Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny. Spróbujmy
ten list (pełna treść: www.kofc.pl/
przek/20160109e) jeszcze raz przemyśleć i odnaleźć w nim wskazówki
dla siebie - jako osoby powołanej do
tworzenia, dzielenia się i obrony rodziny.
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informacji do mniej aktywnych braci,
Początek roku to także czas orgaktórzy będą mogli włączyć się do ak- nizowania bali charytatywnych i rycji w najlepszym dla nich okresie.
cerskich. Zachęcam braci do włączenia się w organizację i uczestniczenia
Miesiąc styczeń to czas Orszaków
w nich.
Trzech Króli, w które my rycerze bardzo chętnie włączamy się i wspomagamy organizacyjnie. To także czas
Jak co miesiąc zapraszam także do
kolędowania. Warto zadbać o zorgawłączenia się w działania pionu pronizowanie w naszych parafiach
gramowego. Wszystkich rycerzy,
wspólnego rodzinnego kolędowania,
którzy chcieliby uczestniczyć w twoa także - jak czynią to niektóre rady rzeniu programów zachęcam do konkonkursów i koncertów kolęd.
taktu
mailowego
na
adres:
W drugiej połowie miesiąca przy- programy@rycerzekolumba.com
padają „Dzień Babci” i „Dzień Dziadka”. W tym newsletterze szczegółowo opisujemy działanie zorganizowa- Vivat Jezus !
ne w zeszłym roku przez braci z To- Krzysztof Zuba
maszowa Mazowieckiego.
Dyrektor ds. Programowych

W naszej wspólnocie jest wielu
Braci mających już wieloletnie doświadczenie małżeńskie, którzy kiedyś nie wahali się przed Bogiem
i ludźmi zawrzeć małżeństwo i stworzyć, często mimo trudów i przeciwności, szczęśliwą rodzinę. Takiej rodziny też pragną młodzi ludzie, ale jak
zauważają w swoim liście Biskupi,
tych pragnień część młodych nie potrafi spełnić, gdyż ciągle ucieka przed
odpowiedzialnością na całe życie wobec drugiego człowieka: męża, żony
czy dzieci. Dlatego tak bardzo
"potrzeba świadectwa radosnych
i świętych małżeństw, dzięki którym
ludzie młodzi, ale także i małżonkowie przeżywający kryzys uwierzą
w miłość". Bracie Rycerzu, potrzeba
świadectwa Twojego, mojego, naszego i nie wolno nam się przed tym

uchylać, bo przynależność do bratniej, rodzinnej organizacji Rycerzy
Kolumba do tego zobowiązuje. To,
jakimi jesteśmy rycerzami objawia się
przede wszystkim w postawie wobec
naszej rodziny i tych innych potrzebujących rodzin, jakie Pan Bóg stawia
nam na naszej drodze. Pokażmy
w naszych lokalnych wspólnotach, iż
"małżeństwo nie jest rzeczywistością
smutku i niesienia ciężarów ponad
siły, nie jest problemem, ale jest szansą dla każdego z członków rodziny na
pełny rozwój". Niech właśnie poprzez rodzinę i dla rodziny rozwija się
w tym roku nasza wspólnota.

Vivat Jezus
Witold Wielgos
Dyrektor ds. Rodziny
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Kalendarium historyczne
* rok temu w styczniu *
III Ząbkowicki
Koncert Noworoczny

Bal rycerski w Tychach

Dzień Babci i Dziadka

17 stycznia 2015 roku Rycerze Kow Tomaszowie
lumba
z
Rady
nr
14983
im.
Matki
Bo4 stycznia 2015 roku w parafii św.
17 stycznia 2015 roku w sali Kina
Marii Magdaleny w Dąbrowie Górni- skiej Piekarskiej w Tychach zorgani- Włókniarz w Tomaszowie Mazowiecczej – Ząbkowicach, odbył się III Ząb- zowali karnawałowy Bal Rycerski. kim odbyła się uroczystość z okazji
kowicki Koncert Noworoczny, którezbliżającego się Dnia Babci i Dziadka go współorganizatorem była Rada
"Trochę wspomnień z tamtych lat".
Peregrynacja Symboli
Rycerzy Kolumba nr 15011.

Msza Święta za Ojczyznę
Jak co roku Rycerze Kolumba
z Rady 15500 z Wodzisławia Śląskiego wzięli czynny udział we Mszy
Świętej ofiarowanej od Rycerzy Kolumba z tejże Rady za Ojczyznę. Mszę
Świętą celebrował Kapelan Rady Ks.
Stanisław Czempka.

Światowych Dni Młodzieży

11 stycznia 2015 roku Rycerze Kolumba z Rady 15500 im Ks. Proboszcza Bolesława Kopca z Wodzisławia
Śląskiego przeżyli niecodzienną uroczystość, jaką była Peregrynacja
Symboli Światowych Dni Młodzieży
Kraków 2016 - Krzyża i obrazu Matki
Bożej Opiekunki Rzymu.

Pamięci Józefa Schultza
W niedzielę 11 stycznia 2015 roku
przed comiesięcznym spotkaniem
Rady sosnowieckiej nr 15249 im. św.
Rafała Kalinowskiego, w Kościele pw.
Podwyższenia Krzyża św. została
odprawiona Mszą św. za spokój duszy
śp. Brata Józefa Schultza.

Wyjątkowy rok 2016
W tym roku z pewnością nie będziemy mogli narzekać na brak okazji
do czynienia dobra. Sprzyja temu
szczególnie, trwający Nadzwyczajny
Jubileusz Miłosierdzia, ogłoszony
przez Ojca Świętego Franciszka.

Jubileusz Miłosierdzia

1050-ta Rocznica Chrztu Polski
Główne obchody 1050. rocznicy
Chrztu Polski odbędą się 14 kwietnia
2016 roku w Gnieźnie, oraz 15 i 16
kwietnia – w Poznaniu.

Światowe Dni Młodzieży

...odbędą się w Krakowie od 26 do
...trwa od 8 grudnia 31 lipca 2016 roku. Od czwartku 28
2015 do 20 listopada lipca będzie z nami Ojciec Święty.
2016
roku.
Jego
Msza Święta z ceremonią otwarcia
głównymi wydarzeniami będzie posła- nastąpi we wtorek 26 lipca na kranie Misjonarzy Mi- kowskich błoniach. Od środy do piątłosierdzia,
które ku odbywać się będą w wielu świątyodbędzie się w Wa- niach, a szczególnie w łagiewnickich
tykanie w Środę Po- sanktuariach „Katechezy w drodze”.
pielcową, Światowe W całym Krakowie trwał będzie
D ni
M ł od zi e ż y „Festiwal Młodych”.
w Krakowie oraz polskie zakończenie
Piątek to czas Drogi Krzyżowej,
Jubileuszu, które odbędzie się natomiast główne uroczystości zaw Sanktuarium Bożego Miłosierdzia kończone niedzielną Mszą Posłania,
w krakowskich Łagiewnikach.
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odbędą się w Brzegach (na granicy
Krakowa i Wieliczki).

10 lat Rycerzy Kolumba
w Polsce
Od powstania w 2006 roku pierwszych Rad Rycerzy Kolumba, mija
w tym roku dziesięć lat.
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