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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 e-biuletynu prosimy
przesyłać na adres e-mail:
zbroja@rycerzekolumba.com
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i poprawiania przesłanych materiałów!

2

www.RycerzeKolumba.com

ZBROJA — luty 2016, Rok IV/2 Nr 27

Słowo Delegata Stanowego
tykamy ciała Chrystusa w braciach
i siostrach, którzy potrzebują, by ich
nakarmić, odziać, przyjąć do domu
i nawiedzić, a poprzez uczynki duchowe - dawanie rad, pouczanie, darowanie uraz, upominanie i modlitwę, obcujemy bardziej bezpośrednio z naszą
własną grzesznością. Z tego powodu
uczynków względem ciała i względem ducha nigdy nie należy od siebie
oddzielać.”

Zacni Kapelani Rad
Bracia Rycerze,
Rozpoczynamy kolejny święty
czas Wielkiego Postu, w wyjątkowym
czasie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Czy mogły nas, Rycerzy Kolumba w Polsce, spotkać większe zaszczyty i wyróżnienie, by w dziesiątym roku działalności w Polsce mieć
udział w tak doniosłych rocznicach
i uroczystościach?
Papież Franciszek zachęca do
uczynków miłosierdzia w swoim Orędziu na Wielki Post, które nosi tytuł: ”Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary (Mt 9,13). Dzieła miłosierdzia na
drodze jubileuszu".
Ojciec Święty pisze: „Dla wszystkich, zatem Wielki Post w tym Roku
Jubileuszowym jest sprzyjającym czasem, by wreszcie móc wyjść z wyobcowania poprzez słuchanie Słowa
Bożego oraz uczynki miłosierdzia.
Poprzez uczynki względem ciała do-
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charakter w sobotnie popołudnie
23 kwietnia, kiedy to na wspólnej liturgii w Łomżyńskiej Katedrze
z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski, Najwyższych władz Zakonu,
razem z naszymi Małżonkami świętować będziemy Dziesięciolecie Rycerzy
Kolumba w Polsce. Spodziewamy się
w tym czasie zaproszonych gości
z Ukrainy i Litwy. Niech to będzie
szczególny czas dla każdej Rady Lokalnej. Zadbajmy o to, by wspólnoty
Znajdźmy czas, by skupić się na
naszych parafii i społeczność lokalna
słuchaniu Słowa Bożego i gorliwie
dowiedziały się o tym wydarzeniu.
wykonywać uczynki miłosierne co do
ciała i ducha.
Proszę Was Bracia o silne, modlitewne wsparcie. Proszę zatem CzciW swoich wspólnotach parafialgodnych Kapelanów, Wielkich Rycenych pod przewodnictwem Kapłanów
rzy i wszystkich Braci Rycerzy, by we
przygotowujemy się w tym szczególwspólnotach parafialnych w III Nienym czasie do obchodów 1050 Roczdzielę Wielkanocy ( 10 kwietnia) odnicy Chrztu Polski. To historyczne
prawiona została dziękczynna Euchawydarzenie upamiętniające decyzję
rystia, w której dziękować będziemy
naszego księcia Mieszka I swoją kulza dzieła dokonywane przez Rycerzy
minację będzie miało w Gnieźnie
Kolumba w Polsce.
i Poznaniu. Zaplanujmy w swoim kalendarzu udział w uroczystościach
Ilość dokonywanych dzieł jest cow dniach 14 kwietnia w Gnieźnie i 16 raz większa, potrzebujących pomocy
kwietnia w Poznaniu.
i wsparcia przybywa. Pamiętajmy
zatem, że tylko dzięki zwiększonej
Już w marcu na cześć pierwszych
liczbie rycerzy i powstającym nowym
władców Polski odbędzie się w PoRadom Lokalnym jesteśmy w stanie
znaniu Inicjacja Stopnia Patriotycznecoraz lepiej realizować nasze zadania.
go. Kandydaci z naszych Rad poNie ustawajmy więc w zapraszaniu
twierdzą szczególną miłość do Ojczykatolickich mężczyzn do naszej
zny, przyjmując na siebie dodatkowe
wspólnoty, bądźmy otwarci na noobowiązki służby na rzecz krzewienia
wych kandydatów, dajmy innym
cnoty Patriotyzmu.
możliwość czynienia uczynków miłoZwieńczeniem pierwszego kwar- sierdzia.
tału będzie nasza VI Konwencja StaZ rycerskim pozdrowieniem
nowa w dniach 22 – 23 kwietnia
w Łomży. Czas posumowania pracy, Vivat Jezus!
nagrodzenia naszego zaangażowania Andrzej Anasiak
i wreszcie wspólnego świętowania. To Delegat Stanowy
świętowanie będzie miało szczególny Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
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Katecheza Kapelana
pozbawione podstaw. Trzeba jednak
pamiętać, że ta właśnie kultura
współczesna jest JUŻ owocem przekonania, że człowiek nie panuje nad
sobą w dziedzinie seksualnej i cokolwiek by nie robił, nie jest w stanie
tego zmienić. Dlatego albo nie robi
nic, albo poddaje się przyjętej modzie
(„kulturze”), czego owocem jest właśnie całkowite rozprzężenie moralne.

Katecheza 47
luty 2016
Drodzy Bracia Rycerze,
sięgamy dziś do 19. numeru Adhortacji „Familiaris consortio”, gdzie
mamy powtórzenie pewych fundamentalnych treści dotyczących komunii małżeńskiej. Powtarzanie tych
treści ma jednak głęboki sens jako
swego rodzaju przeciwwaga dla propozycji powielanych przez media,
które propagują zarówno „zwykłą”
rozwiązłość moralną, jak i ich
„teoretyczną” podbudowę.
Chciałbym w tej katechezie zwrócić uwagę na jedną z ważnych prawd
dotyczących życia małżeńskiego
i komunii małżeńskiej i spróbować
ukazać ją w kontraście do współczesnych propozycji, a raczej pewnych
współczesnych laickich teorii ludzkiej
seksualności, której przykładem może być ideologia gender.
Interesująca nas prawda zawarta
jest w następujących słowach Adhortacji Jana Pawła II: „komunia małżeńska ma swoje korzenie w naturalnym
uzupełnianiu się mężczyzny i kobiety”. Co znaczą te słowa? One oznaczają, że związek mężczyzny i kobiety, którzy stają się mężem i żoną, nie
jest ludzkim wynalazkiem. Wzajemne
„lgnięcie” do siebie mężczyzny i kobiety jest czymś związanym z naturą
zarówno mężczyzny jak i kobiety.
Owocem
tego
wzajemne go
„przyciągania” ( lub używając słowa
nawiązującego do języka łacińskiego
– ich wzajemnej atrakcyjności) jest
specyficzna wspólnota, którą określamy jako małżeństwo, którego wewnętrzną treść powinna stanowić
komunia osób, o której tyle już sobie
powiedzieliśmy. Innymi słowy: ani
mężczyzna ani kobieta nie muszą
„robić” wszystkiego niejako od „zera”,
by miało miejsce ich wzajemne zbliżenie. To już jest w nich, to wzajemne
„przyciąganie”, które jest skutkiem
tego, że człowiek jest istotą płciową.
Oczywiście, i tu jest coś, co musi być
zawsze brane pod uwagę: nie można
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Ks. dr hab. Tomasz Kraj
się zgodzić, ani poddać, by to wzajemne „przyciągnie” (atrakcja) było
pozostawione samo sobie i żeby to
ono kierowało człowiekiem w jego
poczynaniach wobec osoby płci przeciwnej, ani tym bardziej nie może owo
„przyciąganie” zostać dodatkowo
pobudzone do takiego stopnia, że
człowiek przestaje nad nim panować
(„to jest, proszę księdza, silniejsze ode
mnie!”). Człowiek jest istotą rozumną,
a
więc
musi
nadać
owemu
„przyciąganiu” kształt zgodny z wymogami prawego rozumu, gdzie to
dany człowiek kieruje sobą w tym, co
dotyczy jego płciowości i relacji do
osoby płci przeciwnej. To człowiek
kieruje sobą, a nie płciowość kieruje
nim, wodząc go po jakichś obyczajowych manowcach.
Trzeba pamiętać, że w dziejach
medycyny i ludzkiej kultury mieliśmy
do czynienia m.in. z postacią Zygmunta Freuda i jego uczniami, którzy
starali się przekonać (wbrew moralności chrześcijańskiej odwołującej się
do pojęcia ascezy i cnoty), że płciowość to taka ludzka skłonność, nad
którą on nie panuje i nie jest w stanie
zapanować. To ona nami powoduje
we wszelkich naszych życiowych poczynaniach. Jest to tzw. idea panseksualizmu, w której człowiek jest widziany jako bezradna ofiara swej
płciowości. Jak patrzymy na współczesną kulturę konsumpcyjną, to wydaje się, że takie stwierdzenie nie jest

Wiedza o tym, jak owo rozprzężenie niszczy człowieka, jak czyni go
słabym, może być i jest wykorzystywana przez złych ludzi, często mających wpływ na funkcjonowanie środków społecznego przekazu, którzy tę
wiedzę wykorzystują, by uzależniać
osłabione jednostki (których jest dziś
bardzo wiele) od pewnych treści medialnych. Owi źli ludzie, korzystający
z ludzkich słabości, bardzo często
dają ludzkim słabościom teoretyczną
podbudowę bądź propagując idee
związane z panseksualizmem, bądź
usprawiedliwiając postawy i zachowania moralne będące owocem obyczajowego rozpasania. Jednym z takich teoretycznych „fundamentów”
dla nieobyczajnych ludzkich zachowań seksualnych jest ideologia gender.
Co wobec takiego stanu mają czynić Rycerze Kolumba? Ich zadaniem
jest troska o siebie i o swoją rodzinę,
o swoje dzieci. Chodzi przede wszystkim o to, by nie dać się zbałamucić
„nowoczesnością” pewnych rozwiązań wychowawczych; by się na nie nie
zgadzać zarówno, gdy dotyczy to
dzieci samych Rycerzy, jak i innych
dzieci i młodzieży. Chrześcijaństwo
przez wieki wypracowało metody
wychowania i kształcenia młodego
człowieka, które nie tylko jest zgodne
z naturą ludzką, ale także ma na uwadze autentyczne dobro młodego
człowieka. Nieprzypadkowo mówi
się, że najlepsze szkoły, to szkoły katolickie i nieprzypadkowo wszelkiej
maści manipulatorzy, gdy dostają się
do władzy, prowadzą walkę z chrześcijańską kulturą i wychowaniem.
Zwykle zaczyna się od zwalczania
religii w szkole np. przez odmowę jej
finansowania przez państwo.
4
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Pierwszą rzeczą w wychowaniu
człowieka do dojrzałego życia dorosłego i do życia w pięknym małżeństwie i zdrowej rodzinie jest świadomość tego, jak wielki to skarb oraz co
robić, by go zabezpieczyć i jak się zachowywać, by go nie stracić. Następną rzeczą jest pogłębianie tej wiedzy

i dzielenie się nią oraz szukanie sprzymierzeńców w obronie tego, co dobre. Jednym z największych i najważniejszych Sprzymierzeńców jest Bóg.
Dlatego nasza troska musi się także
wyrażać modlitwą za dzieci i młodzież
oraz w intencji tych wszystkich, którzy przeżywają na tym polu różnego

rodzaju trudności. Ważna jest także
modlitwa za wrogów Boga i Jego zamiarów wobec ludzi.
Wszystkie katechezy są dostępne
na stronie:
www.RycerzeKolumba.com

Pro-life
Konkurs
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Polskie Stowarzyszenie Obrońców
Życia Człowieka ogłasza XII edycję
konkursu im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, dla młodzieży w wieku od 14
do 19 lat, na dzieło związane z obroną
życia człowieka. Konkurs pod hasłem
„Pomóż ocalić życie bezbronnemu”
zostanie rozstrzygnięty w III kategoriach:

- Multimedialnej: strona interneZa zajęcie I, II, III miejsca w każdej z
towa, film video, program radiowy, kategorii przewidziano nagrody:
komputerowy program multimedial- Miejsce I — 1500 zł, Miejsce II — 1200
ny.
zł, Miejsce III — 900 zł
Termin nadsyłania prac mija 15
lutego 2016 roku. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją
prac i uroczyste przyznanie nagród
nastąpi 2 kwietnia 2016 r. na Jasnej
Górze podczas Pielgrzymki Obrońców
Życia.

Dodatkowymi wyróżnieniami dla
autorów najciekawszych prac będą
publikacje w wydawnictwach pro-life.

kolejnych celów działania. Warto
w tym okresie w gronie Rycerzy Kolumba i rodzin zorganizować rekolekcje lub dzień skupienia. Pamiętajmy
o współpracy z naszymi Kapelanami
przy organizacji nabożeństw Drogi
Krzyżowej i Gorzkich Żali.

obchodów dziesięciolecia Rycerzy
Kolumba w Polsce. Jednocześnie
przypominam, że do 1-go marca można zgłaszać kandydatury do tytułu
Rodziny Roku, a także do programowych nagród stanowych – szczegóły
zamieszczone są w komunikacie.

Fundatorem nagród jest Polskie
Stowarzyszenie Obrońców Życia
Człowieka
oraz
Stowarzyszenie
„Nasza Przyszłość”, wydawca Dwutygodnika
Młodzieży
Katolickiej
Prace autorskie wraz z arkuszem „Droga”. W konkursie mogą także
zgłoszeniowym prosimy przesyłać na brać udział prace już wcześniej publi- Literackiej: wiersz, opowiadanie, adres:
kowane, lecz nie wcześniej niż przed
nowela, reportaż,
30 września 2014 roku.
Polskie Stowarzyszenie Obrońców
- Plastycznej: plakat, grafika, ma- Życia Człowieka
Arkusz zgłoszeniowy i Regulamin
larstwo, fotografia, montaż, gablota ul. Krowoderska 24/1
można
pobrać
ze
strony
szkolna i parafialna,
31–142 Kraków.
www.pro-life.pl

Zacni Bracia
Jeszcze w pamięci mamy święta
Bożego Narodzenia oraz wspólne
kolędowanie w czasie Orszaku Trzech
Króli, a już początkiem lutego rozpoczyna się Wielki Post. To czas na nasze nawrócenie, na zastanowienie się
nad sobą i nad wyznaczeniem sobie
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Luty to także czas, kiedy w sposób
szczególny pamiętamy o chorych,
dlatego w tym numerze przypominamy katechezę papieża Franciszka
z 2014 roku.

Jak co miesiąc zapraszam także do
włączenia się w działania pionu programowego. Wszystkich rycerzy,
którzy chcieliby uczestniczyć w tworzeniu programów zachęcam do kontaktu mailowego na adres e-mail:
W tym miesiącu pamiętajmy także
programy@rycerzekolumba.com
o wyborze delegatów na VI Konwencję Stanową, która odbędzie się Vivat Jezus !
w kwietniu w Łomży. Zachęcam, aby- Krzysztof Zuba
śmy uczestniczyli w niej całymi rodzi- Dyrektor ds. Programowych
nami, aby był to czas wyjątkowych
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Komunikat Dyrektora ds. Programowych
Zgłaszamy dzieła z okresu od
W sprawie zgłaszania
1
marca
2015 do 29 lutego 2016.
dzieł programowych
do Nagród Stanowych
Termin zgłaszania do 1.03.2016
(zgłoszenia
po tym terminie nie będą
oraz do nagrody Rodzina Roku
przyjmowane).

materiałem
wykorzystywanym
w procesie pozyskiwania nowych
członków, promowania rycerstwa
i powstania swoistej księgi dzieł Rycerzy Kolumba w Polsce.

Powyższe terminy dotyczą także
Zgłoszenia przyjmowane są ma
zgłoszeń do nagrody w kategorii Rostronie
www.rycerzekolumba.com
Mając na uwadze czas przygoto- w zakładce „Dla rycerzy” i na dole dzina Roku. Wypełniony formularz
proszę o przesłanie na adresm e-mail:
wań do VI Konwencji Stanowej, która „Nagrody Stanowe—zgłoszenie”.
programy@rycerzekolumba.com.
odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia
Do
zgłoszenia
należy
dołączyć
2016 w Łomży, przypominam o zasaFormularz zgłoszeniowy jest dodach zgłaszania dzieł wykonanych zdjęcia (max. 3 szt.) poprzez wysłanie stępny na stronie www.kofc.org.
przez Rady Lokalne do Nagrody Sta- maila z numerem Rady i nazwą dzieła
na adres e-mail pionu programowego
nowej za Rok Bratni 2015/2016.
- programy@rycerzekolumba.com
Raz jeszcze zachęcam do przesyKategorie:
Każda Rada może przesłać po jed- łania zgłoszeń.
• Na rzecz Kościoła
nym programie z każdej z 6 kategorii.
• Na rzecz Społeczności
Taka forma pozwoli sprawnie do- Krzysztof Zuba
• Na rzecz Rady
konać
wyboru, ułatwi prezentacje Dyrektor ds. Programowych
• Na rzecz Rodziny
wybranych
dzieł w czasie wręczania
• Na rzecz Młodzieży
nagród,
a
także
będzie doskonałym
• Na rzecz Obrony Życia
Zacni Bracia!

Filmoteka rycerska
W tym miesiącu zachęcam do
obejrzenia filmu LOURDES - film
o życiu św. Bernardetty Soubirous
z Lourdes
Bernadeta była najstarszą córką
z dziewięciorga dzieci ubogiego młynarza Franciszka Soubirous i Luizy
Casterot. W wieku 14 lat, w 1858 r.,
osiemnastokrotnie ujrzała Matkę Bożą w grocie Massabielle w Lourdes.
Cel objawień został ukazany przez
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samą Maryję, gdy przedstawiła się
Bernadecie w miejscowej odmianie
dialektu gaskońskiego języka oksytańskiego: „Que soy era Immaculada
councepciou «Jestem Niepokalane
Poczęcie». Było to cztery lata po uroczystym ogłoszeniu przez Papieża
Piusa IX dogmatu o zachowaniu Matki Chrystusa od zmazy grzechu pierworodnego. Matka Boża miała poprosić Bernadetę, by odgarnęła nieco
ziemi pod skałą i odkryła źródło, któ-

re zaczęło wypływać coraz obficiej.
Źródło to istnieje do dziś i jest miejscem pielgrzymek milionów chorych,
z których wielu daje świadectwo duchowego i fizycznego uzdrowienia po
kąpieli w nim. Maryja poleciła też, by
dziewczyna modliła się na różańcu.
Film jest dostępny na stronie:
www.kofc.pl/przek/20160210
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Święty na luty
Święty Metody
Jego imię chrzestne — Michał. Metody — to jego imię zakonne. Św. Metody był starszym bratem św. Cyryla.
Ponieważ posiadał uzdolnienia wybitnie prawnicze, wstąpił na drogę kariery urzędniczej. Był zarządcą, namiestnikiem cesarskim w jednej
z prowincji słowiańskich. Znudziło mu
się jednak życie publiczne. Tęsknił za
służbą Bożą w klasztorze. W roku
840 wstąpił do jednego z nich, który
znajdował się na Olimpie. Tu właśnie
zmienił imię Michała na Metody. Niebawem został przełożonym tego
klasztoru. Około roku 855 znalazł się
w tymże klasztorze również św. Cyryl.
Odtąd dzielili losy razem: jako misjonarze w ziemi Chazarów, a potem na
Morawach i w Panonii.
Po śmierci św. Cyryla w Rzymie
cały ciężar prac misyjnych spadł na
św. Metodego. Papież Hadrian II konsekrował go na arcybiskupa Moraw
i Panonii i jako swojemu legatowi dał
wszelkie uprawnienia misyjne. Kiedy
św. Metody powrócił z Rzymu na
Morawy, zastał warunki zupełnie
zmienione. Po śmierci księcia Rościsława objął panowanie Świętopełk
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(870–894) o nastawieniu prozachodnim. Obrządek łaciński, wprowadzony
przez misjonarzy zachodnich, wziął
zupełnie górę nad obrządkiem słowiańskim, z takim trudem wprowadzonym przez świętych braci. Doszło
nawet do tego, że arcybiskup Salzburga, Adalwin, zaprosił podstępnie
do Ratyzbony św. Metodego na synod, a gdy ten tam przybył, uwięził
go. Uważał bowiem tereny Moraw
i Panonii za podległe jego jurysdykcji.
Dwa lata spędził Święty w więzieniu
w opłakanych warunkach (870–872).
Dopiero energiczna akcja papieża
Jana VIII (872–882) przywróciła mu
wolność. Nękany przez kler niemiecki
udał się Święty ponownie do Rzymu.
Papież Jan VIII przyjął go bardzo życzliwie i potwierdził wszystkie nadane
św. Metodemu przywileje. Aby jednak
uspokoić kler niemiecki, papież dał
św. Metodemu za sufragana biskupa
Wickinga, który miał urzędować
w Nitrze.
W tym czasie doszło do pojednania Rzymu z Konstantynopolem. Św.
Metody udał się do patriarchy Focjusza, by mu zdać sprawę ze swojej
działalności (881 lub 882). Został
przyjęty uroczyście przez cesarza.
Kiedy powracał, przyprowadził ze

sobą liczny zastęp kapłanów. Złamany wiekiem i trudami zasnął w Panu
6 kwietnia 885 roku.
Z dokumentów, jakie po św. Metodym pozostały, najwięcej zainteresowania budzi list, jaki tenże Święty
napisał do księcia Wiślan z napomnieniem, ażeby misjonarzom nie stawiał
przeszkód. W 1977 roku odkryto
w Wiślicy kamienną chrzcielnicę z
wieku IX. Może być ona potwierdzeniem, że misjonarze słowiańscy św.
Metodego, aż tutaj dotarli.
Po śmierci św. Metodego książę
Mojmir II przywrócił na Morawach
słowiańską hierarchię kościelną. Za
zezwoleniem papieża Jana IX (898–
900) metropolitą został Gorazd,
uczeń Świętego. Powołano nadto
dwa nowe biskupstwa–sufraganie.
Jedna z nich, jak się przypuszcza, mogła być w Krakowie, który wówczas
należał do Moraw.
W roku 907 rozpadło się państwo
wielkomorawskie, a z jego rozpadem
został usunięty obrządek słowiański
na rzecz łacińskiego. A jednak dzieło
św. Cyryla i św. Metodego nie upadło.
Posługuje się jego językiem w liturgii
ok. 250 milionów prawosławnych
i kilka milionów grekokatolików.
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Materiał dla lektora (i nie tylko)
Chrystus pochyla się
nad cierpiącym
- Katecheza papieża Franciszka
o namaszczeniu chorych
z 27 lutego 2014
Drodzy Bracia i Siostry, Dzień dobry,
Dzisiaj prognoza zapowiadała
deszcz, a wy mimo wszystko przyszliście licznie. Jesteście dzielni! Wyrażam
wam uznanie!
Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć
o sakramencie namaszczenia chorych, który pozwala nam namacalnie
dotknąć współczucia Boga. W przeszłości był on nazywany „ostatnim
namaszczeniem”, ponieważ był pojmowany jako duchowa pociecha
w bezpośredniej bliskości śmierci.
Natomiast
kiedy
mówimy
o „namaszczeniu chorych” łatwiej
nam poszerzyć spojrzenie na doświadczenie choroby i cierpienia
w perspektywie Bożego miłosierdzia.
1. Istnieje pewien obraz biblijny
wyrażający w całej głębi tajemnicę
ukazującą się w namaszczeniu chorych: jest to przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie w Ewangelii św.
Łukasza (10,30-35). Ilekroć sprawujemy ten sakrament, Pan Jezus w osobie kapłana staje przy tych, którzy
cierpią i są poważnie chorzy, lub
w starszym wieku. Przypowieść powiada, że Miłosierny Samarytanin
zatroszczył się o człowieka cierpiącego, zalewając jego rany oliwą i winem.
Olej każe nam myśleć o tym oleju,
który jest święcony co roku przez
biskupa w Wielki Czwartek podczas
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Mszy św. Krzyżma, właśnie ze względu na namaszczenie chorych. Natomiast wino jest znakiem miłości i łaski
Chrystusa wypływających z daru Jego
życia dla nas i wyrażających się w całym swym bogactwie w życiu sakramentalnym Kościoła. Wreszcie osoba
cierpiąca powierzona jest właścicielowi gospody, aby mógł się nią dalej
opiekować, nie bacząc na wydatki. Ale
kim jest ten właściciel gospody? To
Kościół, wspólnota chrześcijańska, to
my, którym każdego dnia Pan Jezus
powierza cierpiących na ciele i na duchu, abyśmy mogli nadal wylewać na
nich bez ograniczeń całe Jego miłosierdzie i Jego zbawienie.
2. Nakaz ten jest podkreślony wyraźnie i dokładnie w Liście św. Jakuba,
gdzie się zaleca, jak słyszeliśmy:
„Choruje ktoś wśród was? Niech
sprowadzi kapłanów Kościoła, by się
modlili nad nim i namaścili go olejem
w imię Pana. A modlitwa pełna wiary
będzie dla chorego ratunkiem i Pan
go podźwignie, a jeśliby popełnił
grzechy, będą mu odpuszczone”(5,1415). Jest to zatem praktyka, która istniała już w czasach apostolskich. Jezus w istocie nauczał swoich uczniów,
aby tak jak On szczególnie miłowali
chorych i cierpiących i przekazał im
zdolność i zadanie, by nadal udzielali
w Jego imię i według Jego serca ulgę
i pokój, poprzez specjalną łaskę tego
sakramentu. Nie powinno to nas jednak prowadzić do obsesyjnego poszukiwania cudu lub domniemania, że
zawsze i tak czy inaczej możemy zyskać uzdrowienie, ale jest to pewność
obecności Jezusa przy osobie chorej,
także starszej, bo każdy, kto ukończył
65 lat może otrzymać ten sakrament.
To Jezus przy nas staje. Czasami, kie-

dy ktoś jest chory i proponujemy, by
wezwać księdza, słyszymy czasami.
"nie, bo przyniesie nieszczęście, czy
chory się przestraszy"- Jest bowiem
taka mentalność, że zaraz po księdzu
przyjdą pracownicy przedsiębiorstwa
pogrzebowego, a to nie jest prawdą.
Kapłan przybywa po to, aby pomóc
choremu, czy osobie starszej. Z tego
względu tak bardzo ważne jest odwiedzanie chorych przez księży. Trzeba księdza poprosić, żeby przyszedł
do domu i udzielił namaszczenia, błogosławieństwa, bo to sam Jezus przybywa, aby podnieść chorego na duchu, obdarzyć nowymi siłami, nadzieją, żeby jemu pomóc, ale także aby
odpuścić mu grzechy. Jest to niezwykle piękne. Nie myślcie, że jest to jakieś tabu, bo zawsze warto wiedzieć,
że w chwili cierpienia i choroby nie
jesteśmy sami.
Drodzy przyjaciele, dobrze wiedzieć, że w chwili bólu i choroby nie
jesteśmy sami: kapłan i osoby obecne
podczas namaszczenia chorych reprezentują w istocie całą wspólnotę
chrześcijańską, która jako jedno ciało
gromadzi się wokół chorego i jego
rodziny, podsycając w nich wiarę
i wspierając ich modlitwą i braterską
serdecznością. Ale największa pociecha wypływa z faktu, że w sakramencie obecnym staje się sam Pan Jezus,
który bierze nas za rękę, obdarzając
jakby pieszczotą i przypomina nam,
że teraz do Niego należymy i że nic nawet zło i śmierć – nie może nas
nigdy odłączyć od Niego. Miejmy ten
zwyczaj wzywania kapłana, aby naszym poważnie chorym i osobom
starszym udzielił tego sakramentu,
tej pociechy, mocy Jezusa, by śmiało
iść dalej. Czyńmy to! Dziękuję.
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Kącik misyjny
Zacni Bracia!

Największe ofiary ponosi miejsco- prawdziwego pączka w jednej z cuwa ludność, a zwłaszcza niewinne kierni, które na terenie Polski włączyDziś pragnę Was zachęcić do akcji
dzieci, które pozbawione domu ły się do projektu.
"Pączek dla Afryki".
i opieki rodziców, umierają z powodu
Dochód
ze
sprzedaży
"W Tłusty Czwartek 2016 znowu głodu i chorób.
"afrykańskich pączków" cukiernia
pączkujemy! Dołącz i Ty!
Jedyną nadzieją dla nich jest po- przekaże na konto Fundacji Kapucyni
Podziel się tym, co lubisz!
moc misjonarzy. Ciepły posiłek i bez- i Misje, organizatora projektu, skąd
pieczne schronienie są szansą na pieniądze trafią do misjonarzy z przeZamiast samemu zajadać się pączprzeżycie.
znaczeniem na utrzymanie dzieci.
kami, możesz podzielić się nimi
z głodnymi dziećmi w Republice
Dlatego br. Benedykt i misjonarze
Pytaj o "pączki afrykańskie", od
Środkowoafrykańskiej.
kapucyni posługujący w Republice nich nie rośnie brzuch, tylko serce.
Środkowoafrykańskiej proszą nas Cukiernie sprzedające "afrykańskie
Jak można to zrobić?"
o pomoc. Koszt utrzymania dziecka pączki" będą oznaczone plakatami.
www.paczek.kapucyni.pl
w RŚA przez jeden dzień, to zaledwie
Pomóż nam zdobyć pieniądze na
1zł!
pomoc dzieciom w RŚA.
To tyle, co połowa pączka!
"Wszystko zaczęło się od niego Dołącz do nas. Pączkujmy razem!"
br. Benedykta Pączki, kapucyna, któTak zrodził się pomysł, aby zawww.fundacja.kapucyni.pl/
ry od września 2013 r. przebywa na prosić Was - ludzi dobrej woli, żeby
blog/110-wyslij-paczka-do-afryki
misji w Ngoundaye w Republice w tłusty czwartek podzielić się swoŚrodkowoafrykańskiej.
im pączkiem.
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie się w tę akcję miłosierdzia
Serce Afryki od wielu lat targane
Każdy to może zrobić - kupując
przed czasem Wielkiego Postu.
jest wojnami. Od tygodni nasilają się specjalnego „afrykańskiego pączka”.
tam ataki rebeliantów okupujących
Vivat Jezus!
Możesz posłać do Afryki symbokraj, a niewinna krew przelewana jest
Rafał Szczypta
licznego pączka przez internet - skłacodziennie w bratobójczych walkach.
Koordynator ds. Misji
dając darowiznę, lub pomóc, kupując

Kalendarium historyczne
* rok temu w lutym*
w Radomiu, Rada nr 14004 zorganizowała Koncert dobroczynny. Celem
koncertu była zbiórka funduszy na
20 lutego 2015 roku ulicami Rzeprzyjazd ubogiej młodzieży z Kresów
szowa, w wielkopostnej zadumie,
Wschodnich na Światowe Dni Młoprzeszło około sześciu tysięcy osób.
dzieży do Krakowa w lipcu 2016 r.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej jest
organizowane na ulicach Rzeszowa
Gwiazdą koncertu był zespół
w pierwszy piątek Wielkiego Postu "Stare Dobre Małżeństwo". Na konnieprzerwanie od 1993 r. Tegorocznej cert przybyli: przedstawiciele władz
modlitwie przewodniczył biskup rze- Radomia, duchowieństwo, sponsorzy
szowski Jan Wątroba. Ponadto w na- oraz pełna sala fanów zespołu SDM,
bożeństwie uczestniczył bp Edward dla których nieobce jest również nieBiałogłowski, kilkudziesięciu kapła- sienie pomocy bliźniemu.
nów, klerycy, siostry zakonne i około
sześciu tysięcy wiernych.

DROGA KRZYŻOWA
ULICAMI RZESZOWA

70. ROCZNICA MORDU
NA RODZINIE MACKIEWICZÓW

patriotyczna, upamiętniająca bestialski mord sprzed 70 lat. 12 lutego 1945
roku przedstawiciele milicji zabili
w ich własnym mieszkaniu Mieczysława i Helenę Mackiewiczów, ich
synów Jerzego i Bohdana oraz Jerzego Piwowarczyka, żołnierzy AK.

KONCERTY CHARYTATYWNE
NA RZECZ ODBUDOWY
KATEDRY SOSNOWIECKIEJ
Sosnowiecka Rada Rycerzy Kolumba nr 15249 była organizatorem
koncertów charytatywnych na rzecz
odbudowy katedry sosnowieckiej.

21 lutego o godzinie 18.00 odbył
W niedzielę 15 lutego 2015 r. się koncert Stanisława Sojki
w Sosnowcu-Ostrowach Górniczych,
28 lutego o godzinie 18.00 odbył
W sobotę 14 lutego 2015 roku odbyła się niezwykła uroczystość
się
koncert
Elżbiety Adamiak.
w sali koncertowej Szkoły Muzycznej

KONCERT DOBROCZYNNY
W RADOMIU
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