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Słowo Delegata Stanowego

Zacni Kapelani Rad
Bracia Rycerze,
Jesteśmy w ostatnim miesiącu
Roku Bratniego - czasu wytężonej
pracy i licznych inicjatyw podejmowanych w Radach Lokalnych. Towarzyszyły nam w tym roku obchody ważnych jubileuszy i rocznic. To właśnie
w takich okolicznościach sprawdzić
możemy naszą aktywność i gotowość
do działania. Z dumą mogę powiedzieć , że był to najlepszy rok w naszej dziesięcioletniej historii. Przekroczyliśmy liczbę 4000 mężczyzn będących członkami Rycerzy Kolumba
w Polsce i jesteśmy obecni w 90 Radach Lokalnych. To rok, w którym
przepracowaliśmy na rzecz najbar-
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dziej potrzebujących ponad 127 000 dzeń, obojętności i wygody. Być nagodzin
i przekazaliśmy blisko rzędziem miłosierdzia, to strzec się,
750 000 złotych.
(...) by nie popaść w straszliwą pułapkę myślenia, że życie zależy od pieObrany
kierunek
rozwoju
niędzy, i że wobec nich wszystko inne
i wzmocnienia naszej działalności postaje się pozbawione wartości i godprzez realizację dzieł miłosierdzia jest
ności”
odpowiedzią na apel Papieża Franciszka, by jeszcze więcej uczynków
Przed nami radosny czas spotkamiłosierdzia czynić każdego dnia. Od nia z Ojcem Świętym Franciszkiem
dziesięciu lat jesteśmy przykładem i pełne zaangażowania Światowe Dni
organizacji katolickich mężczyzn, któ- Młodzieży. Niech nie zabraknie nas
ra wyznaczając konkretne kierunki angażujących się w prace związane ze
działalności charytatywnej angażuje ŚDM w naszych diecezjach i wydarzemężczyzn - a przez nich całe rodziny - niach w Krakowie.
do czynienia dobra w swoich środoJest to także czas podsumowania
wiskach. Świadectwo wiary przez
działalności programowej i skierowauczynki jest bardzo potrzebne współnia odpowiednich wniosków o przyczesnemu światu. Obraz mężczyzny:
znanie tytułu Najwybitniejszej Rady.
męża, ojca, syna, dziadka , gotowego
Jestem przekonany, że Wasze zaanbyć wiernym ideałom katolickiego
gażowanie, potwierdzone przesłanydżentelmena, musi być za naszym
mi na czas dokumentami, umożliwi
pośrednictwem proponowany każdeWam otrzymanie tego zaszczytnego
mu mężczyźnie. Ci, którzy są praktytytułu.
kującymi katolikami z pewnością
wstąpią w nasze szeregi a pozostali
Pamiętając w modlitwie o licznych
mogą zmienia swoje życie na lepsze. Waszych troskach, proszę byście paO roli mężczyzny pięknie mówił Pry- miętali o sprawach naszej Ojczyzny
mas Polski Arcybiskup Wojciech Po- i o Rycerzach Kolumba.
lak , kierując te słowa do mężczyzn
Z rycerskim pozdrowieniem
zgromadzonych na dorocznej pielgrzymce w Piekarach Śląskich :

Vivat Jezus!

„Być narzędziem miłosierdzia
w naszych rodzinach i naszych wspólAndrzej Anasiak
notach, w miejscu pracy i odpoczynDelegat Stanowy
ku. Być narzędziem miłosierdzia, czyli
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
przełamywać w sobie bariery uprze-
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Katecheza Kapelana

Katecheza 51
czerwiec 2016

powiedni: bo albo był za gruby, albo
za długi, albo za ostry, albo niewygodny. Każdy krzyż miał coś nieprzyjemnego. W końcu znalazł w kącie
taki, który wydawał mu się w sam raz.
Ten chciałbym nieść – pomyślał.
Przyjrzawszy się jednak bliżej, zauważył, że to był właśnie jego dotychczasowy krzyż” (K. Wójtowicz, Przypiski,
1996, s.102).

Drodzy Bracia Rycerze,
przechodząc do kolejnych punktów Adhortacji „Familiaris consortio”
napotykać będziemy nie tylko treści
nowe, ale także przypominać sobie,
choć w nieco innym kontekście to,
z czym już się spotykaliśmy. I tak
w punkcie 21 ponownie dotykamy
komunii małżeńskiej. Autor Adhortacji zwraca uwagę na rolę łaski w budowaniu i trwaniu w komunii. Jednakże łaska nie działa w sposób automatyczny: jej owoce są widoczne dzięki
temu, że jest ona przez człowieka
przyjęta i przez niego zagospodarowana. Mówi Jan Paweł II: „Wszyscy
członkowie rodziny, każdy wedle
własnego daru, mają łaskę i odpowiedzialny obowiązek budowania dzień
po dniu komunii osób, tworząc z rodziny „szkołę bogatszego człowieczeństwa”. Dokonuje się to poprzez
łaskę i miłość wobec dzieci, wobec
chorych i starszych; poprzez wzajemną codzienną służbę wszystkich; poprzez dzielenie się dobrami, radościami i cierpieniami.” Gdybyśmy chcieli
zebrać te różnorodne formy aktywności i wyrazić je jednym zdaniem
i jednym określeniem, to należałoby
stwierdzić, iż budowanie komunii
małżeńskiej i rodzinnej jest związane
z dźwiganiem krzyża.
Każde ludzkie powołanie jest naznaczone krzyżem: czy to jest powołanie do dziewictwa (życia samotnego) czy do życia małżeńskiego i rodzinnego. Owszem, spotykamy dziś
dość często propozycje życia łatwego
lub sugestie, że prawdziwe szczęście
i rozwój można osiągnąć bez trudu,
„ślizgając” się niejako po powierzchni
trudnych problemów i pytań niesionych przez ludzi życie; że można to
życie oszukać, zapewniając sobie
swoją własną ścieżkę, lekką, łatwą
i wygodną i na niej także osiągnąć
ludzką pełnię, czyli piękne, dojrzałe
człowieczeństwo. To błędne przeko-
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Ks. dr hab. Tomasz Kraj
nanie udziela się czasem także wyznawcom Chrystusa, będącym dziećmi swojego czasu. Wtedy też niezrozumiałe stają się słowa Jezusa, które
kieruje On do swoich uczniów: „Jeśli
kto chce iść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech co dnia bierze
krzyż swój i niech Mnie naśladuje”
(Łk 9, 23). Gdyby nie było potrzeby
dźwigania krzyża, Chrystus by nas do
tego nie nawoływał. Jest jednak taka
potrzeba, by człowiek mógł osiągnąć
pełnię swoich ludzkich możliwości,
swego rozwoju ku dobru i miłości.
Ów krzyż przybiera w naszym życiu różne formy i wymiary. Zawsze
jednak wiąże się on z wymaganiami,
które musimy sobie stawiać i jest jakąś uciążliwością. Dlatego człowiek
szuka czegoś innego, chciałby się od
tego krzyża uwolnić, zrobić sobie
wolne od niego. Dążenia takie przypominają pewną historię chętnie
przywoływaną przez kaznodziejów:
„Średniowieczna legenda opowiada,
jak to Pan Bóg zmiłował się nad człowiekiem, który biadolił nieustannie,
że jego krzyż jest za ciężki. Więc dobry Bóg zaprowadził go do olbrzymiego pomieszczenia, gdzie był bogaty wybór krzyży, rozmaitego
kształtu i różnej wielkości. Kazał mu
się rozejrzeć i wybrać ten, który mu
najlepiej pasuje. Człowiek zaczął szukać, ale trudno mu było znaleźć od-

Komunia jest warunkiem udanego
życia małżeńskiego i rodzinnego. Jest
też receptą na takie udane życie. Tyle
tylko, że ta recepta oznacza wymagania pod adresem członków rodziny,
a zwłaszcza małżonków, którzy tę
rodzinę zapoczątkowują. Komunia
jest związana z krzyżem, z wymaganiami, które musimy sobie stawiać,
z pewną uciążliwością, z ofiarą z naszej strony, której obrazem jest krzyż.
Nie ma innej drogi do tego, by małżeństwo i rodzina stawały się komunią. Jednak i tutaj nie jesteśmy zostawieni sobie. Chrystus przychodzi
z pomocą także tym, którzy bez znieczulenia przyjmują prawdę o chrześcijańskim małżeństwie i rodzinie
i starają się tę prawdę wprowadzić
w życie. Obiecuje On nam swą pomoc
i pokrzepienie: „Przyjdźcie do mnie
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,
28).
Tak więc realizacja komunii małżeńskiej i rodzinnej prowadzi także do
komunii z Chrystusem, o którym
św. Paweł mówi: „Wszystko mogę
w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,
13). Innymi słowy, przyjmując prawdę
o chrześcijańskim małżeństwie i rodzinie podejmujemy trudne zadania,
ale zadanie wykonalne i to tym bardziej, im bliżej jesteśmy Chrystusa. To
zjednoczenie z Nim, którego owocem
jest dzielenie się dobrocią z innymi,
jest celem naszego życia.

Wszystkie katechezy są dostępne
na stronie:
www.RycerzeKolumba.com
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Przemówienie Najwyższego Rycerza Carla A. Andersona
wygłoszone podczas VI Konwencji Stanowej
Rycerzy Kolumba w Polsce
z okazji 10. rocznicy założenia Rycerzy Kolumba w Polsce
Łomża, 23 kwietnia 2016

„Jesteście wiernymi współpracownikami. Jesteśmy z Was dumni.”
Ekscelencje, drodzy Księża, Delegaci na Konwencję Bracia Rycerze,
Małżonki i członkowie rodzin, a także
nasi goście z Ukrainy i Litwy. Małżonka moja Dorian i ja jesteśmy zaszczyceni możliwością bycia z Wami podczas VI Konwencji Stanowej Polskiej
Jurysdykcji.
Wasze spotkanie ma miejsce podczas obchodów 10. rocznicy założenia
Zakonu w Polsce. Dziesięć lat temu
rozpoczęliśmy podróż, aby spełnić
marzenie Świętego Jana Pawła II
i sprowadzić Rycerzy Kolumba do
Jego ziemi ojczystej.
Święty Jan Paweł II znał osiągnięcia naszego Zakonu na świecie. Chciał,
aby nasz model katolickiego braterstwa, zjednoczonego w wiernej służbie Kościołowi, zapuścił korzenie
w Polsce. Święty Papież, który tyle
uczynił dla wzmocnienia roli laikatu
i wprowadzenia nowych form duszpasterskiej troski o rodziny, wiedział,
że może zaufać Rycerzom Kolumba,
którzy okażą się wiernymi współpracownikami w tych zadaniach.

Razem czynicie Wasze wspólnoty
coraz lepszymi i wzmacniacie Wasze
parafie. Dzięki Waszej nieustannej,
ciężkiej pracy, jesteśmy po raz kolejny
o krok od ustanowienia nowego rekordu członkostwa i pracy charytatywnej w tym roku.

Miłosierdzie jest naszą pierwszą
zasadą i jest podstawą wszystkiego,
Z tej okazji powiedziałem, że żaco robimy jako bracia Rycerze. Być den kraj oprócz mojej własnej ojczyRycerzem Kolumba, to być mężczy- zny, Stanów Zjednoczonych, nie jest
zną, który służy innym.
bliższy memu sercu niż Polska.

Jesteście wiernymi współpracowJestem szczególnie dumny, że donikami. Jesteśmy z Was dumni.
tarliście do Waszych sąsiadów na
wschodzie oraz północy i pomagacie
Polska wzrastała z początkowo
naszym braciom katolikom na Ukrasześciu skromnych rad z kilkuset Ryinie i na Litwie. Te działania potwiercerzami do terytorium, a teraz szanodzają wizję Św. Jana Pawła II, który
wanej jurysdykcji, z 4 200 członkami,
zachęcał nas wszystkich do uznania
w niemal 90 Radach Lokalnych.
wspólnych chrześcijańskich korzeni
W ciągu minionych dziesięciu lat Europy jako najlepszej drogi do przyzebraliście ponad 1 050 000 dolarów szłości, która szanuje ludzką godność
na cele charytatywne i przepracowa- i prawdziwy rozwój narodowy. Proliście jako wolontariusze ponad szę, kontynuujcie Waszą braterską
461 000 godzin.
pomoc – zwłaszcza wtedy, gdy jest
ona najbardziej potrzebna.
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W październiku miałem zaszczyt
otrzymać Krzyż Oficerski Orderu za
Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej.
Podczas ceremonii w Polskiej Ambasadzie w Waszyngtonie, na której był
obecny biskup Janusz Stepnowski
z Łomży, wyraziłem swój szacunek
i miłość do Polski.

Ale miesiąc temu dostąpiłem zaszczytu większego niż otrzymanie
Orderu Zasługi. Miałem przywilej
spotkania się z Panem Prezydentem
Andrzejem Dudą podczas jego wizyty
w Waszyngtonie i usłyszałem, jak
dziękuje mi za całą dobrą pracę, jaką
Wy, Bracia Rycerze wykonujecie
w Polsce. Obiecałem mu, że ta praca
będzie kontynuowana.
Z pewnością nikt w Kościele nie
może mieć wątpliwości, że Polska
była światłem dla świata w czasie
zawirowań i tragedii XX wieku. Może5
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my powiedzieć, że Polska rzeczywiNasza praca w sanktuarium doście była „światłem dla narodów”.
piero się rozpoczyna i jestem dumny,
mogąc ogłosić, że Matka Petra, PrzeI była nim - mimo braku bezpiełożona Generalna Sióstr Matki Bożej
czeństwa, komfortu – w obliczu paMiłosierdzia, zgodziła się wysłać dwie
nującego wówczas wielkiego cierpiesiostry, aby tej jesieni podjęły posłunia.
gę w sanktuarium. Jestem przekonaMiejscem, które doskonale to ob- ny, że to partnerstwo będzie wielkim
razuje, jest kaplica Tajemnic Światła błogosławieństwem dla Kościoła
w Narodowym Sanktuarium Św. Jana w czasie Roku Miłosierdzia: spowoPawła II w Waszyngtonie. Przed kil- duje ono wzrost zaangażowania
koma tygodniami poświęciliśmy oł- w nabożeństwo do Bożego Miłosiertarz, który zawiera relikwie czterech dzia, do Św. Faustyny oraz Św. Jana
świętych z Polski – Św. Alberta Pawła II i zbliży ono nasze dwa naroChmielowskiego, Św. Faustyny Ko- dy.
walskiej, Św. Maksymiliana Kolbe
Jesteśmy także szczęśliwi, że Wasz
oraz Św. Jana Pawła II.
Współkapelan Stanowy ks. Tomasz
Wszyscy są niezwykłymi przykła- Kraj, dołączy do nas latem na rok
dami dla naszego Zakonu i społe- w Waszyngtonie, obejmując stanowiczeństwa.
sko naukowe w sanktuarium. Rozpocznie to nową współpracę pomięAle są także czymś więcej – każdy
dzy Uniwersytetem Jana Pawła II
z nich nieustannie przypomina nam
w Krakowie a sanktuarium. Dzięki
o odpowiedzialności za odnowienie
temu partnerstwu w przyszłych laspołeczeństwa zgodnie z Ewangelią.
tach będziemy mogli lepiej rozumieć
Historie tych świętych zostaną oraz przekazywać duchową i teoloopowiedziane jeszcze raz w lipcu, giczną spuściznę Świętego Jana Pawpodczas Światowych Dni Młodzieży ła II.
w Krakowie. To wydarzenie jest ważJako Najwyższy Rycerz miałem
ne nie tylko dla Kościoła i jego ewanprzywilej czynienia wielu rzeczy jako
gelizacji, ale także dla Rycerzy, którzy
pierwszy. Ale to, czego wolałabym
będą w nim zaangażowani jako wonie robić, to rozpoczynanie przemólontariusze i – jestem dumny z możliwienie jednego dnia i kończenie go
wości ogłoszenia tego – organizatokolejnego.
rzy Centrum dla pielgrzymów anglojęzycznych.
[Zdaje się, że to największe oklaski, jakie otrzymałem.]
To, co planujemy na Światowe Dni
Młodzieży, będzie wymagało ciężkiej
Za Waszym pozwoleniem, resztę
pracy. I nie będzie możliwe bez zaan- przemówienia przetłumaczymy na
gażowania się wielu braci Rycerzy język polski i dostarczymy Delegatom
w Polsce. Proszę pozwolić mi już te- po Konwencji.
raz powiedzieć „dziękuję” za wszystAle jedną rzecz jeszcze chciałem
ko, co będziecie robić w nadchodząpodkreślić.
cych miesiącach, aby powitać młodych z całego świata w Krakowie.
Jak wspomniałem, poprosiłem,
aby relikwie tych czterech świętych –
Święty Jan Paweł II pozostaje dla
Św. Brata Alberta, Św. siostry Faustycałego Kościoła duchowym giganny, Św. Maksymiliana Kolbego oraz
tem. Wielu nazywa go „Papieżem
Św. Jana Pawła II – były umieszczone
Tysiąclecia”. Z pewnością waga jego
w ołtarzu w Narodowym Sanktupontyfikatu i wpływ jego nauczania
arium Św. Jana Pawła II w Waszyngbędą towarzyszyć nam przez stulecia.
tonie. Po części uczyniłem to, aby
Wraz z otwarciem nowego Naro- przypominać, dlaczego Rycerze Kodowego Sanktuarium Św. Jana Pawła lumba pojawili się w Polsce. Tak naII w Waszyngtonie, Rycerze Kolumba prawdę, chodzi o to, żeby zadać jedno
zyskali stałą misję stróżów jego dzie- pytanie. Jest ono następujące – dladzictwa.
czego Pan Bóg powołał w tym czasie,
w czasie nam współczesnym, tych
czworo wielkich świętych? Nie po-
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wiem Wam, jaki był powód, ale
z pewnością nie był to przypadek.
Wierzę, że chodzi tu o jeden bardzo ważny aspekt – o to, żeby Polska
wpłynęła na świat w taki sposób,
w jaki nigdy jeszcze tego nie uczyniła.
I proszę Was, liderów Rycerzy Kolumba, organizacji, która obejmuje całą
Polskę, abyście się zastanowili, co
powinniście zrobić, aby służyć temu
wielkiemu celowi.
Możemy teraz patrzeć na kwestie
kulturowe, polityczne, na to, co dzieje
się z granicami, możemy też dostrzegać te same zagrożenia, jakie widzieliśmy cztery, pięć, sześć dekad temu.
Ale jeżeli patrzymy oczami wiary
na to, co działo się w XX wieku, szczególnie w Polsce, widzimy coś wielkiego, dostrzegamy zapowiedź czegoś
wielkiego! Zarówno Wy, jak i ja, mamy możliwość wzięcia udziału w tej
wielkości. Uczyńmy więc Rycerzy Kolumba w Polsce organizacją, która
będzie brać udział w tej wielkości Polski, ale także w tym wielkim planie
Bożym. Vivat Jezus!

Nie wygłoszony ze względu
na brak czasu
ciąg dalszy
oficjalnego przemówienia
Centralnym punktem duchowej
wizji i misji duszpasterskiej Św. Jana
Pawła II była świętość ludzkiego życia. Wiecie lepiej niż inni, jak często
mówił on o konieczności budowy kultury życia i cywilizacji miłości.
Już udało się Wam przynieść inspirację i objąć rolę przywódczą w naszych wysiłkach budowania kultury
życia. Zjednoczyliśmy się w obronie
życia ludzkiego. Stanowiliście bardzo
ważną pomoc w zbieraniu podpisów
pod Europejską Inicjatywą Obywatelską „Jeden z nas”. I odegraliście też
kluczową rolę w organizacji Pierwszego Kongresu Europejskich Organizacji
Pro-Life w Krakowie.
Jesteście także przykładem, jeśli
chodzi o rycerski program peregrynacji obrazu. Peregrynacja obrazu Matki
Bożej z Guadalupe - obecność 12 biskupów i 260 000 wiernych uczestniczących w nabożeństwach w całej
Polsce - przerosła wszelkie oczekiwa6
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– bł. Paweł VI, św. Jan Paweł II, papież
Benedykt XVI i papież Franciszek –
przypominali nam, że kluczem do
ewangelizacji, wzmocnienia i ochrony
katolickiego życia rodzinnego jest dla
katolików przeżycie swojego powołania rodzinnego jako Kościoła domowego i zaangażowanie w parafiach.

Rodziny. W przyszłości poprosimy
każdą parafię, gdzie obecni są Rycerze Kolumba, do zachęcenia wszystkich rodzin do oddania się w opiekę
Najświętszej Rodzinie.

Czy jest lepszy sposób na wzmocnienie katolickiego życia rodzinnego
niż rozpoczęcie akcji powierzenia miPapież Franciszek powiedział, że lionów rodzin Najświętszej Rodzinie?
rodziny są domowym Kościołem, Czy jest lepsza organizacja, by przenia. Był to najwyższy wskaźnik udziagdzie Jezus wzrasta – wzrasta w mi- prowadzić ten proces, niż Rycerze
łu na członka w Zakonie.
łości małżonków i w życiu dzieci.
Kolumba?
Kontynuujemy
dalszą
pracę
Jest to w sposób szczególny najTo tylko jedna z wielu przyszłych
w tym roku. Nasze poświęcenie dla
ważniejsze dla młodych mężów i oj- inicjatyw wzmocnienia naszych rowizji naszego założyciela pomogło
ców oraz dla ich młodych rodzin.
dzin i naszych parafii.
nam osiągnąć kolejny kluczowy wynik – milion dziewięćset tysięcy
Nasza inicjatywa opiera się na tym
W tym roku z Waszą pomocą Ryczłonków. Chcę Wam podziękować za fundamencie i łączy dwie wspaniałe cerze Kolumba podejmą jeszcze więkpomoc w zdobyciu tego osiągnięcia. tradycje Rycerzy Kolumba: wzmac- szą rolę przywódczą jako silne prawe
niania katolickiego życia rodzinnego ramię Kościoła domowego i naszego
Proszę Was, żebyśmy dalej prooraz wzmacniania życia parafialnego. Kościoła parafialnego.
wadzili nasze wysiłki i osiągnęli dwa
miliony członków.
Rodziny katolickie są centrum zaRazem możemy osiągnąć jeszcze
równo dla dzieła Nowej Ewangeliza- więcej jako katoliccy liderzy dobroSą to wspaniałe liczby. Ale zarówcji, jak i przyszłego trwania naszych czynności, ewangelizacji oraz braterno Wy, jak i ja wiemy, że chodzi o coś
parafii – a także dla przyszłego trwa- stwa i życia rodzinnego.
więcej niż liczby. Jest niewiele więcej
nia Rycerzy Kolumba.
wspanialszych darów, które możemy
Wkroczmy zatem w kolejny rok
zaoferować katolickiemu mężczyźnie
Znacie równie dobrze jak ja wiele bratni pełni poświęcenia w bycie
i jego rodzinie, od daru członkostwa zagrożeń, jakie spotykają nasze ro- świadkami światła Chrystusowej miw Rycerzach Kolumba.
dziny i parafie.
łości w każdej części naszego społeczeństwa.
Proszę Was zatem raz jeszcze:
Dobrą wiadomością jest to, że nie
kontynuujcie rekrutacje nowych ma innej organizacji w Kościele katoBądźmy silnym prawym ramieczłonków i tworzenie nowych Rad. lickim, która byłaby lepiej przygoto- niem Kościoła katolickiego – w obroKontynuujcie częste ceremonie inicja- wana do pomocy we wzmacnianiu nie jego praw do wolności religijnej
cji I stopnia.
tak rodziny, jak i życia parafialnego.
i wolnego praktykowania religii dla
wszystkich.
Rady z Nagrodą „Najwybitniejszej
To jest nasze wielkie wyzwanie. To
Rady” przewodzą Zakonowi we wzro- jest teraz nasza wielka misja.
Bądźmy silną pomocną dłonią,
ście członkostwa i wysiłkach charytagdy uderzą klęski żywiołowe, gdy
Dzisiaj nasze Rady mogą dostartywnych. Gratuluję każdej radzie, któnasi bliźni cierpią i gdy życie niewinczyć wielu środków, które będą
ra osiągnęła ten zaszczyt. W kończąnych – zwłaszcza niewinnych nienawspierać życie parafialne i ewangelicych się tygodniach tego roku bratrodzonych – jest zagrożone.
zację życia rodzinnego. Mogą to zroniego, zachęcam każdą radę do wstąbić poprzez jeszcze pełniejszą inteBądźmy solidarni ze wszystkimi,
pienia w te szeregi.
grację rodzin z życiem parafii, dzięki którzy dźwigają brzemię walki
Ks. McGivney założył Rycerzy Ko- wielu programom rad opartych o pa- w obronie naszej wolności oraz z ich
lumba, aby wzmocnić katolickie życie rafię.
rodzinami.
rodzinne. Dzisiaj prowadzimy dalej
Niedawno ogłosiłem nowe inicjaKrótko mówiąc - bądźmy katolicdzieło pomocy naszym rodzinom potywy jako część programu Budowa- kimi mężczyznami wartymi miana
przez programy takie jak Budowanie
nia Kościoła Domowego. Jedną z naj- „Rycerzy”.
Kościoła Domowego: Rodzina żyjąca
ważniejszych, jak prawdopodobnie
w pełni.
Niech Bóg błogosławi Wasze wywiecie, było włączenie modlitwy posiłki podczas Konwencji i w nadchoW listopadzie ogłosiłem nową święcenia rodziny Najświętszej Rodzącym roku.
inicjatywę, aby zapewnić wzrost dzinie podczas każdej Mszy Świętej
i znaczenie Rycerzy Kolumba - Budo- otwierającej Konwencje Stanowe.
Niech Matka Boża z Guadelupe,
wanie Kościoła Domowego i UmacŚwięty Jan Paweł II i Czcigodny Sługa
Naszym celem jest zaoferowanie
nianie Życia Parafii.
Boży Ksiądz Michael McGivney modlą
każdej rodzinie Rycerzy Kolumba
się za nas. Vivat Jesus!
Wszyscy wielcy papieże od możliwości przeżycia swojego życia
czasu II Soboru Watykańskiego rodzinnego pod opieką Najświętszej

ZBROJA

7

2006-2016 - 10 lat Rycerzy Kolumba w Polsce
www.RycerzeKolumba.com

ZBROJA — czerwiec 2016, Rok IV/7 Nr 32

Rezolucje
podjęte podczas VI Konwencji Stanowej
Rycerzy Kolumba w Polsce

Łomża, 23 kwietnia 2016

ZWAŻYWSZY że, każda jurysdykcja
stanowa w ramach Zakonu powinna
posiadać regulamin rady stanowej,
który w sposób przejrzysty i aktualny
reguluje możliwie sprawnie najważniejsze aspekty zarządzania, a także
ZWAŻYWSZY że, wraz ze wzrostem
rycerstwa w Polsce potrzebujemy
uaktualnienia zasad i procedur, które
są podstawa naszego działania, by
Funkcjonariusze Rady Stanowej mogli sprawnie i rzetelnie kierować Zakonem w Polsce zgodnie z jego misją,
a także
NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, że
przyjmujemy znowelizowany Regulamin Polskiej Rady Stanowej, a także
POSTANAWIAMY, aby Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do
Rady Najwyższej.

dla nas Rycerzy jest powodem do
dumy, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Rycerz,
Najwyżsi Funkcjonariusze oraz członkowie Rady Dyrektorów oczekują
dalszego pomyślnego rozwoju Zakonu w Polsce,
NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ŻE
uczestnicy VI Konwencji Stanowej
w Łomży w dniu 23 kwietnia 2016
roku, z całego serca potwierdzają
swoją lojalność wobec Najwyższego
Rycerza, Najwyższych Funkcjonariuszy oraz Rady Dyrektorów, a także
POSTANAWIAMY,
ŻE
jesteśmy
wdzięczni za okazywane zaufanie,
życzliwość i wsparcie Zakonu Rycerzy
Kolumba w Polsce w jego działalności, a także
POSTANAWIAMY, ŻE będziemy kontynuować rozwój Zakonu w Polsce,
a także
POSTANAWIAMY, aby przekazać
kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej

Rezolucja nr 2

Rezolucja nr 3

Rezolucja nr 1
Przyjęcie zmian do Regulaminu Polskiej Rady Stanowej

Pozdrowienia dla Najwyższego Ryce- Pozdrowienia dla Najwyższego Kaperza, Najwyższych Funkcjonariuszy lana, Arcybiskupa Williama E. Lori
i Rady Dyrektorów
ZWAŻYWSZY, ŻE Arcybiskup William
ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Rycerz E. Lori jako Najwyższy Kapelan ZakoCarl A. Anderson, Najwyżsi Funkcjo- nu Rycerzy Kolumba poprzez swoją
nariusze oraz Rada Dyrektorów jako duchową działalność zapewnia, aby
przywódcy naszego Zakonu okazali Zakon stał na straży chrześcijańskich
naszej polskiej jurysdykcji wiele życz- wartości, a Rycerze postępowali
liwości oraz poparcie dla naszej dzia- zgodnie z nauką Kościoła Katolickiełalności po V Konwencji Stanowej, go, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Kapelan
a także
ZWAŻYWSZY, ŻE sposób sprawowa- poprzez swoje homilie, a w szczególnia przez Carla A. Andersona najwyż- ności swoje publikacje w magazynie
szego urzędu w Zakonie Rycerzy Ko- „Columbia” dba o rozwój duchowy
lumba jest świadectwem Jego wiary i religijny każdego członka Zakonu
w Boga, zdolności przywódczych, co NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ŻE
uczestnicy VI Konwencji Stanowej
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w Łomży wyrażają Najwyższemu Kapelanowi swoje najgłębsze i najszczersze wyrazy wdzięczności za
jego przywództwo duchowe i dbanie
o Dobro Zakonu, w tym w polskiej
jurysdykcji, a także
POSTANAWIAMY, ŻE zaświadczamy
o modlitwie oraz naszym pełnym
wsparciu i lojalności dla działań Najwyższego Kapelana, a także
POSTANAWIAMY, aby przekazać
kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej

Rezolucja nr 4
Podziękowanie dla Najwyższego Rycerza, Najwyższych Funkcjonariuszy
i Rady Dyrektorów za wspieranie
przez 10 lat rozwoju Rycerstwa
w Polsce
ZWAŻYWSZY, ŻE w tym roku mija 10
lat od daty założenia pierwszych Rad
Rycerzy Kolumba w Polsce, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE rozpoczęcie działalności Zakonu Rycerzy Kolumba
w Polsce zawdzięczamy odwadze
i determinacji Najwyższego Rycerza
Carla A. Andersona, który wraz z Najwyższymi Funkcjonariuszami i Radą
Dyrektorów cierpliwie i konsekwentnie budowali zręby naszego zakonu
w Polsce, a także
ZWAŻYWSZY,
ŻE
uczestnictwo
w wielkiej światowej organizacji bratniej mężczyzn katolików jest dla nas
Rycerzy powodem do dumy, i powodem do wielkiej wdzięczności, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE jesteśmy świadomi
ogromu pracy i zaangażowania naszych Braci ze Stanów Zjednoczonych
w tworzenie i rozwój rycerstwa
w Polsce, którzy wspierają nas na
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w naszej polskiej jurysdykcji, a także
NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ŻE
uczestnicy VI Konwencji Stanowej
w Łomży w dniu 23 kwietnia 2016
roku, w imieniu wszystkich rycerzy
i rad Stanu Polska, z całego serca wyrażają swoją wdzięczność i podziękowania dla Najwyższego Rycerza, Najwyższych Funkcjonariuszy oraz Rady
Dyrektorów, a także
POSTANAWIAMY, ŻE wdzięczność
i podziękowanie za współpracę wyrażone zostaną również imiennie
wszystkim pracownikom sekcji polskiej, Konsultantom Rady Najwyższej
i wszystkim Braciom którzy przez
okres tych dziesięciu lat wspierali
swoją pracą rozwój Zakonu Rycerzy
Kolumba w Polsce, a także
POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy
się do kontynuowania dzieła rozpoczętego przez braci 10 lat temu
w imię miłosierdzia, jedności i braterstwa - głównych zasad naszego Zakonu, a także
POSTANAWIAMY, aby przekazać
kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej

Rezolucji nr 5 nie podjęto

Rezolucja nr 6
Przyjęcie Św. Wojciecha za patrona
roku bratniego wszystkich rycerzy
Stanu Polska
ZWAŻYWCZY, ŻE Zakon Rycerzy
Kolumba od 134 lat współpracuje
z Kościołem czerpiąc siłę i natchnienie do realizacji zadań do których został powołany, poprzez modlitwę za
wstawiennictwem Świętych i Doktorów Kościoła, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE w roku Jubileuszu
1050 rocznicy Chrztu Polski, co nierozerwalnie łączy się z postacią Św.
Wojciecha, pierwszego Misjonarza
Ziem Polskich, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE rok Jubileuszu
Chrztu Polski, zbiega się z Jubileuszem 10-lecia obecności Rycerzy
Kolumba w Polsce, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE VI Konwencja Rycerzy Kolumba Stanu Polska obraduje
w dniu wspomnienia Św. Wojciecha,
NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, że
Stan Polska oddaje się w opiekę Św.
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Wojciecha i biera Go za swojego Patrona w roku bratnim 2016-2017,
a także
POSTANAWIAMY, ŻE treść tej Rezolucji będzie zachowana w Protokołach Stanowych jako obowiązek do
wykonywania, przez następców,
a także
POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz
Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji
do Rady Najwyższej i Episkopatu Polski.

Rezolucja nr 7
Modlitwa za rządzących
Zważywszy, że Zakon Rycerzy Kolumba jest bratnią organizacją mężczyzn katolickich którzy przepełnieni
wiarą i patriotyzmem poczuwają się
do szczególnej odpowiedzialności
i troski o swoją Ojczyznę, a także;
Zważywszy, że w tym roku obchodzimy 1050 rocznicę Chrztu Polski, którą
to datę uważamy za początek Państwa Polskiego, które jest nam drogie
i stanowi dla nas wielką wartość,
a także;
Zważywszy, że Polska na przestrzeni
wieków wielokrotnie musiała bronić
swej suwerenności i niepodległości,
przelewając krew, oraz że dopiero
w ostatnim ćwierćwieczu możemy się
cieszyć wolnością i demokracją, co
wyrażane jest przez wolne wybory
władz Naszego Kraju, a także;
Zważywszy, że Rycerze Kolumba polskiej jurysdykcji przepełnieni są troską i odpowiedzialnością za Naszą
Ojczyznę, Rzeczpospolitą Polską, co
wyrażają swoją modlitwą o pokój
i pomyślność dla Ojczyzny oraz swoim obywatelskim zaangażowaniem
w życie społeczne naszego kraju,
Zważywszy, że Rzeczpospolita Polska
potrzebuje mądrych ludzi wiary i sumienia u władzy,
Niniejszym postanawiamy, zainspirowani Rokiem Miłosierdzia ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka,
że naszym rycerskim obowiązkiem
będzie szczególne wsparcie modlitewne naszych najwyższych władz
państwowych, Pana Prezydenta, Rządu, Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej
Polskiej, a także
Postanawiamy, że zobowiązujemy się
do modlitw za Ojczyznę w naszych

radach lokalnych proponowanymi
słowami księdza Piotra Skargi:
Modlitwa ks. Piotra Skargi:
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki
i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej
Panny, Królowej naszej, błogosław
Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze
wierna, chwałę przynosiła Imieniowi
Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący, wieczny Boże, spuść
nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie
naszej, byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące, by
wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
Postanawiamy, aby Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej rezolucji do
kancelarii Pana Prezydenta oraz do
każdej rady lokalnej naszej jurysdykcji.

Rezolucja nr 8
Deklaracja w sprawie Światowych Dni
Młodzieży
ZWAŻYWSZY, ŻE Rycerze Kolumba
doceniają doniosłość wydarzenia,
jakim są Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie 2016 roku połączone
z wizytą Ojca Świętego Franciszka,
a także
ZWAŻYWSZY, ŻE Rycerze w Polsce
czują się szczególnie odpowiedzialni
za polską młodzież, a szczególnie za
jej pomyślność i rozwój zgodnie z naszą Świętą Wiarą Katolicką, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE jako polscy patrioci
jesteśmy dumni z rozgłosu w świecie,
jakim cieszą się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie oraz że kraj nasz
będzie gościł młodzież z całego świata, która chce przeżyć wspólną modlitwę z Papieżem w Roku Miłosierdzia,
a także
ZWAŻYWSZY, ŻE jednym z głównych
celów Zakonu Rycerzy Kolumba jest
prowadzenie działalności na rzecz
umacniania wiary katolickiej oraz
obrony wartości i symboli chrześcijańskich,
9
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NINIEJSZYM POSTANAWIAMY aktywnie włączyć się w organizację
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016 roku, poprzez propagowanie ich w swoich radach i wspieranie
finansowe młodzieży chcącej uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, a także
POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy
się do mobilizowania i organizowania
wolontariuszy – Braci Rycerzy, którzy

swoją bezpośrednia pracą będą
wspierać działania organizatorów
podczas samych Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie, a także będą
swą pracą wspierać wszystkie przedsięwzięcia, związane z tym wydarzeniem, a organizowane w macierzystych diecezjach Rycerzy, a także
POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy
się do modlitwy za wszystkich, którzy
pracują na rzecz Dni oraz za tych któ-

ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC

wszystko po to, by zmagając się
z rzeczywistością, taką, jaka jest dana
(czasy, miejsce, wydarzenia historyczne), rozpoznać i pokochać Boga, przylgnąć do Niego i dać się Mu pociągnąć. Analogicznie rzecz się ma
w odniesieniu do osoby o. Papczyńskiego. To nie okoliczności zewnętrzne decydują o historii danego świętego, lecz to, jak się w nich odnalazł.
Oczywiście ważne jest to, czego dokonał. Ale czyż nie jest równie ważne
(a może ważniejsze) to, jak tego dokonał? Właśnie sposób przeżywania
swojej historii ma dla nas tak wielkie
znaczenie.

rzy będą uczestniczyć w Światowych
Dniach Młodzieży, o ich szczęśliwy,
radosny przebieg ku chwale Pana
Naszego, a także
POSTANAWIAMY, aby kopię niniejszej Rezolucji przekazać Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski i Przewodniczącemu Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie 2016 roku.

Materiał dla lektora (i nie tylko)

Moc w słabości się doskonali
Już wkrótce jako święty o. Stanisław Papczyński zostanie dany całemu Kościołowi, by ten oddawał mu
cześć należną świętym Pańskim. Każde wyniesienie na ołtarze niesie ze
sobą określone przesłanie. Kościół
ma konkretne powody, żeby przedstawić jakąś postać jako godną szczególnej czci. Nie wystarczy powiedzieć,
parafrazując Gombrowicza, że ten czy
ów „świętym człowiekiem był”. Przyjrzyjmy się więc, czego uczy nas, ludzi
XXI wieku, założyciel Zgromadzenia
Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

NIEŁATWE POCZĄTKI
O. Papczyński, żyjący w XVII wieku, wydaje się postacią dość odległą.
Z jakiego powodu Kościół stawia nam
go za przykład, za wzór godny naśladowania? Co takiego znajdujemy
w jego życiu, działalności, sposobie
postępowania,
ukształtowanych
i uwarunkowanych przez tak odległe
i obce nam czasy, kulturę itp.? Takie
pytania mają pewien „zwodniczy”
aspekt. Stawiając je, możemy bardziej
zwracać uwagę na zewnętrzne okoliczności niż na istotę. Owszem, mają
one znaczenie i trzeba je uwzględnić,
tak jak bierzemy pod uwagę okoliczności, miejsce i specyfikę czasu,
w którym Jezus głosił Dobrą Nowinę,
choć przecież nie mają one decydującego wpływu na jej przyjęcie przez
nas dzisiaj. Każdy człowiek jest wyposażony przez Boga w cechy naturalne
(fizjonomia, temperament, psychika),
jest również — w przypadku osoby
ochrzczonej — obdarowany łaską. To
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nym i kapłańskim. Jednak próba ich
realizacji od początku nastręczała
trudności. Kłopoty z nauką (choćby
z nauczeniem się czytania), choroby,
niski status społeczny, bieda mogłyby niejednego zniechęcić. Janek jednak tak łatwo nie „odpuszczał”. Kiedy
łaska współpracuje z naturą, a człowiek jest niesiony wiarą i zaufaniem
Bogu, wtedy zaczynają się dziać cuda.
Silny charakter (przez niektórych nazwany uporem) oddany na służbę
wiary doprowadził młodego Janka do
zakonu pijarów. Doświadczenia młodości przygotowały go do poważnych
zmagań i wyzwań, których w przyszłości miał doświadczyć w sferze
O. Stanisław Papczyński pochodził
wiary i zaufania.
z prostej, choć dość dobrze sytuowanej, jak na ówczesne czasy, rodziny. BÓG WYBIERA TO, CO SŁABE
Ojciec — kowal (ponoć surowy człoW OCZACH ŚWIATA
wiek, często karcący swoje dzieci weI tutaj można wysnuć pierwszy
dług ówcześnie przyjętych norm wywniosek dla nas, współczesnych. Zjachowania), matka — gospodyni dowiskiem dość powszechnym jest dzimowa (czuła, kochająca i zapobieglisiaj niestałość wobec podejmowawa), brat...: ot, zwykła rodzina, ponych zobowiązań i realizacji webożna, przywiązana do tradycji,
wnętrznych natchnień, z powołaniem
w zasadzie niewyróżniająca się na
włącznie. Współczesny człowiek niezewnątrz niczym wyjątkowym. Zajednokrotnie chce osiągnąć cel szybpewne rodzice mieli wobec małego
ko, łatwo i spektakularnie. Musi być
Janka (takie imię chrzcielne nosił)
miło, no i trzeba „czuć się dobrze”.
konkretne plany, niewykraczające
Dotyczy to zarówno małżeństwa,
poza standard: minimalne (o ile się
rodziny, jak i powołanych do życia
da) wykształcenie, nauka jakiegoś
zakonnego czy kapłaństwa. Pojawiafachu, założenie rodziny — zgodne
jące się trudności, zmaganie się ze
z logiką narzuconą przez porządek
słabością własną i drugiego powodują
naturalny, status społeczny, stan mawycofanie, rezygnację czy szukanie
jątkowy.
odpowiedniego środowiska i warunWszystko
potoczyłoby
się ków, w których krzyż raczej się nie
„normalnie”, „zwyczajnie”, gdyby nie pojawia. Coraz mniej jesteśmy skłonni
pragnienia ukryte w sercu młodego do poświęceń i dawania siebie. Wyjączłowieka, pragnienia dotyczące Bo- tek może stanowić zdobywanie piega i służenia Mu. Najszybciej mogły niędzy, choć i nawet w tej sferze bysię one urzeczywistnić w życiu zakon- wa różnie. Często, gdy pojawiają się
10
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trudności, gdy drugi objawia się również jako słaby grzesznik, a rzeczywistość okazuje się mniej kolorowa, ludzie się rozwodzą, zakonnicy opuszczają życie zakonne, a kapłani idą
tam, gdzie mogą realizować siebie
i własne projekty.
O. Stanisław zdaje się mówić całą
swoją historią: to, co zdobyte jest
w trudzie, zmaganiu, przy całkowitym
powierzeniu siebie Panu Bogu, jest
trwałe — a na końcu człowiek jest
szczęśliwy i naprawdę „czuje się dobrze”. Dobrze, bo na właściwym miejscu, na miejscu, do którego zajęcia
Bóg go powołał. Tylko w taki sposób
ten, który na początku edukacji nie
mógł nauczyć się alfabetu, stał się
profesorem retoryki. Ubogi uczeń,
głodujący, chory, pozostawiony na
ulicy młody człowiek, bez środków do
życia, stał się duchowym powiernikiem wielkich tego świata (Jana III
Sobieskiego, nuncjusza Pignatelliego
— późniejszego papieża Innocentego
XII). Ktoś powie: siła woli i charakteru,
ktoś inny: cuda się zdarzają... A może
to silna wiara i zaufanie Panu Bogu,
który wybiera to, co kruche, pokorne
i ufne, aby okazać swoją moc. Może
to wiara, potwierdzona wewnętrznym pragnieniem samego Boga, ku
Niemu całkowicie zwrócona nasycona
przekonaniem, że „jeżeli Bóg z nami,
któż przeciwko nam?” (Rz 8, 31)
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nam, że są sytuacje, kiedy kompromis
W zakonie pijarów, do którego jest niemożliwy, by nie zdradzić Boga,
wstąpił, a w którym pojawiły się po- siebie i ideałów, którym się zobowiąważne trudności wewnętrzne, o. Sta- zało poświęcić życie.
nisław też nie miał łatwego życia.
CAŁĄ NADZIEJĘ ZŁOŻYŁ
Jako człowiek szczery, nie mógł znieść
W BOGU
nieprawdy, która wkradła się w życie
Życie
o.
Stanisława było nade
wspólnoty. W imię wierności prawwszystko
doświadczeniem
żywego
dzie, a co za tym szło — wierności zaBoga,
obecnego
w
historii
ludzi,
blisadom życia zakonnego, czystości
skiego
człowiekowi,
Boga,
który
objaobyczajów i równego traktowania
współbraci — znosił prześladowanie, wia się w tajemnicy wcielenia,
z uwięzieniem włącznie. Prostota a w dziele odkupienia przekazuje każi czystość intencji nie pozwalały mu demu swoją zbawczą miłość. Los nie
na łatwe kompromisy. O. Stanisław szczędził mu trudnych doświadczeń.
nie umiał „ustawić się”, nie był opor- Przekonanie o udzielonej łasce Bożej
tunistą, nie chciał iść „z prądem” i upór w byciu jej wiernym sprawiły,
w imię „świętego spokoju”. Kochał że stał się on jedną z najwybitniejswoich braci i swój zakon i w imię tej szych postaci Kościoła Rzeczypospomiłości nie umiał zgodzić się na byle- litej XVII wieku. To, co przeżył, najakość i zachowania sprzeczne uczyło go zaufania wobec Boga, któz ewangelicznym ideałem życia bra- ry jak miłosierny Ojciec daje życie
terskiego. W tym również jest dla nas tam, gdzie śmierć wydaje się panować. Zaufanie i wierność były najznakiem.
większym bogactwem duchowym
Dziś wielu powtarza za Piłatem: Założyciela marianów. Dzieje o. Stani„Cóż to jest prawda?” (J 18, 38). Zakła- sława Papczyńskiego to historia comywanie rzeczywistości wkrada się dziennego zmagania się, by żyć wewszędzie. Praktycznie nie ma środo- dług Bożego upodobania, to historia
wisk, w których nie podważa się zaufania Bożej Opatrzności, miłości
prawdy: począwszy od codziennego Pana Boga, który nigdy nie zawodzi.
życia, aż po kwestionowanie samej Dlatego jego postać staje się bliska
Ewangelii i prawd objawionych. Pró- każdemu, kto doświadczając własnej
buje się ją „zmiękczać” i przeinaczać. niemocy i zewnętrznych przeciwnoKusiciel, ojciec kłamstwa, zbiera obfi- ści, pragnie trwać przy Bogu, nawet
te żniwo... O. Stanisław przypomina jeśli wydaje się to szaleństwem.

WIERNY PRAWDZIE

który kiedyś opuścił rodzinę, poznają
swoją młodziutką przyrodnią siostrę.
Zabierają ją do siebie i odtąd Suzu
chodzi do miejscowej szkoły, znajdując się pod opieką sióstr.

Japoński film „Nasza młodsza siostra”, nagrodzony w Cannes, jest
utworem, który przeniknięty jest szacunkiem dla tradycji i rodziny. Akcja
filmu rozgrywa się współcześnie
w nadmorskiej miejscowości. Trzy
pracujące siostry mieszkają w odziedziczonym po rodzicach wielkim domu, nazywanym przez nie żartobliwie
„akademikiem”, kierowanym przez
najstarszą z sióstr. Na pogrzebie ojca,
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cunku dla zmarłych przodków. Codzienne proste zdarzenia autor ukazuje na przemian z dramatyzmem
i humorem. Każda z sióstr ma nieco
inny temperament i charakter, jednak
wszystkie potrafią się dogadać w najważniejszych sprawach, akceptując
Autor filmu z wielką delikatnością szacunek dla rodziny i odmienności
i czułością ukazuje relacje między sio- swoich charakterów.
strami, ich codzienne czynności – od
porannego wstawania, śniadania, pójścia do pracy po dalsze perypetie
„Nasza młodsza siostra” została
w codziennym życiu. Rytm akcji spa- doskonale zrealizowana i zagrana.
jają tu w pewien sposób rytualne po- Prostota konstrukcji akcji połączona
siłki, spożywane, a właściwie celebro- tu została z wyrafinowaniem, z jakim
wane w tradycyjny japoński sposób. pokazane zostały siostrzane więzi
Siostry starają się bowiem żyć nowo- bohaterek. Dlatego film ten emanuje
cześnie, zachowując jednak szacunek pozytywnymi emocjami.
dla tradycji. Ważnym elementem ich
życia są krótkie modlitwy przed małymi domowymi ołtarzykami, nieod- Źródło: www.idziemy.pl
łącznymi w japońskiej tradycji sza11
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Kącik Misyjny

Zacni Bracia,

Konkurs na reportaż lub opowiaNiech jak najwięcej osób weźmie
danie – dla uczniów gimnazjów i szkół udział i dowie się o bł Janie Beyzymie
Dziś pragnę poinformować Was
ponad gimnazjalnych
- misjonarzu wśród trędowatych na
o Ogólnopolskim Konkursie LiteracMadagaskarze.
kim dla dzieci i młodzieży o bł. O. Ja- Szczegóły na:
nie Beyzymie organizowanym przez www.kofc.pl/przek/20160618
Piszę dużo wcześniej abyście moReferat Misyjny Prowincji Polski Pogli zaplanować sobie to wydarzenie
łudniowej Towarzystwa Jezusowego.
w swoich działaniach.
Karta zgłoszeniowa:
www.kofc.pl/przek/20160618a
Jak zawsze proszę o modlitwę
w intencji misji.

Polski Samarytanin
- bł. O. Jan Beyzym

Jeżeli Wasza Rada się zdecyduje Z braterskim pozdrowieniem
proszę zachęcić swoje dzieci, a także Vivat Jezus!
Konkurs na kartę z pamiętnika –
proszę o zorganizowanie akcji infor- Rafał Szczypta
dla uczniów szkół podstawowych
macyjnej w szkołach Waszej okolicy.

Nagrodzone Programy

Pomnik Dzieci Utraconych
W dniu Świętości Życia 25 marca
2015 roku, dzięki staraniom m.in. Rycerzy Kolumba z Rady 15527 udało się
doprowadzić do pierwszego w Słupsku pochówku Dzieci Utraconych. Od
razu też w środowiskach organizacji
chrześcijańskich powstał zamysł wybudowania na cmentarzu pomnika
Dzieci Utraconych. Rozważane były
różne sposoby zbierania na ten cel
funduszy. Rycerze Kolumba zaproponowali zgłoszenie tego projektu
w ramach budżetu partycypacyjnego
(obywatelskiego).
Pomysł ten został zaakceptowany
i do Urzędu Miejskiego został zgłoszony stosowny wniosek. W dniach 725 września 2015 odbywało się głosowanie. W niedzielę 13 września Rycerze Kolumba w 6 kościołach po
Mszach Św. rozdawali karty do głosowania i zachęcali do głosowania na
projekt - w formie papierowej bądź
elektronicznej przez internet.
W dniu 8 października zostały
ogłoszone
w y n i ki .
Projekt
„Zagospodarowania kwatery na Nowym Cmentarzu w Słupsku i budowa
pomnika Dzieci Utraconych” zajął
4 lokatę i uzyskał finansowanie
w wysokości ponad 70000 zł. W 2016
roku rozpoczęła się procedura konkursowa na projekt i wykonanie Pomnika Dzieci Utraconych na słupskim
cmentarzu.
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ło się z bardzo dużym odzewem braci
W związku z poważną chorobą, z innych rad.
z jaką zmierza się nasz brat Andrzej
Bracia Tomasz Pawlik i Krzysztof
Raczkowski (Wielki Rycerz Rady Rumiński cały swój wolny czas ponr 15622 przy Parafii Św. Antoniego święcają na pomoc i opiekę nad braw Tomaszowie Mazowieckim) oraz tem Andrzejem.
w myśl idei Miłosierdzia, Jedności
Parafialny Klub Sportowy
i Braterstwa Rycerze Kolumba Rady
15622 zwrócili się z apelem i prośbą
Orjone Ostojów
o pomoc finansową na dalsze Jego
POMYSŁ !
leczenie.
- stworzenie warunków do prawiU brata Andrzeja zdiagnozowano dłowego rozwoju fizycznego, emonowotwór (białaczkę). Od września cjonalnego i duchowego dzieci i mło2015r. Andrzej rozpoczął walkę z cho- dzieży w małej wiejskiej Parafii bez
robą. Dotychczasowe leczenie pole- zaplecza kulturalnego,
gało na zastosowaniu chemii podsta- stworzenie klubu sportowego,
wowej. Rokowanie powrotu do zdropozyskanie
funduszy na sprzęt sporwia jest możliwe jedynie po zaaplikotowy,
zbudowanie
zaplecza
waniu chemioterapii konsolidującej,
(magazynek,
boisko
do
piłki
nożnej,
która ma na celu ustabilizowanie reboisko
do
piłki
siatkowej
plażowej).
misji. Jest to bardzo silna chemioterapia połączona z naświetlaniem całego
REALIZACJA !
ciała w celu zniszczenia wszystkich
- powołano Parafialny Klub Spornieprawidłowych komórek nowotwotowy
Orjone Ostojów,
rowych wraz z nowym lekiem. Cały
proces leczenia jest bardzo kosztow- zgłoszono się do ogólnopolskieny i długotrwały. Rycerze Rady 15622 go programu Kluby Sportowe Oranprzy Parafii Św. Antoniego w Toma- ge ,
szowie Mazowieckim zorganizowali
- zakwalifikowano się do w/w protrzy zbiórki pieniędzy na leczenie,
gramu
co skutkowało otrzymaniem
jednak zebrane pieniądze zostały już
sprzętu
sportowego, strojów sportowydane na proces leczenia.
wych, materiałów do remontu magaRycerze Rady 15622 w Tomaszo- zynku (farby) o wartości ok. 25000 zł.
wie Mazowieckim zwrócili się również
- zbudowano boisko do piłki nożz apelem o dobrowolne oddawanie
nej,
krwi dla brata Andrzeja, które spotka-

Apel o pomoc dla brata
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- zbudowano boisko do siatkówki
plażowej,
przygotowano
i szatnię dla młodzieży,

magazynek
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Pomoc poszkodowanym
w wyniku wybuchu gazu
w bloku mieszkalnym

Do realizacji w/w programu Rycerze zaangażowali swoje żony i dzieci
oraz wielu parafian. Pozyskali, bądź
zakupili niezbędne materiały.

Przeprowadzono serię zbiórek do
puszek na rzecz ludzi poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu w bloku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu. Uzbierano
w sumie kwotę 53000 zł. Pomoc pieniężną otrzymało w sumie 15 rodzin
będących w potrzebie po wybuchu.

Stworzono drużyny piłkarskie
w dwóch kategoriach wiekowych,
które odnoszą sukcesy w Piłkarskiej
Lidze Ministranckie .

Rycerze Kolumba Rady 14023
im. Papieża Jana Pawła II
na rzecz swojej Świątyni

- znaleziono uprawnionych trenerów.

SUKCES !!!!
Cel osiągnięty !!!!

Zakres prac obejmował:
1- malowanie ławek wokół Świątyni

PODSUMOWANIE :

2- naprawa dachu oraz uszczelnianie
okien Świątyni
Mamy wspaniałą młodzież, otwartą na wolę Bożą, której trzeba pomóc
3- malowanie ogrodzenia wokół
aby tę Wolę zauważyła i jej nie odrzu- klombów przykościelnych
ciła !!!
4- przebudowa i adaptacja poA to jest zadanie nasze jako Ryce- mieszczeń przeznaczonych na sklepik
rzy.
przykościelny z dewocjonaliami
5- przygotowanie i urządzenie
pomieszczeń przeznaczonych na wy-

pożyczalnię sprzętu medycznego
(ortopedyczno - rehabilitacyjnego)
6- prace remontowo - gospodarcze na terenie Plebani
7- udział w pracach Stołu Parafialnego Parafii Bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie

Święto żony i męża
Dnia 13 lipca 2015 roku podczas
uroczystej Mszy Świętej Fatimskiej
pw. Świętego Kadłubka w Domaszowicach po raz pierwszy w Polsce
z inicjatywy Rycerzy Kolumba (Rada
nr 16128) wprowadzono na stałe
w tym dniu Święto żony i męża.
W związku z obchodami Święta zaproszone zostały wszystkie małżeństwa trwające w związku sakramentalnym na uroczystą eucharystię. Żony otrzymały od mężów po pięknej
róży oraz pocałunek. Następnie miał
miejsce wspólny poczęstunek i spotkanie przy plebani kościoła. Pragnieniem Rycerzy Kolumba z Rady nr 16128 jest, aby inne Rady Rycerskie
w naszym kraju w dniu 13 Lipca każdego roku również wprowadziły to
Święto dla małżeństw.

Pro-Life

Konferencja – Akcja życiu TAK II w ochronę życia oraz poruszyła za- ła, że od lat 50. ubiegłego wieku,
W Krakowie obrońcy życia spotkali się na konferencji „Akcja –
życiu TAK”.
Grażyna Kominek prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
powiedziała, że celem spotkania było
zastanowienie się, w jaki sposób pomóc nienarodzonemu dziecku, jego
rodzinie i matce, ażeby wiadomość
o poczęciu była radością, a nie wiązała się tylko z trudem.

gadnienie karalności kobiet w kontekście obecnej debaty na temat
wprowadzenia przepisów prawnych
chroniących życie poczętych dzieci.
„Żadna kobieta nie stwarza dziecka
sama, dziecko mają rodzice”, mówiła
prof. Półtawska ukazując w ten sposób wagę i odpowiedzialność za poczęte życie OBU rodziców – zarówno
matki, jak i ojca. Jedynym, według
profesor sposobem, aby opanować
ten problem to wychowywanie mężczyzn
do
odpowiedzialności.
„Zwrócenie uwagi na mężczyzn powinno wywołać pewną zmianę struktur (…) Nie można karać kobiety wtedy, kiedy ona podlega wpływowi
mężczyzny (…)”, tłumaczyła prof. Półtawska.

w których aborcja była powszechnie
dostępna, do teraz, mamy znacznie
mniej zabiegów przerwania ciąży.
Jednym z honorowych gości konferencji był Jakub Bałtroszewicz, Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności ‘One of us’.
Dr inż. Antoni Zięba opowiedział
o Krucjacie Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, a także o apostolstwie
i wspieraniu projektów pełnej ochrony życia poczętych dzieci.

W czasie konferencji zostały
przedstawione racje etyczne, medyczne i prawne, przemawiające za
wyeliminowaniem z ustawy chroniącej życie (z 7 stycznia 1993 r.) tzw.
Mszę św. uroczyście koncelebro„w yj ą tk ów”
d o p u sz c zaj ąc ych
wał JE ks. bp Jan Szkodoń.
Dr Anna Misztal Dwojak wygłosiła
„legalne” zabijanie nienarodzonych
referat
pt. „ Nie – względom eugedzieci.
nicznym i zdrowotnym jako wskaza- Źródło: www.pro-life.pl
Pani Prof. Wanda Półtawska mó- niom do aborcji”, w którym zauważywiła o zaangażowaniu się Jana Pawła
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Rok temu w czerwcu

Pamięć o walczących
za Ojczyznę

łości w dzisiejszym świecie. Warto
Konkurs wiedzy o patronie
pamiętać, że dzisiejszy świat potrzewśród młodzieży szkolnej
buje wierzących mężczyzn, będących
12 czerwca 2015 roku w kościele
świadectwem wiary i prawdziwych
pw. św. Maksymilana Kolbego odbyło
wartości i potrafiących skutecznie
się ogłoszenie wyników konkursu na
odpierać zakusy „tego świata” na sieopracowanie prezentacji multimedialbie i swoich bliskich.
nej „Co wiem o Błogosławionym Bronisławie Kostkowskim”.
Festyn we Włoszczowie

Z inicjatywy Ks. prałata Grzegorza
Karolaka i Rycerzy Kolumba z Ciechocinka powstał przed kościołem parafialnym pomnik „W Hołdzie Żołnierzom Wyklętym”. Został on odsłonięty i poświęcony przez biskupa włocławskiego Wiesława Meringa w odW niedzielę 21 czerwca 2015 roku,
pust parafialny Świętych Apostołów na placu przy Kaplicy w parafii bł. JóPiotra i Pawła – 29 czerwca 2015 r.
zefa Pawłowskiego we Włoszczowie,
Nocna Pielgrzymka mężczyzn odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany pod hasłem „RYCERZE KOdo Studzianny
LUMBA DZIECIOM”.
Idąc za przesłaniem słów „Gdzie są
Wśród atrakcji były występy artydwaj albo trzej zebrani w imię moje,
styczne
młodych gwiazd, pokazy tatam jestem pośród nich” /Mt 18,20/
neczne
oraz
teatralne. Rycerze zorgaRycerze Kolumba z Tomaszowa Manizowali
także
zawody sportowe.
zowieckiego
zorganizowali
pielMożna
było
m.in.
strzelać z łuku, rzugrzymkę mężczyzn do Matki Bożej
cać
do
celu
lub
zmierzyć
się ze skaŚwiętorodzinnej w Studziannie pod
kanką.
"Rycerska
Kuchnia"
serwowała
hasłem RODZINA ŻYJĄCA W PEŁNI.
ciasta
i
napoje
oraz
grillowane
kiełbaW programie był Apel Jasnogórski,
ski.
Te
i
inne
atrakcje
z
pewnością
Eucharystia i tematyczne konferencje. Tym samym Rycerze, korzystając integrują społeczność lokalną i dają
ze wsparcia Pana Boga i Maryi włą- pole do działania chętnym osobom.
czyli się w budowanie Cywilizacji Mi-

chętnie rady lokalne angażują się
i organizują Marsze dla Życia. Warto
przy ich okazji zadbać o zorganizowanie wystaw pro-life. Gotowe materiały można uzyskać kontaktując się
mailem na adres:

Konkurs z okazji setnej rocznicy
Błogosławionego - patrona Miasta
Słupska oraz Rady 15527 został zorganizowany z inicjatywy Rycerzy Kolumba przez Zespół Szkół Katolickich
w Słupsku przy współpracy z Parafią
Mariacką i Stowarzyszeniem Civitas
Christiana. Na konkurs wpłynęło 18
prac uczniów klas V i VI szkół podstawowych i gimnazjów.
Nagrody dla najlepszych autorów
prac wręczał Kapelan Rady Ks. Dziekan Zbigniew Krawczyk i Wielki Rycerz Rady 15527 Marek Ziętek, a podczas wydarzenia zgromadzeni uczniowie - także ci nie biorący udziału
w konkursie - mogli zapoznać się
z życiorysem Patrona.

Cieszy mnie ogromnie zaangażowanie rad lokalnych w organizację
pikników rodzinnych i parafialnych.
Dzięki tym inicjatywom zgromadzone
środki są przekazywane na cele charytatywne lub wsparcie wyjazdu na
Światowe Dni Młodzieży do Krakowa.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, z którymi tworzyłem
przez ostatnie dwa lata Pion Programowy. Dzięki zaangażowaniu wielu
osób udało się stworzyć kilka rozwiązań, które są stałym elementem
wsparcia dla rad lokalnych. Należą do
nich m.in.: newsletter pionu programowego, artykuły w Zbroi, płyty
z programami zgłaszanymi do Nagród Stanowych, programy wzorcowe przygotowane do rad lokalnych,
propozycje współpracy od innych
organizacji i możliwość pozyskiwania
gotowych materiałów, zwłaszcza
o tematyce prolife.

Chciałbym przypomnieć także
o możliwości wsparcia akcji Bilet dla
Brata. Wsparcia można udzielić wpłacając środki na konto: Fundacja Polska Rada Stanowa Rycerzy Kolumba/
Knights of Columbus, Warszawa ul.
Domaniewska 47, nr konta: 74 1020
4317 0000 5802 0293 4065 z dopiMiesiąc czerwiec to także czas skiem: Darowizna na cele statutowe wyjątkowej aktywności w radach. Bilet dla Brata.
Jestem dumny, że tak często i tak

Szczególne słowa wdzięczności
kieruję do Braci tworzących Pion Programowy. To dzięki Wam rady lokalne otrzymują wsparcie organizacyjne,
a efekty pracy widoczne są w społecznościach lokalnych, gdzie działają
Rycerze Kolumba. Dziękuję za wsparcie Konsultantom Rady Najwyższej,
Pionowi Członkowskiemu, Radzie
Stanowej - za zaufanie, którym mnie
obdarzyła, a przede wszystkim Wam

programy@rycerzekolumba.com

Zacni Bracia
Miesiąc czerwiec to czas podsumowań dokonań rad w trwającym
jeszcze Roku Bratnim. Zachęcam
wszystkie rady do zaktywizowania
działań i podjęcia próby spełniania
wymogów do osiągnięcia statusu
Najwybitniejszej Rady. Obserwując
podejmowane działania zachęcam do
złożenia formularzy SP7, które są niezbędne ze względów formalnych.
Proszę, aby zostały one przesłane do
Rady Najwyższej do 30 czerwca.
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Bracia, za każdą życzliwość, dobre Finansowy, który będzie służył
słowo i każdą radę, której mi udzielili- wsparciem zarówno Radzie Stanowej,
ście.
jak i radom lokalnym. Wszystkich
rycerzy, którzy chcieliby zaangażoO lipca rozpoczynam pełnienie
wać się w to działanie proszę o konobowiązków Skarbnika Stanowego.
takt mailowy na adres:
Zachęcam Was do kontaktu ze mną,
gdyż chciałbym stworzyć Komitet krzysztof.zuba@rycerzekolumba.com

Jednocześnie proszę Was o modlitwę, abym podołał powierzonym mi
obowiązkom.

ojca - świadka wiary mówiącemu synowi wprost, iż grzech jest grzechem?
Czy syn będzie szanował ojca - katolika zgadzającego się na to, iż ów syn
w jego domu lub w mieszkaniu wynajętym za jego pieniądze będzie sypiał
ze swoją partnerką? Ewangeliczny
syn marnotrawny, jak twierdził jego
brat, roztrwonił swój majątek z nierządnicami. Ale się opamiętał i wrócił
do domu. Bo ten dom był czysty,
a ojciec miał zasady moralne - choćby
taką, iż nigdy nie zaakceptowałby
życia cudzołożnego swojego syna.
Nie dlatego, że ten ojciec jest zatwardziały i niedzisiejszy, ale dlatego, iż
kocha swoje dziecko - a przez miłość
rozumie pokazanie synowi drogi wiodącej do życia wiecznego. Biblijny
Tobiasz swojemu synowi wskazał tę
drogę zawartą w słowach ojcowskiego błogosławieństwa. Przytoczmy to
błogosławieństwo.

waj ją obok mnie w jednym grobie!
Pamiętaj dziecko, na Pana przez
wszystkie dni twoje! Nie pragnij grzeszyć ani przestępować Jego przykazań! Nie odwracaj twarzy od żadnego
biedaka, a nie odwróci się od ciebie
oblicze Boga. Z tego co masz, według
twojej zasobności dawaj jałmużnę!
Strzeż się, dziecko, wszelkiej rozpusty, a przede wszystkim weź sobie
żonę z potomstwa twych przodków!
Zarobku jakiegokolwiek człowieka,
który by pracował u ciebie, nie zatrzymuj do jutra, a wypłacaj natychmiast. Uważaj na siebie dziecko, we
wszystkich swoich działaniach i okazuj dobre wychowanie w całym swoim postępowaniu! Czym sam się brzydzisz, tego nie czyń nikomu! W każdej
chwili uwielbiaj Pana Boga i proś Go,
aby twoje drogi były proste i aby doszły do skutku wszystkie twoje zamiary i pragnienia, ponieważ żaden
naród nie posiada mądrości, lecz
wszystko, co dobre, daje sam Pan
i kogo Pan chce, tego upokarza zgodnie ze swym zamiarem. A teraz, dziecko, pamiętaj o moich zaleceniach i nie
wymazuj ich z serca”.

Bracia Rycerze,
Wróćmy jeszcze raz do naszej
Konwencji Stanowej. Jeden z kapłanów na przykładzie księgi Tobiasza
poruszał temat ojcowskiego błogosławieństwa. Przez słowo ojca Bóg
błogosławi syna. Bez tego błogosławieństwa, szczególnie w dniu ślubu,
jesteśmy o wiele słabsi na naszej
przyszłej, wspólnej, małżeńskiej drodze. W oczywisty sposób tego błogosławieństwa nie ma, gdy młodzi ludzie żyją bez sakramentu ślubu. Bóg
nie będzie błogosławił cudzołóstwa.
Niestety wielu ojców akceptuje cudzołóstwo własnych dzieci, żyjących
w związkach pozamałżeńskich, uznając to za znak współczesnych czasów
czy wyraz wolności ( przecież mają już
po osiemnaście lat!). Czy syn potrzebuje
ojca
akceptującego
i „tolerancyjnego”, czy może jednak

Vivat Jezus !
Krzysztof Zuba
Dyrektor ds. Programowych

I rzekł Tobiasz swojemu synowi:
„Spraw mi piękny pogrzeb! Szanuj
swoją matkę i nie zapomnij o niej
przez wszystkie dni jej życia! Czyń to
co jej będzie miłe, i nie zasmucaj jej
duszy żadnym twoim uczynkiem!
Przypomnij sobie, dziecko, na jak liczne niebezpieczeństwa była ona naraVivat Jezus
żona z powodu ciebie, gdy cię w łonie
Witold Wielgos
swoim nosiła. A kiedy umrze, pocho-

Święty na czerwiec

Św. Antoni z Padwy
kapłan, doktor Kościoła
Ferdynand Bulonne urodził się
w Lizbonie w 1195 roku. W młodym
wieku wstąpił do kanoników regularnych w Coimbrze, gdzie na uniwersytecie zdobył gruntowne wykształcenie teologiczne. Przyjął imię Antoni.
Później przeszedł do franciszkanów,
aby głosić Ewangelię w Afryce. Skierowano go jednak do pracy w Europie. Apostołował jako kaznodzieja
ludowy we Włoszech i Francji. Wielki
dar wymowy, połączony z ascezą

ZBROJA

i duchowym żarem, gromadził wokół
niego tłumy. Działał na rzecz ubogich
i pojednania. Obdarzony wielu charyzmatami miał dar bilokacji, czytania
w ludzkich sumieniach, proroctwa.
Wykładał filozofię na uniwersytecie
w Bolonii. W 1230 roku przybył do
Padwy. Zmarł w tym mieście
13 czerwca 1231 roku. W niespełna rok
później został kanonizowany przez
Grzegorza IX. Pozostawił po sobie
dorobek pisarski, m.in. zbiór kazań
"Sermones". W 1946 roku Pius XII
ogłosił go doktorem Kościoła. Jest
patronem zakonów: franciszkanów,

antoninek oraz wielu bractw; Padwy
Lizbony, Padeborn, Splitu; dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych,
położnic, ubogich, podróżnych, ludzi
i rzeczy zaginionych. Na miejscu grobu II Sancto św. Antoniego wznosi się
potężna bazylika, jedno z najbardziej
popularnych sanktuariów w Europie.
Przeprowadzone w 1981 roku badania
szczątków Świętego ustaliły, że miał
190 cm wzrostu, twarz pociągłą, włosy ciemnobrązowe. Na kolanach wykryto cienkie pęknięcia, spowodowane zapewne długim klęczeniem.
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