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Prześlij materiały 
do nowego numeru 

Prosimy o przesyłanie materia-
łów do kolejnego numeru. 
 

Do tekstu prosimy załączać 
jedno zdjęcie o wyższej rozdziel-
czości (w przeciwieństwie do 
materiałów przesyłanych do 
publikacji w serwisie interneto-
wym, 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 prze-
słanych materiałów! 

ZBROJAW numerze 

Światowe Dni Młodzieży     2 
Słowo Delegata Stanowego     3 
Katecheza Kapelana      4 
Diecezja Świdnicka      5 
Pamięć po latach       6 
Dzień Męża i Żony       7 

Drogi Wolontariuszu ŚDM! 

Informujemy, iż pełnienie służby będzie trwało od dnia 24 lipca (niedziela) 
do 31 lipca (niedziela) włącznie. Prosimy, aby (bez względu na rodzaj wykupio-
nego pakietu) wszyscy Wolontariusze przybyli do Parafii pw. św. Jana Chrzci-
ciela NAJPÓŹNIEJ DO POŁUDNIA pierwszego dnia pełnienia służby, czyli 
w niedzielę 24 lipca. Zbiórka Wolontariuszy odbędzie się o godzinie 13:00. 

ODBIÓR PAKIETÓW 
Wolontariusze, którzy opłacili pakiet z zakwaterowaniem (W1) swoje pa-

kiety odbiorą na miejscu zakwaterowania. Wolontariusze, którzy opłacili pa-
kiet bez zakwaterowania (W2 i W3) swoje pakiety odbiorą w wyznaczonych 
przez Sekcję Wolontariatu miejscach. Pakiety będą wydawane na podstawie 
okazania dwóch dokumentów wygenerowanych z systemu: Listu potwierdza-
jącego zakwalifikowanie na wolontariat ŚDM i Potwierdzenia otrzymania 
płatności (oba do ściągnięcia w strefie użytkownika). 

SZKOLENIE 
Każdy Wolontariusz musi przejść obowiązkowe szkolenie z bezpieczeń-

stwa, pierwszej pomocy oraz z komunikacji i planu ŚDM. Szkolenie odbędzie 
się w Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w niedzielę 24 lipca po godzinie 13:00. Po 
przeprowadzonym szkoleniu, w tym samym miejscu odbędzie się przydział 
miejsc pełnienia służby oraz rozdanie identyfikatorów. 

NOCLEG 
Zakwaterowanie dla osób, które wykupiły pakiet W1 mieści się w Gimna-

zjum nr 9 przy ulicy Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie (200m od Parafii 
pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Dobrego Pasterza 117). 

Na miejsce noclegu każdy Wolontariusz musi wziąć: karimatę lub dmucha-
ny materac, śpiwór, poduszkę, ręcznik oraz przybory kosmetyczne (pasta 
i szczoteczka do zębów, żel/mydło w płynie itp.), inne artykuły niezbędne do 
nocowania w podstawowych warunkach. 

Informujemy także, iż zmianie uległa godzina Mszy otwarcia dla wolonta-
riuszy w tygodniu poprzedzającym ŚDM - odbędzie się ona w środę 20 lipca 
o godz. 18:00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. 

Janusz Gonciarz—Dyrektor ds. ŚDM 
e-mail: sdm@rycerzekolumba.com 
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Słowo Delegata Stanowego 

Zacni Kapelani Rad 

Bracia Rycerze, 

Rozpoczęty kolejny Rok Bratni 
przynosi ze sobą ogromną ilość za-
dań, które podejmujemy, by jeszcze 
pełniej realizować nasze cele. Warto, 
by każdy z nas przygotowując się na 
spotkanie z kandydatami do rycer-
stwa pamiętał, że Rycerze Kolumba 
w Polsce mają takie cele: 

1. Największa światowa organiza-
cja katolików świeckich pragnie sku-
piać mężczyzn i ich rodziny wokół 
idei: Miłosierdzia, Jedności, Brater-
stwa i Patriotyzmu                                                                                                          

2. Jesteśmy mostem łączącym po-
trzebujących z tymi , którzy chcą po-
magać                                                                

3. Droga do realizacji życiowych 
zadań mężczyzn wkraczających 
w dorosłe życie                                                  

4. Mamy konkretne i komplekso-
we propozycje dla wszystkich męż-
czyzn, które pobudzą ich aktywność 

i zaangażowanie ich w dzieło nowej 
ewangelizacji. 

Gdy mamy jasno nakreśloną dro-
gę, dużo łatwiej przychodzi nam za-
prosić w nasze szeregi katolickich 
mężczyzn. Może oczywiście rodzić się 
pytanie, jak zrealizować te cele? 
Z  czego mogę skorzystać na tej dro-
dze? Kto pomoże mi w pierwszych 
krokach? 

Rozpoczynamy ten Rok Bratni 
w 90. Radach Lokalnych i 25. Rejo-
nach. W każdym Rejonie obecny jest 
i służy pomocą przedstawiciel Naj-
wyższego Rycerza i Delegata Stano-
wego – Delegat Rejonowy. Jego do-
świadczenie i bezpośredni kontakt 
z Radą Stanową jest gwarancją 
wsparcia w każdej sytuacji. 

Dyrektor ds. Członkowskich Ro-
man Hawliczek ze swoim zespołem 
pomoże Ci w realizacji zadań związa-
nych z pozyskaniem nowych kandy-
datów, przygotowaniem ich oraz 
wprowadzeniem w nasze szeregi.  

Dyrektor ds. Programowych Jan 
Malik kierując swoim zespołem inspi-
rował będzie Twoją Radę do realizacji 
zadań programowych, dostarczając 
pomysłów dzieł charytatywnych. 

W czasie czerwcowego spotkania 
Delegatów Stanowych, Najwyższy 
Rycerz Carl Anderson zwrócił uwagę 
na znaczenie rozpoczętego programu 
realizowanego w naszych Radach 
– „Budowanie Kościoła Rodzinnego. 
Wzmacnianie życia parafii”.  Jest to 
droga realizacji celów, które wyzna-
czyliśmy sobie na następne lata. 
Wspólnie z naszymi Kapelanami, dba-
jąc także i o nasze rodziny skupione 
wokół parafii, przyczynimy się do 
odbudowy wspólnoty w naszych śro-

dowiskach. Podejmujmy zatem inicja-
tywy odnowy przyrzeczeń małżeń-
skich, zaprośmy rodziny z parafii na 
wspólne nabożeństwo różańcowe 
w październiku połączone ze świa-
dectwem małżonków Rycerzy, za-
wierzmy wreszcie nasze rodziny Naj-
świętszej Rodzinie w pierwszą nie-
dzielę po Bożym Narodzeniu. 

Najwyższy Rycerz  w słowach 
skierowanych do Delegatów Stano-
wych stwierdził  „na zasadzie atrak-
cyjności mężczyźni wstępują w szere-
gi Rycerzy Kolumba. Musimy być ta-
kimi mężczyznami, jakimi inni chcą 
być: mężczyznami, którzy stoją 
w obronie słusznej sprawy, mężczy-
znami, którzy nie rzucają słów na 
wiatr, mężczyznami, którzy praktyku-
ją działalność charytatywną, która 
ewangelizuje. To jest właśnie nasza 
największa atrakcyjność - my sami”. 
Trafność tej myśli otwiera przed nami 
obraz oczekiwań tych, których zapra-
szamy w nasze szeregi. 

Święty Wojciech, którego obrali-
śmy za patrona bieżącego roku, niech 
towarzyszy każdemu z nas. Uczmy 
się od niego odważnego świadectwa  
wiary. Niech on będzie inspiracją 
w podejmowanych kolejnych dziełach 
miłosierdzia. 

Pamiętając w modlitwie o licznych 
Waszych troskach, proszę, byście 
pamiętali o sprawach naszej Ojczyzny 
i o Rycerzach Kolumba. 

Z rycerskim pozdrowieniem 
 
Vivat Jezus! 
 
Andrzej Anasiak 
Delegat Stanowy  
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 
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Katecheza 52 
lipiec-sierpień 2016 

 

Drodzy Bracia Rycerze, 

punkt 22 Adhortacji „Familiaris 
consortio” zwraca naszą uwagę na 
prawa i obowiązki kobiety w małżeń-
stwie i rodzinie. Zanim się pochylimy 
nad tym zagadnieniem należy zwró-
cić uwagę na to, że mowa tu jest jed-
nocześnie o prawach i obowiązkach, 
ponieważ one zawsze występują ra-
zem. W żadnej sprawiedliwej wspól-
nocie ani w żadnym sprawiedliwym 
porządku moralnym czy prawnym nie 
ma nigdy jedynie samych praw, albo 
jedynie samych obowiązków. Ponie-
waż chrześcijańska wizja małżeństwa 
i rodziny jest oparta na sprawiedliwo-
ści, także tu nie można sobie wyobra-
zić, by występowały albo same prawa 
albo same obowiązki, albo żeby pa-
nowała pomiędzy nimi jakaś niespra-
wiedliwa dysproporcja. 

Adhortacja podkreśla równość 
w prawach i obowiązkach męża i żony 
(co jednak nie oznacza, że małżonko-
wie mają się w swych obowiązkach 
dublować). Równość ta ma swe źró-
dło w dziele stworzenia. Pan Jezus 
rozmawiając z faryzeuszami, którzy 
mówią, że mąż może oddalić żonę, 
zwraca im uwagę, że było to rozwią-
zanie dane ze względu na zatwardzia-
łość ich serc, ale że na początku tak 
nie było. W ten sposób każe nam 
Chrystus zwrócić uwagę na dzieło 
stworzenia, na Boży zamysł związany 
z małżeństwem i rodziną, zamysł, 
który został później zniekształcony 
w wyniku grzechu pierworodnego. 
Do tego początku także ciągle 
w swym nauczaniu będzie się odwo-
ływał św. Jan Paweł II w swojej reflek-
sji na temat małżeństwa, znanej po-
wszechnie jako wykład teologii ciała. 

Tak więc owo szukanie uzasadnie-
nia na początku, a więc w opisie 
stworzenia człowieka ma w teologii 
głębokie uzasadnienie, zwłaszcza jeśli 

spojrzymy na fakt, że poprzez swe 
dzieło odkupieńcze Chrystus zapo-
czątkował nowe stworzenie, które 
nawiązuje do tego pierwszego, które 
miało miejsce u początku dziejów. My 
zaś jako zaproszeni przez Boga wcho-
dzimy w Chrystusowe dzieło poprzez 
chrzest św. i naszym zadaniem staje 
się uczestnictwo w nowym stworze-
niu (w porządku, który nawiązuje do 
początku dziejów) a naszym zada-
niem staje się przemiana świata, 
w którym żyjemy w taki sposób, by 
przywracać w nim Boży zamysł zwią-
zany ze stworzeniem, w tym także ze 
stworzeniem człowieka.  

Cóż więc takiego było w tym za-
myśle? Jest w nim właśnie zasadnicza 
równość pomiędzy mężczyzną i ko-
bietą, której wyrazem jest wspomnia-
ny w Adhortacji sprawiedliwy podział 
praw i obowiązków w małżeństwie 
i rodzinie. Kiedy otworzymy karty 
Pisma Świętego, pierwsza księga, 
Księga Rodzaju, zawiera opis stwo-
rzenia kobiety:„ Potem Pan Bóg 
rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczy-
zna był sam, uczynię mu zatem odpo-
wiednią dla niego pomoc». Ulepiwszy 
z gleby wszelkie zwierzęta lądowe 
i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg 
przyprowadził je do mężczyzny, aby 
przekonać się, jaką on da im nazwę. 

Każde jednak zwierzę, które określił 
mężczyzna, otrzymało nazwę "istota 
żywa". I tak mężczyzna dał nazwy 
wszelkiemu bydłu, ptakom powietrz-
nym i wszelkiemu zwierzęciu polne-
mu, ale nie znalazła się pomoc odpo-
wiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan 
sprawił, że mężczyzna pogrążył się 
w głębokim śnie, i gdy spał wyjął jed-
no z jego żeber, a miejsce to zapełnił 
ciałem.  Po czym Pan Bóg z żebra, 
które wyjął z mężczyzny, zbudował 
niewiastę. A gdy ją przyprowadził do 
mężczyzny, mężczyzna powiedział: 
«Ta dopiero jest kością z moich kości 
i ciałem z mego ciała!»” (Rdz 2). 

W opisie tym zawarta jest owa 
fundamentalna prawda dotycząca 
Bożego zamysłu odnośnie relacji mię-
dzy mężczyzną a kobietą. Nie ma tu 
co prawda użytych słów mówiących 
wprost o równości i równych pra-
wach, ponieważ Boży zamysł jest od-
dany przy pomocy obrazu, jakim jest 
żebro, z którego Bóg „zbudował” nie-
wiastę. Żebro jest częścią ciała, która 
pochodzi z okolic serca. Serce symbo-
lizuje miłość. Także fakt, iż mowa jest 
o żebrze a nie o głowie czy na przy-
kład o kości z kończyny dolnej ma 
swoją wymowę. Głowa jako tworzy-
wo dla uformowania kobiety ozna-
czałoby jej panowanie nad mężczy-
zną, natomiast kość z kończyny dol-
nej – poddanie kobiety mężczyźnie. 
Tymczasem Księga Rodzaju mówi 
o żebrze. Nie jest to fantazja Autora 
Księgi Rodzaju, lecz przemyślany 
przekaz, który oddaje w ten sposób 
prawdę o podstawowej równości po-
między kobietą i mężczyzną, podkre-
ślając jednocześnie, że taki właśnie 
jest zamysł Boga odnośnie wzajem-
nej relacji mężczyzny i kobiety. 

Jako Rycerze chcemy nieść Boga 
i realizować Jego wolę wszędzie tam, 
gdzie Bóg nas posyła, gdzie żyjemy 
i pracujemy, a także gdzie odpoczy-
wamy. Takimi miejscami są nasze ro-
dziny oraz spotkania z krewnymi 
i przyjaciółmi. Jest to więc doskonała 

Katecheza Kapelana 

Ks. dr hab. Tomasz Kraj 
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okazja do dawania świadectwa o Bo-
gu i Jego zamyśle odnośnie relacji 
mężczyzna – kobieta; jest to okazja 
do tego, by to czynić nie tylko słowa-
mi, ale przede wszystkim naszym 
zachowaniem. 

 
Wszystkie katechezy są dostępne 
na stronie: 
www.RycerzeKolumba.com 

Diecezja Świdnicka 

Niedawno, bo 28 czerwca 2016 r., 
odbyła się w Diecezji Świdnickiej 
pierwsza ceremonia przyjęcia męż-
czyzn do Zakonu Rycerzy Kolumba . 
Jest to dobra okazja, by lepiej poznać 
tę Diecezję. 

24 lutego 2004 Jan Paweł II, po 
konsultacjach nuncjatury apostolskiej 
w Polsce, dokonał wyboru Świdnicy 
(spośród Nysy, Wałbrzycha i Kłodz-
ka) na stolicę nowej diecezji na Dol-
nym Śląsku. Zrealizował w ten sposób 
założenia bulli Totus Tuus Poloniae 
populus. Nowa diecezja powstała 
z połączenia 13 dekanatów archidie-
cezji wrocławskiej i 8 dekanatów die-
cezji legnickiej. Pierwszym biskupem 
diecezjalnym Jan Paweł II mianował 
ks. inf. Ignacego Deca, dotychczaso-
wego rektora Papieskiego Wydziału 
Teologicznego we Wrocławiu, który 
nadal sprawuje swoją funkcję. Patro-
nem Diecezji Świdnickiej jest św. Sta-
nisław. Główną świątynią Diecezji jest 
Katedra św. Stanisława i św. Wacława 

w Świdnicy. Inną ważną świątynią 
w Diecezji jest Kolegiata NMP Bole-
snej i Aniołów Stróżów, mieszcząca 
się w Wałbrzychu. Herb utworzonej 
25 marca 2004 roku Diecezji Świdnic-
kiej jest herbem pierwszego biskupa 
ordynariusza Diecezji, bpa Ignacego 
Deca. Tylko pierwszy biskup nowo 
powstałej diecezji ma przywilej two-
rzenia i daje początek tradycji, na da-
nym obszarze, gdzie dotychczas nie 
erygowano diecezji. Otwarte Pismo 
Święte w herbie  świadczy o tym, że 
Słowo Boże jest żywe i stanowi nieza-
chwiany autorytet. Promienie nawią-
zują do ikonografii obrazu "Jezu ufam 
Tobie" z objawień s. Faustyny Kowal-
skiej. Godło z pola prawego jest wize-
runkiem z XIV- wiecznego obrazu 
Matki Bożej Świdnickiej, zwanej nie-
kiedy "Panią w słońcu", który znajdu-
je się w kościele katedralnym. Postać 
biskupa, rzeźba z tegoż kościoła, 
przedstawia św. Stanisława.  

Po raz pierwszy Świdnicę nazwano 
miastem (civitas) w dokumencie po-
chodzącym z 1267 roku. W tym czasie 
Świdnica wchodziła w skład Księstwa 
Wrocławskiego. W 1290 r. Bolko I 
Surowy podniósł miasto do rangi sto-
licy Księstwa. Książę ten stał się zało-
życielem dynastii Piastów Świdnic-
kich. W latach 1290–1392 Świdnica 
była stolicą niezależnego Księstwa 
Świdnicko-Jaworskiego, którym rzą-
dzili książęta piastowscy i które uczy-
nili jednym z najpotężniejszych na 
Śląsku. Dzięki tym sprzyjającym oko-
licznościom Świdnica rozwijała się 
szybko, dynamicznie rozwijało się 
rzemiosło oraz handel. Pod koniec 

panowania Bolka II, w 1368 roku Księ-
stwo rozciągało się od Czech po Wiel-
kopolskę, Górny Śląsk i przedmieścia 
Berlina. Miasto Świdnica słynęło 
z produkcji piwa. W Pradze, Toruniu, 
Wrocławiu, Brzegu, Oleśnicy, Heidel-
bergu, Pizie czy Krakowie istniały 
specjalne „Piwnice Świdnickie” gdzie 
to wyśmienite piwo serwowano. Jed-
nak miasto słynęło także z innych 
wyrobów takich jak noże, sukno, 
płótna. Odbywały się tutaj także duże 
targi bydła. Rozwijało się także wi-
niarstwo. U schyłku XIV wieku Świd-
nica była drugim miastem na Śląsku 
po Wrocławiu, posiadając 0,9 km² 
i 6 tysięcy mieszkańców. Panowanie 
Czech objęło lata 1392–1742 (350 lat). 
Było ono wynikiem zawartego ukła-
du sukcesyjnego przez Bolka II. Trak-
tat ten mówił, iż w razie jego bezpo-
tomnej śmierci władze przejmują Cze-
si. W  granicach Prus i Niemiec miasto 
znajdowało się w latach 1743-1945 
(202 lata).  

Pierwsi Rycerze Kolumba rozpo-
częli działanie w Diecezji Świdnickiej 
przy Parafii p.w. św. Franciszka z Asy-
żu, Domie Stowarzyszenia Apostol-
stwa Katolickiego Księży Pallotynów. 
Jednym z  pierwszych rycerzy w Die-
cezji Świdnickiej został proboszcz 
Parafii Czcigodny Ksiądz Piotr Kope-
ra. Nieocenioną pomoc w promocji 
Zakonu Rycerzy Kolumba, jak zawsze, 
otrzymaliśmy od Czcigodnego Ks. 
Andrzeja Sobaszka, również palloty-
na, który od niedawna pracuje 
w Wałbrzychu. 

Leszek W. Waksmundzki 
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Pamięć po latach 

Suma odpustowa 
Dwudziesty dziewiąty dzień 

czerwca, to dla ciechocińskiej wspól-
noty parafialnej dzień szczególny. 
Bowiem w tym dniu Kościół wspomi-
na dwóch wielkich apostołów Święte-
go Piotra i Świętego Pawła, którzy są 
patronami parafii. Odpust przeżywa-
ny jest co roku bardzo uroczyście, 
gromadząc wiernych i gości na Eu-
charystii.  

W tym roku uroczystej sumie od-
pustowej przewodniczył Jego Emi-
nencja Zenon Kardynał Grocholewski 
z Watykanu, który w tych dniach 
przebywa w Ciechocinku. Koncele-
browali: Pasterz diecezji włocławskiej 
Jego Ekscelencja biskup Wiesław 
Alojzy Mering, biskup pomocniczy 
diecezji włocławskiej Stanisław Gę-
bicki oraz księża goście, wśród któ-
rych byli ks. prałat Wojciech Frątczak 
wikariusz generalny diecezji włocław-
skiej i ks. prałat Artur Niemira kanc-
lerz kurii włocławskiej. Na Eucharystii 
obecni byli przedstawiciele Bratnich 
Kościołów, władz państwowych i sa-
morządowych. Swoją obecnością za-
szczycili nas też  Tomasz Wawrzko-
wicz Sekretarz Stanowy Rycerzy Ko-
lumba w Polsce i Janusz Palczewski 

Delegat Rejonowy Rycerzy Kolumba 
Rejonu 10 oraz Rycerze Kolumba Ra-
dy im. Św. Jana Pawła II w Ciechocin-
ku na czele z Wielkim Rycerzem Eu-
geniuszem Rakoca. Eucharystię 
uświetniła orkiestra Wojska Polskie-
go Garnizonu Toruńskiego oraz 
Sztandar Wojska Polskiego. 

Pasterz diecezji w słowie wstęp-
nym do liturgii wyraził swoją radość 
z obecności księdza Kardynała i pod-
kreślił, iż odpust przeżywany w uro-
czystość największych apostołów jest 
znakiem Bożego miłosierdzia. Zapo-
wiadając zaś poświęcenie tablicy 
ufundowanej dla upamiętnienia 
mieszkańców Ciechocinka zamordo-
wanych przez NKWD w 1940 roku 
w Katyniu i innych miejscach kaźni, 
wskazał, iż jest ona wyrazem naszej 
pamięci, „pamięci, której nigdy dosyć, 
i nigdy dosyć mówienia o tym”. 

W homilii ksiądz Kardynał przybli-
żył postaci świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła zwracając uwagę, iż święty 
Paweł najpierw był prześladowcą 
Kościoła, a święty Piotr zaparł się 
Chrystusa. Jednakże doświadczywszy 
Bożego miłosierdzia obaj stali się 
świętymi. To właśnie Bożego miło-
sierdzia szczególnie doświadczamy 
w tym czasie, kiedy przeżywamy 
ogłoszony przez Papieża Franciszka 
Rok Miłosierdzia. 

Po modlitwie po Komunii Św. na-
stąpiło uroczyste odsłonięcie i po-
święcenie tablicy upamiętniającej 
mieszkańców Ciechocinka zamordo-
wanych przez NKWD w 1940r. w Ka-
tyniu i innych miejscach kaźni. Odsło-
nięcia tablicy dokonał Pasterz diecezji 

włocławskiej Wiesław Alojzy Mering, 
a poświęcenia Zenon Kardynał Gro-
cholewski. W modlitwie poświęcenia 
ksiądz Kardynał modlił się by „słowa 
wyryte w kamieniu utrwaliły w pa-
mięci i przypominały pokoleniom Po-
laków o cenie miłości Boga i Ojczy-
zny”. Prosił także, by „Bóg odpuścił 
nam nasze winy, jak i my odpuszcza-
my tym, którzy przeciw nam zawinili”. 
Okolicznościowe modlitwy wypowie-
dzieli także przedstawiciele Bratnich 
Kościołów. Ks. mitrat Mikołaj Hajdu-
czenia z Kościoła Prawosławnego i ks. 
Michał Walukiewicz z Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego. Następnie 
złożono wieńce i wiązanki oraz od-
śpiewano hymn Boże coś Polskę. 

Apel Poległych 
Po zakończonej Mszy świętej 

przed parafialną świątynią odbył się 
Apel Poległych przygotowany i prze-
prowadzony przez Kompanię Hono-
rową Wojska Polskiego z Garnizonu 
toruńskiego. Apel poległych rozpo-
częły okolicznościowe przemówienia. 
Jako pierwszy głos zabrał prezes To-
warzystwa Przyjaciół Ciechocinka Pan 
Marian Gawinecki, który przybliżył 
historię powstania tablicy upamięt-
niającej następujące osoby z Ciecho-
cinka, których nazwiska zostały po-
twierdzone przez dokument IPN. Ty-
mi osobami są:  

por. rez. Anicet Tadeusz Pawelec  
por. rez. Stanisław Antoniak  
ppor. rez. Stefan Felicjan Dembicki  
por. rez. Natan Jelenkiewicz 
post. pp. Stanisław Kalinowski  
ppor. rez. Jan Mejster 
por. rez. Stefan Mejster 
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Następnie przemówił burmistrz 
miasta Ciechocinka Pan Leszek Dzier-
żewicz, wskazując na kontekst histo-
ryczny zbrodni katyńskiej i przywra-
canie prawdy o niej pamięci następ-
nych pokoleń. Jako ostatnia głos za-
brała Pani Poseł na Sejm Rzeczypo-
spolitej Joanna Borowiak, która we 
wzruszającym przemówieniu ukazała 
miłość do Ojczyzny tych, którzy za 
Nią oddali swoje życie. Często ich siła 
miała swoje źródło w wierze, nadziei 
i miłości. 

Apel poległych odbył się według 
procedury wojskowej. Odczytano 
imiona i nazwiska poległych za Ojczy-
znę i w jej obronie. Oddano trzy salwy 
honorowe, a na zakończenie uczest-
nicy wysłuchali wiązanek pieśni woj-
skowych wykonanych przez orkiestrę 
wojskową Garnizonu Toruń. 

Ks. Rafał Zatorski 

13 lipca - Dzień Męża i Żony 
Zacni Bracia! 

W kalendarzu jest wiele ustano-
wionych dni, w których obchodzimy 
często kontrowersyjne święta, ale 
potrzeba takich dni jak Dzień Męża 
i Żony - święta, z którym utożsamiać 
się będą małżonkowie, którzy złożyli 
sobie wzajemną przysięgę przed Bo-
giem i pragną w niej trwać do końca 
życia.  

Prawdziwy i trwały związek kobie-
ty i mężczyzny musi być przypieczę-
towany Sakramentem Małżeństwa, 
który jest początkiem nowej rodziny, 
gdzie wychowują się dzieci. Jest to 
najmniejsza komórka społeczna, któ-
ra musi być szczególnie chroniona. 
Aby rodzina była silna, małżonkowie 
muszą wciąż dbać i pielęgnować swo-
ją miłość, a także zachować wzajemną 
wierność.  

W związku z tym chciałbym za-
chęcić do świętowania Dnia Męża 
i Żony. 

Oczywiście nadal pamiętamy, że 
najważniejszym świętem małżonków 
jest każda rocznica ich ślubu, którą 
świętować powinni szczególnie uro-
czyście. 

Dzień Męża i Żony obchodzony 
jest 13 lipca każdego roku, tj. w dzień 
zawarcia małżeństwa rodziców Świę-
tej Tereski od Dzieciątka Jezus, także 
świętych: Zeli i Ludwika Martin. 

Niech wspólne wypraszanie przez 
małżonków łask u Boga będzie w tym 
dniu owocowało trwałością i święto-
ścią małżonków i ich rodzin. Niech 
będzie to radosny dzień małżonków 
i całych rodzin. 

W tym wyjątkowym dniu małżon-
kowie powinni odnosić się do siebie 
szczególnie ciepło i przeżyć go najle-
piej jak potrafią. 

Niech małżonkowie wybiorą się 
w tym dniu na spacer, do kina, czy na 
wspólną kolację, a przy wspólnej mo-
dlitwie wieczornej niech wypraszają 

potrzebne dla siebie łaski przez wsta-
wiennictwo świętych: Zeli i Ludwika 
Martin. Bo skoro im udało się wycho-
wać pięć córek, z których każdą Bóg 
wezwał do swojej służby, a między 
nimi św. Tereskę, oraz oni sami doszli 
do świętości, to na pewno takie mał-
żeństwo wie jak poradzić sobie 
z obecnymi problemami i dojść na 
końcu życia do Boga. Bo jako mał-
żonkowie jesteśmy za siebie odpo-
wiedzialni. Proszę, zachęcajmy 
wszystkich małżonków do świętowa-
nia Dnia Męża i Żony. 

W tym dniu przyjdź do Jezusa, 
podziękuj za swoją Żonę, za swojego 
Męża. 

Przyjdź i poproś Jezusa, by wypro-
stował może pokręcone drogi Twoje-
go życia małżeńskiego. 

 
Vivat Jezus! 
Rafał Szczypta—DD4 


