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ZBROJA
ZBROJA
jest
e-biuletynem
informacyjnym
wydawanym
przez Radę Stanową Rycerzy
Kolumba w Polsce. Bezpłatnie
można go pobrać ze strony internetowej:
www.RycerzeKolumba.com

We wtorek 2 sierpnia 2016 roku o godz. 9:37

ks. kard. Franciszek Macharski
– kapelan stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce,
metropolita krakowski w latach 1979-2005,
odszedł do Pana.
Z wdzięcznością za wszystkie lata Jego posługi,
trwamy na modlitwie i razem z Nim powtarzamy:
Jezu, ufam Tobie!
Ś.P. Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski spoczął w Katedrze na Wawelu
w krypcie Biskupów Krakowskich.

•••
Redaktor Naczelny:
br. Andrzej Anasiak KofC

Delegat Stanowy

Redakcja:
ks. Tomasz Kraj KofC
br. Krzysztof Orzechowski KofC
br. Jaromir Kwiatkowski KofC
br. Piotr Ładoś KofC
E-mail:
zbroja@rycerzekolumba.com

W uroczystościach pogrzebowych towarzyszyli Mu Rycerze Kolumba, którzy
przybyli do Krakowa z całej Polski. Bracia przenieśli trumnę z pałacu biskupiego do kościoła Ojców Franciszkanów, gdzie pełnili wartę przy zmarłym
Kapelanie. Towarzyszyli Mu w kondukcie pogrzebowym i samym pogrzebie
na Wawelu.

W numerze
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Katecheza Kapelana
Musical o życiu Jana Pawła II
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Prześlij materiały
do nowego numeru
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Prosimy o przesyłanie materiałów do kolejnego numeru.
Do tekstu prosimy załączać
jedno zdjęcie o wyższej rozdzielczości (w przeciwieństwie do
materiałów przesyłanych do
publikacji w serwisie internetowym, gdzie może być więcej zdjęć
i powinny mieć szerokość 1200
pikseli).
Materiały do e-biuletynu prosimy
przesyłać na adres e-mail:

zbroja@rycerzekolumba.com

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i poprawiania przesłanych materiałów!
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Słowo Delegata Stanowego

Zacni Kapelani Rad
Bracia Rycerze,

"Nosicielka czułej i miłosiernej
miłości Boga" - pod tym hasłem

przez osiem dni odbywało się rzymskie świętowanie i przygotowanie do
kanonizacji Matki Teresy z Kalkuty.
W tym szczególnym Nadzwyczajnym
Roku Świętym Miłosierdzia otrzymujemy kolejny prezent w postaci nowej
świętej – Świadka Miłosierdzia. Czyż
możemy, my Rycerze Kolumba, być
bardziej obdarowani? Wielu z nas
doskonale pamięta postać urodzonej
w 1910 roku w albańskiej rodzinie
Agnes Bojaxhiu, która spędziła zdecydowanie większą część życia, czyniąc dzieła miłosierdzia w Kalkucie.
Gdy prześledzimy jej życie, zwłaszcza
okres dorastania szybko zauważymy,
że miłości do ubogich uczyła się od
swoich rodziców. Ojciec, który dba
o utrzymanie materialne i otacza czu-
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łością żonę i dzieci. Matka, która znajdując ubogich w swoim otoczeniu
wspólnie z dziećmi odwiedza i wspiera ich w potrzebie. Czy potrzeba lepszej lekcji miłosierdzia? Agnes podpatruje, uczy się rozróżniać ludzi i odkrywać ich potrzeby. To wszystko,
wzmocnione szczerą modlitwą i głęboką wiarą, prowadzi ją na drogę do
świętości. Idea kościoła rodzinnego,
realizowana w domu rodzinnym Matki Teresy była fundamentem i siłą
w realizacji powołania do służenia
najuboższym. W najtrudniejszych
momentach swojej posługi wraca
myślami do tych wszystkich dobrych
czynów, które dokonywała jej mama
i szuka oparcia w bezgranicznym zaufaniu Bogu.

z innymi, zwłaszcza tymi, którzy zbłądzili. Zaprośmy ich, by zbliżyli się do
miłosiernego Boga obecnego w Kościele. To zadanie dla każdego Rycerza Kolumba.
Każdego dnia mamy okazję, by te
zadania wypełniać osobiście. Jako
wspólnota mężczyzn i naszych rodzin
ze zdwojoną siłą możemy realizować
dzieła miłosierdzia, pomagać, dawać
świadectwo oraz zapraszać do kroczenia drogą Nowej Ewangelizacji.

Wykorzystajmy dobrze ten czas
wzbogacony obecnością Papieża
Franciszka w otoczeniu młodych
z całego świata. W tej doskonałej atmosferze, wzmocnieni licznymi dziełami podejmowanymi w okresie wakacyjnych urlopów z jeszcze większą
Jego Eminencja Kardynał Donald
aktywnością wkraczamy w intensywWuerl Arcybiskup Waszyngtonu
ny czas realizacji zadań.
w homilii wygłoszonej we Mszy Świętej podczas Najwyższej Konwencji
Dziękuję za Wasze zaangażowanie
Rycerzy Kolumba zatrzymał się na w przebieg Światowych Dni Młodziechwilę nad zadaniami uczestników ży, szczególnie tym z Was, którzy
Nowej Ewangelizacji. Każdy z nas po- pełnili służbę wolontariatu we
winien najpierw pogłębić swoją wła- wszystkich miejscach w Krakowie
sną wiarę. Dotyczy to zarówno ob- i Częstochowie.
szaru intelektualnego jak i duchowePamiętając o modlitwie, proszę
go. Korzystajmy zatem z dostępnych
jednocześnie o pamięć w potrzebach
materiałów informacyjnych i zadbajnaszej Ojczyzny i Rycerzy Kolumba.
my o głębszy rozwój duchowy. Radość z daru wiary powinna być potwierdzona gotowością świadectwa.
Z rycerskim pozdrowieniem
A najlepszym świadectwem naszej
wiary są słowa wypowiadane i realizowane dzieła. Jest jeszcze jedno za- Vivat Jezus!
danie. Pogłębianie wiary i nasze świadectwo wiary powinny dokonywać Andrzej Anasiak
się nie tylko w Roku Miłosierdzia. Delegat Stanowy
Musimy się nimi dzielić każdego dnia Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
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Katecheza Kapelana
Katecheza 53
wrzesień 2016
Drodzy Bracia Rycerze,
W Adhortacji „Familiaris consortio” Jan Paweł II mówi o równej godności kobiety i mężczyzny. Mówi też
o równych prawach i obowiązkach.
W numerze 23 tego ważnego dokumentu zwraca uwagę na pracę kobiety: żony i matki. Ta praca, jej wymiar,
także winien być widziany w tym
kontekście. Co to oznacza? Nierzadko
bywa, że kobieta pracuje na dwóch
(a bywa, że i więcej) etatach, z których jeden jest w domu a drugi gdzieś
poza domem. Ten etat w domu to
gotowanie, pranie, sprzątanie a nieraz
i zakupy, opieka nad dziećmi, zwłaszcza jeśli są one jeszcze małe – a potem praca poza domem; ta praca,
która wiąże się z zarabianiem pieniędzy. Nieraz słyszy się, że kobieta pracująca w domu, jako matka wychowująca dzieci i prowadząca dom gospodyni, pytana gdzie pracuje, mówi,
że nigdzie, albo że nie pracuje. A przecież to nieprawda, bo ta kobieta pracuje, często bardzo ciężko i w niespotykanym na rynku pracy wymiarze
czasowym. Dlatego stwierdzenie, że
kobieta ta nie pracuje jest jakimś wyjątkowym kłamstwem.
Czasy komunistyczne, kiedy ludzie
zarabiali bardzo mało, zmuszały
wszystkich do pracy, a więc zarówno
mężczyzn, jak i kobiety. Z tamtych też
czasów pochodzi owo stwierdzenie,
że jeśli kobieta nie udziela się zawodowo poza domem, to nie pracuje.
Tamte czasy już minęły i trzeba po-
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staje, by w ten sposób wyrazić swą
miłość do męża i do dzieci. Jej decyzja
i cicha, wierna realizacja przyjętego
zobowiązania, nie oznacza, że mamy
tego nie dostrzegać, nie widzieć i nie
doceniać; a już zupełnym nieporozumieniem jest sytuacja, w której mąż
nie widzi, że już nie żyjemy w czasach
minionego ustroju i że żona prowadząca dom także wykonuje pracę,
często cięższą niż on sam. Jeśli natomiast miałaby miejsce jakaś rażąca
niesprawiedliwość w tej dziedzinie, to
na pewno ją najpierw należałoby usunąć. Nieraz bowiem zastanawiamy się
nad tym, jaki niesprawiedliwy jest ten
świat i chcemy go naprawiać, nie doKs. dr hab. Tomasz Kraj
strzegając, że sami możemy być przyczyną niesprawiedliwości, która się
wrotu normalności w tym zakresie. dzieje bardzo blisko nas – w naszym
Mając pewne doświadczenia, zwłasz- domu.
cza z Włoch, wspominam pojawiające
Jako Rycerze Kolumba mamy być
się czasem zapytanie: „Gdzie pani
dobrymi
chrześcijanami, wiernymi
pracuje?” i odpowiedź: „Jestem gouczniami
Chrystusa, posłusznymi
spodynią domową” (Sono casalinga).
wskazaniom
ludzi, których On do nas
Ta odpowiedź jest tu zacytowana po
posyła.
Jednym
z takich Posłańców
to, by pokazać, że praca w domu jest
jest
św.
Jan
Paweł
II, który przypomiw wielu krajach (szczególnie tych,
na
nam
o
równości
mężczyzny i koktóre nie musiały doświadczać
biety.
Ta
równość
nie
jest jakąś gór„dobrodziejstw” komunizmu) uznanolotną
ideą,
która
nie
ma zastosowana, za równie ważną, absorbującą
wania
w
życiu
codziennym,
lecz zadadziałalność, jak ta wykonywana przez
niem,
na
które
wskazuje
nam
Kościół
mężczyzn poza domem.
ucząc o równej godności mężczyzny
Oczywiście, nie sposób ustalić, i kobiety. Dlatego trudno byłoby się
a potem wprowadzić w życie takiego zgodzić, by w domu Rycerza Kolumba
podziału prac wykonywanych przez nauka ta nie znajdowała zrozumienia
małżonków, by było równo, by mate- i nie była wprowadzana w życie.
matycznie się zgadzało. Wiele bowiem jest takich sytuacji, gdzie kobieta, żona i matka, wie, że w pewnych
etapach życia tej pracy będzie więcej, Wszystkie katechezy są dostępne
że być może nie będzie równo, ale na stronie:
ona na taki podział świadomie przy- www.RycerzeKolumba.com
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Musical o życiu Jana Pawła II

Pierwszy polski musical o życiu
Karola Wojtyły pod patronatem
Metropolity Krakowskiego,
Ks. Kardynała
Stanisława Dziwisza
Edyta Geppert, Anna Wyszkoni,
Piotr i Wojciech Cugowscy
oraz Jacek Kawalec
w obsadzie widowiska
o Świętym Janie Pawle II

nych i multimedialnych. Rockowe
gitary, nostalgiczne skrzypce, klasyczny fortepian i dynamiczna perkusja. 9 tysięcy widzów w największej
hali widowiskowej w Polsce. Blisko
200 osób pracujących przy produkcji
i realizacji spektaklu. Te liczby najlepiej świadczą o rozmachu, z jakim
przygotowywana jest premiera widowiska „Karol”.
Musical „Karol” to spektakl utrzymany w konwencji muzyki współczesnej. Reżyserem widowiska jest
Krzysztof Korwin-Piotrowski, wieloletni kierownik artystyczny Gliwickiego Teatru Muzycznego, jednej z najlepszych scen musicalowych w Polsce. Muzykę do musicalu napisał Filip
Siejka, warszawski kompozytor, autor
przebojów takich artystów jak Patrycja Markowska, Natalia Kukulska, Michał Bajor, Zbigniew Wodecki czy
zespołów Perfect i Feel. Za stronę
wokalną „Karola” odpowiada z kolei
Katarzyna „Puma” Piasecka - piosenkarka, pianistka, kompozytorka, stypendystka Berklee College of Music
w Bostonie w Stanach Zjednoczonych.

25 lutego 2017 roku w TAURON
Arenie Kraków odbędzie się światowa
prapremiera musicalu „Karol” –
pierwszego polskiego musicalu o życiu Św. Jana Pawła II. Publiczność
obejrzy niezwykły spektakl taneczny,
aktorski i wokalny, stworzony na
podstawie biografii Karola Wojtyły.
W postać Papieża wcieli się znakomity polski aktor śpiewający, Jacek Kawalec. W obsadzie musicalu znaleźli
się ponadto m.in. Anna Wyszkoni
oraz Piotr i Wojciech Cugowscy w roli
przyjaciół Karola Wojtyły, a także
Agata Nizińska w roli matki przyszłego Papieża. Gwiazdą specjalną widowiska będzie Edyta Geppert, która
wystąpi w musicalu z utworami
z własnego repertuaru. Bilety na krakowską premierę „Karola” są już w
„Karol” to spektakl, jakiego w nasprzedaży na www.musical-karol.pl
szym
kraju dotąd nie było. Pierwszy
oraz na www.eventim.pl.
polski musical poświęcony życiu Jana
Pawła II skupi na scenie gwiazdy muBlisko 40 wokalistów, aktorów zyki oraz artystów najlepszych scen
i tancerzy. 60 statystów. 3 tiry deko- teatralnych i musicalowych Warszaracji, oświetlenia, konstrukcji scenicz- wy, Małopolski i Śląska. –Musical
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„Karol” to połączenie znakomitej,
współczesnej muzyki, spektakularnej
choreografii i widowiskowych multimediów. Za pomocą takich środków
wyrazu opowiemy o życiu Karola
Wojtyły, od czasów jego dzieciństwa
do śmierci 2 kwietnia 2005 roku.
Przedstawiana przez nas historia bywa zabawna, pogodna i pełna ciepła,
ale bywa też dramatyczna, wzruszająca, nostalgiczna, chwytająca za serce. Tak jak biografia Jana Pawła II,
fabuła musicalu pełna jest zaskakujących zwrotów akcji i nieoczekiwanych
zdarzeń, które sprawiają, że ponad
dwugodzinny spektakl trzyma widza
w napięciu od początku do końca.
Musical daje wiele okazji, by śmiać się
do rozpuku, ale i płakać ze wzruszenia – przekonuje Michał Kaczmarczyk, autor scenariusza i tekstów piosenek do musicalu „Karol”. –Historia,
którą przedstawiamy na scenie, skonstruowana została w taki sposób, by
przez pryzmat biografii Karola Wojtyły pokazać ważne i ciekawe wydarzenia czy zjawiska z historii XX wieku:
wesołe dwudziestolecie międzywojenne, tragedię II wojny światowej,
relacje Państwo-Kościół w okresie
PRL, zryw „Solidarności” czy upadek
komunizmu – wylicza Kaczmarczyk. Przedstawimy musical o Karolu Wojtyle, jakiego Polacy kochają. Scenariusz spektaklu zawiera m.in. wiele
nieznanych anegdot z życia Papieża,
pokazujących mądrość i serdeczność
Jana Pawła II, a także mnóstwo odniesień do wspaniałej, polskiej historii XX
wieku.
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Wszystko o różańcu, który może wszystko
Co mają ze sobą wspólnego zwycięstwo pod Chocimiem, cud Guadalupe i niewytłumaczalne naukowo
przeżycie ośmiu zakonników w epicentrum wybuchu w Hiroszimie?
Jak udało się powstrzymać rozprzestrzeniającą się jak pożar herezję
katarów w średniowiecznej Europie
i dlaczego tysiące bezbronnych manifestantów mogło zwyciężyć uzbrojone po zęby oddziały wojska na Filipinach?

nicami jako ołtarzami, przed którymi
błaga się o wstawiennictwo u Boga,
a jezuici potraktowali różaniec jak
„salę ćwiczeń” duchowych?
W niezwykłej książce specjalistamariolog, Wincenty Łaszewski opisuje
pasjonujące dzieje różańca, świętych
zaangażowanych w krzewienie modlitwy i spektakularne cuda, które
towarzyszyły ich misji.

Wielcy znani i nieznani: św. Dominik, Kartuz Dominik z Gdańska, MałTo różaniec, Psałterz anielski, kon- gorzata Bawarska i Mechtylda z Hactemplacyjna modlitwa Kościoła będą- keborn, bł. Alan de Rupe, św. Józef
ca skutecznym orężem przeciwko złu. Herman, św. Jan Eudes, Jan Jakub
Olier i Wincenty Pallotti.
Każde Zdrowaś Maryjo jest jak
uderzenie mnie w głowę.
Objawienia różańcowe z całego
świata: Guadalupe, Lourdes, GieGdyby chrześcijanie wiedzieli, jaką
trzwałd, Turyn i Fatima.
moc ma różaniec… to byłby mój koniec.
Krucjaty różańcowe, dające
zwycięstwo pod Lepanto i ChociSzatan podczas egzorcyzmów miem i wyzwolenie Austrii spod
Skąd wzięła się najpopularniejsza okupacji Sowietów.
modlitwa katolicyzmu, skąd liczba jej
Nigdy nie sądziłeś, że historia rótajemnic? Jak to możliwe, że prosta
żańca
może być tak pasjonująca.
modlitwa pustelników zauroczyła
doktorów Kościoła? Dlaczego dominiWincenty Łaszewski - Doktor
kanie przedstawiali różaniec jako ma- teologii, pisarz, tłumacz, badacz
ryjną świątynię z piętnastoma tajem- w zakresie antropologii mariologicz-
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nej.
Międzynarodowy
autorytet
w temacie objawień, w szczególności
związanych z fenomenem Fatimy.
Specjalista w zakresie analizy teologiczno-antrolologicznej
proroctw
dotyczących Polski. Członek Światowego
Apostolatu
Fatimskiego.
Współpracownik ośrodków fatimskich na całym świecie.

Wincenty Łaszewski
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FOT. Jakub Wawrzkowicz
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