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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 

Słowo Delegata Stanowego    3 
Katecheza Kapelana     4 
Gra "Gościniec"      5 
Konferencja Przedsiębiorców Katolickich 6 
Kultura życia       7 
Tydzień przyjęć      9 
Akt przyjęcia Jezusa za Króla i Pana  9 
Utrzymanie członkostwa w Radach  12 

Nadchodzące wydarzenia 
 
16 października 2016—Kraków 
Konsekracja Sanktuarium św. Jana Pawła II 

 
*** 

22 października 2016 
Święto św. Jana Pawła II 

 
*** 

5-6 listopada 2016—Poznań 
Konferencja Przedsiębiorców Katolickich 

 
*** 

11 listopada 2016 
Święto Odzyskania Niepodległości 

 
*** 

11 listopada 2016—Warszawa 
Otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej 

 
*** 

19 listopada 2016—Kraków 
Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana 
Uroczystość w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
z udziałem Episkopatu Polski i władz RP 

 
*** 

25-26 listopada 2016—Częstochowa 
Rodzinna Pielgrzymka Rycerzy Kolumba 
na Jasną Górę 
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Słowo Delegata Stanowego 

Zacni Kapelani Rad 

Bracia Rycerze, 

 

Działalność Rycerzy Kolumba 
opiera się na zasadach Miłosierdzia, 
Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu. 
Nic odkrywczego, może ktoś powie-
dzieć. Tak to prawda, niezmiennie od 
134 lat katoliccy mężczyźni dbając 
o swoje rodziny kierują się tymi zasa-
dami. W czasie tegorocznej Najwyż-
szej Konwencji w Toronto, Najwyższy 
Rycerz nawiązując do tych zasad, 
przemawiając do delegatów mówił; 
„jeśli naprawdę myślimy o tym, co 
mówimy, jeśli naprawdę żyjemy we-
dług tych zasad, to mamy obowiązek 

rozwijać członkostwo. Musimy więc 
zaprosić w nasze szeregi jak najwięcej 
mężczyzn. Oni potrzebują naszej po-
mocy. Ich rodziny potrzebują naszej 
pomocy. Ich społeczności potrzebują 
naszej pomocy. Ich kraje potrzebują 
naszej pomocy”. Mamy konkretną 
propozycję dla każdego katolickiego 
mężczyzny w naszej ojczyźnie. 
A mężczyzna jest drogą dotarcia do 
jego rodziny, żony, dzieci i bliskich.  

W miesiącu poświęconym szcze-
gólnie modlitwie różańcowej, pamię-
tajmy o proponowanej w programie 
Budowanie Kościoła Rodzinnego, 
inicjatywie wspólnej modlitwy w na-
szych parafiach. Zaprośmy rodziny 
rycerskie, naszych bliskich i znajo-
mych do wspólnego czuwania modli-
tewnego. Jest tyle ważnych spraw, 
które się dzieją wokół nas,  wymaga-
jących modlitewnego wsparcia. 

Trwamy w obchodach Jubileuszo-
wego Roku Miłosierdzia. Nasze kon-
kretne dzieło, które rozpoczęło ten 
czas to przekazanie 280 wózków in-
walidzkich dla najbardziej potrzebują-
cych za pośrednictwem Caritas Pol-
ska. Kończący się Rok Jubileuszowy 
chcemy zakończyć kolejnym konkret-
nym dziełem, które wesprze chorych 
przebywających w hospicjum.  W cza-
sie pielgrzymki rycerzy i ich rodzin na 
Jasną Górę, będziemy zbierać – pielu-
chy dla dorosłych. Zachęcam, by każ-
da rodzina, każdy pielgrzym przybył 

do stóp Jasnogórskiej Pani z darem 
dla obłożnie chorych. Proszę również 
byście umożliwili złożenie takiego 
daru wszystkim tym, którzy nie będą 
mogli przybyć na Jasną Górę. Zachę-
cam także do wsparcia finansowego 
tego dzieła, na stronie można doko-
nać wpłaty. Zebrane dary trafią do 
hospicjum prowadzonego we Lwowie 
i Wilnie. 

Wielokrotnie także podejmowali-
śmy temat pomocy prześladowanym 
chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. 
Pewnego rodzaju odpowiedzią na 
możliwość konkretnego zaangażowa-
nia się w to dzieło jest inicjatywa Cari-
tas Polska „Rodzina Rodzinie”. Zachę-
cam do podjęcia tej inicjatywy przez 
rady lokalne, parafie czy rodziny ry-
cerskie. 

www.rodzinarodzinie.caritas.pl 
 

Zapewniając o mojej modlitwie, 
proszę Was Bracia o modlitwę w in-
tencji potrzeb naszych Rodzin, Ojczy-
zny i Rycerzy Kolumba. 

 

Z rycerskim pozdrowieniem 

 
Vivat Jezus! 
 
Andrzej Anasiak 
Delegat Stanowy  
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 
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Katecheza 54 
październik 2016 

 

Drodzy Bracia Rycerze, 

Omawiając kolejne zagadnienia 
z Adhortacji „Familiaris consortio” 
napotykamy punkt 24, który mówi 
o godności kobiety a zwłaszcza 
o działaniach, które tej godności się 
sprzeciwiają. Słowo „godność” ozna-
cza coś, co wydaje się mało konkret-
ne i dlatego wielu ludzi się nad tym 
nie zastanawia. Godność wydaje się 
czymś mało konkretnym, stąd i jej 
naruszenie czymś trudnym do zwery-
fikowania. Jak komuś coś zabiorę, to 
widać od razu, że ubyło; że nie ma, 
a powinno być; jak kogoś uderzę, to 
czuć od razu, że boli. A co się dzieje 
gdy naruszam godność? Gdy naru-
szam godność, to obniżam wartość, 
czasem obniżam ją drastycznie. Tym-
czasem godność oznacza pewną war-
tość wsobną, która jest uzasadnie-
niem ludzkich praw. Osoby, których 
godność nie jest szanowana, są z re-
guły pozbawiane przysługujących im 
praw. Prawo do czegoś to z kolei 
możliwość korzystania bez przeszkód 
z pewnych dóbr. Najważniejsze są te 
dobra, bez których człowiekowi trud-
no żyć i funkcjonować jako człowie-
kowi. Dlatego we wszystkich ważniej-
szych dokumentach dotyczących lu-
dzi i podstawowych stosunków mię-
dzyludzkich wymienia się najważniej-
sze ludzkie prawa/dobra, których nikt 
nie powinien nikogo pozbawiać. Są to 
przede wszystkim: prawo do życia, do 
integralności fizycznej, prawo do 
prawdy, do pokoju, do założenia ro-
dziny opartej na więzi małżeńskiej, 
prawo do religii i jej swobodnego wy-
znawania (do wolności religijnej). 
Tych praw jest jednak znacznie wię-

cej. Nieuznawanie ludzkiej godności 
oznacza otwarcie furtki do pozbawia-
nia ludzi ich praw, a więc i dóbr z tymi 
prawami związanych. Dzieje się to 
często w przypadku kobiet.  

Dlatego rodzi się pytanie, jak 
stwierdzić, czy w moim działaniu ma 
miejsce naruszenie godności kobiety, 
jej deprecjacja. Pytanie to wymaga 
pewnej nieskomplikowanej analizy 
tego, co postanawiam i robię w sto-
sunku do kobiet, jak je traktuję, na co 
sobie wobec nich pozwalam. Jednak 
by na takie pytania odpowiedzieć 
muszę najpierw zapytać o cel moich 
działań, w których kobieta (kobiety) 
odgrywają jakąś rolę. Jeśli moim ce-
lem jest na przykład poszukiwanie 
przyjemnych wrażeń, szukanie przy-
jemności, któremu to celowi podpo-
rządkowuję kobietę, to znaczy to, że 
traktuję ją jako wartość podporząd-
kowaną mojej przyjemności. Depre-
cjacja godności kobiety polega tu na 
podporządkowaniu osoby (czyli war-
tości wyższej) rzeczy, jaką jest moja 
przyjemność (czyli wartości niższej). 
Żeby takie podporządkowanie mogło 

nastąpić, muszę najpierw kobietę 
„umniejszyć” w jej wartości, uznać jej 
wartość za niższą niż jest ona w rze-
czywistości. Gdy się to już stanie, 
wtedy już łatwo o wszystko, co jest 
następstwem tego umniejszenia. Jan 
Paweł II wymienia to, o co wtedy ła-
two: pogarda i dyskryminacja, ucisk 
słabszych, pornografia, prostytucja, 
niewolnictwo. Wszystko zaczyna się 
od naruszenia godności, od umniej-
szenia wartości. Następuje to naj-
pierw w ludzkim umyśle, poprzez 
podporządkowującą decyzję, by po-
tem było realizowane w mniejszym 
lub szerszym zakresie w konkretnym 
ludzkim działaniu. 

Oczywiście, odmawianie godności 
kobiecie nie musi się kojarzyć jedynie 
z grzechami i/lub przestępstwami 
o charakterze seksualnym. Może to 
być naruszenie godności kobiety jako 
pracownika poprzez jej podporządko-
wanie czy potraktowanie jak trybika 
w machinie produkcyjnej czy usługo-
wej, gdzie celem jest zysk lub wygoda 
pracodawcy a ofiarą najpierw god-
ność kobiety a potem jej prawa. Re-
zultatem końcowym jest jej złe trak-
towanie. Dlatego też muszę zapytać, 
co jest celem w moim działaniu, 
w którym występuje kobieta: jej do-
bro? Nasze wspólne ludzkie dobro? 
Czy może jakieś moje dobro rzeczo-
we, któremu ona, osoba, zostaje cał-
kowicie i bezwzględnie podporządko-
wana? Pytanie to dotyczy moich za-
miarów, nad którymi tak często 
w dążeniu do obranego celu w ogóle 
się nie zastanawiam. Być może nale-
żałoby i o tym od czasu do czasu po-
myśleć? 

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

Katecheza Kapelana 

Ks. dr hab. Tomasz Kraj 
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Jeżeli mówimy o budowaniu 
kościoła rodzinnego, o odbudowie 
wspólnoty i dawaniu świadectwa, 
to wszystko rozpoczyna się przy 
wspólnym stole. Tam spotykają 
się pokolenia i jest okazja by pełni 
pomysłów młodzi spotkali się 
z mądrością i doświadczeniem 
starszych. „Gościniec” może być 
tego okazją. 

Polecam! 

Andrzej Anasiak 
Delegat Stanowy  
Rycerzy Kolumba w Polsce 

  

Czym jest gra? 

„Gościniec… poprzez czas i prze-
strzeń” – gra inna niż wszystkie! 

 

Wyobraź sobie grę, która: 

• pomaga w budowaniu i pogłębianiu 
relacji, 
• zapewnia emocjonującą zabawę nie-
zależnie od wieku, 
• zamiast rywalizacji opiera się całko-
wicie na współpracy, 

• nie potrzebuje pionków, figur czy 
wymyślonych postaci, bo grasz w nią 
TY, 
• intrygująco wplata w rozgrywkę 
postacie i wątki biblijne, 
• jest zakorzeniona w kulturze chrze-
ścijańskiej i czerpie z jej bogactwa, 
będąc przy tym świetną rozrywką dla 
KAŻDEGO. 
 
Niemożliwe?… Możliwe! 

 

„Gościniec… poprzez czas i prze-
strzeń” to pierwsza w Polsce biblijna 
gra przygodowa. Stworzyliśmy ją 
przede wszystkim z myślą o budowa-
niu relacji między ludźmi – zwłaszcza 
relacji rodzinnych. 

Gra zaczyna się, gdy pewna niesa-
mowita postać przenosi Cię wraz 
z drużyną dwa tysiące lat wstecz, do 
czasów narodzenia Chrystusa. Tak 
rozpoczyna się podróż, lecz gdzie się 
skończy? Być może uda Ci się spotkać 
osobiście ze Świętą Rodziną, jednak 
nie będzie to proste, a samo spotka-
nie z pewnością Cię zaskoczy. O tym, 
jak będzie wyglądała Wasza podróż, 
decydujecie Wy – a dokładniej wasze 
wybory oraz efekty uzyskane w trak-
cie gry. Tak naprawdę, każda roz-
grywka to zupełnie nowa historia! 

 

Drodzy Bracia,  

Ponieważ o tej grze dziś już się 
dużo mówi, coraz więcej dobrego pi-
sze, ale grono, które miało okazję jej 
doświadczyć na sobie, jeszcze nie jest 
liczne, a nam się to udało! I choć był 
to zaledwie jeden scenariusz, dał nam 
jednak przedsmak tego, co nas w niej 
czeka. 

Prawdziwe emocje, prawdziwe 
wyzwania, prawdziwa współpraca 
i prawdziwy duch wspólnoty. Każdy 
wnosi ze sobą to, kim jest, nikogo nie 
gra i dzięki temu daje znakomitą oka-
zję, żeby poznać się w sytuacjach, 
które w życiu nie zdarzają się często. 

Fantastyczna przygoda dla całej 
rodziny! I to wielopokoleniowej. Mło-
dzi zyskują dzięki wiedzy i doświad-
czeniu starszych, starsi mogą przeżyć 
sytuacje i wyzwania, którym mogą 
sprostać tylko młodzi. Uczymy się 
siebie nawzajem i jak sobie pomagać. 
Nikt z nikim nie rywalizuje, tylko szu-
ka dobra wspólnego. Czasem grupa 
jest trochę zbyt zachowawcza, cza-
sem odwrotnie, ale dzięki temu moż-
na przeżyć przygody, na które same-
mu by się nigdy nie wpadło. 

To powrót do bajek i historii 
z dzieciństwa, gdzie dobro było do-
brem a zło złem. Gdzie stanięcie po 
stronie wartości kosztuje, ale też 
przynosi satysfakcję. Gdzie doświad-
czamy siebie nawzajem i czynimy coś 
razem. 

Wydaje się, że szczególnie nasze 
środowisko Rycerzy Kolumba, któ-
rym tak drogie jest wychowanie mło-
dego pokolenia, troska o trwałość 
rodziny i zainspirowanie dzieci, żeby 
przeżywały spotkanie z Panem Bo-
giem, jako życiowe powołanie powin-
no być naturalnym ambasadorem tej 
gry. To w niej właśnie można przeżyć, 
że życie z Panem Bogiem jest rzeczy-
wistością niezwykle bogatą w wyda-
rzenia i czyny, do których jesteśmy 
szczególnie zaproszenia.  

Gorąco polecam!  

Ks. Jarosław Szymczak  

Gościniec… poprzez czas i przestrzeń 
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O tym jak ważne jest wdrażanie 
bożych zasad w życiu zawodo-
wym, przekonało się wielu przed-
siębiorców. Nie każdy jednak wie 
jak korzystać z tych zasad, aby 
odnieść sukces materialny i du-
chowy, nie tracąc zaufania ludzi 
wokół siebie. Wręcz przeciwnie, 
wzmacniając je w relacjach budo-
wanych na więziach wzajemnego 
inspirowania się i wsparcia – w do-
bitny sposób przekonują o tym 
cztery obszary tematyczne ogól-
nopolskiej konferencji ewangeli-
zacyjnej z okazji 1050. Rocznicy 
Chrztu Polski pt. „Bóg, Rodzina, 
Firma, Hojność”, na której spotka-
my się już 5 i 6 listopada br. w Po-
znaniu.  

 

Konferencja „Bóg, Rodzina, Firma, 
Hojność” jest odpowiedzią na rosnące 
zapotrzebowanie odkrywania i budo-
wania biznesów w oparciu o katolicki 
system wartości. Coraz więcej przed-
siębiorców odszukuje swoją tożsa-
mość jako dzieci Kościoła Chrystuso-
wego i chce kierować się w życiu Bo-
żymi zasadami – stwierdzenie to zy-
skuje sobie coraz większe uznanie 
w różnych opiniotwórczych środowi-
skach w Poznaniu, Wielkopolsce 
i całej Polsce. Potrzeba jednak poka-
zania, że kierowanie się tymi zasada-
mi dają wymierne korzyści nawet dla 
tych przedsiębiorców, którym kwe-
stie religijne nie są najbliższe.  

W odpowiedzi na to społeczne 
zapotrzebowanie, konferencja zapra-

sza do podjęcia rozmowy w czterech 
obszarach tematycznych:  

Temat pierwszy pt. „Bóg”. Sku-
pimy się na praktyce prymatu Boga 
w życiu przedsiębiorcy. Dyskusję po-
prowadzi ks. Grzegorz Piątek SCJ, ko-
ordynator duszpasterstwa Przedsię-
biorców i Pracodawców „Talent”. 
Uczestnikami dyskusji będą m.in.: 
Marek Świeży i Jan Bierówka. 

Temat drugi pt. „Rodzina” doty-
czyć będzie problemu więzi małżeń-
skich i rodzinnych wśród przedsię-
biorców. To ważne zagadnienie po-
prowadzi małżeństwo przedsiębior-
ców: Lidia i Zenon Kufel z Trójmiasta. 

Temat trzeci pt. „Firma”. Zapo-
znamy się z możliwościami praktycz-
nego wdrożenia bożych wskazówek 
dotyczących działalności gospodar-
czej. Temat zaprezentuje Jarosław 
Cybulski, prezes i współwłaściciel fir-
my KRYSTYNA JANDA Sp. z o.o. 

Temat czwarty pt. „Hojność” – 
czasami lekceważony, przez Biblię 
jest ukazywany jako niezwykle istot-
ny. Jego wagę ukażą Wojciech Nowic-
ki, Tomasz Desko i Jerzy Mika. 

Dyskusje poruszane w ramach 
tych tematów, pytania i odpowiedzi 
przybliżą nas do wypracowania trwa-
łych rozwiązań systemowych waż-
nych dla rozwoju przedsiębiorstwa.  

Jak mówią organizatorzy – W ra-
mach Forum Przedsiębiorców, przed-
stawimy wybrane środowiska przed-
siębiorców oraz podejmowane przez 
nich i ich duszpasterzy pomysły i ini-
cjatywy. W ten sposób chcemy się 

lepiej poznać i ściślej współpracować 
we wdrażaniu wartości w naszą pol-
ską rzeczywistość. Każdy z uczestni-
ków panelu podzieli się swoimi dzia-
łaniami, a także będzie gotowy na 
udzielenie odpowiedzi z sali. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony 
internetowej dedykowanej konferen-
cji:  www.brfh.pl 
 
Szczegółowe informacje w sprawie 
zapisów na konferencję można uzy-
skać u pani Karoliny Krzywdy  pod 
adresem e-mail: rejestracja@brfh.pl, 
oraz tel. 603 728 848. 
 
W kwestiach medialnych prosimy 
o kontakt z panem Dominikiem Gór-
nym na adres e-mail: mariah@wp.pl, 
lub tel.: 695-732-393. 
 

Deklaracja Jedności 
Przedsiębiorców 

nowa forma 
partnerstwa biznesowego 

Wśród przedsiębiorców wzrasta 
zapotrzebowanie na odkrywanie 
i budowanie kapitału biznesowego 
w oparciu o katolicki system wartości 
– w odpowiedzi na to, z inicjatywy 
Fundacji Dzieła Chrześcijańskiego 
Biznesu, powstała „Deklaracja Jedno-
ści Przedsiębiorców”. Będzie można ją 
podpisać w dniach 5 i 6 listopada br. 
w Poznaniu, podczas konferencji 
„Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”.  

Rangę wydarzenia jak i samej de-
klaracji, której powstanie leży u źró-
deł organizacji konferencji podkreśla-
ją takie osoby i podmioty życia oby-
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watelskiego zaangażowane w sukces 
przedsięwzięcia jak m.in.: Jarosław 
Cybulski, prezes i współwłaściciel fir-
my KRYSTYNA JANDA Sp. z o.o. 
(firma jest patronem strategicznym 
konferencji); Frank Brandenberg, pre-
zes organizacji chrześcijańskich 
przedsiębiorców z Niemiec; Duszpa-
sterstwo Przedsiębiorców i Praco-
dawców „Talent” (współorganizator), 
ks. dr Rafał Ostrowski, znany głównie 
z prowadzenia rekolekcji motywacyj-
nych w całej Polsce. 

Podpisanie Deklaracji jest wyra-
zem wolnej woli i aktem absolutnie 
dobrowolnym, niosącym za sobą 
efekty duchowe i światopoglądowe. 
Mówi o tym tekst Deklaracji: Przed-
siębiorcy uznają Jezusa Chrystusa 
Panem i Zbawicielem całego świata. 
Przyjmują jego władzę i zobowiązują 
się przestrzegać w swojej działalności 
prawa bożego, które wyjaśnia Kościół 

Katolicki. Podejmują współpracę na 
polu poznania bożych zasad obowią-
zujących w działalności gospodarczej 
oraz wprowadzania ich w życie. 

Dlaczego warto podpisać 
Deklarację? 
 
- jest dobrowolnym aktem woli obec-
nego bądź przyszłego przedsiębiorcy, 
 
- zawarte w niej zasady sprzyjają bu-
dowaniu relacji partnerskich tak oso-
bowych jak i instytucjonalnych, 
 
- odnosi się do trwałych wartości 
i zasad współżycia społecznego, któ-
re mają zapewnić harmonię działań 
na gruncie społeczności lokalnych, 
regionalnych, państwowych i między-
narodowych, 
 
- pozytywnie oddziałuje na rzeczywi-
stość gospodarczą i pomaga w krót-

kim czasie znaleźć uczciwych partne-
rów biznesowych, którzy kierują się 
podobnymi zasadami jak ty i twoja 
firma, 
 
- osoby i firmy podpisujące deklarację 
tworzą społeczność, która jest wsta-
nie współpracować z sobą w oparciu 
o wcześniej wypracowane sprawdzo-
ne rozwiązania i wspólnie przewidy-
wać ich efekty w oparciu o boże zasa-
dy życia, 
 
- współpraca z partnerami podpisują-
cymi deklarację służy pomnażaniu 
kapitału ludzkiego i materialnego 
w twojej firmie.  

 

Wszyscy zainteresowani zapozna-
niem się z Deklaracją Jedności Przed-
siębiorców, mogą odwiedzić stronę 
internetową: 

www.deklaracjajednosci.pl 

Zacni Bracia, 

Mam zaszczyt w obecnym Roku 
Bratnim pełnić obowiązki Dyrektora 
d/s Kultury Życia. 

Dziękując za zaufanie jakim mnie 
obdarzyliście, powierzając mi tę funk-
cję, proszę Was o modlitwę za mnie 
i za moją pracę jaką będę wykonywał, 
pełniąc powierzone mi obowiązki 
- aby działania te były na chwałę Bo-
ga i dla dobra bliźnich. 

 

Stoi przed nami od razu wielkie 
zadanie, a zarazem wyzwanie, do któ-
rego zostaliśmy zaproszeni, aby po-
móc ratować małżeństwo i rodzinę - 
nie tylko w naszym kraju, ale w rów-
nież w Europie. 

Potrzeba naszej wielkiej mobiliza-
cji, aby stanąć w obronie definicji 
małżeństwa i rodziny. To jest podsta-
wowa – najmniejsza komórka spo-
łeczna. 

Ufam, że wspólnie uda nam się 
dokonać wiele. 

Powstała nowa Europejska Inicja-
tywa Obywatelska: Mama Tata i Dzie-
ci, w której obywatele państw UE wy-
stępują do pracowników instytucji 
europejskich, aby zarówno oni jak 
i wszyscy europejczycy odnosili się do 
rodziny, poprzestając na dotychcza-
sowej i wspólnej części tego, co do-
tychczas w Europie było i jest uzna-
wane za rodzinę, czyli rodzinie opartej 
na małżeństwie jednego mężczyzny 
z jedną kobietą i pokrewieństwie. 

Do 10-go grudnia 2016 roku po-
trzeba aż jednego miliona podpisów 
z całej Europy. Liczą się głosy oddane 
zarówno na papierze (na specjalnym 
formularzu) jak również w internecie. 
Jeśli tyle ich zbierzemy, wtedy temat 
ten musi zostać podjęty na szczeblu 
unijnym. Jest to już nasza kolejna  
inicjatywa. Poprzednią, która się po-
wiodła była akcja "Jeden z nas", którą 
zapewne pamiętacie, gdyż wielu z nas 
- rycerzy - ją wsparło. 

Co proponuję? 

1. Przede wszystkim podpisać same-
mu 
2. Zachęcić rodzinę, braci rycerzy, 
znajomych, sąsiadów, koleżanki i ko-
legów, do złożenia takiego podpisu. 
3. Wysłać maila znajomemu z linkiem 
do tej akcji i zachęcić do złożenia ta-
kiego podpisu. 
4. Kliknąć "Lubię" i zaprosić do polu-
bienia swoich znajomych na facebo-
oku: www.kofc.pl/przek/20161012  
5. Za zgodą księdza proboszcza zor-
ganizować w swojej parafii zbiórkę 
podpisów po niedzielnych Mszach 
Świętych. 
7. A także - również za zgodą księży 
proboszczów - zorganizować w są-
siednich parafiach takie zbiórki pod-
pisów po niedzielnych Mszach Świę-
tych. 
8. Zbierać podpisy również w innych 
miejscach - po uprzednim uzyskaniu 
zgody właściwych organów. 
9. Można wpłacić dowolną kwotę na 
konto Komitetu Krajowego Inicjaty-
wy prowadzone przez Instytut Ordo 
Iuris 52 1160 2202 0000 0002 9633 
7487.  
10. Zgaszać do mnie inne pomysły na 
zwiększenie liczby podpisów. 
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Dlaczego my, Rycerze mamy 
wziąć udział w zbieraniu tych pod-
pisów? 

Dlatego, że - jak to zostało na te-
gorocznym spotkaniu w Ludźmierzu 
kolejny raz potwierdzone -  podsta-
wowym obowiązkiem Rycerza jest 
OBRONA RODZINY!!! 

Więcej informacji i formularz na 
stronie www.mamatataidzieci.pl, ma-
teriały można również pobrać u nas 
pod adresem: 

www.kofc.pl/ftp/mtd.zip  
 

Co zrobić, jeżeli chcemy pu-
blicznie zbierać takie podpisy? 

1. Uzyskać zgodę księdza probosz-
cza lub odpowiedniego organu. 

2. Zgłosić chęć organizowania 
zbiórek, podając telefon kontaktowy 
i  l o k a l i z a c j ę  n a  e - m a i l : 
kontakt@mamatataidzieci.pl oraz na 
kultura-zycia@rycerzekolumba.com  

3. Wypełnione formularze ko-
niecznie zabezpieczyć przed zagubie-
niem i dostaniem się w niepowołane 
ręce z uwagi na dane personalne 
osób składających podpisy  
– nr PESEL. 

4. Wysyłane formularze z podpi-
sami należy adresować: 

Inicjatywa Mama, Tata i Dzieci 
Skrytka pocztowa 664 
30-960 Kraków 1 

 

5. Do każdej przesyłki należy dołą-
czyć protokół zawierający dane: 

 
- imiona i nazwiska osób zbierających 
podpisy oraz kontakt, 
- liczbę zebranych podpisów. 

6. Wysyłki podpisów należy doko-
nywać na bieżąco, np. raz w miesiącu. 

7. Ponadto należy wysłać do mnie 
ilość wysłanych podpisów, zaznacza-
jąc nr Rady na e-mail : 
kultura-zycia@rycerzekolumba.com  

8. Wszelkie pytania i wątpliwości 
proszę kierować do Koordynatora 
Komitetu Krajowego Europejskiej 
Inicjatywy Obywatelskiej Mama, Tata 
i Dzieci – Pana Jana Urmańskiego 

tel. 501 089 822 
e-mail: 
jan.urmanski@mamatataidzieci.pl 
z kopią na e-mail: 

kultura-zycia@rycerzekolumba.com  
  

Inicjatywa ta podlega przepisom 
ustawy o inicjatywie ustawodawczej 
i dlatego konieczne jest podanie 
nr PESEL. 

  

Któż przeciwko nam jeżeli Bóg 
z nami! 

  

Z braterskim pozdrowieniem 
Vivat Jezus! 
 
Rafał Szczypta 
Dyrektor d/s Kultury Życia 
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Wraz z rozpoczęciem działań rad 
lokalnych po okresie wakacyjnym 
chciałbym każdego z Was zachęcić do 
aktywnego działania na rzecz wzro-
stu członkostwa Zakonu. 

Nasze starania, aby Rycerze Ko-
lumba w Polsce rośli w siłę wynikają 
z naszego ducha misyjnego, jakim 
kieruje się Zakon od momentu zało-
żenia. Przypomina nam o nim papież 
Franciszek, który w liście do Rycerzy 
Kolumba zwraca uwagę, że „wszyscy, 
którzyśmy poznali miłość Bożą 
w Jezusie Chrystusie, jesteśmy powo-
ła ni ,  a b y b yć  u c zn i ami -
misjonarzami" (Pozdrowienia od Pa-

pieża Franciszka z okazji 134. Najwyż-
szej Konwencji). Naszym celem jest 
włączenie katolickich mężczyzn 
w życie parafii i w życie Kościoła, co 
pozwoli Kościołowi się rozwijać, 
a mężczyznom – stawać się lepszymi 
chrześcijanami. 

Jak co roku, w dniach 17-28 paź-
dziernika, w całym Zakonie Rycerzy 
Kolumba odbywa się Tydzień Przyjęć 
nowych członków do naszej organi-
zacji. Szczególną okazją do przepro-
wadzenia ceremonii przyjęcia jest 
wspomnienie liturgiczne św. Jana 
Pawła II, któremu chcemy zadedyko-
wać te inicjacje. 

Proszę Cię, abyś osobiście zaanga-
żował się w tę akcję i przyczynił się 
do  przyjęcia nowych członków we 
wskazanym terminie. W tygodniu 
poprzedzającym (9-16 października) 
weź udział proszę  w Niedzieli Rycer-
skiej lub innych działaniach rekruta-
cyjnych. 

 

Ufam, że te działania przyniosą 
liczne owoce dla dobra całego Zako-
nu i naszej polskiej jurysdykcji. 

Vivat Jezus! 
Andrzej Anasiak 
Delegat Stanowy 

Tydzień przyjęć 

Trzeba o łaskę wiary stale pro-
sić, ale też mężnie wiarę wyznawać 
i razem z innymi ją manifestować – 
piszą biskupi w liście pasterskim 
przygotowującym do przyjęcia 
Jezusa za Króla i Pana. Będzie ono 
miało miejsce 19 listopada 2016 
roku w Krakowie-Łagiewnikach. 
Dzień później, w uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata, 
Jubileuszowego Aktu będzie moż-
na dokonać we wszystkich kościo-
łach w Polsce. To zwieńczenie 
Nadzwyczajnego Jubileuszu Miło-
sierdzia oraz Jubileuszu 1050. 
rocznicy Chrztu Polski. List paster-
ski będzie odczytywany w niedzie-

lę, 16 października, podczas Mszy 
świętych. 

Uroczystość Jubileuszowego 
Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla 
i Pana rozpocznie się w sobotę 
19 listopada o godz. 10.00 w Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie-Łagiewnikach , 
w przeddzień zakończenia Nadzwy-
czajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Jej 
kulminacyjnym punktem będzie litur-
gia Mszy św. o godz. 12.00. Jubile-
uszowy Akt będzie proklamowany 
przed Panem Jezusem wystawionym 
w Najświętszym Sakramencie. – Jubi-
leuszowy Akt jest nade wszystko ak-
tem wiary, który potwierdza wybór 
Chrystusa i obliguje nas do życia na 
miarę zawartego z Nim przymierza – 
podkreślają biskupi w liście paster-
skim zachęcającym do przygotowania 
duchowego do tego wydarzenia. Do-
dają, że w proklamacji Aktu nie chodzi 
tylko o wyraz zewnętrzny, ale 
„postawę głęboko wewnętrzną, du-
chową, która ma swoje konsekwencje 
w życiu i promieniuje na wszystkie 
sfery życia, na innych ludzi i owocuje 
w społeczeństwie”. 

Do Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Krakowie-Łagiewnikach za-
proszeni są wszyscy wierni, także ze 

środowisk polonijnych na całym 
świecie. Szczególne zaproszenie bi-
skupi kierują do członków ruchów, 
wspólnot i stowarzyszeń kościelnych 
oraz do polskiej młodzieży. – Zostaw-
cie „kanapę” i ruszcie w drogę, zabie-
rając z sobą cały entuzjazm wiary – 
zachęcają. Piszą, że realizacja dzieła 
intronizacji, czyli wywyższenia Jezusa 
w naszym życiu osobistym, rodzin-
nym, kościelnym i narodowym, nie 
będzie czymś łatwym. – Dlatego – jak 
czytamy w liście – wydarzenie 
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
musi być „jak mocne uderzenie 
w dzwon, byśmy się obudzili i z rado-
ścią podjęli trudne zadanie, przekona-
ni o jego nieodzowności”. 

Biskupi proszą, by proklamację 
Jubileuszowego Aktu poprzedziła 
nowenna, odmawiana w świątyniach, 
klasztorach i seminariach. Zachęcają 
też do modlitwy do Ducha Świętego 
oraz dołączonej do tekstu listu 
„Modlitwy do Jezusa, naszego Króla 
i Pana”. – Trzeba treść Aktu poznać, 
w sercu rozważyć i przyjąć. By zaś 
dobrze zaowocował w naszym życiu, 
należy zadbać o stan łaski uświęcają-
cej, a więc o serce czyste, pojednane 
z Bogiem i z bliźnimi – piszą. Podkre-
ślają, że owocność włączenia się 
w Jubileuszowy Akt będzie zależała 

Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 

19 listopada 2016 
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od wcześniejszego przygotowania 
swego wnętrza. 

Pełna treść listu 
 

Drogie Siostry i Drodzy Bracia! 

W dzisiejszej Ewangelii wybrzmia-
ło ważne pytanie Pana Jezusa o naszą 
wiarę: „Czy (…) Syn Człowieczy znaj-
dzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 
18,8). Bez wiary, jak zaznacza autor 
Listu do Hebrajczyków, „nie można 
podobać się Bogu” (11,6). Wcześniej 
usłyszeliśmy, że inaczej niż niespra-
wiedliwy sędzia z przypowieści, Pan 
Bóg bez ociągania bierze w obronę 
tych, którzy dniem i nocą do Niego 
wołają. Ma więc sens nasza wytrwała 
modlitwa. Trzeba więc o łaskę wiary 
stale prosić, ale też mężnie wiarę wy-
znawać i razem z innymi ją manife-
stować. Światowe Dni Młodzieży w 
Krakowie i poprzedzające je Dni Mi-
syjne w diecezjach pokazały, że dzieje 
się wówczas zbawienie, doświadcza-
my obecności i bliskości Boga. 

W nadchodzących dniach szcze-
gólnym aktem wiary i modlitwy bę-
dzie Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezu-
sa Chrystusa za Króla i Pana, którego 
treść została zatwierdzona przez 
Konferencję Episkopatu Polski, a jego 
uroczysta proklamacja odbędzie się w 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie-Łagiewnikach 19 listopada 
br. – w przeddzień uroczystości Jezu-
sa Chrystusa Króla Wszechświata. 
Nazajutrz akt ten zostanie odmówio-
ny we wszystkich świątyniach Ko-
ścioła katolickiego w Polsce. Pragnie-
my, żeby był on znaczącym krokiem 
w procesie przywracania Jezusowi 
należnego Mu miejsca w naszym ży-
ciu osobistym, zawodowym i społecz-
nym. Dlatego zachęcamy do podjęcia 
trudu duchowego przygotowania do 
niego i realizacji płynących z niego 
zobowiązań. 

1. Prezentacja wydarzenia 
i dzieła przyjęcia Jezusa za Pana 
i Króla 

W bulli Misericordiae vultus (nr 5) 
papież Franciszek podpowiada, by 
zamykając Drzwi Święte Nadzwyczaj-
nego Jubileuszu Miłosierdzia, powie-
rzyć Chrystusowi Panu „życie Kościo-
ła, całej ludzkości i ogromnego ko-

smosu, prosząc o wylanie Jego miło-
sierdzia jak rosy porannej, aby owoc-
na stała się historia, którą mamy two-
rzyć w najbliższej przyszłości”. W na-
wiązaniu do tych słów i w jedności 
z papieżem chcemy wołać, w uroczy-
stość Chrystusa Króla Wszechświata 
i dzień wcześniej w Krakowie-
Łagiewnikach: „Chryste Królu, z ufno-
ścią zawierzamy Twemu Miłosierdziu 
wszystko, co Polskę stanowi. […] 
wszystkie narody świata, a zwłaszcza 
te, które stały się sprawcami naszego 
polskiego krzyża. Spraw, by rozpo-
znały w Tobie swego prawowitego 
Pana i Króla, i wykorzystały czas dany 
im przez Ojca na dobrowolne podda-
nie się Twojemu panowaniu”. Jubile-
uszowy Akt ma też bardzo czytelne 
odniesienie do obchodów 1050. rocz-
nicy Chrztu Polski, w formie wyznania 
wiary i wyrzeczenia się złego: 
„Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że 
Twego królowania nam potrzeba. 
Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas 
święte i nigdy nie wygasłe prawa. […] 
Wyrzekamy się złego ducha i wszyst-
kich jego spraw”. 

Zasadniczym celem dokonania 
aktu jest uznanie z wiarą panowania 
Jezusa, poddanie i zawierzenie Mu 
życia osobistego, rodzinnego i naro-
dowego we wszelkich jego wymia-
rach i kształtowanie go według Boże-
go prawa. Jesteśmy bowiem świadka-
mi wielorakiego pozostawiania Boga 
na marginesie życia, czy wręcz od-
chodzenia od Boga. W naszym życiu 
ma nieraz miejsce swego rodzaju de-
tronizacja Jezusa, pozbawianie Go 
należnego Mu miejsca i czci, możliwo-
ści wpływu na nasze życie i postępo-
wanie. A przecież, „Bóg Go nad 
wszystko wywyższył i darował Mu 
imię ponad wszelkie imię, aby na imię 
Jezusa zgięło się każde kolano, istot 
niebieskich i ziemskich, i podziem-
nych. I aby wszelki język wyznał, że 
Jezus Chrystus jest Panem – ku chwa-
le Boga Ojca” (Flp 2,9-11). 

Nie trzeba więc Chrystusa introni-
zować w znaczeniu wynoszenia Go na 
tron i nadawania Mu władzy ani też 
ogłaszać Go Królem. On przecież jest 
Królem królów i Panem panów na 
wieki (por. Ap 19,16; 1Tm 6,15n). Nato-
miast naszym wielkim zadaniem jest 
podjęcie dzieła intronizacji Jezusa 

w znaczeniu uznawania Jego królew-
skiej godności i władzy całym życiem 
i postępowaniem. Parafrazując myśl 
papieża Piusa XI z encykliki „Quas 
Primas”, można powiedzieć krótko: 
trzeba robić wszystko, by Chrystus 
panował. Tak określone zadanie do-
maga się uznania Chrystusa za swego 
i naszego Króla, uznania Jego pano-
wania nad nami, czyli dobrowolnego 
poddania się Prawu Bożemu, Jego 
władzy, okazania Mu posłuszeństwa, 
celem uporządkowania, ułożenia po 
Bożemu życia osobistego i społecz-
nego. 

Dlatego Jubileuszowy Akt jest na-
de wszystko aktem wiary, który po-
twierdza wybór Chrystusa i obliguje 
nas do życia na miarę zawartego 
z Nim przymierza, jest aktem spra-
wiedliwości, w znaczeniu oddania Mu 
tego, co Jemu należne i aktem posłu-
szeństwa w odpowiedzi na Jego Mi-
łość. W proklamacji aktu nie chodzi 
tylko o jakiś wyraz zewnętrznego 
uznania Jezusa Królem i Panem, ale 
postawę głęboko wewnętrzną, du-
chową, która ma swoje konsekwencje 
w życiu i promieniuje na wszystkie 
sfery życia, na innych ludzi i owocuje 
w społeczeństwie. O to właśnie wołał 
św. Jan Paweł II w homilii inaugurują-
cej swój pontyfikat: „Nie lękajcie się. 
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystuso-
wi! Dla Jego zbawczej władzy otwórz-
cie granice państw, systemów ekono-
micznych, systemów politycznych 
oraz kierunków cywilizacyjnych”. 

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa 
Chrystusa za Króla i Pana trzeba za-
tem widzieć szerzej, jako początek 
realizacji wielkiego dzieła otwarcia 
Jezusowi drzwi: naszych domów 
i serc, świątyń i miejsc pracy. Chodzi 
o dzieło umiłowania Jezusa do końca, 
oddania Mu życia, zawierzenia Mu 
siebie, swej przyszłości i pracy nad 
sobą, podejmowania posługi miłości 
miłosiernej ze względu na Niego oraz 
realizacji Ewangelii we wszelkich sfe-
rach życia, również społecznej, eko-
nomicznej i politycznej. 

2. Zaproszenie do czynnego udzia-
łu w wydarzeniu i dziele introniza-
cji 

W trakcie rozeznawania dążeń 
tzw. ruchów intronizacyjnych i w ra-
mach wymiany myśli z ich przedsta-
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wicielami okazało się, że wspólny ich 
cel jest zbieżny z dążeniem wielu 
wspólnot i stowarzyszeń Kościoła 
w Polsce, m.in. środowiska oazowego 
i charyzmatycznego. Jest też u pod-
staw spotkań młodzieży w Lednicy. 
Oznacza to, że od wielu lat dojrzewa 
w naszym Kościele myśl i pragnienie, 
aby uznać Chrystusa Panem i Zbawi-
cielem, uznać Go Królem i poddać się 
Jego Prawu. Dlatego bez obaw i z uf-
nością wobec Ducha Świętego, który 
przemawia wspólnym głosem ludu 
Bożego, zwracamy się do wszystkich 
wiernych z prośbą o zaangażowanie 
się w realizację tego dzieła. 

U jego podstaw jest proklamacja 
Jubileuszowego Aktu. Do Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w Krako-
wie-Łagiewnikach zapraszamy Was 
wszystkich, także wiernych ze środo-
wisk polonijnych na całym świecie. 
Szczególne zaproszenie kierujemy do 
członków ruchów, wspólnot i stowa-
rzyszeń kościelnych oraz do polskiej 
młodzieży. Zapraszamy zwłaszcza 
Was, którzy pielgrzymujecie na Led-
nickie Pola, którzy braliście udział 
w Światowych Dniach Młodzieży 
w Krakowie i którzy z różnych powo-
dów zostaliście w domu. Zostawcie 
„kanapę” i ruszcie w drogę, zabierając 
z sobą cały entuzjazm wiary. Bądźcie 
otwarci na prośby i sugestie Waszych 
duszpasterzy. Potrzebujemy w Ła-
giewnikach młodych siewców nadziei. 
Realizacja dzieła intronizacji, czyli wy-
wyższenia Jezusa w naszym życiu 
osobistym, rodzinnym, kościelnym 
i narodowym nie będzie bowiem 
czymś łatwym i dlatego wydarzenie 
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
musi być jak mocne uderzenie 
w dzwon, byśmy się obudzili i z rado-
ścią podjęli trudne zadanie, przekona-
ni o jego nieodzowności. 

Uroczystość rozpocznie się 19 li-
stopada br., o godz. 10.00. Jej kulmi-
nacyjnym punktem będzie liturgia 
Mszy św. o godz. 12.00. Jubileuszowy 
Akt będzie proklamowany przed Pa-
nem Jezusem wystawionym w Naj-
świętszym Sakramencie. Ci z nas, któ-
rzy nie wybiorą się do Łagiewnik, bę-
dą mogli śledzić to ważne wydarzenie 
w mediach. 

Natomiast w uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata, we 

wszystkich świątyniach Kościoła ka-
tolickiego w Polsce, każdy będzie 
mógł osobiście i razem z domownika-
mi, we wspólnocie zgromadzenia li-
turgicznego, dokonać aktu przyjęcia 
Jezusa za Króla i Pana. Oczywiście 
owocność naszego włączenia się 
w Jubileuszowy Akt będzie zależała 
od wcześniejszego przygotowania 
swego wnętrza i zaangażowania, od 
obudzenia naszej wiary. 

Dlatego trzeba, byśmy wszyscy od 
zaraz podjęli trud duchowego przy-
gotowania. Nie można bowiem spro-
wadzić Jubileuszowego Aktu tylko do 
wypowiedzenia formuły słownej. 
Trzeba treść Aktu poznać, w sercu 
rozważyć i przyjąć. By zaś dobrze za-
owocował w naszym życiu, należy 
zadbać o stan łaski uświęcającej, 
a więc o serce czyste, pojednane 
z Bogiem i z bliźnimi. Konieczny jest 
wysiłek ożywienia osobistej więzi 
z Jezusem, by mógł działać i zaprowa-
dzać Swe Królestwo w poszczegól-
nych wymiarach naszego życia. Stąd 
też, pierwszym nakazem chwili jest 
modlitwa do Ducha Świętego, ponie-
waż bez Jego pomocy nikt nie jest 
w stanie wyznać, iż „Panem jest Je-
zus” (1Kor 12,3). 

 

Już dzisiaj bardzo prosimy, aby 
proklamację Jubileuszowego Aktu 
poprzedziła nowenna, odmawiana 
w naszych świątyniach, klasztorach 
i seminariach. Odmawiajmy również 
w naszych domach „Modlitwę do Je-
zusa, naszego Króla i Pana”, którą 
dołączamy do tego listu. 

 

Na czas przygotowań do Jubile-
uszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za 
Króla i Pana udzielamy wszystkim 
pasterskiego błogosławieństwa. 

 

 

 

Podpisali: 
Pasterze Kościoła katolickiego 
w Polsce 
obecni na 374. Zebraniu Plenarnym 
Konferencji Episkopatu Polski 
w Warszawie  
w dniu 5 października 2016 r. 

Modlitwa do Jezusa 
naszego Króla i Pana 

 

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, 
Panie nasz i Boże, 
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz 
Zbawicielu! 
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Two-
je nie jest z tego świata, 
który wzywałeś nas do szukania Kró-
lestwa Bożego 
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do 
Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, 
wejrzyj na nas stojących przed Twoim 
Majestatem. 
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć 
i uwielbienie. 
Pokornie poddajemy się Twemu Pa-
nowaniu i Twemu Prawu. 
Świadomi naszych win i zniewag za-
danych Twemu Sercu 
przepraszamy za wszelkie nasze 
grzechy i zaniedbane dobro. 
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy 
o zmiłowanie. 
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie 
Twojej Chwały, 
dziękować za nieskończone Miłosier-
dzie, które okazujesz z pokolenia na 
pokolenie, 
wiernością i posłuszeństwem odpo-
wiadać na Twoją Miłość. 
Boski Królu naszych serc, niech Twój 
Święty Duch, 
wspiera nas w realizacji tych zobo-
wiązań, chroni od zła i dokonuje na-
szego uświęcenia. 
Niech pomaga nam porządkować 
całe nasze życie i posłannictwo Ko-
ścioła. 
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej 
Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, 
na większą chwałę Przenajświętszej 
Trójcy i dla zbawienia ludzi. 
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, 
miasta i świat cały objęło Twe Króle-
stwo: 
królestwo prawdy i życia, królestwo 
świętości i łaski, 
królestwo sprawiedliwości, miłości 
i pokoju, 
teraz i na wieki wieków  
Amen. 
 
 
Źródło: 
Konferencja Episkopatu Polski 
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Zacni Bracia, 

Rozwój Zakonu Rycerzy Kolumba 
w Polsce jest bardzo dynamiczny. 
Przybywa nowych rad, wzrasta liczba 
rycerzy. Członkowie naszego Zakonu 
są coraz bardziej widoczni na różnych 
uroczystościach kościelnych i patrio-
tycznych. Z roku na rok  coraz częściej 
są prezentowani w mediach środowi-
skowych oraz ogólnokrajowych. 
Wzrostowi liczby naszych Braci towa-
rzyszą nowe wyzwania organizacyjne, 
programowe oraz członkowskie. Po-
ważnym zadaniem jakie towarzyszy 

temu rozwojowi jest utrzymanie 
członkostwa, czyli zadbanie o tych 
Rycerzy, którzy już są w Zakonie. Do-
tyczy to już istniejących rad. Pragnie-
my tak zorganizować pracę w na-
szych radach, aby wszyscy Bracia 
czuli się potrzebni. Aby każdy z Braci, 
w miarę swoich możliwości, brał 
czynny udział w realizowanych przez 
radę programach. Zadanie to musi 
być podejmowane na wszystkich 
szczeblach naszych struktur organi-
zacyjnych. Pion członkowski Rady 
Stanowej na spotkaniu roboczym 
w dniu 24.09.br w Radomiu podjął 
decyzję o powołaniu zespołu szkole-
niowego dla Braci funkcyjnych w Ra-
dach. Członkowie tego zespołu będą 
dzielić się swoimi doświadczeniami na 
spotkaniach /półrocznych lub kw-
artalnych/ organizowanych przez 
Delegatów Rejonowych w poszcze-
gólnych okręgach. Mamy świado-
mość, że problematyka utrzymania 
członkostwa w radach jest bardzo 

zróżnicowana, zaś charakter zaanga-
żowania Braci w poszczególne pro-
gramy - na zasadach wolontariatu - 
wymaga dużego taktu organizacyjne-
go Braci funkcyjnych. Forma szkole-
niowa, w tym dzielenie  się także do-
świadczeniami będzie ważnym kro-
kiem na drodze do rozwoju świado-
mości dla służby takim ideałom na-
szego rycerstwa, jak – Miłosierdzie, 
Jedność, Braterstwo, Służba Kościo-
łowi i Ojczyźnie. Delegatów Rejono-
wych i Braci Rycerzy /nie tylko funk-
cjonariuszy rad/, którzy chcieliby sko-
rzystać z pomocy powołanego Ze-
społu Szkoleniowego proszę o kon-
takt z Dyrektorem ds Członkostwa 
Bratem Romanem Hawliczkiem. 

Vivat Jezus! 
 
Jan Komoń 
Dyrektor 
ds. Utrzymania Członkostwa 

Utrzymanie członkostwa w Radach 
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