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Przy wigilijnym stole
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas,
gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać
zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził
z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która
była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła
w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy
przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz
stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że
bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście
Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie
znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które
wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania». (Łk 2, 1-14)
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Słowo Delegata Stanowego
Czas Adwentu, to radosne oczekiwanie na przyjście Zbawiciela. Refleksja towarzysząca tym dniom, to także
okazja do podsumowanie tego, co się
wydarzyło. Niech ta refleksja będzie
oparta na słowach papieża Franciszka:

Zacni Kapelani Rad
Bracia Rycerze,
Dziękuję Wam za Wasz udział
w pielgrzymce do Jasnogórskiej Królowej Polski. Jestem dumny z Waszej
gotowości do podejmowania konkretnych dzieł miłosierdzia, czego
wyrazem było wsparcie jakie okazaliście hospicjum we Lwowie i w Wilnie.
Zebrane w czasie pielgrzymki pieluchy dla dorosłych już trafiły do najbardziej potrzebujących.
Gratuluję tym z Was , którzy brali
udział w pielgrzymce jako nasi sympatycy, a powrócili do swoich domów
jako Rycerze Kolumba, uczestnicząc
w ceremonii przyjęcia w jasnogórskim
klasztorze.
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że przyjęli dar Ducha Świętego, poczuli się misjonarzami”. „Mamy iść
i głosić, mamy świadczyć o Jezusie
Chrystusie. I niech każdy z nas przejmie się tą rolą” – mówi. Podkreśla, że
na każdym etapie naszego życia i naszej aktywności zawodowej czy rodzinnej "mamy być Chrystusowi, ma„W trakcie tego Roku Świętego
my o Nim dać świadectwo”.
uczyniono wiele konkretnych znaków
miłosierdzia. Wspólnoty, rodziny
W kontekście tematu roku i poszczególni wierni odkryli na nowo „Idźcie i głoście”- przykład świętego
radość dzielenia się i piękno solidar- Brata Alberta jest okazją do potwierności. To jednak nie wystarczy.
dzenia konkretnymi czynami miłosierdzia tego, co głosimy.
Obecnie, po zakończeniu tego jubileuszu, nadszedł czas spojrzenia
Niech świadectwo potwierdzone
w przyszłość i zrozumienia, w jaki czynami będzie dla nas także okazją
sposób iść dalej wiernie, z radością do realizacji naszej odpowiedzialności
i entuzjazmem, aby doświadczyć bo- jaką jest troska o wzrost członkostwa.
gactwa miłosierdzia Bożego. Nasze
Potwierdzajmy naszym życiem, że
wspólnoty będą nadal mogły być żydrzwi miłosierdzia naszego serca są
we i dynamiczne w dziele nowej
zawsze szeroko otwarte.
ewangelizacji.”
(List
Apostolski
„Misericordia et Misera”)
Pamiętając o modlitwie, proszę
jednocześnie o pamięć w potrzebach
W kontekście kończącego się
naszej Ojczyzny i potrzebach Rycerzy
Nadzwyczajnego Jubileuszu MiłosierKolumba.
dzia okazją do jego kontynuowania
będzie w Polsce Rok Świętego Brata
Alberta. Został on ustanowiony przez
Z rycerskim pozdrowieniem
Konferencję Episkopatu Polski z okazji 100-lecia śmierci tego Świętego
i potrwa od 25 grudnia 2016 roku do Vivat Jezus!
25 grudnia 2017 roku. Rozpoczęty
w Kościele polskim nowy Rok dusz- Andrzej Anasiak
pasterski kieruje nas na drogę działal- Delegat Stanowy
ności misyjnej. Ks. abp Wiktor Skworc Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
zachęca do tego, by „wszyscy, którzy
uświadamiają sobie, że są ochrzczeni,
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Katecheza Kapelana
Katecheza 56
grudzień 2016

nikt nie jest w stanie zastąpić (a więc
nie tylko robię, co trzeba, co do mnie
należy i znikam, bo mam inne sprawy.
Są inne sprawy, ale istnieje także hierachia ważności spraw). Istnieje potrzeba towarzyszenia i pomocy
(jednak nie chodzi o obecność przytłaczającą). Chodzi więc o otoczenie
opieką oraz o trud wychowania dziecka. Zaczyna się to w momencie poczęcia i potem, gdy dziecko jest jeszcze pod sercem matki, i jest kontynuowane, gdy dziecko wzrasta.

Drodzy Bracia Rycerze,
Kontynuujemy nasze rozważania
związane z 25 punktem Adhortacji
„Familiaris consortio”. Mowa jest
w nim o roli mężczyzny w rodzinie,
dlatego ta część adhortacji jest dla
Rycerzy szczególnie ważna, jako że
większość spośród Was jest mężami
i ojcami. Jest tu przypomnienie tego,
co znaczy być mężem i ojcem. Przypomnienie to nabiera szczególnego
znaczenia w przeżywanym właśnie
okresie Adwentu, który jest czasem
refleksji nad naszym postępowaniem
w kontekście przygotowania na spotkanie z Bogiem. Wymienione przez
Jana Pawła II zadania i postawy mogą
więc być przyczynkiem do rachunku
sumienia, nad którym warto się pochylić przed Świętami Bożego Narodzenia. Trzeba bowiem pamiętać
o dwóch aspektach naszego przygotowania na spotkanie z Bogiem, który
przychodzi.

Ks. dr hab. Tomasz Kraj

powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili" oraz
jakby uzupełnienie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili" (Mt 25). Pomyślmy sobie teraz, że
tymi najmniejszymi są właśnie dzieci:
i te, które mają przyjść na świat, i te
które już się narodziły; zarówno
w mojej własnej rodzinie jak i u kogoś,
Pierwszy dotyczy faktu, że Ad- kogo znam, z kim żyję jako rodzina
went jest liturgicznym przygotowa- lub przyjaciel i mam mniejszy lub
niem na spotkanie z Panem, a wiemy większy wpływ na ich postawy.
już skądinąd, że liturgia posiada speI teraz dopiero, w kontekście tego,
cjalną moc, dzięki której jej uczestnicy
co zostało do tej pory powiedziane,
biorą udział nie tylko w niej samej, ale
spójrzmy na obowiązki męża i ojca,
także w sposób mistyczny w wydao których mówi św. Jan Paweł II. Są to
rzeniach z historii zbawienia, do któzarówno obowiązki odnoszące się
rych ta liturgia nawiązuje. Tak więc
bezpośrednio do dziecka (z którym,
nasze przeżywanie Adwentu to nie
jak widzimy, utożsamia się Pan), jak
tylko oczekiwanie na Święta, które są
i obowiązki związane z kreowaniem
pamiątką narodzin Bożego Syna, któatmosfery, klimatu, w którym to
rą będziemy przeżywać 25 grudnia,
dziecko żyje i się rozwija. Wymienię
ale także uczestnictwem (w sposób
je za Janem Pawłem II, my natomiast
mistyczny) w oczekiwaniu na przyjspróbujmy sie zastanowić, w jakiej
ście Jezusa na świat. Nasze sumienie
mierze jest to opis naszego życia.
będzie nam podpowiadało, kogo najbardziej przypominamy spośród osób
Jan Paweł II mówi o ojcu jako tym,
związnych z tym wydarzeniem który kocha zarówno matkę, jak
a o których mówi nam Pismo św.
i dziecko. Miłość jest tym, co cechuje
ojca (nie zimne odniesienie i dystans
O drugim aspekcie naszego przylub postawa zagniewania oraz pregotowania na spotkanie z Bogiem
tensji i obrażania się). Istnieje obowiąmówi św. Mateusz Ewangelista, gdy
zek bycia i zajmowania pewnej pozyprzytacza słowa Jezusa: "Zaprawdę,
cji w rodzinie, pozycji ojca, którego
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Choć wychowanie związane jest
z różnymi działaniami, w dużej mierze
uwarunkowanymi osobistymi predyspozycjami dziecka, to nie są to
działania aż tak różne, że nie da się
wyznaczyć żadnych reguł, które obowiązywałyby wszystkich rodziców
i wychowawców. Chodzi więc przede
wszystkim o kształtowanie postaw,
które służą rodzinie, jej jedności. Wychowanie ma być przygotowaniem
dziecka do podjęcia pewnych ról: najpierw w rodzinie, a potem w innych
wspólnotach, zwłaszcza w społeczeństwie i w Kościele. Ta perspektywa
mówi wiele o tym, jakie wysiłki mają
podejmować rodzice i wychowawcy.
Trudno bowiem się spodziewać, że
dziecko wychowane na rozkarpyszonego egoistę, gdy podrośnie będzie
życzliwe i pomocne oraz, że później
jego wlasna rodzina będzie się cieszyć
z tego typu postaw a społeczeństwo
czy Kościół będą zadowoleni z nowego członka zapatrzonego wyłącznie
we własne potrzeby. Odpowiedzialność za dziecko to także odpowiedzialność za całe jego dorosłe życie,
od którego zależy potem jego wieczność. To dorosłe życie zależy z kolei
od wychowania, w którym nikt nie
jest tu w stanie ojca zastąpić.
Bedąc tu (w USA) na jednej parafii
słyszalem, jak ksiądz proboszcz uspokajał wiernych, że choć wyszedł do
ołtarza w szatach koloru fioletowego,
to jednak nie mamy do czynienia
z postem; nie jesteśmy w Wielkim
Poście. Na pewno tak, bo Adwent
przeżywa się inaczej. Adwent jest jednak czasem, w którym jest oczekiwa
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nie i refleksja. Ich owocem jest także
przemiana życia polegająca na porzuceniu błędów i grzechu lub podjęcie
dotychczasowych zadań z nową gorliwością. Niech ten Adwent będzie dla
Was, Drodzy Bracia, okazją do refleksji nad Waszym ojcostwem, nad tym
jak ono funkcjonuje w Waszych Rodzinach.

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

Puszka zamiast kwiatów
Zaplombowana plastikowa
puszka – tylko tyle
wystarczy, by zorganizować
na weselu zbiórkę pieniędzy
i przeznaczyć je na potrzeby
podopiecznych hospicjum
Pomoc dzieciom
zamiast ogrodu botanicznego
Zbiórkę pieniędzy na szczytny cel
to wspaniała alternatywa dla bukietów. Wyobraźmy sobie, że każda
z zaproszonych na wesele rodzin
przynosi w ramach prezentu dla Państwa Młodych bukiet. Z pokoju robi
się ogród botaniczny, w trudniejszych
przypadkach dżungla, zagracając
mieszkanie. Za kilka dni kwiaty zaczną więdnąć i gnić. Część z nich nie
zdąży zadomowić się nawet dzień, bo
nie wystarczy dla nich flakonów. Każdy bukiet to pieniądze gości weselnych, które po paru dniach lądują na
kompoście, aby dokończyć swój żywot wśród obierków z ogórków i cebuli… Z tej przyczyny, kierując się
wartościami Zakonu Rycerzy Kolumba zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie tego typu zbiórki na własnym weselu, wspierając Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.

Jak to zrobić?
Organizowanie zbiórki pieniędzy
na konkretny szczytny cel jest coraz
bardziej popularne jako alternatywa
dla bukietów. Najważniejsze, jest aby
zrobić to WSPÓLNIE. Musi to być decyzja obydwu przyszłych małżonków.

ZBROJA

W przypadku hospicjum, które wybraliśmy, wystarczyło przyjechać
tydzień przed ślubem do głównej siedziby i odebrać puszkę. Jest ona zaplombowana i oznaczona oryginalnym logiem hospicjum. Rzecz kluczowa – powiadomienie gości weselnych
o zbiórce. Można zrobić to na dwa
sposoby – np. wspomnieć o niej podczas osobistego zapraszania gości na
ślub. Pozwoli to nam na dokładne
wyjaśnienie, dlaczego życzymy sobie
uczestnictwa w zbiórce zamiast kwiatów. Możliwe jest również poinformowanie gości sms-em lub drogą
mailową, należy jednak poprosić
o potwierdzenie odbioru takiej wiadomości. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za
puszkę – np. świadkową. Można
również poprosić placówkę o wyznaczenie delegowanego wolontariusza,
który będzie trzymał puszkę podczas
zbiórki. Trzeba się jednak liczyć z potrzebą zorganizowania mu dojazdu,
ponieważ nie wszędzie wolontariusz
jest w stanie dojechać sam. Zbiórkę
polecamy przeprowadzić podczas
składania życzeń – tym sposobem
nikt nie zostanie pominięty, a osoby
odpowiedzialne za prezenty i koperty, umieszczą je bezpiecznie razem
z puszką. Co do przekazania pieniędzy do placówki – podczas odbierania
puszki przed ślubem umawiamy się
na konkretny dzień do którego zobowiązujemy się ją oddać – np. na najbliższą środę po weselu. Młodzi małżonkowie w placówce hospicjum

wspólnie z jej pracownikiem liczą pieniądze. Na koniec otrzymują podziękowania i oficjalne rozliczenie. Formalności są naprawdę uproszczone,
a ponieważ zbiórka koleżeńska nie
nosi cech zbiórki publicznej, nie musimy martwić się o uzyskanie specjalnego pozwolenia na jej przeprowadzenie.

Piękny początek
wspólnej drogi
Zachęcamy wszystkie Pary Młode,
aby tym pięknym gestem jakim jest
zbiórka pieniędzy na wyznaczony
szczytny cel, rozpoczęły swoje małżeństwo, angażując członków swojej
rodziny i przyjaciół w coś dobrego
i pięknego. Wyrzekamy się przecież
np. książki czy butelki drogiego alkoholu (które również są popularne jako
prezent ślubny zamiast kwiatów) na
rzecz cierpiących i potrzebujących.
Z myślą o nich, życzymy sobie, aby
taka zbiórka stała się kolejną polską
tradycją weselną.

Tekst: Kamila Wawrzkowicz
FOT. Tadeusz Poźniak
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słych - nasz Dar Miłosierdzia dla chorych w hospicjach Wilna i Lwowa.
Zacni Bracia.
Za nami miesiąc listopad.
W tym miesiącu w Krakowie - Łagiewnikach w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia uczestniczyliśmy w Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Jezusa
Chrystusa za Króla i Pana oraz w zakończeniu Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, a także
w Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Te Rady, które za zeszły rok zdobyły nagrody Rady Najwyższej,
otrzymały dyplomy.
Jest to doskonała okazja, aby
przypomnieć, że wszyscy powinniśmy
dołożyć starań, aby 100 % Rad w Polsce otrzymało status Najwybitniejszej
Rady.

Aby to osiągnąć warto zaplanować najbliższe pół roku pod kątem
odpowiednich działań programoRycerze brali czynny udział w wie- wych.
lu z tych uroczystości, szczególnie zaś
W miesiącu grudniu warto włąprzed obrazem Jezusa Miłosiernego
czyć się w zbiórki żywności prowai relikwiami św. Siostry Faustyny.
dzone przez Caritas i Banki Żywności
Dziękuję wszystkim Rycerzom (jest to program rekomendowany
i proszę Wielkich Rycerzy, by podzię- przez Radę Najwyższą).
kowali rycerzom w swoich Radach za
Jako rycerze możemy także powierną obecność w tych ważnych dla
móc w naszych parafiach w przygonaszego Narodu chwilach.
towaniu naszych kościołów, paczek
Także w listopadzie Bracia z Ro- świątecznych i wigilii dla najubożdzinami oraz wolontariusze Świato- szych.
wych Dni Młodzieży uczestniczyli
Pamiętajmy także o zorganizowaw pielgrzymce do Częstochowy.
niu w naszych Radach rodzinnych
W tym roku pielgrzymka miała spotkań opłatkowych, tak abyśmy
szczególny wymiar, gdyż dziękowali- mogli wspólnie kolędować i świętośmy za 10 lat działalności Rycerzy wać całymi rodzinami.
Kolumba w Polsce i za Światowe Dni
Jest to także ten właściwy czas,
Młodzieży oraz zawierzaliśmy Królokiedy warto zorganizować w naszych
wej Polski sprawy naszej Ojczyzny,
parafiach koncerty i konkursy kolęd,
Rycerzy Kolumba oraz Nasze Rodzia także właściwie przygotować się do
ny.
Orszaku Trzech Króli.
Pielgrzymi wspaniale odpowieWyjątkowo zachęcam do przeczydzieli na apel Delegata Stanowego
tania artykułu Dyrektora ds. Młodziei przywieźli ze sobą pieluchy dla doro-

Dziękuję Radom, które włączyły
się w zbieranie podpisów pod Europejską
Inicjatywą
Obywatelską
„Mama Tata i Dzieci”, która broni instytucje rodziny i małżeństwa.
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ży Grzegorza Małkusa o wybudowaniu GROBU DZIECKA NIENARODZONEGO w Skarżysku Kamiennej przez
Rycerzy Kolumba Rady 14577 im.
Matki Bożej Ostrobramskiej. Bracia
pragną w ten sposób zapewnić godne
potraktowanie szczątków dzieci martwo urodzonych. Informują także
o procedurach - zasadach pochówku
tych dzieci.
Dziękuję bardzo tym Radom, które odpowiedziały na apel Dyrektora
ds. Kultury Życia w sprawie zbierania
podpisów w Waszych i w sąsiednich
parafiach - za poparciem Europejskiej
Inicjatywy Obywatelskiej "Mama, Tata i Dzieci".
Na koniec zapraszam wszystkich
Braci, którzy chcieliby włączyć się
w działanie Pionu Programowego do
kontaktu ze mną na adres e-mail:

programy@rycerzekolumba.com
Vivat Jezus!
Jan Malik
Dyrektor ds.Programowych

Do tej pory wiem o czterech Ra- robimy, aby ukrócić tę dzisiejszą rzeź
dach, które podjęły się tego zadania. niewiniątek?
Tylko jedna z tych Rad przysłała mi
Zwracam się do wszystkich Rad
raport o ilości zebranych głosów.
o celebrowanie tego Święta i szcze28 grudnia - Święto Świętych gólną modlitwę w tym dniu za tych
Młodzianków Męczenników.
rodziców, którzy chcą odebrać życie
swojemu dziecku.
Pamiętajmy w tym dniu o dzieciach, którym nie pozwolono się naMódlmy się również za lekarzy,
rodzić. O niewinnych dzieciach zabi- którzy dokonują mordów na beztych w łonach matek. Czy nie dziwne bronnych dzieciach, nazywając to
to, że rzeź niewiniątek trwa nadal? aborcją.
Trwa w XXI wieku?
Módlmy się też za podjęcie skuKażdy z nas przed świąteczną tecznych
działań
zmierzających
spowiedzią musi stanąć przed Bo- w kierunku całkowitej ochrony życia
giem w prawdzie. Czy nie za mało ludzkiego w naszym kraju, jak również poza jego granicami.
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wieść od zamiaru uśmiercenia swojego dziecka. Koszt takiego modelu
Dlatego, że to właśnie teraz Jezus
"Jasia" to tylko 5 zł.
jest podobnym dzieckiem w łonie
swojej Matki Maryi.
Dlatego każdego, kto chce mieć
takiego
"Jasia", proszę o kontakt ze
Jasiek jest niesamowitym modeDlatego, że zbliżamy sie do Naromną
lub
swoim Delegatem Rejonolem, pokazującym prawdę, jak rzeczy- dzin Jezusa, który w żłobku będzie
wym.
wiście wygląda w swoim wieku.
wyglądał podobnie jak ten "Jaś".

"Jaś" - model dziecka
w 10-tym tygodniu życia
wykonany w skali 1:1
ze specjalnego tworzywa

Jestem zdania, że każdy z nas, każdy Rycerz Kolumba powinien mieć
takiego "Jaśka" przy sobie, aby w rozmowach z innymi mieć argument, że
to nie zlepek komórek, ale prawdziwe
dziecko, prawdziwy człowiek, którego
nie można zabić.

Dlaczego piszę o tym teraz?

Dlatego, że pieniądze ze sprzedaży "Jaśków" chcę przeznaczyć na po- Vivat Jezus!
moc dla dzieci w rodzinach biednych
lub dla matek, które chcą dokonać
aborcji, tłumacząc to względami ma- Dyrektor ds. Kultury Życia
terialnymi, aby można je było wes- Rafał Szczypta
przeć finansowo czy materialnie i od-

Dzień Dziecka Utraconego
w Skarżysku-Kamiennej
Dziecko, które umiera, w którymkolwiek momencie swojego życia,
choćby przed swoimi narodzinami,
jest takim samym człowiekiem jak Ty
czy ja.
Należy mu się szacunek i godny
pochówek.
W Sanktuarium Ostrobramskim
w Skarżysku-Kamiennej z inicjatywy
ks. Kustosza Jerzego Karbownika oraz
Rycerzy Kolumba, miała miejsce niecodzienna uroczystość.
W 38. rocznicę wyboru ks. Kardynała Karola Wojtyły na Papieża i Stolicę Piotrową w Watykanie, została
sprawowana uroczysta Msza Święta
w intencji rodziców przeżywających
śmierć dziecka.
W naszym kraju każdego roku,
blisko pięćdziesiąt tysięcy rodzin doświadcza utraty dziecka. Ponad czterdzieści tysięcy kobiet przeżywa poronienie, a dwa tysiące dzieci przychodzi na świat jako martwe.

conego. Jest to szczególny dzień solidarności z rodzicami, którzy przeżyli
niewyobrażalny ból po śmierci własnego dziecka.

1 listopada na skarżyskich cmentarzach, powstało miejsce, w którym
będzie możliwość dokonania godnego pochówku dziecka utraconego.
Rycerze Kolumba wyrażają wdzięczTej wyjątkowej Mszy Świętej przeność wszystkim ofiarodawcom za
wodniczył Pasterz Diecezji Radomwsparcie finansowe i rzeczowe
skiej Ks.Bp Henryk Tomasik. Uroczyw urzeczywistnieniu tego dzieła.
stość miała charakter i wymiar symboliczny, gdyż podczas tej Mszy św.
Druga bardzo skomplikowana
zostały też wprowadzone do kościoła kwestia związana jest z samą proceBazyliki Mniejszej przy Ostrej Bramie, durą pochówku.
relikwie Świętej Joanny Beretty Molla,
Opracowana przez Rycerzy Kopatronki rodzin Diecezji Radomskiej.
lumba ze Skarżyska-Kamiennej proPo Mszy Pasterz Diecezji w obec- cedura jest wzorowana na doświadności duchowieństwa, Rycerzy Ko- czeniach sprawdzonych i już funkcjolumba oraz rodzin dotkniętych trage- nujących w Polsce. Szkoda tylko, że
dią śmierci dziecka utraconego, doko- do tego problemu bez zrozumienia
nał poświęcenia grobu-pomnika podeszły władze miasta SkarżyskaDziecka Nienarodzonego.
Kamiennej.

Grób ten powstał staraniem Rycerzy Kolumba na cmentarzu komunalnym na Łyżwach w SkarżyskuKamiennej. Jest to jedyny taki grób
w diecezji, a być może w całej południowej Polsce. Jest to miejsce przyŚmierć upragnionego dziecka, po- gotowane na przyjęcie do pochówku
ronienie, martwy poród, czy śmierć dzieci utraconych.
dziecka po urodzeniu, to jedna z najTrzeba w tym miejscu podkreślić,
większych tragedii i dramatów, jakich
że Rycerze Kolumba podjęli się dość
doświadczają rodzice.
karkołomnego i trudnego zadania.
Nie przypadkiem Rycerze Kolum- Zarówno od strony formalnej, jak
ba z Rady Lokalnej Nr 14577 im. Matki również finansowej, dzieło to było
Bożej Ostrobramskiej, wybrali wła- i nadal jest niełatwe. Ale to głównie
śnie tę datę.
ofiarności
społeczeństwa,
które
wsparło Rycerzy Kolumba podczas
W październiku obchodzony jest
zbiórek publicznych prowadzonych
w naszym kraju Dzień Dziecka Utra-
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Wspomniana już Święta Joanna
Beretta Molla oddała własne życie za
życie swojego dziecka. Dała tym wyraz prawdziwej miłosci i szacunku dla
życia. To dzieło Rycerzy Kolumba
pomaga zrozumieć - za przykładem
Świętej Joanny - sens i misję każdej
kobiety. Nadaje sens i szacunek dla
każdego życia poczętego. Życia, które
jest Darem Boga.

PROCEDURY

ZASADY POCHÓWKU DZIECI
MARTWO URODZONYCH

Zgodnie z polskim prawem niezależnie od czasu trwania ciąży Rodzice
mają prawo uzyskać Akt Urodzenia
Dziecka.
7
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Dokument ten jest podstawą do
otrzymania wszystkich świadczeń
z tytułu urodzenia martwego Dziecka.
Warunkiem jest wystawienie
przez szpital Karty Martwego Urodzenia, w której niezbędne jest wpisanie płci Dziecka. Jeśli jednoznaczne
stwierdzenie przez lekarza płci jest
niemożliwe konieczne jest przeprowadzenie odpłatnego badania genetycznego wykonywanego na wyraźne
życzenie Pacjentki. O decyzji wykonania badania należy poinformować
lekarza niezwłoczne, przed rozpoczęciem procedur medycznych.
Z Kartą Martwego Urodzenia należy udać się do odpowiedniego
Urzedu Stanu Cywilnego celem otrzymania Aktu Urodzenia z adnotacją, że
dziecko urodziło się martwe. Można
też nadać Dziecku imię, które zostanie wpisane do Aktu.
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urlopu macierzyńskiego oraz zasiłek
Jeżeli Rodziców ze względów fipogrzebowy.
nansowych nie stać na pochowanie
Dziecka w indywidualnym grobie,
Jeśli któreś z Rodziców było doRycerze Kolumba - Fundacja Rady
datkowo ubezpieczone, warto sprawLokalnej Nr 14577, znajdująca się przy
dzić, czy polisa przewiduje świadczeul. Wileńskiej 33, może nieodpłatnie
nia z tytułu urodzenia martwego
udostępnić - będący w ich dyspozycji
dziecka.
- Grób Dziecka Nienarodzonego znajNa podstawie Aktu Urodzenia dujący się na Cmentarzu Komunaloraz pełnomocnictwa Zakład Pogrze- nym w Skarżysku-Kamiennej, przy
bowy odbiera Dziecko ze szpitala ul. Langiewicza. W tym celu należy
i przygotowuje do pochówku.
skontaktować się z Rycerzami Kolumba (tel. 41 25 38 800).
Jeżeli Rodzice nie zdecydują się na
zlecenie
badań
genetycznych
W przypadku pozostawienia przez
(w przypadku braku możliwości okre- Rodziców szczątków w szpitalu Ryceślenia płci) to istnieje możliwość wy- rze Kolumba zapewnią godny pochóstawienia przez szpital Karty Zgonu wek, a szczątki dziecka zostaną złodo celu pochówku. Z tym dokumen- żone we wspólnym Grobie Dziecka
tem należy udać się do Zakładu Po- Nienarodzonego.
grzebowego, który odbierze Dziecko
i przygotuje do pochówku. W tym
przypadku pochówek muszą zorganizować Rodzice na własny koszt i poVivat Jezus!
zostają bez prawa do urlopu macierzyńskiego.

Na podstawie Aktu Urodzenia
Aby zorganizować pochówek ka- Grzegorz Małkus
Dziecka przysługuje Matce 8 tygodni tolicki Rodzice winni zgłosić się do Dyrektor ds. Młodzieży
swojej parafii.

Serdecznie zapraszamy do lektury nowej
Columbii, w której:
- listę polskich rad, które otrzymały wyróżnienia od
Rady Najwyższej
- felieton Najwyższego Rycerza: Carl Anderson mówi, że katolicy powinni być źródłem jedności
- artykuł Najwyższego Kapelana: abp William E. Lori
radzi, jak w zgodzie z Ewangelią reagować na
„świątecznych” katolików, których będziemy mogli
spotkać podczas Świąt Bożego Narodzenia
- historię o tym, jak Rycerze Kolumba i ich partnerzy
zapewniają edukację dzieciom chrześcijańskich
uchodźców
- i wiele innych ciekawych artykułów.
Jeśli znasz kogoś, kto powinien przeczytać artykuły
znajdujące się w grudniowym numerze, nie wahaj się
i prześlij mu link do elektronicznego wydania.
COLUMBIA DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM:
www.kofc.pl/columbia

ZBROJA
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Idźcie i głoście – Bóg się rodzi!
Ten radosny czas niech będzie wypełniony pokojem,
którego źródłem jest Nowonarodzony Zbawiciel.
Otwórzmy drzwi swojego serca
i wsłuchujmy się w potrzeby innych,
byśmy potrafili być świadkami nadziei i prawdziwej radości.
Przychodzi bowiem Bóg wszelkiego dobra.
Vivat Jezus!
Andrzej Anasiak
Delegat Stanowy w Polsce
Zakonu Rycerzy Kolumba

1
Powołanie
Rycerze Kolumba kroczą prostą drogą
Obleczeni płaszczem pokory i wiary…,
Opiekę roztoczą, w nieszczęściu pomogą,
Chorym i ułomnym nie szczędząc ofiary.
Miłosierni wobec bliźnich, wobec siebie,
Wrażliwi na krzywdę każdego człowieka…,
Bo z miłością rycerz spogląda na ciebie,
Jak na swego brata…, z pomocą nie zwleka.
Miłosierdzie mają wyryte w swej duszy,
Nie chlubią się rangą pośród swoich Braci,
Ich czyn miłosierny… nie jedno z serc wzruszy…,
Skromni, bogobojni..., a duchem bogaci.
I silni jednością…, co jak w linę splata
Niepokaźne nitki poszczególnych Braci
W więź nierozerwalną… i jakaż bogata
Ta Jedność Braterska! – Mocą wiary zwarci! –
Bo w jedności siła, w jedności działanie,
W jedności hart ducha i niezłomność wiary! –
W jedności moc Nasza i Nasze wytrwanie! –
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Jedność obfituje przelicznymi dary! –
Jednością złączeni Boga upraszamy,
O zdrowie dla braci…, pomyślność Ojczyzny. –
O ileż, my, sami w wierze urastamy?! –
O ileż piękniejsza jest dusza mężczyzny?! –
Braterstwo – więź piękna, w Bogu ma oparcie…,
Łączy i jednoczy zwaśnione narody…,
W braterstwie się mówi szczerze i otwarcie.
Braterstwo – niweczy wszelakie przeszkody! –
Każdemu jest bliskie – Bóg, Honor, Ojczyzna,
Jest mocą w działaniu…, patriotyzmu miarą! –
Polska – Nasza Matka! – Nasza Ojcowizna! –
Brońmy tych wartości z niezachwianą wiarą! –
Zwierajmy szeregi Rycerzy Kolumba,
W obronie Prawd Świętych i miłej Ojczyźnie! –
To nasza powinność, obowiązek, służba! –
Tu dla niej pracować, a nie na obczyźnie!
Suchedniów 23. 10. 15 r.
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