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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 
Brat Albert        5 
Kalendarium rycerskie      5 
Peregrynacja relikwii św. Brata Alberta  6 
Rozwój członkostwa      7 
Programy        9 
Konwencja Stanowa      10 
Rok temu…        11 
Relacja z ingresu  
Arcybiskupa Jędraszewskiego    13 
Wiersze br. Wojciecha Domagała   13 

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego wydania Columbii. 

W tym numerze:  

• Najwyższy Rycerz Carl Ander-
son pisze o filmie Milczenie Marti-
na Scorsese, 

• Najwyższy Kapelan arcybi-
skup William E. Lori opowiada o 
tym, jak każdy z nas powinien za-
kończyć dzień, 

• Christopher Kreikemeier, Ry-
cerz Kolumba z Ameryki zdradza 
własne sposoby na pozyskiwanie 
nowych członków, 

• Watykanista John Allen Jr. 
analizuje trudną sytuację chrześci-
jan w Egipcie, 

• Reportaż o działaniach Ryce-
rzy Kolumba w ramach pomocy 
osobom poszkodowanym przez 
powódź w Luizjanie 

...oraz wiele innych ciekawych artykułów. 

 

Jeśli znasz kogoś, kto powinien przeczytać artykuły znajdujące się w stycz-
niowym numerze, nie wahaj się i prześlij mu link do elektronicznego wydania. 

 
"Columbia" dostępna pod adresem www.kofc.pl/columbia 

www.kofc.pl/przek/aplikacja 
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Słowo Delegata Stanowego 

Zacni Kapelani Rad 

Bracia Rycerze, 

„Praca codzienna z obowiązków sta-
nu wynikająca może mieć wartość 
modlitwy, cnoty i przykładu zarazem, 
gdy pracujemy dlatego, że Pan Bóg 
chce, abyśmy pracowali na chleb, któ-
ry nam daje.” 

 

Słowa Św. Brata Alberta towarzy-
szą wielu z nas w codziennych obo-
wiązkach rodzinnych, zawodowych 
czy zainteresowaniach. Nabierają tym 
większego znaczenia, im bardziej po-
ważnie realizujemy swoje powołanie. 
Wartość codziennych obowiązków, 
często w dzisiejszych czasach rozu-
miana tylko jako pogoń za sukcesem, 
ma jednak wartość głębszą. To nie 
tylko ciągłe podnoszenie poprzeczki, 
awansowanie i wygrana w „wyścigu 
szczurów”. Obowiązki dnia codzien-
nego solidnie wykonywane mają war-
tość przykładu, dobrego przykładu, 
mającego cechy cnoty wypełnionej 

modlitwą. Świadek Miłosierdzia 
Św. Brat Albert jest przykładem tego, 
który podejmując obowiązki, wyko-
nywał je z największą starannością. 
Od udziału w Powstaniu Stycznio-
wym, przez okres studiów i twórczo-
ści malarskiej, aż do bezgranicznego 
oddania się najuboższym. W każdym 
podejmowanym zadaniu w pełni za-
angażowany - daje każdemu z nas 
przykład jak powinniśmy realizować 
swoje życiowe powołanie. W najbliż-
szym czasie jeszcze pełniej będziemy 
mogli przyjrzeć się postaci Tego, któ-
ry wyszedł na peryferie ubóstwa, by 
być wśród najbardziej potrzebują-
cych. Zachęcam już dziś do pełnego 
zaangażowania się naszych rodzin, 
wspólnot parafialnych i społeczności 
lokalnych do wspólnego przeżywania 
modlitewnego spotkania w obecności 
Św. Brata Alberta w postaci Relikwii, 
które będą nawiedzały nasze parafie. 
Niech temu modlitewnemu spotkaniu 
towarzyszy konkretne dzieło miło-
sierdzia, wyrażone w zbiórce koców 
dla noclegowni prowadzonych przez 
wspólnoty albertyńskie.  

W miesiącu marcu przeżywać bę-
dziemy Tydzień Ceremonii Przyjęć. 
Jak ważnym zadaniem jest dbanie 
o rozwój członkostwa, wielokrotnie 
mówił o tym Najwyższy Rycerz Carl 
Anderson. Obchodząc Dzień Założy-
ciela powiedział: „ Wierzę, że również 
dziś nasz świątobliwy Założyciel ma 
wgląd w serca swoich Braci Rycerzy. 
Niech będzie On zaskoczony tym, co 
jego bracia Rycerze będą osiągać sto 
lat po nas”. Podejmujemy także i my 
to zadanie. Już dziś każdy Zespół 
Pierwszego Stopnia zaplanuje 
w dniach 20 – 26 marca Ceremonię 
Przyjęć. To zadanie powinno być obo-

wiązkiem, który będzie miał „wartość 
modlitwy, cnoty i przykładu zara-
zem”. 

W dniu 11 marca br. w Instytucie 
Studiów nad Rodziną w Łomiankach 
k/Warszawy odbędzie się kolejna 
uroczystość pasowania na Stopień 
Patriotyczny. W uroczystości tej weź-
mie udział Jego Eminencja Kardynał 
Kazimierz Nycz, Metropolita War-
szawski. Już dziś gratuluję wszystkim 
przyjęcia tego zaszczytu. 

Stopień Patriotyczny oznacza do-
datkowe - obok pełni rycerstwa, uzy-
skanej w III Stopniu - zaangażowanie 
w sprawy Rycerzy Kolumba. Podsta-
wowym obowiązkiem każdego z nas 
jest troska o rozwój członkostwa na-
szej organizacji, abyśmy mogli jeszcze 
lepiej służyć Kościołowi i odpowiadać 
na potrzeby naszych społeczności. 
Z tego powodu niech szczególnym 
darem wdzięczności związanym 
z przyjęciem Stopnia Patriotycznego 
będzie zaproszenie co najmniej jedne-
go kandydata, który w ten sam dzień 
wstąpi do Rycerzy Kolumba. W ten 
sposób okażemy, że naszą troskę 
o Dobro Zakonu wyrażamy nie tylko 
przez słowa, ale i czyn. Od dziś niech 
ten dar towarzyszy każdemu Ryce-
rzowi, który chce wstąpić w szeregi 
Panów Rycerzy Stopnia Patriotycz-
nego.  

Proszę o modlitwę w intencji na-
szej Ojczyzny i Rycerzy Kolumba. 

 

Vivat Jezus! 

Andrzej Anasiak 
Delegat Stanowy w Polsce 
Zakonu Rycerzy Kolumba 

Stopień Patriotyczny 
W dniu 11 marca br. w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach 

k/Warszawy odbędzie się uroczystość pasowania na Stopień Patriotycz-
ny. 

W uroczystości tej weźmie udział Jego Eminencja Kardynał Kazimierz 
Nycz, Metropolita Warszawski. 

Serdecznie zapraszamy! 
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Katecheza 58 
luty 2017 

 

Drodzy Bracia Rycerze, 

w kolejnym punkcie Adhortacji 
„Familiaris consortio” (FC 27) Jan Pa-
weł II mówi o ludziach starszych, ich 
roli w naszych rodzinach i w społe-
czeństwie. Można na nich patrzeć 
z dwojakiej perspektywy. Pierwsza 
z nich to spojrzenie na rolę tych ludzi 
w Bożych planach i w naszym wła-
snym życiu. W tej perspektywie my-
ślimy przede wszystkim o naszych 
rodzicach, może, gdy jesteśmy jesz-
cze bardzo młodzi, o naszych dziad-
kach, o naszych nauczycielach i wy-
chowawcach, o księdzu katechecie 
i siostrach zakonnych, które być mo-
że posługiwały w naszym kościele 
parafialnym, o naszych sąsiadach, 
którzy nieraz z wielką życzliwością 
nam pomagali. I to jest ta pierwsza 
perspektywa, która każe nam patrzeć 
na dokonania tychże ludzi, zwłaszcza 
te, które miały wpływ na nasze życie. 
Druga perspektywa (która będzie 
tematem kolejnej katechezy) każe 
nam spojrzeć na ludzi starszych pod 
kątem naszych wobec nich obowiąz-
ków: co my mamy wobec nich czynić; 
jaka jest nasza rola wobec nich, by ich 
życie było nie tylko znośne, ale także 
by było czasem pokoju i radości.   

Jest rzeczą bardzo trudną opisać 
wszelkie dokonania ludzi w pode-
szłym wieku, zwłaszcza tych, których 
życie koncentrowało się na czynieniu 
dobra, na posłudze wobec bliźnich. 
Trudno wymienić wszelkie ich zasługi. 
Dzisiaj, gdy siły ustają a zdrowie ule-
gło pogorszeniu, ta ich posługa do-
biega lub dobiegła końca a my zapy-
tujemy o sens ich bycia we wspólno-
cie, o sens ich życia, skoro nie są już 
tacy aktywni i tacy pomocni, jak daw-
niej. Katechezę tę ograniczę do jed-

nego aspektu ich życia. Jest nim mą-
drość i doświadczenie życiowe, któ-
rym mogą się podzielić z innymi; 
z tymi młodszymi, którzy zapatrzeni 
we własne możliwości, pytają o sens 
starości (często myśląc o niej jako 
o rzeczywistości tak odległej, że w ich 
przypadku prawie nierealnej). Mą-
drość i doświadczenie życiowe jest 
niezwykłym skarbem: kto je ma lub 
kto ma do nich dostęp, bo żyje 
w przyjaźni z ludźmi w podeszłym 
wieku, ten jest zwycięzcą; ten z regu-
ły nie popełnia błędów wynikających 
z braku wiedzy i doświadczenia życio-
wego; nie popełnia błędów, które 
zwykle niosą ze sobą bolesne konse-
kwencje, są w stanie przekreślić am-
bitne plany życiowe, a nieraz wyma-
gają długich lat, by je jakoś naprawić. 
Gdybyśmy tę prawdę chcieli sobie 
jakoś zobrazować, to należałoby tu 
przywołać słowa Psalmu 66 (10-12):  

 
„Albowiem Tyś, Boże, nas doświad-
czył;  
badałeś nas ogniem, jak się bada sre-
bro.  
Pozwoliłeś nam wejść w pułapkę,  
włożyłeś na nasz grzbiet ciężar;  

kazałeś ludziom deptać nam po gło-
wach,  
przeszliśmy przez ogień i wodę:  
ale wyprowadziłeś nas na wolność.”  

 

Ludzie starsi, to z reguły ci, którzy 
już zostali „wyprowadzeni na wol-
ność”. Oni wiedzą, na czym polega 
próba, jakie niesie ze sobą pokusy. 
Wiedzą nade wszystko, że nie należy 
się załamywać i że nie należy popa-
dać w zwątpienie, lecz ufać Bogu, bo 
wszelkie doświadczenia nie są po to, 
by nas zniszczyć, lecz by pomóc nam 
wzrastać, choć nieraz wydaje się nam, 
że jest dokładnie odwrotnie. Nato-
miast młodsi, którzy pytają o sens 
starości, są najczęściej właśnie na tym 
etapie, o którym mówi Psalm: są do-
świadczani, czują się jak w pułapce, 
czują, że ciężar życia ich przygniata 
a ludzie wokół nie pomagają, lecz 
czynią życie jeszcze trudniejszym do 
zniesienia.   

Ludzie starsi są dla nich świadka-
mi. Oni już przez to przeszli. Dlatego 
zachowują dystans, służą radą i po-
mocą – taką właśnie, jakiej oczekuje-
my, a więc nie tej, by nas ktoś wyrę-
czył, lecz żeby doradził, podtrzymał 
na duchu, wlał w serce otuchę, pomo-
dlił sie za nas, bo ma więcej czasu niż 
my - i zwykle ludzie starsi chcą to dla 
nas czynić i czynią. Są dla nas wielkim 
skarbem. Są nim pomimo tego, że nie 
mają już siły fizycznej, że potrzebują 
z naszej strony uwagi lub pomocy; że 
oczekują szacunku. Niech ta krótka 
refleksja pomoże nam samym i na-
szym bliskim patrzeć na ludzi star-
szych z szacunkiem i wdzięcznością. 
Niech pomoże nam samym uczyć się 
od nich mądrości. 

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

Katecheza Kapelana 

Ks. dr hab. Tomasz Kraj 



 5 

ZBROJA

 www.RycerzeKolumba.com 
 

ZBROJA — luty 2017, Rok V/2   Nr 39 

Św. Brat Albert jest ikoną miło-
sierdzia współczesnego człowieka. 
Droga jego powołania stanowi nie-
zwykłe wyzwanie dla młodych ludzi, 
którzy nierzadko stają przed podob-
nymi wyborami – życiem motywowa-
nym osobistą korzyścią lub całkowi-
temu poświęceniu się idei służby dla 
dobra drugiego człowieka. Adam 
Chmielowski mógł zostać sławnym 
malarzem, celebrytą ówczesnych sa-
lonów, ale wybrał życie wśród tych, 
których los dotknął najbardziej – bez-
domnych, biednych, opuszczonych. 
Dzięki jego przykładowi powstały 
dwa wspaniałe zgromadzenia zakon-
ne – bracia albertyni i siostry alber-
tynki, posługujący ubogim.  

Oryginalność drogi św. Brata 
Alberta dostrzegł i bardzo cenił 
św. Jan Paweł II, który poświęcił mu 
swoją sztukę teatralną zatytułowaną 
„Brat naszego Boga”. W książce „Dar 
i Tajemnica” Papież pisał: „Dla mnie 
jego postać miała znaczenie decydu-
jące, ponieważ w okresie mojego wła-
snego odchodzenia od sztuki, od lite-
ratury i od teatru, znalazłem w nim 
szczególnie duchowe oparcie i wzór 
radykalnego wyboru powołania”. 
Poświęcenie się walce z ubóstwem 
i nędzą moralną człowieka stanowi 
wielką spuściznę Brata Alberta; jego 
droga powstańca i artysty wyznacza 
także kanon postaw patriotycznych 
i intelektualnych. W duchowości 
św. Brata Alberta dominuje rys fran-
ciszkański – św. Franciszek z Asyżu 
i jego prostota wiary stanowiły inspi-

rację dla Brata Alberta, który w nich 
znajdował potwierdzenie słów, że 
trzeba być dobrym jak chleb.  

Najbardziej znanym obrazem Bra-
ta Alberta jest jego dzieło „Ecce Ho-
mo”, powstające wiele lat i ostatecz-
nie niedokończone. Obraz ten przed-
stawia dzieje duchowych zmagań 
Brata Alberta z powołaniem artysty 
i opiekuna najbiedniejszych, który 
oblicze Chrystusa pragnie odnaleźć 
już nie w pociągnięciach pędzla na 
płótnie, ale w twarzach napotyka-
nych potrzebujących bliźnich. Cieka-
wy fakt stanowi również zamiłowanie 
Brata Alberta do spędzania czasu w 
pustelni na Kalatówkach. W ciszy 
i odosobnieniu odnajdywał siły do 
trudnej służby Bogu w ubogich i bez-
domnych braciach.  

Dzisiaj zgromadzenia braci alber-
tynów i sióstr albertynek kontynuują 

duchową spuściznę swego założycie-
la. Bracia albertyni prowadzą kuchnie 
dla ubogich, przytulisko dla bezdom-
nych mężczyzn, domy dla bezdom-
nych, pracują w domach pomocy spo-
łecznej dla niepełnosprawnych oraz 
opiekują się mieszkaniami chroniony-
mi dla mężczyzn wychodzących 
z bezdomności. Siostry albertynki 
angażują się w działalność na rzecz 
bezdomnych i potrzebujących kobiet. 
Są obecne w otwartych przytuliskach 
dla bezdomnych, domach opieki dla 
osób starszych i samotnych, domach 
pomocy społecznej dla dorosłych 
i dzieci, domach samotnej matki, 
kuchniach dla głodnych, hospicjach 
dla terminalnie chorych, świetlicach 
dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji, 
domach dla księży emerytów, para-
fiach oraz na misjach w Ameryce Po-
łudniowej i Syberii.  

Brat Albert 

Kalendarium rycerskie 
Marzec 
1 marca – początek ogólnopolskiej peregrynacji relikwii i obra-
zów św. Brata Alberta 
11 marca – Msza św. z Kard. Kazimierzem Nyczem, Stopień Pa-
triotyczny i Stopień Przyjęcia (Łomianki k. Warszawy) 
20-26 marca – Tydzień Przyjęć w całym Zakonie 
25 marca - Ceremoniał Rycerski (III Stopień) (Rzeszów) 
29 marca – Dzień Założyciela Ks. Michaela McGivney’a – 135. 
rocznica założenia Rycerzy Kolumba 
 
Kwiecień 
23 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego – posługa Rycerzy 
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach (Kraków) 
30 kwietnia – Program Modlitwy Różańcowej Piątej Niedzieli 

Maj  
19-20 maja – VII Konwencja Stanowa w Rzeszowie 
28 maja – Pielgrzymka Mężczyzn do Matki Bożej Piekarskiej 
(Piekary Śląskie) 
 
 
Czerwiec 
3 czerwca – Ceremoniał Rycerski (III Stopień) (Wejherowo) 
10 czerwca – Centralne obchody Roku św. Brata Alberta – Msza 
św. w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach 
(Kraków) 
24-25 czerwca – Zebranie Organizacyjne i Wprowadzenie Funk-
cjonariuszy Stanowych (Święty Krzyż) 
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Koordynator - Polska północna: Marek Ziętek 
E-mail: dd22@rycerzekolumba.com 
tel: 515 149 293 
 
Koordynator - Polska południowa: Ryszard Solecki 
Tel. 502 480 796 
 

POLSKA PÓŁNOCNA 
 
Rejon nr 18 
Delegat Rejonowy - br. Jan Grądzki 
11-18.03.2017 14002 Łomianki 
18-25.03.2017 14271 Warszawa 
 
Rejon nr 19 
Delegat Rejonowy - br. Zbigniew Parys 
E-mail: dd19@rycerzekolumba.com 
25.03-1.04.2017 15766 Poręba 
1-8.04.2017 16359 Andrzejowo / 15940 Ostrów Mazo-
wiecka 
 
Rejon nr 6 
Delegat Rejonowy - br. Zbigniew Brzósko 
E-mail: dd6@rycerzekolumba.com 
8-22.04.2017 15652 Łomża ( 2 tyg. - ze wzg. na Święta) 
22-29.04.2017 14003 Łomża 
 

POLSKA POŁUDNIOWA 
 
Rejon 7 
Delegat Rejonowy – br. Marian Wójtowicz 
1. Rada nr 15268 w Rzeszowie 
Termin: 1 do 11 marca 2017 
2. Rada nr 16038 w Głogowie Małopolskim 
Termin: 11 do 18 marca 2017 
3. Rada nr 15561 w Sędziszowie Małopolskim  
Termin: 18 do 25 marca 2017 
 
Rejon 8 
Delegat Rejonowy – br. Antoni Kamiński 
1. Rada nr 15726 w Dębicy 
Termin: 25 marca do 1 kwietnia 2017 
2. Rada 16100 w Tarnowie 
Termin: 1 do 8 kwietnia 2017  
3. Rada 16181 w Tarnowie 
Termin: 8 do 22 kwietnia 2017  

4. Rada 15915 w Tarnowie 
Termin: 22 do 29 kwietnia 2017 
 
Rejon 1 
Delegat Rejonowy – br. Sławomir Wójtowicz 
1. Rada 15128 w Krakowie 
Termin: 29 kwietnia do 6 maja 2017 
2. Rada 14000 w Krakowie 
Termin: 6 do 13 maja 2017 
3. Rada 14001 w Ludźmierzu 
Termin: 13 do 20 maja 2017 

Peregrynacja relikwii św. Brata Alberta 
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Rozwój członkostwa 

Mam przyjemność poinformować, 
że rozwój członkostwa naszego Za-
konu stale postępuje i nasze szeregi 
zasilają coraz to nowi Rycerze Kolum-
ba. Fakt ten cieszy niezmiernie, po-
nieważ tylko dzięki stałemu wzrosto-
wi liczby naszych członków jesteśmy 
w stanie sprostać coraz liczniejszym 
prośbom o pomoc, jakie kierują do 
nas biskupi i proboszczowie.  

Nasza dewiza: „W służbie jedne-
mu, w służbie wszystkim” realizuje się 
poprzez wiarę wyrażoną działaniem. 
W tym działaniu niezmiennie kieruje-
my się zasadami miłosierdzia, jedno-
ści, braterstwa i patriotyzmu. Stano-

wią one o sile Rycerzy Kolumba 
i przyciągają do nas mężczyzn pra-
gnących formować się w wierze. 
Dzięki wizji ks. Michaela McGivney’a  
jesteśmy w stanie zapewnić, że Ryce-
rze Kolumba troszczą się zarówno 
o duchowość, jak i służbę na rzecz 
potrzebujących. 

29 marca, jak co roku, obchodzić 
będziemy Dzień Założyciela, Czcigod-
nego Sługi Bożego ks. Michaela 
McGivney’a.  Na jego cześć obchodzi-
my w całym Zakonie w dniach 20-26 
marca Tydzień Przyjęć nowych człon-
ków do naszego Zakonu.  

W okresie poprzedzającym Ty-
dzień Przyjęć Wielcy Rycerze i rady 
lokalne organizują liczne akcje rekru-
tacyjne i Niedziele Rycerskie, by na-
stępnie przeprowadzić ceremonie 
przyjęć kandydatów do naszego Za-
konu. W ten sposób będziemy mogli 
włączyć jeszcze więcej mężczyzn i ich 
rodzin w życie Kościoła. Sprawa ta 
jest bardzo ważna i wypływa wprost 
z misyjnego ducha Rycerzy Kolumba 
we współczesnym świecie. Chcemy, 
aby każdy istniejący zespół I stopnia 

przeprowadził w tym terminie cere-
monię przyjęcia nowych członków. 

Przypominam również o trwają-
cym konkursie Rady Stanowej doty-
czącym wzrostu członkostwa 
- „12 członków”. Każda rada, która 
zrekrutuje w okresie od 1 stycznia do 
31 marca br. 12 nowych członków, 
otrzyma nagrodę od Rady Stanowej 
w postaci roll-upa rycerskiego, obru-
sa, obrazu ks. McGivney’a oraz obrazu 
Kolumba. Już dwie rady wypełniły 
kryteria konkursu i otrzymają nagro-
dę. Liczymy, że każda z rad włączy się 
w ten konkurs i będziemy mogli 
wspólnie cieszyć się ze wzrostu 
członkostwa w naszych radach.  

Pamiętajmy, że nowi członkowie 
Rycerzy Kolumba stanowią widomy 
znak rozwoju naszego Zakonu w Pol-
sce i stanowią odpowiedź na zadania 
stawiane nam przez Kościół na rzecz 
potrzebujących i naszych społeczno-
ści lokalnych.  

Vivat Jezus! 

Robert Sędkowski 
Dyrektor ds. członkostwa 
Zakon Rycerzy Kolumba w Polsce 

Doskonały na Rok św. Brata Alberta 

Mocne i prawdziwe historie ludzi dotkniętych przez 
życie, którym pomagają bracia Franciszkanie Odnowy.  

Młody zakon, niedawno zatwierdzony przez Papieża 
Franciszka, pracuje w najtrudniejszych miejscach na świe-
cie: pośród gangów narkotykowych w Irlandii, prostytu-
tek w Anglii, czy też pośród więźniów w Hondurasie. Nie-
zwykłe historie poruszają do głębi serce i umysł, powo-
dując, że zadajemy sobie pytania o cierpienie i sens na-
szego życia. 
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Bracia Rycerze  

Miesiąc luty będzie okresem na-
szej wytężonej pracy programowej. 
Mamy nowe dodatkowe wymagania 
programowe z zakresu Kościoła Do-
mowego w formularzu SP-7. W mar-
cu rozpoczynamy Peregrynację Reli-
kwii Św. Brata Alberta . Polska została 
podzielona na 2 części. Koordynato-
rami są Brat Marek Ziętek ze Słupska 
- część północna i Brat Ryszard So-
lecki z Radomia - część południowa. 
Bracia ustalili  kalendarz peregrynacji. 

Program będzie zamieszczony na 
naszej stronie pod zakładką Św. Brata 
Alberta. W czasie peregrynacji wyko-
najmy dzieło miłosierdzia  polegające 
na pomocy dla noclegowni w postaci 
zbiórki: pościeli, kołder, kocy itp. lub 
dowolne Wasze dzieła. Po zakończe-
niu peregrynacji  - obowiązkowa ini-
cjacja na I stopień. 

Luty to także czas, kiedy w sposób 
szczególny pamiętamy o chorych. 
Pomóżmy im np. dotrzeć na Mszę 
Świętą do kościoła lub pomóc w do-
wolny inny sposób. 

 

Zacny Delegacie Rejonowy 

Zacny Wielki Rycerzu! 

W obecnym roku bratnim 2016/-
2017 Rada Najwyższa wprowadziła 
zmiany w regulaminie Nagrody im. 
Kolumba wprowadzając zasadę, że 
4 spośród zgłaszanych programów 

mają dotyczyć Kościoła Domowego. 
Należy zatem przeprowadzić co naj-
mniej 4 programy związane z dzieła-
mi Kościoła Domowego. Dzieła na 
rzecz Kościoła Domowego mogą być 
przypisane do jakiejkolwiek z sześciu 
kategorii lub wszystkie dzieła Kościo-
ła Domowego mogą być w pojedyn-
czej kategorii. Rekomendowanymi 
programami/dziełami Kościoła Do-
mowego są: 

1. Różaniec V Niedzieli 
2. Akt poświęcenia rodziny Św. Rodzi-
nie 
3. Odnowienie przysięgi małżeńskiej 
4. Pomoc żywnościowa dla rodzin 
5. Tydzień Małżeństwa 
(www.tydzienmalzenstwa.pl) 
6. Propagowanie religijnej treści 
Świąt Bożego Narodzenia (np. roraty, 
szopki, jasełka) 
7. Opłatek rodzin rycerskich 
8. Orszak Trzech Króli 
9. Wieczór filmowy 
10. Spotkania rodzinne 
11. Dzieła związane z Dniem Chorego 
(11 lutego) 

 

W najbliższym czasie przesłany 
zostanie nowy formularz SP-7 dla 
Nagrody im. Kolumba, obowiązujący 
w roku bratnim 2016/2017. Prosimy 
o zaznajomienie się ze zmianami. 

 

Komunikat Dyrektora 
ds Programowych 

w sprawie zgłaszania dzieł 
programowych do 
Nagród Stanowych 
oraz Rodziny Roku 

 

 Zacni Bracia! 

Mając na uwadze czas przygoto-
wań do VII Konwencji Stanowej, która 
odbędzie się w dniach 19-20 maja 

2017 w Rzeszowie, przypominam 
o zasadach zgłaszania dzieł wykona-
nych przez Rady Lokalne do Nagrody 
Stanowej za Rok Bratni 2016/2017. 

Kategorie:  
• Na rzecz Kościoła 
• Na rzecz Społeczności 
• Na rzecz Rady 
• Na rzecz Rodziny 
• Na rzecz Młodzieży 
• Na rzecz Obrony Życia 

 

Zgłaszamy dzieła z okresu od 1 
marca 2016 do 30 marca 2017 roku. 
Okres jest dłuższy, ponieważ miesiąc 
później jest Konwencja Stanowa. 

Termin zgłaszania do 1.04.2017 
roku  

Do zgłoszenia należy dołączyć 
zdjęcia (max. 3 szt.) poprzez wysłanie 
maila z numerem Rady i nazwą dzieła 
na adres e-mail Pionu Programowego 
- programy@rycerzekolumba.com 

Każda Rada może przesłać po jed-
nym programie w każdej z 6 katego-
rii. 

Taka forma pozwoli sprawnie do-
konać wyboru, ułatwi prezentacje 
wybranych dzieł w czasie wręczania 
nagród, a także będzie doskonałym 
materiałem wykorzystywanym 
w procesie pozyskiwania nowych 
członków, promowania rycerstwa 
i powstania swoistej księgi dzieł Ry-
cerzy Kolumba w Polsce. 

Powyższe terminy dotyczą także 
zgłoszeń do nagrody w kategorii Ro-
dzina Roku. Wypełniony formularz 
proszę o przesłanie na maila progra-
my@rycerzekolumba.com. 

Raz jeszcze zachęcam do przesy-
łania zgłoszeń. 

 
Jan Malik 
Dyrektor ds. Programowych 
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W dniach 19-20 maja w Rzeszowie 
odbędzie się VII Konwencja Stanowa 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce. 
Zaproszeni na nią są wybrani przez 
rady lokalne Delegaci oraz Obserwa-
torzy z małżonkami, a także księża 

kapelani. Konwencja zostanie za-
szczycona obecnością wielu znakomi-
tych duchownych w tym biskupów. 
Swoją obecność zapowiedzieli m.in. 
abp Depo, abp Mokrzycki, bp Ryś, bp 
Wątroba i bp Piotrowski. 

Program dla Pań 
Zachęcamy, aby Delegaci przy-

byli do Rzeszowa wraz z małżon-
kami. Jak co roku został dla nich 
przygotowany specjalny program 
pobytu: 

20.05.2017 r. 

9.00: zbiórka Pań Małżonek 
w Ogrodach Bernardyńskich 

– spacer po Rzeszowie (Przewodnik 
Brat Ryszard Kruk): Sanktuarium 
Matki Bożej Rzeszowskiej, Ratusz, ul. 
3-go Maja, Aleja pod Kasztanami 
– wyjazd do Łańcuta (autokar będzie 
czekał obok rzeszowskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego); 
– zwiedzanie Muzeum Zamku w Łań-
cucie 
– obiad w Zamku w Łańcucie 

– Zwiedzanie Muzeum Polaków Ratu-
jących Żydów podczas II wojny świa-
towej im. Rodziny Ulmów, oprowadza 
Pracownik IPN, 

15.00: powrót do Rzeszowa 

Szczegółowe informacje o Kon-
wencji dostępne są na stronie inter-
netowej: 

www.kofc.pl/przek/2017konwencja 
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Luty ubiegłego roku był szczegól-
nie charakterystyczny ze względu na 
datę Świąt Wielkiej Nocy, która przy-
padała 27 marca. Dlatego też 
w lutym przeżywaliśmy okres Wiel-
kiego Postu i związane z nim nabo-
żeństwa, które także współtworzyli-
śmy. Przygotowując się do działań na 
dany miesiąc, warto zawsze mieć na 
uwadze kontekst społeczny i litur-
giczny. I tak można odnotować co 
najmniej dwa wydarzenia: 11 lutego 
obchodzony jest Światowy Dzień 
Chorego, ustanowiony przez papieża 
Jana Pawła II, którego znaczeniem 
jest dostrzeżenie miejsca tych, którzy 
cierpią na duszy i na ciele, a także ob-
chodzony 1 marca Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

 

W obchody „Dnia Chorego” wpi-
sała się Rada 14955 w Częstochowie. 
Rycerze uczestniczyli we Mszy Św. 
odprawianej przez arcybiskupa Wa-
cława Depo, po nabożeństwie zostały 
poświęcone wózki inwalidzkie ofiaro-
wane przez Rycerzy na potrzeby cho-
rych archidiecezji. 

Natomiast Rycerze z Rady 16101 
we Włoszczowej kwestowali na rzecz 
chorego chłopca, który potrzebował 
środków finansowych na pokrycie 
wydatków związanych z operacją, 
która czekała go w Niemczech. Dzięki 
ofiarności ludzi udało się zebrać nie-
małą kwotę 8011,81 zł. 

Pamięć „Żołnierzy Wyklętych” 
uczcili m.in. Rycerze Okrągłego Stołu 
w Głogowie, który działa w ramach 
Rady 15219 w Poznaniu, gdzie odpra-
wiona została Msza Św. celebrowana 
przez jednego z Braci. Natomiast 
świeccy Bracia zapewnili stosowną 
oprawę oraz zachęcili do uczestnic-
twa mieszkańców Głogowa a także 
członków lokalnych grup rekonstruk-
cyjnych, którzy stawili się w umundu-
rowaniu z tamtego czasu. 

Także w Ciechocinku Rycerze Ra-
dy 16014 uczestniczyli w sprawowa-
nej przez jednego z Braci Mszy Św., 
a także złożyli kwiaty i znicze pod 
pomnikiem „Żołnierzy”. 

Rycerze Kolumba Rady 15015 zor-
ganizowali wystawę zatytułowaną 
„Czas Niezłomnych”, na podstawie 
zdjęć archiwalnych ze zbioru IPN. Ce-
lem przedsięwzięcia było zapoznanie 
społeczności lokalnej z tragiczną hi-
storią Polski i podziemia niepodległo-
ściowego. Wystawę można było 
oglądać w kościele pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Starachowicach. 

Z kolei 26 lutego 2016 roku sprzed 
tablicy upamiętniającej Danutę Sie-
dzikównę "Inkę" przy bramie Aresztu 
Śledczego przy ul. Kurkowej w Gdań-
sku, wyruszyła Droga Krzyżowa 
w intencji „Żołnierzy Wyklętych”. 
Czytane przez młodzież rozważania 
oparte były na słowach wypowie-
dzianych przez Żołnierzy w trakcie ich 
procesów sądowych. 

Warto także wspomnieć o sesji 
naukowej z okazji 1050-lecia Chrztu 
Polski, która odbyła się w Rzeszowie. 
Jej tytuł brzmiał „Bóg – Honor – Oj-
czyzna: Kościół i Państwo – Wspólna 
Troska czy Sojusz Ołtarza z Tro-
nem?”. Współorganizatorem był je-
den z Braci Ks. prof. dr hab. Stanisław 
Nabywaniec. Prelegentami byli m.in. 
ówczesny nuncjusz apostolski w Pol-
sce, profesorowie z UR i UKSW oraz 
redaktor naczelny KAI. 

Ciekawą inicjatywą była także nie-
typowa kwesta na remont wieży ko-
ścielnej w Koszalinie zorganizowana 
przez Radę 16259. Nietypowa, ponie-
waż za wrzucony grosik można było 
otrzymać od Braci Rycerzy – pączka. 

 

Na koniec wspomnimy także 
o Braciach z Tarnobrzegu (Rada 
nr 15239), którzy chcąc wspomóc po-
trzebujących wyemitowali tzw. „Bony 
Miłosierdzia” o nominałach 2 i 5 zł, 
które obdarowane osoby mogły wy-
mienić w sklepach - biorących udział 
w akcji - na potrzebne produkty. 
Ofiarodawcy mogli kupować bony 
przy stoisku parafialnym. Taka akcja 
miała zapobiec m.in. przeznaczaniu 
ofiarowanych pieniędzy na alkohol 
czy na papierosy, na które to produk-
ty nie można było wymienić bonów. 
Akcja odbyła się w związku z obcho-
dzonym w tamtym czasie „Rokiem 
Miłosierdzia”. 

Rok temu... 
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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. 

Publiczność w całej Polsce będzie 
miała w najbliższych miesiącach oka-
zję obejrzeć niezwykły spektakl ta-
neczny, aktorski i wokalny, stworzo-
ny na podstawie biografii Karola Woj-
tyły. 

W postać Papieża wciela się zna-
komity polski aktor, Jacek Kawalec. 
W obsadzie musicalu znaleźli się po-
nadto m.in. Anna Wyszkoni oraz Piotr 
i Wojciech Cugowscy w roli przyjaciół 
Karola Wojtyły, a także Basia Gąsieni-
ca-Giewont w roli matki przyszłego 
Papieża. Gwiazdą specjalną widowi-
ska jest Edyta Geppert, która wystąpi 
w musicalu z utworami z własnego 
repertuaru. 

Musical „Karol” to spektakl utrzy-
many w konwencji muzyki współcze-
snej. Reżyserem widowiska jest 
Krzysztof Korwin-Piotrowski, wielo-
letni kierownik artystyczny Gliwickie-
go Teatru Muzycznego, jednej z naj-
lepszych scen musicalowych w Pol-

sce. Muzykę do musicalu napisał Filip 
Siejka, warszawski kompozytor, autor 
przebojów takich artystów jak Patry-
cja Markowska, Natalia Kukulska, 
Michał Bajor, Zbigniew Wodecki czy 
zespołów Perfect i Feel. Za stronę 
wokalną „Karola” odpowiada z kolei 
Katarzyna „Puma” Piasecka – piosen-
karka, pianistka, kompozytorka, sty-
pendystka Berklee College of Music 
w Bostonie w Stanach Zjednoczo-
nych. 

„Karol” to spektakl, jakiego w na-
szym kraju dotąd nie było. Pierwszy 
polski musical poświęcony życiu Jana 
Pawła II skupia na scenie gwiazdy 
muzyki oraz artystów najlepszych 
scen teatralnych i musicalowych 
Warszawy, Małopolski i Śląska. 

– Musical „Karol” to połączenie 
znakomitej, współczesnej muzyki, 
spektakularnej choreografii i widowi-
skowych multimediów. Za pomocą 
takich środków wyrazu opowiemy 
o życiu Karola Wojtyły, od czasów 
jego dzieciństwa do śmierci 2 kwiet-
nia 2005 roku. Przedstawiana przez 
nas historia bywa zabawna, pogodna 
i pełna ciepła, ale bywa też drama-
tyczna, 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 scenariu-
sza i tekstów piosenek do musicalu 
„Karol”. – Historia, którą przedsta-
wiamy na scenie, skonstruowana zo-
stała w taki sposób, by przez pryzmat 
biografii Karola Wojtyły pokazać 
ważne i ciekawe wydarzenia czy zja-
wiska z historii XX wieku: wesołe 
dwudziestolecie międzywojenne, tra-
gedię II wojny światowej, relacje Pań-
stwo-Kościół w okresie PRL, zryw 
„Solidarności” czy upadek komuni-
zmu – wylicza Kaczmarczyk - Przed-
stawimy musical o Karolu Wojtyle, 
jakiego Polacy kochają. Scenariusz 
spektaklu zawiera m.in. wiele niezna-
nych anegdot z życia Papieża, poka-
zujących mądrość i serdeczność Jana 
Pawła II, a także mnóstwo odniesień 
do wspaniałej, polskiej historii XX 
wieku. 

Spektakl będzie można obejrzeć 
m.in. w Gdańsku, Warszawie i Wro-
cławiu. Terminy ukażą się niebawem 
na oficjalnej stronie musicalu 

www.musical-karol.pl 
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28 stycznia w Katedrze Wawel-
skiej miał miejsce ingres nowego me-
tropolity krakowskiego, arcybiskupa 
Marka Jędraszewskiego. Na tak waż-
nej kościelnej uroczystości nie mogło 
zabraknąć Rycerzy Kolumba. 

Kilkudziesięciu Rycerzy z Rejonu 
nr 1, a zatem członkowie obu krakow-
skich rad oraz rady w Ludźmierzu 
stawiło się na miejscu punktualnie 
o godzinie 8:00, na trzy godziny 
przed rozpoczęciem uroczystości. Po 
przejściu kontroli pirotechnicznej zo-
staliśmy skierowani do kaplicy Wa-
zów, a następnie zostały nam przy-
dzielone obowiązki. Rycerze Kolumba 
odpowiadali za utrzymanie porządku 
oraz zapewnienie swobodnych 
przejść w zatłoczonych sektorach. 
Ponadto naszym obowiązkiem była 

przedwstępna weryfikacja zaproszeń 
licznych gości, którzy zgłaszali się do 
funkcji liturgicznych i miejsc zarezer-
wowanych w głębi Katedry. 

Po zakończeniu uroczystości Ry-
cerze Kolumba pozostali na swoich 
miejscach, nieustannie trzymając pie-
czę nad porządkiem oraz pomagając 

licznie zgromadzonym wiernym opu-
ścić świątynię. 

W tym samym czasie delegacja 
Rycerzy z Ludźmierza z Wielkim Ry-
cerzem Pawłem Putem na czele 
w obecności Delegata Stanowego 
Andrzeja Anasiaka wręczyła nowemu 
ordynariuszowi Archidiecezji Krakow-
skiej drewnianą figurę Matki Boskiej 
Ludźmierskiej, Gaździny i Królowej 
Podhala, którego miłośnikiem jest 
arcybiskup Jędraszewski. 

Podczas ingresu ważną funkcję 
pełnił również korpus Stopnia Patrio-
tycznego, który stawił się przed Ka-
tedrą i swoją obecnością podkreślał 
ducha służby Kościołowi, która od 
niemal półtora wieku przyświeca na-
szemu Zakonowi. 

Jedność! – Cóż to znaczy…, kiedy każdy sobie, 
Każdy na swą modłę i tylko dla siebie?! – 
Jedność – to Bóg Stwórca w trojakiej Osobie…, 
Życie Swe poświęcił z miłości do ciebie! – 
 W jedności – mąż z żoną – tworzą jedno ciało 
 Oparte na wiary mocy fundamencie! – 
 Przyszłe pokolenie tą mocą wzrastało! – 
 Nie zginęło… w wojen zawieruch odmęcie! – 
To… w jedności siła, mądrość i moc wiary! – 
Tysiące iskierek…, jakież światło wznieci?! – 
Z wielu głów… pomysłów…, nieprzebrane miary! – 
Jakiej mocy linę można upleść z nici?! – 
 Ileż można zdziałać… wespół łącząc siły?! – 
 Jakież dobro tworzyć jednością myślenia?! – 
 Jedność nas hartuje w trudzie ponad siły! – 
 Jedność, - to monolit nie do rozdzielenia! – 
Jedność, niczym zbroja na rycerskim ciele, 
Chroni i osłania i napawa męstwem…, 
Twym orężem, tarczą, wiernym przyjacielem, 

Podporą, nadzieją i… twoim zwycięstwem! – 
 Jedność się zawiera w Rycerstwie Kolumba…, 
 Tak, jak… miłosierdzie i cnoty braterstwa…, 
 Czy, jak patriotyzmu – nasza moc i chluba?! – 
 Jedność – kuźnia wiary – niezłomność rycerstwa! – 
Jednością złączeni, z przyłbicą odkrytą…, 
My – Bracia Rycerze – w miłosierdzia zbroi 
Idziemy przez życie drogą nieprzebytą, 
By ochraniać słabych, tego…, co się boi! – 
 Aby stać na straży życia poczętego, 
 By otaczać troską, chorych, pokrzywdzonych. – 
 Jedność – nas otwiera na problem każdego…, 
 Zwłaszcza…, tych najmniejszych przez los odrzuco-
nych! – 
Jedność – to braterstwo… nie tylko wśród swoich…, 
Każdy jest nam Bratem! – Każdy jest nam miły! – 
Rycerstwo Kolumba – wyzwań się nie boi! – 
Niezłomni w braterstwie jednością jej siły! 
Suchedniów 18.11.15 r. 
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