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W marcowym numerze:
• Artykuł o staraniach Rycerzy
Kolumba na rzecz rozwoju męskiej
duchowości oraz tekst o działalności duchowej polskich Rycerzy.
• Relacja z Marszu dla Życia, podczas którego Najwyższy Rycerz
spotkał się z wiceprezydentem
Stanów Zjednoczonych,
• Najwyższy Rycerz Carl Anderson
zachęca do modlitwy za prześladowanych chrześcijan specjalną
Nowenną,
• Najwyższy Kapelan arcybiskup
William E. Lori przestrzega przed
krzywdzącym szufladkowaniem,
• Reportaż o odnowieniu najstarszego krzyża w Watykanie zasponsorowanym przez Rycerzy Kolumba,
oraz wiele innych ciekawych artykułów.
"Columbia" dostępna pod adresem www.kofc.pl/columbia
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Prześlij materiały
do nowego numeru
Prosimy o przesyłanie materiałów do kolejnego numeru.
Do tekstu prosimy załączać
jedno zdjęcie o wyższej rozdzielczości (w przeciwieństwie do
materiałów przesyłanych do
publikacji w serwisie internetowym, gdzie może być więcej zdjęć
i powinny mieć szerokość 1200
pikseli).
Materiały do e-biuletynu prosimy
przesyłać na adres e-mail:

zbroja@rycerzekolumba.com

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i poprawiania przesłanych materiałów!
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Słowo Delegata Stanowego
nek w pracy, przełożonych czy podwładnych. Jak inaczej ma wyglądać to
zbliżenie się do Niego, jak nie w obcowaniu z otaczającym nas światem
i żyjącymi w nim ludźmi. To obok siebie odnajdujemy oblicze Mistrza
z Nazaretu, często wyraźnie wskazujące na oblicze utrwalone przez Św.
Brata Alberta w obrazie „Ecce Homo”:
umęczone, zakrwawione, pełne bólu,
braku nadziei. Czy w pogoni za sprawami dnia codziennego, odnosząc
kolejne sukcesy, oddając się często
bez reszty wirtualnemu światu, stać
mnie na dostrzeżenie „twarzy cierpiącego brata czy siostry”?
Zacni Kapelani Rad
Bracia Rycerze,
„Okres Wielkiego Postu jest dobrą
okazją, aby zbliżyć się do Niego, spotkać Go na modlitwie w dialogu serca
z sercem, zobaczyć Jego oblicze
w twarzy cierpiącego brata czy siostry" - zachęcił Franciszek podczas
modlitwy Anioł Pański w Watykanie.
Wielki Post - czas refleksji i modlitwy - jest okazją do głębszego spojrzenia na moją relację z Bogiem. Relację, której obrazem jest stosunek do
moich najbliższych, kolegów i koleża-
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już dziś gorąco zachęcam do udziału
w uroczystościach odpustowych w
Gnieźnie w dniach 22-23 kwietnia 2017 r. Tradycyjnie niech obecny będzie
tam Korpus Stopnia Patriotycznego
złożony głównie z Panów Rycerzy
mieszkających w północnej części
Polski.
W najbliższych dniach w mediach
społecznościowych i tradycyjnych
pojawi się więcej niż zwykle informacji
na temat Rycerzy Kolumba. Jak już
wiemy, jest to związane z telewizyjną
projekcją filmu „Wyzwolenie Kontynentu. Jan Paweł II i Upadek Komunizmu”. Wykorzystajmy dobrze ten
czas powiadamiając o tym bliskich
i znajomych oraz zachęcając ich do
obejrzenia tego filmu. Jesteśmy bardzo dumni, że dzięki pracy i staraniu
Biura Rady Najwyższej w Krakowie to
wydarzenie będzie miało miejsce.

Nikt z nas nie spodziewał się, że
inicjatywa
peregrynacji
relikwii
Św. Brata Alberta spotka się z tak
dużym zainteresowaniem. Możemy
być dumni z tego, że dajemy szansę
społecznościom lokalnym, nie tylko
w naszych parafiach, spotkania ze Św.
Na koniec proszę Was Bracia
Bratem Albertem i włączenia się
o modlitwę za naszą Ojczyznę oraz za
w realizowane dzieła miłosierdzia.
wszystkich Rycerzy Kolumba.
Zainteresowanie obecnością relikwii
w parafiach jest tak duże, że pojawia
Z rycerskim pozdrowieniem
się coraz częściej postulat o „dwie
niedziele w tygodniu”.
Vivat Jezus!
Mając na uwadze podjętą w czasie
VI Konwencji Stanowej rezolucję mó- Andrzej Anasiak
wiącą o przyjęciu Św. Wojciecha za Delegat Stanowy w Polsce
patrona obecnego Roku Bratniego Zakonu Rycerzy Kolumba
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Katecheza Kapelana
Katecheza 59
marzec 2017
Drodzy Bracia Rycerze,
Zastanawiając się nad nasza relacją wobec ludzi starszych powiedzieliśmy sobie, że jest to relacja dwustronna: z jednej strony ci ludzie mają
coś nam do zaoferowania i wymieniliśmy tu ich mądrość i doświadczenie
życiowe, którymi oni się z nami dzielą.
Z drugiej strony trzeba pamiętać
o naszym zobowiązaniu wobec nich,
które wynika z IV przykazania Bożego: „Czcij ojca swego i matkę swoją,
abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi.” Jest to więc przykazanie obwarowane konsekwencjami. Cześć wobec rodziców wiąże się
z naszym powodzeniem na ziemi,
z pewnym sukcesem w naszych ziemskich sprawach. Nietrudno więc domyślić się, że brak tej czci jest związany z brakiem tego powodzenia; jest
związany z jakąś sankcją ze strony
Boga. Jest więc nasz stosunek wobec
rodziców, często już w podeszłym
wieku, związany z obowiązkiem moralnym (tu nie ma dowolności). Można jednak zapytać, co to ma wspólnego z innymi ludźmi starszymi, którzy
nie są naszymi rodzicami?
Wiemy, że świat się zmienił od
czasu młodości dużej części z nas,
tych zwłaszcza, którzy pamiętają czasy sprzed 1989 r.: że było trochę inaczej, generalnie, trochę więcej było
szacunku dla starszych i, co ważne,
nie trzeba było specjalnie tłumaczyć
nikomu, dlaczego tak miało być. Ludzie starsi częściej niż dzisiaj nie bali
się czy to upomnieć, czy pomóc, czy
doradzić nawet osobom zupełnie sobie nieznanym. Dziś taka postawa
uchodzi za naruszanie cudzej prywatności, za „mieszanie” się w nie swoje
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w szkole średniej i na studiach. Im
w głównej mierze należy się cześć
i szacunek podobny do tego, który
okazujemy rodzicom – a dzieje się
tak, co powtórzę raz jeszcze, z racji na
ich udział w misji, jaką otrzymali od
Boga nasi rodzice.
Dlatego też jest jakimś wielkim
nieporozumieniem, gdy dziś rodzice
mają pretensje do nauczycieli czy katechetów w szkole, że stawiają ich
dzieciom wymagania moralne, że od
nich wymagają pewnej dobrej postawy. Jest takim nieporozumieniem
i niezrozumieniem sytuacja, w której
rodzice zapracowani na co dzień i nie
Ks. dr hab. Tomasz Kraj
mający czasu dla swoich dzieci, występują przeciw swym naturalnym
sprawy – jest więc tego na pewno sprzymierzeńcom, którymi są namniej. Ale to „mieszanie” się było uczyciele i wychowawcy czy życzliwi
znakiem troski o bliźniego. Było nią wobec nich i ich dzieci ludzie starsi.
upominanie, przestrzeganie przed
Zadaniem Rycerzy Kolumba jest
złem, doradzanie, a wszystko to było dawanie świadectwa wobec innych
jednocześnie wchodzeniem niejako ludzi. Także kwestia szacunku wobec
w rolę rodziców – stąd i cześć dla tych własnych rodziców jest takim polem
ludzi była wyrazem zrozumienia dla do dawania świadectwa. Jest nim takich roli. Uczestnicząc w roli rodziców że odniesienie do ludzi starszych czy
ludzie ci zasługiwali, by oddawać im to należących do naszej rodziny, czy
cześć podobną do tej, którą winniśmy to spoza niej – odniesienie wynikające
naszym rodzicom. Dotyczy to w ja- ze zrozumienia ich udziału w misji
kimś zakresie wszystkich ludzi star- i zadaniach rodziców. Pomyślmy
szych. Bo nawet jeśli to nie mnie jakaś o tym, jak to wygląda w naszym żystarsza osoba w taki sposób pomo- ciu; i niech ta refleksja zaowocuje pragła, to pewno pomogła komuś inne- widłową, wyczekiwaną przez Pana
mu, a ja potem napotykając tego ko- postawą wobec ludzi starszych. Niech
goś na mojej drodze życiowej mo- atmosfera Wielkiego Postu, który
głem skorzystać z owoców takiej in- właśnie przeżywamy, pomoże zarówgerencji: z czyjegoś dobrego wycho- no w takiej refleksji, jak i w konkretwania czy życzliwości. Tak więc sza- nych jej owocach w postaci świadeccunek należy się wszystkim ludziom twa życia wiernego IV przykazaniu
starszym, a w szczególnej mierze Dekalogu w całym jego zakresie.
tym, którzy bardziej niż inni uczestniczyli w misji rodzicielskiej – to jest
w naszym i innych wychowaniu: na- Wszystkie katechezy są dostępne
uczycielom i wychowawcom, kate- na stronie:
chetom i katechetkom, profesorom www.RycerzeKolumba.com
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Peregrynacja relikwii św. Brata Alberta
Polska Północna
Rejon nr 18:
Delegat Rejonowy - br. Jan Grądzki
E-mail: dd18@rycerzekolumba.com

4. Rada 14566 Myszyniec - od 6 do 13
maja 2017
5. Rada 15652 Łomża - od 13 do 20
maja 2017

Rejon nr 24:
1. Rada 14002 Łomianki - od 11 do 18 Delegat Rejonowy - br. Zdzisław Sobolewski
marca 2017
2. Rada 14271 Warszawa - od 18 do 25 E-mail: dd24@rycerzekolumba.com
marca 2017
1. Rada 16412 Nidzica - od 20 do 27
maja 2017
Rejon nr 19:
Delegat Rejonowy - br. Zbigniew Pa- 2. Rada 15405 Brodnica - od 27 maja
do 3 czerwca 2017
rys
3. Rada 15520 Brodnica - od 3 do 10
E-mail: dd19@rycerzekolumba.com
czerwca 2017
Rada 15766 Poręba i Białe Błoto - od 4. Rada 16262 Wąbrzeźno - od 10 do
17 czerwca 2017
25 marca do 8 kwietnia 2017
Rejon nr 6:
Delegat Rejonowy - br. Zbigniew
Brzósko
E-mail: dd6@rycerzekolumba.com
1. Okrągły Stół Suwałki - od 8 do 22
kwietnia 2017
2. Rada 16483 Ełk - od 22 do 29
kwietnia 2017
3. Rada 14003 Łomża - od 29 kwietnia
do 6 maja 2017
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Polska Południowa
Zmiana kalendarza na maj:
Rejon 1:
Delegat Rejonowy – br. Sławomir
Wójtowicz
1. Rada 14000 Kraków - od 29 kwietnia do 6 maja 2017

2. Rada 15128 Kraków - od 6 do 13
maja 2017
3. Rada 16650 Swoszowice - od 13 do
20 maja 2017
4. Rada 14001 Ludźmierz - od 20 do
27 maja 2017
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razów Ecce Homo i portretu świętego na adres pionu programowego od Rzeszowa. W Polsce północnej programy@rycerzekolumba.com
rozpoczynamy od Łomianek 11 marca.
Każda Rada może przesłać po jedProgram peregrynacji i kalendarz nym programie z każdej z 6 kategorii.
jest zamieszczony na naszej stronie
Taka forma pozwoli sprawnie dopod zakładką „Św. Brat Albert”.
konać wyboru, ułatwi prezentacje
wybranych dzieł w czasie wręczania
nagród, a także będzie doskonałym
Mając na uwadze czas przygotomateriałem
wykorzystywanym
wań do VII Konwencji Stanowej, która
w procesie pozyskiwania nowych
Zacni Bracia
odbędzie się w dniach 19-20 maja
członków, promowania rycerstwa
2017 w Rzeszowie przypominam
Rozpoczął się Wielki Post. Zachęi powstania swoistej księgi dzieł Ryo zasadach zgłaszania dzieł wykonacam Was do współpracy z kapelanacerzy Kolumba w Polsce.
nych przez Rady Lokalne do Nagrody
mi przy organizacji nabożeństw Drogi
Stanowej za Rok Bratni 2016/2017.
Krzyżowej i Gorzkich Żali, a także
przygotowaniach do Triduum Pas- Kategorie:
Powyższe terminy dotyczą także
chalnego.
• Na rzecz Kościoła
zgłoszeń do nagrody w kategorii Ro• Na rzecz Społeczności
dzina Roku. Wypełniony formularz
25 marca przypada także Dzień
• Na rzecz Rady
proszę o przesłanie na adres e-mail:
Świętości Życia. Jest to doskonała
• Na rzecz Rodziny
programy@rycerzekolumba.com .
okazja, aby uświadomić innym war• Na rzecz Młodzieży
Formularz zgłoszeniowy (PDF) jest
tość życia ludzkiego od poczęcia do
• Na rzecz Obrony Życia
dostępny pod adresem:
naturalnej śmierci. Zachęcam Was do
zorganizowania Marszy Dla Życia
www.kofc.pl/przek/20170327b
oraz do wzięcia udziału w Duchowej
Termin zgłaszania do 3.04.2017
Adopcji Dziecka Poczętego. Potrzeb- (zgłoszenia po tym terminie nie będą
na jest wielka mobilizacja każdego przyjmowane).
Raz jeszcze zachęcam do przesyz Was, aby ocalić życie wielu niewinłania zgłoszeń. Delegatów RejonoZgłoszenia przyjmowane są pod
nych i bezbronnych dzieci. Zachęcam
wych proszę o przypomnienie o tym
adresem:
poniżej do przygotowanego przez
Wielkim Rycerzom ze swojego rejonu.
Dyr. d/s Kultury Życia programu
www.kofc.pl/przek/20170327a
adopcji
oraz
obejrzenia filmu:
Do zgłoszenia należy dołączyć Vivat Jezus !
www.kofc.pl/przek/20170327
zdjęcia (max. 3 szt.) poprzez wysłanie
Rozpoczęliśmy Peregrynację Reli- maila z numerem Rady i nazwą dzieła Jan Malik
kwii Św. Brata Alberta oraz kopii obDyrektor ds Programowych
cia decyzji i wyzwania do modlitwy
różańcowej (tylko 1 dziesiątek dziennie + krótka modlitwa) przez 9 miesięcy w intencji zagrożonego życia
nienarodzonych dzieci o których wie
sam Bóg, aż do dnia Narodzenia Pana
Jezusa - 25 grudnia.

Zacni Bracia!

Zachęcam Was nie tylko do podjęcia samemu tej adopcji, ale również
do zachęcania osób w swojej parafii
do podjęcia daru modlitwy o uratowanie życia zagrożonych dzieci.

Do tego potrzebna jest zgoda
Zachęcam wszystkie Rady do
księdza proboszcza na zorganizowawzięcia udziału w Duchowej Adopcji
nie akcji informacyjnej w niedzielę
Dziecka Poczętego, która rozpoczyna
poprzedzającą przystąpienie do Dusię 25 marca w Dzień Świętości Życia.
chowej Adopcji, czyli 19 marca.
Potrzebna jest wielka mobilizacja
Zachęcam Was do zamówienia
każdego z Was, aby ocalić życie wielu
broszurek informacyjnych na stronie:
niewinnych i bezbronnych dzieci. Potrzeba Waszej wrażliwości do podję-
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www.dlazycia.info/gadzety
adres e-mail:

lub

na

zamowienia@fundacjamalychstopek.pl

bądź telefonicznie na nr 791-138902 i rozdawanie ich po każdej Mszy
Świętej wszystkim parafianom właśnie 19 marca. Dobrze również byłoby
aby ksiądz w ogłoszeniach wspomniał o Duchowej Adopcji oraz to, że
Rycerz Kolumba będą rozdawać materiały informacyjne. (ilość broszurek
należy oszacować wg ilości osób
uczęszczających na niedzielne Msze
Św.)
Zachęcam również do zamówienia
Wizytówek Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego z Matką Bożą z Guadalupe, patronką Rycerzy Kolumba
i dzieci poczętych. Rozdawać je nale6
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ży już tylko tym osobom, które podjęły zobowiązanie Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego w dzień 25 marca
lub chcą taką adopcję podjąć w najbliższym czasie indywidualnie. Ilość
oszacować z księdzem proboszczem
po doświadczeniach z poprzednich
lat, ale należy dodać co najmniej 50%
- 100% więcej z uwagi na akcję informacyjną, która przynosi wielkie owoce.
Można zamówić jeszcze kilka plakatów Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i umieścić je w gablocie parafialnej lub innych miejscach po uzyskaniu wcześniejszej zgody jako zachęcenie do Duchowej Adopcji.
Zatem Zacni Bracia, Do dzieła!

Vivat Jezus!
Rafał Szczypta
Dyrektor ds Kultury Życia
P.S. Cytuję tekst pochodzący ze
strony Bractwa małych Stópek na
temat Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego:

Wydarzenia minionego roku pokazały, że walka o nienarodzone życie
wciąż trwa i potrzeba ogromnej mobilizacji wielu serc i sumień, aby
w naszym kraju niewinne życie już
nigdy nie było zagrożone. 25 marca
obchodzimy Dzień Świętości Życia.
W związku ze 100-leciem objawień w Fatimie i prośbie Matki
Najświętszej Maryi, naszej Królowej, o codzienne odmawianie różańca naszym kolejnym pomysłem i działaniem są tajemniczki
różańcowe przechodnie, które zaczynamy rozprowadzać wśród rycerzy i poprzez rycerzy wśród
osób wierzących.

ZBROJA — marzec 2017, Rok V/3 Nr 40

Każdego roku zachęcamy zgromadzenia zakonne, wspólnoty i całe parafie, aby właśnie tego dnia dołączyły
do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego. Również i w tym roku
Fundacja Małych Stópek pragnie zachęcić wszystkich do podjęcia się trudu 9-miesięcznej modlitwy w intencji
zagrożonego życia nienarodzonych
dzieci.
Duchowa Adopcja nie jest modlitwą nową, która powstała kilka lat
temu. Ludzie nie tylko w Polsce, ale
również poza jej granicami od ponad
30 lat przyrzekają modlić się codziennie przez okres 9 miesięcy w intencji
ocalenia nieznanego im nienarodzonego życia. Modlitwa cieszy się dużym zainteresowaniem szczególnie
od 1992 r. kiedy św. Papież Jan Paweł
II ogłosił 25 marca Dniem Świętości
Życia.
Przyrzeczenie Duchowej Adopcji
może złożyć każdy kto tylko czuje
wewnętrzną potrzebę przyczynienia
się do tego ogromnego dzieła Obrony Życia. Stając się Duchowym Rodzicem i odmawiając codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego dziecka, każdego dnia możemy się przyczynić do odmienienia czyichś losów
albowiem jako katolicy głęboko wierzymy w moc modlitwy. Oprócz tego
codziennie przez 9 miesięcy, przynajmniej raz w ciągu dnia w trakcie
modlitwy Duchowej Adopcji kierujemy swoje myśli w stronę dziecka, któ-

rego życie jest zagrożone, a na którym nam zależy.
Złożenie przyrzeczenia Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego nie jest
skomplikowane. Można do niego
przystąpić indywidualnie, a można
również we wspólnocie. Najważniejsze, aby zrobić to szczerze, z myślą
o nienarodzonych i z pragnieniem
wytrwania do końca.
Dlatego również w tym roku,
z okazji zbliżającego się Dnia Świętości Życia, Fundacja Małych Stópek
zaprasza wszystkich Obrońców Życia
do rozpowszechniania dzieła Duchowej Adopcji w swoich środowiskach
i zachęcania duszpasterzy w swoich
parafiach do zamawiania bezpłatnych
formularzy, które oprócz treści przyrzeczenia, zawierają również szczegółowe informacje na temat Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego, jak również fragment, który po wypełnieniu
swoimi danymi można odesłać na
adres Fundacji i w zamian otrzymać
„Jasia” czyli model 10-tygodniowego
dziecka w skali 1:1.
Zamówienia można kierować na
adres e-mail:
zamowienia@fundacjamalychstopek.pl

lub przed formularze na stronie
www.dlazycia.info/gadzety
Źródło: dlazycia.info

goś do przyłączenia się do takiej róży
różańcowej.
Przekazując nasze rycerskie tajemniczki przechodnie kolejnym osobom zachęcamy do odmawiania różańca i dajemy świadectwo naszej
wiary i naszego przywiązania i oparcia
na modlitwie różańcowej.

Jest możliwość zamówienia takiego kompletu zalaminowanych 20 taIch celem jest zachęcenie do mojemniczej różańcowych do rozprowadlitwy różańcowej zarówno samych
dzenia wśród swoich rycerzy i pararycerzy jak i ludzi, którzy na co dzień
fian.
mało modlą się na różańcu, bądź nawet wcale się nie modlą.
Jeżeli któraś z rad lub rejonów
chciałaby wziąć udział w tej akcji proRóże różańcowe modlą się i wyszę o kontakt z delegatem rejonu
mieniają tajemniczkami w swojej gruczwartego.
pie i czasami trudno jest zachęcić ko-

Rafał Szczypta
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Marcowy tydzień przyjęć
i przyjęciem nowych członków. Obowiązkiem i dumą zespołów jest służenie nowym braciom, a także umożliwienie im wstąpienia w szeregi Rycerzy Kolumba.

W marcu obchodzimy Tydzień
Przyjęć do naszego Zakonu (20-26
marca). Tydzień ten stwarza szczególną okazję do wspomnienia o roli
zespołu ceremonii przyjęć. W radach,
w których istnieją takie zespoły, obchody tego tygodnia muszą wiązać
się z przeprowadzaniem inicjacji

ZBROJA

ne rady, ich okrągłe stoły oraz parafie, w których odbywały się niedziele
rycerskie. Wiele rad przeprowadza
ceremonie przyjęć regularnie raz
w miesiącu, co umożliwia chętnym
kandydatom przystąpienie do RycePragnę podziękować wszystkim
rzy Kolumba bez okresu zbędnego
zespołom za ich całoroczną pracę
oczekiwania.
i jednocześnie udzielić kilku wskazówek w kierunku jeszcze lepszej orgaPamiętajmy, że to właśnie dzięki
nizacji naszych ceremonii.
ciągłemu rozwojowi członkostwa
jesteśmy w stanie odpowiadać na
Jak uczy doświadczenie, najlepszą
coraz to nowe wyzwania, jakie stawia
praktyką jest wyznaczenie daty, goprzed nami Kościół i społeczności
dziny i miejsca inicjacji z odpowiedlokalne.
nim wyprzedzeniem. Informacja powinna dotrzeć do kandydatów tak,
aby mogli oni należycie przygotować
Robert Sędkowski
się do tego wydarzenia. O uroczystoDyrektor ds. Członkostwa
ści należy także powiadomić okolicz-
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Wywiad z bratem Dariuszem Wolniakiem
Delegatem Rejonowym Rejonu 12
BA: W bieżącym roku bratnim
udało się Bratu pozyskać 34 nowych
braci. Czy stworzył Brat jakiś własny
sposób na rekrutowanie tak wielu
nowych Rycerzy?

W miesiącu mamy jedno spotkanie statutowe, na które trzeba poświęcić dwie godziny – jeśli ktoś bierze udział w niedzielnych mszach
i uroczystościach, to dodatkowego
czasu nie musi poświęcać. W dziełach
miłosierdzia, które organizujemy dla
rodzin, dla społeczności czy dla samej
rady, każdy stara się brać udział w
zależności od tego, jakim dysponuje
czasem. Niektórzy miesięcznie mogą
poświęcić 2 godziny, a niektórzy 20.

DW: Sposobu nie ma. Przede
wszystkim mówię, co robimy, czym
się zajmujemy, kogo potrzebujemy.
Czasami mężczyźni myślą, że trzeba
być kimś wyjątkowym, żeby wstąpić
do Rycerzy Kolumba, a wystarczy
przecież jedynie ukończenie 18 roku
życia i bycie praktykującym katoliWielu mężczyzn uważa, że się nie
kiem. Czasem żartuję, że już są Ryce- nadają, bo np. są emerytami, rencirzami, choć nawet tego nie wiedzą.
stami, albo pracują fizycznie. Zawsze
wtedy podkreślam, że nieważne, kto
Opowiadam o tym, że działamy
gdzie pracuje, ale ważne, ile czasu
bezpośrednio w parafii, w której żyjemoże poświęcić na pomoc drugiemu
my oraz że włączamy się w dzieła
człowiekowi.
miłosierdzia, pomagamy najbardziej
potrzebującym, bronimy wiary, życia
Niektórzy nie zgadzają się od razu,
i rodziny. Staram się też w prosty ale odzywają się po kilku miesiącach.
sposób odpowiedzieć na pytania, Czasem ktoś, kogo kiedyś namawiaktóre stawiają mężczyźni.
łem, po pewnym czasie przychodzi
sam, widząc, że robimy coś dobrego.

BA: No właśnie, a jakie z reguły
padają pytania?

BA: Gdzie szuka Brat potencjalnych kandydatów na rycerzy?

w gronie rycerzy na dłużej, czy też
rezygnują po krótkim czasie?
DW: Zdarzały się takie sytuacje.
Jako delegat rejonowy nie mam częstego kontaktu z rycerzami z konkretnych rad. Często to jest rola księży, żeby zająć się nowymi członkami,
a księża z kolei sądzą, że jest to sprawa samych rycerzy. Z jednej strony
staramy się nie angażować kapłanów
w poszczególne dzieła, bo i tak mają
oni bardzo dużo zajęć. Z drugiej jednak strony wielu rycerzy potrzebuje
bodźca, zachęty, aby coś zrobić. Ze
wszystkich mężczyzn, których przyjąłem – a jest ich już ponad 200 – aktywnych jest około 90%.

BA: Rada Najwyższa stworzyła
program VIP, w ramach którego rycerz, który zwerbuje następnego
członka dostaje punkty, które może
wymienić na materiały Rycerzy Kolumba zawarte w katalogu tego programu. Korzysta Brat z niego? Jest
Brat z niego zadowolony?

DW: Tak, oczywiście. Bardzo fajny
program – polecam każdemu. Sam
zachęcam rycerzy, żeby z niego korzystali. Czasem nawet pomagam im
wypełnić zamówienia – nie ma w tym
nic trudnego, żeby zamówić krawaty
wstąpili za Brata namową, pozostają czy zegarki.

DW: Najczęściej słyszę, że ktoś nie
ma czasu. Wtedy mówię, że ja też
DW: Środowiska są różne. Teraz
wstępując do Rycerzy nie miałem najczęściej wśród osób starszych, bo
czasu, a teraz mam go dużo więcej, oni mają najwięcej czasu.
a w międzyczasie można zrobić dużo
BA: Większość mężczyzn, którzy
dobra.

Na stronie internetowej Rycerzy
Kolumba w Polsce pojawił się już formularz rejestracji na VII Konwencję
Stanową w Rzeszowie, która odbędzie się w dniach 19-20 maja. Jest to
święto wszystkich Rycerzy w Polsce,
dlatego poza Delegatami wybranymi
podczas spotkań poszczególnych rad
lokalnych w Rzeszowie w roli Obserwatora może pojawić się każdy Rycerz Kolumba.

ZBROJA

Na Konwencję zaproszeni są również duchowni, kapelani naszych rad,
których także można rejestrować za
pomocą poniższego narzędzia.
Delegaci i Obserwatorzy proszeni
są o pojawienie się na Konwencji wraz
z małżonkami, dla których przygotowany został specjalny program pobytu opisany już na naszej stronie internetowej. Rejestracja:
www.kofc.pl/przek/2017konwencja-rej
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Wezwanie do duchowego boju
Zakon odkrywa na nowo źródła
męskiej siły w wierze, modlitwie
i życiu sakramentalnym

Ed Langlois
Trwa deszczowa środowa noc
w Salem w stanie Oregon. Większość
mężczyzn leży na kanapie i ogląda
mecz Portland Trailblazers lub spędza
kolejną godzinę w biurze. Jeśli wierzyć
statystykom, jeden na dziesięciu
ogląda pornografię.
Ale w kościele pw. św. Józefa, kilka
przecznic od miejscowego kapitolu
trwa Święta Godzina. Słodki dym kadzidła kłębi się przy stropie. Siedmiu
ministrantów i ksiądz klęczą przed
wystawionym Najświętszym Sakramentem. W niedoświetlonych ławwszystkim uczestnicy dyskutują
kach około 50 mężczyzn – i tylko
o tym, jak żyją wiarą oraz w jakim
mężczyzn – śpiewa jednym głosem.
wymiarze im się to nie udało.
To wydarzenie jest tylko jednym
W grudniu 2016 roku rada i paraz przykładów wzrastającego duchofia połączyły siły w celu zorganizowawego fermentu, w którym rady Rycenia konferencji, która przyciągnęła
rzy Kolumba odegrały kluczową rolę.
800 mężczyzn. Mówcy wzywali słuOd momentu uruchomienia w ca- chaczy do konkretnych działań – cołym Zakonie inicjatywy Budowanie dziennej lektury Pisma świętego czy
Kościoła Domowego i Wzmacnianie modlitwy różańcowej ze swoimi
Parafii w listopadzie 2015 roku, rady dziećmi.
podwoiły swoje wysiłki w zakresie
„Jako Rycerze musimy być mężreewangelizowania rodzin i ożywiania
czyznami modlitwy" – mówi Thurman
parafii. W centrum tych starań stoją
–„w przeciwnym wypadku nie będuchowe programy skierowane do
dziemy się wyróżniać na tle żadnej
mężczyzn-katolików.
innej męskiej organizacji".
„Mężczyzna musi zostać wybuW szerszej perspektywie Rycerze
dzony ze swojego duchowego uśpieKolumba kładą również nacisk na
nia, musi obudzić się, aby dostrzec, co
wagę formowania się w wierze.
dzieje się dookoła" – mówi James
Członkowie są zachęcani do lektury
Thurman, 40-letni członek Rady 1748
Into the breach, apostolskiej adhortaim. św. Józefa w Salem i kierownik
cji o męskości autorstwa biskupa
duchowej formacji dorosłych w paraPhoenix Thomasa J. Olmsteda wydafii pw. św. Józefa.„Musimy zatrosznej w 2015 roku. 23-stronicowy dokuczyć się najpierw o swoje dusze, abyment został opublikowany w formie
śmy mogli uratować dusze członków
broszury przez prowadzony przez
swoich rodzin".
Zakon Catholic Information Service,
który od dziesięcioleci zajmuje się
SIŁA Z MODLITWY
tworzeniem podobnych materiałów.
W kościele pw. św. Józefa Thur- Powstały nawet grupy formacyjne,
man oraz jego bracia Rycerze organi- których uczestnicy omawiają Into the
zują co miesiąc Święte Godziny, breach strona po stronie.
w czasie których istnieje możliwość
Biskup Olmsted zaczyna swój list
przystąpienia do spowiedzi świętej,
wezwaniem:
„Mężczyźni, nie ociągajjest różaniec, błogosławieństwo i hocie
się
z
dołączeniem
do wojny, która
milia skierowana do mężczyzn. Po
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szaleje wokół Was,wojny, w której
rany odnoszą nasze rodziny i dzieci,
która niszczy godność kobiet i mężczyzn. Często toczy się ona w ukryciu,
ale jest prawdziwa. Rozgrywa się
głównie na poziomie duchowym, ale
stopniowo wykorzenia również resztki etosu chrześcijańskiego z naszego
społeczeństwa, z naszej kultury,
a nawet z naszych domów".
James Walsh, Wielki Rycerz Rady
10540 im. św. Anny w Gilbert w stanie
Ari zon a
na zwa ł
adh orta cję
„zdumiewającym wezwaniem" dla
mężczyzn. „Niektórzy mężczyźni myślą, że wystarczy przyjść do kościoła
na mszę św. raz w tygodniu i posłuchać. Nic bardziej mylnego" – mówi
Walsh, 49-letni inżynier technologii
przemysłowych. „My, mężczyźni,
musimy wskazywać drogę własnym
przykładem".
Julio Inclan, także członek rady
10540, prowadzi grupę hiszpańskojęzycznych parafian, którzy czytają Into
the breach i dyskutują nad sposobami
przeżywania wiary w codziennym
życiu.
„Jako mężczyźni musimy pogłębiać swoją wiarę, doskonalić się
w naszych wartościach" – mówi.
„Modlitwa pomaga poznać, że potrzebuję być lepszy w byciu mężem
i ojcem, a później pomaga nam działać, żeby zrobić coś dobrego dla na-
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szych rodzin, miejsc pracy i społecz- nie powinni być oskarżani, że więkności".
szość swoich wysiłków skupiają na
dobroczynności.
Wielu świeckich mężczyzn katolików czuje potrzebę, aby wziąć odpo„Jakby nie patrzeć" – mówi –
wiedzialność i odzyskać duchowy „mężczyźni muszą działać. Ale jeśli
autorytet.
nie ma modlitwy, czegoś brakuje".
„Mężczyzna musi zrobić krok do
przodu i duchowo prowadzić swoją
rodzinę" – mówi Tim Poskey 45-letni
farmaceuta i zastępca Wielkiego Rycerza rady 10540. „Wiemy, że wielu
mężczyzn nie angażuje się w to".

Donio uważa, że Rycerze Kolumba
jako największa katolicka męska organizacja na świecie ma niepowtarzalną okazję, aby wpłynąć na męską
duchowość katolików.
Młodzi mężczyźni, którzy dołączają do Zakonu mają nadzieję na solidną duchową formację, twierdzi
o. Donio. „Nie szukają braterstwa.
Chcą po prostu być w grupie, która
żyje wiarą".

jednym z priorytetów wielu uniwersyteckich rad Rycerzy Kolumba.
„Jednym z wielu moich celów
w przewodzeniu radzie jest zwiększenie skupienia na duchowym wymiarze" – mówi Dan Hackenjos, student
Catholic Univeristy of America i wielki
rycerz rady 9542. „Zbyt często pochylamy się nad służbą i braterskimi
aspektami rycerstwa. Pomyślałem:
skupmy się na całej trójce!".
Rycerze studenci coraz silniej rozwijają swoje życie duchowe przez modlitwę i naukę, które mają miejsce we
wspólnotowej atmosferze, dzięki czemu są oni za siebie wzajemnie odpowiedzialni.

Choć Rycerze są nieustannie wzywani do służby, często nie otrzymują
wystarczającej ilości duchowego pokarmu. „Nie możesz wymagać od armii, by walczyła na wojnie z pustym
brzuchem i nie możesz wymagać od
Podobnie jak ich starsi bracia
Dla wielu katolickich mężczyzn
mężczyzny, żeby wziął udział w duw Oregonie, Arizonie i innych miejstaje się jasne, że bycie częścią wspólchowej wojnie bez nakarmionej duscach rycerze z rady przy CUA regunoty jest bardzo istotne dla życia duszy".
larnie spotykają się, by słuchać wykładu jednego z członków na temat
duchowości. Apologetyka, życie świętych i codzienna praktyka wiary są
wspólnymi tematami.
Rycerze i ich kapelan prowadzą
organizowaną przez campus uniwersytecki cotygodniową mszę św. i różaniec o 22:30. Stała się znana jako
„Msza Rycerzy" i gromadzi znaczącą
liczbę studentów, którzy uważają tę
godzinę za czas idealny na modlitwę.

DOJRZEWAĆ JAKO BRACIA

chowego. To bardzo trudne, jeśli nie
niemożliwe, żeby w wierze wzrastać
Osoby z zewnątrz, słusznie lub samemu.
nie, postrzegają Rycerzy jako osoby
„Faceci odpowiadają na powiewy
od zbierania pieniędzy na cele charyDucha
Świętego i dostrzegają, że
tatywne, zauważa Thurman. Podobprzynależność
do duchowej organizanie jak Poskey i inni Rycerze pracuje
cji
jest
częścią
tego planu" – mówi
nad zmianą tej reputacji. „Chcemy, by
Paul
Matich,
członek
rady 1748 w Samyślano o nas jako o duchowych lidelem.
rach naszych rodzin i parafii" – wyjaśnia.
„Można budować na poczuciu so-

Rycerze z CUA organizują również
doroczną pielgrzymkę do jednego
z sanktuariów, takich jak Narodowe
Sanktuarium św. Elżbiety Anny Seton
w Emmitsburgu w stanie Maryland
czy Bazylika Narodowego Sanktuarium Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Baltimore, pierwsza
katolicka katedra w Stanach Zjednoczonych. Raz w semestrze, przeważnie wieczorem kolejnego dnia po ceremonii przyjęć, nowi członkowie
uczestniczą w „ogólnorycerskich"
rekolekcjach otwartych dla wszystkich członków, w ramach których ma
miejsce modlitwa oraz konferencja na
temat duchowości w siedzibie jakiejś
lokalnej religijnej wspólnoty. Spotkanie to służy nowym członkom jako
czas, w którym mogą poznać swoich
braci Rycerzy.

Według pallotyna Franka Donio, lidarności, które zyskujesz, kiedy walktóry służy jako kapelan w radzie 95- czysz w otoczeniu innych ludzi".
ROZKAZ WYMARSZU
42 przy Catholic University of AmeriDorastanie w takim rozumieniu
ca w Waszyngtonie, D.C. oraz jako duchowej wspólnoty jest również
Duchowe poruszenie mężczyzn
konsultant ds. ewangelizacji przy
owocuje konkretnie w życiu Rycerzy
amerykańskim Episkopacie, Rycerze
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takich jak Paul Matich. Paul, ekspert
ds. podatków od nieruchomości
w stanie Oregon, trzymał się z dala od
Kościoła przez całe dziesięciolecia.
Dziś jako 52-latek odmawia poranne
pacierze i codziennie uczestniczy
w mszy świętej. Robi rachunek z każdego dnia, pytając się, czy pełnił
uczynki miłosierdzia co do ciała i duszy oraz pomaga przy organizacji katechez w swojej parafii.
Członkowie rady 10540 w Arizonie
wciskają modlitwę, gdzie tylko się da,
twierdzi Wielki Rycerz Walsh. Różaniec w bliskich sercu intencjach poprzedza każde spotkanie rady.
W konspekcie regularnych spotkań
przewiduje się 5 lub 10 minut wykładu na temat duchowości przygotowanego przez członków.
Walsh rozpoczął również wspólną,
rodzinną modlitwę różańcową w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Jeśli
zdarzy się, że dzieci z sąsiedztwa również są obecne w ich domu, modlą się
z nimi.
I choć promowanie modlitwy oraz
rozwoju duchowego wśród mężczyzn
samo z siebie stanowi wyzwanie, do
przeskoczenia pozostają również kulturowe przeszkody.
Matich, Nowozelandczyk, zauważył, że amerykańscy mężczyźni dążą
do silnej niezależności, co nie zawsze
jest odpowiednim podejściem, jeśli
chodzi o duchowość.
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„Mówią: Sam dojdę to tego, jak to
zrobić i nikt mi nie będzie rozkazywał" – tłumaczy Matich. Dodaje, że
ważnym zadaniem jest pomóc mężczyznom, aby zrozumieli, że zaangażowanie w Kościół i silna, męska tożsamość w żaden sposób nie są ze sobą sprzeczne.

ruje język duchowego boju, który
często pojawia się w listach św. Pawła.

W stanie Oregon Rycerze z rady
im. św. Józefa w Salem nazywają swoje duchowe starania Świętą Ligą, odwołując się do szesnastowiecznego
sojuszu utworzonego przez papieża
Podobną rzecz zauważa Inclan, św. Piusa V w celu obrony katolickiej
który mówi, że choć kocha swoją dru- Europy przed inwazją.
gą ojczyznę, Meksyk jest bardziej ser„To przemawia do mężczyzn" –
decznie nastawiony wobec modlitwy
mówi Thurman, który spędził pięć lat
i życia rodzinnego. „Od mężczyzn
w U.S. Army. „Lubimy znać nasz rozw Stanach Zjednoczonych oczekuje
kaz do wymarszu. Mężczyźni lubią
się, aby dużo pracowali i bogacili się,
być konkretni oraz wiedzieć, co robić
co zostawia niewiele czasu na modlii jak to zrobić".
twę i rodzinę" –twierdzi.
Ulotki dotyczące konferencji dla
Inclan wierzy, że odrobina połumężczyzn w Oregonie przedstawiały
dniowoamerykańskiej
duchowości
krzyżowca z mieczem, który pochyla
może pomóc we wprowadzeniu pewgłowę podczas modlitwy.
nej równowagi w amerykańskim ruchu ożywiania męskiej duchowości.
„Dopóki nie zdasz sobie sprawy,
że rzeczywiście toczy się duchowa
Według Walsha im bardziej Rycebatalia, jesteś bezbronny. Nie odporze będą kłaść nacisk na życie duchowiesz tak, jak się tego od Ciebie wywe, tym więcej hiszpańskojęzycznych
maga" – mówi Matich. „Dopóki mężmężczyzn zainteresuje się przystąpieczyźni nie zaangażują się prawdziwie,
niem do nich. A kiedy tak się stanie,
Kościół będzie przechodził trudności
przyniosą ze sobą głęboką pobożw każdej epoce".
ność, która jeszcze bardziej wzmocni
życie duchowe rady i utrwali więzi
Ed Langlois jest redaktorem napomiędzy kulturą Ameryki Łacińskiej czelnym pisma Catholic Sentinel oraz
i Ameryki Północnej.
jego
hiszpańskojęzycznej
wersji
El Centinela, magazynów Archidiece„Chciałbym zniszczyć te bariery" –
zji Portland, Oregon.
dodaje Walsh – „i myślę, że Rycerze
mają do tego niepowtarzalną okazję".
Pierwotnie artykuł ukazał się
w czasopiśmie Columbia - magazynie
Jedna kwestia jasno wynika z tego
wydawanym przez Radę Najwyższą
nowego ruchu: wielu mężczyzn inspiRycerzy Kolumba.
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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 świecie: pośród gangów narkotykowych w Irlandii, prostytutek w Anglii, czy też pośród więźniów w Hondurasie. Niezwykłe historie poruszają do głębi serce i umysł, powodując, że zadajemy sobie pytania o cierpienie i sens naszego życia.

4
Braterstwo
Braterstwo – rodzina – więź nierozerwalna,
Posiada głębokie pokłady miłości –
Pełna miłosierdzia! – Jest wprost… idealna! –
Pełna dobra, ciepła i bratniej szczerości.
Nie dzieli na wielkich, biednych, czy bogatych…,
Wszyscy sobie równi, jak przed Panem świata! –
Służą sobie wzajem…, są otwarci na tych,
Co słabi, w potrzebie, - bo miłość nas brata! –
W braterskiej miłości – piękno… w cud się splata –
Dzieli się, rozdaje… otwarcie i szczerze. –
W rodzinie Rycerskiej – dusza jest bogata,
Bo wyzwala dobro i jednoczy w wierze! –
Braterstwo Rycerzy cnót aurą owiane
W prawdzie zawsze stoi z odkrytą przyłbicą! –
W obronie skrzywdzonych – zwarte i oddane,
A wszelkie sekrety chroni tajemnicą. –
Pod rycerską zbroją, miłosierdziem kutej,
Jest serce gorące, szczere i oddane,
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Piękne i wrażliwe…, niczym niezatrute…,
Które wciąż rozdaje skarby nieprzebrane! –
By szczęściem się dzielić wraz ze swoim bratem,
Przeżywać radości, które go spotkały…,
Lub współczuć…, gdy życie dosięgło go batem
I … natchnąć nadzieją…, bo świat jest wspaniały!
I… roztoczyć tęczę dobra i miłości
Nad Rycerską Bracią…, co, jak klamra spina,
W braterski rytm serca wiary, niezłomności! –
Witaj w śród Rycerzy! – Szczęśliwa godzina! –
Zechciej zostać Bratem Rycerzy Kolumba! –
Poczuj atmosferę, która wśród nas gości! –
Przynależność do nas…, to zaszczyt i chluba! –
Być bratem?! – Dostąpić Rycerskiej godności! –
Nie kryj się za żoną…, wykaż swoją wiarę…,
Okaż miłosierdzie i braterską pomoc…
Małym…, słabym…, cichym…, cierpiącym nad miarę! –
Bezczynność i bierność…, to Twej duszy niemoc!
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