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Radośnie Panu hymn śpiewaj-
my – Alleluja!      
 
W tym świętym czasie uświa-
damiamy sobie, że Drzewo 
Krzyża nabiera innego znacze-
nia.  
 
To nie znak hańby ale znak 
zwycięstwa, bo na nim za Cie-
bie i za mnie oddał życie Jezus.  
Każdego dnia podejmujemy 
trud dźwigania swojego wła-
snego krzyża, który prowadzi 
nas do  radości Zmartwych-
wstania. 
 
Niech łaski płynące w Wielka-
nocny Poranek przywrócą po-
kój na ziemi, miłość między 
ludźmi i wzmocnią w nas od-
wagę do bycia świadkami 
Zmartwychwstałego. 
 
Vivat Jezus Zmartwychwstały ! 
 
Andrzej Anasiak 
Delegat Stanowy w Polsce 
Zakonu Rycerzy Kolumba 

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

Zacni Kapelani Rad 

Bracia Rycerze, 

„Jest coś ponadczasowego w lu-
dziach, którzy są świętymi. Są tacy 
- ale nie jako dzieło sztuki, o którym 
mówimy, że jest ponadczasowe. 
Święci ludzie są ponadczasowi, ponie-
waż ich życie przemawia do każdego 
nowego pokolenia, choć czas i sytu-
acje bardzo różnią się od ich wła-
snych. Byli rozpoznawalni w swoich 
czasach i przemawiają bardzo wyraź-
nie językiem współczesnego człowie-
ka - i tak ma się sprawa z księdzem 
McGivney.” Są to słowa Najwyższego 
Kapelana abp. Williama Lori wypo-
wiedziane w czasie liturgii sprawowa-
nej z okazji  Dnia Założyciela. Gdy za-
trzymamy się na chwilę i zamyślimy 
nad posługą księdza  Michaela 
McGivney zauważymy ogromną ilość 
postaw oczekiwanych przez współ-

czesny świat. Otwartość na członków 
parafii, gotowość niesienia pomocy, 
inspirowanie pomysłami przyczynia-
jącymi się do budowania solidarności 
w społeczności lokalnej. A wszystko 
to wyrasta z troski o rodzinę. I ta 
wspaniała decyzja, by nie poprzestać 
tylko na tym, ale by się podzielić, by 
zaszczepić innych tą umiejętnością 
bycia dla siebie nawzajem. Tak po-
wstaje organizacja, która te zamysły - 
ten model funkcjonowania we współ-
czesnym świecie - realizuje od 135 lat. 
Każdy z nas wstępując w szeregi Ry-
cerzy Kolumba staje się uczniem 
a zarazem nauczycielem tej ponad-
czasowej idei. Mamy okazję świad-
czyć o świętości naszego Założyciela 
realizując nasze zasady Miłosierdzia, 
Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu. 

Na początku kwietnia byliśmy 
świadkami wyjątkowego wydarzenia 
w historii Rycerzy Kolumba w Polsce. 
Premiera filmu „Wyzwolenie Konty-
nentu. Jan Paweł II i Upadek Komuni-
zmu” poprzedzona była obecnością 
w Polsce Jima Caviezela, narratora 
w naszym filmie i odtwórcy m. in. roli 
Jezusa w filmie „Pasja”. Możemy po-
wiedzieć, że to dla nas ogromne wy-
różnienie i zaszczyt spotkać się z tej 
klasy człowiekiem. Jim Caviezel to 
przede wszystkim aktor i gwiazda 
kina –  przeciętnemu widzowi taki 
właśnie obraz maluje się w głowie. 
Jednak gdy doświadczymy jego obec-
ności, możemy zobaczyć zupełnie 
innego człowieka. Odwaga, z jaką 
mówi o swojej wierze, o drodze do 
świętości i towarzyszących mu świę-
tych wielu zaskakuje. Dla wielu jest 

inspiracją, dla innych jest powodem 
sprzeciwu. To pewnie jeden z niewielu 
„ludzi z tego świata” idących pod 
prąd środowisku, w którym żyje na co 
dzień. Kilka spotkań, w których mia-
łem możliwość uczestniczyć były in-
tensywnymi rekolekcjami w drodze, 
z chwilą refleksji i wspólną liturgią 
eucharystyczną. Zachęcam, by  wsłu-
chać się w to, co mówi w licznych wy-
wiadach. 

Radosny czas Wielkanocy będzie-
my przeżywać w obecności naszych 
najbliższych, we wspólnotach na-
szych parafii, w otoczeniu budzącej 
się do życia przyrody. 

Tydzień później w sobotę i nie-
dzielę 22 i 23  kwietnia uczestniczyć 
będziemy w uroczystościach patro-
nalnych św. Wojciecha w Gnieźnie. 
W tych dniach będzie obchodzona 
również 600 rocznica ustanowienia 
prymasostwa w Polsce. Obecność 
Korpusu Stopnia Patriotycznego bę-
dzie okazją do potwierdzenia naszego 
oddania kościołowi w Polsce. Zachę-
cam zatem do licznego uczestnictwa 
w tych uroczystościach. 

Jak co miesiąc proszę Was Bracia 
o modlitwę za naszą Ojczyznę i za 
Rycerzy Kolumba w Polsce i na całym 
świecie. 

Z rycerskim pozdrowieniem 

 

Vivat Jezus! 

Andrzej Anasiak 
Delegat Stanowy w Polsce 
Zakonu Rycerzy Kolumba 
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Katecheza 60 
kwiecień 2017 

Drodzy Bracia Rycerze, 

 

punkt 28 Adhortacji „Familiaris 
consortio” przypomina nam znowu 
o powołaniu małżonków i o sensie 
małżeństwa: po co jest małżeństwo? 
Jest po to, by małżonkowie uczestni-
cząc w Bożej miłości i Jego stwórczej 
mocy przekazywali życie potomstwu. 
Te, wydaje się suche i nie do końca 
zrozumiałe sformułowania adhortacji, 
mówią jednak bardzo wiele i każde 
słowo i sformułowanie ma tu swoje 
znaczenie. 

Najpierw więc mowa jest o tym, że 
małżeństwo jest po to, by przekazy-
wać życie potomstwu. Małżonkowie 
dokonując tego uczestniczą w Bożej 
miłości. Uczestniczą to znaczy, że 
właściwym kontekstem przekazu 
ludzkiego życia jest miłość na podo-
bieństwo miłości Bożej. Dziś bowiem 
dużo się mówi o miłości. Słowo to jest 
bardzo często nadużywane i służy na 
przykład do określania aktu seksual-
nego, który jak wiemy może się do-
konywać zupełnie bez miłości a na-
wet wbrew niej. Nie o taką „miłość” 
chodzi w małżeństwie, lecz o miłość 
na podobieństwo miłości Boga, 
a więc o postawę pełną poświęcenia 
i daru z siebie. Wskazanie na poświę-
cenie ma tu szczególne znaczenie, 
chodzi bowiem o taką postawę, 
w ramach której małżonkowie są 
w stanie zrezygnować ze swego 
(swych planów, wygody czy nawet 
praw ustalonych przez świeckiego 
prawodawcę) byleby ich potomstwu 
nie stała się żadna krzywda. Przykła-
dy takich postaw w stopniu heroicz-
nym znamy z historii. Wystarczy 
przywołać Giannę Berettę Molla lub 
wpisać do internetowej wyszukiwarki 
„oddała życie za nienarodzone dziec-
ko”.  

Następnie adhortacja zwraca 
uwagę, że małżonkowie uczestniczą 
w dziele stwórczym Boga. Wielu ludzi 
w rozmaity sposób uczestniczy 
(mając Boże natchnienie i talenty od 

Boga) w różnych Bożych dziełach, 
których kresem są różne rzeczy, ale 
tylko małżonkowie uczestniczą 
w Bożym dziele stwórczym, którego 
kresem jest osoba ludzka; powołanie 
do życia nowego człowieka. Wielu 
ludzi czyni wiele i jest podziwianych 
przez innych i przez świat. Jednak 
tylko małżonkowie są powołani i tyl-
ko oni mają tę szczególną misję do 
spełnienia, której owocem jest nowy 
człowiek.  

O ile na razie pochylamy się nad 
słowami adhortacji starając się przy-
bliżyć ich treść, o tyle wypada także 
zatrzymać się przy słowach, których 
tutaj nie ma. Co należy przez to rozu-
mieć? Adhortacja wymieniając 
uczestników stwórczego dzieła, któ-
rego owocem jest nowe ludzkie życie, 
mówi jedynie o Bogu i małżonkach. 
Nie wymienia żadnych osób trzecich, 
które obok małżonków miałby 
uczestniczyć w dziele przekazu ludz-
kiego życia. Nie ma tu więc „nie-
małżonków”, żadnych ludzi żyjących 
poza małżeństwem, w jakichś 
„wolnych” związkach (tym bardziej 
w związkach jednopłciowych), którzy 
z pomocą jeszcze innych osób mieliby 
w jakikolwiek sposób uczestniczyć 
w którejkolwiek z faz przekazu ludz-
kiego życia w takim stopniu, by za-
stąpić jedyne w swoim rodzaju dzia-
łanie małżonków (a więc działanie 
polegające na miłosnym ich zjedno-
czeniu w akcie małżeńskim). Inne 

osoby (chodzi przede wszystkim 
o lekarzy) mogą pomóc, by akt mał-
żeński stał się płodny, nie mogą go 
jednak zastąpić a małżonkowie nie 
mogą udzielić takiej zgody. Tak więc 
wykluczone są wszelkie działania, 
które pomijają kontekst miłości mał-
żeńskiej i/lub uczestnictwo osób, któ-
re przypisują sobie rolę właściwą 
małżonkom. Dzisiaj jesteśmy świad-
kami wielu takich działań. Wystarczy 
wspomnieć: przekaz życia przez oso-
by samotne lub osobom samotnym 
(bo na przykład kobieta nie chce za-
wierać małżeństwa, ale chce mieć 
dziecko), przekaz życia w wolnych 
związkach (bez ślubu), sztuczna inse-
minacja, zapłodnienie „in vitro”, 
transfer gamet do jajowodu, próby 
sklonowania człowieka, tzw. macie-
rzyństwo zastępcze, adopcja dzieci 
przez pary jednopłciowe. 

Na koniec chciałbym nawiązać 
jeszcze do celów małżeństwa i do 
bardzo nam współczesnego zjawiska 
określanego z języka angielskiego 
jako DINKS (Double Income No Kids), 
czyli podwójny dochód i brak potom-
stwa (brak dzieci). Są małżonkowie, 
którzy nie mają dzieci, choć bardzo 
chcieliby je mieć. Ale są też, niestety, 
pary, które z góry wykluczają potom-
stwo. Ich celem jest wygodne życie 
we dwoje, bez poświęceń czy zobo-
wiązań. Nawet mogą one próbować 
zawrzeć związek małżeński. W przy-
padku chrześcijan (katolików) wybór 
rozwiązania typu DINKS czyni ich 
małżeństwo nieważnym. Po prostu 
„małżonkowie” tacy nie zawarli mał-
żeństwa, choć cała uroczystość się 
odbyła tak, jakby wszystko było 
w najlepszym porządku. Jest tak dla-
tego, że wykluczenie któregokolwiek 
z dwóch celów małżeństwa (bycie 
razem małżonków, ich miłość i wza-
jemne wspomaganie oraz wydanie na 
świat potomstwa) sprawia, że mał-
żeństwo nie zostało w ogóle zawarte.  

Adhortacja w punkcie 28 przypo-
mina nam kilka najważniejszych 
prawd dotyczących małżeństwa. Jest 
rzeczą ważną, byśmy jako Rycerze 
Kolumba je znali i umieli je wyjaśnić 
innym. Tym bardziej, że większość 

Katecheza Kapelana 

Ks. dr hab. Tomasz Kraj 



 5 

ZBROJA

 www.RycerzeKolumba.com 
 

ZBROJA — kwiecień 2017, Rok V/4   Nr 41 

tych, którzy planują w jakiś trudno 
zrozumiały sposób okaleczyć własne 
małżeństwo, nie mają też zwykle zbyt 
bliskich kontaktów z kapłanem. Być 
może takie przypomnienie w ramach 

katechezy sprawi, że będziemy im 
mogli pomóc zanim zrobią coś nie-
przemyślanego, co potem boleśnie 
odciśnie się na ich życiu. 

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

„Wyzwolenie kontynentu. 
Jan Paweł II i upadek komunizmu” 

„Wyzwolenie kontynentu. Jan Paweł II i upadek ko-
munizmu” to wyprodukowany z rozmachem przez Ryce-
rzy Kolumba w Stanach Zjednoczonych oraz obsypany 
nagrodami dokument ukazujący jeden z najbardziej spek-
takularnych w historii przykładów triumfu mocy ducha 
nad systemowym złem. Obraz wyreżyserował David Na-
glieri. Narratorem w filmie jest Jim Caviezel, znany m.in. 
z roli Jezusa w „Pasji”; w polskiej wersji usłyszymy Rado-
sława Pazurę. 

 

Historię człowieka niezachwianej wiary, niezłomnego 
obrońcy godności, który odegrał fundamentalną rolę 
w wyzwoleniu z komunizmu Europy Środkowej 
i Wschodniej przybliża widzom m.in. George Weigel, kard. 
Stanisław Dziwisz czy Carl Anderson. Twórcy zadbali 
o oryginalne świadectwa epoki: zdjęcia, bogatą doku-
mentację filmową i fragmenty przemówień papieskich. 
Całości dopełnia znakomita muzyka Joego Kraemera, 
który tworzył choćby do takich kinowych hitów jak 
„Mission: Impossible”. 

 

Film otrzymał dwie nagrody Emmy (telewizyjny od-
powiednik Oscarów): za wyjątkowy dokument historycz-
ny i zdjęcia. 

Kalendarium Rycerskie 



 6 

ZBROJA

 www.RycerzeKolumba.com 
 

ZBROJA — kwiecień 2017, Rok V/4   Nr 41 

Zacni Bracia 

Za kilka dni Chrystus Zmartwych-
wstanie kolejny raz. Niech Jego obec-
ność wśród Nas da nam nadzieję i siły 
do działania. W kwietniu to realizacja 
programów charytatywnych na cześć 
Księdza McGivney, a w całym Zako-

nie, to czas okazywania dzieł miło-
sierdzia dla najbardziej potrzebują-
cych. 

Zbliża się VII Konwencja Stanowa 
w Rzeszowie. Dziękuję braciom za 
przesłanie zgłoszeń do Nagród Sta-
nowych, a także kandydatur do na-
grody Rodzina Roku. Ilość, a przede 
wszystkim jakość zrealizowanych 
dzieł jest imponująca, stąd Rada Sta-
nowa stanie przed nie lada wyzwa-
niem wybrania najlepszych progra-
mów. Dzięki Waszemu wysiłkowi 
i przysłanym zgłoszeniom powstała 
prezentacja, pokazująca jak wiele róż-
norodnych dzieł realizują Rycerze 
Kolumba w Polsce. W tym miesiącu 

spotykamy się w swoich parafiach na 
Modlitwie Różańcowej V niedzieli. 
Przypomnę, że celem programu jest 
promowanie wspólnej modlitwy Na-
szych Rodzin i Parafian. 

Jak co miesiąc zapraszam także do 
włączenia się w działania pionu pro-
gramowego. Wszystkich rycerzy, któ-
rzy chcieliby uczestniczyć w tworze-
niu programów zachęcam do kontak-
tu mailowego pod adresem: progra-
my@rycerzekolumba.com 

 

Vivat Jezus ! 
Jan Malik 
Dyrektor ds programowych 

Świąteczna okazja 

Za nami Tydzień Przyjęć do nasze-
go Zakonu i bardzo pracowity mie-
siąc. Cieszę się, że w marcu nasze sze-
regi wzrosły o 100 braci. Ponadto 
siedem rad spełniło wymogi konkur-
su Rady Stanowej i przyjęło co naj-
mniej 12 członków w okresie od 
1 stycznia do 31 marca. Wszystkim 
zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 
Dzięki wspólnemu wysiłkowi po raz 
kolejny pokazaliśmy, że Rycerze Ko-
lumba w Polsce są silną i zwartą orga-
nizacją, która osiąga stawiane sobie 
cele. Wielki Post – jako szczególny 
okres liturgii Kościoła – przynosi nam 
wiele okazji do zaangażowania się rad 
lokalnych w życie parafii. Wzrost 
członkostwa zapewnia nam możli-

wość włączenia się w te parafialne 
dzieła dla dobra Kościoła i naszych 
bliźnich.  

Sukcesy, jakie zaczynamy odnosić 
na polu członkowskim, powinny obok 
słusznej dumy mobilizować nas do 
jeszcze większej pracy nad pozyski-
waniem nowych Rycerzy Kolumba. 
Pomyślmy, jaką okazję osobistego 
rozwoju i formowania się w wierze 
uzyskaliśmy poprzez członkostwo 
w naszym Zakonie. Czy inni nie zasłu-
gują na tę szansę? 

Czas Świąt Wielkanocnych sprzyja 
rodzinnym spotkaniom. Zwróćmy się 
zatem do naszych najbliższych: braci, 
szwagrów, synów, ojców, przyjaciół 
i współpracowników. Zaproponujmy 
im rozmowę na temat działalności 
Rycerzy Kolumba i zaprośmy do 
wstąpienia do naszej organizacji. Taka 
rozmowa z pewnością będzie obfito-
wać w informacje o podejmowanych 
przez nas dziełach, zarówno tych 
w rodzimej parafii i społeczności lo-
kalnej, jak i tych ogólnokrajowych. 
Ufam, że przyniesie ona dobre owoce 
i zachęci nowych członków do włą-
czenia się w nasze prace.  

Robert Sędkowski 
dyrektor ds. członkostwa 
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Zacni Bracia Rycerze, 

Za nami już 25 marca i Dzień Świę-
tości Życia, ale modlitwa Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożo-
nego Zagładą trwa nieustannie do 
25 grudnia. 

Niech wszyscy czują się zaprosze-
ni do ratowania najmniejszych i cał-
kowicie bezbronnych istot ludzkich. 

Proszę wszystkich Wielkich Ryce-
rzy o przysłanie do mnie do końca 
kwietnia informacji, ilu Braci Rycerzy 
z ich Rad włączyło się w to wielkie 
dzieło ratunku dla poczętych dzieci. 

Przesłana lista Rycerzy, którzy 
podjęli się Duchowej Adopcji będzie 
służyła do modlitwy za konkretnych 
Braci i będzie ofiarowana Najświęt-
szej Panience jako nasz dar dla Maryi. 

Wszystkich Delegatów Rejono-
wych proszę o dopilnowanie i przypo-
mnienie tego tematu w podległych 
sobie Radach. 

Moją drugą prośbą do Was jest 
włączenie się w organizację i uczest-
nictwo w Marszach dla Życia i Rodzi-
ny, które odbywać się będą m. in. 
w maju. 

Pokażmy, że nas, osób, które stoją 
po stronie Życia od poczęcia do natu-
ralnej śmierci jest ogromna ilość. 

Przyjdźmy sami i zachęcajmy in-
nych do udziału w Marszach dla Życia 
i Rodziny. 

 

Vivat Jezus! 
 
Rafał Szczypta 

W jak zwykle gościnnym Rzeszo-
wie w dniach 19 i 20 maja odbędzie 
się wielkie święto Polskiej Jurysdykcji 
– VII Konwencja Polskiej Rady Stano-

wej Rycerzy Kolumba. Do 
udziału w spotkaniu Rycerzy 
z całej Polski zaproszeni są nie 
tylko delegaci z każdej speł-
niającej wymogi uczestnictwa 
rady lokalnej, ale także mał-
żonki i całe rycerskie rodziny.  

Dla pań i osób towarzyszą-
cych przygotowano specjalny 
bogaty program wydarzeń, 
który obejmuje między innymi 
spacer po Rzeszowie, nawie-
dzenie Sanktuarium Matki 
Bożej Rzeszowskiej, zwiedza-
nie Zamku w Łańcucie oraz 
wizytę w Muzeum Polaków 
Ratujących Żydów podczas 

II wojny światowej im. Rodziny 
Ulmów. Nowością tegorocznych ob-
chodów Konwencji jest możliwość 
uczestniczenia za atrakcyjną opłatą 

w uroczystych kolacjach w piątek 
i sobotę. Ta forma udziału we wspól-
nym świętowaniu rycerskich więzi 
może być szczególnie preferowana 
przez Rycerzy Kolumba z bezpośred-
nich okolic Rzeszowa. 

 

W Konwencji weźmie udział około 
350-400 uczestników. Spodziewani 
są goście z USA, Ukrainy i Litwy. Pod-
czas piątkowej kolacji nastąpi podsu-
mowanie prac roku bratniego i wrę-
czenie nagród wybranym radom lo-
kalnym, który nadesłały swoje pro-
gramy. 

Na zakończenie Konwencji dele-
gaci i ich rodziny wezmą udział 
w uroczystej Mszy św. związanej 
z 17 rocznicą sakry biskupiej księdza 
biskupa Jana Wątroby. 

Relacja z wizyty Jima Caviezela w Polsce 

Jim Caviezel przybył do Polski na 

zaproszenie Rycerzy Kolumba, aby 
promować „Wyzwolenie kontynen-
tu”. W czasie swojego pobytu w Kra-
kowie spotkał się z kard. Stanisławem 
Dziwiszem, odwiedził Wawel, Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w Łagiew-
nikach oraz Centrum Jana Pawła II 
„Nie lękajcie się”. Na trasie wizyty 
znalazło się także Muzeum Au-
schwitz. W kolejnych dniach pobytu 
aktor przebywał w Warszawie, gdzie 

promował film oraz udzielał wywia-
dów prasowych i telewizyjnych. 
Z aktorem spotkali się Delegat Stano-
wy Rycerzy Kolumba w Polsce An-
drzej Anasiak, kapelan ds. programo-
wych ks. Wiesław Lenartowicz oraz 
sekretarz stanowy Tomasz Wawrzko-
wicz. 

 Szeroka publiczność i wielbiciele 
mieli możliwość spotkania z Cavieze-
lem podczas Targów Wydawców Ka-

VII Konwencja Stanowa 
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Columbia 
Zachęcamy do lektury nowego wydania Columbii. 

W kwietniowym numerze: 

• Artykuł o owocach, jakie Światowe Dni Młodzieży w Krakowie przyniosły dla Rycerzy 
Kolumba w Polsce 

• Wywiad z s. Gaudią Skass i s. Donatą Farbaniec o ich posłudze miłosierdzia w prowa-
dzonym przez Rycerzy Kolumba Narodowym Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Wa-
szyngtonie 

• Siostry Życia (Sisters of Life) przedstawiają poruszające świadectwa ze Światowych Dni Młodzieży 

• Najwyższy Rycerz Carl Anderson o bogactwie pism papieża Benedykta XVI 

• Najwyższy Kapelan arcybiskup William E. Lori wskazuje na zbawczą moc miłości Chrystusa w Kościele 

• Biskup James D. Conley o potrzebie wyciszenia i kontemplacji we współczesnym świecie 

tolickich, na których podpisywał 
egzemplarze limitowanej edycji filmu. 
Ważnym wydarzeniem była również 

msza św. w kaplicy Pałacu Prezy-
denckiego. Jim Caviezel był gościem 
programu „Między niebem a ziemią” 
 
i udzielił wywiadu na żywo bezpo-
średnio poprzedzając emisję filmu 
„Wyzwolenie kontynentu”. Wyraża-
jąc swoją wdzięczność Rycerzom Ko-
lumba za zaproszenie i przygotowa-
nie filmu, aktor dał jednocześnie 
mocne świadectwo wiary i osobistego 
zaangażowania.  Jego pobyt w Polsce 
odbił się szerokim echem w prasie, 

radiu i telewizji, wywołując także spo-
re zainteresowanie w mediach spo-
łecznościowych. 

Bartosz Amroziewicz: Dzięki 
pozyskaniu w tym roku bratnim 17 
nowych Rycerzy udało się w marcu 
ukonstytuować radę w Sieradzu, któ-
rej jest Brat członkiem. Jak wygląda 
jej struktura? 

Mariusz Jacoszek: Nasza sieradz-
ka rada składa się w głównej mierze 
z byłych ministrantów. Jesteśmy 
pewnie jedną z młodszych rad, bo 
średnia wieku to około 40 lat. 

BA: Z jakimi problemami najczę-
ściej spotyka się Brat pozyskując no-
wych Rycerzy? 

MJ: Kandydaci czytają nasze ma-
teriały, ulotki, ale często szukają od-
powiedzi na swoje pytania dotyczące 
Rycerzy Kolumba, w internecie. Tam 
można znaleźć bardzo różne informa-
cje, np. porównania do loży masoń-

skiej – to często sieje ziarno zwątpie-
nia. 

Natomiast jeśli ktoś osobiście zna 
jakiegoś Rycerza i wie, kim jesteśmy 
i jak się zachowujemy, to o wiele ła-
twiej jest go namówić, bo nasze życie 
świadczy o naszej organizacji. 

BA: Co najbardziej interesuje kan-
dydatów na Rycerzy? 

MJ: Z czym to się wiąże? Co będę 
musiał robić? Jak często się spotyka-
cie? 

Pytania, które i mnie się nasuwały, 
gdy pierwszy raz usłyszałem o Rycer-
zach Kolumba. Sam nie wiedziałem, 
czy członkostwo wymusza na mnie, 
abym rzucał wszystko za każdym 
razem, gdy jest spotkanie. Wiadomo, 
że każdy z nas ma rodzinę, każdy ma 
swoje obowiązki. Wiele osób obawia 
się, jak pogodzi działalność rycerską 

z innymi zobowiązaniami. Zawsze 
wtedy tłumaczę, że na pierwszym 
miejscu jest rodzina, natomiast spo-
tkania mają z góry określone terminy, 
więc można zaplanować sobie na nie 
czas. 

BA: A czego potrzebują bracia, 
kiedy już wstąpią do Rycerzy? 

MJ: Należy dać każdemu szansę 
na wykazanie się. Jeżeli w radzie ist-
nieje struktura: Wielki Rycerz wraz 
z otoczeniem oraz reszta Rycerzy, 
wtedy bracia mogą czuć się zaniedba-
ni. Rycerze odchodzą z rad, w których 
nic się nie dzieje. Jeżeli jednak cały 
czas podejmuje się nowe zadania, 
w których można się wykazać, to mo-
gę z własnego doświadczenia powie-
dzieć, że to przyciąga ludzi. Jeżeli rada 
podejmuje nowe inicjatywy, to nie 
powinna się bać, że bracia będą się 
wyłamywać.  

Wywiad z br. Mariuszem Jacoszkiem 
Członkiem nowo powstałej rady w Sieradzu 
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Jakim wzrokiem patrzeć na człeka bez wiary, 
Co bez fundamentu…, tej podstawy życia…, 
Szamoce się…, z losem łapie się za bary?! – 
Jakżesz wiele traci…, a nic do zdobycia! – 
 Wiara – jest podstawą w całym życiu człeka, 
 Bo się nie zachwieje, gdy los zły dopadnie! – 
 Przed żadnym wyzwaniem nigdy nie ucieka 
 I zło przezwycięży, nawet, gdy jest na dnie! – 
Bóg – Honor – Ojczyzna – to nasze wyzwanie! – 
Bo, z jakim obliczem stanę przed Ojczyzną 
W chwili zagrożenia?! – Cóż odpowiem na nie?! – 
Bez chwili wahania – służę! – Bom mężczyzną! – 
 Bom Rycerz Kolumba! – Bom wierny i prawy! – 
 Nie zlęknę się – choćbym… ciemną szedł doliną! – 
 I nie… dla nagrody! – Nie … dla żadnej sławy! – 
 Bo służyć Ojczyźnie – to nasza powinność! – 
Tam…, gdzie zło się jawi…, tam my! – Każdy z braci! – 
Gotowi, by walczyć z każdym zagrożeniem – 
Czynem…, swą postawą…, bośmy tym bogaci, 

Że w Bogu najwyższym nasze zawierzenie. – 
 I duch nasz niezłomny, tak, jak nasza wiara, 
 Która w czyn przekuwa…, nasze słowa…, myśli. – 
 Niesiemy nadzieję…, to nasza ofiara! – 
 I… nie szczędzim siły! – Potośmy tu przyszli! – 
Na każde wezwanie i o każdej porze 
Zwieramy swe szyki, by służyć z oddaniem.  
W każdym dniu powszednim – szczęść nam – Panie Boże 
– 
Dopomóż nam zmagać się z każdym wyzwaniem! – 
W każdej drobnej rzeczy…, w każdym drobnym czynie…, 
W każdym geście, słowie…, bądźmy miłosierni! – 
Tak, jak chleb wyrasta na dobrym zaczynie! – 
 Pomnażajmy dobro i bądźmy w tym wierni! – 
Jakim wzrokiem patrzeć na człeka bez wiary?! – 
Czyń dobro! – Chroń słabych! – Daj oparcie w Bogu! –  
Z odkrytą przyłbicą… nie szczędź swej ofiary! – 
Wątpiących…, postawisz na nadziei progu! 

5 
Patriotyzm 

„Oblicze miłosierdzia” 
wyjątkowy film przed Świętem Bożego Miłosierdzia 

„Oblicze miłosierdzia” to film dokumentalny Ry-
cerzy Kolumba ukazujący obraz miłosierdzia Boga 
we współczesnym świecie. Emisja odbędzie się 
w Poniedziałek Wielkanocny, 17 kwietnia 
o godz. 22:35 w TVP 1. 

Dokument w pasjonujący sposób opowiada o wielkich 
wizjach miłosiernego Boga, jakich doświadczyła św. Sio-
stra Faustyna i o roli Jana Pawła II, który rozpowszechnił 
na świecie orędzie o Bożym Miłosierdziu. Łącząc historię 
i teologię ze współczesnymi świadectwami i nowocze-
snymi efektami wizualnymi film ten ukazuje rozległą pa-
noramę tego, co stanowi oblicze miłosierdzia w naszym 
świecie. 

Narratorem, podobnie jak w  filmie „Wyzwolenie kon-
tynentu. Jan Paweł II i upadek komunizmu”, jest Jim 
Caviezel. 

W filmie wypowiadają się m.in. prezydent Polski An-
drzej Duda, kard. Stanisław Dziwisz oraz Matka Petra 
Kowalczyk, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia. Pośród tych historii wysłucha-
my również świadectwa kobiety, która odnalazła siłę 

przebaczenia po tym, jak jej rodzina została zamordowa-
na podczas ludobójstwa, futbolisty, który rzucił karierę, 
aby dzielić się miłosierdziem Chrystusa z bezdomnymi 
oraz młodej wdowy, która okazała  miłosierdzie  zabójcy 
swojego męża. 

Te poruszające świadectwa stanowią niezbity dowód, 
że Boże Miłosierdzie nie jest wytworem abstrakcyjnej 
teologii – ale jest żywe, obecne i ma moc zmieniania świa-
ta. 


