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Słowo Delegata Stanowego 

Zacni Kapelani Rad 

Bracia Rycerze, 

kończący się Rok Bratni 2016-2017 
przepełniony był ważnymi wydarze-
niami, towarzyszącymi nam jako Ry-
cerzom Kolumba, a także inspirujący-
mi nas do jeszcze większego zaanga-
żowania się w realizację dzieł miło-
sierdzia. 

Przychodzi teraz podsumować 
nasze wysiłki na polu rozwoju człon-
kostwa a także w obszarze realizacji 
dzieł miłosierdzia. Wiele spośród Rad 
Lokalnych sięgnie po tytuł Najwybit-

niejszej Rady realizując w ten sposób 
cel, który każdego roku obieramy. 
Pamiętajmy w tych dniach o zebraniu 
informacji, wypełnieniu odpowied-
nich formularzy i przesłaniu ich na 
czas. 

Podczas dorocznej Konwencji Sta-
nowej – podobnie jak w poprzednich 
latach – podjęliśmy szereg ważnych 
rezolucji. Zachęcam Was wszystkich, 
by w swoich Radach podjąć zadania 
związane z realizacją tych zobowią-
zań. To ważne, by deklaracje składane 
w tak uroczystej formie miały swoje 
odzwierciedlenie w konkretnych dzia-
łaniach. 

Czas Konwencji Stanowej był też 
doskonałą okazją do zaprezentowa-
nia ważnego dokumentu skierowane-
go do każdego mężczyzny: „Stańcie 
w Wyłomie. Adhortacja Apostolska 
do katolickich mężczyzn”. Jak się 
z pewnością przekonacie, jest to do-
kument, którego autor, bp. Thomas 
J. Olmsted z Phoenix, przekazuje 
współczesnym mężczyznom kilka 
wartościowych wskazówek dotyczą-
cych konieczności dokonania bardzo 
konkretnych zmian w naszej posta-
wie. Nie jest to wykład, nie są to ka-
zania, lecz jest to znakomicie przepro-
wadzona analiza sytuacji mężczyzny 

we współczesnym świecie, zagrożeń, 
z jakimi mamy do czynienia, propozy-
cji wyjścia i podjęcia kroków niezbęd-
nych, by zmienić siebie i otaczający 
nas świat. Ambasadorami tego doku-
mentu w Polsce jesteśmy my – Ryce-
rze Kolumba. Znajdziemy w tym do-
kumencie m.in. odpowiedzi na pyta-
nia: co oznacza bycie mężczyzną 
chrześcijaninem? W jaki sposób kocha 
katolik? Dlaczego ojcostwo, w pełni 
rozumiane, jest tak ważne dla każde-
go mężczyzny?  

Zachęcam, by ten dokument to-
warzyszył każdemu z Was w pracy 
nad rozwojem duchowym. 

Na koniec jeszcze jedno. Pragnę 
podziękować Wszystkim tym, którzy 
przez ostatnie trzy lata pomagali 
w redagowaniu naszego miesięczni-
ka. Dziękuję zatem redakcji oraz au-
torom tekstów, zwłaszcza ks. Kapela-
nowi Tomaszowi Krajowi za cykl ka-
techez, dyrektorom pionów i wszyst-
kim osobom  pomagającym w two-
rzeniu tekstów i publikacji.  

Z rycerskim pozdrowieniem 

Vivat Jezus! 

Andrzej Anasiak 
Delegat Stanowy w Polsce 
Zakonu Rycerzy Kolumba 
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Katecheza 62 
czerwiec 2017 

Drodzy Bracia Rycerze, 

Punkt 30 Adhortacji „Familiaris 
consortio” mówi nam o tym, że Ko-
ściół opowiada się za życiem  a prze-
ciwstawia się mentalności temu życiu 
przeciwnej. Żeby zrozumieć, co się 
dzieje i dlaczego, należy przywołać 
pewien fakt z przeszłości. Jest nim 
działalność anglikańskiego pastora 
żyjącego na przełomie XVIII i XIX wie-
ku, który nazywał się Thomas Mal-
thus. Zajmował się on kwestiami spo-
łecznymi i ekonomicznymi. Jednym 
z najbardziej znanych poglądów Mal-
thusa było przekonanie o potrzebie 
utrzymania w ryzach przyrostu natu-
ralnego, ponieważ zaniechanie tego 
działania może doprowadzić do tego, 
że ludziom na świecie zabraknie środ-
ków do życia. Pogląd ten opierał się 
na innym przekonaniu: że przyrost 
naturalny dokonuje się w porządku 
geometrycznym, podczas gdy wzrost 
ekonomiczny w porządku arytme-
tycznym – czyli, że ten drugi wzrost 
jest znacznie wolniejszy. Wnioski, 
które stąd wysuwano, skłaniały do 
poszukiwania środków, by zaradzić 
niebezpieczeństwu nadmiernego, jak 
sądzono, przyrostowi liczby ludności.  

Jak się to jednak ma do liczb? Oce-
nia się, że w wieku XVIII liczba ludno-
ści świata wynosiła około 750 mln 
ludzi. Dziś wynosi ona prawie dziesięć 
razy tyle i jakoś prognozy Malthusa 
się nie sprawdzają. Owszem, istnieją 
tereny bardzo biedne, gdzie ludzie 
umierają z głodu lub z braku podsta-
wowych środków do życia. Nie dzieje 
się to jednak na skutek niezrównowa-
żonego przyrostu naturalnego, który 
zagrażałby światu, lecz z niesprawie-
dliwego podziału dóbr w skali świato-
wej i braku solidarności bogatych 
z biednymi. Wystarczy przytoczyć 
dane dotyczące ilości j żywności mar-
nowanej co roku w Unii Europejskiej, 
która wynosi około 90 mln ton, czyli 
ok. 170 kg na osobę żyjącą w Unii, 
a przecież Unia nie jest jedynym miej-
scem na świecie, gdzie mamy do czy-
nienia z tym zjawiskiem. 

Tym niemniej jest dzisiaj wielu 
ludzi na świecie, którzy wierzą w to, 
o czym mówił Malthus. Dlatego mówi 
się o tzw. ideologii neomaltuzjańskiej, 
która ma usprawiedliwiać podejmo-
wane w skali globalnej działania prze-
ciw nowemu ludzkiemu życiu – pro-
pagowana jest antykoncepcja i abor-
cja, a czasem ta propaganda przybie-
ra charakter przymusu ze strony pań-
stwa, czego najlepszym przykładem 
była ściśle przestrzegana do niedaw-
na polityka jednego dziecka w Chi-
nach. Tam, gdzie władza polityczna 
i/lub ekonomiczna hołdowała zasa-
dom neomaltuzjańskim, widać już 
opłakane skutki tego nastawienia. 
Jest to polityka prowadząca do dra-
stycznego ograniczenia ludzkiej po-
pulacji na danym terenie. Zanim to 
jednak nastąpi ludzie będą musieli 
doświadczyć skutków krótkowzrocz-
ności swych polityków. Wystarczy 
sobie uświadomić, co czeka pokolenie 
jedynaków. Jeśli dwoje jedynaków 
założy rodzinę i będą chcieli mieć 
przynajmniej dwoje dzieci, by choćby 
zatrzymać wymieranie społeczeń-
stwa, to każde z nich będzie musiało 
pracować statystycznie na 4 osoby 
(dwoje własnych rodziców, siebie 
samego/samą i jedno dziecko), co już 
jest ogromnym obciążeniem. Jest to 
na pewno sytuacja niepożądana. Za-
miast więc wielkiego bogactwa 
(dochód narodowy dzielony przez 
mniejszą ilość mieszkańców ma 

w teorii dawać większy dochód 
w przeliczeniu na mieszkańca), mamy 
do czynienia ze zubożeniem. Przymus 
państwa nie musi być jedynym spo-
sobem katastrofy demograficznej lub 
takiej bliższej lub dalszej perspekty-
wy. Może nim być także mentalność 
anty-life związana z pewnym mode-
lem życia małżeńskiego, co jest zjawi-
skiem coraz lepiej widocznym w kra-
jach tzw. Starej Unii (stąd min. po-
trzeba rąk do pracy i otwarcie na imi-
grantów, spośród których nie wszy-
scy, niestety, mają zamiar pracować). 

Trzeba też pamiętać, że ludzie, 
którzy odrzucają Boga, szukają dla 
siebie jakiegoś wytłumaczenia, uza-
sadnienia dla własnych wysiłków, dla 
własnej „troski” o innych. Często po-
sługują się właśnie ideologią, która 
jest uproszczonym a więc niepraw-
dziwym opisem świata (nawet jeśli 
pewne prawidłowości wydają się 
w ideologii trafnie opisane. Półpraw-
da nie jest prawdą). Ten uproszczony 
opis ma usprawiedliwiać interesy 
i zaangażowanie pewnych grup. I tak 
się w rzeczywistości dzieje. Problem 
w tym, że owe oparte na ideologii 
opisy świata są opisami błędnymi 
i uznanie ich za drogowskaz zawsze 
będzie prowadzić do jakiegoś nie-
szczęścia i ludzkiej krzywdy. Tak sa-
mo dzieje się dzisiaj w kwestii przeka-
zu ludzkiego życia w skali globalnej. 
Nie ma jednak czegoś takiego jak 
ludzkie życie w abstrakcji. Zawsze jest 
to życie konkretnego człowieka i jego 
najbliższych. Dlatego działania prze-
ciwne życiu nie szkodzą jakiemuś 
abstrakcyjnemu życiu, lecz zawsze 
zabijają lub ranią konkretnych ludzi.  

Ojciec św. Jan Paweł II przypomi-
na, że nie należy dawać posłuchu ide-
ologiom i różnym katastroficznym 
przewidywaniom i przepowiedniom. 
To Bóg, Który jest Miłośnikiem czło-
wieka stworzył świat i ludzi i to stwo-
rzenie utrzymuje w istnieniu trosz-
cząc się o nie. Jak zauważyliśmy po-
wyżej, w XVIII wieku nie było na świe-
cie nawet jednego miliarda ludzi 
a dziś jest ich ponad 7 miliardów. 
Gdyby owe 7 miliardów żyło trzy wie-
ki temu, to być może trudno byłoby 

Katecheza Kapelana 

Ks. dr hab. Tomasz Kraj 
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się im wyżywić biorąc pod uwagę ów-
czesne metody zdobywania i produ-
kowania żywności. Jednak w okresie 
prawie trzech wieków mamy do czy-
nienia z przewidzianym i chcianym 
przez Stwórcę rozwojem nauki i tech-
niki, także w dziedzinie rolnictwa. Nie 
jest więc tak, że człowiek jest pozo-
stawiony sobie i pozostaje mu jedynie 
strach przed przyszłością; że kata-
strofa humanitarna miałaby być jedy-

nym możliwym losem ludzkości. Na-
leży zaufać Bogu. Nie bać się. Jeśli 
Bóg pragnie mieć na ziemi nowych 
ludzi, to nie po to, by ich zabić lub 
uczynić ich życie czymś nie do znie-
sienia. Ta świadomość powinna nam 
pomóc spojrzeć z optymizmem 
w przyszłość. Dotyczy to zwłaszcza 
tych społeczności, które w swych wy-
borach i w swym postępowaniu liczą 
się z Bożym prawem. Ta świadomość 

winna także nieść nadzieję w naszych 
osobistych, rodzinnych dylematach, 
gdy człowiek staje wobec wyzwań 
i zastanawia się czy warto zachować 
wierność Bogu. Warto! 

 
  

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

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego wydania Columbii. 
 
W czerwcowym numerze: 
• Artykuł o rodzinach Rycerzy Kolumba, w których Rycerzami od 
ponad stu lat są kolejne pokolenia 
• Relacja z wizyty Najwyższego Rycerza w Korei Południowej, 
gdzie Zakon prężnie się rozwija 
• Tekst opowiadający historię katolicyzmu w Południowej Korei i jej 
pierwszych świętych 
• Reportaż z Północnej Caroliny, gdzie Rycerze Kolumba udzielają 
pomocy samotnym, studiującym matkom 
• Informacja o pomocy, jaką niosą Rycerze przesiedlonym irackim 
rodzinom 
• Reportaż z wizyty papieża Franciszka w Egipcie 
• Felietony Najwyższego Rycerza i Najwyższego Kapelana 
 
oraz wiele innych ciekawych artykułów. 
 
Jeśli znasz kogoś, kto powinien przeczytać artykuły znajdujące się 
w tym numerze, nie wahaj się i prześlij mu link do najnowszego 
wydania. Zachęcamy także do zapoznania się z Archiwum Colum-
bii. 
 
www.kofc.pl/columbia 

Nowy numer COLUMBII 

 
 
 

Nagrody 
Rady Stanowej 
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Metropolita częstochowski 
arcybiskup Wacław Depo został 
Kapelanem Stanowym Rycerzy 
Kolumba w Polsce. 

 

Poprzednim Kapelanem Stano-
wym był ś.p. kardynał Franciszek 
Macharski. 

 

W czasie uroczystego spotkania 
z funkcjonariuszami Rady Stanowej 
Rycerzy Kolumba w Polsce w dniu 
27 maja 2017 roku arcybiskup Wa-
cław Depo wręczył list potwierdzają-
cy przyjęcie nominacji, w którym na-
pisał: „Mając świadomość wielości 
zadań oraz potrzebę zapewnienia 
duchowego kierownictwa Rycerzy 
Kolumba w Polsce, powierzam swoją 
służbę Chrystusowi, Jedynemu Od-
kupicielowi Człowieka. Przyzywam 
wstawiennictwa Jego Matki, Naj-
świętszej Maryi Panny, prosząc 
o nieustanne napełnianie Darami 
Ducha Świętego dla jak najlepszego 
wypełnienia powołania duchowego 
przewodzenia wiernym ku świętości. 
Swoją posługę powierzam również 
modlitewnemu wsparciu wszystkich 
Braci Zakonu Rycerzy Kolumba 
w Polsce”. 

Arcybiskup Wacław Depo jest 
metropolitą częstochowskim od 2012 
roku, wcześniej był od roku 
2006 ordynariuszem diecezji zamoj-
sko-lubaczowskiej. 

 

W Konferencji Episkopatu Polski 
pełni m.in. funkcję przewodniczące-
go Komisji Maryjnej i przewodniczą-
cego Rady ds. Środków Społecznego 
Przekazu. 

Abp Wacław Depo 
Kapelanem Stanowym Rycerzy Kolumba 

w Polsce 



 7 

ZBROJA

 www.RycerzeKolumba.com 
 

ZBROJA — czerwiec 2017, Rok V/6   Nr 43 

Bracia Rycerze 

 

Za nami miesiąc maj. Czas oddany 
Maryji, która jest drogą Naszego 
umocnienia w Wierze i źródłem  ra-
dości w wypełnianiu dzieł miłosier-
dzia. Był to również czas Naszego 
świętowania w Rzeszowie podczas  
VII  Konwencji Stanowej. 

Dziękuję Wam za zgłoszenie 158 
programów z 40 rad  do Nagród Sta-
nowych. Pozostałe rady być może 
przez swoją skromność nie pochwali-
ły się. Bracia postanówcie, że w przy-
szłym roku  wszystkie Rady Stanu 
Polska przesyłają swoje dzieła do na-
gród  aby inni mogli się na nich wzo-
rować. Rodziną Roku została nagro-
dzona rodzina Brata  Stanisława Zyn-
wali  z Małżonką Jadwigą i  4 dzieci 
z Rady  nr 15759 im. św. Ojca Pio ze 
Stalowej Woli.  Nagrody za działal-
ność programową przedstawiono 
poniżej. Zachęcam również poniżej do 
zapoznania się z ambitnym progra-
mem Naszych Kapelanów i Księży 
podczas Konwencji  przedstawionej 
przez Dyr. d/s współpracy  z Kapela-
nami  Artura Magierę.              

Miesiąc czerwiec to czas podsu-
mowań dokonań rad w trwającym 
jeszcze roku bratnim. Zachęcam 
wszystkie rady do zaktywizowania 
działań i podjęcia próby spełniania 
wymogów do osiągnięcia statusu 
Najwybitniejszej Rady. Obserwując 
podejmowane działania zachęcam do 
złożenia formularzy SP7 ( nowy for-
mularz), które są niezbędne ze wzglę-
dów formalnych . Proszę  Delegatów 
Rejonowych o dopilnowanie, aby zo-
stały przesłane do Rady Najwyższej 
najpóźniej do 30 czerwca. 

Miesiąc czerwiec to także czas 
wyjątkowej aktywności w radach. 
Jestem dumny, że tak często i tak 

chętnie rady lokalne angażują się 
i organizują Marsze dla Życia i Rodzi-
ny.  Dyr  d/s obrony życia Stefan We-
igel- Milleret proponuję inicjatywę 
informacyjno-edukacyjną pro-life, 
którą również otrzymali wszyscy de-
legaci na Konwencji. Jest to okazja do 
uaktywnienia szeregów rycerskich. 
Zachęcam również do  zapoznania się 
z życiem Św Brata Alberta  przedsta-
wionego przez  Adama Maślanego 
Dyrektor d/s kościoła. 

Dyr. d/s społeczności lokalnej To-
mek Szymczak przedstawił propozy-
cję działań na okres wakacyjny z za-
kresu społeczności lokalnej.  

Vivat Jezus! 
Jan Malik 
Dyrektor ds programowych 

 

Artur Magiera                                                                                             
Spotkanie naszych Kapelanów 

i Księży w Rzeszowie 
 

W dniach 19–20 maja 2017 roku 
w Rzeszowie odbyła się VII Konwen-
cja Stanowa Zakonu Rycerzy Kolum-
ba Jurysdykcji Polskiej. Uroczystym 
rozpoczęciem była Msza Święta 
w Kościele Akademickim p.w. Św. Ja-
dwigi Królowej w Rzeszowie pod 
przewodnictwem Ordynariusza Die-
cezji Rzeszowskiej JE Ks. Biskupa Jana 
Wątroby w koncelebrze z Metropolitą 
Lwowskim Arcybiskupem Mieczysła-
wem Mokrzyckim, Ordynariuszem 
Diecezji Kieleckiej JE Ks. Bp Janem 
Piotrowskim i ok. 50. Kapelanami Rad 
Rycerzy Kolumba w Polsce. 

Homilię do uczestników Konwen-
cji wygłosił Ordynariusz Diecezji Kie-
leckiej JE Ks. Bp Jan Piotrowski. Na-
wiązał do słów św. Jana Pawła II, któ-
re Ojciec Święty skierował do Rycerzy 
Kolumba: "Obyście zachowując wier-
ność wizji ks. McGivney'a nie ustawali 
w poszukiwaniu nowych dróg bycia 
zaczynem Ewangelii w tym świecie 
i stanowili duchową siłę odnowy Ko-
ścioła, w duchu świętości, jedności 
i prawdy". Słowa te wiązały się z ha-
słem tegorocznej Konwencji, które 
Rycerze Kolumba zaczerpnęli z hasła 
roku duszpasterskiego Kościoła 
w Polsce: "Idźcie i głoście".. To we-

zwanie było punktem wyjścia i głów-
nym tematem duszpasterskim konfe-
rencji, na której Kapelani spotkali się 
z JE Ks. Bp Grzegorzem Rysiem z Kra-
kowa. Ks. Biskup przedstawił adhor-
tacje " Stańcie w wyłomie" autorstwa 
bpa Olmstela, którą to w drugim dniu 
Konwencji kapelani wspólnie analizo-
wali szukając dróg do jej praktycz-
nych realizacji. W sobotę od rana De-
legaci na VII. Konwencję Stanową 
obradowali na Sesji Roboczej. Sesję 
Delegatów rozpoczęła wspólna mo-
dlitwa pod przewodnictwem Kapela-
na Programowego Rycerzy Kolumba 
Ks. Wiesława Lenartowicza, który 
zachęcał , abyśmy stali silni w obronie 
wiary i rodziny prezentując odważnie 
ideały rycerskie : Miłosierdzie, Jed-
ność, Braterstwo i Patriotyzm. We-
zwał do skorzystania z przekazanej 
Delegatom „Adhortacji Apostolskiej 
do Katolickich Mężczyzn”. 

Księża Kapelani spotkali się z za-
proszonymi gośćmi. Analizowali trzy 
pytania z Listu bpa Olmsteda: o toż-
samość mężczyzny katolika, o rozu-
mienie i przeżywanie miłości (przede 
wszystkim w małżeństwie, ale także 
przyjaźni), i o pojęcie i doświadczenie 
ojcostwa. Odpowiedzi na te pytania 
zdaniem kapelanów i bp Olmsteda 
należy szukać w Biblii i w nauczaniach 
papieży: od Jana Pawła II po Francisz-
ka. 

Kapelani wyrazili radość, że - sta-
raniem Rycerzy Kolumba w Polsce- 
powstał polski przekład Listu bpa 
Olmsteda, jako pożyteczny punkt 
odniesienia w naszym lokalnym Ko-
ściele do pracy formacyjnej Rycerzy 
Kolumba. Oświadczyli, że dzięki pracy 
w radach lokalnych spełni on rolę wy-
znaczoną mu przez Autora - stanie się 
umocnieniem, wyzwaniem i wezwa-
niem do misji. Mimo napiętego pro-
gramu, Kapelani, w przerwach znaj-
dowali czas na modlitwę i wizyty 
w pobliskich kościołach: np. w Bazyli-
ce Ojców Bernardynów, Kościele pod 
wezwaniem Św. Wojciecha i Św. Sta-
nisława. W kolejnej części spotkania 
Kapelani poruszyli temat corocznych 
spotkań roboczych oraz różnych 
form komunikacji przy wykorzystaniu 
aplikacji na telefonach. 
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Mszy św. na zakończenie Kon-
wencji, odprawionej w Katedrze Rze-
szowskiej Przewodniczył i kazanie 
wygłosił Przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski JE Ks. Abp Stani-
sław Gądecki. Nabożeństwo połączo-
ne było z Uroczystością 17. Rocznicy 
Święceń Biskupich JE Ks. Bpa Jana 
Wątroby Pasterza Diecezji Rzeszow-
skiej. W koncelebrze uczestniczyli: 
Bp Jan Wątroba, Bp Edwarda Biało-
głowski, Księża Infułaci z Rzeszowa 
i Tarnowa, oraz ponad 40 kapłanów, 
a wśród nich Kapelani Zakonu Ryce-
rzy Kolumba z Polski i Ukrainy. 
W pierwszej części Mszy Św. uczest-
niczył również Bp. Kazimierz Górny. 

Uroczysta kolacja z udziałem Hie-
rarchów Kościoła Katolickiego , Kape-
lanów, Delegatów, Małżonek oraz 
Gości Konwencji zakończyła VII Kon-
wencję Stanową. 

Artur Magiera 
Dyr. d/s współpracy z kapelanami 

 

Stefan Weigel-Milleret 
 

Zacni Bracia! 

Wiosna w pełni i życie budzi się na 
nowo po okresie letargu zimowego. 
Jest to doskonała okazja, abyśmy się 
wszyscy uaktywnili do działań na po-
lu obrony życia. Wielu z nas czuje we-
wnętrzną potrzebę zaangażowania 
się w to dzieło, ale czuje obawę, że nie 
sprosta temu wyzwaniu. 

Wychodząc naprzeciw tym 
wszystkim, którzy chcieliby włączyć 
się w dzieło obrony życia, Polskie 
Stowarzyszenie Obrońców Życia 
Człowieka, którego szefem jest zacny 
brat dr inż. Antoni Zięba, przygoto-
wało pakiet materiałów apostolsko-
edukacyjnych. 

Ufam, że w każdej Radzie znajdzie 
się kilku Braci, którym leży na sercu 
niesienie pomocy tym najmniejszym 
i zorganizują się, aby zamówić taki 
pakiet i podjąć działanie apostolskie. 
Społeczeństwo wymaga permanent-
nej edukacji, a zwłaszcza młodzież, 
której co roku nowe rzesze wchodzą 
w dorosłe życie i braki w podstawo-
wych wiadomościach na temat po-
czątku życia ludzkiego są zatrważają-
ce i widoczne na każdym kroku. 

Bracia! Zorganizujmy się i zama-
wiajmy pakiety, aby w ten sposób 
poszerzać wiedzę pro-life wśród na-
szych parafian, znajomych, sąsiadów, 
przyjaciół. Zorganizujmy przegląd 
filmów pro-life i zainstalujmy wysta-
wę. W ten sposób włączymy się 
w dzieło obrony życia, które będzie-
my mogli umieścić w naszych progra-
mach działalności na rzecz kultury 
życia i w innych kategoriach. 

Szczegóły akcji i sposób zamówie-
nia pakietów zamieszczone są w po-
niższym liście Zacnego Brata Anto-
niego Zięby. 

Vivat Jezus! 
Stefan Weigel-Milleret 
Dyrektor ds. prolife 

  

dr inż. Antoni Zięba, KofC 
 

Zacny Bracie! 

   Zainspirowany wypowiedzią Pa-
pieża Franciszka przed modlitwą na 
Anioł Pański (Rzym, 5 luty 2017 r.) na 
temat obrony Życia, w której Ojciec 
Święty zawarł apel o "odważną akcję 
edukacyjną na rzecz życia", postano-
wiliśmy jako Polskie Stowarzyszenie 
Obrońców Życia Człowieka zainicjo-
wać akcję: "Bądź apostołem życia 
w swojej parafii".  

    Stowarzyszenie przygotowało 
pakiet materiałów apostolsko-
edukacyjnych. Są to: 

• wystawa "Jan Paweł II w obronie 
życia człowieka" (20 plakatów o wy-
miarach 60x90 cm) 
• trzy płyty DVD z  krótkometrażowy-
mi filmami pro-life 
• 300 egz. broszur "Kochamy każde 
dziecko" (format A4, 16 str.). 

    Wystawę można  przygotować 
w kościele, salce katechetycznej, czy 
domu kultury. Filmy pro-life mogą 
być wykorzystane na katechezie, na 
kursach dla narzeczonych, a także do 
zorganizowania parafialnego przeglą-
du (minifestiwalu) filmów pro-life. 
Broszury zawierające podstawowe 
argumenty pro-life można rozdać 
parafianom, uczniom szkół ponad-
gimnazjalnych. 

Proponowane działania apostol-
sko-edukacyjne mogą być podjęte 

i przeprowadzone tylko za zgodą 
Księdza Proboszcza, przy dobrej 
współpracy z kilkoma osobami z pa-
rafii.  

Proponowany pakiet dostępny 
jest na stronie internetowej: 
www.pro-life.pl/pakiet. Polskie Sto-
warzyszenie Obrońców Życia Czło-
wieka jest organizacją pożytku pu-
blicznego, dlatego uprzejmie prosimy 
o "dar serca" w wysokości nie niższej  
jak 187 zł, który pokryje koszt druku 
i wysyłki materiałów. 

    Nadmieniam, że Polskie Stowa-
rzyszenie Obrońców Życia Człowieka 
udzieliło wszystkim Rycerzom Ko-
lumba w Polsce prawa copyright na 
wszelkie materiały edukacyjne za-
mieszczone na stronie: 

www.pro-life.pl  

Ufam, że każdy Rycerz Kolumba – 
ze swymi znajomymi, sąsiadami, dzia-
łaczami katolickimi – zamówi ten pa-
kiet i stosownie go wykorzysta. 

Vivat Jezus! 
dr inż. Antoni Zięba, KofC 
Prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Obrońców Życia Człowieka 

  

Adam Maślany 
Święty Brat Albert Chmielewski 

 

Był artystą malarzem, przed któ-
rym otworem stała kariera artystycz-
na. Wrażliwość na nędzę człowieka, 
zwłaszcza na brak Boga, doprowadzi-
ła go do odkrycia Bożego Piękna, 
które przywraca godność grzeszniko-
wi. Bóg jest najdoskonalszym Arty-
stą; On stwarza z niczego. Adam, 
przeżywając głębokie nawrócenie, 
stał się świadkiem Chrystusa. Wielu 
artystów go nie rozumiało, zwłaszcza 
wtedy gdy odwiedzał najbardziej nie-
bezpieczne dzielnice nędzy w Krako-
wie.  

Adam Chmielowski urodził się 
20 sierpnia 1845 r. w Igołomii pod 
Krakowem w rodzinie ziemiańskiej. 
Bardzo wcześnie został osierocony 
i jego wychowaniem i kształceniem 
zajęła się rodzina. Uczył się w szkole 
kadetów w Petersburgu a następnie 
w gimnazjum w Warszawie. W latach 
1861 - 1863 studiował w Instytucie 
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Rolniczo-Leśnym w Puławach. Brał 
udział w Powstaniu Styczniowym 
i podczas walk został ranny. Dostał 
się do niewoli rosyjskiej, gdzie w wie-
ku 18 lat przeżył amputację nogi bez 
środków znieczulających. 

Dzięki staraniom rodziny udało 
mu się opuścić carskie więzienie. 
Adam Chmielowski udał się wtedy do 
Paryża, gdzie odbył studia malarskie. 
Studiował też inżynierię w Gandawie. 
Studia malarskie kontynuował w Mo-
nachium. W każdym środowisku da-
wał świadectwo wielkiego przywiąza-
nia do wiary chrześcijańskiej. 

W 1874 r. powrócił do Ojczyzny. 
Środowisko artystyczne nie dawało 
mu jednak radości. Jego serce drążył 
głęboki niepokój i pytanie o sens ży-
cia, o zbawienie. Odbył rekolekcje 
u jezuitów w Tarnopolu a nawet przez 
jakiś czas przebywał w nowicjacie 
jezuitów w Starej Wsi. Nie była to 
jednak jego droga. W czasie pobytu 
na Podolu zafascynowała go postać 
św. Franciszka z Asyżu. 

Po przybyciu Adama do Krakowa 
w 1884 r., obok pracy artystycznej, 
interesowało go życie miasta, jednak 
nie to salonowe, oddalone od co-
dziennych problemów ludzi troszczą-
cych się o kawałek chleba dla rodziny, 
bezrobotnych, żebraków i ludzi 
z marginesu. Jasno widział, że kiedy 
zabraknie ratunku dla nich, wtedy 
zostaną wykorzystani przez ruchy 
lewicowe, co niestety się stało w XX 
wieku. Dramat tego spotkania artysty 
z ludzką nędzą wyraził ks. Karol Woj-
tyła w dziele Brat naszego Boga. 
Sprzedawał swoje obrazy, by wspie-
rać materialnie nędzarzy.   

Adam Chmielowski coraz bardziej 
przesuwał na drugi plan swoje ambi-
cje związane z twórczością malarską. 
Bardziej od obrazów, malowanych 
olejną farbą na płótnie, interesował 
go człowiek - żywy obraz i podobień-
stwo do Boga sponiewieranego przez 
grzech. 

Malował wtedy obraz ubiczowa-
nego Chrystusa, który z ranami na 
całym ciele, z obliczem zniekształco-
nym przez bezlitosnych oprawców, 
w obdartej czerwonej szacie, milczą-
cy, stał przed pewnym siebie Piłatem. 
Król królów w największej męce 

i upokorzeniu. Malowanie tego obra-
zu zajęło Albertowi sporo czasu. Nie 
było to zwykłe malowanie, gdyż to-
warzyszyła mu intensywna modlitwa 
i kontemplacja. Było to dramatyczne 
i paradoksalne odkrywanie Chrystu-
sowego piękna, które wciąż trwa 
i jedynie ono zbawia świat (F. Dosto-
jewski). 

Namalowanie obrazu Ecce homo 
sprawiło, że w Adamie zrodził się 
człowiek nowy, zwrócony do Chry-
stusa i do ubogich. Już nie mógł dłu-
żej żyć bez stałej więzi z Upokorzo-
nym Jezusem i jego braćmi: ludźmi 
z marginesu, wyrzutkami społeczeń-
stwa, biedakami z krakowskich 
ogrzewalni. Adam stał się przyjacie-
lem Pana w ubogich. Odtąd szli ra-
zem. Środowisko artystyczne sądziło, 
że malarz zwariował. On zaś nie 
usprawiedliwiał się. Więcej od słów 
przemawiały jego czyny. Miał teraz 
nowych przyjaciół. 

Dla najbiedniejszych zaczął orga-
nizować przytuliska i domy opieki. 
Dnia 25 sierpnia 1887 roku Adam 
Chmielowski przywdział szary habit 
tercjarski i przyjął imię Brat Albert. 
Tak zrodziło się nowe zgromadzenie 
Albertynów. Przyłączyli się do niego 
bracia, a potem siostry Albertynki, 
które założył z Bernardyną Jabłońską. 
Brat Albert nowo przyjętym do zako-
nu przypominał proste słowa, 
że w życiu trzeba być dobrym jak 
chleb.     

Jego obrazy można oglądać 
w ubogiej pustelni na Kalatówkach 
przy klasztorze sióstr Albertynek. 
Przyjaźnił się ze Stanisławem Witkie-
wiczem, którego poprosił o zaprojek-
towanie kaplicy dla sióstr. Jej prostota 
oraz głęboka cisza pomaga wędrow-
com adorować Najświętszy Sakra-
ment. 

Brat Albert z intuicją proroka od-
krył kwestię społeczną, konieczną do 
szybkiego rozwiązania, ale nie drodze 
rewolucyjnej, jak chciał Marks, a za 
nim socjaliści i komuniści. On chciał 
Bożej "rewolucji", która na drodze 
Chrystusowego pokoju i miłości przy-
wraca upragnioną sprawiedliwość. 
Wyraził to Karol Wojtyła w dramacie 
Brat naszego Boga, wkładając w usta 
Adama następującą refleksję: 

 "Każdy z nas idzie swoją drogą. 
Każdy lepi swoje gniazdko. Tymcza-
sem dla tylu ludzi drogi stały się za 
ciasne. Nie ma gdzie postawić stopy. 
Nie ma skrawka ziemi, który by moż-
na nazwać swoim. Nie ma kromki 
chleba, na którą by mogli zapraco-
wać. Nie ma dziecka, które by mogli 
wydać na świat z tym przeświadcze-
niem, że nie będzie zawalidrogą. A my 
w tym wszystkim poruszamy się, za-
dufani w siłę jakiegoś powszechnego 
układu, który każe przemilczać rzeczy 
krzyczące i tłumić usprawiedliwiony 
wybuch. Nie, nie. W nas wszystkich 
czegoś brak. Nie wiem jeszcze czego. 
Męczę się, aby odgadnąć. Ale wiem, 
że brak - i wiem, że to rozsadzi". 

 

 Brat Albert zmarł w opinii święto-
ści 25 grudnia 1916 r. Beatyfikował go 
Jan Paweł II w 1983 roku na krakow-
skich Błoniach, a kanonizował w Wa-
tykanie w 1989 roku. 

 

Adam Maślany 
Dyrektor d/s Kościoła 

 

Tomek Szymczak 
Propozycje działań dot. spo-

łeczności lokalnej 
 

Wolontariat 

W związku z tym, że w wakacje 
sporo rad rycerskich "zawiesza" swoją 
działalność, rycerze, którzy będą mieli 
więcej czasu (szczególnie uczniowie, 
studenci), mogą spróbować poszukać 
nowych możliwości niesienia pomocy 
bliźniemu. Lokalne placówki takie jak 
dom dziecka czy seniora mogą być 
dobrym adresem. Warto zwrócić 
uwagę na naszych sąsiadów, którzy 
mają się gorzej. Także Caritas oraz 
lokalne parafie, niekoniecznie nasza 
mogą potrzebować rycerskiej pomo-
cy lub wiedzieć kto jej potrzebuje. 
Wakacje to także czas, w którym nie-
które organizacje korzystając z pogo-
dy i przerwy w działalności remontuje 
swoje pomieszczenia, jeżeli chcieliby-
śmy ich wesprzeć i mamy trochę 
umiejętności budowlanych, albo cho-
ciaż chęci - może warto to uczynić. 
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Piknik / grill dla sąsiadów 
i mieszkańców 

Z racji ciepłych miesięcy warto 
wykorzystać pogodę i zorganizować 
piknik albo grilla dla sąsiadów, znajo-
mych. Takie wydarzenie może stać się 
polem do integracji międzyludzkiej 
ale także promocji dobrych wartości. 
Podczas pikniku można zorganizować 
różnego rodzaju zabawy i konkursy, 
wspomnieć coś o ideach Rycerzy Ko-
lumba. Warto zadbać o dobrą atmos-
ferę i możliwość wzajemnego pozna-
nia się. Może ktoś ma jakąś pasję, 
o której chciałby opowiedzieć innym - 
mile widziane tematy lekkie, ale cie-
kawe - np. turystyka, sport, zdrowe 

odżywianie, coś co mogłoby po-
pchnąć ludzi do dalszych wspólnych 
działań. 

Wzajemne informowanie 
o ciekawych wydarzeniach 

Latem miasta, gminy i różne orga-
nizacje w całej Polsce organizują nie-
mało ciekawych wydarzeń, które czę-
sto gdzieś nam umykają. Jednym 
z pomysłów jest informowanie się na 
wzajem poprzez Facebooka lub jakie-
goś rodzaju listę mailingową bądź 
forum internetowe. Jeżeli ktoś z nas 
natrafiłby na jaki ciekawy "event" 
- mógłby zaproponować udział w nim 
innym braciom. Takie forum mogłoby 
być także okazją do zorganizowania 

wspólnego wypadu. Jeżeli rada pro-
wadzi stronę internetową, mogłaby 
na niej także umieszczać informacje 
o jej zdaniem wartościowych wyda-
rzeniach w okolicy. Mimo, że informa-
cje o tym co dzieje się w okolicy roz-
proszone są po wielu innych stronach 
i portalach lokalnych, to odpowiedni 
ich dobór na naszej stronie mógłby 
zachęcać internautów poszukujących 
wartości takich jak nasze, do odwie-
dzania naszej witryny i być może 
wzbudzić w nich zainteresowanie or-
ganizacją Rycerzy. 

 

Tomek Szymczak 
Dyr. d/s  społeczności lokalnej 

W chwili, w której piszę te słowa 
581 mężczyzn przystąpiło do Zakonu 
Rycerzy Kolumba, licząc od 1 lipca 
zeszłego roku. Zanim ten tekst dotrze 
do Was, Zacni Bracia Rycerze, no-
wych Braci będzie jeszcze więcej. 

Nasza wspólnota rośnie w siłę. 
Każdego miesiąca pojawiają się 
w naszych szeregach nowi ludzie - 
członkowie naszych rodzin, sąsiedzi, 
koledzy z pracy, parafianie. Opinia 
wielu Wielkich Rycerzy jest zgodna: 
każdy nowy Rycerz w radzie lokalnej 
to ogromny zysk dla rady, parafii i dla 
Rycerzy Kolumba w ogólności. Nowy 
członek przynosi ze sobą nową ener-
gię, nowe pomysły, nowe spojrzenie 
i niezliczoną ilość talentów, które Bóg 
zasiał w jego sercu i duszy. To właśnie 

dlatego nikt z nas nie powinien zapo-
minać o tym, jak istotny dla naszych 
działań jest rozwój członkowski. 

581 mężczyzn to również 94% 
celu nałożonego na nas przez Radę 
Najwyższą. Ona również jest świado-
ma wszystkich tych korzyści i to jest 
właśnie głównym powodem, dla któ-
rego każdego dnia motywuje każdą 
spośród kilkunastu tysięcy rad na 
całym świecie, aby szukała nowych 
Rycerzy. 

Lecz naszą motywacją nie jest tyl-
ko realizacja celu, jaki został nam 
przedstawiony. Nie jest nią również 
świadomość wszystkich radości, jaką 
daje nam nowy człowiek w radzie. 
Dynamiczny rozwój członkostwa po-
zwoli nam także w niedługim czasie 
zostać największą katolicką organiza-
cją w Polsce. 

Już dziś funkcjonujemy w 98 para-
fiach, a naszych Rycerzy jest niemal 
5 tysięcy. Wiedzą o tym również pro-
boszczowie i biskupi, dzięki czemu nie 
boją się zwracać się do nas o pomoc. 
Jest to dla nas powodem ogromnej 
radości. 

A jednak tylko nieustanny rozwój 
pozwoli nam odpowiadać na potrze-
by Kościoła. Nie możemy o tym zapo-
minać. 
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W dniach 19-20 maja w Rzeszowie 
odbyła się VII Konwencja Stanowa 
Rycerzy Kolumba w Polsce. Wzięło 
w niej udział ponad 450 osób - Dele-
gatów i Obserwatorów z małżonkami, 
kapelanów oraz przedstawicieli Ryce-
rzy z Polski i zagranicy. Wydarzenie 
to zaszczycili swoją obecnością liczni 
hierarchowie oraz reprezentanci za-
konów męskich i żeńskich. 

Wśród gości przybyłych na Kon-
wencję Stanową należy wspomnieć 
m.in. arcybiskupa Stanisława Gądec-
kiego – Przewodniczącego Konferen-
cji Episkopatu Polski, arcybiskupa 
Mieczysława Mokrzyckiego – metro-
politę lwowskiego i byłego sekretarza 
Jana Pawła II oraz Benedykta XVI, 
biskupa Jana Piotrowskiego z diecezji 
kieleckiej, biskupa Grzegorza Rysia 
z archidiecezji krakowskiej, a także 
biskupa Jana Wątrobę – ordynariusza 
miejsca. 

Obecny był również gość ze Sta-
nów Zjednoczonych, Ronald Tracz 
z małżonką. Jako Asystent Najwyż-
szego Sekretarza dwukrotnie wystą-
pił wobec Delegatów z przemówie-
niami podkreślającymi istotę rozwoju 
Rycerzy Kolumba oraz zachwalający-
mi dotychczasową działalność chary-
tatywną Zakonu w Polsce. 

Wydarzenie rozpoczęło się mszą 
świętą celebrowaną w Kościele aka-
demickim p.w. św. Jadwigi Królowej 
w Rzeszowie. Przewodniczył jej bi-
skup Jan Wątroba wraz z arcybisku-
pem Mieczysławem Mokrzyckim, 
biskupem Janem Piotrowskim oraz 
kilkudziesięcioma kapelanami Ryce-
rzy Kolumba. Biskup Piotrowski 
w swojej homilii życzył Rycerzom, aby 
"nie ustawali w poszukiwaniu nowych 

dróg bycia zaczynem Ewangelii 
w tym świecie". 

W czasie uroczystej kolacji w Ho-
telu Rzeszów zorganizowanej po za-
kończeniu mszy świętej zgromadzeni 
Delegaci, Obserwatorzy, Kapelani 
oraz Goście – wśród nich także wyżej 
wymienieni biskupi – wysłuchali 
przemówienia Delegata Stanowego 
Andrzeja Anasiaka. Swoje słowo do 
obecnych na kolacji skierowali rów-
nież zgromadzeni hierarchowie, 
a świadectwo wygłosił Ryszard Ryn-
kowski – piosenkarz, a od niedawna 
Rycerz Kolumba. 

Odbyła się również gala wręczenia 
nagród Rady Stanowej dla poszcze-
gólnych rad lokalnych. Za działalność 
na rzecz Kościoła nagrodzona została 
rada 16462 z Gorzyc. Za akcję na rzecz 
kultury życia nagrodę otrzymała rada 
15268 z Rzeszowa. Nagrodzona zo-
stała inicjatywa na rzecz rady Rycerzy 
z rady 15759 ze Stalowej Woli. Nagro-
dę zdobyli także Rycerze z rady 16100 
w Tarnowie za działalność na rzecz 
rodziny. Inicjatywa rady 14004 z Ra-
domia wspierająca młodzież także 
w ocenie Rady Stanowej zasłużyła na 
nagrodę. W kategorii: "Działalność na 
rzecz społeczności lokalnej" nagrodę 
zdobyła rada 15160 z Rudy Śląskiej. 
Oprócz nich wyróżnione zostały rady 
z Łosienia, Milicza, Tomaszowa Mazo-
wieckiego, Starachowic, Lubaczowa, 
Brodnicy, Myszyńca i Głogowa Mało-
polskiego. 

Po zakończeniu kolacji Delegaci 
udali się do sali obrad, gdzie przed-
stawiono im plan sesji roboczej na 
kolejny dzień oraz wręczono nagrody 
członkowskie Rady Stanowej dzie-
więciu radom lokalnym, które osią-
gnęły określony próg przyjęć. W tym 

czasie kapelani spotkali się z bisku-
pem Grzegorzem Rysiem z Krakowa, 
aby porozmawiać o liście do męż-
czyzn pt. „Stańcie w wyłomie”, a mał-
żonki Delegatów i Obserwatorów słu-
chały recitalu Ryszarda Rynkowskie-
go. 

Sobotni dzień był dla Delegatów 
czasem obrad i dyskusji nad rezolu-
cjami. Najważniejszy punkt stanowiło 
przemówienie Delegata Stanowego 
Andrzeja Anasiaka (s. XX) podsumo-
wujące mijający rok bratni 2016/17. 
Był to również czas wyboru nowych 
Funkcjonariuszy Stanowych. Delega-
tem Stanowym został Tomasz 
Wawrzkowicz, Sekretarzem Stano-
wym - Krzysztof Zuba, Skarbnikiem 
Stanowym - Andrzej Stefaniuk, Radcą 
Stanowym - Bohdan Chołod, a Ku-
stoszem Stanowym pozostał Dariusz 
Wolniak. 

Tomasz Wawrzkowicz, nowo wy-
brany Delegat Stanowy, podziękował 
głosującym za wybór nowej Rady 
Stanowej i nakreślił kierunki działania 
na rzecz rozwoju rycerstwa w Polsce. 
W krótkim wystąpieniu swoje słowo 
skierował również Delegat Stanowy 
Andrzej Anasiak, który kończąc sesję 
roboczą, podziękował Rycerzom za 
dotychczasową współpracę i zorgani-
zowanie tej Konwencji Stanowej. Na 
zakończenie sesji ogłoszono, że VIII 
Konwencja Stanowa Rycerzy Kolum-
ba w Polsce odbędzie się 18-19 maja 
2018 roku w Katowicach. 

W czasie sesji roboczej swoje 
przemówienie do Delegatów skiero-
wał również były Delegat Stanowy 
Krzysztof Orzechowski.  

Podczas sesji roboczej odbyło się 
spotkanie kapelanów z zaproszonymi 
prelegentami. Jednym z nich był An-
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drzej Sobczyk, przedstawiciel Wy-
dawnictwa Rafael, który opowiedział 
o dynamice prowadzonych przez Wy-
dawnictwo projektów filmowych 
i publikacji oraz zachęcił zgromadzo-
nych do współpracy w popularyzo-
waniu chrześcijańskich treści. 

W tym czasie małżonki Delegatów 
i Obserwatorów skorzystały z przy-
gotowanego przez organizatorów 
programu i wyjechały do Łańcuta na 
zwiedzanie miejscowego zamku oraz 
do Muzeum im. Rodziny Ulmów 
w Markowej. 

Mszę świętą na zakończenie Kon-
wencji odprawioną w rzeszowskiej 
katedrze celebrował Przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski arcybi-
skup Stanisław Gądecki. Był to dzień 
17. rocznicy święceń biskupich ordy-
nariusza rzeszowskiego Jana Wątro-
by. Homilia Przewodniczącego KEP 
częściowo była poświęcona ideałom 
Zakonu. Arcybiskup zachęcał Rycerzy 
do działań inspirowanych czynami 
i słowami Jezusa Chrystusa w szcze-
gólności w zakresie wspierania powo-
łań, obrony życia oraz działalności 
charytatywnej. 

Po mszy świętej zgromadzeni 
udali się do hotelu na ostatni element 
przygotowanego programu - kolację, 
podczas której wysłuchaliśmy wystą-
pienia m.in. siostry albertynki Bernar-
dy Kostki i brata albertyna Pawła Fli-
sa. Uroczysty posiłek uświetnił ludo-
wy zespół regionalny z Łańcuta. 

 

Przemówienie Rona Tracza 
podczas Konwencji 

 

Wasze Ekscelencje, Czcigodni 
Księża, Bracia Rycerze I Drogie Panie! 

 

Dla mnie i dla mojej żony Ann to 
wielka przyjemność przebywać na tej 
siódmej dorocznej Konwencji Stano-
wej. Mam zaszczyt przekazać pozdro-
wienia od naszego Najwyższego Ry-
cerza, najwyższych funkcjonariuszy, 
rady dyrektorów i naszych braci Ry-
cerzy z całego świata. 

Chciałbym wyrazić moją wdzięcz-
ność wobec biskupów za ich obec-
ność podczas tego wieczoru, szcze-

gólnie wobec księdza arcybiskupa 
Stanisława Gądeckiego, Przewodni-
czącego Konferencji Episkopatu Pol-
ski. Bez względu na to, gdzie odby-
wają się Konwencje Stanowe, wspar-
cie biskupów jest bardzo cenione 
przez członków naszego zakonu. Wa-
sze ekscelencje, dziękuję wam 
wszystkim za obecność wśród nas. 

29 marca nasz Zakon świętował 
swoją rocznicę 135-lecia powstania 
dzięki wizji księdza Michaela J. 
McGivney’a. Zaczynając od jednej 
stworzonej przez niego rady i garstki 
mężczyzn, staliśmy się wspólnotą 
blisko 16 tysięcy rad i prawie 2 milio-
nów członków w 14 krajach na 3 kon-
tynentach. Od 44 lat z rzędu cieszy-
my się wzrostem członkostwa w ca-
łym Zakonie. 

Przypuszczam, że wielu z was wie, 
iż w ostatnim roku Wy i Wasi bracia 
Rycerze ofiarowaliście 175 milionów 
dolarów (blisko 700 milionów zło-
tych) na cele dobroczynne dla potrze-
bujących i pokrzywdzonych przez los. 
175 milionów to duża suma i liczba 
trudna do pojęcia. Podaję więc przy-
kład, że gdybyście kładli obok siebie 
banknoty jednodolarowe zaczynając 
w New Haven i idąc na wschód, mo-
glibyście dojść z New Haven tutaj do 
Rzeszowa, a później z powrotem do 
New Haven i wciąż mielibyście bank-
noty w zapasie. Albo też gdybyście 
zebrali 15 złotych od każdego męż-
czyzny, kobiety i dziecka w Polsce, 
wciąż nie dorównalibyście kwocie, 
jaką Rycerze Kolumba zgromadzili 
i ofiarowali w ciągu jednego roku. 

W ciągu tego samego roku Wy 
i Wasi bracia Rycerze przepracowali-
ście jako wolontariusze 74 miliony 
godzin dla parafii, dla wspólnot 
i współbraci. 74 miliony godzin to 
ponad 8 500 lat służby wolontaryjnej 
i to jedynie w przeciągu dwunastu 
miesięcy. 

Łatwo jest przygotować w biurze 
Rady Najwyższej notatkę prasową 
ogłaszającą, że miliony dolarów zo-
stały przeznaczone na cele dobro-
czynne i że wolontariusze poświęcili 
miliony godzin na pracę na rzecz spo-
łeczności. Ale taki tekst nie opowiada 
całej historii. Bo nie jest to przecież 
historia o biurze Rady Najwyższej. To 
historia o was! Historia o małych, 

średnich i dużych radach w parafii – 
na całym świecie – robiących rzeczy 
proste, które dodane do siebie dają 
wielki efekt dla dobra naszych spo-
łeczności każdego roku!  

Raporty opowiadają historie piel-
grzymek na Jasną Górę i posługi 
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. 
Mówią o pomocy dla hospicjów we 
Lwowie i w Wilnie, o zbiórce koszów 
z żywnością dla rodzin podczas Boże-
go Narodzenia, o wsparciu dla sióstr 
albertynek przez zbieranie pościeli 
i koców dla bezdomnych, o udziale 
w nocnych pielgrzymkach dla męż-
czyzn, o organizowaniu zawodów 
sportowych dla dzieci, o akcji „Bilet 
dla Brata” i ufundowaniu pobytu piel-
grzymom z Ukrainy na Światowych 
Dniach Młodzieży, wreszcie o wysyła-
niu odnowionych maszyn do szycia 
do Afryki. 

To właśnie dzięki takim akcjom 
św. Jan Paweł II był zainteresowany 
obecnością Rycerzy Kolumba tutaj. 
Wyobrażał sobie Polskę jako zwornik 
zarówno dla Rycerzy Kolumba, 
jak i dla Kościoła katolickiego w Euro-
pie. Założywszy mocną bazę, polscy 
Rycerze mogą pomóc wzmocnić Ko-
ściół w całej Europie. Korzyści z tego 
płynące możemy obserwować już na 
Ukrainie i Litwie. Co więcej, to Polska 
jest wzorem dla rozwoju zakonu we 
Francji. Polska niewątpliwie jest 
zwornikiem w Europie. 

W ciągu ostatniego roku przeka-
zaliście na cele charytatywne w Pol-
sce prawie 700 000 złotych, co daje 
średnią 180 złotych na jednego Ryce-
rza. Dodatkowo odwiedzaliście cho-
rych i pogrążonych w żałobie 4 500 
razy. Przepracowaliście jako wolonta-
riusze 144 000 godzin dla dobra spo-
łeczności lokalnych i poświęciliście 
4 000 godzin w służbie chorym i nie-
pełnosprawnym członkom i ich rodzi-
nom. Żadną miarą to nie był zły rok! 
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To się nazywa osobiste zaangażo-
wanie - to czas spędzony przez Was 
i Wasze rodziny na bezpośredniej 
pomocy innym. Mówi się, że 
„braterskość (braterstwo lub solidar-
ność) pozwala zwykłym ludziom robić 
niezwykłe rzeczy, które mają bezpo-
średni wpływ na życie”. I Wy dokład-
nie to robicie. Wasza praca nie może 
lepiej wpasować się w wizję naszego 
Kościoła. 

Ojciec Święty poprosił nas wszyst-
kich, abyśmy byli „uczniami misjona-
rzami” i odpowiedzieli na wezwanie 
poprzez służbę potrzebującym. To 
wezwanie, które my, Rycerze, dobrze 
znamy. Wezwanie, by służyć naszym 
rodzinom, naszym parafiom, nasze-
mu Kościołowi i naszym społeczno-
ściom, by służyć ludziom w potrzebie 
poprzez uczynki miłosierdzia. 

Troski księdza McGivney’a, które 
nosił w sobie w 1882 roku są tymi 
samymi zmartwieniami, które wyraża 
Kościół dzisiaj. Pomagać naszym bra-
ciom Rycerzom i ich rodzinom, poma-
gać naszym bliźnim, a także pomagać 
tym, którzy nie mają do kogo się 
zwrócić – to się nie zmieniło od mo-
mentu naszego powstania. 

Rycerze Kolumba mają dziś rów-
nie istotne zadania, jak to miało miej-
sce w latach osiemdziesiątych XIX w., 
a może nawet bardziej! 

Jakie są słuszne powody, dla któ-
rych mężczyzna katolik odrzuciłby 
zaproszenie do najbardziej aktywnej 
katolickiej, rodzinnej i braterskiej or-
ganizacji na świecie? 

Nasze ciągłe wysiłki w pozyskiwa-
niu nowych członków prowokują cza-
sem pytania rad lokalnych. Wszyscy 
bowiem wiemy, że potrzebujemy no-
wych Rycerzy, ale nie jestem pewien, 
czy w pełni rozumiemy dlaczego tak 
jest. Cóż, wierzcie lub nie, ale nie cho-
dzi tu o liczby czy nagrody. 

Przynależność do Zakonu daje 
mężczyznom możliwość doświadcze-
nia lepszej formacji religijnej oraz 
prawdziwego katolickiego brater-
stwa. Ta ewangelizacja wzmacnia 
w wierze mężczyzn, ich rodziny i dzie-
ci. Musimy spojrzeć na proces pozy-
skiwania mężczyzn z innej strony. 
Musimy spojrzeć na rekrutację jako 
na sposób budowania Kościoła do-

mowego, wzmacniania naszych para-
fii oraz wzrostu naszej zdolności do 
odpowiadania na wezwanie tych, któ-
rzy są w potrzebie.  

Musimy szukać sposobów przy-
ciągnięcia młodych ludzi. Musimy 
przygotować im role w parafialnych 
wspólnotach oraz w ramach naszego 
zakonu. Młodzi ludzie muszą być 
w centrum nowej ewangelizacji. 

Dynamiczne rady lokalne, aktyw-
ne rady stanowe i mocny zakon służą 
Kościołowi widoczną obecnością 
i donośnym głosem we wspieraniu 
kultury życia. Silny Kościół i aktywny 
Zakon pomagają kształtować moc-
niejsze społeczeństwo. 

Przyjmowanie nowych Rycerzy 
jest zatem czymś zdecydowanie 
większym niż liczby i kwoty. Zarówno 
jako przywódcy i jako członkowie 
musimy spojrzeć na członkostwo 
przez pryzmat wzmacniania Kościoła 
– Waszej parafii, Waszej diecezji i Ko-
ścioła w Polsce. 

Wyobraźcie sobie przez chwilę, że 
każdy Rycerz poświęca się pozyski-
waniu nowych mężczyzn. Wszyscy 
członkowie w Zakonie, wszyscy 
członkowie w Waszej radzie. Liczba 
Rycerzy podwoiłoby się w ciągu jed-
nego dnia. Wyobraźcie sobie siłę 
10 000 Rycerzy i ich rodzin w samej 
Polsce, 2,5 miliona w USA i 4 milionów 
na świecie, z których wszyscy wspie-
rają naszego papieża, biskupów 
i księży. Jak wielką siłą byśmy się stali 
promując i realizując nauczanie Ko-
ścioła i programy Zakonu! 

Każdy z nas tutaj zgromadzonych, 
podobnie jak Wasi bracia Rycerze na 
świecie, jest częścią wyjątkowej orga-
nizacji. Naszą misją jest spróbować 
uczynić świat lepszym miejscem. Ale 
dawne wyzwania przyszłości stały się 
już zmaganiami dnia dzisiejszego. 
Wszyscy stoimy w obliczu potrzeb 
drugiego człowieka, potrzeby ochro-
ny rodziny, troski o kulturę życia. Po-
mimo sukcesów, które już osiągnęli-
śmy, nie możemy spocząć na laurach. 
Nie możemy być usatysfakcjonowani, 
że zrobiliśmy wystarczająco dużo. 

Jest wiele wyzwań, które napoty-
kamy każdego dnia. Ale są także 
członkowie Rycerzy Kolumba i ich 
rodziny, tu w Polsce oraz w innych 

krajach, którzy poświęcają się próbie 
rozwiązania tych problemów. 

Co powiedziałby ksiądz McGivney, 
a może i sam św. Jan Paweł II, gdyby 
byli tutaj dzisiaj z nami? Podejrze-
wam, że każdemu z was powiedzieli-
by: „dziękuję”. Dziękuję za dołączenie 
do Zakonu i dziękuję za zbudowanie 
tego, czym jest on dzisiaj. Dziękuję za 
to, co zrobiliście w Polsce podczas 
tych krótkich 11 lat. 

I również każda z pań dziś tutaj 
zgromadzonych zajmuje w tym 
szczególne miejsce. Szczególne z po-
wodu poświęceń, jakie każda z Was 
podejmuje, wspierając Waszych mę-
żów w ich pracy na rzecz Zakonu. Bez 
Waszego wsparcia i bez Waszego 
zaangażowania nie moglibyśmy osią-
gnąć tego, co osiągnęliśmy. 

Tak… myślę, że ksiądz McGivney 
byłby bardzo dumny z Zakonu dzisiaj, 
ale mógłby także postawić przed na-
mi wyzwanie - kiedy omawiamy waż-
ne miejsce Zakonu w materiale, z któ-
rego utkany jest współczesny Ko-
ściół, w solidarności z naszym Ojcem 
Świętym, naszymi biskupami i księż-
mi; wyzwanie, abyśmy „trzymali wy-
soko pochodnię bracia Rycerze… na-
sza praca dla Kościoła jest wciąż nie-
skończoną sprawą”. 

Vivat Jesus! 

 

Przemówienie 
Andrzeja Anasiaka 
podczas Konwencji 

 

W latach 80. XIX wieku Stary Wilk, 
wódz indiańskiego plemienia Czeje-
nów, opowiedział taką oto historię: 

Na ziemi Czejenów znajduje się 
szczyt wyższy niż wszystkie szczyty 
wokół niego. Wszyscy członkowie 
plemienia znają ten szczyt. 

Kiedy byliśmy dziećmi, biegaliśmy 
wokół, gdzie tylko chcieliśmy. Nigdy 
nie baliśmy się, że się zgubimy bo 
widzieliśmy ten szczyt, który pokazy-
wał nam drogę do domu. Kiedy doro-
śliśmy, szliśmy śladami bizonów i łosi. 
Nie ważne było, gdzie zaprowadziły 
nas ślady jeleni, bo tak długo, jak nie 
straciliśmy szczytu z oczu, wiedzieli-
śmy, że mamy w nim bezpiecznego 
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przewodnika, który zawsze stoi na 
posterunku. Gdy zostaliśmy mężczy-
znami, walczyliśmy z plemionami 
Siuksów i Czarnych Wron oraz z bia-
łym człowiekiem. Wypuszczaliśmy się 
w pogoń za wrogiem, nawet jeśli dro-
ga biegła w górę, albo w dół. Serca 
nie drżały nam z powodu tego, że 
możemy pobłądzić, ponieważ tak 
długo, jak tylko widzieliśmy szczyt, 
byliśmy pewni, że odnajdziemy drogę 
powrotną do domu. Gdy znajdowali-
śmy się daleko, serce rosło nam 
w piersiach z radości na jego widok, 
ponieważ mówił nam, że nasz dom 
jest już bliżej. 

W zimie śnieg pokrywał całą zie-
mię białym płaszczem: nie mogliśmy 
go odróżnić od innych szczytów, chy-
ba że ze względu na wysokość. To 
ona mówiła, że to jest właśnie ten 
szczyt. Czasem w górze gromadziły 
się ciemne chmury. Ukrywały jego 
głowę przed naszymi oczyma, 
a z nich wystrzeliwały płomienne 
strzały, wiercąc dziury w jego zbo-
czach. Grom wstrząsał nim od stóp do 
głów, ale burza przechodziła, a szczyt 
pozostawał na zawsze. 

Szczyt ten nazywa się Czarna Sza-
ta* (*określenie używane przez ame-
rykańskich Indian oznaczające rzym-
skokatolickiego duchownego). Jego 
serce jest twarde jak skała. On się nie 
zmienia. Mówi do nas słowa prawdy. 
Zawsze pewnie stąpamy po swej dro-
dze, gdy szukamy u niego porady. On 
jest tym szczytem, który prowadzi 
nas w górę, do Boga. 

Kiedy ksiądz McGivney składał 
swe śluby kapłańskie, robił to właśnie 
w tym celu - aby pozostać niewzru-
szonym, niczym szczyt opisany przez 
Starego Wilka. Bez niepokoju w sercu 
był równie niezawodny i silny. Tak 
założyciela Rycerzy Kolumba wspo-
minali pierwsi członkowie organizacji 
i taki obraz mamy my, uczestnicy hi-
storii, która swój początek miała 135 
lat temu. Przywódca katolickich ro-
dzin, który swoim podejściem do 
duszpasterstwa wyprzedził znacząco 
swoją epokę już wtedy wskazał rolę, 
jaką powinien spełniać mężczyzna 
w rodzinie, wspólnocie parafialnej, 
społeczności lokalnej. 

To za jego przyczyną już w XIX 
wieku hasło, które dziś nam towarzy-

szy – Idźcie i głoście! - było realizo-
wane w tych ideałach, które są pod-
stawą funkcjonowania Rycerzy Ko-
lumba. 

Idzcie i głoście! znaczyło wtedy 
i dziś znaczy: realizujecie Miłosierdzie, 
Jedność i Braterstwo! 

Zacni Kapelani, Bracia Rycerze, 
Delegaci na VII Konwencję Stanową, 
która odbywa się w Rzeszowie! 

Nasze doroczne spotkanie zwane 
Konwencją Stanową to czas dzięko-
wania za wszystko, co wydarzyło się 
w minionym roku. A był to wyjątko-
wy rok w historii Rycerzy Kolumba 
pod wieloma względami. 

Rok temu spotkaliśmy się w Łom-
ży, by uczestniczyć w VI Konwencji 
Stanowej, która była także okazją do 
dziękczynienia za 10 lat działalności 
Rycerzy Kolumba w Polsce. Pozostaje 
nadal w naszej pamięci obecność 
wśród nas Najwyższego Rycerza Car-
la Andersona wraz z małżonka Dorian 
i jego przesłanie skierowane do 
uczestników tego wydarzenia. Wśród 
nich wybrzmiały słowa: Znacie do-
brze wiele zagrożeń, jakie spotykają 
nasze rodziny i parafie. Dobrą wiado-
mością jest to, że nie ma innej organi-
zacji w Kościele katolickim niż Ryce-
rze Kolumba, która byłaby lepiej 
przygotowana do pomocy we 
wzmacnianiu zarówno rodziny, 
jak i życia parafialnego. To jest nasze 
wielkie wyzwanie. To jest teraz nasza 
wielka misja! 

Raz jeszcze gorąco dziękuje bra-
ciom z Rad Lokalnych w Łomży, Porę-
bie i Ostrowi Mazowieckiej za zaanga-
żowanie, pomoc w organizacji i przy-
jęcie Delegatów. To podziękowanie 
kieruję szczególnie do Delegata Rejo-
nowego, Brata Zbigniewa Brzósko 
oraz do Delegata Rejonowego, Brata 
Zbigniewa Parysa, nie zapominając 
o sprawowanej opiece i pomocy księ-
ży Kapelanów. Serdecznie dziękuję. 

Drodzy Bracia, rok bratni, który 
powoli się kończy, rozpoczęliśmy od 
szczególnego wydarzenia. Było ono 
okazją, by potwierdzić naszą goto-
wość do wyjątkowego zaangażowa-
nia. Światowe Dni Młodzieży, rozpo-
częte na poziomie diecezjalnym już 
w połowie lipca, pokazały, jak wielka 
jest potrzeba społeczności lokalnej, 

by spotkać się z młodymi wyznawca-
mi Chrystusa z różnych części świata. 
Młody Kościół przyczynił się do oży-
wienia naszych miast i wiosek, na-
szych parafii i domów rodzinnych. 
Dziękuję wszystkim tym, którzy cały-
mi miesiącami przygotowywali się do 
tych dni. Przede wszystkim dziękuję 
za wszystkie inicjatywy, które dawały 
szanse innym na zaangażowanie się; 
szansę do dokonania małych i dużych 
dzieł miłosierdzia. To dzięki naszemu 
zaangażowaniu logistyka wielu 
przedsięwzięć przebiegała sprawnie 
i bezpiecznie. 

W wielu parafiach to my byliśmy 
organizatorami pobytu młodych 
zwłaszcza dzięki inicjatywie Bilet dla 
Brata. 

Kulminacją Światowych Dni Mło-
dzieży były wydarzenia centralne 
połączone z wizytą Papieża Francisz-
ka w naszej ojczyźnie. 

Co działo się w tych dniach? 

Centrum Wolontariatu Rycerzy 
Kolumba zlokalizowane było przy 
parafii św. Jan Chrzciciela w Krakowie. 
To z terenu tej parafii każdego dnia 
do różnych miejsc wyruszali wolonta-
riusze, by pełnić swoją służbę. Od 
świtu do późnych godzin nocnych 
pomagali uczestnikom i organizato-
rom w realizacji programu przygoto-
wanego na poszczególne dni.  

Na terenie parafii św. Jana Chrzci-
ciela rada lokalna 15128 z Wielkim 
Rycerzem Stefanem Weigelem-
Milleretem na czele oraz z Kancle-
rzem tej rady, bratem Czesławem 
Zawiszą, otaczała opieką wolontariu-
szy i pielgrzymów. 

Radca Stanowy Andrzej Stefaniuk, 
a także Witold Zmysłowski i Roman 
Wycisk – Delegaci Rejonowi wraz 
z zespołem 50 wolontariuszy każde-
go dnia nieśli pomoc na stadionie Cra-
covii, które stanowiło Centrum Kate-
chez dla pielgrzymów z całej Polski. 
Dbali także o to, by w Centrum Powo-
łaniowym, które się tam mieściło, 
przekazywać informacje nt. Rycerzy 
Kolumba. Okazało się, że byli mistrza-
mi w organizacji bezpiecznego 
i sprawnego opuszczania korony sta-
dionu przez uczestników katechez. 
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Bracia z Rejonu 13 pod przewod-
nictwem Delegata Rejonowego Stani-
sława Dziwińskiego ofiarowali pomoc 
w czasie wizyty Ojca Świętego na Ja-
snej Górze. Jako wolontariusze opie-
kowali się pielgrzymami u szczytu 
Jasnej Góry. Swoją pomoc ofiarowało 
40 Rycerzy. 

Kustosz Stanowy Dariusz Wolniak 
wraz z wolontariuszami pełnili służbę 
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
na terenie klasztoru sióstr Matki Bo-
żej Miłosierdzia. Było to wyjątkowe 
wyróżnienie dla Rycerzy Kolumba 
i jednocześnie najbardziej wymagają-
ce miejsce pracy. Dlatego też zadanie 
to zostało powierzone najlepszym. 
Owocem tych działań jest nawiązanie 
stałej współpracy między naszą orga-
nizacją a Zgromadzeniem Sióstr Mat-
ki Bożej Miłosierdzia w Krakowie – 
Łagiewnikach. Liczę na to, że ta ko-
operacja będzie długotrwała zwłasz-
cza w czasie dorocznych uroczystości 
Niedzieli Bożego Miłosierdzia. 

Hala widowiskowo-sportowa 
TAURON Arena Kraków stała się 
miejscem wyjątkowego spotkania 
młodych z całego świata. Mercy Cen-
tre to wyjątkowe miejsce, wyjątkowa 
atmosfera, wyjątkowi goście 
- a wszystko to za przyczyną Rady 
Najwyższej wspieranej także wolon-
tariuszami z naszych rad lokalnych. 
Obecność przedstawicieli Rady Naj-
wyższej, Najwyższego Kapelana abp. 
Wiliama Lori, o. Jonathana Kalischa 
i Rycerzy Kolumba z Rad Uniwersy-
teckich była wydarzeniem historycz-
nym. Dziękuję Szymonowi Czyszkowi. 
To dzięki jego zaangażowaniu mogli-
śmy my i nasi wolontariusze czuć się 
organizatorami i gospodarzami tego 
miejsca. 

W tym miejscu raz jeszcze dzięku-
ję wszystkim radom lokalnym, dzięki 
którym na to wyjątkowe wydarzenie 
przybyli wolontariusze z Ukrainy. To 
dzięki Waszej decyzji i Waszemu 
wsparciu finansowemu 55 młodych 
ludzi było wśród nas, mogło spotkać 
się z Ojcem Świętym i z tysiącami 
młodych ludzi z innych części świata. 
Ich wyjątkowe zaangażowanie, 
otwartość i gotowość do pracy było 
inspiracją i mobilizacją dla wielu. 

Szczególne podziękowanie kieruję 
do Rady 14004 z Radomia. Dzięki 

Waszemu zaangażowaniu wolonta-
riusze mieli zapewniony transport, 
a dzięki staraniom rady 40 wolonta-
riuszy mogło pełnić służbę w Krako-
wie. 

Również dzięki wyjątkowemu za-
angażowaniu, m.in. organizując kon-
certy, Rycerze dali szansę innym, by 
wesprzeć 50 młodych Ukraińców 
z ogarniętych wojną terenów zapew-
nić im pobyt najpierw w radomskiej 
parafii a następnie w Krakowie. Ze-
brali ponad 50 tysięcy złotych, co 
dało możliwość uczynienia naprawdę 
wyjątkowego dzieła. 

Dziękuję wszystkim kapelanom za 
zaangażowanie i za ich udział w wy-
darzeniach centralnych. To podzięko-
wanie składam na ręce księdza kano-
nika Wiesława Lenartowicza, kapela-
na ds. programowych. W duchu so-
borowych zmian ksiądz kapelan peł-
nił służbę duszpasterską, kwatermi-
strzowską i służył jako szef logistyki, 
będąc jednocześnie kierowcą do spe-
cjalnych zadań. 

Jest to także dobry moment, by 
podziękować wszystkim naszym ka-
pelanom, którzy troszczą się o nasz 
duchowy rozwój, pracując z nami na 
co dzień. 

Nad wszystkim, co opisałem, czu-
wał dniem i nocą zacny Delegat Rejo-
nowy z miasta Królów Polski, Sławo-
mir Wójtowicz, któremu również ser-
decznie dziękuję. 

To dzięki naszemu wspólnemu 
zaangażowaniu tyle wspaniałych 
chwil przeżyliśmy w lipcowe dni. 
W ŚDM dzięki Waszemu zaangażo-
waniu brało udział 220 wolontariu-
szy, którzy poświęcili ponad 30 tysię-
cy godzin pracy. To był prawdziwy 
czas realizacji tegorocznego hasła – 
Idźcie i głoście!. Jestem dumny z Wa-
szej odpowiedzi na potrzeby organi-
zatorów, z Waszego zaangażowania 
i z Waszej postawy. To jest prawdzi-
we świadectwo ludzi wiary. 

Marszałek Korpusu Reprezenta-
cyjnego Stopnia Patriotycznego Pan 
Ryszard Nosowicz wraz z Panami 
z  Korpusu każdego dnia od wcze-
snych godzin rannych do późnego 
wieczora trzymali wartę honorową 
w Namiocie Adoracji w Parku Jordana. 

Służyli także pomocą potrzebującym 
pielgrzymom.  

To okazja, aby podziękować 
wszystkim Panom Rycerzom Stopnia 
Patriotycznego angażującym się 
i biorącym udział w licznych uroczy-
stościach o charakterze patriotycz-
nym i religijnym. Zarówno w tych 
ogólnokrajowych: w Gnieźnie, Krako-
wie, w Piekarach Śląskich i w Warsza-
wie, jak i w regionalnych. Jesteście 
zawsze gotowi do służby i to jest 
świadectwo wiary i postawy patrio-
tycznej. Dziękuję zatem Marszałkowi, 
Panu Ryszardowi Nosowiczowi oraz 
koordynatorowi Stopnia Patriotycz-
nego, Panu Jackowi Furmańczykowi. 
Wiem, że wielu Panów czeka na strój 
i regalia, które dadzą możliwość włą-
czenia się w realizację tych zadań. 
Jesteśmy już na finiszu procesu za-
twierdzania i produkcji nowego uni-
formu. 

Do Panów Rycerzy Stopnia Pa-
triotycznego zwracam się z gorącą 
prośbą o odważne angażowanie się. 
Będzie do tego wyjątkowa okazja, 
gdy w przyszłym roku w naszej Oj-
czyźnie będziemy przeżywać setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. To będzie rok Rycerzy 
Stopnia Patriotycznego. 

Zacni Kapelani i Bracia Rycerze, 
Idźcie i głoście!, to myśl towarzysząca 
nam w czasie Konwencji i  kierunek 
naszych prac w najbliższych miesią-
cach. 

Idźcie i głoście! - czy te słowa od-
noszą się tylko do misjonarzy? Abso-
lutnie nie! 

Jesteśmy powołani do pracy mi-
syjnej na terenach, które niekoniecz-
nie leżą w dalekich krajach, ale które 
znajdują się zwłaszcza tutaj, w miej-
scu, w którym żyjemy i pracujemy na 
co dzień. Nasz kraj o ponad 1000-
letniej tradycji chrześcijańskiej po-
trzebuje nowej ewangelizacji. Potrze-
buje ponownego wyjaśnienia Chry-
stusowego nauczania, gdyż ciągle 
jeszcze wielu ludzi nie zna go albo zna 
bardzo słabo. Wielu zaś ludzi oddaliło 
się od Chrystusa, ulegając presji seku-
laryzmu i zobojętnienia religijnego. 

Mamy iść i głosić Chrystusa 
w swoich środowiskach. A "głosić 
Chrystusa" oznacza przede wszyst-
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kim dawać o Nim świadectwo we 
własnym życiu. Chodzi tu o najprost-
szą, a zarazem najbardziej skuteczną 
formę ewangelizacji, jaką mamy do 
dyspozycji. Polega ona na ukazywa-
niu obecności Chrystusa we własnym 
życiu, w pełnieniu codziennych obo-
wiązków i w podejmowaniu konkret-
nych decyzji w zgodzie z Ewangelią. 

Głoszenie słowa Bożego nie jest 
zadaniem tylko kapłanów i zakonni-
ków. To zadanie należy do nas 
wszystkich! Jak mówił podczas swojej 
pielgrzymki do Polski papież Franci-
szek, trzeba zejść z kanapy, ubrać 
buty i „iść i głosić”. Dlatego zejdźmy 
z kanapy i odważnie mówmy o Chry-
stusie w naszych rodzinach, w miej-
scu naszej pracy i odpoczynku. Nie 
możemy milczeć!  

Drodzy Bracia, z radością przyjęli-
śmy inicjatywę roku duszpasterskie-
go pod hasłem: Idźcie i głoście!, bo po 
raz kolejny inicjatywy podjęte przez 
Rycerzy Kolumba mają swoje od-
zwierciedlenie w działalności Kościoła 
w Polsce. Tak też dzieje się tym ra-
zem. Bo jak odczytywać inicjatywę 
Budowania Kościoła Domowego 
i Umacniania Życia Parafii, jeśli nie 
jako odpowiedź właśnie na to we-
zwanie? 

Trzeba w tym miejscu przywołać 
słowa Najwyższego Rycerza skiero-
wanie do Rycerzy Kolumba w Polsce 
rok temu w czasie Jubileuszu 10 lat 
działalności Rycerzy Kolumba w Pol-
sce: Ks. McGivney założył Rycerzy 
Kolumba, aby wzmocnić katolickie 
życie rodzinne. Wszyscy wielcy pa-
pieże od czasu II Soboru Watykań-
skiego – bł. Paweł VI, św. Jan Paweł II, 
papież Benedykt XVI i papież Franci-
szek – przypominali nam, że kluczem 
do ewangelizacji, wzmocnienia 
i ochrony katolickiego życia rodzinne-
go jest przeżycie swojego powołania 
rodzinnego jako Kościoła domowego 
i zaangażowanie w parafiach. 

Papież Franciszek powiedział, że 
rodziny są domowym Kościołem, 
gdzie Jezus wzrasta – wzrasta w miło-
ści małżonków i w życiu dzieci. Jest to 
w sposób szczególny najważniejsze 
dla młodych mężów i ojców oraz dla 
ich młodych rodzin. 

Nasza działalność opiera się na 
tym fundamencie i łączy dwie wspa-
niałe tradycje Rycerzy Kolumba: 
wspierania życia katolickich rodzin 
oraz wzmacniania życia parafialnego. 
Rodziny katolickie są centrum zarów-
no dzieła Nowej Ewangelizacji, 
jak i przyszłego trwania naszych pa-
rafii, a także przyszłego istnienia Ry-
cerzy Kolumba. 

Czy jest lepsza droga do realizacji 
powołania misyjnego we współcze-
snym świecie niż droga prowadzona 
przez rodzinę i parafie? Tylko integra-
cja rodzin we wspólnocie parafii jest 
w stanie przywrócić solidarność spo-
łeczności lokalnej. 

Naszym celem jest zaoferowanie 
każdej rodzinie Rycerzy Kolumba, 
każdej rodzinie w naszych parafiach 
możliwości przeżycia swojego życia 
rodzinnego pod opieką Najświętszej 
Rodziny. 

Czy jest lepszy sposób na wzmoc-
nienie katolickiego życia rodzinnego 
niż rozpoczęcie akcji powierzenia mi-
lionów rodzin Najświętszej Rodzinie? 
Czy jest lepszy sposób na realizację 
misji Idźcie i głoście!? Czy jest lepsza 
organizacja, która mogłaby przepro-
wadzić ten proces, niż Rycerze Ko-
lumba? 

Zacni Kapelani, Bracia Rycerze, 
nasze poświecenie dla wizji Założy-
ciela pomaga nam we wzroście człon-
kostwa i organizacja nasza w swoich 
szeregach ma ponad 1 900 000 
członków na całym świecie, a w Pol-
sce 98 rad lokalnych i prawie 5000 
członków. Z pewnością jest to wspa-
niała liczba. Wiem to ja i wiecie z pew-
nością Wy, że chodzi o coś więcej niż 
tylko liczby. Jak mówi Carl Anderson 
„jest niewiele więcej wspanialszych 
darów, które możemy zaoferować 
katolickiemu mężczyźnie i jego rodzi-
nie, od daru członkostwa w Rycer-
zach Kolumba”. 

Tak, drodzy Bracia! Nie mówimy 
tu tylko o posiadaniu legitymacji, 
szarfy czy znaczka. Mówimy o darze, 
który jest czymś więcej, niż tylko ze-
wnętrzna oznaka. To dar drogi, na 
której Bóg wychodzi nam na spotka-
nie. To droga, która łączy Boga 
z człowiekiem, otwiera serce na na-
dzieję bycia kochanym. 

Czy to jest możliwe, czy to jest 
dopuszczalne, aby otrzymany przed 
laty dar zakopać, zamknąć w ciem-
nym pomieszczeniu, schować do kie-
szeni i mieć go tylko dla siebie? 

Każdy z nas przez sam fakt 
uczestnictwa w ceremonii przyjęcia 
stał się zobowiązany do dzielenia się 
tym darem. Dlaczego chowamy przed 
innymi możliwość zetknięcia się z na-
dzieją na bycie kochanym? 

Proszę Was zatem raz jeszcze: 
kontynuujcie rekrutację nowych 
członków i tworzenie nowych rad 
lokalnych. Kontynuujcie częste cere-
monie inicjacji I stopnia. 

Nikt nie idzie sam do nieba. Rozbić 
naczynie, zapach się rozejdzie. Nie 
tylko będziemy Boga kochać, ale inni 
Go przez nas pokochają. A to jest coś 
- mówił św. Brat Albert. 

Doświadczenie Jubileuszowego 
Roku Miłosierdzia było dla nas szcze-
gólnie okazją do uczestnictwa w kon-
kretnych dziełach pierwszej i podsta-
wowej zasady, na której zbudowany 
został nasz Zakon. I choć możemy 
powiedzieć, że dla Rycerzy Kolumba 
Rok Miłosierdzia trwa nieprzerwanie 
od 135 lat, to jednak ten czas był 
szczególny. 

 

Rycerze w Polsce w minionym 
roku przepracowali dobrowolnie 
150 000 godzin i pozyskali ponad 
840 000 złotych, prze przeznaczone 
zostały na dzieła miłosierdzia. To wy-
jątkowy wynik! Pierwszy tak duży 
w 11-letniej historii Zakonu w Polsce! 

Ukoronowaniem tej działalności 
była inicjatywa podjęta przy okazji 
dorocznej Pielgrzymki Rycerzy Ko-
lumba do stóp Jasnogórskiej Królowej 
Polski. Raz jeszcze dziękuję Wam za 
włączenie się w zbiórkę pieluch dla 
dorosłych. Dzięki Waszemu zaanga-
żowaniu wsparliśmy hospicjum we 
Lwowie i jedyne hospicjum na Litwie 
prowadzone przez Kościół katolicki. 

Pamiętać należy, że w ubiegłym 
roku z woli Papieża Franciszka wynie-
siona została do godności świętych 
Matka Teresa z Kalkuty – apostołka 
i świadek Bożego miłosierdzia. 
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Tak postać Matki Teresy przed-
stawił nam Papież Franciszek: Matka 
Teresa przez całe swoje życie była 
hojną szafarką Bożego miłosierdzia, 
stając się dyspozycyjną dla wszyst-
kich poprzez przyjęcie i obronę życia 
ludzkiego, zarówno nienarodzonego, 
jak i opuszczonego i odrzuconego. 
Zaangażowała się w obronę życia, 
nieustannie głosząc, że ten, kto się 
jeszcze nie narodził jest najsłabszym, 
najmniejszym i najbiedniejszym. 

Jej misja na obrzeżach miast i na 
peryferiach egzystencjalnych pozo-
staje dzisiaj jako wymowne świadec-
two bliskości Boga wobec najuboż-
szych z ubogich. Otrzymujemy ją 
i niech będzie dla nas wzorem święto-
ści. Niech ta niestrudzona pracownica 
miłosierdzia pomaga nam zrozumieć 
coraz bardziej, że naszym jedynym 
kryterium działania jest bezintere-
sowna miłość. 

Czy mogło nas spotkać większe 
szczęście niż taki dar, który szczegól-
nie odbieramy jako skierowany 
w stronę Rycerzy Kolumba? Odbiera-
my go w ten sposób zwłaszcza w od-
niesieniu do stanowiska, jakie przyj-
mujemy w sprawie obrony życia. Na-
szą wierność nauce Kościoła potwier-
dzamy za każdym razem, gdy uczest-
niczymy w modlitwach, marszach, czy 
zbieraniu podpisów pod inicjatywami 
mającymi zmienić prawo tak, by sza-
nowało ono życie na każdym jego 
etapie. 

Chcę wyraźnie zaznaczyć: Rycerze 
nigdy nie brali udziału w pogoni za 
sensacją, która czasami towarzyszy 
podejmowanym inicjatywom. Ryce-
rze zawsze popierali i popierać będą 
inicjatywy, które są zgodne z nauką 
Kościoła i są rekomendowane przez 
Konferencję Episkopatu Polski. Dzię-
kuję zatem wszystkim radom lokal-
nym za zaangażowanie w inicjatywy 
budujące kulturę życia – olimpiady 
specjalne, marsze i zgromadzenia 
modlitewne oraz zbiórkę podpisów, 
zwłaszcza w wypadku inicjatywy Ma-
ma, Tata i Dzieci, którą wsparliśmy 
również finansowo. 

Gdy wydawało się, że ubiegło-
roczny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia 
zostanie odłożony na półkę, zaliczo-
ny, zrealizowany, papież Franciszek 
zachęcił nas do kontynuowania tych 

dzieł, a Kościół w Polsce ogłosił rok 
jednego z największych Apostołów 
Miłosierdzia – świętego Brata Alber-
ta. 

Mamy więc okazję przyjrzeć się 
bliżej osobie Adama Chmielowskiego, 
który wyraźnie ukazuje nam, jak 
w praktyce urzeczywistniać chrześci-
jańskie miłosierdzie. Jedną z zasadni-
czych misji chrześcijan jest czynne 
miłosierdzie - miłość, która przejawia 
się w konkretnym działaniu. Święty 
Brat Albert jest bez wątpienia świad-
kiem niesienia Ewangelii ubogim. 

Potrzeba nam takich świadków, 
aby nasze serca nie stygły, były wciąż 
na nowo uwrażliwione na niezliczone 
ludzkie biedy, abyśmy stale w na-
szym postępowaniu byli inspirowani 
wyobraźnią miłosierdzia. Brat Albert 
wskazuje nam jak możemy otworzyć 
nasze serca na tych wszystkich, któ-
rzy żyją na najróżniejszych peryfe-
riach egzystencjalnych, które często 
dzisiejszy świat stwarza w sposób 
dramatyczny. 

Świadectwo jego życia wskazuje 
najpierw na prawdę o nierozerwalnej 
więzi między miłosierdziem a chrze-
ścijaństwem. Św. Jan Paweł II, jeszcze 
jako kardynał Karol Wojtyła, ujął tę 
prawdę oraz świadectwo o niej 
w sposób następujący: Miłosierdzie 
i chrześcijaństwo to jedno i to samo. 
Jeśli nie byłoby miłosierdzia, nie ma 
chrześcijaństwa… Wyznanie wiary 
musi się dopełnić wyznaniem miłości. 
Cóż więc znaczy nasza wiara bez mi-
łosierdzia, bez konkretnego zaanga-
żowania, wyrażającego troskę o bliź-
niego: chorego, samotnego, opusz-
czonego, ubogiego? Ten bliźni nie 
znajduje się gdzieś daleko.  

Powstaje pytanie: w jaki sposób 
powinniśmy dawać świadectwo 
ewangelicznej miłości? 

Kardynał Wojtyła wyjaśnia nam, 
jak chrześcijanin powinien wyrażać 
swoją wiarę: Trzeba świadczyć swoim 
człowieczeństwem, trzeba świadczyć 
sobą i tutaj Brat Albert jest dla nas 
wzorem nieporównanym. Przecież on 
nie miał prawie żadnych środków, 
ślubował najsurowsze ubóstwo, nie 
dysponował żadnymi funduszami, 
żadnymi gotowymi instytucjami, tyl-
ko postanowił dawać siebie. 

Stawiamy sobie pytanie: czym 
może być owo „dawanie siebie” dla 
nas, Rycerzy Kolumba? To nic innego 
jak realizacja filarów naszej organiza-
cji: Miłosierdzia, Jedności, Braterstwa. 
To codzienny trud, cicha ofiara swoje-
go czasu, swoich sił, swojego zdrowia. 
To umniejszanie siebie w służbie bliź-
nim, to bycie dobrym jak chleb, który 
dla każdego leży na stole, z którego 
każdy może kęs dla siebie ukroić 
i nakarmić się, jeśli jest głodny. 

Święty Brat Albert utwierdza 
w nas jeszcze jedną prawdę ważną dla 
Rycerzy Kolumba. Jest to nauka 
o godności każdego człowieka, o ko-
nieczności okazywania szacunku 
i dobroci każdej osobie, ponieważ 
kryje ona w sobie niezatarty obraz 
Bożego podobieństwa. 

Dla Rycerzy Kolumba w Polsce 
św. Brat Albert stał się nie tylko oka-
zją do przypomnienia świadka bez 
reszty oddanego Bogu, ale przede 
wszystkim przynosił owoce przemia-
ny serc, ożywionych nową i większą 
wrażliwością na ludzką biedę. Ufamy, 
że podjęta przez nas peregrynacja 
relikwii i obrazów św. Brata Alberta 
w naszych wspólnotach parafialnych 
przyczyni się do pobudzenia wy-
obraźni miłosierdzia i uwidoczni się 
także w konkretnych dziełach, aby 
świadectwo wierzących stało się jesz-
cze mocniejsze i skuteczniejsze. Dla-
tego też zachęcamy uczestników pe-
regrynacji do składania konkretnych 
darów, które przekazane będą wspól-
notom albertyńskim, a nam dadzą 
szansę choć symbolicznie dotrzeć 
z miłosierdziem na peryferia. 

 

Już dziś dziękuję za zaangażowa-
nie i realizację peregrynacji każdej 
radzie lokalnej, która podjęła to dzie-
ło. To ważne szczególnie teraz, gdy 
brakuje nam odważnych świadków, 
którzy idą i głoszą i którzy dają szan-
se innym, by wzięli udział w tej misji. 

Gdy w tym czasie mówimy o pery-
feriach ubóstwa, o opuszczonych, 
o będących na skraju nędzy, nie spo-
sób nie wspomnieć o prześladowa-
nych; zwłaszcza tych, których uciska 
się ze względu na wiarę. Los prześla-
dowanych chrześcijan nie może nam 
być obojętny. 
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A w jaki sposób możemy lepiej 
zaświadczyć o naszej pamięci, jeśli nie 
wspierając modlitwą i materialnie 
naszych braci chrześcijan będących 
prześladowanymi i bestialsko mordo-
wanymi na Bliskim Wschodzie? Dla-
tego zachęcam wszystkie rady lokal-
ne do podjęcia inicjatywy Rodzina 
Rodzinie prowadzonej przez Caritas 
Polska.  

Bracia Rycerze, tegoroczna piel-
grzymka do stóp Jasnogórskiej Królo-
wej Polski będzie okazją do spotkania 
Rycerzy Kolumba i naszych rodzin 
w naszym narodowym sanktuarium. 
Już dziś zapraszam do wspólnego 
pielgrzymowania, które odbędzie się 
w dniach 17-18 listopada. Niech towa-
rzyszy nam w tym modlitewnym spo-
tkaniu konkretny dar związany z Jubi-
leuszowym Rokiem św. Brata Alberta 
– każdy pielgrzym niech przybędzie 
na Jasną Górę z kocem. Zebrane w ten 
sposób dary przekażemy Siostrom 
Albertynkom, które użyją go w swojej 
posłudze wobec najbardziej potrze-
bujących. 

Czcigodni Kapelani, Bracia Ryce-
rze, wizja naszego Założyciela, Czci-
godnego Sługi Bożego Michaela 
McGivney'a, była odpowiedzią na 
potrzeby rodzin parafii, której był 
proboszczem. O wyjątkowej odwadze 
w podjęciu dzieła budowania organi-
zacji skierowanej do mężczyzn świad-
czy fakt, że w tym czasie na wschod-
nim wybrzeżu i w całych Stanach 
Zjednoczonych istniała ogromna ilość 
organizacji męskich. Co zatem zrobił 
ksiądz McGivney? Wzorował się na 
tym, co istniało. Dlaczego to robił? 
Dlaczego nie szedł pod prąd i nie wy-
myślił całkowicie innej w swoim cha-
rakterze organizacji? Dlaczego nie 
uległ pokusie oryginalności? Pozornie 
bowiem Rycerze Kolumba to taka 
sama organizacja, jak wiele innych. 
Korzysta z gotowych wzorców, struk-
tur, czy ceremoniałów. 

Jaka jest więc różnica? Gdzie leży - 
mówiąc językiem współczesności - 
tajemnica sukcesu? 

Tajemnica leży w adresatach i idei. 
Jesteśmy pierwszą tego typu organi-
zacją, do której mogą należeć jedynie 
praktykujący katolicy. Duch organiza-
cji i jej struktura głęboko zakorzenio-
na są w nauce Kościoła katolickiego. 

Dzieło budowania organizacji oparte 
jest zatem na najlepszych wzorcach, 
praktykach i doświadczeniach współ-
czesnego świata. Wierność nauczaniu 
Kościoła i wykorzystanie nowocze-
snych rozwiązań to droga, która od 
135 lat realizowana jest w największej 
na świecie organizacji katolickich ro-
dzin. 

Nawiązuję do działań naszego 
Założyciela, aby podkreślić jak waż-
nym elementem rozwoju naszej orga-
nizacji jest wykorzystanie współcze-
snych środków komunikacji. Gdy po-
patrzymy na zmieniający się wokół 
nas świat w obszarze komunikacji, 
zmienności dróg dotarcia do współ-
czesnego człowieka, pojawia się pyta-
nie, co zrobiłby dziś ks. McGivney. 
Jaką drogą dotarłby do rodziny, do 
mężczyzn, do młodych ludzi? 

Śmiało możemy powiedzieć, że 
wykorzystałby wszystko, co nowe. 
Kino, film, telewizję, radio, Internet, 
media społecznościowe, komunikato-
ry i wiele innych. 

A jak my chcemy dotrzeć do mło-
dych mężczyzn i ich rodzin? 

Dziś o niewielkiej parafialnej uro-
czystości w wiosce na Podkarpaciu 
w przeciągu minut a nawet sekund 
dowiedzieć się może mieszkaniec 
któregokolwiek z 5 kontynentów na 
świecie. I to nie jeden mieszkaniec, ale 
tysiące, a czasem nawet miliony osób 
w tym samym czasie. Wydarzenia 
Światowych Dni młodzieży pokazały 
siłę współczesnych środków komuni-
kacji. W tym czasie profil na Facebo-
oku obejrzało ponad 6 milionów 
użytkowników! 

Rycerze Kolumba w swojej historii 
zawsze sięgali po taką formę przeka-
zu, która była oczekiwana i akcepto-
wana przez współczesny świat. Wy-
starczy wspomnieć fakt, że od ponad 
30 lat wspieramy działalność Telewizji 
Watykańskiej w przekazie ważnych 
wydarzeń z życia Kościoła. 

W ostatnim czasie byliśmy świad-
kami premiery dwóch ważnych fil-
mów: Wyzwolenie kontynentu: Jan 
Paweł II i upadek komunizmu oraz 
Oblicze Miłosierdzia; filmów ważnych 
dla Rycerzy, ale też ważnych dla 
współczesnego człowieka. Dla nas 
szczególnie istotne, bo dotyczyły hi-

storii Polski i polskich bohaterów. 
W przeciągu kilku tygodni nazwa na-
szej organizacji została wymieniona 
w mediach więcej razy niż w przecią-
gu ostatnich 11 lat. Dzięki tym filmom 
najważniejsze tygodniki, prasa co-
dzienna, największe stacje telewizyj-
ne mówiły o Rycerzach Kolumba! 
Ilość odsłon naszego profilu w tym 
czasie przerosła wszelkie oczekiwa-
nia. A wszystko za przyczyną św. Jana 
Pawła II i siostry Faustyny. 

Dwa filmy, których premiera zo-
stała obejrzana przez ponad 1 mln 
widzów to wspaniałe dzieło nowej 
ewangelizacji. 

Co znaczy to dla Rycerzy Kolumba 
w Polsce? Przede wszystkim ogrom-
ną odpowiedzialność. Z drugiej zaś 
strony wskazuje to na konieczność 
korzystania z tego, co nowoczesne. 
Nie ma odwrotu, podobnie jak nie 
było go w czasach, w których pojawi-
ła się elektryczność, radio, telewizja, 
aparat cyfrowy i wiele innych rozwią-
zań technologicznych. 

To zadanie dla Rady Stanowej i dla 
każdej rady lokalnej, aby zadbać o to, 
by informacje o dobrych rzeczach, 
które czynimy każdego dnia, dociera-
ły do jak największej liczby odbior-
ców. To doskonała okazja, aby zapro-
sić do rycerstwa młodych mężczyzn, 
młodych ojców, dla których to, 
o czym mówimy jest tak oczywiste, 
jak gra w kapsle, zabawa na osiedlo-
wym trzepaku czy strzelanie z procy 
dla wielu z nas. 

Świadectwo życia jako mąż, ojciec, 
dziadek, pracownik czy pracodawca 
wsparte nowoczesną formą komuni-
kacji to droga, którą podejmujemy się 
realizować. 

 

Zacni Księża Kapelani, Delegaci 
Rad Lokalnych, Bracia Rycerze, koń-
czący się rok bratni, to czas w którym 
pożegnaliśmy Franciszka Kardynała 
Macharskiego, Kapelana Stanowego 
Rycerzy Kolumba w Polsce. Przyjaciel 
św. Jana Pawła II, orędownik Bożego 
Miłosierdzia, wzór kapłana oddanego 
ludowi Bożemu. To także za jego 
przyczyną Rycerze Kolumba rozpo-
częli swoją działalność w Polsce. 
W czasie III Konwencji Stanowej mó-
wił m.in. o tym, że Jezus czeka, byśmy 
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byli wierniejsi, bardziej miłujący, bar-
dziej zdecydowani, bardziej dzielący 
się dobrem z naszymi braćmi i sio-
strami. Symbolem naszej wdzięczno-
ści był udział w ceremonii pożegnania 
księdza Kardynała na drodze ziem-
skiej wędrówki. Gorąco dziękuję za 
Wasze zaangażowanie w tę uroczy-
stość i za tak liczny udział w niej. 

Wolą Najwyższego było również 
wezwanie do Domu Ojca księdza ar-
cybiskupa Zygmunta Zimowskiego. 
Jako biskup radomski przyczynił się 
on do rozwoju rycerstwa nie tylko 
swojej diecezji, ale był również orę-
downikiem naszej organizacji w całej 
Polsce. Wspierał powstanie pierw-
szych rad w naszej ojczyźnie, a owo-
cem jego decyzji sprzed 11 lat jest fakt 
powstania 17 rad lokalnych i działania 
1000 mężczyzn w samej diecezji ra-
domskiej. 

Pamiętajmy w swoich modlitwach 
o zmarłym Kapelanie Stanowym oraz 
o księdzu arcybiskupie Zimowskim 
i innych kapelanach i członkach Ryce-
rzy Kolumba.  

Bracia Rycerze, człowiek, który nie 
ma odwagi stracić z oczu brzegu, nig-
dy nie odkryje nowych mórz. 

Każdego dnia stajemy przed ko-
niecznością dokonywania wyborów 
i podejmowania decyzji. Są takie, któ-

re przychodzą nam z łatwością i te, 
które powodują zakłopotanie. Warto 
wtedy zatrzymać się na chwilę i za-
stanowić się, co dzieje się z moja wia-
rą? Gdzie ją zostawiłem, przed kim 
ukryłem? 

 

Pragnę na zakończenie mojego 
sprawozdania podzielić się wspaniałą 
informacją. Na wiele pojawiających 
się pytań i z tym związanych trosk 
o rozwój duchowy mężczyzny znaj-
dziemy odpowiedź w dokumencie, 
którego polska premiera - jeśli można 
to tak określić - ma miejsce właśnie 
dziś. Mam tu na myśli dzieło pod ty-
tułem: Stańcie w wyłomie. Adhortacja 
apostolska do katolickich mężczyzn, 
moich duchowych synów w diecezji 
Phoenix autorstwa biskupa Thomasa 
J. Olmsteda, ordynariusza diecezji 
Phoenix. 

Ten dokument skierowany jest do 
mężczyzn i traktuje o mężczyznach. 
Dołączony jest do niego program 
pracy formacyjnej, który niech będzie 
narzędziem, z którego Rycerze Ko-
lumba będą chętnie korzystać. 

Oczywiście samo posiadanie tej 
adhortacji, zapoznanie się z jej treścią 
samo w sobie nie zmieni wiele. By 
dokonała się zmiana w naszym życiu, 
konieczna jest praca formacyjna. 

Szczególnie ludzie dorośli nie zmie-
niają się łatwo. Potrzeba cierpliwości, 
pilności oraz... Szczytu, który nazywa 
się Czarna Szata. Jego serce musi być 
twarde jak skała. On się nie zmienia. 
Mówi do nas słowa prawdy. 

Zawsze pewnie stąpamy po swej 
drodze, gdy szukamy porady u Czar-
nej Szaty. Każdy z naszych kapela-
nów niech będzie tym szczytem, któ-
ry prowadzi nas w górę, do Boga. 
O to gorąco proszę naszych kapela-
nów: prowadźcie nas, byśmy mieli 
odwagę stanąć w wyłomie!. 

Bracia Rycerze, Miłosierdzie, Jed-
ność, Braterstwo i Patriotyzm to fila-
ry naszej organizacji. Rycerze Kolum-
ba to most łączący potrzebujących 
z tymi, którzy mogą udzielić pomocy. 
Rycerze Kolumba to droga, na której 
pozostajemy w jedności z innymi 
braćmi. Rycerze Kolumba to droga 
budowania braterstwa, w którym 
znajduje się źródło sukcesu naszej 
organizacji. Rycerze Kolumba to tak-
że szkoła miłowania naszej Ojczyzny. 

Obdarowani tymi darami nie cho-
wajmy ich, ale miejmy siłę iść i głosić 
świadectwem swojego życia, że Pa-
nem jest Jezus! 

 

Vivat Jezus! 

14 maja 2017 roku, w Sanktuarium 
MB Fatimskiej w Turzy Śląskiej, od-
była się uroczystość setnej rocznicy 
Objawień Fatimskich. 

Udział wzięli Rycerze Kolumba 
z Wodzisławia Śląskiego, Gorzyc, 
Tych oraz Rudy Śląskiej. Uroczystą 
Mszę św. odpustową odprawiał ks. 
bp Adam Włodarczyk, który w homi-
lii bardzo mocno podkreślił rolę mo-
dlitwy różańcowej jako "ratunku dla 
świata". 

Po Mszy Rycerze przejechali do 
Wodzisławia Śląskiego, gdzie odbyła 
się uroczystość z okazji piątej roczni-
cy powstania Rady nr 15500 w Wo-
dzisławiu Śląskim. 

Uroczystości Fatimskie w Turzy Śląskiej 
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Polska Południowa 
 
Rejon 5: 
Delegat Rejonowy – br. Roman Wycisk 
 
1. Rada 14428 w Bielsku-Białej – od 27 maja do 3 czerwca 
2. Rada 16462 w Gorzycach - od 3 do 10 czerwca (WR br. Kazimierz Grzywacz) 
3. Rada 15500 w Wodzisławiu Śląskim – od 10 do 24 czerwca (WR br. Tadeusz 
Tyc) 
4. Rada 14983 w Tychach – od 24 czerwca do 1 lipca (WR br. Tomasz Kostyra) 
 
Rejon 20: 
Delegat Rejonowy – br. Witold Zmysłowski 
 
1. Rada 15249 w Sosnowcu – od 1 do 8 lipca (WR br. Piotr Kiełtyka) 
2. Rada 15523 w Czeladzi - od 8 do 15 lipca (WR br. Antoni Laskowski) 
3. Rada 15011 w Dąbrowie Górniczej – od 15 do 22 lipca (WR br. Dariusz Zych) 
4. Rada 15114 w Olkuszu – od 22 do 29 lipca (WR br. Jerzy Zembura) 
 
Rejon 13: 
Delegat Rejonowy – br. Stanisław Dziwiński 
 
1. Rada 16031 w Działoszynie – od 29 lipca do 5 sierpnia (WR br. Stanisław 
Godszling) 
2. Rada 14955 w Częstochowie – od 5 do 12 sierpnia (WR br. Andrzej Bera) 
3. Rada 15672 w Częstochowie – od 12 do 19 sierpnia (WR br. Andrzej Krzyża-
nowski) 
4. Rada 16300 w Częstochowie – od 19 do 26 sierpnia (WR br. Krzysztof Sztanderski) 
 
 
 

Polska Północna 
 
Rejon 24: 
Delegat Rejonowy – br. Zdzisław Sobolewski 
 
1. Rada 15405 Brodnica - od  27 maja do 3 czerwca 
2. Rada 15520 Brodnica - od 3 do 10 czerwca 
3. Rada 16262 Wąbrzeźno -  od 10 do 17 czerwca 
 
Rejon 10: 
Delegat Rejonowy – br. Janusz Palczewski 
 
1. Parafia pw. Zwiastowania NMP Inowrocław - od 17 do 24 czerwca 
2. Parafia pw. Świętej Trójcy Inowrocław-Góra / Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa Gniewkowo - od 24 czerwca 
do 1 lipca 
3. Rada 15078 Toruń - od 1 do 15 lipca 
4. Parafia pw. MB Fatimskiej Włocławek-Tama - od 15 do 22 lipca 
5. Zgromadzenie Sióstr Albertynek Włocławek – od 22 do 29 lipca 
6. Rada 16014 w Ciechocinku – od 29 lipca do 5 sierpnia  
7. Parafia pw. św. Barbary w Turku – od 5 do 12 sierpnia  
8. Parafia pw. NMP Królowej Polski w Koninie – od 12 do 19 lipca 
9. Parafia pw. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią – od 19 do 26 lipca 
10. Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Bydgoszczy – od 26 sierpnia do 2 września 

Kalendarz peregrynacji 


