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Słowo Delegata Stanowego 
Czcigodni Księża Kapelani, 

Zacni Bracia Rycerze, 

wrzesień jest miesiącem, w któ-
rym wspominamy wydarzenia mające 
znamienny wpływ na losy naszej Oj-
czyzny w XX wieku. We wrześniu 
1939 roku Polska została zbrojnie 
zaatakowana i rozgrabiona przez na-
jeźdźców z zachodu i ze wschodu. 

Pamiętamy o bohaterskiej posta-
wie naszych rodaków starających się 
dać odpór najeźdźcom. Pamiętamy 
o milionach ofiar, które pochłonęła ta 
straszna wojna. 

Jako Polacy i Rycerze Kolumba, 
których jednym z filarów jest patrio-
tyzm, musimy nieustannie dbać 
o dobro naszej Ojczyzny i kształtować 
postawy patriotyczne w społeczeń-
stwie, w rodzinach, wśród młodzieży. 

Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas 
spotkania z rodakami na Placu św. 
Piotra, 16 października 1998 roku po-
wiedział: "Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj 
przed wieloma trudnymi problemami 
społecznymi, gospodarczymi, także 
politycznymi. Trzeba je rozwiązywać 
mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej 
podstawowym problemem pozostaje 
sprawa ładu moralnego. Ten ład jest 
fundamentem życia każdego czło-
wieka i każdego społeczeństwa. Dla-
tego Polska woła dzisiaj nade wszyst-
ko o ludzi sumienia! Być człowiekiem 
sumienia, to znaczy przede wszyst-
kim w każdej sytuacji swojego sumie-
nia słuchać i jego głosu w sobie nie 
zagłuszać, choć jest on nieraz trudny 
i wymagający; to znaczy angażować 

się w dobro i pomnażać je w sobie 
i wokół siebie, a także nie godzić się 
nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: 
"Nie daj się zwyciężać złu, ale zło do-
brem zwyciężaj" (Rz 12,21). 

Wsłuchując się w nauczanie świę-
tego Jana Pawła II, jako Rycerze Ko-
lumba musimy być ludźmi sumienia. 
Czyńmy dobro i pomnażajmy je wo-
kół siebie, realizując dzieła miłosier-
dzia w naszych radach lokalnych, pa-
rafiach czy społecznościach lokal-
nych. Pomagajmy potrzebującym 
i tym najsłabszym, którzy naszej po-
mocy oczekują, wypełniając misję 
naszego założyciela – sługi bożego 
ks. Michaela Mc Givney'a. 

Apeluję do Zacnych Braci Rycerzy, 
ich rodzin i znajomych o włączenie się 
w dzieło pomocy poszkodowanym 
w nawałnicach, które dotknęły pół-

nocną część Polski. Wielu rycerzy już 
włączyło się w to dzieło miłosierdzia. 
Dziękuję szczególnie braciom z Choj-
nic i okolic, braciom z Brodnicy i wielu 
innych rad lokalnych. Dziękuję 
wszystkim, którzy odpowiedzieli na 
nasz apel (komunikaty i osoby do 
kontaktu w sprawie pomocy potrze-
bującym można znaleźć na stronie 
Rycerzy Kolumba w Polsce). Potrzeb-
na jest zarówno pomoc finansowa, 
jak i pomoc fizyczna, przy pracach 
porządkowych czy remontach znisz-
czonych posesji. 

Nie zapominajmy także o modli-
twie w intencjach osób poszkodowa-
nych i potrzebujących naszej pomocy. 
Bądźmy ludźmi sumienia, czyńmy 
dobro, realizujmy dzieła miłosierdzia. 

Pamiętając o wydarzeniach 
z września 1939 roku, wspominając 
naszych rodaków, którzy oddali swe 
życie w obronie Ojczyzny, w sobotę 
23 września w Katowicach odbędzie 
się uroczystość wprowadzenia braci 
rycerzy na Stopień Patriotyczny.  

Równocześnie w Katowicach od-
będzie się uroczystość przyjęcia no-
wych kandydatów do Zakonu Ryce-
rzy Kolumba. Jest to wspaniała oka-
zja, aby kolejni mężczyźni wstąpili 
w nasze szeregi, aby wspólnie z nami 
pomnażali Dobro, aby stawali się 
"ludźmi sumienia". 

Vivat Jezus! 

Tomasz Wawrzkowicz 
Delegat Stanowy w Polsce 
Zakonu Rycerzy Kolumba 

 

Kalendarium rycerskie 
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Kalendarium peregrynacji 
Polska Południowa 

 
Rejon 25 
Delegat Rejonowy 
– br. Krzysztof Adamiec 
 
1. Rada 16266 w Rembiszycach – od 2 
do 9 września (WR br. Robert Wolski) 
2. Rada 16263 w Łosieniu – od 9 do 16 
września (WR br. Dariusz Czarnecki) 
 
Rejon 12 
Delegat Rejonowy 
– br. Dariusz Wolniak 
 
1.  Rada 15416 w Chmielniku – od 16 
do 23 września (WR br. Andrzej Gołę-
biowski) 
2.  Rada 16128 w Domaszowicach – od 
23 do 30 września (WR br. Antoni Ka-
miński) 
 
Rejon 3 
Delegat Rejonowy 
– br. Leszek Kucharski 
 
1. Rada 15299 w Suchedniowie – od 
30 września do 7 października (WR br. 
Tadeusz Barański) 
2. Rada 15015 w Starachowicach – od 
7 do 14 października (WR br. Robert 
Woskowicz) 
3. Rada 15894 w Starachowicach - od 
14 do 21 października (WR br. Mariusz 
Zaborski) 
 
Rejon 21 
Delegat Rejonowy 
– br. Marcin Piętak 
 
1. Rada 14023 w Starachowicach – od 
21 do 28 października (WR br. Zenon 
Łodziej) 

2. Rada 16165 w Ostojowie – od 28 
października do 4 listopada (WR br. 
Paweł Zaczek) 
3. Rada 15281 w Skarżysku Kościel-
nym – od 4 do 11 listopada (WR br. 
Zbigniew Ścisłowicz) 
4. Rada 14577 w Skarżysku Kamiennej 
– od 11 do 18 listopada (WR br. 
Krzysztof Randla) 
 

Polska Północna 
 
Rejon nr 14 
Delegat Rejonowy 
– br. Jacek Pisz  
 
1. Parafia pw. św. Wojciecha w Prabu-
tach (Okrągły Stół) – od 9 do 16 wrze-
śnia 
2. Rada 15117 w Gdańsku: 

a) Archikatedra Oliwska – od 16 do 17 
września 
b) Parafia pw. św. Antoniego w Re-
dzie – 18 września  
c) Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w 
Redzie – 19 września 
d) Parafia pw. św. Mikołaja w Gdyni – 
20 września 
e) Parafia pw. św. Jana Chrzciciela i św. 
Alberta Chmielowskiego w Gdyni – 21 
września 
f) Parafia pw. bł. Doroty z Mątew w 
Gdańsku – 22 września 
g) Sanktuarium Matki Bożej Brze-
miennej w Gdańsku – 23 września 
h) Parafia pw. Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy w Gdańsku – od 23 do 
24 września 
i) Parafia pw. św. Ojca Pio w Gdańsku 
– 25 września 
j) Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Baninie – 26 września 
k) Parafia pw. św. Apostołów Szymo-
na i Judy Tadeusza w Chwaszczynie – 
27 września 
l) Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej 
w Gdyni – 28 września 
m) Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w 
Gdyni – 29 września 
3. Rada 15708 w Wejherowie (Parafia 
pw. Trójcy Świętej) – od 30 września 
do 7 października 
 
Rejon nr 22 
Delegat Rejonowy 
– br. Marek Ziętek 
 
1. Rada nr 15820 w Lęborku + Okrągłe 
Stoły w Borowym Młynie i Chojnicach 
– od 7 do 21 października  
2. Rada nr 15527 w Słupsku + Okrągły 
Stół w Sławnie – od 21 do 28 paź-
dziernika 
3. Rada nr 16259 w Koszalinie – od 28 
października do 4 listopada  
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Jaś w drodze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zacni Bracia, 

wakacje się skończyły i rozpoczy-
namy wrzesień. Miesiąc, w którym 
urlopy już za nami, dzieci idą do szko-
ły a my - do pracy. Jako Rycerze Ko-
lumba dobrze wiemy, że od modlitwy 
i dobrych uczynków nigdy nie mamy 
wakacji. Dlatego Bracia z wielu Rad 
czy Okrągłych Stołów wykorzystali 
ten czas na wartościowe spotkania 
i konkretne działania. 

Jeżeli któraś z Rad nie zrobiła jesz-
cze planu działania na najbliższe pół-
rocze, to proszę o niezwłoczne spo-
rządzenie takiego planu i przesłanie 
swojemu Delegatowi Rejonowemu, 
co pozwoli zarówno Wam, jak i jemu 

na lepszą organizację swojego czasu 
i właściwe przygotowanie tych dzia-
łań. 

Kontynuujemy Peregrynację reli-
kwii i obrazów św. Brata Alberta pa-
miętając o organizowaniu dzieł miło-
sierdzia. Proszę zapoznać się z termi-
nami na polskiej stronie internetowej 
Rycerzy Kolumba i o ewentualny 
kontakt z Koordynatorami Peregry-
nacji. 

Wielką akcją, którą rozpoczynamy 
już we wrześniu jest akcja JAŚ 
W DRODZE 

Roll-upy mamy już zrobione, mo-
dele 3D zakupione, „Jaśki”, karty 
i stópki czekają na rozprowadzenie 
wśród chętnych poznania cudu ludz-
kiego życia i zaświadczenia o jego 
wielkiej świętości. 

Każdą Radę czy Okrągły Stół, któ-
ry zechce wypożyczyć taką wystawę 
i przedstawić w parafii czy mieście 
proszę o kontakt ze mną. Ustalimy 
dogodny termin i szczegóły wypoży-
czenia tego wartościowego zestawu. 
Kontakt najlepiej na maila:  
programy@rycerzkolumba.com lub 
telefon: 600 473 754. 

Obecny czas jest szczególnie waż-
ny gdyż Fundacja Życie i Rodzina za-
czyna zbierać podpisy pod projektem 
„Zatrzymaj aborcję”. Projekt ten 
zawiera niewielką zmianę w treści 

ustawy – wykreślenie przesłanki 
eugenicznej, tj. przepisu zezwalają-
cego na zabicie dziecka z powodu 
choćby podejrzenia o jego niepełno-
sprawności lub chorobie. Z powodu 
tylko tego jednego przypadku ginie 
w Polsce ok. 96% wszystkich pod-
danych aborcji dzieci. 

Rocznie jest to liczba ok. 1000 za-
bijanych dzieci w łonach matek, a jest 
to aborcja najbardziej brutalna, bo 
dokonywana przeważnie pomiędzy 
4 a 6 miesiącem ciąży, kiedy dziecko 
jest już duże i rozwinięte. 

Serdecznie zachęcam i zapraszam 
każdego, kto tylko chce i może po-
móc w zbieraniu podpisów. 

Episkopat Polski wydał oficjalną 
zgodę i poparcie na tę zbiórkę. 

A przykład naszego Kapelana Sta-
nowego arcybiskupa Wacława De-
po jest dla nas wskazówką, aby zrobić 
wszystko, co możliwe: poinformować, 
zachęcić, doradzić, dopomóc, popro-
wadzić wspólnie z innymi grupami 
katolickimi działania, aby w każ-
dej parafii zbierane były podpisy. 

Oczywiście za wiedzą i zgodą bi-
skupów oraz proboszczów. 

Vivat Jezus! 

Rafał Szczypta 
Dyrektor ds. Programowych 
Rycerzy Kolumba w Polsce 
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Czcigodni Księża Kapelani, 

Zacni Bracia Rycerze, 

Nasz Marsz rozpoczniemy o go-
dzinie 10.00 Mszą świętą koncelebro-
waną w Katedrze Wawelskiej pod 
przewodnictwem JE Księdza Arcybi-
skupa Marka Jędraszewskiego – Me-
tropolity Krakowskiego. 

Po Mszy Świętej przejdziemy ze 
Wzgórza Wawelskiego – ulicą Grodz-
ką – pod kościół św. Wojciecha na 
Rynku Głównym. Na Rynku Głównym 
przewidziane są krótkie wystąpienia 
obrońców życia i wspólne śpiewanie 
pieśni religijno-patriotycznych. Będą 
rozdawane gratisowe materiały pro-
life, a dla dzieci prezenty niespodzian-
ki. 

II Małopolski Marsz Rodzinie i Ży-
ciu TAK! organizowany jest w ramach 
obchodów Dni Jana Pawła II w Krako-

wie. Trzeba, aby Kraków – miasto św. 
Jana Pawła II, największego w skali 
świata obrońcy życia – stał się miej-
scem wielkiej manifestacji w obronie 
rodziny i prawa do życia dla każdego 
człowieka, od poczęcia po naturalny 
kres. 

Niech udział w tym Marszu będzie 
naszym obywatelskim świadectwem, 
poparciem cywilizacji życia oraz miło-
ści, a także wyrazem naszego szacun-
ku i wdzięczności wobec Osoby 
i Dzieła św. Jana Pawła II. 

Zapraszamy wszystkich chętnych 
mieszkańców Krakowa, Małopolski, 
a także gości z całej naszej Ojczyzny. 
Zapraszamy wszystkich tych, którzy 
opowiadają się za obroną życia każ-
dego człowieka od poczęcia po natu-
ralny kres i pragną, aby wielkie Dzie-
dzictwo św. Jana Pawła II przynosiło 

błogosławione owoce w życiu naszej 
Ojczyzny. 

Z radością pragniemy poinformo-
wać, że patronatem honorowym ob-
jęli ten Marsz: JE ks. abp Marek 
Jędraszewski – Metropolita Krakow-
ski i Piotr Ćwik – Wojewoda Małopol-
ski. 

W imieniu organizatorów 

Grażyna Kominek 
Prezes Zarządu Diecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Krakowskiej 
 
dr inż. Antoni Zięba 
Prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Obrońców Życia Człowieka 
 
Tomasz Wawrzkowicz 
Delegat Stanowy 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 
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KULTURA ŻYCIA 
 

W sierpniu 2017 roku Caritas za-
apelował o pomoc dla dzieci, które 
umierają z głodu. 

Już w 2014 roku podczas II Mię-
dzynarodowej Konferencji na temat 
wyżywienia, papież Franciszek zwra-
cał uwagę, że głód odbiera człowie-
kowi godność. Wypowiedziane wów-
czas przez niego słowa „Głodujący 
człowiek prosi nas o godność, a nie 
o jałmużnę” uzmysławiają nam, że 
jedzenie to pierwsza i podstawowa 
potrzeba organizmu ludzkiego. Głod-
ny człowiek nie jest w stanie uczyć się 
czy pracować. Przestaje się rozwijać, 
bo jego życiowy horyzont ogranicza 
się tylko do walki o przeżycie kolejne-
go dnia. Dlatego możemy mówić 
o procesie zanikania godności nie tyl-
ko pojedynczego człowieka, ale ca-
łych społeczeństw. 

795 milionów to tragiczna liczba 
ludzi doświadczających codziennie 
głodu, który geograficznie nie jest 
rozłożony równomiernie. W stosun-
kowo niewielkim stopniu dotyka on 
ludzi mieszkających w bogatych pań-
stwach na wszystkich kontynentach, 
a jego nasilenie to głównie kraje środ-
kowej i południowej Afryki. 

Sudan Południowy - tu sytuacja 
jest bardzo krytyczna: 50% populacji 
żyje na granicy głodu. Przyczyną ta-
kiego stanu rzeczy jest przede 
wszystkim to, że państwo rozdarte 
jest wieloma wewnętrznymi konflik-
tami, nadal trwa tam wojna domowa. 
Ponadto kraj ten dotknęła susza, któ-
ra kolejny raz pozbawiła ludzi zbio-
rów. 

Somalia - tu pomocy humanitar-
nej potrzebuje ponad 6 milionów lu-
dzi. 

Jemen - trwająca tu wojna dopro-
wadziła do tego, że 60% mieszkań-
ców odciętych jest od dostaw żywno-
ści. 

Etiopia i Kenia - to kraje, które 
dotknęła niespotykana susza, powo-
dująca brak wody i podstawowych 
produktów żywnościowych. 

Nie pozostańmy obojętni wobec 
tej ogromnej tragedii i postarajmy 
włączyć się w działania Caritas, który 
swoją pomoc kieruje przede wszyst-
kim do umierających z głodu dzieci. 

Poniżej przedstawiam informacje 
przekazane przez Caritas, w jaki spo-
sób i przez kogo możemy kierować 
naszą pomoc: 

Caritas Polska zbiera środki na 
poniższe projekty dożywiania w kra-
jach w Rogu Afryki. W Sudanie Połu-
dniowym pracuje z Salezjańską Misją 
w Mängu. W trakcie tego roku doży-
wianiem obejmuje 1160 dzieci 
z 3 szkół w Sudanie Południowym 
w miejscowościach: Mänguo i Rastigi. 

Koszt miesięcznego dożywiania 
dziecka to 10 zł. Koszt rocznego do-
żywiania dziecka to 120 zł. 

W Kenii naszym partnerem jest 
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek 
Świętej Rodziny, które prowadzi 
2 projekty dożywiania, jeden dla 30 
dzieci do czwartego roku życia oraz 
projekt dożywiania około 100 dzieci 
w przedszkolu. 

Koszt miesięcznego dożywiania 
dziecka to 40 zł. Koszt rocznego do-
żywienia dziecka to 480 zł. 

W Etiopii partnerem jest Zgroma-
dzenie Misyjne Służebnic Ducha 
Świętego, które prowadzi wiele pro-
jektów dla społeczności, w tym pro-
jekty dożywiania dzieci. 

Koszt zakupu jednej puszki mleka 
dla dziecka na tydzień: 40 zł. 

Odpowiadając na apel o pomoc 
skierowany do wspólnoty międzyna-
rodowej przez Caritas Internationalis 
Caritas Polska uruchomiła zbiórkę na 
pomoc dla mieszkańców Sudanu. 

Aby pomóc należy wysłać SMS 
z hasłem SUDAN na numer 72052 
(2,46 zł z VAT) lub dokonać wpłaty na 
konto Caritas Polska PL 77 1160 2202 

0000 0000 3436 4384 z hasłem SU-
DAN. 

Vivat Jezus ! 

Jerzy Wisłocki 
Dyrektor ds. Kultury Życia 

 

RODZINA 
 

Bracia Rycerze, 

W okresie wakacyjnym mogliśmy 
znaleźć czas na przeczytanie warto-
ściowej książki. Dla mnie była to lek-
tura książki pod tytułem „Odmień 
nastolatka w pięć dni” Kevina Lema-
na. W jednym z rozdziałów autor sta-
wia pytanie do nas rodziców, czy nasz 
dom ma być dla naszych dzieci do-
mem czy hotelem a my – rodzicami 
czy obsługą hotelową. W dzisiejszym 
świecie dzieci wiele rzeczy dostają za 
darmo i zapominają, że dom nie jest 
miejscem, gdzie człowiek się odpręża, 
relaksuje i śpi, podczas gdy wszyscy 
inni pracują, ani hotelem z obsługą, 
która zajmuje się brudną pościelą 
i serwuje posiłki na tacy z pokrywką. 
Dom jest miejscem gdzie panuje rów-
ność, wszyscy są szanowani i każdy 
ma uczciwy przydział obowiązków, 
z których się wywiązuje. Równość 
w rodzinie bynajmniej nie oznacza, że 
rodzice nie powinni sprawować przy-
należnej im rodzicielskiej władzy. 
Chyba wszyscy widzieliśmy w swoim 
życiu pupilka, który traktowany jest 
w domu jak książę - i tak zachowuje 
się też w innym miejscach. Jest nie-
szczęśliwym, zepsutym bachorem, 
o którym rozmawiają nauczyciele 
w stołówce. W klasie też nie znajduje 
przyjaciół. Czy zatem rodzice napraw-
dę wyświadczyli mu przysługę, czy-
niąc go centrum swojego wszech-
świata? 

Gdy jako osoby z autorytetem 
wychowujecie swoje dzieci w taki 
sposób, żeby szanowały ten autory-
tet, to przygotowujecie je, by same 
weszły kiedyś w rolę autorytetu, któ-
ry inni będą mogli szanować. Czy ist-
nieje inna metoda na przekazanie 
pałeczki odpowiedzialności? Jeśli zaś 
nie powierzacie swojemu nastolatko-
wi odpowiedzialnych zadań, to w jaki 
sposób wasze dziecko ma się nauczyć 
postępować odpowiedzialnie? Gdy 
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wasze dzieci będą wnosić wkład 
w rodzinne życie, staną się bardziej 
znaczącą częścią waszej rodziny. Jeżeli 
mają się czuć związane z domem, mu-
szą się mu odpłacić. Pomyślcie o rol-
niczych korzeniach Ameryki czy Pol-
ski. Nastolatki miały wtedy konkret-
ną funkcję do spełnienia. Nawet nasz 
obecny rok szkolny z letnimi wakacja-
mi zorganizowany jest według kon-
cepcji zgodnie z którą młodzi ludzie 
musieli być wolni, by pomagać 
w zbiorze plonów. 

Bracia Rycerze, przypominajcie 
swoim dzieciom czy wnukom czym 
jest praca. Często to młodsze pokole-
nie nie wie, czym jest praca. Otóż dro-
gie dzieci „praca polega na tym, że 
wstajecie rano, ubieracie się, idziecie 
gdzieś, z trudem znajdujecie czas na 
obiad i wracacie do domu wieczorem-
akurat wtedy, gdy trzeba kłaść się 
spać… a potem wstajecie z łóżka i ro-
bicie to wszystko od początku. Tak 
wiele współczesnych dzieci nie wyko-
nuje żadnej pracy; nikomu się nie od-
płaca. Nic dziwnego, że wychowuje-
my pokolenie „ja”. Poczucie przyna-
leżności do rodziny może zmienić 
świat nastolatka. Rodzina, która ra-
zem pracuje i razem wypoczywa po-
zostaje razem. 

Vivat Jezus 

Witold Wielgos 
Dyrektor  ds. Rodziny 
 

BYĆ OJCEM 
 

W czerwcu obchodziliśmy Dzień 
Ojca. Warto przez cały rok pamiętać 
o roli i znaczeniu ojca w rodzinie, 
a może szczególnie teraz, kiedy dzieci 
zaczynają szkołę i narażone są na 
różne niebezpieczeństwa. Zmiany, 
które nastąpiły w Polsce i na świecie 
po drugiej wojnie światowej, przede 
wszystkim szybka urbanizacja, rozwój 
przemysłu i złożona sytuacja spo-
łeczno-polityczna odbiły się szcze-
gólnie niekorzystnie na rodzinie, 
a dotknęły zwłaszcza ojca. 

Istniejący od wieków model ojca 
jako głowy i patriarchy wielkiej rodzi-
ny uległ przeobrażeniu. W Biblii ojciec 
odgrywa podstawową rolę. Stary Te-
stament bardzo mocno podkreśla 
słowo i znaczenie ojca w rodzinie. 

Dom ojcowski, bo tak go nazywano, 
był pierwszą i podstawową wspólno-
tą religijną i kulturową. Ojciec pełnił 
rolę wychowawczą i religijną wobec 
dzieci, szczególnie mocno wobec sy-
nów. 

Dziś ta funkcja wychowawcza nie-
jednokrotnie ulega zniekształceniu. 
Zdarza się, ze ojciec w poszukiwaniu 
pracy, bardzo często wyjeżdża za gra-
nicę by utrzymać rodzinę. To sprawia, 
że bliski kontakt z dzieckiem jest 
utrudniony, a brak czasu poświęcony 
dziecku powoduje różne problemy 
wychowawcze. Często jest też tak, że 
ojcowie zajęci pracą, interesami biz-
nesowymi, nie mają chęci zająć się 
poznawaniem swych dzieci, a prze-
cież w tym objawia się ojcowska mi-
łość. To ojciec powinien odkrywać 
psychikę dziecka, umieć słuchać, zna-
leźć czas dla dziecka, prowadzić z nim 
ojcowski, rzetelny dialog i starać się 
zrozumieć problemy, z którymi bory-
ka się dziecko. Trzeba również konse-
kwentnie wymagać. Dziś zaś, nieste-
ty, najczęściej jest tak, że ojciec nic nie 
wymaga ani od dziecka, ani od siebie. 
Duże znaczenie ma określony system 
zasad etycznych, światopogląd, 
a przede wszystkim ukazanie przez 
ojca dziecku swojej religijności i mo-
dlitwy, bo osobisty przykład jest naj-
lepszym nauczycielem. Istnieje piękne 
świadectwo o ojcu przekazane nam 
przez wielkiego rodaka papieża Jana 
Pawła II. „Mój ojciec był wspaniały. 
Widziałem go nieraz zmęczonego, 
utrudzonego. Ciosy zadane przez los 
nie złamały go. Często w nocy klęczał 
na kolanach i trwał na modlitwie. To 
robiło wielkie wrażenie. Był tak wy-
magający od siebie, że nie miał już 
siły wymagać od syna. I nie musiał. 
Jego osobisty przykład wystarczył”. 

Dlatego ojciec musi nieustannie 
weryfikować swoje życie, zmieniać je 
na lepsze, a najważniejsze to kochać 
swoje dzieci. Nieszczęściem w rodzi-
nie jest patologia ojcostwa. Alkoho-
lizm, problemy z czystością małżeń-
ską bardzo źle oddziałują na dzieci, 
zwłaszcza córkę. 

Osoba mądrego ojca jest niezbęd-
na, by dorastająca dziewczyna właści-
wie uformowała swą kobiecość. To 
rzutuje później na jej dorosłe życie, na 
jej właściwe kontakty z mężczyznami, 

wreszcie na to, by umiała podjąć kie-
dyś zadania żony i matki. Ojciec powi-
nien mądrze uczyć dzieci szacunku do 
własnej pracy, jak również pracy in-
nych ludzi. Musi umieć chronić rodzi-
nę przed różnymi złymi współczesny-
mi wpływami, takimi jak alkoholizm, 
narkomania, brak odpowiedzialności 
za życie, źle pojęta wolność. Błędem 
współczesnych ojców jest pozosta-
wienie wychowania religijnego dziec-
ka tylko matce. To ojciec z różańcem 
w dłoni jest najlepszym przykładem 
i przewodnikiem dziecka na drodze 
odkrywania przez nie wartości religij-
nych. Dar wiary, który przekażemy 
dziecku, to najcenniejszy i najpięk-
niejszy posag, jaki możemy mu dać na 
całe życie. 

 Zmieniają się może funkcje ojca 
we współczesnym świecie, ale jedno 
pozostaje niezmienne: miłość. Ewan-
gelia o synu marnotrawnym, która 
jest jednocześnie ewangelią o wielkim 
miłującym, mądrym ojcu daje nam 
przykład ojcowskiej miłości, która do 
końca wierzy i zwycięża. Dlatego, oj-
cowie, kochajmy własne dzieci, 
uczmy je miłości, bo miłość ubogaca 
obie strony, dawajmy dobry przykład 
z własnego życia. Relacje z naszymi 
dziećmi niech będą rzetelne i przyja-
cielskie. Nawet gdy dziecko gdzieś się 
zagubi i pobłądzi w tym trochę zwa-
riowanym świecie, to wróci i powie 
jak syn marnotrawny: „ojcze zgrze-
szyłem przeciw Bogu i Tobie już nie 
jestem godzien nazywać się twoim 
synem”. Zachowajmy się wtedy wiel-
kodusznie i umiejmy jak ojciec wyba-
czyć. 

Brat Tadeusz Iskra 
 

SPOŁECZNOŚĆ 
 

Przypominamy wybrane działania 
na rzecz społeczności lokalnej, które 
przeprowadzone zostały we wrześniu 
2016 roku. Niech będą dla nas inspi-
racją w tworzeniu tegorocznych akcji. 

Pragnąc realizować zasadę miło-
sierdzia Rada w Częstochowie podjęła 
akcję „Nakrętki dla Julki”, która miała 
na celu zebranie i przekazanie jak naj-
większej ilości nakrętek po napojach 
dla rodziców chorej dziewczynki. Do-
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chód z ich sprzedaży przeznaczony 
był na leczenie Julii. 

Z kolei rycerze z Rady w Pyrzy-
cach zajęli się organizacją Dożynek 
Archidiecezjalnych (archidiecezja 
Szczecińsko-Kamieńska) – dużej im-
prezy, na której nie zabrakło władz 
duchownych i świeckich. 

Pozostając w temacie - Rycerze 
z Łodzi pomogli w przygotowaniach 
pszczelich dożynek -  Wojewódzkiego 
Święta Pszczoły”. Do zadań rycer-
skich należało zbudowanie stoisk dla 
wystawców, działania porządkowe 
podczas obchodów oraz posprzątanie 
po imprezie. Do działań włączyły się 
także żony Rycerzy, sprzedając zro-
bione przez siebie „przetwory z rycer-
skiej piwniczki”. Stoisko cieszyło się 
dużą popularnością i w ciągu półtorej 
godziny sto przygotowanych przez 
panie słoiczków zostało wyprzeda-
nych. Sprzedaż była połączona z pro-
mocją Zakonu a dochód został prze-
kazany na działalność Rady w danym 
roku bratnim. 

Wrzesień to także czas, w którym 
wspominamy wybuch II wojny świa-
towej. Rycerze z Tomaszowa Mazo-
wieckiego wzięli udział w marszu 
upamiętniającym walki w tym mie-
ście. 

Warto wspomnieć także o Ryce-
rzach z Rady w Dąbrowie Górniczej, 
którzy razem z parafianami pozyskali 
pełne wyposażenie dla 12 plecaków 
szkolnych (m.in. farby, bloki rysunko-
we, przybory kreślarskie, nożyczki, 
kredki, pastele, piórniki, pióra, ołówki, 
zeszyty), a następnie przekazali je 
dyrekcji miejscowej szkoły podstawo-
wej. 

 

MŁODZIEŻ 
 

Kiedy 24 czerwca 2017 roku pod-
czas spotkania półrocznego Polskiej 
Rady Stanowej na Świętym Krzyżu 
z rąk Zacnego Brata Tomasza Wawrz-
kowicza, Delegata Stanowego na Pol-
skę, otrzymałem nominację Dyrekto-
ra ds. Młodzieży, byłem zaskoczony 
i pełen obaw, czy podołam temu no-
wemu zadaniu. 

Potraktowałem tę zaszczytną no-
minację jako nowe wyzwanie, które 
zamierzam oprzeć na ufności w po-
moc Opatrzności Bożej oraz wiedzy 
i doświadczeniu, jakie zdobyłem 
przez ponad 25 lat pracy z młodzieżą, 
jako dyrektor szkół, których jestem 
założycielem bądź współzałożycie-
lem. Są to prywatne szkoły zawodo-
we o uprawnieniach szkół publicz-
nych. Często programy tych szkół 
były wsparte specjalistycznymi  szko-
leniami i stażami pracy poza granica-
mi Polski –na Majorce, na Cyprze 
i Rodos. Na przestrzeni lat współpra-
cowałem i współpracuję nadal z auto-
rytetami uniwersyteckimi w dziedzi-
nie kształcenia zawodowego w USA, 
Francji, Hiszpanii i Szwajcarii. 

Od trzech lat prowadzę i zarzą-
dzam zasadniczą szkołą zawodową 
dla osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu lekkim i szkołą 
przysposabiającą do pracy dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym.  

Jest to szczególne doświadczenie 
w którym spotykam się z wdzięczno-
ścią młodych ludzi za okazaną miłość 
i szacunek oraz odkrywanie wraz 
z nimi ich specjalnych talentów. 

Mam świadomość, że pomimo 
sporego doświadczenia we współpra-
cy z młodymi osobami obowiązki dy-
rektora ds. młodzieży Zakonu Ryce-
rzy Kolumba w Polsce wymagają 
spełnienia szczególnych warunków 
i są obarczone dużą odpowiedzialno-
ścią nie tylko przed Radą Stanową, 
ale także przed całą polską jurysdyk-
cją, a w szczególności  przed młodymi 
Rycerzami Kolumba w Polsce, którym 
moja praca ma służyć i których ma 
wspierać 

Moje doświadczenie pracy z mło-
dzieżą utwierdza mnie w przekona-
niu, iż wspólny sukces młodzieży za-
leży od stopnia zaangażowania mło-
dych Rycerzy Kolumba  w proste 
i piękne działania na rzecz innych lu-
dzi żyjących obok nas (za płotem, za 
miedzą, na tej samej klatce schodo-
wej, w sąsiednim domu, obok nas) 
potrzebujących, chorych, wdów i sie-
rot, niepełnosprawnych, wykluczo-
nych społecznie, weteranów wojen-
nych itd.). 

Utożsamienie się z potrzebami 
tych ludzi i uczynki miłosierne wobec 
nich niech będą oznaką naszej miło-
ści. „Po czynach ich rozpoznacie” 
- mówi Pismo Święte. 

Niech ciche i skromne, ale kon-
kretne uczynki miłosierdzia staną się 
dewizą młodych Rycerzy Kolumba 
w Polsce. Potrzeby działania w zakre-
sie niesienia pomocy innym są 
ogromne a możliwości serc i umysłów 
młodych Polaków nieograniczone. 
Otwórzmy się Bracia na ludzką niedo-
lę i biedę. 

Antoni Kamiński, 
Dyrektor ds. Młodzieży 

Ważnym dniem we wrześniu 
jest Święto Trzech Archaniołów: 
Gabriela, Michała i Rafała. Jest to 
przypomnienie, jak wielkich orę-
downików i pomocników mamy 
w niebie. 

Niech egzorcyzm papieża sprowa-
dza na Was błogosławieństwo i chro-
ni od złego. 

Egzorcyzm papieża Leona XIII 

Święty Michale Archaniele broń nas 
w walce. 
 
Przeciw niegodziwości i zasadzkom 
złego ducha bądź nam obroną. 
 
Niech go Bóg pogromi, pokornie pro-
simy. 
 
A Ty, Książe wojska niebieskiego,  
szatana i inne duchy złe, które na 
zgubę dusz krążą po świecie,  
mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 
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Pomoc dla Mary Wagner 
Zacni Bracia, 

Zwracam się jeszcze do Was 
z wielką prośbą. 

Powstał wielki wyłom w murze 
moralności i prawdy. Jako mężczyźni 
musimy w nim stanąć i bronić pewnej 
kobiety przed niesłusznym skaza-
niem na więzienie! 

Dnia 15 sierpnia 2017 roku sąd 
w Toronto uznał Mary Wagner winną 
m.in. naruszenia przez nią działalności 
legalnego w Kanadzie "biznesu abor-
cyjnego". Jednocześnie sędzia oznaj-
mił, że zasądzoną Mary Wagner karę 
ogłosi 12 września. Jednak zaznaczył 
również, że chciałby zapoznać się 
z listami od jej znajomych wraz z ich 
opiniami. Prokurator żąda dla niej 
kilkunastu miesięcy więzienia. 

Dlatego przesyłamy wielki apel do 
wszystkich, abyśmy jako odpowie-
dzialni katolicy, którym leży na sercu 
wolność Mary, wsparli ją naszymi 
świadectwami. 

Możemy wysłać takie świadectwo 
pocztą zwykłą lub elektroniczną. 

Przygotowane są strony z goto-
wymi listami, wystarczy tylko wsta-
wić swoje imię, nazwisko i maila a na-
stępnie potwierdzić otrzymaną na 
swoją skrzynkę pocztową wiado-
mość: 

 

www.kofc.pl/przek/20170901-mary1 
oraz 
www.kofc.pl/przek/20170901-mary2 

 

Powodem skazania Mary Wagner 
na więzienie jest wręczanie białej róży 
kobietom czekającym w klinice abor-
cyjnej na usunięcie swojego dziecka, 
modlitwa za te kobiety, rozmowa 
i wręczanie ulotek o życiu. 

Niech każdy z nas zachę-
ci członków rodziny, sąsiadów, znajo-
mych do wysyłania takich apeli dla 
ratowania Mary i głoszenia prawdy 
o tym, że moment poczęcia jest po-
czątkiem nowego życia człowieka. 

Z góry wszystkim serdecznie dzię-
kuję! 

Vivat Jezus! 

Rafał Szczypta 
Dyrektor ds. Programowych 
Rycerzy Kolumba w Polsce 

Szkolenia Pionu Członkowskiego 
Zacni Bracia, 

już dzisiaj chciałbym zaprosić 
wszystkich Braci Rycerzy na organi-
zowane przez Pion Członkowski 
szkolenia. Do udziału w szkoleniach, 
które zostaną przeprowadzone 
w okresie od października do grudnia, 
zapraszamy przede wszystkim funk-
cjonariuszy Rad lokalnych, ale rów-
nież każdego zainteresowanego 
członka Rady. 

Zakładamy, że w tym okresie 
w szkoleniu wezmą udział wszystkie 

Rady działające w Polsce. Aby zreali-
zować ten cel zaproponowaliśmy po-
grupowanie Rejonów w tzw. okręgi 
szkoleniowe i miejscowości, w któ-
rych odbędą się szkolenia. Każdy 
okręg szkoleniowy obejmuje kilka 
Rejonów.  

Na każdym szkoleniu będzie ist-
niała możliwość omówienia kilku 
z następujących tematów:  

• organizacja i planowanie pracy Rady 
• utrzymanie członkostwa w Radach 
• prowadzenie efektywnej rekrutacji 

• organizacja ceremonii i zasady użyt-
kowania stroju rycerskiego 
• obowiązki funkcjonariuszy Rady 

 

Na każdym szkoleniu omówione 
zostaną również sprawy dot. Kon-
wencji Stanowej (cel jej organizacji 
oraz zasady jej przeprowadzania). 

Terminy oraz dokładna agenda 
szkoleń dla poszczególnych okręgów 
będzie uzgadniana we wrześniu z po-
szczególnymi Delegatami Rejonowy-
mi. 

Chcemy, aby prelegentami były 
osoby, które posiadają wieloletnie 
doświadczenie nie tylko w bratniej 
działalności, ale i w kierowaniu Zako-
nem Rycerzy Kolumba w Polsce. Na-
sze zaproszenie do poprowadzenia 
szkoleń przyjęli m.in. były Delegat 
Terytorialny Andrzej Gut-Mostowy 
oraz byli Delegaci Stanowi Zacni Bra-
cia Krzysztof Orzechowski i Andrzej 
Anasiak.  

Szczegółowy harmonogram szko-
leń przedstawiony zostanie na prze-
łomie września i października. 

Jacek Pisz 
Dyrektor ds. Członkowskich 
Rycerzy Kolumba w Polsce 
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Nagrody Rady Najwyższej 
dla rad lokalnych 

Z końcem każdego roku bratniego 
tysiące Rad w obrębie całego Zakonu 
zostaje zakwalifikowanych do jednej 
lub więcej nagród przyznawanych 
przez Radę Najwyższą. Rady otrzy-
mują te nagrody za wybitne osiągnię-
cia m.in. w działalności programowej, 
rekrutacji członków czy utrzymywa-
niu członkostwa. Wśród nagrodzo-
nych przez Radę Najwyższą za dzia-
łalność w roku bratnim 2016/2017 
znalazło się 70 polskich Rad lokal-
nych. Rady, których listę publikujemy 
poniżej, otrzymały nagrody w kate-
gorii: Nagroda im. Kolumba, Nagroda 
im. Księdza McGivney oraz Nagroda 
dla Najwybitniejszej Rady. 

 

 
Nagroda im. Kolumba 

Rada nr 14003 im. Bł. Ks. Adama 
Bargielskiego w Łomży 
Rada nr 14332 im. Świętego Brata 
Alberta w Lublinie 
Rada nr 14566 im. Świętego Marcina 
w Myszyńcu 
Rada nr 15015 im. Świętego Ojca Pio 
w Starachowicach 
Rada nr 15267 im. Świętego Wojcie-
cha Patrona Polski w Tomaszowie 
Lubelskim 
Rada nr 15299 im. Św. Jana Pawła II 
w Suchedniowie 
Rada nr 15391 im. Matki Bożej w 
Końskich 

Rada nr 15416 im. Świętego Brata 
Alberta w Chmielniku 
Rada nr 15420 im. Matki Kazimiery 
Gruszczyńskiej w Kozienicach 
Rada nr 15561 im. Bł. Michała Sopoć-
ko w Sędziszowie Małopolskim 
Rada nr 15672 im. Ks. Prymasa Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Czę-
stochowie 
Rada nr 15708 im. Ks. Edmunda 
Roszczynialskiego w Wejherowie 
Rada nr 15759 im. Św. Ojca Pio w 
Stalowej Woli 
Rada nr 15894 im. Św. Barbary w 
Starachowicach 
Rada nr 15915 im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Tarnowie 
Rada nr 15940 im. Rotmistrza Witol-
da Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej 
Rada nr 16259 im. Bł. Jose Sanchez 
del Rio w Koszalinie 
Rada nr 16263 im. Św. Jana Chrzcicie-
la w Łosieniu 
Rada nr 16300 im. Ducha Świętego 
w Częstochowie 
Rada nr 16310 im. Świętej Jadwigi 
Królowej w Radzicach Dużych 
Rada nr 16483 im. Bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki w Ełku 
Rada nr 16640 im. Św. Jakuba Apo-
stoła w Szczecinie 
 

Nagroda im. McGivney’a 
Rada nr 14001 im. Matki Bożej Ludź-
mierskiej w Ludźmierzu 
Rada nr 16377 im. Michała Archanio-
ła w Pyrzycach 
Rada nr 16385 im. Opieki Najświęt-
szej Maryi Panny w Radomiu 
 

Najwybitniejsza Rada 
Rada nr 14000 im. Jana Pawła II w 
Krakowie 
Rada nr 14023 im. Papieża Jana Paw-
ła II w Starachowicach 
Rada nr 14271 im. Świętego Wojcie-
cha w Warszawie 
Rada nr 15078 im. Bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki w Toruniu 
Rada nr 15111 im. Sługi Bożego Świę-
tosława w Sławkowie 
Rada nr 15142 im. Matki Bożej Sale-
tyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Rada nr 15195 im. Świętego Jakuba 
Apostoła w Opocznie 
Rada nr 15219 im. Bł. Jana Pawła II w 
Poznaniu 
Rada nr 15415 im. Bł. Ks. Józefa Jan-
kowskiego w Nakle nad Notecią 
Rada nr 15622 im. Świętego Anto-
niego Padewskiego w Tomaszowie 
Mazowieckim 
Rada nr 15631 im. Świętego Michała 
Archanioła w Pionkach 
Rada nr 15726 im. Miłosierdzia Boże-
go w Dębicy 
Rada nr 15766 im. Sługi Bożego Ste-
fana Kardynała Wyszyńskiego w Po-
rębie 
Rada nr 15767 im. Matki Bożej Łań-
cuckiej w Łańcucie 
Rada nr 15947 im. Św. Józefa Robot-
nika w Miliczu 
Rada nr 16015 im. Św. Maksymiliana 
Marii Kolbego w Zduńskiej Woli 
Rada nr 16105 im. Św. Michała Ar-
chanioła we Wrocławiu 
Rada nr 16181 im. Św. Faustyny w 
Tarnowie 
Rada nr 16262 im. Ojca Bernarda z 
Wąbrzeźna w Wąbrzeźnie 
Rada nr 16266 im. Św. Jana Bosko w 
Rembieszycach 
Rada nr 16380 im. Św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Lubaczowie 
Rada nr 16412 im. Miłosierdzia Boże-
go w Nidzicy 
 

Najwybitniejsza Rada 
(Podwójna Gwiazda) 

Rada nr 14002 im. Najświętszej Ro-
dziny w Łomiankach 
Rada nr 15117 im. Świętego Wojcie-
cha Biskupa Męczennika w Gdańsku 
Rada nr 15249 im. Świętego Rafała 
Kalinowskiego w Sosnowcu 
Rada nr 15500 im. Ks. Bolesława 
Kopca w Wodzisławiu Śląskim 
Rada nr 15520 im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Brodnicy 
Rada nr 15527 im. Bł. Kleryka Broni-
sława Kostkowskiego Męczennika w 
Słupsku 
Rada nr 16014 im. Świętego Jana 
Pawła II w Ciechocinku 
Rada nr 16405 im. Jezusa Miłosier-
nego w Brodnicy 
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Najwybitniejsza Rada 
(Potrójna Gwiazda) 

Rada nr 14004 im. Matki Bożej Czę-
stochowskiej Królowej Polski w Rado-
miu 
Rada nr 14955 im. Ks. Bp Teodora 
Kubiny w Częstochowie 
Rada nr 15128 im. św. Brata Alberta 
Chmielowskiego w Krakowie 
Rada nr 15160 im. Matki Boskiej Fa-
timskiej w Rudzie Śląskiej 
Rada nr 15216 im. Świętego Kazimie-
rza Jagiellończyka królewicza 
Rada nr 15239 im. Błogosławionego 
Męczennika ks. Jerzego Popiełuszki w 
Tarnobrzegu 
Rada nr 15268 im. Świętej Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie 
Rada nr 15279 im. Św. Ap. Piotra i 
Pawła w Łodzi 
Rada nr 15588 im. Matki Bożej Do-
brzechowskiej w Dobrzechowie 
Rada nr 15649 im. Świętego Anto-
niego w Rudzie Śląskiej 
Rada nr 15652 im. Bł. Ks. Michała 
Piaszczyńskiego w Łomży 
Rada nr 15820 im. Ks. Bp Konstanty-
na Dominika w Lęborku 
Rada nr 15856 im. Św. Józefa Opie-
kuna Św. Rodziny w Szczecinie 
Rada nr 16100 im. Bł. Ks. Bronisława 
Markiewicza w Tarnowie 
Rada nr 16128 im. Bł. Wincentego 
Kadłubka w Domaszowicach 
 

Wszystkim nagrodzonym Radom 
gratuluję i życzę dalszych sukcesów! 

Od kilku lat Rada Stanowa zachęca 
Rady lokalne do podejmowania wy-
siłków, których celem jest uzyskanie 
przez wszystkie Rady lokalne w Pol-
sce statusu Najwybitniejszej Rady. 
Z opublikowanego wykazu nagrodzo-
nych wynika, że za rok bratni 2016/-
2017 status Najwybitniejszej Rady 
uzyskało 45 Rad lokalnych działają-
cych w Polsce. Jest to dobry wynik, 
ale z pewnością stać nas na jeszcze 
lepszy. 

W tym miejscu można zadać sobie 
pytanie – czy warto starać się o uzy-
skanie statusu Najwybitniejszej Ra-
dy? Co, oprócz tabliczki do powiesze-
nia na ścianie w sali rycerskiej czy 
prestiżu wynikającego z samego fak-
tu zdobycia nagrody, może zyskać 
Rada lokalna. 

Na pewno już sam fakt przyjęcia 
przez Radę lokalną jako jednego 
z celów uzyskanie statusu Najwybit-
niejszej Rady, stanowić będzie czyn-
nik mobilizujący i motywujący funk-
cjonariuszy jak i pozostałych człon-
ków Rady do systematycznej pracy 
przez cały rok bratni. Statusu Najwy-
bitniejszej Rady nie da się uzyskać 
w ciągu np. jednego miesiąca. Na to 
wyróżnienie Rada musi pracować 
przez cały rok bratni. 

Dlatego tak ważne jest, aby już na 
samym początku roku bratniego Ra-
da: 

- znała wymagania, jakie musi 
spełnić, aby uzyskać nagrodę Najwy-
bitniejszej Rady; 

- wyznaczyła realne, jasne i zrozu-
miałe dla członków Rady cele, które 
zamierza osiągnąć w roku bratnim; 

- przyjęła jako jeden z celów uzy-
skanie statusu Najwybitniejszej Rady; 

- zaznajomiła się na aktualnie 
obowiązującym formularzu SP-7 
z rodzajami programów, które są pro-
mowane przez Radę Najwyższą przy 
ubieganiu się o nagrodę Najwybit-
niejszej Rady; 

- zaznajomiła się z wyznaczonym 
celem członkowskim; 

- opracowała program swojej 
działalności (co najmniej na pół roku 
do przodu), który pozwoli założone 
cele zrealizować. 

Warto pamiętać, że realizacja celu 
członkowskiego, którego spełnienie 
jest jednym z warunków przyznania 
Radzie statusu Najwybitniejszej Rady, 
to nie tylko rekrutacja i przyjęcie no-
wych członków. To również zabiega-
nie o utrzymanie członkostwa. Dlate-
go tak ważne jest opracowanie na 
początku roku bratniego dobrego 
programu działalności Rady, który da 
możliwość zaangażowania wszystkim 
członkom Rady. Również tym, którzy 
z jakiś powodów ograniczyli swoją 
działalność w Radzie. Starajmy się 
tych członków zapraszać do współ-
udziału w realizacji konkretnych pro-
gramów. Nic nie działa bardziej za-
chęcająco jak ciekawy program i moż-
liwość wspólnego działania. 

Na koniec chciałbym przypomnieć 
wymagania jakie są stawiane przez 
Radę Najwyższą w poszczególnych 
kategoriach nagród: 

Nagroda im. Kolumba 

Wysłanie przed dniem 1 sierpnia 
Formularza Zgłoszenia Personelu 
Programu Działalności (Formularz 
nr 365). Nowe rady założone po dniu 
1 lipca nie są zobowiązane do składa-
nia formularza nr 365. 

Wysłanie przed dniem 30 czerwca 
Wniosku o Uczestnictwo w Konkursie 
o Nagrodę im. Kolumba (Formularz 
nr SP-7). 

Wysłanie przed dniem 31 stycznia 
Dorocznego Formularza Sprawoz-
dawczego nt. Bratniej Działalności 
(Formularz nr 1728). 

Nagroda im. Ks. McGivney’a 

Wysłanie przed dniem 1 sierpnia 
Formularza Zgłoszenia Personelu 
Programu Działalności (Formularz 
nr 365). 

Osiągnięcie wymaganych wyni-
ków w odniesieniu do członkostwa. 

Nie jest wymagane wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego w przy-
padku Nagrody im. Księdza McGiv-
ney. 

Nagroda dla Najwybitniejszej 
Rady 

Spełnienie wymagań konkursu 
o Nagrodę im. Kolumba; 

Spełnienie wymagań konkursu 
o Nagrodę im. Ks. McGivney’a. 

Rada, która spełnia ww. wymaga-
nia, aby zakwalifikować się do powyż-
szych nagród, nie może być zawie-
szona za uchylenia od płatności per 
capita. 

Ponieważ przy ubieganiu się 
o ww. nagrody ważna jest także ter-
minowość składania formularzy, pa-
miętajmy, że wszystkie formularze, 
w tym wyżej wymienione, należy 
wysyłać jako załącznik pocztą 
elektroniczną, w wymaganym dla 
danego rodzaju formularza terminie, 
na konto email: 

raporty@rycerzekolumba.com 

Jacek Pisz 
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Konkurs członkowski Rady Stanowej 
Zacni Bracia, 

okres wakacyjny właśnie dobiegł 
końca. W czasie tegorocznego letnie-
go rozleniwienia dynamika naszego 
działania uległa lekkiemu wyhamo-
waniu - również w obszarze obejmu-
jącym członkostwo. Dobrze obrazuje 
to liczba nowych członków, którzy 
zostali przyjęci do naszego Zakonu 
w okresie tych dwóch letnich miesię-
cy – 19 nowych braci. Według stanu 
na dzień 31 sierpnia 2017 r. jurysdyk-
cja polska liczy obecnie 4927 człon-
ków. 

Cel członkowski, jaki został przed 
nami postawiony w tym roku bratnim 
i o którym musimy nieustannie pa-
miętać, to: 

 

Przyjęcie 
przez KAŻDĄ Radę lokalną 

w KAŻDYM miesiącu 
roku bratniego 

co najmniej JEDNEGO 
nowego członka  

 

Wszystkich, którzy wrócili z urlo-
pów chciałbym zachęcić do zapozna-
nia się z ogłoszonymi i trwającymi 
jeszcze programami dot. członkostwa 
i ufundowanymi przez Radę Stanową 
nagrodami. Celem tych programów 
jest zachęcanie delegatów rejono-

wych i rad lokalnych do podejmowa-
nia działań, których realizacja umożli-
wi wykonanie założonego celu człon-
kowskiego.  

Od 1 lipca do 30 września 2017 
roku trwa program, w którym Rada 

może zdobyć kilka ciekawych nagród. 

Przed nami wrzesień – ostatni 
miesiąc tego programu. Zachęcam 
wszystkich, aby w tym miesiącu zin-
tensyfikować działania w zakresie 
wzrostu członkostwa. Z informacji, 
które napływają do Pionu Członkow-
skiego wynika, że są Rady, które, o ile 
zrealizują swoje plany wrześniowe, 
mają szanse na zdobycie nawet na-
grody głównej jaką jest ornat rycerski 
dla Kapelana Rady. 

Od kilku lat nieprzerwanie funk-
cjonuje program o nazwie „Nagroda 
Błyszczącej Zbroi”. Tą zaszczytną 
nagrodę może otrzymać każdy Ry-
cerz, który w pierwszym roku swoje-
go członkostwa: 

- uczestniczył przynajmniej w 3 pro-
gramach swojej Rady, 

- uczestniczył w co najmniej 3 zebra-
niach statutowych Rady, 
- zachęcił i polecił przynajmniej 1 no-
wego członka do Rady. 

Z pewnością w Radach są Rycerze, 
którzy zasługują na tę nagrodę. Dla-

tego proszę Wielkich Rycerzy o prze-
syłanie nominacji do tej nagrody na 
adres e-mail: 

czlonkostwo@rycerzekolumba.com 
 
w celu rozpoczęcia procedury nadania 
odznaki.  

 

Wszystkim Braciom życzę sukce-
sów w realizacji przyjętych przez Ra-
dy programów, w szczególności tych 
dot. wzrostu członkostwa w Radach. 
Będzie mi niezmiernie miło, gdy na 
koniec września okaże się, że zabra-
kło nagród dla wszystkich uprawnio-
nych do ich otrzymania.  

Vivat Jezus! 

Jacek Pisz 
Dyrektor ds. Członkostwa 
Rycerzy Kolumba w Polsce 

Uroczystość Wszystkich Świętych 
Zacni Bracia, 

Wigilia Uroczystości Wszystkich 
Świętych (tj. 31 października) daje 
nam okazję do podjęcia wszelkich 
działań, by ukazać świętość życia 
i stać się alternatywą dla popularnych 
obchodów Halloween. 

Cele takiego przedsięwzięcia: 

1. Ukazanie wiary w świętych obco-
wanie; 
2. Ukazanie świętości życia; 
3. Udowodnienie, iż świętość nie jest 
zastrzeżona dla osób wybranych; 
4. Ukierunkowanie na drogę ku świę-
tości; 

5. 31 października to ostatni dzień 
październikowego różańca. 

 

Sposoby i możliwości 
przeżywania Wigilii 

Uroczystości 
Wszystkich Świętych 

 

I PROPOZYCJA 

1. Godz. 17:30 – Uroczysty różaniec 
ku czci Świętości Rodzin 

Różaniec można odmawiać przed 
Mszą Świętą przy wystawionym 
Przenajświętszym Sakramencie, 
ewentualnie, jeżeli pogoda pozwoli, 

dookoła Świątyni bądź procesyjnie w 
drodze na cmentarz. 

propozycja rozważania o Świę-
tych Patronach Rodzin 

    Zwiastowanie - św. Joachim i Anna 
    Nawiedzenie - św. Józef Oblubie-
niec Maryi 
    Narodzenie -  św. Joanna Beretta 
Mola 
    Ofiarowanie - bł. Maria i Aloj-
zy Quattrocchi 
    Znalezienie - bł. Zelia i Ludwik Mar-
tin 

propozycja rozważania o Świę-
tych polskich apostołach miłosier-
dzia 
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    Zmartwychwstanie - św. br. Albert 
Chmielowski 
    Wniebowstąpienie - św. s. Faustyna 
Kowalska 
    Zesłanie Ducha Św - bł. ks. Michał 
Sopoćko 
    Wniebowzięcie - bł. s. Marta Wiec-
ka 
    Ukoronowanie - św. Jan Paweł II 

 

2. Godz. 18:00 – Uroczysta Msza 
Święta z uroczystości Wszystkich 
Świętych 

    Proponuję, by do Rycerzy nale-
żała pełna oprawa Mszy Świętej, tj. 
służba ołtarza, czytania, modlitwa 
wiernych. 

    Na czas Eucharystii wskazane 
jest wystawienie przy ołtarzu reli-
kwiarzy świętych i błogosławionych 
(wszelkich, nie tylko patronów rodzin 
czy apostołów Bożego Miłosierdzia)   

 

3. Godz. 19:00 – Marsz Wszystkich 
Świętych 

Przygotowanie do marszu: 

- Baner z napisem MARSZ WSZYST-
KICH ŚWIĘTYCH  "Holy Wins". 
- Świecące balony dla dzieci (dioda 
świecąca w balonie dostępna na alle-
gro) 
- Lizaki z wizerunkami świętych i bło-
gosławionych (kupujemy lizaki na 
allegro i naklejamy wizerunek święte-
go wraz opisem)  
- Feretrony i wizerunki oraz obrazki 
o potrzebie błogosławienia przez ro-
dziców swoich dzieci 
- Aniołowie na szczudłach - o ile jest 
w pobliżu teatr młodzieżowy 
- Świece, pochodnie 
- Można ogłosić konkurs wśród para-
fian na najciekawszy strój świętego 
bądź błogosławionego  

 

Marsz 

- Pierwszy idzie baner "Holy Wins" 
niesiony przez Aniołów na szczudłach 
bądź przez Rycerzy 

- za banerem relikwiarze a po bo-
kach rycerze niosący pochodnie 

- następnie kapłani, dzieci, schola 
i wierni 

- w trakcie marszu schola wyko-
nuje radosne pełne uwielbienia pieśni 
religijne bądź odśpiewuje litanię do 
wszystkich świętych  

- rycerze przed wyruszeniem roz-
dają balony świecące, lizaki oraz ob-
razki 

Po marszu 

- Jeżeli jest ks. biskup to prosimy 
go na schodach świątyni o uroczyste 
błogosławieństwo (w trakcie błogo-
sławieństwa można wypuścić żywe 
białe gołębie) 

- Można zaproponować wiernym 
ucałowanie relikwii wewnątrz świąty-
ni 

- Ewentualnie można zorganizo-
wać koncert charytatywny wspierają-
cy wybrany przez was cel 

 

II PROPOZYCJA 

31 października cmentarz parafial-
ny jest już rozświetlony światłem ze 
zniczy. A więc:   

Godz. 21:00 –  Apel Jasnogórski 
w kościele parafialnym 

Godz. 21:30 –  Procesyjne przejście 
z litanią do wszystkich świętych 
z kościoła na cmentarz  

Godz. 22:30 –  Droga krzyżowa 
bądź Droga Światła alejami cmenta-
rza (wskazane, by zabrać ze sobą 
świece i pochodnie) 

Godz. 00:00 –  Msza Święta na 
cmentarzu z okazji uroczystości 
Wszystkich Świętych. 

 

Pamiętajmy również o kilku kwe-
stach technicznych: 

Starajmy się nie przenosić tych 
wydarzeń na inny dogodniejszy dzień 

tygodnia. To jest ten jeden dzień 
w roku, który przypomina nam o dą-
żeniu do Świętości. Każdy inny dzień 
pozbawiony będzie klimatu powyż-
szych wydarzeń. Tak jak Rezurekcja 
jest w dzień Zmartwychwstania a Pa-
sterka w noc Bożego Narodzenia, tak 
Wigilia Uroczystości Wszystkich 
Świętych ma swój czas i swój wy-
dźwięk w kalendarzu - dlatego zale-
cam, by nie przenosić powyższego 
korowodu. 

Korowód ulicami miasta bądź pro-
cesja na cmentarz muszą być zabez-
pieczone przez Policję (chodzi o za-
mknięcie ulic na przemarsz). Najlepiej 
poprosić ks. Proboszcza, aby zwrócił 
się do Policji o zabezpieczenie powyż-
szych wydarzeń religijnych - uniknie-
my wtedy wszelkich formalności do-
tyczących ustawy o masowych im-
prezach. 

Pamiętajmy, że 31 października 
jest dniem roboczym, więc im wcze-
śniej zaczniemy tym mniej wiernych 
się pojawi. Zbyt późna godzina rozpo-
częcia spowoduje zaś brak udziału 
dzieci. Dlatego zanim zaczniemy pla-
nować musimy zastanowić się, komu 
dedykujemy te wydarzenia: bardziej 
dla dzieci i młodzieży czy bardziej dla 
dorosłych. 

Jeżeli chcemy zaprosić ks. biskupa 
- zróbmy to z wyprzedzeniem 3 mie-
sięcy. Kalendarz księży biskupów jest 
zazwyczaj pełen różnych imprez 
i rezerwacji terminów. 

Jeżeli organizujemy konkurs na 
ciekawe przebranie za świętego lub 
błogosławionego to rozstrzygnięcie 
musimy zrobić zaraz przed uroczy-
stym błogosławieństwem kończącym 
Korowód Świętych i Błogosławio-
nych. 

Pozdrawiam bratersko 
VIVAT JEZUS! 
Marcin Wojciechowski 
Delegat Rejonowy nr 16 
tel. 507 053 515 
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Konkurs 
„Zagrożenia alkoholu i narkotyków” 

Pragniemy zaprosić wszystkie 
Rady i Okrągłe Stoły do wzięcia 
udziału w konkursie na plakat 
uświadamiający zagrożenia płynące 
z korzystania z alkoholu i narkoty-
ków. 

Jest to działanie, do którego za-
chęca nas sama Rada Najwyższa.  
Szczegóły i przewodnik wysłane będą 

w newsletterze. Natomiast poniżej 
krótka informacja, jak organizacyjnie 
przebiegać będzie konkurs.  

 
• Ocena prac na etapie Rady - gru-
dzień 
• Ocena prac na etapie Rejonu - sty-
czeń 
• Ocena prac na etapie Stanu - luty 

Dostarczenie prac do etapu Między-
narodowego - do 31 marca  

Rady chętne do wzięcia udziału 
w organizacji konkursu proszę o zgło-
szenie tego faktu na adres e-mail:  

programy@rycerzekolumba.com 

oraz do brata Antoniego Kamińskie-
go. 
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Wystąpienie br. Krzysztofa 
Orzechowskiego na Konwencji Stanowej 
Czcigodni Kapelani, 

Drodzy Bracia Rycerze, 

Z pozycji byłego delegata stano-
wego mam szansę skierować do Was 
kilka słów. Zacznę od cytatu: 

„Kiedy myślę o Rycerzach Kolum-
ba, z radością przypominam sobie 
o głębokim dziedzictwie wiary, bra-
terstwa i służby oraz o świetlanym 
przykładzie świeckich katolików za-
angażowanych w misję Kościoła”.  

Są to słowa Św. Jana Pawła II skie-
rowane w przesłaniu do Rycerzy Ko-
lumba w roku 1983.  

Jak zapewne wielu z Braci pamięta, 
trzy lata temu w związku z kanoniza-
cją Jana Pawła II i Jana XXIII w dniu 27 
kwietnia 2014 roku, prowadziliśmy 
pola namiotowe w Rzymie, na które 
przyjmowaliśmy pielgrzymów. Nasi 
wolontariusze na swoich koszulkach 
mieli wydrukowane te właśnie słowa. 

A wczoraj w czasie inaugurującej 
naszą konwencję Mszy Św. usłyszeli-
śmy od naszych Pasterzy, księży bi-
skupów, że my nadal jako Rycerze 
Kolumba, jako świeccy katolicy pełni-
my misję Kościoła. 

Jest wiele dróg prowadzących do 
Chrystusa, jest wiele dróg prowadzą-
cych ku zbawieniu, jest też wiele spo-
sobów pociągania za sobą innych. 
Jedną z tych dróg są Rycerze Kolum-
ba, wspólnota mężczyzn, katolików 
świeckich zaangażowanych od 135 lat 
w misję Kościoła, a od 11 lat w misję 
Kościoła w Polsce. Jest to droga, którą 
my kroczymy.  

Konwencja Stanowa jest wydarze-
niem podsumowującym dokonania 
minionego okresu - minionego roku - 
ale też stanowi okazję do refleksji nad 
naszą rolą w otaczającej nas rzeczy-
wistości.  

Co zatem oznacza współcześnie 
„być rycerzem”? 

Przyszło nam żyć tu i teraz. Mamy 
do zrealizowania dzieła, które Pan 
Bóg przed nami stawia, dając nam 

jednocześnie wolną wolę. W ramach 
tej wolnej woli wybraliśmy drogę ry-
cerstwa i nią krocząc, jesteśmy 
uczestnikami wspaniałych dzieł ufa-
jąc, że są  one zgodne z wolą Bożą. 

W raporcie Delegata Stanowego 
o ilości, jakości i znaczeniu tych dzieł 
usłyszeliśmy. Cieszą nas te dokonania 
i rozwój naszej rycerskiej wspólnoty. 
W sposób szczególny cieszy mnie to 
osobiście, ponieważ wspólnie z Bra-
tem Andrzejem – moim poprzedni-
kiem Delegatem Terytorialnym 
– przyłożyliśmy swoją cząstkę do 
tego, by to dzieło mogło pączkować, 
by to dzieło zaczęło promieniować 
i rozwijać się na polskiej ziemi. Jest to 
wartość przez nas wszystkich wypra-
cowana, ale też my wszyscy przyjmu-
jemy za nią odpowiedzialność. Powin-
nością każdego Rycerza Kolumba jest 
dbałość o dobre imię naszego zako-
nu, a to realizujemy przestrzegając 
podstawowych cnót rycerskich, za-
równo tych wynikających z etosu ry-
cerskiego, jak i tych wypływających 
z charyzmatu Rycerzy Kolumba.  

Na niektóre z nich pragnę Drodzy 
Bracia zwrócić szczególną uwagę. 

Pierwszym, podstawowym chary-
zmatem Rycerzy Kolumba jest Miło-
sierdzie. Idea bezinteresownej służby 
bliźnim będącym w potrzebie, cha-
rakterystyczna dla rycerstwa /tego 
średniowiecznego/, stoi u podstaw 
także naszej wspólnoty. Tak jak 135 
lat temu, tak też i dzisiaj, stajemy wo-
bec zadań z tego zakresu i im musimy 
sprostać. Wpisuje się to w przeżywa-
ny w Polsce „Rok Św. Brata Alberta”. 
Jego „Ogrzewalnie” i wsparcie mate-
rialne są przecież i dzisiaj potrzebne, 
chociaż duchowe otwarcie się na dru-
giego człowieka, ofiarowanie mu 
cząstki własnego czasu jest równie 
ważne, a może i ważniejsze. Są to 
swoiste „ogrzewalnie duchowe”. Jacy 
mamy być, co możemy uczynić, by 
„być dobrym jak chleb”?  

Miłosierdzie jest więc współcze-
śnie otwarciem się na potrzeby dru-
giego człowieka, na jego potrzeby. 

Jest dostrzega-
niem drugiego 
człowieka, ofia-
rowaniem mu 
cząstki siebie. 
Mam pełną 
ś w i a d o m o ś ć 
tego, że żeby 
coś ofiarować 
trzeba mieć 
z czego ofiaro-
wać. A zatem 
my wszyscy mamy wzrastać, by móc 
ofiarować, by móc obdarzać innych 
cząstką siebie. 

A jakie zatem mamy zadania 
względem siebie? 

Otóż jedną z cech rycerskich jest 
samodyscyplina. Jest to cecha bardzo 
trudna w realizacji, może dlatego czę-
sto pomijana, przemilczana, ale jakże 
ważna współcześnie. 

Samodyscyplina Rycerza to praca 
nad sobą, to rezygnacja ze swoich 
zachcianek, pragnień czy żywiołowej 
reakcji na bodźce  zewnętrzne. W cza-
sach promowania życia konsumpcyj-
nego oznacza ona przeciwstawianie 
się życiu „na luzie”, przeciwstawianie 
się promowaniu hasła znanego 
w Polsce: „Róbta co chceta”. Czy taka 
wewnętrzna walka jest nam, Ryce-
rzom, obca? Czy my jej nie przeżywa-
my, czy codziennie nie stajemy w sy-
tuacji takiego swoistego rozdwoje-
nia? Czy zawsze jesteśmy tak jedno-
znaczni?  

Rycerskość oznacza zwycięskie 
wychodzenie z tej walki, umiejętność 
jasnego opowiadania się po stronie 
dobra duchowego, z poszanowaniem 
dóbr materialnych, ale po stronie pry-
matu ducha nad materią. 

„Talent, pobożność, wiedza, 
skromność, prawość swą wspaniało-
ścią rodzą szlachetne pokolenia”. 
Maksyma ta doskonale oddaje szla-
chetność Rycerza. Współczesne poję-
cie szlachetnego człowieka to przede 
wszystkim szlachectwo jego serca.  
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Wzrastanie szlachetnych ludzi 
następuje w rodzinie. To rodzina jest 
tym miejscem, gdzie te cechy się roz-
wijają, gdzie nowe szlachetne pokole-
nia się kształtują. Jakaż jest zatem 
rola katolickiego mężczyzny, Rycerza 
Kolumba, w rodzinie? Otóż ma być on 
wzorem odpowiedzialności, prawości, 
pobożności, skromności, oparciem 
i obrońcą tej mikro wspólnoty, którą 
sam utworzył. To on, katolicki męż-
czyzna, ma być obrońcą wartości 
małżeństwa i rodziny w społeczeń-
stwie. Jest to konieczne w sytuacji, 
kiedy te podstawowe wartości życia 
chrześcijańskiego są atakowane 
i niszczone w imię pseudo-wolności.  

Atak na małżeństwo i rodzinę jest 
obecnie faktem, zatem oczekiwania 
wobec Rycerzy, jako obrońców tych-
że wartości są konkretne: mamy stać 
na straży małżeństwa i rodziny, bro-
nić tych wartości, kształtować  przy-
szłe szlachetne pokolenia. 

 

Drodzy Bracia, 

Są to tylko wybiórczo przywołane 
cechy stanu rycerskiego. Dobroczyn-
ność, miłosierdzie, pomoc drugiemu 
człowiekowi, odwaga w stawaniu 
w imię prawdy, szlachetność. Myślę, 
że te słowa, które wypowiadam, nie 
są niczym nowym, a nauki naszych 
Kapelanów do nas kierowane po-
twierdzają, że mamy jeszcze wiele, 
bardzo wiele do zrobienia.  

Jestem Rycerzem Kolumba, człon-
kiem globalnej organizacji.  

Wprawdzie słowo „globalna”, 
„globalizm” różnie jest pojmowane, 
ale myślę, że my jako Rycerze Kolum-
ba powinniśmy spojrzeć na to w kate-
goriach wartości. To jest naprawdę 
ogromna wartość, że my lokalna spo-
łeczność - lokalna jako polska spo-
łeczność – jesteśmy cząstką dwumi-

lionowej wspólnoty; że zachowujemy 
nasze wspólne podstawowe chary-
zmaty; że w imię Jedności reprezen-
tujemy jeden kierunek; że nie dajemy 
się ponieść swoim bodźcom ze-
wnętrznym  i nie doprowadzamy do 
niezrealizowania zadań, które wyma-
gają jedności działania. Wczoraj usły-
szeliśmy o tym problemie na przykła-
dzie organizacji pro-life w naszym 
kraju. Jedność jest wartością, jedność 
rycerska jest wartością, którą ko-
niecznie winniśmy sobie cenić; ale, 
jeżeli jedność, jeżeli miłosierdzie, jeże-
li widzenie drugiego człowieka, to 
przecież jak blisko jest do Braterstwa. 
Któż jest najbliżej nas? Nasz współ-
brat. 

Niech tych kilka myśli na temat 
wybranych cech rycerskich, cech Ry-
cerzy Kolumba, będzie inspiracją do 
dalszych przemyśleń każdego 
z nas. Naszym obowiązkiem jest 
strzec rycerskich cnót, a poprzez mo-
dlitwę i dobre czyny ciągle wzrastać 
ku Najwyższemu Dobru, ku Chrystu-
sowi.  

Drodzy Bracia, 

Jesteśmy po niedokończonych 
jeszcze wyborach, ale nie będę miał 
już okazji do przekazania jeszcze kilku 
słów. Przede wszystkim pragnę po-
dziękować swojemu następcy Bratu 
Andrzejowi Anasiakowi za wykonaną 
pracę. Pracę Sekretarza Stanowego, 
w czasie kiedy pełniłem funkcję Dele-
gata Stanowego, i za wykonaną pracę 
Delegata Stanowego kontynuującego 
dzieła wcześniej zapoczątkowane 
i podejmującego nowe działania ry-
cerskie wynikające z aktualnych uwa-
runkowań. Zawsze tak jest, że ciężka 
praca jest wykonywana przez Braci 
Rycerzy, natomiast dziękuje się sze-
fom. Mnie też tak dziękowano, ale 
chciałbym dziękując Tobie Andrzeju 
wyrazić swoje przekonanie, że w bar-

dzo dobrej kondycji przekazujesz Ry-
cerstwo w Polsce swojemu następcy. 

Bracia wybrani na nowe funkcje!  

Pełnienie funkcji stanowych 
- zresztą każdych funkcji w rycer-
stwie - jest służbą. To nie jest wysta-
wianie piersi do orderów. Często spo-
tkacie się z różnego rodzaju działa-
niami, słowami, które mogą boleć, 
które w jakimś sensie mogą ranić, 
ponieważ nie zawsze jesteśmy w sta-
nie przekazać intencje naszych dzia-
łań. Pełnienie funkcji stanowych jest 
oddaniem się na służbę innym oso-
bom. I chciałbym życzyć Wam wybra-
ni Bracia – niektórzy ponownie, inni 
nowi -  byście wytrwali, abyście do-
strzegając istotę naszego rycerstwa 
znaleźli w sobie tyle siły i zaufania 
modlitewnego, by udźwignąć zada-
nia, które przed Wami zostaną posta-
wione. 

Starsi w rycerstwie Bracia wiedzą, 
że w pewnym czasie pojawiły się 
w Polsce trudności, które zagroziły 
istnieniu naszej wspólnoty, ale zaw-
sze wierzyłem w to, że jeżeli Rycerze 
Kolumba, jeżeli misja Rycerzy Kolum-
ba jest dziełem Bożym, to ono się 
ostanie. Tym bardziej dziękuję 
wszystkim Braciom za fakt  wybrania 
dobrowolnie drogi Rycerzy Kolumba. 
Uczestniczycie w niesamowitym dzie-
le Bożym. I chciałbym Was pozosta-
wić z tym przeświadczeniem, z tą 
wiarą, że jesteśmy w dobrych rękach, 
jesteśmy w rękach Pana Boga. Pra-
gnę zakończyć to stwierdzenie po-
wrotem do wypowiedzi Ojca Święte-
go Jana Pawła II z 1983 roku: 

„Kiedy myślę o Rycerzach Kolum-
ba, z radością przypominam sobie 
o głębokim dziedzictwie wiary, bra-
terstwa i służby oraz o świetlanym 
przykładzie świeckich katolików za-
angażowanych w misję Kościoła”. 

Vivat Jezus!!! 
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List Prezydenta RP 
do Najwyższego Rycerza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegat Stanowy Tomasz Wawrz-
kowicz odczytał list Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Pana Andrzeja 
Dudy skierowany do Najwyższego 
Rycerza Carla Andersona i uczestni-
ków 135. Najwyższej Konwencji Ryce-
rzy Kolumba. 

W Konwencji w Saint Louis (USA) 
udział wzięło ponad dwa tysiące 
uczestników z całego świata, w tym 
prawie 100 hierarchów Kościoła Ka-
tolickiego (kardynałowie, arcybiskupi 
i biskupi), księża kapelani oraz bracia 
rycerze z rodzinami. Listy do Najwyż-
szego Rycerza Carla Andersona 
i uczestników Konwencji skierował 
także Sekretarz Stanu Stolicy Apo-
stolskiej (w imieniu Ojca Świętego 
Franciszka), Prezydent Stanów Zjed-
noczonych, Premier Kanady i Prezy-
dent Filipin. 


