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A Słowo Ciałem się stało
i zamieszkało między nami
Spoglądając na skromne ziemskie mieszkanie
Zbawiciela, który przyszedł na świat, aby dać nam
życie wieczne, nie zapominajmy o tych, którzy są
samotni.
Czcigodnym Księżom Kapelanom oraz Braciom
Rycerzom wraz z rodzinami, życzę zawsze wrażliwego na potrzeby bliźnich serca. Życzę, aby codzienny bieg za sprawami doczesnymi nigdy nie
przesłaniał oświetlonej gwiazdą drogi do betlejemskiej stajenki.
Niech nowonarodzony Jezus błogosławi Wam!
Vivat Jezus!

Tomasz Wawrzkowicz (DS)
wraz z redakcją miesięcznika "Zbroja"

Słowo Delegata Stanowego
brakuje wokół nas. Poszukajmy ich
w naszych parafiach, na osiedlach,
miastach czy wioskach. Szukajmy
potrzebujących w naszych szeregach,
wśród Rycerzy i rodzin rycerskich
także jest wielu potrzebujących. Pamiętamy słowa: „największą powinnością Rycerzy jest dbałość o wdowę
i dzieci po zmarłym Bracie”. Niech te
słowa zapadną nam głęboko w sercu,
abyśmy (nie tylko w czasie adwentu)
w duchu miłosierdzia odnajdywali
i wspierali potrzebujących.

Czcigodni Księża Kapelani,
Zacni Bracia Rycerze,
Kończy się kolejny rok kalendarzowy, a jednocześnie pierwsze półrocze naszego Roku Bratniego. Grudzień to okres adwentu, to czas
„radosnego oczekiwania na nadejście
Zbawiciela”. Musimy ten czas przepracować aktywnie realizując misję
założyciela Zakonu Rycerzy Kolumba
Czcigodnego Sługi Bożego Ks. Michaela McGivney’a. Tego od nas oczekują
najbardziej potrzebujący, których nie

www.RycerzeKolumba.com

Rozpoczęliśmy peregrynację Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki
Prześladowanych Chrześcijan. Według statystyk, co 5 minut chrześcijanin lub chrześcijanka traci życie. To są
zatrważające fakty. Podczas peregrynacji zbieramy fundusze, które przeznaczymy w całości dla prześladowanych chrześcijan w Dolinie Niniwy.
Tam Rycerze Kolumba z całego świata odbudowują całe miasta i wioski,
aby chrześcijanie mogli wrócić do rodzinnych miejsc, z których zostali wypędzeni przez najeźdźców. Dzięki aktywności Rycerzy Kolumba, już zebrane zostały środki, które pozwoliły
odbudować domy, szpitale, szkoły…
Rycerze Kolumba wspólnie z Organizacją Pomoc Kościołowi w Potrzebie
realizuje te Dzieła na prośbę naszych

braci chrześcijan. Jako Rycerze w Polsce pragniemy włączyć się w realizację tego Dzieła i dołożyć, choćby
„niewielki grosik”, by pomóc najbardziej potrzebującym.
7 czerwca 2003 roku podczas
Mszy Św. Ojciec Święty Jan Paweł II
mówił: „Drodzy wierni świeccy, mężczyźni i kobiety, musicie z wielkoduszności wziąć na siebie odpowiedzialność za życie wspólnot kościelnych, do których należycie. Wizerunek parafii, miejsca spotkania i misji,
zależy również od was. Mając udział
w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Chrystusa (por. Lumen
gentium, 34-36) i wzbogaceni darami
Ducha Świętego, możecie wnieść swój
wkład w liturgię i katechezę, w rozmaitego rodzaju inicjatywy misyjne
i charytatywne. Nikt z ochrzczonych
nie może pozostawać bezczynny!”.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam Czcigodnym Księżom Kapelanom i Braciom
Rycerzom życzenia wiele miłości, wiary i nadziei.
Vivat Jezus!

Tomasz Wawrzkowicz
Delegat Stanowy
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
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Katecheza Kapelana
Katecheza 76
Świadectwo wiary Papieży,
kardynałów i biskupów

uważani są za męczenników. Np. Papież Euzebiusz kierował Kościołem
zaledwie 4 miesiące i zmarł na wygnaniu na Sycylii.

który przeżył zamach na swoje życie.
Trzeba wskazać na biskupów w krajach rządzonych przez reżimy: faszyzm, komunizm czy wojskowe junty. Nie możemy zapomnieć też o biskupach
podziemnego
kościoła
w Chinach, biskupach w byłej komunistycznej Czechosłowacji, na Węgrzech czy w Polsce, gdzie sztandarowymi postaciami są: internowany
Prymas Tysiąclecia Stefan kard. Wyszyński, Arcybiskup Antoni Baraniak,
który spędził ponad 2 lata poddawany bestialskim torturom w stalinowskim więzieniu na Mokotowie, czy
Biskup Czesław Kaczmarek - biskup
kielecki, więziony ponad 6 lat.

Szkarłatne szaty kardynalskie
zgodnie ze słowami wypowiadanymi
„Czy miłujesz Mnie więcej, aniżeli przez papieża w czasie nadawania tej
ci?” J 21, 15. Odpowiedź na to trzy- godności znaczą: „Ten szkarłat jest
krotnie postawione przez Zbawiciela znakiem godności kardynalskiej.
pytanie pociągnęła za sobą powierze- Świadczy on o twojej gotowości do
nie Piotrowi pasterskiej troski o cały odważnego działania, a nawet przelaKościół i zwierzchnictwo nad ludem nia własnej krwi. To symbol, który
Bożym. Symbole skały, kluczy, zwią- pomoże ci w szerzeniu wiary chrzezywanie i rozwiązywanie - w Ewange- ścijańskiej, pokoju dla wierzących
lii św. Mateusza - uzupełniają ten i wolności w Kościele Katolickim”. Ten
obraz. Poza Prymatem Piotra, troska krwawy szkarłat był również kolopasterska przechodzi sukcesywnie na rem papieskim i to aż do połowy XVI
apostołów, a potem na ich następców wieku. Potem zaczęto używać koloru
W równoległym szeregu obok
czyli papieży i biskupów.
białej alby, na podobieństwo szaty wyznawców idą męczennicy, którzy
przelali krew i oddali życie za Chry„Komu wiele dano, od tego wiele Chrystusa.
stusa. Musimy pamiętać, że polski
wymagać się będzie” Łk 12,48 . ChryKolor biskupi natomiast jest oznastus powołując wybranych, czyni ich ką pokory i oczekiwania, a także spra- orszak rozpoczynają biskupi: św. Wojzarządcami - w Swoim imieniu - nad wowania konkretnej funkcji i urzędu. ciech i św. Stanisław, a zamyka męczennik drugiej wojny światowej Bicałą wspólnotą wiernych. Z większą
„Jezus
powiedział:
Ja
jestem
doskup z Włocławka bł. Michał Kozal.
wiedzą i władzą idzie w parze większa
brym
pasterzem.
Dobry
pasterz
zna
Na świecie dziś, z racji nie tak dawnej
odpowiedzialność. Jest to odpowieswoje
owce.
(-)
Życie
moje
oddaję
za
kanonizacji, musimy zwrócić uwagę
dzialność zarządców, którzy pełnią
owce”.
J
10,
11
-18.
W
każdą
z
tych
na Św. Arcybiskupa Oskara Romero
tylko powierzoną sobie funkcję
funkcji
w
Kościele
wpisane
jest
gorliz San Salwador. Został On zamordow imieniu Chrystusa. Przywódcy Kowe
głoszenie
i
wyznawanie
swoim
wany - serią z karabinu maszynoweścioła muszą pamiętać, że zostali pożyciem
prawdziwej
wiary
w
Chrystusa
go, przy ołtarzu, w czasie sprawowawołani jedynie po to, by służyć swym
i
Jego
naśladowanie.
Dzięki
obecnonia Mszy św. - za obronę praw człowspółsługom, pozostałym członkom
ści
Ducha
św.
w
Kościele
dwa
tysiące
wieka, przez siepaczy junty wojskoKościoła. Taka jest ich misja.
lat historii naszego Kościoła pełne wej rządzącej w Salwadorze. Jego nieIch władza realizowała się przede jest wspaniałych świadków wiary. ugięta postawa obrony najuboższych
wszystkim przez nauczanie i czuwa- Niestety przesycone jest także cza- i odwaga stawania zawsze po stronie
nie nad przekazywaniem właściwego sem prześladowań i to bardzo krwa- krzywdzonych, mimo wielu gróźb
depozytu wiary. Ze względu na swoją wych. Kościół nieustannie jest zna- i prób zastraszenia, jest dla nas piękmisyjną działalność św. Paweł otrzy- kiem sprzeciwu, dlatego, że głosi nym przykładem służby Ewangelii.
mał tytuł Apostoła Narodów, choć prawdę i nie jest z tego świata. OczyKiedy myślimy o Kościele jako
nigdy nie należał do grona dwunastu, wiste jest, że prześladowania najbarwspólnocie
założonej przez Chrystusa
ani nawet do szerszej grupy uczniów dziej dotykają tych, którzy stoją na
i
patrzymy
na kościelnych hierarChrystusa. Jak było to ważne, niech czele wspólnot. „ Uderzę pasterza,
chów,
musimy
mieć przed oczami
świadczy fakt powołania diakonów a rozproszą się owce stada” Mt 26,31.
Apostołów,
którzy
mają głosić ewando posługi charytatywnej w Kościele, Należy bowiem mieć świadomość, że
gelię
„w
porę
i
nie
w
porę”, mają być
aby kapłani i biskupi mogli poświęcić działalność i postawa hierarchów Kopasterzami
„oddającymi
swoje życie
się wyłącznie Słowu Bożemu. Z tą ścioła mają znaczenie nie tylko religijza
owce”
.
Choć
na
co
dzień
funkcjoposługą szło jednocześnie własne ne, ale także przekładają się na rzenują
w
innej
rzeczywistości,
która
nie
świadectwo wiary i gotowość do pój- czywistość społeczną czy polityczną.
żąda
od
nich
nieustannego
męczeńścia za Chrystusem nawet na krzyż.
Rozpoczynając od Apostołów, aż stwa, a czasem zewnętrznie wydają
Wzorem św. Piotra, który został do czasów współczesnych, towarzy- się tylko „komfortem życia dworskieukrzyżowany,
wszyscy
papieże szy nam podwójny orszak. Jeden: go”, to jednak muszą nosić w sobie
w okresie do 313 roku - kiedy to ce- wyznawców, czyli tych, którzy cier- potencjalną gotowość zdania tego
sarz Konstantyn, poprzez edykt me- pieli prześladowania za wiarę, ale nie ostatecznego egzaminu ze świadecdiolański, położył kres prześladowa- stracili życia. Tutaj chciałbym zaak- twa - kim naprawdę jestem.
niom chrześcijan w Cesarstwie Rzym- centować osobę św. Jana Pawła II,
skim - według tradycji kościelnej
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Arcybiskup krakowski
książę
Adam Sapieha w czasach komunistycznych pozostawił w kurii pismo,
w którym kategorycznie twierdził, że
jeśli zostanie aresztowany, to wszystkie jego zeznania nie są wiarygodne,
ponieważ będą wymuszone i mogą
być czynione pod wpływem tortur jak to było w wypadku Bpa Baraniaka czy Bpa Kaczmarka, których bronił osobiście.
Arcybiskup Chicago kard. Francis
Georg, który miał poczucie realizmu
kościoła amerykańskiego i eskalacji
przemocy antykatolickiej, stwierdził:
Ja prawdopodobnie umrę w swoim
łóżku, ale mój następca skończy
w więzieniu. Kolejny zaś biskup Chica-

www.RycerzeKolumba.com
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go będzie męczennikiem, który poniesie śmierć, zgładzony publicznie,
jak pierwsi chrześcijanie. Czy to jest
realna wizja? Cywilizacja antyreligijna
jest ze swej natury tolerancyjna wyłącznie dla swoich zwolenników, jak
wcześniej było z faszyzmem czy komunizmem. Dlatego my jako tolerancyjni, kiedy staniemy się mniejszością,
nie możemy liczyć na taką tolerancję.

o prześladowaniach. Zabijano ich
w imię postępu, wyzwolenia ludzkości
z ciemnoty i dla sprawiedliwości społecznej, a ateizm i komunizm stał się
nową państwową religią. Myślę, że
nasi pasterze razem z nami muszą
być na to gotowi, bo nie wiemy, czy
właśnie nie jesteśmy świadkami, jak
rodzi się i rozwija ten inny świat, a my
tylko tego jeszcze nie dostrzegamy
i nie przeczuwamy.

Gdyby w XX wieku rosyjskim prawosławnym biskupom ktoś powiedział, że będą publicznie krzyżowani, Ks. Wiesław Lenartowicz
paleni, rąbani i topieni, zapewne odrzuciliby taką możliwość, bo cerkiew
była filarem ładu społecznego. KilkaWszystkie katechezy
naście lat później wielu z nich zaznało
są dostępne na stronie
tego losu. Ich oprawcy nie mówili
www.RycerzeKolumba.com

5

Grudzień 2018

Rok VI/11 Nr 59

Praca formacyjna Rycerzy
Grudzień 2018

Styczeń 2019

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu]
Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę (...), a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała
ona okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś
między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona" (Ewangelia z dnia 23 grudnia, Łk 1, 39-40,
41b-42)

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się
niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: "Tyś
jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie" (Ewangelia z dnia 13 stycznia, Łk 3, 21-22)

"Z pośpiechem". Moi Bracia Rycerze, te dwa słowa
wiele nas uczą! Maryja wybrała się "z pośpiechem". Reszta jest historią. Maryja jest pierwszym Ewangelistą. Nie
marnuje czasu i z tą niesamowitą wieścią o zwiastowaniu
wypełnia polecenie odwiedzenia swojej kuzynki Elżbiety.
Moi Bracia, wiemy, że wiele spraw może nas przygnieść i
powstrzymać od przekazania dobrej nowiny innym tak
pośpiesznie i pilnie. Pan zna wszystkie nasze smutki, słabości, lęki i wymówki. Lecz mimo to zaprasza nas, byśmy
spojrzeli na naszą Matkę, Błogosławioną Dziewicę Maryję, i przyzywali jej wstawiennictwa. Bądźmy znani jako jej
niezawodni synowie, którzy podobnie jak ona niosą nowinę "z pośpiechem", zostawiając za sobą wszystko, co nam
to utrudnia.

Pomyślcie. Czy rzeczywiście patrzycie na siebie jako
na umiłowanych synów, w których Bóg "ma upodobanie"? Szczerze mówiąc, większość mężczyzn – również
piszący te słowa arcybiskup – przechodzi przez okresy, w
których nie odczuwamy, że nasz ojciec ma w nas upodobanie. Być może myślimy o sobie jako o człowieku, który
wszystko zawdzięcza tylko sobie i nic nie jest Mu dłużny.
Być może nie doświadczyliśmy miłości naszego ziemskiego ojca i sama idea bycia umiłowanym jest dla nas niedorzeczna. Być może zamiast autentycznych słów Jezusa
słyszymy "To jest mój syn krnąbrny, który mnie rozczarował". A jednak wiemy, że zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie i mamy udział w jego tożsamości umiłowanego
dziecka. Bycie umiłowanym synem jest fundamentem
naszej tożsamości. Oczywistym faktem jest to, że nasz
Ojciec Niebieski ma w nas upodobanie.

Wyzwanie Najwyższego Kapelana
Arcybiskupa Williama E. Loriego:

Wyzwanie Najwyższego Kapelana Arcybiskupa Williama E. Loriego:

W tym miesiącu wzywam Was do modlitwy przynajmniej jednej dziesiątki różańca każdego dnia. Często
znajdujemy się w sytuacjach, w których pojawia się temat
wiary, ale my wybieramy milczenie. W tym miesiącu wzywam Was również, abyście brali udział w tych rozmowach i dzielili się tym, co kochacie w katolickiej wierze.

W tym miesiącu wzywam Was do wsłuchania się w
Ojca Niebieskiego kierującego słowa "Tyś jest mój syn
umiłowany" osobiście do Was i do refleksji nad Waszą
tożsamością w nim. Polecam, byście, jeśli to możliwe,
uczynili to w trakcie adoracji. Ponadto wzywam Was,
abyście spędzili trochę czasu z kimś, kto kocha Was bezwarunkowo. Zapytajcie, dlaczego tak jest. Ich odpowiedzi
mogą Wam dać wgląd w namiastkę bezwarunkowej miłość Boga do Was.

na przyjście Jezusa. Spotkamy się
przy rodzinnym stole wigilijnym
i udamy się na Pasterkę. Świętować
będziemy kolejne Boże Narodzenie.
Życzmy sobie dobrego przeżycia czasu Adwentu i Świąt, abyśmy przybliżyli się do Jezusa i Jego Matki Maryi.

dzie istniało prawo pozwalające na
pozbawianie życia nienarodzonych
dzieci. Pamiętamy, że w czasie narodzin Jezusa małe dzieci również zginęły z ręki Heroda. To Święci Młodziankowie, których wspomnienie
przypada na 28 grudnia.

Przyjście na świat Jezusa przynosi
radość i nadzieję. To spełnienie obietnicy na przyjście Odkupiciela. Ale to
Zacni Bracia Rycerze,
też czas w którym giną niewinne
dzieci, mali chłopcy. Kiedy my będzieAdwentem rozpoczął się nowy rok
my jeść kolację wigilijną, w szpitalach
liturgiczny, a jeżeli adwent, to przede
i w klinikach aborcyjnych wciąż bęwszystkim roraty i czas oczekiwania

Następnie Święta Rodzina będzie
musiała uciekać przed Herodem i jego
żołnierzami, ale to nie znaczy,
że w obecnych czasach nie musimy
pilnować dzieci przed zagrożeniami,
nawet w szkołach. Jako rodzice musimy zwracać baczną uwagę na treści,

www.RycerzeKolumba.com
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jakie są przedstawiane w szkołach.
Podczas godziny wychowawczej, czy
też na dodatkowych zajęciach, zapraszane są różne organizacje. Czy wiemy, jakie ideologie są na nich przedstawiane? Ostatnio mieliśmy przypadki, które pokazują, że powinniśmy
mieć się na baczności.
Jako Rycerze Kolumba jesteśmy
solidarni z biskupami i księżmi. Dlatego ważne jest abyśmy otaczali modlitwą księży i biskupów, którzy stając
po stronie prawdy są oskarżani i atakowani przez wrogie środowiska.
Módlmy się również za kapłanów,
aby jednocześnie z głoszeniem Słowa
Bożego dawali nam przykład życia,
który zaprowadzi nas do Chrystusa.

Rok VI/11 Nr 59

- 16 grudnia – Trzecia Niedziela AdInformacja o wypożyczeniu - konwentu,
takt na e-mail:
- 23 grudnia – Czwarta Niedziela
Adwentu,

programy@rycerzekolumba.com

Zachęcamy do przekazywania da- 24 grudnia – Wigilia Bożego Na- rowizn na ochronę życia ludzkiego
rodzenia,
przez poniższy link:
- 25 grudnia – Boże Narodzenie,
- 26 grudnia – Św. Szczepana Męczennika, Drugi Dzień Świąt,
– 1655 r. Szwedzi odstępują od Jasnej Góry,

www.kofc.pl/przek/2017jaswdrodze
Vivat Jezus!
Rafał Szczypta
Dyrektor ds. Programowych
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

- 27 grudnia – Św. Jana Apostoła,

- 28 grudnia – Świętych MłodzianZachęcam do odprawienia Godzi- ków Męczenników,
ny Łaski, w dniu 8-go grudnia, o której poniżej pisze Brat Stefan.
- 30 grudnia – V Niedziela Miesiąca
Modlitwy Różańcowej,

Zacni Bracia!
Miesiąc grudzień jest obfity w wydarzenia Maryjne. Mając na uwadze
fakt szczególnej opieki Matki Bożej
nad Zakonem Rycerzy Kolumba, oddajmy się pod opiekę Niepokalanej.

8 grudnia - Święto Niepokalanego
- 31 grudnia – Świętej Rodziny, SylPoczęcia. W tym dniu o godz. 12:00,
wester,
prośmy Boga za Jej pośrednictwem
o potrzebne Łaski i dary Ducha Świę- 1 stycznia – Nowy Rok, Uroczy- 1 grudnia – Nabożeństwo Pierwtego. Maryja, która objawiła się
stość Świętej Bożej Rodzicielki
szych Sobót Miesiąca,
w Święto Niepokalanego Poczęcia,
Maryi,
8 grudnia 1947 r. włoskiej pielęgniarce
- 2 grudnia – Pierwsza Niedziela
Pierinie Gilli w Montichiari, powie- 3 stycznia – Najświętszego ImieAdwentu,
działa:
nia Jezus,

Ważne wydarzenia
na najbliższy czas

Życzę sobie, aby każdego roku

- 3 grudnia – Św. Franciszka Patro- 4 stycznia – Pierwszy Piątek Mie- w dniu 8 grudnia, w południe obchona Misji,
siąca,
dzono Godzinę Łaski dla całego świa- 4 grudnia – Św. Barbary, Barbór- 6 stycznia – Nabożeństwo Pierwka,
szych Sobót Miesiąca,
- 6 grudnia – Św. Mikołaja, Miko- 6 stycznia – Uroczystość Objawiełajki,
nia Pańskiego - Trzech Króli,

ta.

Dzięki modlitwie w tej godzinie,
ześlę wiele łask dla duszy i ciała.
Będą masowe nawrócenia.
Dusze zatwardziałe i zimne jak

- 7 grudnia – Pierwszy Piątek Miemarmur poruszone będą łaską Bożą
- 13 stycznia – Święto Chrztu Pańsiąca,
i znów staną się wierne i miłujące Boskiego,
- 8 grudnia – Uroczystość Niepoka- 21 stycznia – Dzień Babci,
lanego Poczęcia NMP,
- 9 grudnia – Druga Niedziela Adwentu, Św. Juana Diego,
- 10 grudnia – Najświętszej Maryi
Panny Loretańskiej,

- 22 stycznia – Dzień Dziadka,
- 25 stycznia – Nawrócenie Świętego Pawła Apostoła.

ga.

Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona.
Wkrótce ludzie poznają wielkość
tej Godziny Łaski.
Jeśli ktoś nie może w tym czasie
przyjść do kościoła, niech modli się w
domu.

Wystawa „Jaś w Drodze” utwier- 12 grudnia – Najświętszej Maryi dza dzieci, młodzież i dorosłych
Jak godnie przeżyć Godzinę ŁaPanny z Guadalupe, Patronki Ry- w tym, że człowiekiem jest się od po- ski?
cerzy Kolumba,
częcia.
Oto kilka wskazówek:

www.RycerzeKolumba.com
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Jeśli to możliwe, módl się w koZakon Rycerzy Kolumba wybrał
ściele, np. w miejscach wieczystej Ad- Matkę Bożą z Guadalupe na swoją
oracji Najświętszego Sakramentu, patronkę. Wykorzystajmy ten dzień
w czasie od 12:00 do 13:00.
na rozprzestrzenianie idei rycerstwa,
rozdajmy - za zgodą Księdza ProZacznij modlitwę od wzbudzenia
boszcza - obrazki z wizerunkiem naw sobie nadziei na spełnienie słów
szej Patronki. Niech, dzięki naszemu
Maryi, która obiecała skruszyć serca
zaangażowaniu, wzrasta jej kult także
zatwardziałych grzeszników.
w Polsce.
Módl się szczególnie za kapłanów,
28 grudnia - święto Świętych Młotakże tych, którzy porzucili Kościół,
dzianków
Męczenników.
Dekret
bo to o nich szczególnie prosi Maryja
śmierci dla niemowląt wydał Herod
w objawieniach w Fontanelle.
Wielki, król żydowski, kiedy dowieProś z wiarą o łaskę nawrócenia dział się od Mędrców podążających
dla zatwardziałych grzeszników!
za gwiazdą, że narodził się Mesjasz
oczekiwany przez naród żydowski.
Zachęć do tego nabożeństwa inne
Zachęcam do włączenia się w obchoosoby. Dziel się tą informacją oraz
dy święta Młodzianków Męczenniprzesłaniem Maryi!
ków, do modlitwy ekspiacyjnej za
W ten dzień szczególnie módl- grzech dzieciobójstwa i do uczestnimy się w intencji nawrócenia za- czenia w tym dniu w Mszach Świętwardziałych
grzeszników, tych, oraz do podjęcia dzieła Duchoa szczególnie kapłanów, którzy wej Adopcji Dziecka Poczętego.
porzucili swój stan. Takie jest boVivat Jesus!
wiem przesłanie, więcej, wręcz polecenie Maryi.
Stefan Weigel-Milleret,

i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (dzieci i dorosłych) - www.psouu.nowytarg.pl
Rada w Tarnobrzegu zorganizowała Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej, w którym udział wzięli - podbijając serca publiczności - podopieczni
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Tarnobrzegu. Było to
z pewnością pozytywne wydarzenia
zarówno dla nich, jak i widzów.
Rycerze wspierają też indywidualne osoby np. Rada 14955 z Częstochowy wsparła niepełnosprawną Julkę, organizując akcję zbierania nakrętek po napojach, których sprzedaż
pomoże w zebraniu funduszy potrzebnych Julce. Podobnie Rada
15649 z Rudy Śląskiej, która zbierała
nakrętki na potrzeby Łukasza i Bartka
– dwóch braci z Bytomia, którzy nie
widzą, nie słyszą i poruszają się na
wózkach.

Zachęcamy wszystkich Rycerzy,
jak i innych czytelników „Zbroi”, do
aktywności na rzecz osób niepełnosprawnych, gdyż wydaje się, że Pan
Bóg sprawił, że nawzajem siebie poNiepełnosprawność
trzebujemy, co mogą potwierdzać
głosy osób, które udzielając pomocy
Chciałbym przedstawić kilka ini- same jej niejako, choćby w wymiarze
cjatyw, które podjęli Rycerze Kolum- duchowym, doświadczyły.
ba w trosce o ludzi niepełnospraw- Tomasz Szymczak
nych.
Dyrektor ds Społeczności

Dyrektor ds. Obrony Życia
12 grudnia przypada święto Matki
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Bożej z Guadalupe w Meksyku. Przypomnijmy, że Matka Boża objawiła
się Aztekowi św. Juanowi Diego Cuauhtlatoatzinowi na wzgórzu Tepeyac
12 grudnia 1531 r. i przemawiała
w jego ojczystym języku nahuatl.
Jeśli przyjrzeć się bardzo uważnie
Jej wizerunkowi na tilmie Juana Diego,
można dostrzec, że Maryja jest brzemienna (wskazuje na to wysoko zawiązana szarfa; ponadto w kulturze
Indian brzemienne niewiasty przepasywały się czarną wstęgą). To szczególna zapowiedź, że Chrystus ma się
narodzić pośród ludzi Nowego Świata. Trudno też nie dostrzec innego
przesłania - przesłania przypominającego o świętości życia poczętego.
Brzemienna Maryja z Guadalupe jest
wyraźnym znakiem odczytywanym
przez obrońców życia dzieci nienarodzonych na całym świecie. To najstarsze objawienie Maryi i symbolika zawarta w Jej obrazie, przyczyniły się do
masowego przyjęcia wiary katolickiej
przez miejscową ludność.
Sanktuarium w Meksyku jest najczęściej odwiedzanym przez pielgrzymów miejscem na świecie. Przybywa
tu ponad 20 milionów pielgrzymów
rocznie.

www.RycerzeKolumba.com

Rycerze są od wielu lat jednym
z organizatorów/sponsorów PodkarWspomnienia wojenne
packiego Memoriału Sportowego im.
Wincentego Mochonia
Jana Pawła II w Stalowej Woli. Jest to
- odcinek 9
impreza sportowa, w której biorą
udział osoby pełno- i niepełnosprawne, a której zwieńczeniem jest wspólDo Jarosławia przyjechałem zarone przepłynięcie 9665 basenów, czyli śnięty i nieogolony, poszedłem do
tyle, ile dni trwał pontyfikat św. Jana fryzjera na ul. Kolejowej, który mnie
Pawła
II.
Więcej
informacji: ostrzygł, ogolił, u niego się też wyką-

www.memorialpapieski.pl

pałem, poczęstował mnie obiadem
i nic nie wziął ode mnie. Powiedział,
że poczytuje sobie to za zaszczyt, że
Nasi bracia z Rady im. Matki Bożej mógł mi pomóc.

Ludźmierskiej organizują Andrzejkowy Bal Charytatywny na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z
Upośledzeniem
Umysłowym
"Chatka" w Nowym Targu. Podczas
zabawy jest możliwość materialnego
wsparcia placówki. „Chatka” działa na
Podhalu i okolicach, pomaga w opiece

Kiedy przyszedłem do Tuligtów to
rodzice mnie nie poznali, bo słyszeli
że ja zginąłem pod Kijowem, były już
nawet odprawione msze za moją duszę.
Jak już poznaliśmy się to nastąpiła
wielka radość, że ja żyję,
8
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Po miesięcznym pobycie wróciłem
do swojej kompanii w okolicach Kijowa. Na Ukrainie były gospodarstwa
Kozackie tzw. chutory. Były to bardzo
duże majątki, około 100-200 dziesięcin. Taki przywilej nadał im car rosyjski: żołnierzem był dziadek, potem
ojciec, syn, wnuk itd.
Taki Kozak całe uzbrojenie miał
w domu, mimo że rząd Sowiecki to
zlikwidował ale u nich zawsze panował ten duch wojowniczy i mimo zakazu ciągle dużo broni u nich się znajdowało.
Byli to tzw. Kacabi. W każdym
domu w kącie był ołtarz, wszyscy
mężczyźni nosili długie brody i byli do
Polaków wrogo usposobieni.
Były tam bardzo żyzne, urodzajne
ziemie. Uprawiali głównie pszenicę,
kukurydzę, proso i owies, żyta tam
nie spotkałem. Taki gospodarz miał
6-10 koni, duże, silne, wszystkie czarne.
O dziwo, nie mieli dużo krów,
w takim chutorze były 2-3 krowy i to
bez obory. Im nie trzeba było mleka
bo ich głównym pożywieniem to była
kasza jaglana z mięsem, słonina, jaja
i czaj czyli herbata.
W takim gospodarstwie było 60100 świń, niezliczona ilość kur, tak, że
jaja można było znależć wszędzie.
Ponadto mieli bardzo dużo pni
pszczół. Były umieszczane takie kłody wysoko na drzewach i w nich były
pszczoły.
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Patrolowaliśmy okolice. W czasie
jednego z takich patroli sierżant Marek wraz z 5 żołnierzami, kiedy weszli
do ogrodzonego chutoru zastali tam
pełne podwórze Kawalerii Budionnego. Było tu ponad 200 koni i on potrafił opanować sytuację. Wszyscy
złożyli broń, kawalerzystów zebrał
a po konie przyszły dwie kompanie
z naszego pułku. Kawaleria Budionnego dawała nam się znaki, przewaga
liczebna nieprzyjaciela była duża, nas
tylko ratowało lepsze uzbrojenie
i duch bojowy.

z całą pewnością patrioci, artylerii
mieli bardzo mało, bo do rabunku nie
była im potrzebna, w walce nie bardzo się popisywali, tak, że oni ponosili
większe straty niż Bolszewicy, mieli
niepołączony front i gdyby nie nasze
wojska będące w drodze do polskiej
granicy to zniknęliby z powierzchni
ziemi. Nasza pomoc dla tych degeneratów była podyktowana potrzebami
naszej obrony, myśmy równali im
front i stoczyliśmy dużo bitew po
drodze, byliśmy nękani aż do granicy
polskiej. Na końcu naszej drogi do
granicy stoczyliśmy kilka bitew z KaStopniowo, lecz bardzo powoli,
walerią Budionnego i tak dotarliśmy
nasza armia poruszała się w kierunku
Kijowa, lecz było nas już mało. Część
zginęła w walkach, część zmarła
z powodu tyfusu plamistego i żółtaczki. Tak gdzieś w czerwcu 1920
roku dotarliśmy do Kijowa a lewe
skrzydło frontu było znacznie
w przodzie i dokąd byśmy doszli nie
wiadomo, ale w kraju stało się coś
poważnego, nawała wojsk bolszewickich wdarła się na północy przedzierając się na Warszawę, tak, że Ukraina
bolszewicka była frontem oddzielnym i to dywizje z Ukrainy wykonywały odwrót od Kijowa.
Około 20km od Kijowa odpoczywaliśmy i przyszedł rozkaz, aby każda
kompania zaopatrzyła się w żywność
na 10 dni. A kiedy zaopatrzyliśmy się
w żywność i po 4 dniowym odpoczynku, zaczęliśmy marsz do granicy
polskiej.

do Polski do Radziwiłława za Brodami
i tu po zabezpieczeniu się w żywność
mieliśmy odpocząć 2 dni. Nieprzyjaciel się nie pokazywał ale w Radziwiłłowie było słychać strzały z frontu, tu
była tylko jedna droga od strony nieprzyjaciela, która była dobrze obsadzona i strzeżona i my pakowaliśmy
Nasze miejsce na linii frontu zajęła
się już do marszu w kierunku Lwowa.
Armia Bałachowicza; armia ta rekrutowała się z wyrzutków społeczeń- Zdjęcie udostępnione nam na potrzeby publistwa, była to kupa grabieżców róż- kacji w Zbroi za pozwoleniem Pana Wojciecha
Mochonia, syna Wicentego Mochonia, żołnienych narodowości, ich głównym ce- rza I Wojny Światowej, bohatera i autentycznelem był rabunek. Napadali na boga- go świadka rodzącej się 100 lat temu II Rzeczytych ludzi i rabowali, co było warto- pospolitej.
ściowe.

Mimo, że przez te tereny przeszło
dużo różnych wojsk to miodu, jaj, słoniny i owsa dla koni tutaj nie brakowało. W okresie listopad – grudzień
to było u nich świniobicie, bito 6-10
sztuk takich po około 300kg i ładowano słoninę do beczek. Miód też
Przysłane przez
Umundurowanie to mieli różne,
trzymali w beczkach a jaja w kącie
część z naszych zapasów, była tu Brata Antoniego Kamińskiego
w koszykach.
przeważnie kawaleria, konie to mieli Dyrektora ds. Pielęgnowania
Tu zeszło nam prawie całe lato jakie zrabowali. Czasami spotykaliśmy Wartości Patriotycznych
i tak doszliśmy do Kijowa.
się z nimi, ale to byli ludzie niepewni,
myśmy im nie wierzyli. Nie byli to

www.RycerzeKolumba.com
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Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanie Poczętej
w Wąbrzeźnie
W poprzednim numerze zapoznaliśmy się z historią powstania i rozwoju jednego z największych na świecie
Sanktuariów Maryjnych w portugalskiej Fatimie. W bieżącym numerze
przybliżyć chcemy nasze lokalne
Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Wąbrzeźnie w diecezji
toruńskiej.
W albumie „Sanktuaria Maryjne
Diecezji Toruńskiej” wśród 10 miejscowości wymienione jest Wąbrzeźno.
.
„W parafii pw. Świętych Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie znajduje się obraz Matki Bożej
Niepokalanie Poczętej z około połowy XVII wieku w sukience metalowej
z XVIII wieku. Ręce Matki Bożej rozłożone, w prawej ręce lilia. Feretron
z obrazem Matki Bożej Wąbrzeskiej
został przewieziony z Kowalewa Pomorskiego w 1685 r. Założono wtedy
Bractwo Niepokalanego Poczęcia.
Obraz został otoczony wielką czcią,
doznawano tu szczególnych łask,
które notowane są do czasów obecnych. Biskup Opaliński w XVII wieku
obrał Matkę Bożą Wąbrzeską za patronkę diecezji chełmińskiej. Sanktuarium obecnie nabiera rozgłosu jako
miejsce Matki Bożej Brzemiennej.”
Znacznie więcej informacji o historii i rozwoju wąbrzeskiego sanktuarium dowiemy się z niżej zamieszczonego opracowania księdza kanonika dr Jana Kalinowskiego. Ksiądz Jan
jest Rycerzem Kolumba i od 2015 roku jest Kapelanem Rady 16262 im.
Sługi Bożego Bernarda z Wąbrzeźna.
W dniu 29 marca 2014 r. do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej
w Wąbrzeźnie pielgrzymowali Rycerze Kolumba z rodzinami z diecezji
bydgoskiej, włocławskiej i toruńskiej.

Ks. dr Jan Kalinowski

WĄBRZESKA KRÓLOWA
Cudowny wizerunek Matki Bożej
Niepokalanie Poczętej, namalowany
w połowie XVII wieku, otoczony był
czcią wiernych w oddalonym od Wąbrzeźna o kilkanaście kilometrów Ko-

www.RycerzeKolumba.com

walewie Pomorskim. Został on przeniesiony do wąbrzeskiej fary podczas
uroczystej procesji w 1685 roku. Zezwolił na to biskup Kazimierz Opaliński, biorąc pod uwagę potrzeby dynamicznie rozwijającego się w Wąbrzeźnie i słynącego na całą okolicę bractwa maryjnego.
Wiarygodni świadkowie, których
jeszcze przed wojną wypytywał wąbrzeski proboszcz ks. prałat Ksawery
Połomski zeznali, że ich przodkowie
przekazali im relację o niezwykłym
zjawisku, które
miało miejsce
w związku z uroczystym przeniesieniem Obrazu z Kowalewa do Wąbrzeźna. Pola stratowane przez rzeszę pielgrzymów towarzyszących tej
niezwykłej procesji, na drugi dzień
ponownie kwitły świeżymi kłosami.
Zbiory z tych łanów miały być obfitsze niż z innych pól.
W kronikach parafialnych odnotowane są także liczne uzdrowienia,
których doznali modlący się przed
wizerunkiem
Wąbrzeskiej
Pani.
Szczepan Pryba, gospodarz wąbrzeski zaświadczył, że jego ciężko chora
po porodzie żona, po ofiarowaniu
Matce Bożej odzyskała w cudowny
sposób zdrowie. Podobnie Julianna
Gutmann z Trzciana, w czasie choroby
oczu ofiarowała się Matce Najświętszej i wkrótce odzyskała wzrok.
Wdzięczna za tę łaskę, ofiarowała
srebrne wotum z wygrawerowanym
rysunkiem oka. Marianna Mroczkowska stwierdziła, że gdy jej dwuletni
synek cierpiał na postępującą opuchliznę a żadne lekarstwa mu nie pomagały, po ofiarowaniu go Matce
Bożej Wąbrzeskiej, wyzdrowiał. Natomiast Barbara Wiśniewska zeznała,
że jej syn Michał miał na czole czerwonego koloru wyrostek, którego
żadne zabiegi lekarskie nie zdołały
usunąć.
Powodowana
dziwnym
snem, w którym odnalazła wyraźne
wskazanie, by dziecko ofiarować
Matce Bożej Wąbrzeskiej, zamówiła
Mszę św. przed cudownym Wizerunkiem. Uczestniczyła w niej wraz ze
swym dzieckiem, a po tym fakcie wyrostek zaczął wyraźnie maleć, by

z czasem zupełnie zniknąć. W najnowszej historii Sanktuarium, również odnotowuje się łaski uzyskane za
pośrednictwem Matki Bożej Wąbrzeskiej. W nadsyłanej korespondencji
można znaleźć nie tylko prośby, ale
także podziękowania za uzyskane
zdrowie, dar rodzicielstwa, łaskę nawrócenia. Dowodem szczególnej czci
Matki Bożej Wąbrzeskiej są wota,
dawne i współczesne. Pod koniec lat
pięćdziesiątych, ówczesny proboszcz
podawał liczbę 150 zachowanych tabliczek wotywnych. Część z nich
w późniejszym czasie zaginęła. Wśród
zachowanych są wota w kształcie oka
lub kończyn, wyobrażające łaski wyzdrowienia. Są też wota figuralne, na
przykład przedstawiające postaci klęczące przed Matką Najświętszą, unoszącą się na obłokach. Nowsze wota
to najczęściej ryngrafy lub serca
w kolorach srebrnym lub złotym. Ze
złożonych w ostatnich latach przedmiotów ze złota sporządzono dla
Matki Bożej koronę.
***
Kult Matki Bożej w Wąbrzeźnie
jest zakorzeniony głęboko w religijnej
tradycji tutejszych mieszkańców. Wyraźna cecha tej religijności - maryjność przejawia się w powstających,
i począwszy od XVI wieku prężnie
działających przy tutejszym kościele
bractwach maryjnych (Literackie
i Niepokalanego Poczęcia NMP). Potwierdzeniem tego mogą być treści
zawarte w zachowanej XVII wiecznej
księdze Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP.
Inny przykład, to historia czci oddawanej Maryi w figurze, pochodzącej z ok. 1500 roku, przedstawiającej
Madonnę z Dzieciątkiem. Rzeźba zdobiła niegdyś wnętrze kaplicy w Zamku Biskupim w Wąbrzeźnie, a obecnie
znajduje się w bocznym ołtarzu naszego kościoła.
Z XVI wiecznych dziejów Parafii
mamy żywy przykład w osobie zmarłego w opinii świętości Sługi Bożego
Ojca Bernarda z Wąbrzeźna, który
wyruszając w świat w bardzo młodym
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wieku, wyniósł z domu przywiązanie
i wielką cześć dla Matki Bożej. Zainteresowani życiem Sługi Bożego nie
mają wątpliwości, że w wyborach
dróg życiowych kierował się miłością
do Maryi. Powyższe fakty, a także
dość dobrze udokumentowana historia kultu Matki Bożej Wąbrzeskiej
w łaskami słynącym obrazie, skłaniały mnie od początku mojej w tym
miejscu posługi duszpasterskiej (1992
r.), do podejmowania działań dynamizujących rozwój kultu, z równoczesnym myśleniem o ewentualnej koronacji cudownego Wizerunku. W tym
temacie bliski jest mi jeden z moich
poprzedników, ks. proboszcz Józef
Kowalski, który w latach powojennych czynił starania o spopularyzowanie i ożywienie wąbrzeskiego
ośrodka czci Matki Bożej. Niestety,
jego posługa przypadła na czasy stalinowskie, przejawiające się różnymi
formami walki z Kościołem. Komunistyczne władze zakazały jakiejkolwiek działalności wszelkim religijnym
stowarzyszeniom, m. in. Bractwu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny. Kult Matki Bożej, chociaż bardzo mocno ograniczony, mimo to przetrwał, chociażby w modlitewnych spotkaniach Kół Różańcowych i w prywatnych formach pobożności.
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właściwy sposób dla zabezpieczenia
ciągłości kultu. W bardzo trudnym
dla Kościoła okresie Kulturkampf'u,
gorliwym czcicielem Matki Bożej był
ks. proboszcz Ksawery Połomski, a po
I wojnie światowej do ożywienia kultu
Matki Bożej przyczynił się znacznie
ks. proboszcz Jan Zakryś.

Po II wojnie światowej różnymi
inicjatywami na tym odcinku wykazał
się wspomniany już proboszcz
ks. kanonik Józef Kowalski, a w czasach nam bliższych ks. proboszcz kanonik Alojzy Werner Kreft. Zajął się
on m.in. odnowieniem obrazu Matki
Bożej Wąbrzeskiej (1971 r.). Podjęta
wówczas, dość kontrowersyjna decyzja o wyjęciu obrazu z rokokowego
feretronu i umieszczeniu go w prostokątnej ramie, bez możliwości noszenia go odtąd w procesji, mogła
wpłynąć na osłabienie pewnych form
kultu, jednakże patrząc od drugiej
strony, zabieg ten niewątpliwie przyczynił się do lepszego zabezpieczenia
cudownego Wizerunku. Należy ponadto zauważyć, że po zdjęciu z obrazu srebrnej szaty i odsłonięciu pierwotnej warstwy malarskiej, okazało
się, że wąbrzeska ikona przedstawia
Matkę Bożą w stanie brzemiennym.
Gdy po około dwudziestu latach, od
tego faktu przybyłem do Wąbrzeźna
w charakterze proboszcza, nie mia***
łem wątpliwości, że muszę uczynić
wszystko, by cześć dla Wąbrzeskiej
Od bardzo dawna, wąbrzescy proPani mogła zajaśnieć nowym blaboszczowie, każdy na swój sposób
skiem.
dbali o należyty kult Matki Bożej
i o jego rozwój. Zależnie od uwarun***
kowań historycznych, występowały
Szeroki jest zakres działań podejokresy wzrostu lub zahamowania tej
mowanych w parafii, zarówno na
formy pobożności, o czym świadczą
płaszczyźnie czysto duszpasterskiej
zawarte w księdze Bractwa Niepokajak i administracyjnej. Muszę przylanego Poczęcia NMP sprawozdania
znać, że zawsze priorytetowo były
z działalności konfraterni. Trzeba patraktowane te tematy, których realimiętać, że następowały po sobie: zazacja mogła mieć wpływ na ożywiebory, odzyskanie niepodległości, wojnie przy naszym kościele kultu Matki
ny światowe, okupacja, wyzwolenie
Bożej. Znajdowało to odzwierciedlei okres komunizmu. Niekiedy potrzenie w homiliach, w doborze rekolekba było głębokiej wiary i nie małej,
cjonistów, podczas spotkań formacyjduszpasterskiej odwagi, by znaleźć
nych, a także w publikacjach praso-
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wych i książkowych. W promowaniu
Sanktuarium pomogło nam w sposób
znaczący Radio Maryja (Audycje
w toruńskiej rozgłośni, transmisje
radiowe dni: "Świętości Życia"
i "Obrony Życia"). Sierpniowe odpusty
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny były organizowane w taki sposób, by brała w nim udział w sposób
aktywny i zaangażowany, jak najliczniejsza rzesza wiernych, przygotowanych przede wszystkim duchowo,
poprzez rekolekcje, misje, pielgrzymki
i nabożeństwa maryjne. Przy różnych
okazjach wręczaliśmy parafianom
i pielgrzymom przygotowane pamiątki, obrazki z wizerunkiem Matki Bożej
Wąbrzeskiej i foldery mówiące o bogatej historii kultu maryjnego w Wąbrzeźnie. Fenomenem 400-letniego
kultu Matki Boże j w naszym ośrodku
zainteresował się również pasterz
nowopowstałej Diecezji Toruńskiej,
Ks. Biskup Andrzej Suski, który podczas podniosłej uroczystości w dniu
21 lutego 1993 roku dokonał wznowienia działalności Bractwa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. Przyjmując do Konfraterni
100 nowych członków, równocześnie
sam wstąpił w jej szeregi. Przy tej
okazji Ks. Biskup dokonał wpisu do
zachowanej,
siedemnastowiecznej
księgi brackiej. Tekst ten potraktowaliśmy w sposób szczególny, jako oficjalne przyzwolenie dla naszych poczynań i wyznaczenie kierunku dla
działalności duszpasterskiej przy wąbrzeskim sanktuarium.
.
"Matce Bożej Brzemiennej z Wąbrzeskiego Sanktuarium, piastunce każdego życia ludzkiego, zawierzam odnowioną dziś działalność Bractwa
Niepokalanego Poczęcia N. M. P., aby
krzewiąc kult maryjny według swoich
prastarych tradycji czterech stuleci,
tworzył zarazem w społeczeństwie
klimat przyjazny życiu i otwarty na
życie. Wznawiam działalność Bractwa
i wszystkim jego członkom z serca
błogosławię + Andrzej Suski Biskup
Toruński Członek Bractwa.”
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Rycerze Kolumba w Sierakowicach
Dobre początki...

nanie elewacji oraz prac porządko- cele charytatywne poprzez sprzedaż
wych wokół kościoła i plebanii. Po koszulek z logo naszej parafii.
Jesteśmy nową Radą Rycerzy Kotrzech miesiącach prac nasz drogi
lumba
17030,
która
powstała
Do zaplanowanych działań w najKapłan mógł wreszcie zamieszkać
w czerwcu br. w Sierakowicach.
bliższym czasie należą: przygotowaw godnych warunkach.
W tym krótkim czasie staraliśmy się
nie świątecznej pomocy charytatywangażować w wiele lokalnych inicjaW dniach 5-6 października brali- nej dla osób najuboższych w naszej
tyw. Niewątpliwie jednym z naszych śmy udział w Ogólnopolskiej Piel- gminie oraz odbudowa krzyża przy
głównych sukcesów jest pomoc na- grzymce Rycerzy Kolumba na Jasną jednej z ulic. Nasza Rada podjęła rówszemu Bratu Ks. Michałowi Kempie. Górę. Grupie 38 pielgrzymów prze- nież decyzję o organizacji lokalnej
Ks. Michał przez ostatnie 5 lat był wodniczył Kapelan naszej rady Ekstremalnej
Drogi
Krzyżowej
wikariuszem w naszej Parafii św. Mar- Ks. Proboszcz Tadeusz Knut. Wspól- (40km).
cina w Sierakowicach. Dekretem bi- nie z Nim mieliśmy okazję porozmaPodjęte inicjatywy przynoszą
skupim został mianowany probosz- wiać bezpośrednio z Najwyższym
wspaniałe owoce nie tylko w postaci
czem parafii w Dobieszewie. Potrze- Rycerzem Carlem Andersonem i jego
dobra, które możemy nieść, ale rówba stworzenia plebanii zmobilizowała Małżonką Dorian. Usłyszeliśmy wiele
nież w ilości mężczyzn, pragnących
nas do podjęcia pierwszej wspólnej ciepłych słów zachęty w rozwijaniu
do nas dołączyć. Obecnie Rada liczy
inicjatywy przebudowy i generalnego naszej nowo utworzonej Rady.
48 mężczyzn, a 29 listopada oczekuremontu dostępnego budynku. Nasi
Uczestniczyliśmy także w Mar- jemy na przyjęcie kolejnych 12. Oby
Bracia wykorzystując swój własny
szach dla Życia w Sierakowicach i Koł- Pan Jezus wciąż obdarzał nas tak
potencjał i zdolności wykonali więkczygłowach. Wzięliśmy udział w or- wspaniałymi łaskami.
szość prac: budowa konstrukcji daganizacji przemarszu dzieci przez nachowej, instalacji elektrycznej i cenVivat Jezus!
szą miejscowość na Bal Wszystkich
tralnego ogrzewania, prace wykońŚwiętych oraz w zorganizowaniu ob- Przemysław Zaborowski
czeniowe pomieszczeń, w tym wypochodów Dnia Niepodległości. Włącza- Wielki Rycerz Rady Nr 17030
sażenie kuchni oraz łazienek, wykomy się również w zbiórki środków na w Sierakowicach

Gościniec poprzez czas i przestrzeń
Czym jest Gościniec poprzez
czas i przestrzeń?
Gościniec... to rodzinna gra przygodowa osadzona w starożytnym,
pełnym tajemnic świecie w czasach
pierwszego Bożego Narodzenia. Dostarcza nie tylko emocjonującej rozrywki - jest również pomocą w edukacji
zintegrowanej
(wiedzaumiejętności-talenty-wartości), formacji wartości katolickich i ewangelizacji.
Patronem tej niezwykłej gry jest
Archanioł Rafał (dosłownie); to on
umożliwia wyprawę poprzez czas
i przestrzeń na spotkanie ze Świętą
Rodziną. Wyprawę, która w opiera się
na współpracy i wspieraniu się, kreatywności i humorze oraz na rzeczywistych wyzwaniach. Z jednej strony
jest to wciągająca gra, z drugiej
- prawdziwe i osobiste przeżycie. Tak Strona internetowa gry:
jak i samo spotkanie ze św. Marią, www.gragosciniec.pl
św. Józefem i Dzieciątkiem. O ile,
oczywiście, uda się sprostać wyzwa- Profil na fb: gragosciniec
niom Gościńca.
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II POLSKA EDYCJA GRY
To już druga polska edycja,
a w pudełku znajdują się dwie gry:

Ścieżka

Archanioła

Rafaela

(interaktywny, pełen humoru quiz)
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Gościniec poprzez czas i przeo wyniku gry decydują decyzje, GOŚCINIEC... W POLSCE I W USA
strzeń (kooperacyjna gra przygodo- zdolności i zaangażowanie graczy;
W 2017 roku, „Gościniec” jako
wa)
W pudełku znajduje się również
tzw. Szybki Start (1 kartka) do gry
Gościniec poprzez czas i przestrzeń,
dzięki któremu rozpoczęcie gry jest
szybkie i proste. Osoby posiadające
grę z edycji premierowej mogą bezpłatnie pobrać ten materiał ze strony
internetowej gry wraz z instrukcją
umożliwiającą rozgrywanie Ścieżki
Archanioła Rafaela.
CO WYRÓŻNIA GOŚCINIEC...
jest zakorzeniony w kulturze
chrześcijańskiej i jej wartościach;
w intrygujący sposób wplata
w rozgrywkę postacie i wątki biblijne;
to prawdziwa przygoda w domu
z realnymi wyzwaniami ciała, ducha
i umysłu;
to gra na wiele razy – 8 przygód,
32 scenariusze, setki możliwości;
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pierwsza w historii gra uzyskał
im większa rozpiętość wieku grauznanie, patronat i rekomendację
czy, tym ciekawsza rozgrywka
Komisji Episkopatu Polski, Zespołu
CZEMU POWSTAŁ GOŚCINIEC?
ds.
Nowej
Ewangelizacji
Widząc jak otaczający nas świat (rekomendacja jest dostępna na strostara się wypaczyć i ośmieszyć bliskie nie www gry). Gra uzyskała również
nam wartości, uznaliśmy, że potrze- rekomendację kardynała Kazimierza
bujemy narzędzia, które pomoże na- Nycza, bp. Marka Solarczyka, dyrekszym
własnym
d z i e - torów szkół katolickich oraz szeregu
ciom doświadczyć wartości cywili- innych osób duchowych i świeckich.
zacji łacińskiej oraz kultury i tradycji chrześcijańskiej w osobistej
i emocjonującej formie. Dlatego
W tym samym roku pojawiła się
właśnie wybraliśmy gry scenariuszo- też anglojęzyczna wersja „Gościńca”
we. Umożliwiają one nie tylko atrak- – „The Road to Bethlehem”, a żona
cyjną i emocjonującą rozrywkę - są i ja byliśmy dwukrotnie zaproszeni do
zarazem metodą, która jest w stanie programu największej na świecie tepołączyć wszystkie pokolenia rodziny lewizji katolickiej EWTN z siedzibą
we wspólnym, wartościowym do- w USA, gdzie opowiadaliśmy o naświadczeniu.
szym dziele. Amerykańska wersja gry
była prezentowana przez nas m.in. na
Do stworzenia gry wykorzystalikonferencji amerykańskich katolicśmy nie tylko nasze doświadczenie kich homeschoolerów (IHM Confewspierało nas również kilkadziesiąt
rence, Fredricksburg, Virginia, USA)
osób – małżeństwa, młodzież, pedaw czerwcu tego roku.
godzy, księża i katecheci.
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