Styczeń 2019

www.RycerzeKolumba.com

Rok VII/1 Nr 60

Styczeń 2019

Słowo Delegata Stanowego
Katecheza
Praca formacyjna Rycerzy
Ogłoszenia programowe
Ogłoszenia członkowskie
Konkursy członkowskie
O Bożym i naszym planowaniu
Sanktuarium Maryjne w La Salette
Wspomnienia wojene Wincentego Mochonia

Rok VII/1 Nr 60

3
4
5
5
6
7
8
9
10

ZBROJA
jest
e-biuletynem
informacyjnym
wydawanym
przez Radę Stanową Rycerzy
Kolumba w Polsce. Bezpłatnie
można go pobrać ze strony internetowej:
www.RycerzeKolumba.com
•••
Redaktor Naczelny:
br. Tomasz Wawrzkowicz KofC

Delegat Stanowy

Redakcja:
ks. Wiesław Lenartowicz KofC
br. Krzysztof Orzechowski KofC
br. Tomasz Adamski KofC
br. Bartosz Amroziewicz KofC
br. Piotr Ładoś KofC
E-mail:
zbroja@rycerzekolumba.com

Prześlij materiały
do nowego numeru
Prosimy o przesyłanie materiałów do kolejnego numeru.
Do tekstu prosimy załączać
jedno zdjęcie o wyższej rozdzielczości (w przeciwieństwie do
materiałów przesyłanych do
publikacji w serwisie internetowym, gdzie może być więcej zdjęć
i powinny mieć szerokość 1200
pikseli).
Materiały do e-biuletynu prosimy
przesyłać na adres e-mail:

zbroja@rycerzekolumba.com

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i poprawiania przesłanych materiałów!

www.RycerzeKolumba.com

2

Styczeń 2019

Rok VII/1 Nr 60

Słowo Delegata Stanowego
dnia zostajemy wezwani, aby nieść
światu orędzie Betlejem – ogłaszać
„radość wielką”: »Odwieczne Słowo,
Bóg z Boga, Światłość ze Światłości«,
stało się ciałem i zamieszkało między
nami (por. J 1, 14).”

Czcigodni Księża Kapelani,
Zacni Bracia Rycerze,
Za nami czas rodzinnych spotkań
przy wigilijnych i świątecznych stołach, czas radości podczas zabaw sylwestrowych. Nie zapominajmy jednak, że w żłóbku betlejemskim odnajdujemy Syna Bożego, który przyszedł
na świat, aby nas zbawić. Czasem
w natłoku spraw i przedświątecznej
krzątaniny zatracamy sens Świąt Bożego Narodzenia. Niech narodzony
w stajence Syn Boży narodzi się
w nas, abyśmy prowadzeni Słowem
Pana Jezusa osiągnęli jedyny cel naszego życia, czyli zbawienie. Tego
życzę wszystkim Braciom w Rycerstwie. Bądźmy głosicielami Słowa
Bożego, niech dzieła realizowane
przez Rycerzy Kolumba będą zachętą
dla kolejnych mężczyzn, aby w rycerstwie odnaleźli swoją Drogę do Zbawienia. W homilii wygłoszonej dnia
10 grudnia 2002 roku w Watykanie
Ojciec Święty Jan Paweł II mówił: „Nie
potrafimy zbawić się o własnych siłach. Potrzebujemy pomocy z niebios.
W Bożym Narodzeniu dokonuje się
ten sam cud miłości: Bóg staje się
jednym z nas, by pomóc nam w odnalezieniu drogi prowadzącej do szczęścia i zbawienia.” W Betlejem, 22 marca 2000 roku, Ojciec Święty mówił:
„W sercach chrześcijan każdy dzień
jest Bożym Narodzeniem. Każdego

www.RycerzeKolumba.com

Za nami już także pierwsze półrocze rycerskiego Roku Bratniego. Był
to czas realizacji przez Rady Lokalne
bardzo wielu Dzieł Miłosierdzia. Docieraliśmy do najbardziej potrzebujących, których czasami trzeba było
wyszukać i podać im pomocną dłoń.
Dziękuję Braciom z całej Polski za tę
piękną rycerską postawę. Dziękuję
Księżom Kapelanom za duchowe
wsparcie w codziennej rycerskiej działalności. Dziękuję Funkcjonariuszom
Stanowym, Opiekunom Rejonów,
Delegatom Rejonowym, Wielkim Rycerzom i wszystkim Braciom za tak
wspaniałą działalność.

nie z Tygodnikiem „Niedziela” rozpoczynamy akcję charytatywną mającą
na celu zbieranie kolejnych funduszy
na ten sam cel.
Podczas peregrynacji zbieramy
również dary rzeczowe, które
w uzgodnieniu z Pasterzami Diecezji,
Caritas czy Kapelanami należy przekazać na potrzeby występujące
w poszczególnych Diecezjach. Dary
można przekazywać np. do noclegowni, domów samotnej matki, domów dziecka, domów albertyńskich
czy innych ośrodków pomocy potrzebującym. Każdy, nawet najmniejszy
dar pomnożony przez ilość Rad Lokalnych i parafii na całym świecie
przyniesie ogromny dar serca dla najuboższych i naszych Braci Chrześcijan.
W rozważaniach Ks. Jana Twardowskiego możemy znaleźć takie oto
słowa: „Najczęściej chcemy miłosierdzia dla siebie. Chcemy, żeby nas rozumiano, przebaczano nam grzechy,
słabości. Litujemy się nad sobą. (…)
Człowiek potrafi litować się nad sobą,
chce miłosierdzia dla siebie, a mamy
być miłosierni dla innych. Misericordia, to znaczy: współczucie, litość,
miłosierdzie. Obyśmy umieli żyć miłosierdziem, nie tylko tęsknotą za
miłosierdziem dla nas.”

W październiku spotkaliśmy się na
Jasnej Górze, gdzie pod przewodnictwem Kapelana Stanowego Ks. Abp.
Wacława Depo modliliśmy się i kolejny już raz zawierzyliśmy nasz Zakon
Matce Bożej Częstochowskiej. Tegoroczna pielgrzymka była okazją do
bezpośredniego spotkania z Najwyższym Rycerzem Carlem Andersonem
i Jego małżonką Dorian. Przywiezione
dary dla podopiecznych Stowarzyszenia Małych Stópek były wyrazem
Niech słowa Ks. Twardowskiego
wewnętrznej potrzeby realizacji Dzieł
będą drogowskazem w codziennym
Miłosierdzia. „Wiara przez Uczynki”
życiu każdego Rycerza Kolumba.
to program każdego Rycerza na całym świecie.
W grudniu rozpoczęliśmy kolejny
Vivat Jezus!
Program Modlitewny, peregrynację
Obrazu Matki Bożej Orędowniczki
Tomasz Wawrzkowicz
Prześladowanych Chrześcijan. Obraz
Delegat Stanowy
Matki Bożej peregrynował będzie
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
przez najbliższe dwa lata we wszystkich Jurysdykcjach Rycerzy Kolumba
na świecie. Podczas peregrynacji
zbieramy dary finansowe, które przekażemy dla prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Tym
samym dołączamy się do Dzieła realizowanego od kilku lat przez Radę
Najwyższą i Rycerzy z USA, Kanady
i innych krajów, w których działają
Rycerze Kolumba. W styczniu wspól3

Styczeń 2019

Rok VII/1 Nr 60

Katecheza Kapelana
Kapłani nie działają w zastępstwie
Jezusa, ale w Jego Imię i mają być Nim
wobec świata. Ta tajemnica ujawnia
Świadectwo wiary kapłanów
się najwyraźniej w Eucharystii, kiedy
kapłan wypowiada słowa „To jest
Według nauczania Kościoła kato- Ciało Moje”.
lickiego, stan kapłański jest władzą
„Sacerdos et pontifex” – to Kaustanowioną przez Jezusa, w której płan składający ofiarę Chrystusa
działa On sam.
i budowniczy mostów, łączący ludzi

Katecheza 77

Kapłaństwo jest Sakramentem,
który
został ustanowiony przez
Chrystusa.
To Chrystus wybiera
sobie uczniów ze świata i daje im
uprawnienia kapłańskie:
„Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (Jan 20,21), władzę nauczania
i udzielania Chrztu świętego: „Idźcie
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu”(Mt 28,19), władzę
sprawowania Ofiary św.: „To czyńcie
na Moją pamiątkę”(Łk 22,19) i moc
odpuszczania grzechów: „Weźmijcie
Ducha Świętego! Którym odpuścicie
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,23). Te łaski i uprawnienia
Apostołowie przekazali swym następcom w chwili udzielania im Sakramentu Kapłaństwa.
Pan Jezus wybrał mężczyzn, by
utworzyć kolegium Dwunastu Apostołów, i tak samo czynili Apostołowie, gdy wybierali swoich współpracowników, którzy mieli przejąć ich
misję. Kolegium Biskupów, z którym
prezbiterzy są zjednoczeni w kapłaństwie, uobecnia i aktualizuje aż do
powrotu Chrystusa kolegium Dwunastu.
Historia dwóch tysięcy lat Kościoła pokazuje, jak ewoluowało kapłaństwo w miarę rozwoju Kościoła. Choć
zmieniał się charakter tej posługi, to
niezmienne pozostały opisane wyżej
zasady ustanowione przez Chrystusa
i Apostołów.

www.RycerzeKolumba.com

wości o polskich czy ewangelicznych
nazwach. Za swoją wierność i patriotyzm kapłani zsyłani są do syberyjskich łagrów, gdzie dalej pełnią swoją
posługę. Szczególnym świadectwem
jest ich męczeństwo w czasie drugiej
wojny światowej, w tym postawa absolutnej wierności kościołowi nawet
za cenę życia, czego przykładem może być ich męczeństwo w obozie koncentracyjnym w Dachau k. Monachium. Hitlerowcy i komuniści zamordowali ponad 2500 polskich duchownych.

z Bogiem. Choć rola kapłaństwa wynika przede wszystkim z łączności
i pełnej współpracy z biskupem, kiedy
to kapłan wyręcza biskupa w sprawowaniu Eucharystii, głoszeniu Słowa
i posłudze charytatywnej są najbliżej
Dziś wojna o człowieka toczy się
kapłańskiego Ludu Bożego. Jak pisze na linii interpretacji wolności i moralPapież Franciszek „pasterz musi znać ności, dlatego kapłani stojąc na straży
zapach swoich owiec”.
prawdy, wolności i moralności stają
się obiektami szczególnego ataku. To
„Kapłan z ludu wzięty, dla ludu
oni są bowiem przeszkodą w całkowijest ustanowiony w sprawach odnotym zapanowaniu nad człowiekiem
szących się do Boga (Hbr 5,1). Kapłan
i jego duszą. Z wykorzystaniem środwięc ma bardzo szczególną rolę duszków masowego przekazu są obiektapasterską: ma być blisko owiec, znać
mi pełnej nienawiści kampanii oczerich sytuację i rozumiejąc ją, w zastępniania i zniesławiania.
stwie biskupa pełnić jego rolę.
Musimy pamiętać, że tylko miłość
Dlatego w historii Kościoła los kaChrystusa może stawić opór złu.
płanów odzwierciedla sytuację Ludu
W naszej wierze musimy troszczyć się
Bożego. Każde historyczne doświado czyste serca, aby Bóg mógł w nas
czenie dotykające wiernych, dotyka
działać. To kapłani mają dotrzeć ze
także kapłana i to często w spotęgoswoja miłością do największych
wany sposób. To kapłan bowiem togrzeszników i do tych, którzy nas niewarzyszy swoim wiernym w dzielenawidzą, aby doprowadzić ich do naniu ich losu. Każdy tragiczny czas
wrócenia. „Zdobądźmy się zatem –
prześladowań, czy władzy reżimów
pisał Jan Paweł II – na pokorę i odwapostrzega kapłana jako szczególnego
gę modlitwy i postu, aby sprowadzić
wroga swojej władzy. Kapłan bowiem
Moc z wysoka, która obali mury oszubroni zawsze dobra jednostki, szczestwa i kłamstwa i wzbudzi w ich sergólnie tej najsłabszej i bezbronnej.
cach postanowienia i zamiary inspiroStoi na straży prawdy. Tak było
wane cywilizacją życia i miłości (EV).
w Meksyku czy Hiszpanii, tak było
w środkowo-wschodniej Europie.
W historii Kościoła w Polsce kapłan towarzyszy swoim wiernym
w ich losie. Jest z ludźmi, kiedy całe
wioski z Polski emigrują do Ameryki
„za chlebem”. Tam powstają polskie
parafie i charakterystyczne miejsco-

Ks. Wiesław Lenartowicz

Wszystkie katechezy
są dostępne na stronie
www.RycerzeKolumba.com
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Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus takJezus rzekł do Szymona: "Nie bój się, odtąd ludzi
że przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się będziesz łowił". I przyciągnąwszy łodzie do brzegu,
niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci ciele- zostawili wszystko i poszli za Nim. (Ewangelia z dnia
snej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: "Tyś 10 lutego, Łk 5, 10-11)
jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie" (Ewangelia z dnia 13 stycznia, Łk 3, 21-22)
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:
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.

„Zostawili wszystko i poszli za Nim". Moi Bracia, te
słowa szokują mnie za każdym razem, gdy je czytam lub
słyszę. Musimy szczerze przyznać, jak ciężko jest zostawić wszystko i iść za Jezusem. Jesteśmy dobrzy w zabieraniu ze sobą różnych rzeczy, gdy idziemy za Nim – naszą
dumę, dobra materialne, pragnienie władzy, wygodę
i przyjemność. Próbujemy ciągnąć za sobą cały ten ciężki
bagaż, a czasami próbujemy przemycić jeszcze małe drobiazgi, by zabrać je ze sobą. Mogą to być nasze błądzące
spojrzenia, temperament, krytykanctwo lub pracoholizm.
Ale Jezus i Jego uczniowie przemieszczają się lekko. On
zaprasza nas, byśmy wszystko zostawili i szli za Nim. Doświadczmy tej autentycznej wolności bycia uczniem –
wolności, która otwarcie kroczy z naszym Panem, która
jest wolna od wszystkiego, co ją krępuje.
Wyzwanie Najwyższego Kapelana Arcybiskupa Williama E. Loriego:
W tym miesiącu wzywam Was do tego, byście dołączyli do innych katolickich mężczyzn, którzy starają się
"zostawić wszystko i iść za nim". Dołączcie do nich na
chwilę modlitwy i doświadczenia wspólnoty oraz zachęty,
być może na spotkaniu Rycerzy, może podczas śniadania
lub posiłku po pracy. Ponadto wzywam Was do bycia
otwartym wobec brata w Chrystusie na temat jakiejś sfery swojego życia, w której masz trudności. "Zostawić
wszystko" oznacza również, że musimy także pozostawić
nasze pozory i spotkać się jako prawdziwi bracia.

Najświętsza ma zawsze w Swej opiece. Życzę Wam zdrowia - choć nie
ono jest najważniejsze, życzę radości
- ale takiej prawdziwej, życzę szczęścia - ale tego nieprzemijającego, życzę pokoju - ale tego opartego na
Prawdzie. Życzę nam, by ten rok
przybliżył każdego z nas do Boga, do
spotkania Boga, trwając nieustannie
w Łasce Uświęcającej.
Zacni Bracia Rycerze,

Okres Bożonarodzeniowy jest
wspaniałym czasem, kiedy możemy
przyjmijcie najlepsze życzenia na
rozważać to wielkie i niesamowite
nowy 2019 rok. Niech Bóg Wam i Wawydarzenie, gdy to Sam Bóg zstąpił
szym Rodzinom błogosławi, a Matka

www.RycerzeKolumba.com

na ziemię jako Małe i Bezbronne
Dziecię. Nie miał lekko, nie miał wygód, musiał uciekać przed śmiercią
z rąk Heroda. Ale miał rodziców, którzy go chronili. Módlmy się za dzisiejszych rodziców, by zawsze chronili
swoje dzieci przed śmiercią. Często
śmiercią przed urodzeniem.
To czas organizowani Orszaków
Trzech Króli i czas śpiewania kolęd.
Wychwalajmy i dziękujmy Bogu za to,
że przyszedł do nas, by nas odkupić
i uczmy się troską otaczać rodzące się
życie.
5
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Ważne wydarzenia
na najbliższy czas
– 1 stycznia – Nowy Rok, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Maryi,
– 3 stycznia – Najświętszego Imienia Jezus,
– 4 stycznia – Pierwszy Piątek Miesiąca,
– 5 stycznia – Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca,
– 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli,
– 13 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego,
– 21 stycznia – Dzień Babci,
– 22 stycznia – Dzień Dziadka,
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– 25 stycznia – Nawrócenie Świętego Pawła Apostoła,
– 1 lutego – Pierwszy Piątek Miesiąca,
– 2 lutego – Święto Ofiarowania
Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej,
– Nabożeństwo Pierwszych Sobót
Miesiąca,
– 11 lutego – Najświętszej Maryi
Panny z Lourdes – Światowy Dzień
Chorego,
– 14 lutego – Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy, Św.
Walentego,
– 15 lutego – Błogosławionego Michała Sopoćko, ojca duchowego
Św. Faustyny,
– 20 lutego – Świętych Franciszka i
Hiacynty – Pastuszków z Fatimy,

Wystawa „Jaś w Drodze” pokazuje dzieciom, młodzieży i dorosłym
to, że człowiekiem jest się od poczęcia. Informacja o wypożyczeniu - kontakt na e-mail:

programy@rycerzekolumba.com
Zachęcamy do przekazywania darowizn na ochronę życia ludzkiego
przez poniższy link:

www.kofc.pl/jaswdrodze
Vivat Jezus!

Rafał Szczypta
Dyrektor Stanowy ds. Programowych
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

nież o tym, że pomogliśmy komuś
Dzięki zaangażowaniu i staraniom
stać się lepszym katolikiem, lepszym wielu Kapłanów i Braci Rycerzy, z romężem, lepszym ojcem i lepszym ku na rok, z miesiąca na miesiąc, liczobywatelem…".
ba Rycerzy Kolumba w Polsce stale

„Bracia: Pan niech pomnoży was
liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby
serca wasze utwierdzone zostały
w nienagannej świętości wobec Boga,
ojca naszego, na przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze wszystkimi
Jego świętymi. [1 Tes 3, 12 – 4, 2].
Grudniowe Spotkanie Półroczne
Rady Stanowej z udziałem Delegatów
Rejonowych odbyło się w Domu Rekolekcyjnym w Porszewicach k. Łodzi
i poświęcone było przede wszystkim
sprawom dotyczącym utrzymania
i rozwoju członkostwa w Polsce. Na
wielkie znaczenie członkostwa dla
prawidłowego funkcjonowania Rad
lokalnych nieustannie zwraca uwagę
Najwyższy Rycerz Carl Anderson.
W jednym ze swoich przemówień tak
mówił: „…Aby stale rosły nasze możli-

wości działania dobroczynnego potrzebny jest stały wzrost liczby członków. Więcej Braci Rycerzy znaczy
więcej rąk do pracy na rzecz bliźnich.
A każdy nowy Rycerz świadczy rówwww.RycerzeKolumba.com

To właśnie dążenie do bycia lepszym katolikiem m.in. poprzez formację duchową i realizowane dzieła, ale
także dawanie świadectwa wiary, jest
szczególnie ważne w obecnych czasach. Mówiła o tym podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rycerzy Kolumba na Jasną Górę redaktor naczelna
tygodnika „Niedziela” Lidia Dudkiewicz: „w obecnych czasach, kiedy
próbuje się nam urządzić świat bez
Boga, ważne są nie tylko działania
podejmowane przez Rycerzy Kolumba, ale także odważne świadectwo ich
wiary. (…) Rycerze, jesteście bardzo
potrzebni jako silne ramię kapłanów.
Marzy nam się, aby Rycerze Kolumba
byli w każdej parafii” mówiła redaktor
naczelna „Niedzieli”.
Zapraszajmy zatem kolejnych
mężczyzn, aby dać im szansę wzrastania w wierze poprzez formację
duchową i czynienie dzieł miłosierdzia - jako Rycerze Kolumba. Niech
ten proces zapraszania mężczyzn
oraz zakładania nowych Rad lokalnych będzie procesem ciągłym. Niech
trwa nieprzerwanie, aby - jak mówiła
redaktor Lidia Dudkiewicz - Rycerze
Kolumba byli w każdej parafii. A jak
wszyscy wiemy, było to marzenie
założyciela naszego Zakonu Ks. Michaela McGivney’a.

wzrasta. Obecnie (na koniec grudnia
2018 r.) w Polsce funkcjonuje już 112
Rad lokalnych, które zrzeszają 5,6 tys.
pełnoletnich mężczyzn, praktykujących katolików. W listopadzie 2018 r.
przyjęliśmy do naszego Zakonu 76
nowych Braci, a w grudniu 33. Z wielką radością witamy Was Bracia w naszych szeregach!
Przed nami miesiąc styczeń. To
m.in. czas wizyt duszpasterskich,
w trakcie których księża mają możliwość indywidualnego zapraszania
mężczyzn do Rycerzy Kolumba. Materiały, które mogą wykorzystać
w trakcie wizyt duszpasterskich zostały już przekazane Wielkim Rycerzom oraz Delegatom Rejonowym.
Miesiąc styczeń to również czas na
złożenie przez Rady Dorocznego Formularza Sprawozdawczego nt. Bratniej Działalności (#1728). Termin jego
złożenia upływa 31 stycznia 2019 r.
Styczeń to również dobry czas,
aby dokonać w Radach i w Rejonach
wstępnych podsumowań m.in.:
• ilu nowych członków zostało
przyjętych do Rady od początku Roku Bratniego tj. od 1 lipca 2018 r.
• w jakim stopniu zaplanowane
i realizowane działania programowe
dają Radzie możliwość ubiegania się
6
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o Nagrodę Najwybitniejszej Rady, co
jest szczególnie ważne w kontekście
wprowadzenia przez Radę Najwyższą
nowego modelu działalności programowej „Wiara przez uczynki”

wanie i realizację działań, zarówno
Nagroda im. Kolumba przyznatych programowych jak i członkow- wana jest Radzie za zrealizowane
skich, które są niezbędne do zdobycia przynajmniej 4 programów w ramach
tej Nagrody.
każdej z 4 kategorii programowych
modelu „Wiara przez Uczynki”. DoAby Rada mogła otrzymać Nadatkowo Rada musi:
• ilu nowych członków zostało grodę Najwybitniejszej Rady musi
przyjętych w Rejonach
spełnić następujące warunki:
Złożyć (do 1 sierpnia) Zgłoszenie

Personelu

Programu

Działalności

• ile nowych Rad zostało założoZłożyć (do 1 sierpnia) Zgłoszenie
(#365)
nych
Personelu Programu Działalności
(#365)
Złożyć (do 30 czerwca) Podanie
• w ilu parafiach istnieje możliwość
o Nagrodę im. Kolumba (#SP7)
utworzenia nowych Rad lokalnych.
Złożyć (do 31 stycznia) Doroczny
Formularz Sprawozdawczy nt. BratNagroda im. Ks. McGivney’a
To również dobry czas na dokonaniej Działalności (#1728)
przyznawana jest Radzie za zrealizonie ewentualnych korekt planów
wanie określonego poziomu wzrostu
działań, zarówno w Radach lokalnych
Zdobyć Nagrodę im. Kolumba za
członkostwa.
jak i w Rejonach.
działania programowe
Jak widać, jest kilka prostych do
Zdobycie Nagrody NajwybitZdobyć Nagrodę im. Ks. McGispełnienia wymogów formalnych, jak
niejszej Rady powinno być jednym vney’a za wzrost członkostwa
np. złożenie formularzy sprawozdawz celów każdej Rady lokalnej, gdyż
Złożyć (do 30 czerwca) Podanie czych. Zachęcam te Rady, które z różjuż samo staranie się o jej uzyskao Nagrodę im. Kolumba (#SP7)
nych powodów nie wysłały jeszcze
nie inspiruje Radę do realizacji doZgłoszenia Personelu Programu Dziabrych programów oraz do osiąNie mieć żadnych zaległych zobołalności (#365), czy też mają zaległognięcia
założonego
wzrostu wiązań wobec Rady Stanowej i Rady
ści finansowe wobec Rady Najwyższej
członkostwa. Johann Wolfgang von Najwyższej.
lub Rady Stanowej, aby już teraz uzuGoethe powiedział kiedyś: „Zazwyczaj
Wraz z Nagrodą Najwybitniejszej pełniły te braki.
mamy dość czasu, jeśli potrafimy wyRady, Rada może otrzymać dodatkokorzystać go właściwie”. Do końca
we gwiazdy, o ile dodatkowo zrealiroku bratniego mamy jeszcze 6 miezuje np. 200% (dwie gwiazdy), 300% Jacek Pisz
sięcy. To dużo czasu, o ile właściwie
(3 gwiazdy), 400% (cztery gwiazdy) Dyrektor ds. Członkostwa
wykorzystamy ten czas na zaplanoitd. celu członkowskiego Rady.
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
w nagrodę za poniesiony trud: rollup rycerski. Dodatkowo te Rady,
które utworzą Zespół Przyjęć do
O tym jak dobrze jest posiadać 31 stycznia 2019 roku otrzymają
własny Zespół Przyjęć doskonale bonus w postaci obrusu rycerskiewiedzą te Rady, które nie muszą go.
„pożyczać” Zespołu Przyjęć z innej
Wraz z końcem roku 2018 zakońRady. Obecnie, na 112 funkcjonujączył
się kolejny konkurs członkowski.
cych w Polsce Rad lokalnych, tylko 63
I
tak,
Rady, które przyjęły nowych
Rady posiadają własny Zespół PrzyBraci
w
2 kwartale Roku Bratniego
jęć. Aż 49 Rad nie posiada własnego
2018/2019
(w okresie między 1 paźZespołu. Apeluję do Wielkich Rycerzy
dziernika
2018
r. a 31 grudnia 2018 r.)
tych Rad oraz Delegatów Rejonootrzymają:
wych opiekujących się tymi Radami,
aby jak najszybciej przystąpili do two- ornat
rzenia Zespołów Przyjęć. Zapewne 16100 (Tarnów) – 1 szt.
w jednych Radach Zespół powstanie
w ciągu 2-3 miesięcy, w innych w cią- stuła
gu pół roku, a nawet roku. Ważne, 15820 (Lębork) – 1 szt.
aby mimo różnych obiektywnych
trudności podjąć się tego zadania banner
i skutecznie doprowadzić jego realiza- 17038 (Sierakowice) – 1 szt.
cję do końca.
Te Rady, które w tym Roku krawat
Bratnim utworzą Zespół Przyjęć 16405 (Brodnica) – 2 szt., 16181
otrzymają od Rady Stanowej (Tarnów) - 1 szt., 14955 (Częstochowa)
- 1 szt., 15631 (Pionki) - 1 szt., 16973

Konkursy członkowskie

www.RycerzeKolumba.com

(Łączany) - 1 szt., 16014 (Ciechocinek)
- 1 szt.
kamizelka
16181 (Tarnów) - 1 szt., 15940 (Ostrów
Mazowiecka) - 1 szt., 15117 (Gdańsk) 1 szt., 16709 (Sieradz) - 1 szt., 16380
(Lubaczów) - 1 szt., 15527 (Słupsk) - 1
szt., 14001 (Ludźmierz) - 1 szt., 17050
(Warszawa)
1
szt.,
15249
(Sosnowiec) - 1 szt.
plakietka - po 2 szt. dla każdej

z niżej wymienionych Rad:

16100 Tarnów, 15820 Lębork, 17030
Sierakowice, 16405 Brodnica, 16181
Tarnów, 14955 Częstochowa, 15631
Pionki, 16973 Łączany, 16014 Ciechocinek, 15940 Ostrów Mazowiecka,
15117 Gdańsk, 16709 Sieradz, 16380
Lubaczów, 15527 Słupsk, 14001 Ludźmierz, 17050 Warszawa, 15249 Sosnowiec, 15128 Kraków, 16462 Gorzyce, 15268 Rzeszów, 15391 Końskie,
16128 Domaszowice, 16893 Mrzezino,
15142 Ostrowiec Świętokrzyski, 16883
Chęciny, 15216 Radom, 15814 Radom,
7
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14000 Kraków, 16385 Radom, 16708
Radom, 15500 Wodzisław Śląski, 15415 Nakło Nad Notecią, 15416 Chmielnik, 15672 Częstochowa, 16031 Działoszyn, 15267 Tomaszów Lubelski,
15523 Czeladź, 16999 Brusy, 16262
Wąbrzeźno, 15947 Milicz.
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każdy Rycerz, który w pierwszym nagrodę. Dlatego proszę Wielkich
roku swojego członkostwa:
Rycerzy o przesyłanie nominacji do
tej nagrody na adres Dyrektora ds.
• wziął udział przynajmniej w 3
Członkostwa:
programach swojej Rady,
• uczestniczył w co najmniej 3 zebraniach statutowych Rady,

czlonkostwo@rycerzekolumba.com

w celu rozpoczęcia procedury nada• zachęcił i polecił przynajmniej 1 nia odznaki.
Cały czas trwa też konkurs o Na- nowego członka do Rady.
grodę Błyszczącej Zbroi. Tę zaJacek Pisz
Z pewnością w Waszych Radach
szczytną Nagrodę może otrzymać
Dyrektor ds. Członkostwa
są Rycerze, którzy zasługują na tę

Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

O Bożym i naszym planowaniu
We wrześniu 2017 r. na spotkaniu
z ks. Zbigniewem Słobodeckim – kapelanem rady lokalnej nr 15947 Zakonu Rycerzy Kolumba w Miliczu przedstawiłem propozycję realizacji pewnego projektu – Dzieła Miłosierdzia –
kolonii letnich dla polskich dzieci
i polskiej młodzieży z terenu Archidiecezji Lwowskiej. Pomysł ten został
przyjęty z ogromną aprobatą a nawet
z entuzjazmem. Projekt ten został
również przedstawiony przeze mnie
na spotkaniu Rady Lokalnej nr 15947
w dniu 27 września 2017 r. Entuzjazm
dla tego dzieła ze strony większości
obecnych na spotkaniu Braci był, powiedzmy, „umiarkowany”. Ze wstępnych obliczeń i założeń programu 14dniowego pobytu grupy 20-ciorga
dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat
wraz z opiekunem potrzebne było
zebranie około 23 tysięcy złotych.
Pierwszym etapem na drodze
zbierania funduszy był Koncert Patriotyczny Lecha Makowieckiego
i zespołu „Zayazd”, który odbył się
w dniu 30 listopada 2017 r. w kościele
parafialnym parafii p.w. św. Andrzeja
Boboli w Miliczu.
Kłopoty ze zdrowiem wyeliminowały mnie z aktywnych przygotowań
do tego wydarzenia.

między uczestnikami wydarzenia.
Cała ciężka robota spadła na barki
Braci: Henryka Grzywny – Zastępcy
Wielkiego Rycerza rady nr 15947
i Ireneusza Procajły – Kustosza Rady
nr 15947, oraz p. Przemysława Walniczka – doświadczonego organizatora koncertów. Efekt finansowy nie
napawał optymizmem.
Wobec tego wspólnie z ks. Zbigniewem Słobodeckim – Kapelanem
naszej rady i proboszczem parafii p.w.
św. Andrzeja Boboli w Miliczu uruchomiliśmy subkonto rady w koncie
bankowym parafii, którym mogli dysponować wspólnie Kustosz Rady
i Ksiądz Kapelan, a następnie zredagowałem pisma o pomoc i wsparcie
do różnych instytucji i przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.

Zebraliśmy w sumie 10700 zł – za
mało na zorganizowanie kolonii.
Ostatecznie więc przed Świętami Bożego Narodzenia przekazaliśmy zebrane środki na konto bankowe Kurii
Archidiecezji Lwowskiej, z przeznaczeniem na pomoc polskim dzieciom
i młodzieży.
Z informacji przekazanej mi przez
Delegata Rejonowego Rejonu 28 Jurysdykcji Polskiej Zakonu Rycerzy
Kolumba – Brata Henryka Grzywnę,
dowiedziałem się, że środki te zostaną przeznaczone na adaptację i remont świetlicy środowiskowej dla
polskich dzieci w Prikucie koło Mościsk.
Opatrzność Boża po raz kolejny
poprowadziła sprawy tak jak trzeba –
zamiast kolonii, wydarzenia jednorazowego i ulotnego, przyczynimy się
do dzieła, które być może będzie służyć wielu pokoleniom polskich dzieci
i młodzieży w Archidiecezji Lwowskiej.

W okresie Wielkiego Tygodnia
w 2018 roku wspólnie z Bratem Dariuszem Menclem – Kronikarzem naszej Rady i Dyrektorem ds. Członkowskich, prowadziliśmy działanie
pod nazwą „Chleb Miłosierdzia”
w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli
w Miliczu. Za dobrowolne datki do Vivat Jezus!
puszek kwestarskich obdarowywaliśmy
wiernych
chlebem
do Robert Zasieczny
„święconki”.
Wielki Rycerz

Rady Lokalnej nr 15947

W maju i czerwcu zorganizowaliim. św. Józefa Robotnika
Zapewniłem tylko obsługę kom- śmy kiermasze książek używanych
Zakonu Rycerzy Kolumba w Miliczu
puterowo-telefoniczną w komunikacji pod hasłem „Dobra Książka za 5 zł”.

www.RycerzeKolumba.com
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Sanktuarium Maryjne w La Salette
Obserwując współczesne problemy Kościoła katolickiego we Francji
trudno uwierzyć, że w połowie XIX
wieku mogło być jeszcze gorzej. Po
okresie oświecenia i rewolucji Francja
przeżywała okres głębokiej laicyzacji.
Skutkiem tego procesu była coraz
większa marginalizacja religii, wymazywania jej z życia społecznego i kulturalnego. Być może dlatego w połowie XIX wieku właśnie we Francji doszło do dwóch objawień maryjnych,
które przywróciły „najstarszą córę
Kościoła” Bogu i Maryi. Jedno z tych
objawień miało miejsce w Lourdes,
drugie w La Salette.
Sanktuarium w La Salette znajduje
się w pobliżu niewielkiej miejscowości
La Salette liczącej ok. 200 mieszkańców, na południe od Grenoble. Miasteczko położone jest na wysokości
1800 m n.p.m. i otoczone jest potężnymi alpejskimi szczytami. Wierni
przybywają tu, aby oddać hołd Płaczącej Madonnie, która 173 lata temu
ukazała się dwojgu dzieciom. Niegdyś
pielgrzymów chcących dostać się do
sanktuarium czekała wspinaczka.
Obecnie na szczyt góry można dojechać samochodem, ale górska droga
należy do bardzo niebezpiecznych.
Do objawień w La Salette doszło
19 września 1846 r. o trzeciej po południu Matka Boża pokazała się dwojgu
pastuszkom: 15-letniej Melanii Calvat
i 11-letniemu Maksyminowi Giraud.
Zgodnie z relacją dzieci Matka Boża
siedziała wewnątrz niezwykle jasnej
kuli. Była ubrana w białą suknię udekorowaną różami oraz złotymi spinkami. Róże ozdabiały również jej głowę. Dzieci nazwały ją Piękną Panią.
Maryja zakryła dłońmi twarz, łokcie
oparła na kolanach i płakała. Na piersiach miała zawieszony krzyż z Jezusem Chrystusem oraz znakami jego
męki: młotkiem i obcęgami. To właśnie z tego krzyża płynęło niezwykłe
światło otaczające postać Matki Bożej.
Maryja powiedziała dzieciom, że
tylko przez cierpienie – wpisane
w życie człowieka od czasu popełnienia przez Adama i Ewę grzechu pierworodnego – prowadzi prawdziwa
droga do nieba i do zbawienia. Apelo-

www.RycerzeKolumba.com

wała do Melanii i Maksymina, aby nie
bały się cierpienia i nauczyły tego
innych ludzi, bowiem to ono daje
człowiekowi nadzieję na zbawienie
i przybliża go do Syna Bożego. Mówiła też o coraz większym nieposłuszeństwie ludzi wobec Boga, o lekceważeniu przez nich Kościoła, a także
o szerzącej się bezwzględności i zaniku miłosierdzia wobec bliskich. Maryja ostrzegała, że nadchodzą straszne
czasy dla rodzaju ludzkiego, który
będzie cierpiał z powodu plag chorób
oraz nieurodzaju. Zapowiadała wojny
domowe w Włoszech i Francji, po
których dojdzie do ogromnej wojny
światowej. Mówiła dzieciom o coraz
liczniejszych kapłanach sprzeniewierzających się nauce Chrystusa, o nadchodzących prześladowaniach Kościoła, o grożącym mu rozpadzie spowodowanym odchodzeniem wiarołomnych księży, w tym również biskupów. Prosiła, aby ostrzegły papieża, że także on będzie przeżywał wyjątkowo trudne chwile, jednak Ona
będzie koło niego i wesprze go w najcięższych momentach. Przepowiedziała, że choć nastanie okres dobrobytu, to będzie on krótki, ponieważ
ludzie bardzo szybko znowu zapomną o nauce Jezusa Chrystusa i Jej
Syn ponownie będzie musiał spuścić
na rodzaj ludzki karzącą rękę. Na zakończenie objawienia Matka Boża

poprosiła dzieci, aby codziennie się
modliły w intencji grzeszników, przynajmniej odmawiając słowa Ojcze
Nasz i Zdrowaś Mario. Po tych
wszystkich przepowiedniach Maryja
powierzyła dzieciom po jednej tajemnicy, a następnie powoli się oddaliła.
Ani Melania nie wiedziała, co usłyszał
od Maryi jej przyjaciel, ani on nie znał
treści przesłania, które otrzymała
dziewczynka.
Wieść o objawieniu szybko dotarła do francuskiego społeczeństwa.
Wzbudziła gwałtowny sprzeciw wolnomyślicieli, a także części duchownych, którzy chcieli za wszelką cenę
ośmieszyć wydarzenia z La Salette.
Zarówno życie Melanii jaki Maksymina przepełnione było cierpieniem.
Maksymin zmarł w wieku zaledwie 39
lat po wielu latach tułaczki. Do jego
przedwczesnej śmierci przyczyniły się
podobno nieustanne naciski ludzi,
aby ujawnił tajemnicę powierzoną mu
przez Matkę Bożą. Byli bowiem i tacy,
którzy informację usiłowali wymusić
od niego brutalnymi metodami. Treść
tajemnicy Maksymina nigdy nie została ujawniona.
Również Melania niemal od urodzenia wiedziała, co to znaczy mieć
ciężkie życie. Bardzo wcześnie odrzuciła ją matka, która nie mogła się pogodzić z odmiennością córki – dziew9
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czynka była milcząca, stroniła od ludzi, od towarzystwa rówieśników
i osób starszych. Wolała swój własny
świat, do którego nikt nie miał dostępu. Bardzo wcześnie musiała rozpocząć pracę zarobkową. Już po objawieniu – podobnie jak w przypadku
Maksymina – różni ludzie próbowali
wykorzystać jej uległość i prostotę,
aby wydobyć z niej treść tajemnicy
powierzonej jej przez Matkę Bożą,
m. in. zmuszając ją do pobytu w zgromadzeniach zakonnych, w których
panuje ścisły rygor. Dziewczyna
chciała służyć Bogu w zakonie karmelitanek. Melania własnym sumptem opublikowała dopiero w 1879
roku to, co usłyszała od Matki Bożej.
Zmarła w 1904 roku we włoskiej miejscowości Altamura, gdzie pochowano
ją w habicie sióstr antonianek.

jawieniami (np. nadzwyczajne uzdrowienia), po otrzymaniu zgody papieża, biskup Philibert de Bruillard ordynariusz diecezji Grenoble ogłosił dnia
19 września 1851 roku, że "Objawienie
się Najświętszej Maryi Panny dwojgu
pastuszkom dnia 19 września 1846 r.,
na jednej z gór, należących do łańcucha Alp, położonej w parafii La Salette, w dekanacie Corps, posiada w sobie wszystkie cechy prawdziwości
i wierni mają uzasadnione podstawy
uznać je za niewątpliwe i pewne".
Tym dokumentem zatwierdził kult
Matki Bożej z La Sallete. Dnia 1 maja
1852 roku ksiądz biskup osobiście –
mimo 88 lat – dojechał na koniu do
miejsca objawienia i położył kamień
węgielny pod budowę sanktuarium.
Budowę ukończono w 1861 roku.
W bieżącym roku obchodzimy 140
rocznicę podniesienia neoromańskiej
Po przeprowadzeniu badań, które
świątyni do rangi bazyliki.
polegały m.in. na przesłuchaniu dzieci
i weryfikacji ich relacji oraz badaniu
Biskup Philibert de Bruillard tego
wydarzeń wiążących się zwykle z ob- samego dnia (1 maja 1852 roku) wy-

znaczył też 5 księży znanych z wyjątkowej pobożności do opieki nad
sanktuarium. Dał tym samym początek zgromadzeniu księży saletynów,
które w 1890 roku specjalnym dekretem zatwierdził papież Leon XIII.
Obecnie saletyni działają w 24 krajach. Do Polski przybyli w 1902 roku.
W miejscu, w którym siedziała
Matka Boska, bije źródełko. Pojawiło
się niemal natychmiast po Jej odejściu
i szybko zasłynęło jako miejsce
uzdrowień. Już w pierwszą rocznicę
objawień do La Salette przybyło kilka
tysięcy pątników.
Najwięcej pielgrzymów dociera do
sanktuarium w La Salette 19 września
– w święto Płaczącej Madonny, a także 15 sierpnia – w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz
8 września – w święto Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny.

Janusz Palczewski

Wspomnienia Wojenne Wincentego Mochonia
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W trzecim dniu naszego pobytu
w Radziłłowie najechała na nas Kawaleria Budionnego. Liczono, że było
ponad 15000 koni, tak, że w ciągu
jednej godziny cały Radziwiłłów był
zalany jedną głową końską.

Cała dolina Radziwiłłowa to jeden
trup ludzki i koński, dużo z nich się
skryło, a że oni dużo naszych w bestialski sposób wymordowali i później
rozebrali, to my odszukiwaliśmy tych
co się ukrywali i rozstrzelaliśmy ich.

Był tutaj szpital polowy nr 601
spakowany na wozach, tak, że
o obronie nie było mowy, wszystko
w popłochu uciekało na Brody a nasze stanowiska artylerii były już opanowane przez Budionnego i gdyby
nie stanowisko dowódcy dywizji generała Krajewskiego, dywizja byłaby
doszczętnie zniszczona. Generał Krajewski zatrzymał popłoch, zastrzelił
kilka dezerterujących oficerów, zorganizował linię frontu. I tak 149 i 145
Pułk był na przodzie, zajął linię frontu
szerokości ponad 3 km i ciężkie karabiny maszynowe zostały skierowane
na punkt odwrotu kawalerii, czyli na
tą drogę, którą przyjechali i za chwilę
na tym odcinku, gdzie grało ponad
200 CKM-ów roiła się tylko kupa trupów koni i ludzi i czy z całej kawalerii
jeden na 100 uszedł cało, w to wątpię.

Ja sam zostałem złapany przez
Bolszewików, rozebrany do koszuli,
zbity i wrzucany do chlewa świń, kazali cywilom mnie sprzątnąć, a że zrobiło się zamieszanie i popłoch, to zapomnieli o mnie. Spotkałem swoich
oprawców w piwnicy – 3 żołnierzy i 2
cywili, ja im nic nie zrobiłem, ale granaty zrobiły swoje, łatwo się domyślić.
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został ulokowany w Winnicy w fabryce tytoniu, tu przyszło uzupełnienie
broni i mundurów i po dwóch dniach
z powrotem do wagonów i na Warszawę. Ale co z tego, kiedy nas już
mało pozostało. Kampania 9 - ta
w której ja byłem liczyła 43 z 267 ludzi, jechaliśmy przez Przemyśl, Jarosław, Kraków, Częstochowę i pomimo
takiego zmęczenia nasze transporty
jechały dość szybko, ponieważ kilka
dywizji szturmowych chciano przerzucić na odcinek frontu Warszawy,
gdyż na tym odcinku było dość krucho a siły bolszewickie były olbrzymie. Ci Bolszewicy to były oddziały
rabusiów podobne do Armii Bałachowicza.

Miałem chociaż dobrego konia, na
którym jechałem do Brodów i prawie
Gdy dojechaliśmy do Jabłonny to
każdemu się koń dostał, ale w Brojuż zapowiedziano ostre pogotowie,
dach nam odebrano konie. Większość
dostaliśmy późno wieczór kawę, po
koni to były konie Kozackie tresowakawałku kiełbasy i bułkę, ¼ l wódki,
nie.
50 papierosów i za chwilę, gdy się
W Brodach nasza dywizja została pociąg lekko przesunął nastąpił
zawagonowana i mieliśmy jechać pro- ostrzał artylerii bolszewickiej, już byli
sto na Warszawę, ale przyszedł inny w wagonach zabici i ranni. Od razu
rozkaz i we Lwowie nas wyładowano, wysypaliśmy się z wagonów i rozkaz
nawet mówiono, że idziemy z powro- na prawą stronę w tyralierę.
tem na Radziwiłłów. Nasz 145 Pułk
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Jabłonna to jest miasteczko
ukształtowaniem terenu podobne do
naszej Węgierki, w kotlinie, po jednej
i drugiej stronie góry tylko mniejsze
jak w Węgierce. Na tym odcinku był
tak zwany I Pułk Dzieci Warszawy,
mój 145 pułk podsunął się na wierzch
góry jakby do Tuligłów, zajęliśmy linie
I Pułku Warszawskiego. I Pułk pozostał w II linii a 144 pułk w III linii, pułk
149 jako tylne zabezpieczenie, w tym
czasie 148 pułk artylerii zajmował
stanowiska na drugiej górze po przeciwnej stornie toru.
Nad ranem nasza artyleria zaczęła
kanonadę dosyć gęstą, bolszewicka
artyleria odpowiedziała szukając naszych linii, a że była jeszcze ciemna
noc pierwszy pułk dokonał odwrotu II
linii a za mną były jeszcze 2 lnie
i z tego zamieszania 144 pułk otworzył ogień, tak, że I Pułk został
wstrzymany i rozbity przez artylerię
bolszewicką, tak, że pozostali z I pułku zostali wycofani a ich miejsce zajął
144 i 149 pułk. Gdy się nad ranem rozwidniło zobaczyliśmy całe pole przed
nami a około 2 - 3 km pole zabitych
koni bolszewickiej kawalerii. Zrobiły
to CKM-y i RKM-y, na długości około
półtora kilometra co drugi żołnierz
miał CKM lub RKM (ciężki karabin
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maszynowy, ręczny karabin maszy- Pana Wojciecha Mochonia, syna Winowy).
centego Mochonia, żołnierza I Wojny

Światowej, bohatera i autentycznego

Jak zagrało tyle broni maszynowej
świadka rodzącej się 100 lat temu II
to tylko było słychać tarzanie się
Rzeczypospolitej.
i kwik koni oraz krzyki ludzi. Dosyć
dużo rannych koni bez jeźdźców dotarło do naszej linii, nie wiem czy 10%
zdołało się wycofać z najazdu.

Przysłane przez
Brata Antoniego Kamińskiego
Dyrektora ds. Pielęgnowania
Zdjęcie udostępnione nam na potrze- Wartości Patriotycznych
by publikacji w Zbroi za pozwoleniem
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