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Słowo Delegata Stanowego
w Polsce. Dziękuję i jednocześnie gratuluję wszystkim Braciom, którzy
podjęli trud na rzecz rozwoju rycerstwa w Polsce.
Poza działalnością charytatywną,
Rycerze Kolumba nieustannie dają
przykład postaw religijnych i patriotycznych. Ten przykład płynący
z naszego Zakonu jest bardzo potrzebny, jako świadectwo Katolika,
Polaka, Patrioty.

Czcigodni Księża Kapelani,
Zacni Bracia Rycerze,
30 czerwca zakończyliśmy kolejny
Rok Bratni w Rycerstwie. Był to rok
wytężonej pracy w Jurysdykcji Polskiej i na całym świecie. Dzięki zaangażowaniu Braci Rycerzy z całej Polski, naszych rodzin i wsparciu Księży
Kapelanów wykonaliśmy ogromną
pracę na rzecz parafii, diecezji, środowisk lokalnych i wielu potrzebujących
naszej pomocy. W nasze szeregi
wstąpiło ponad 550 katolickich mężczyzn, aby wraz z nami realizować
Dzieła Miłosierdzia, aby pomagać
najbiedniejszym, najbardziej potrzebującym. Powstało 8 nowych Rad
Lokalnych w kolejnych parafiach. Zostaliśmy zaproszeni przez Księży Biskupów do kolejnych dwóch Diecezji,
w których dotąd nie działaliśmy. Zaprosił nas Pasterz Diecezji Warszawsko-Praskiej JE Ks. Bp Romuald Kamiński oraz Pasterz Diecezji Łowickiej
JE Ks. Bp Andrzej Dziuba. Powstało
kilkanaście „Okrągłych Stołów”. Liczę,
że przy zaangażowaniu Delegatów
Rejonowych i Księży Kapelanów
wkrótce będziemy się mogli cieszyć
ukonstytuowaniem następnych Rad
Lokalnych. Dzięki ogromnej aktywności Braci Rycerzy wiele Rad zdobyło
Nagrodę Kolumba lub Nagrodę McGivneya. Kilkadziesiąt Rad uzyskało
tytuł „Najwybitniejszej Rady”. To
wielki zaszczyt dla każdej Rady Lokalnej i dla całej społeczności rycerskiej
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Dziękuję szczególnie Księżom Kapelanom, którzy nieustannie wspierają nas w codziennej działalności rycerskiej. Dziękuję za rekolekcje, dni
skupienia i stałą formację religijną.
„Bez Pasterza owce się rozpierzchną”,
dlatego stała obecność Kapelana jest
nie do przecenienia.
Dziękuję Małżonkom i naszym
rodzinom za cierpliwość i wyrozumiałość dla Rycerzy, którzy niejednokrotnie wiele godzin poświęcają
w służbie potrzebującym. Także bezpośrednie zaangażowanie Małżonek
i całych rodzin w realizację Dzieł Rycerskich jest dla nas ogromną wartością.
Aby nasze Dzieła rosły, potrzebujemy kolejnych rąk do pracy, potrzebujemy kolejnych mężczyzn, ich rodzin i znajomych. Każdy nowy Rycerz
zaproszony w nasze szeregi to kolejne pomysły, nowe siły do codziennej
rycerskiej posługi. Zapraszajmy więc
do Rycerstwa kolejnych księży, braci,
synów, kuzynów, znajomych czy sąsiadów. Wraz ze wzrostem naszych
szeregów, wzrasta siła oddziaływania
na otaczającą nas rzeczywistość.
Oczekiwania płynące od Hierarchów
Kościoła Katolickiego, księży w parafiach, organizacji i osób potrzebujących naszej pomocy i wsparcia stale
rosną. Wielokrotnie dawaliśmy dowód, że na Rycerzy zawsze można
liczyć, że Rycerzom można zaufać i na
nas polegać. Dla wielu Droga Rycerska jest Drogą do Zbawienia. Dajmy
więc szansę kolejnym katolickim
mężczyznom wspólnie z nami kroczyć
tą Drogą.

II: „Trzeba mądrze korzystać z wakacji
i ferii, aby służyły dobru jednostki
i rodziny przez to, że umożliwiają
kontakt z przyrodą, zapewniają spokój, dają czas na kultywowanie zgodnego życia rodzinnego, na wartościową lekturę i na zdrowe rozrywki, nade
wszystko zaś pozwalają poświęcić się
w większej mierze modlitwie, kontemplacji i słuchaniu głosu Bożego”.
Podobnie jak „drzwi kościołów
podczas wakacji są otwarte i nie wolno Pana Boga odłożyć na po wakacjach”, tak też szeregi Zakonu Rycerzy Kolumba są szeroko otwarte dla
wszystkich katolickich mężczyzn,
którzy pragną dołączyć do prawie
dwóch milionów Rycerzy na całym
świecie, realizujących misję naszego
Założyciela Czcigodnego Sługi Bożego Michaela McGivneya. Przed nami
nowe wyzwania, nowe parafie, w których mogą powstać Rady Rycerzy
Kolumba. Kolejni mężczyźni czekają
aby zaprosić ich w nasze szeregi. Nie
popełniajmy grzechu zaniechania,
poprzez swój brak aktywności i lenistwo. Naszym zadaniem jest zaangażowanie mężczyzn wraz z rodzinami
w to Wielkie Dzieło Boże jakim jest
Rycerstwo Kolumba.
Taką drogę wskazywał nam Ojciec
Święty Jan Paweł II, gdy 7 czerwca
2003 roku w Osijek (Chorwacja) mówił: „Drodzy wierni świeccy, mężczyźni i kobiety, musicie z wielkodusznością 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!”.
Vivat Jezus!

Tomasz Wawrzkowicz

Po wytężonej pracy nadeszły wa- Delegat Stanowy
kacje. Ale jak w rozważaniu 23 lipca Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
2000 roku pisał Ojciec Św. Jan Paweł
3
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Katecheza Kapelana
Katecheza 83
Armenia i Gruzja
– pierwsze chrześcijańskie
kraje na świecie.
Do Ziemi Świętej wyruszamy, aby
dotykać śladów Jezusa i grona Jego
Apostołów. Żeby jednak dostrzec
ślady działalności Apostołów oraz to,
czego Dzieje Apostolskie nie opisały,
szukamy śladów działalności apostolskiej – tzw. Kościołów Apostolskich,
czyli tych, których podwaliny położyli
sami Apostołowie. Najłatwiej jest to
zrobić nie w Rzymie, gdzie 2ooo lat
Kościół żyje i ciągle wnosi coś nowego, ale w kościołach, które zatrzymały się w swoim rozwoju na pierwszych
kilku wiekach.
Tak jest na Kaukazie, gdzie Armenia i Gruzja stanowią kościoły apostolskie.
Według tradycji, chrześcijaństwo
dotarło do tych krajów bezpośrednio,
dzięki działalności Apostołów i ich
uczniów, w pierwszej połowie I wieku.
W Armenii swoją misję chrystianizacji
prowadzili apostołowie Juda Tadeusz
i Bartłomiej, gdzie również zostali
zamordowani, w Gruzji zaś Andrzej,
Bartłomiej i Maciej. Kościoły apostolskie rozwijały się wśród ciągłych
prześladowań, ze względu na lokalne
wierzenia popierane przez rządzących. Sytuacja ta trwała do początku
III wieku.
W Armenii św. Grzegorz Oświeciciel nawraca swojego prześladowcę
króla Tyridata III i przekłada Ewangelie na język ormiański. W Gruzji św.
Nina cudownie uzdrawia żonę króla
Nanę, a potem nawraca ją i samego
króla Miriana II. W ten sposób Armenia jako pierwsze państwo na świecie
w 301 roku ustanawia chrześcijaństwo religią państwową. W 327 roku,
jako drugi kraj, Gruzja przyjmuje
chrześcijaństwo jako oficjalną religię.
Chrześcijaństwo w tych krajach
stało się motorem do rozwoju nie
tylko monastycyzmu, ale także
oświaty i kultury. Powstające klasztory prowadziły szkoły, gdzie powsta-
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wało to, co dziś jest źródłem dumy straciły świeżo odzyskaną, podobnie
i skarbem narodowej kultury.
jak Polska, niepodległość i stały się
obiektem niespotykanego wcześniej
Niestety, nieustanne najazdy Perkrwawego terroru. Kościół poniósł
sów, Arabów, Mongołów, Bizancjum,
w tym czasie dotkliwe straty w luTurków i ostatecznie Rosjan powododziach – uwięzionych, zesłanych czy
wało liczne migracje chrześcijan
rozstrzelanych. Nawet budynki zoz tych terenów na cały świat. Wzrastały skonfiskowane i zmieniono ich
stała liczba męczenników i niemożliprzeznaczenie.
wy był kontakt z resztą Kościoła.
Wojny i najazdy, polityka, różnica
Historia nie zna wielu przykładów
kultur i języków w stosunku do ko- aż tak skutecznej eksterminacji kościoła zachodniego spowodowały, że ścioła. Kościół katolicki na tym tereOrmianie nie uczestniczyli już w So- nie w zasadzie przestał istnieć. Wyborze Chalcedońskim w 451 roku. mordowano praktycznie wszystkich
Niezależny patriarchat gruziński katolickich kapłanów. W Armenii nie
można datować na 486 rok.
było czynnego kościoła, a w Gruzji
przetrwał tylko jeden, w Tbilisi, z polOgromne znaczenie dla utrzymaskim księdzem. Cerkiew prawosławna
nia tożsamości narodowej miały tam
na tym terenie, jak i narodowy Kowłaśnie kościoły kultywujące język
ściół ormiański, były ściśle inwigiloi tradycję. Gruzini i Ormianie - niewane i sterowane przez władze pańzwykle dumni ze swojego chrześcistwowe. W Gruzji, mimo uznania niejaństwa - zawsze zaciekle go bronili.
zależności, Kościół Gruziński nie zdoUczucia tego nikomu, przez całe wiełał uniknąć krwawych czystek. Z 2500
ki , nie udało się zniszczyć.
Żaden
cerkwi w 1917 roku, dziś pozostało
najeźdźca nie pokonał w ludziach
mniej niż 100, zaś duchowieństwa jest
Kaukazu wiary. Historia świata nie
mniej niż 700 osób, co można porówzna wielu przypadków tak wielkiego
nać do przeciętnej 1 diecezji w Polsce.
poświęcenia i heroizmu. Przykładem
niech będą mieszkańcy Tbilisi, którzy
Tamte czasy minęły. Kiedy pytazostali podbici w 1226 roku przez my o prześladowania w obecnych
Mongołów. Szach Dżalal ad-Din roz- czasach, wydaje się, że tamtejsze kokazał zburzyć dach wieży na katedrze ścioły są tak słabe, że nie stanowią
Sioni, gdzie urządzono mu taras wi- już żadnego zagrożenia dla ich przedokowy na most. Na moście ułożono ciwników. Siedemdziesiąt lat bezikony, a mieszkańcom nakazano względnego komunizmu, stawiająceprzechodzić po nich na drugą stronę. go sobie za cel całkowitą likwidację
Tym, którzy tego nie uczynili, ścinano religii i państwowości tych krajów,
głowy i wrzucano do rzeki. Wieniec dokonało ogromnego spustoszenia.
męczeństwa przyjęło wtedy jedno- Ludzie zapomnieli o przykazaniach
cześnie 100 000 mężczyzn, kobiet czy o zasadach moralnych. Zniszczoi dzieci, tworząc obok most z ludzkich na została rodzina jako źródło wartociał. W 1386 orda Tamerlana zgładziła ści. Ateizm spowodował wymieszanie
wszystkie mniszki z Kwabtakhew- praktyk pogańskich z chrześcijańskiego monastyru, a w 1616 roku stwem. Dodatkowo, ogromne podzia- w czasie najazdu szacha Abbasa ły w społeczeństwie na biedotę i bo- śmierć męczeńską poniosło 6000 gaczy, powoduje walkę o przetrwanie
mnichów. Podobnie było w Armenii, i wielką emigrację zarobkową. W lugdzie szczególnym znakiem męczeń- dziach udało się zabić uczucie troski
stwa jest pierwsze planowe ludobój- o bliźniego, podstawowe w chrześcistwo Ormian, jakiego dokonali Turcy jaństwie. Chociaż większość ludzi
w czasie I wojny światowej. W latach przyznaje się do przynależności do
1915 – 1917 zamordowali od 600 000 tych kościołów, to praktyki religijne
do 2 500 000 Ormian. To były hero- zamykają się w kilku procentach,
iczne świadectwa wiary.
a wiedza religijna jest bardzo płytka
i nie przekłada się na świadectwo żyTak było do czasów okupacji socia.
wieckiej w 1921 roku, kiedy kraje te
4
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Kiedy św. Jan Paweł II zapraszał
Rycerzy Kolumba do Polski, mówił
o liberalizmie jako głównym zagrożeniu. Dziś wydaje się , że chrześcijanie
Kaukazu najbardziej prześladowani są
przez laicyzację i komercjalizację
współczesnego świata, który zabija
ich wrażliwość na świat chrześcijańskich wartości. Do tego dochodzi roz-

pad rodziny i brak odpowiedzialności w świecie pozbawionym trwałych
za innych. Tak obojętny na człowie- wartości.
ka świat nie będzie akceptował głosu
ewangelicznych wartości. Trzeba
mieć też na uwadze agresywność Ks. Wiesław Lenartowicz
islamu napływającego na tamte tereny i zagrożenie terroryzmem. Te ruWszystkie katechezy
chy mogą znaleźć podatny grunt
są dostępne na stronie
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Zacni Bracia Rycerze,
Rozpoczęliśmy wakacje i wielu
z nas wybiera się na odpoczynek, ale
musimy pamiętać, że od Boga i 10
przykazań jako katolicy nie mamy
wakacji. Przebywając w różnych miejscach mamy możliwość świadczenia
o naszej wierze, o katolickich wartościach, mamy możliwość również
ewangelizowania poprzez właściwą
i godną postawę. Wakacje to również
czas pieszych pielgrzymek do Matki
Bożej Częstochowskiej i do innych
sanktuariów. Jest to również czas
wielu wspomnień Matki Bożej, w które to dni mamy możliwość polecać się
naszej Matce Maryi. Nie marnujmy
tego czasu, bo w obecnym okresie
wielu zagrożeń jesteśmy na nie szczególnie narażeni. Ofiarując się Matce
Bożej mamy pewna ochronę pod jej
płaszczem. Dziękuję Braciom z Częstochowy, którzy czynnie włączyli się
w obronę Jasnej Góry przed profanacją i demoralizacją dzieci z Podwórkowych Kółek Różańcowych. Dziękuję
również wszystkim za wielki różańcowy szturm do Nieba jako wsparcie
naszego Zacnego Brata, który
w ostatnim czasie staje w wielkim
wyłomie.
13-go lipca przypada po raz kolejny wielkie święto małżonków, zapoczątkowane przez Rycerzy Kolumba,
Dzień Męża i Żony. Do diecezji sandomierskiej, gdzie święto to miało swój
początek, w tym roku przybywają
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relikwie Świętych Małżonków Zelii
i Ludwika Martin. Odbędzie się to
w parafii Zaleszany - dzięki naszym
Braciom Rycerzom. Będzie to dzień,
w którym Święci Małżonkowie będą
się wstawiać do Boga za naszymi
małżeństwami. Zachęcam, aby był to
dzień, od którego małżonkowie będą
się za siebie wzajemnie codziennie
modlili.

Ważne wydarzenia
na najbliższy czas

- 11 sierpnia – Najświętszej Maryi
Panny Świętolipskiej,
- 13 sierpnia – Najświętszej Maryi
Panny Kalwaryjskiej,
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
– Święto Wojska Polskiego,
- 22 sierpnia – Najświętszej Maryi
Panny Królowej,
- 26 sierpnia – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej,
- 29 sierpnia – Męczeństwo św. Jana
Chrzciciela,

- 1 września – Rocznica wybuchu II
wojny światowej,
– Najświętszej Maryi Panny Królowej
Pokoju,
- 5 września – Bł. Matki Teresy z Kalkuty,
- 8 września – Narodzenie Najświętszej Maryi Panny,
– Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej,
- 12 września – Najświętszego Imienia
Maryi,
– Najświętszej Maryi Panny Piekarskiej,
– Najświętszej Maryi Panny Rzeszowskiej,
- 13 września – 1955 Ulmowie Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata,
- 14 września – Podwyższenie Krzyża
Świętego,
- 15 września – Najświętszej Maryi
Panny Bolesnej,
- 17 września – 1939 – atak ZSRR na
Polskę,
- 18 września – Św. Stanisława Kostki
- Patrona Polski,
- 19 września – Najświętszej Maryi
Panny z La Salette,
- 23 września – Św. Ojca Pio z Pietrelciny,
- 26 września – Najświętszej Maryi
Panny Leśmiańskiej,
- 29 września – Świętych Archanio- 1 sierpnia – 74 rocznica wybuchu
łów Michała, Gabriela i Rafała,
Powstania Warszawskiego,
- 2 sierpnia – Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów – odpust PorcZachęcamy do wypożyczenia wyjunkuli,
stawy „Jaś w Drodze”, która uświada- 4 sierpnia – Św. Jana Marii Vianneya mia dzieciom, młodzieży i dorosłym
– Patrona proboszczów,
to, że życie człowieka zaczyna się
- 5 sierpnia – Najświętszej Maryi Pan- w momencie poczęcia.
ny Śnieżnej,
Kontakt: programy@kofc.pl
- 6 sierpnia – Przemienienie Pańskie,
- 9 sierpnia – Św. Teresy Benedykty
od Krzyża (Edyty Stein) - Patronki
Europy,
- 1 lipca – Najdroższej Krwi Chrystusa,
- 2 lipca – Najświętszej Maryi Panny
Licheńskiej,
– Najświętszej Marii Kodeńskiej,
- 4 lipca – Rozpoczęcie Nowenny do
świętych małżonków Zelii i Ludwika
Martin,
- 5 lipca – Pierwszy Piątek Miesiąca,
- 6 lipca – Nabożeństwo Pierwszych
Sobót Miesiąca,
Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy,
- 8 lipca – Św. Jana z Dukli, prezbitera,
- 11 lipca – Św. Benedykta z Nursji,
opata, patrona Europy,
- 13 lipca – Dzień Męża i Żony, patronami są święci małżonkowie Zelia i
Ludwik Martin,
– III Objawienie w Fatimie,
- 16 lipca – Najświętszej Maryi Panny
Szkaplerznej z Góry Karmel,
- 22 lipca – Św. Marii Magdaleny, Św.
Marii z Betanii,
- 23 lipca – Św. Brygidy Szweckiej,
zakonnicy, patronki Europy,
- 25 lipca – Św. Krzysztofa, Patrona
kierowców i podróżnych,
- 26 lipca – Świętych Joanny i Anny,
rodziców Najświętszej Maryi Panny,
- 28 lipca – Św. Charbela Makhloufa,
- 31 lipca – Św. Ignacego z Loyoli,
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Zachęcamy również do przekazywania darowizn na ochronę życia
ludzkiego przez poniższy link:

www.kofc.pl/jaswdrodze

PION PROGRAMOWY
na Rok Bratni 2019/2020
Dyrektor ds. Programowych
– br. Rafał Szczypta
obszar WIARA:
Dyrektor ds. Współpracy z Kapelanami – br. Jan Malik
Dyrektor ds. Kościoła
– br. Adam Maślany
obszar RODZINA:
Dyrektor ds. Rodziny
– br. Witold Wielgos
Dyrektor ds. Rad
– br. Dariusz Kosiński
obszar SPOŁECZEŃSTWO:
Dyrektor ds. Społeczności Lokalnej
– br. Tomasz Szymczak
Dyrektor ds. Młodzieży – br. Jan Siek
Dyrektorzy w Zespole ds. Misji
– br. Jerzy Ochlak i br. Stanisław
Iwański
Dyrektor ds. Pielęgnowania Wartości
Patriotycznych – br. Antoni Kamiński
obszar ŻYCIE:
Dyrektor ds. Kultury Życia
– br. Jerzy Wisłocki
Koordynatorzy programów:
Koordynator ds. programu „Stańcie
w Wyłomie” – br. Andrzej Anasiak
Koordynator ds. Marszów dla Życia –
br. Przemysław Sycz
Koordynator ds. Pikników rodzinnych
i charytatywnych – br. Marek Pająk
Koordynator ds. Orszaków Trzech
Króli – br. Jan Siek
Koordynator ds. Korowodów Świętych – br. Marcin Wojciechowski
Koordynator ds. Organizacji zawodów sportowych – br. Tomasz Pawlik
Koordynatorzy ds. Pomocy Polakom
za granicą – br. Jan Siek i br. Stanisław
Chmura
Koordynator ds. Pomocy najuboższym – br. Lucjan Kosturek
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Koordynator ds. kontaktu z organiza- sze chciało się wrócić jak najpóźniej
cjami katolickimi
i nie raz się spóźnialiśmy. A o świcie
– br. Robert Sędkowski
nie było mowy o odespaniu nocy, bo
słyszało się: " Do kościoła idziemy,
kochany, bo jak masz czas i siłę na
Vivat Jezus!
zabawę, to na kościół też, i nic cię
Rafał Szczypta
z tego obowiązku nie zwalnia". Mimo
Dyrektor ds. Programowych
tej surowości rodziców wyniosłem
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
z domu dobry obraz Boga. Ojciec był
surowy, kiedy było trzeba, ale miał
Bracia Rycerze,
też dla nas bardzo dużo czułości i dobroci. I zawsze z matką trzymał
chciałbym naszemu środowisku
wspólny front w kwestiach naszego
przybliżyć autobiograficzną książkę
wychowania religijnego.
mojego proboszcza ks. Walentego
Królaka z warszawskiej parafii św.
Czy dzisiaj dzieci w ogóle mają
Augustyna. Proszę też Was o modli- dzięki rodzicom jakiś obraz Pana Botwę za wszystkie tradycyjne katolic- ga? Przecież dzisiaj wychowuje się
kie rodziny wierne Bogu i nauczaniu dzieci troszkę religijnie do pierwszej
kościoła, które na terenie Warszawy komunii, a potem już nie przekazuje
od września będą się zmagać w szko- się wiary w rodzinach. Po trzeciej klałach z narzucaną nam przymusowo sie z kościoła znika trzy czwarte dzieci
seksualizacją naszych dzieci. Oby i nie widać też ich rodziców. Czy to
przyszło opamiętanie i uszanowane znaczy, że dziecko otrzymało już od
zostało nasze prawo do wychowania nich wiarę, bo otrzymało pierwszą
dzieci zgodnie z naszymi wartościami, komunię? Najważniejsze pytania rozaś pomysły takie jak w Warszawie dziców podczas przygotowań do kona seksedukację wśród dzieci nie po- munii dotyczą tego, jakie będą stroje
wtórzyły się w innych częściach na- i jaki będzie termin, bo trzeba poszej kochanej ojczyzny. Pilnujmy na- twierdzić rezerwację sali na przyjęcie.
sze dzieci przed deprawacją. Nie ma Ich nie interesują wątki wychowawnaszej zgody na żadne przymusowe cze, sakramentalne i teologiczne. Pazajęcia z seksedukacji w szkołach.
miętam, że gdy raz zaprosiłem panią
pedagog, żeby powiedziała trochę
o wadze relacji między małżonkami
Vivat Jezus
w rodzinie i o procesie wychowawWitold Wielgos
czym, wtedy rodzice mi podnieśli
bunt, że sobie nie życzą żadnych pedagogów i psychologów, że nie życzą
cz 1. o rodzicach
sobie, żeby ich ktoś czegokolwiek
wychowujących do wiary dzieci uczył. A potem ich dzieci cierpią, gdy
po paru latach w małżeństwie rodziców się nie układa albo co gorsza "Moi rodzice - pisze ks. Królak gdy to małżeństwo się rozpada."
modlili się codziennie. Modlili się też
z nami - może nie codziennie, z powodu licznych swoich obowiązków,
ks. Walenty Królak
ale bardzo często. Przekazywali więc
nam wiarę tradycyjnie i konsekwentnie. Niedziela bez Mszy Św. była nieRycerze dla Życia i Rodziny
możliwa. W Adwencie chodziliśmy
dodatkowo codziennie na poranne
Vivat Jezus!
roraty. Z mojej rodzinnej wsi do kościoła mieliśmy piechotą cztery kiloZacni Bracia.
metry. Zawsze ubieraliśmy się świąW większości miejscowości w Poltecznie, mimo że była bieda i każdy
sce
przeszły już tegoroczne Marsze
z nas miał tylko jedno takie ubranie,
dla
Życia
i Rodziny.
które matka musiała jeszcze w tygodniu wyprać. Pamiętam , że już jako
Jest to dobry moment by złożyć
młodzieńcy w soboty ruszaliśmy na Wasze ręce podziękowania za ryz braćmi na zabawy. Oczywiście zaw-

www.RycerzeKolumba.com

cerskie zaangażowanie Braci przy ich
organizowaniu oraz tak liczne w nich
uczestnictwo.
Są one szczególnym rodzajem
promocji życia i wartości rodzinnych
w naszej Ojczyźnie.
Odbywając się w setkach miast
i miasteczek Rzeczypospolitej, przypominają jak wielkim i niezbywalnym
darem Bożym jest życie, oraz mobilizują ich uczestników do wytrwałej
codziennej pracy na rzecz jego obrony i poszanowania.
Stają się one równocześnie świadectwem i zachętą do aktywnego
działania w tej dziedzinie dla osób,
które spotykają na ulicach swych
miejscowości maszerujących entuzjastycznie uczestników.
Jak wielką wagę ma to świadectwo, często sami widzimy, niejako na
gorąco rozmawiając z napotkanymi
po drodze ludźmi.
Tak wiele jest jeszcze do zrobienia
w naszej Ojczyźnie w tym zakresie,
dlatego bardzo się cieszę, że Bracia
włączają się czynnie w to dzieło dawania świadectwa.
Stajemy też przed wieloma zagrożeniami dla prawidłowego funkcjonowania rodziny. Tym cenniejsze jest
wsparcie
katolickich
mężczyzn
w obronie Bogiem silnej i zdrowej
Rodziny.
Jeszcze raz bardzo serdecznie
dziękuję za ten trud Waszego wsparcia organizacyjnego, licznego uczestnictwa, a nade wszystko wielkiego
wsparcia modlitewnego.
Stało się już normą, że moment,
kiedy kończą się Marsze dla Życia
i Rodziny, staje się czasem na podziękowania.
Ale dla nas to też czas, kiedy zaczynamy planować przyszłoroczne
marsze.
Dlatego zapraszam, by Bracia już
po wakacyjnym czasie wypoczynku
i urlopu pomyśleli o zorganizowaniu
takiego Marszu dla Życia i Rodziny
w tych miejscowościach, gdzie działają nasze rady - a takie marsze nie są
jeszcze organizowane.
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By w przyszłym roku było ich madzi co roku dzieci, młodzież i staro wiele więcej.
szych, osoby duchowne. Wyjątkowego charakteru dodają świadectwa
Chętnie służę pomocą i radą.
osób, które doświadczyły nawrócePodaję adres mail do kontaktu: nia, przemiany duchowej. Tegoroczna
syczpsycz@gmail.com
edycja zgromadziła około 50 tysięcy
uczestników. Rycerze Kolumba mają
swój udział w tym wyjątkowym wyZostańcie z Bogiem
darzeniu - jako współorganizator.

Przemysław Sycz
Koordynator ds. Marszów dla Życia
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Dziękuję za zaangażowanie w tym
przedsięwzięciu Radom Lokalnym
z Rzeszowa, Głogowa Małopolskiego,
Sędziszowa Małopolskiego.

Marek Pająk

Koncert
"Jednego Serca Jednego Ducha”
W dniu 20.06.2019 r. w Święto
Bożego Ciała odbył się XVII Największy Koncert Uwielbieniowy w Europie
"Jednego Serca Jednego Ducha”
w Parku Sybiraków w Rzeszowie. Jest
to ogromne wydarzenie, które gro-

Kalendarium

Sprawozdania

i

formularze

najłatwiej

i

najkorzystniej

jest

składać

za

pomocą

programu

ScsTool

pod

adresem

www.scstool.rycerzekolumba.com. Dodatkowo, korzystanie z tego programu gwarantuje użycie aktualnie obowiązujących formularzy.

www.RycerzeKolumba.com
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Konkurs członkowski
o tytuł „Najwybitniejszy Zespół Inicjacyjny”
W jurysdykcji polskiej funkcjonują
63 Zespoły Przyjęć, a to oznacza, że
co druga Rada lokalna posiada już
swój własny Zespół Przyjęć. Mamy
również 13 Zespołów Stopnia Formacji oraz 4 Zespoły Stopnia Rycerskiego. Większość z tych Zespołów jest
aktywnych a jego członkowie wykonują z wielkim poświęceniem wspaniałą pracę na rzecz rozwoju Zakonu
Rycerzy Kolumba w Polsce.
Dostrzegając to wielkie zaangażowanie Braci - członków Zespołów, ich
wysiłek i pracę, wykonywaną często
z dala od swojej macierzystej Rady,
Rada Stanowa zdecydowała o ustanowieniu od Roku Bratniego 2019/2020 nowego konkursu członkowskiego, którego efektem będzie wybór Najwybitniejszego Zespołu Inicjacyjnego w danym roku bratnim. Tytuł
ten oraz nagrody indywidualne stanowić mają formę wyróżnienia i podziękowania od Rady Stanowej dla
członków Zespołu za wkład włożony
w rozwój rycerstwa w Polsce.
Konkurs rozpoczynał się będzie
pierwszego dnia każdego nowego
roku bratniego (1 lipca), a kończył
ostatniego dnia roku bratniego (30
czerwca). Nagrody przyznawane bę-

dą w kategoriach: Zespół Przyjęć,
Przy ocenie Zespołów brana bęZespół Stopnia Formacji, Zespół dzie pod uwagę jakość przeprowaStopnia Rycerskiego.
dzonych Ceremonii oraz dodatkowe
kryteria:
Zespół Inicjacyjny, który w danej
kategorii spełni wymagania konkursu • liczba przeprowadzonych Ceremoni na koniec roku bratniego uzyska ii/prób;
największą liczbę punktów otrzyma • liczba przyjętych/awansowanych
tytuł Najwybitniejszy Zespół Inicja- Braci;
cyjny w kategorii Zespół Przyjęć/ • mobilność Zespołu;
Zespół
Stopnia
Formacji/Zespół • informowanie Wielkich Rycerzy
Stopnia Rycerskiego oraz ozdobny i Delegatów Rejonowych (z zachowagrawerton, a jego członkowie nagro- niem odpowiedniego wyprzedzenia
dy rzeczowe. Rodzaj nagród rzeczo- czasowego) o planowanej Ceremonii.
wych dla członków NajwybitniejszeRegulamin konkursu wraz z wygo Zespołu Inicjacyjnego ustalany tycznymi dot. oceny jakości Ceremobędzie przez Radę Stanową każdora- nii został już wysłany mailem do Dezowo na początku roku bratniego.
legatów Rejonowych oraz Wielkich
Rycerzy. Zachęcam wszystkich członDodatkowo, każdy Zespół Przyjęć,
ków Zespołów Inicjacyjnych w Polsce
który uzyska co najmniej 80% punkdo zapoznania się z tym Regulamitów Zespołu Inicjacyjnego, który
nem. Znajomość zasad w nim zawarw kategorii Zespołów Przyjęć zdobył
tych pozwoli Zespołom lepiej przygonajwiększą liczbę punktów, otrzyma
tować się do udziału w tym konkurtytuł Najwybitniejszy Zespół Przyjęć
sie. Wszystkim Zespołom życzę jak
oraz nagrodę w postaci ozdobnego
największej liczby inicjacji przeprowagrawertonu.
dzonych zgodnie z ceremoniałem
Nagrody wręczane będą najpóź- i zdobycia tytułu Najwybitniejszy Zeniej podczas dorocznej Ogólnopol- spół Inicjacyjny.
skiej Pielgrzymki Zakonu Rycerzy
Jacek Pisz
Kolumba na Jasną Górę.

Głównym zadaniem Pionu Członkowskiego jest zapewnienie Delegatom Rejonowym, Wielkim Rycerzom,
Rejonom i Radom Lokalnym wsparcia
dla tych programów i działań członkowskich, których celem jest utrzymanie członkostwa oraz osiągnięcie
wzrostu członkostwa w Radzie i Rejonie, monitorowanie stanu realizacji
celu członkowskiego, pomoc przy
zakładaniu nowych Rad lokalnych,
promowanie celu jakim jest uzyskanie
Struktura i zadania
przez każdą Radę lokalną tytułu NajPionu Członkowskiego
wybitniejszej Rady. Bracia z Pionu
Pion Członkowski Rady Stanowej,
Członkowskiego starają się również
któremu przewodzi Dyrektor ds.
upowszechniać wiedzę dotyczącą
Członkostwa, tworzą:
zasad noszenia prawidłowego stroju
rycerskiego oraz przestrzegania Cere• Dyrektor ds. Ceremoniału
moniałów. Wspierają także Rady Lo• Dyrektor ds. Nowych Rad
kalne i Zespoły Inicjacyjne w zakresie
• Dyrektor ds. Rekrutacji
• Dyrektor ds. Utrzymania Członko- wyposażenia ich w niezbędne materiały i rekwizyty.
stwa

www.RycerzeKolumba.com

Dyrektor ds. Członkostwa
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Dyrektor ds. Ceremoniału zapewnienia wsparcie Delegatom Rejonowym, Wielkim Rycerzom, Radom Lokalnym i Zespołom Inicjacyjnym. Dba
m.in. o:
• upowszechnienie zasad noszenia prawidłowego stroju rycerskiego
(szarfy, regalia, odznaki, znaczki i inne
elementy ubioru Rycerzy Kolumba);
• upowszechnienie Ceremoniału
Pocztu Sztandarowego;
• wyposażenie Zespołów Inicjacyjnych w:
o aktualne wersje tekstów Ceremoniałów;
o rekwizyty służące do przeprowadzania Inicjacji zgodnie z Ceremoniałem;
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o niezbędne materiały dla kan- (podręczniki, pakiety szkoleniowe,
Kontakt z Dyrektorem ds. Rekrudydatów - uczestników Ceremonii;
obowiązki sprawozdawcze itp.);
tacji możliwy jest m.in. za pośrednictwem
maila:
rekruta• prawidłową organizację każdej
• pomoc przy organizacji szkolecja@rycerzekolumba.com jak również
Inicjacji poprzez udostępnianie list nia dla członków nowej Rady.
na WhatsApp w grupie Wielkich Rykontrolnych, w których punkt po
Dyrektor ds. Nowych Rad może cerzy i Delegatów Rejonowych.
punkcie opisano jak dobrze przygotosłużyć pomocą Delegatom Rejonować taką Ceremonię;
Dyrektor ds. Utrzymania Członkowym również w zakresie wyposażestwa zapewnienia wsparcie Wielkim
• utrzymanie gotowości Zespo- nia Rady w tzw. zestaw startowy
Rycerzom i kierowanym przez nich
łów Inicjacyjnych.
(flagi, insygnia i inne elementy nieRadom Lokalnym w zakresie utrzyzbędne do rozpoczęcia funkcjonowaDyrektor ds. Ceremoniału prowamania członkostwa w Radzie m.in.
nia nowej Rady). Kontakt z Dyrektodzi również bieżącą analizę jakości
poprzez:
rem ds. Nowych Rad możliwy jest
pracy Zespołów Inicjacyjnych i może
m.in. za pośrednictwem maila: no• promowanie programów podokonywać wyrywkowej kontroli Zewerady@rycerzekolumba.com
jak magających utrzymać członkostwo
społów Inicjacyjnych. Kontakt z Dyrównież na WhatsApp w grupie Wiel- w Radzie;
rektorem ds. Ceremoniału możliwy
kich Rycerzy i Delegatów Rejonojest m.in. za pośrednictwem maila:
• pomoc Wielkim Rycerzom
wych.
ceremonialy@rycerzekolumba.com
w rozwiązywaniu problemów dot.
jak również na WhatsApp w grupie
Dyrektor ds. Rekrutacji zapewnie- utrzymania członkostwa jak również
Wielkich Rycerzy i Delegatów Rejo- nia wsparcie Wielkim Rycerzom i De- w zakresie aktywizacji mało aktywnowych.
legatom Rejonowym w zakresie pro- nych Rad i Rejonów;
wadzonej przez nich rekrutacji noDyrektor ds. Nowych Rad zapew• promowanie działań, których
wych członków m.in. poprzez:
nienia wsparcie przede wszystkim
celem jest ograniczenie liczby zawieDelegatom Rejonowym w zakresie
• promowanie skutecznych dzia- szeń członkostwa;
zakładania nowych Rad m.in. po- łań rekrutacyjnych;
• promowanie tzw. dobrych
przez:
• promowanie programów i kon- praktyk ukierunkowanych na aktywi• udostępnienie listy kontrolnej kursów członkowskich;
zację członków, również tych nowo
opisującej krok po kroku proces zaprzyjętych.
• udostępnianie
wzorcowych
kładania nowej Rady;
materiałów niezbędnych do przeproKontakt z Dyrektorem ds. Nowych
• zaznajomienie Delegatów Re- wadzenia np. Niedzieli Rycerskiej, Rad możliwy jest m.in. za pośrednicjonowych z zasadami funkcjonowania Akcji Kolędowej itp.;
twem maila:
Rady w pierwszym roku jej działania;
• promowanie różnych form poutrzymanie@rycerzekolumba.com
• zapewnienie dostępności ma- dziękowań;
jak również na WhatsApp w grupie
teriałów informacyjnych (biuletyny,
Wielkich Rycerzy i Delegatów Rejo• zapewnienie dostępności mapłyty DVD, ulotki, plakaty itp.) dla
nowych.
teriałów wspierających działania reproboszczów i kandydatów w nowo
krutacyjne (ulotki, biuletyny, plakaty, Jacek Pisz
utworzonych Radach;
zaproszenia itp.);
Dyrektor ds. Członkostwa
• udostępnienie pakietu inforZakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
• weryfikowanie
poprawności
macyjnego
dla
nowej
Rady
składanych deklaracji członkowskich.

www.RycerzeKolumba.com
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