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Drodzy Bracia Rycerze!
Komentując Adhortację Apostolską Familiaris consortio Jana
Pawła II nie sposób nie zauważyć dziś
wielkiego zmagania cywilizacyjnego
związanego z promocją ideologii gender przez Unię Europejską, Światową
Organizację Zdrowia i inne międzynarodowe instytucje. Dlatego temu zagadnieniu należy poświęcić nieco
uwagi. Zachęcam bardzo do przeczytania i przemyślenia Listu Konferencji
Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 2013 w jego wersji dłuższej. Można ją znaleźć min. na stronie: www.deon.pl/religia/kosciol-iswiat/z-zycia-kosciola/
art,16910,biskupi-o-gender-listpasterski.html. Natomiast sam chciałbym się skupić na pewnych zagadnieniach, które nie zostały poruszone
w tym liście, a które są ważne dla nas.
Oczywiście, nie sposób ująć je wszystkie w jednej katechezie.
Najpierw o klimacie do wprowadzenia gender w Polsce. Ten klimat
tworzyły i aktywnie tworzą pewne
środowiska, zwłaszcza feministyczne,
przy aktywnym udziale większości
polskich mediów. W Gościu Niedzielnym (nr z 15 grudnia tego roku, s. 39)
można znaleźć komentarz mówiący
o tym, że przed gender można się bronić, ale obronić się skutecznie można
tylko z pomocą Kościoła. Dlatego też
wiedząc wcześniej o planowanej propagandzie ideologii gender starano
się zasiać nieufność wobec Kościoła
i jego pasterzy przy pomocy pedofilii.
Owszem, takie nieszczęsne wypadki
miały miejsce w gronie kapłanów, ale
media przedstawiały je tak, jakby to
był wyłącznie problem Kościoła katolickiego. Tymczasem wiadomo już,
że w ostatnich 10 latach skazano
w Polsce za przestępstwa pedofilii ok.
6 tys. ludzi, w tym 27 księży, którzy
stanowią niecałe pół procenta całości.
Pytaniem jest, co wiemy o pozostałych
99,5 % pozostałych skazanych; co
można się o nich dowiedzieć z głównych mediów polskich? Odpowiedź
jest prosta: nic. Jest tak dlatego, że
większość mediów (a zwłaszcza te
główne) nie przekazują prawdy. Przekaz prawdy nie jest ich celem. Ich celem jest preparowanie obrazu świata
i takie dobieranie faktów, by służyły
pewnej wizji, którą się przekazuje od-
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biorcy po to, by odbiorca patrzył na
świat i widział w nim to jedynie, co
chcą niektórzy ludzie, a nie widział
tego, czego oni nie chcą i by do takiego widzenia świata dopasowywali
swoje wybory i swoje postępowanie.
A którzy to są ci ludzie, którzy chcą
ściśle określonego nastawienia odbiorców polskich mediów? To ci, którzy chcą na nas zarabiać i nami dysponować. List Episkopatu, o którym mowa powyżej wymienia niektórych spośród tych ludzi: „W następstwie takiego wychowania, realizowanego przez
młodzieżowych edukatorów seksualnych, młody człowiek staje się stałym
klientem koncernów farmaceutycznych, erotycznych, pornograficznych,
(…) i aborcyjnych.” Gdy człowiek ma
problemy ze swą osobowością, staje
się tym bardziej podatny na różnego
rodzaju manipulacje.

dzenie, że płeć biologiczna, ciało które
mamy i z którym przychodzimy na
świat nie ma wpływu na naszą tożsamość, na to kim jesteśmy. Tę tożsamość możemy sobie dowolnie ustalać.
Chcesz być mężczyzną, stajesz się
mężczyzną; chcesz być kobietą, stajesz
się kobietą, z wszystkimi tego konsekwencjami. Co to oznacza w perspektywie wiary? To znaczy, że słowo człowieka miałoby taką samą moc jak słowo Boga. Gdy sięgniemy do Pisma
św., do Księgi Rodzaju, to zauważymy,
że Bóg stwarzając wypowiada słowo
i staje się najpierw dzień i noc, potem
lądy i morza, potem rośliny, zwierzęta
i wreszcie człowiek. Jednakże wszystko, co Bóg stwarza nie tylko staje się,
ale również staje się takim, jakim Bóg
chce, by było. W tym miejscu chcę
ponownie zachęcić do przeczytania
i przemyślenia katechezy z lipcasierpnia 2012, która mówi o prawdzie
rzeczy. W perspektywie gender człowiek ma zająć miejsce Boga i sam siebie stworzyć według własnego pomysłu, niezależnie od tego, jakim go
stworzył Bóg. Pytamy więc, gdzie tu
jest miejsce na zmaganie o charakterze cywilizacyjnym?

Jeśli człowiek nie będzie już
stworzony zgodnie z zamysłem Boga
ale według własnego pomysłu, to odniesienia do Biblii, która stoi u podstaw naszej cywilizacji TRACĄ SWÓJ
SENS. Dlaczego? Ponieważ odwoływanie się do Tradycji biblijnej i zawartych w niej wartości, które stoją
u podstaw naszej cywilizacji, odnosi
się do człowieka stworzonego według
zamysłu Bożego a nie do człowieka,
który sam stwarza siebie według właDlatego nie przypadkiem mó- snego pomysłu, a zwłaszcza według
wi się o gender, jako IDEOLOGII. pomysłu stającego w sprzeczności
Jak zaznacza o. M. Zięba OP ideologia i w konfrontacji z zamysłem Boga.
to „zbiór historycznie, kulturowo
Tak więc ideologia gender
i społecznie uwarunkowanych przeko- jest pomysłem pewnych ludzi, której
nań podzielanych przez członków da- celem jest walka z Bogiem i z Jego
nej grupy społecznej, oferujący im zamysłem odnośnie człowieka.
całościowy i uproszczony obraz świa- W ostateczności poniosą oni klęskę,
ta, ułatwiający manipulowanie zbioro- tak jak klęską skończyła się inna, pową świadomością”. Ideologia jest po dobna wizja, jaką był komunizm. Koto, by manipulować, by kłamać i zwo- munizm prezentował się jako wizja
dzić ludzi. Historia Zbawienia aż nad- świata, w której wszyscy są sobie rówto wyraźnie mówi, kto stoi za takim ni, wszyscy są braćmi. To była oficjalpostępowaniem. Co jest takiego cha- na twarz komunizmu. Nieoficjalna to
rakterystycznego w treści tej ideolo- łagry, masowe egzekucje i ucisk tych
gii? Ideologia gender jest przede wszystkich, którzy nie pasowali do tej
wszystkim ideologią ateistyczną a na- wizji świata i nie chcieli się dostosowet antyteistyczną. Jej celem jest wal- wać.
ka z Bogiem i Jego planami wobec
ludzi. Jej główne przesłanie to stwier(cd na stronie 3…)
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Ideologia gender też ma swoją oficjalną twarz: jest nią walka
o równe prawa niezależnie od płci,
równość i występowanie przeciw przemocy. Ale ma też swą drugą twarz:
jest nią walka z Bogiem i z chrześcijaństwem, manipulowanie człowiekiem i pojawiające się coraz częściej
represje wobec tych, którzy nie chcą
się dostosować. Jest to ideologia totalitarna, ponieważ absolutyzacja jakiejkolwiek wartości, w tym przypadku
wolności człowieka, prędzej czy później prowadzi do totalitaryzmu. Wtedy okazuje się, że ważniejsze niż człowiek i jego prawa są na przykład idee
homoseksulane, czy idee gender, których nikomu nie wolno krytykować,
bo można stracić pracę, własny biznes
albo iść do więzienia. U nas też już
słychać, że na uniwersytetach powinno się zakazać krytyki gender. Na
razie tyle, ale jeśli pozwolimy na rozwój tej ideologii, będzie jeszcze gorzej.
Słyszy się, że już dziś Komisja Europejska stawia jako warunek pomocy
finansowej promowanie ideologii gender, co stanowi naruszenie prawa
unijnego. Pieniądze unijne nie spadają z nieba: są one z naszych podatków

i ich rozdzielanie nie może się odbywać z naruszaniem praw obywateli
Unii a takim naruszeniem jest mieszanie się instytucji unijnych w sprawy
światopoglądowe i moralne poszczególnych państw (w tym przypadku
mieszanie się przez promocję ideologii obcej naszej kulturze i cywilizacji).
Co robić? Należy na wszystko patrzeć okiem chrześcijanina. Modlić się
do Boga za siebie samych, za własne
rodziny ale także za ludzi promujących to zło i zaangażowanych w nie.
To najpierw. Należy też zachować
zmysł krytyczny. Za czasów komunistycznych ludzie umieli korzystać
z mediów. Można obrazowo powiedzieć, że mieli w sobie taki „filtr”, który pomagał krytycznie rozróżniać podawane informacje. Dziś również potrzeba nam takiego „filtra”, by nie
uznawać za prawdę wszystkiego, co
nam serwują wiodące media (poprzez
telewizję, prasę, czy internet). Należy
jednocześnie wspierać te media, które
jeszcze nie wyrzekły się swej prawdziwej misji. Należy też wspierać media
katolickie. Wreszcie: władza państwowa na różnych szczeblach ma obowią-

zek służebności wobec obywateli. Za
pieniądze obywateli ta władza jest
utrzymywana i ma służyć obywatelom
zgodnie z ich wolą. Jeśli więc władza
ta nie zważa na deklaracje obywateli
(np. deklaracja rodziców co do uczestniczenia ich dzieci w chrześcijańskiej
katechezie jest taką deklaracją obywatelską) i wprowadza do przedszkola
i szkoły, dla dzieci chrześcijańskich
rodziców deprawację w stylu gender,
to znaczy, że władza ta nie spełnia
swego zadania i swoich obowiązków.
Władza taka naruszając podstawowe
prawa obywateli traci mandat do rządzenia, co rodzi u obywateli prawo do
sprzeciwu wobec takiej władzy. Czasem sprzeciw ten staje się wręcz moralnym obowiązkiem.
Ks. dr hab. Tomasz Kraj R.M.
Kapelan Stanowy Pomocniczy
Rycerzy Kolumba w Polsce

Wszystkie katechezy są na stronie
www.rycerzekolumba.com

Kalendarz Rycerski
na 2014 rok

Załącznikiem do nr 3 biuletynu „Zbroja” jest kalendarz rycerski na 2014 rok.
Kalendarz jest w formacie A3,
można go więc drukować w tym
oraz mniejszym, najbardziej popularnym formacie A4.
W kalendarzu zaznaczone są
wszystkie ważne dla Rycerzy
daty w nowym roku.
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Słowo Delegata Stanowego
Czcigodni Księża Kapelani,
Zacni Bracia Rycerze,
Mam nadzieję, że Święta Bożego
Narodzenia były dla wszystkich Braci
błogosławionym czasem spędzonym
w gronie rodzinnym, a poprzedzający
je Adwent – radosnym oczekiwaniem
Narodzenia Dzieciątka Jezus, także
we własnych sercach.
Napływające w ostatnich tygodniach informacje o realizowanych
przez Braci dziełach napawają radością, ponieważ był to czas zarówno
ćwiczeń duchowych, jak i praktycznego dawania świadectwa swojej przynależności do Kościoła Powszechnego
i wspólnoty Rycerzy Kolumba. Był to
czas wzmożonej aktywności nas
wszystkich w czynieniu dobra. Pragnę
Wam, Bracia, podziękować za wspólnotowe przeżywanie rekolekcji i adwentowych dni skupienia, za przeprowadzone akcje mikołajowe, za zebrane
i przekazane dary świąteczne dla naszych bliźnich będących w potrzebie,
żyjących zarówno wśród nas, jak i poza granicami kraju. Pokazuje to
ogrom dobra przekazywanego drugiemu człowiekowi, ale też i dobra powracającego do darczyńców. Bowiem
dobro czynione drugiemu ubogaca
także darczyńcę. To cieszy także dlatego, że poprzez te działania bardzo się
powiększył zasób dzieł uzasadniających przyznawanie statusu najwybitniejszej rady.
Przełom roku jest zwykle okazją do
podsumowań i refleksji. Wprawdzie
w naszym rycerskim rytmie koniec
roku kalendarzowego to dopiero połowa roku bratniego, tym niemniej
trudno jest nie poddać się podsumowaniom. Takim namacalnym przejawem będzie złożenie w trakcie miesiąca stycznia przez każdą radę lokalną
„Dorocznego formularza sprawozdawczego n.t. Bratniej Działalności”
/druk 1728-PL/. Proszę o terminowe
dopełnienie tego obowiązku, bowiem
jest to jeden z formalnych wymogów
warunkujących uzyskanie przez radę
lokalną tytułu „Najwybitniejszej Rady”. Miesiąc styczeń to też czas wywiązania się z powinności finansowych względem Rady Stanowej,
a w konsekwencji także Rady Najwyższej naszego Zakonu.
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Mijający rok 2013 jest kolejnym
rokiem dynamicznego rozwoju Zakonu w Polsce. Liczebnie nasza wspólnota rycerska zwiększyła się o kilkuset
nowych Braci, a w samym tylko miesiącu grudniu o około stu Braci. Powstały nowe rady lokalne. To także
bardzo cieszy i jest wspólną odpowiedzią na apel naszych przełożonych
w Zakonie: „jeden nowy rycerz, co
miesiąc, w każdej radzie”.
Bycie Rycerzem Kolumba jest darem i zadaniem dla katolickiego mężczyzny. Wielu z nas to zadanie dobrze
realizuje i swoim postępowaniem zachęca innych do wstąpienia do naszej
wspólnoty rycerskiej. Ufamy, że dzieło, które wspólnie budujemy, jest
dziełem Bożym, zgodnym z Jego wolą,
a my stanowimy jedynie narzędzie
realizacji Bożych planów. Każdy z nas
ma jakieś życiowe zadania i powołanie. Zostaliśmy postawieni tu i teraz,
i w tych realiach żyjąc, mamy pytać
Pana Boga o to, co chce, abyśmy czynili w naszym życiu. Nie możemy być
zatem obojętni na to, co się dzieje
w naszym otoczeniu. Proszę więc
o wnikliwą lekturę i głęboką refleksję
nad tekstem Kapelana Stanowego
Pomocniczego Ks. dra hab. Tomasza
Kraja. Proszę także o stałą modlitwę
za Ojca Św. Franciszka, za naszych
Kapłanów i za Rodziny, w tym także
za naszą Rodzinę Zakonną. Prośmy
o głęboką wiarę, dar rozpoznawania
Bożych planów względem każdego
z nas, jedność i braterstwo wśród Rycerzy Kolumba.
Pragnę w tym miejscu podziękować tym wszystkim, którzy w minionym roku włączali się we wspólnotowe modlitwy: za Ojca Świętego Benedykta XVI, o dobry wybór nowego
papieża, za Ojca Świętego Franciszka,
o dar zdrowia dla Kapelana Stanowego Ks. Kard. Franciszka Macharskiego, za Kapłanów, za nieprzyjaciół Kościoła z prośbą o nawrócenie. Podziękowanie kieruję także do tych Braci
Rycerzy i rad lokalnych, które odpowiedziały na apel o pomoc dla Parafii
p.w. Miłosierdzia Bożego w Dębicy,
dotkniętej kataklizmem huraganu.
Drodzy Bracia w Rycerstwie,

pracy, ale też ogromu Bożych darów,
których możemy być beneficjentami.
Rozpoczniemy go modlitwą o pokój
na świecie, ten fizyczny, ale też i duchowy, w sercach ludzkich. Wyjątkowym czasem w tym roku będzie dla
nas, Polaków, kanonizacja bł. Jana
Pawła II - Świętego, którego każdy
z nas miał szansę widzieć, słuchać,
dotknąć. Jest to rok trwającej peregrynacji Matki Bożej w kopii Obrazu
Maryi Niepokalanego Poczęcia z Katedry Notre-Dame w Quebec i wielu
innych wydarzeń oraz dzieł realizowanych przez Braci.
Na cały rok 2014 życzę każdemu
Bratu Rycerzowi błogosławieństwa
Bożego, wzrostu duchowego i radości
z realizacji swojego powołania, czy to
w kapłaństwie, w małżeństwie i rodzinie, czy też jakiejkolwiek innej – zgodnej z wolą Bożą – dziedzinie. Niech
Matka Boża oręduje za Wami i wyprasza potrzebne łaski u Swojego Syna,
a Św. Józef będzie Opiekunem także
Waszych Rodzin.

Z rycerskim pozdrowieniem

Vivat Jesus!
Przed nami rok 2014. Rok wielu
zamierzeń, rok nadziei i szansy na
wzrost duchowy. Rok intensywnej Krzysztof Orzechowski
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Wieści z Rad
Adwentowy Dzień Skupienia
w Pionkach

Dzień Skupienia
starachowickich
Rycerzy

7 grudnia 2013 roku odbył się
dzień skupienia dla Rycerzy Kolumba
z Rady 15631 wraz z małżonkami.
Wszystkich powitał Wielki Rycerz Jan
Siek. Konferencję wygłosił zaproszony
z Radomia ksiądz Konrad Wójcik.

Jej temat to „Rodzina szkołą wiary
i miłosierdzia”. Duchowny przypomniał słuchaczom jaka jest właściwa
rola kobiety i mężczyzny, jak wzajemnie się dopełniają. Podkreślił, jak
zdrowe oraz pełne miłości relacje między małżonkami mają wpływ na rozwój i wychowanie dzieci, a także na
przekazywanie wiary w rodzinie.

7 grudnia 2013 roku w parafii św.
Jadwigi Królowej w Rzeszowie rozpoczęła się peregrynacja kopii cudownego wizerunku Maryi Niepokalanej
z Quebec.

Rycerze Kolumba Rady 14023
im. Papieża Jana Pawła II w Starachowicach 21 grudnia 2013, tuż przed
świętami Bożego Narodzenia, zorganizowali w Parafii M.B.N.P. w Starachowicach „Dzień Skupienia”. Dla
Rycerzy stał się on bardzo ważnym
elementem Parafialnych Rekolekcji
Obraz przywieźli do Rzeszowa BraAdwentowych, które poprowadzili cia Rycerze z Tarnobrzega, z DelegaOjcowie Dominikanie - Marek Pień- tem Rejonowym Rejonu 4, Bratem
kowski i Wojciech Dudzik.
Krzysztofem Zubą na czele.

Niedziela Rycerska
w Starachowicach

Warszawscy Rycerze
pomagali Polakom
na Białorusi

8 grudnia 2013 roku na zaproszenie Proboszcza ks. kanonika Marka
Janasa, Rycerze Rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II ze Starachowic
przeprowadzili w Parafii Wszystkich
7 grudnia 2013 Rycerze Kolumba Świętych w Starachowicach „Rycerską
z parafii pw. Bł. E. Bojanowskiego Niedzielę”.
w Warszawie przeprowadzili zbiórkę
darów dla Polaków na Białorusi
w ramach Akcji "Paczka" prowadzonej
przez ZHR i Fundację "Kresy w potrzebie - Polacy Polakom".

Zbiórka była prowadzona w warszawskich sklepach Warus. Zostało
zebranych 40 kartonów darów, które
trafiły do Brzostowicy Wielkiej położonej na terenie Białorusi.
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Nawiedzenie obrazu
Maryi Niepokalanej
z Quebek
w Diecezji Rzeszowskiej

Rycerze z Rady rzeszowskiej
w procesji wnieśli Obraz do Kościoła
Akademickiego i umieścili Go na
wcześniej przygotowanym honorowym miejscu. Delegat Rejonowy Zakonu Rycerzy Kolumba - brat Tomasz
Wawrzkowicz, przybliżył zgromadzonym ideę kolejnego już Programu Modlitewnego, jaki przygotowali i realizują Rycerze Kolumba na całym Świecie. Jest to już 16-ty program modlitw,
tym razem wokół kopii cudownego
wizerunku Maryi Niepokalanej z Katedry Notre Dame w Quebec.

Pomoc Bliźniemu
Rycerze Kolumba Rady 14023 im.
Papieża Jana Pawła II w Starachowicach wzięli pod swoją opiekę schorowaną mieszkankę Starachowic - Panią
Leokadię z córką i jej 9-cio miesięcznym synkiem Oskarem.

Kilkudziesięciu Braci podczas
Mszy Świętych jakie w tym dniu zostały odprawione, czynnie włączyło się
do służby liturgicznej oraz przekazywanie wiernym podstawowych informacji o historii i genezie powstania
Rycerzy Kolumba w świecie i Polsce.
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Wieści z Rad
Pomoc dla wileńszczyzny
Rada Rycerzy Kolumba Rady
14955 w Częstochowie, działająca przy
parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej zorganizowała wielką
akcję charytatywną pod nazwą
„Wigilia z Polakami na Wileńszczyźnie”.

95 Rocznica
Powstania Wielkopolskiego

Wigilia
w Radzie wodzisławskiej

26 grudnia 2013 roku, w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego, jednego z nielicznych zwycięskich powstań na ziemiach polskich, Rycerze z Rady 15219
w Poznaniu zaprosili do udziału
w obchodach Wielkopolan.

28 grudnia 2013 Rada Rycerzy
Kolumba nr 15500 z Wodzisławia Śląskiego miała swoją wigilijke - czyli
Spotkanie Opłatkowe Rycerzy Kolumba z Małżonkami.

W kościele św. Krzyża Rycerze
zorganizowali wystawę mówiącą
o Powstaniu.

Akcja ta organizowana w imię miłosierdzia i patriotyzmu objęła mieszkańców gminy Jaszuny i polską szkołę
w Jaszunach oraz szkołę i przedszkole
w Nowej Wilejce. Akcja polegała na
zbiórce artykułów żywnościowych
oraz zbiórce artykułów szkolnych
i przekazanie ich potrzebującym.

W tym dniu Wielki Rycerz Rady Tadeusz Tyc odebrał z rąk Delegata
Rejonowego - Brata Romana Wyciska
nagrodę przyznana przez Radę Stanową Rycerzy Kolumba za wybitne osiągnięcia dla Rady 15500.

Czy wiesz, że…?
...w naszym rycerskim serwisie internetowym www.rycerzekolumba.com oprócz informacji, znajdziesz również
miejsce interaktywnej modlitwy?
W dziale „Dla Rycerzy” znajduje się „Interaktywny Różaniec i Koronka”, które możesz odmawiać wraz
z lektorami w swoim własnym tempie i o każdej porze.
————————————————————————————
...w tym samym serwisie www.rycerzekolumba.com i tym samym dziale, znajdziesz ciekawe lektury?
Tematy w serii Luke E. Hart zajmują się sprawami takimi jak wiara, Bóg, Jezus Chrystus i zmartwychwstanie ciała.
Zachęcamy do lektury!

Materiały do lutowego numeru
Prosimy o przesyłanie materiałów do kolejnego - lutowego 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 800 pikseli).
Materiały do Biuletynu proszę przesyłać na adres zbroja@rycerzekolumba.com do 20 stycznia 2014.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i poprawiania przesłanych materiałów!

ZBROJA jest biuletynem informacyjnym wydawanym przez Radę Stanową Rycerzy Kolumba w Polsce
E-mail: zbroja@rycerzekolumba.com • www.rycerzekolumba.com
Redaktor Naczelny: br. Krzysztof Orzechowski - Delegat Stanowy
Redakcja: br. Krzysztof Orzechowski, ks. Tomasz Kraj, br. Piotr Ładoś

ZBROJA

6

