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Katecheza Kapelana
bie, cierpienia można ofiarować, gdy
się kocha. Każdy mąż by chciał, by zarówno on sam jaki i małżonka mieli
taką miłość, taką zdolność dawania
siebie. Najczęściej nie od razu jest to
możliwe, ale można do takiego poświęcenia dorastać. Wielką pomocą jest tu
łaska sakramentu małżeństwa. Ona
„od wewnątrz” uzdalnia małżonków by
wzrastali do miłości, której wzorem
jest miłość Boga do Jego ludu.

Katecheza 27
Kwiecień 2014
Drodzy Bracia Rycerze!
Punkt 12 Adhortacji „Familiaris
consortio” podprowadza nas do prawdy o sakramentalności małżeństwa,
chociaż jeszcze bez użycia słowa
„sakrament”. Sakrament jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Gdy
chodzi o działanie owej łaski, to ma
ono związek ze znakiem sakramentalnym, ponieważ sakrament w sferze
duchowej sprawia to, co oznacza. Przykładem niech będzie sakrament chrztu
św. Gdy kapłan polewa głowę dziecka
wodą, to pytamy, co się dzieje. Widzimy krople wody spływające po główce
niemowlęcia i uświadamiamy sobie, że
woda ma przynajmniej dwa ważne
znaczenia: ona służy do obmywania
z brudu i służy też do tego, by trwało
życie (gaszenie pragnienia, podlewanie
roślin). Otóż ta właśnie woda użyta
w ramach sakramentu chrztu św. sprawia w sferze duchowej to, co oznacza,
czyli w sferze duchowej, niewidzialnej
ma miejsce obmycie. Z czego? Z grzechu pierworodnego, a w przypadku
chrztu dorosłych także z wszelkich innych grzechów, jakie człowiek popełnił
przed chrztem. Ma też miejsce udzielenie łaski, która daje życie, czyli łaski
uświęcającej. Tak więc istnieje związek
pomiędzy znakiem sakramentalnym
a duchowym skutkiem przyjęcia sakramentu (tu nie ma dowolności).
Przenieśmy się teraz na teren małżeństwa. Adhortacja mówi: „Więź ich
[małżonków] miłości staje się obrazem
i znakiem Przymierza łączącego Boga
z Jego ludem”. W sakramencie małżeństwa, które jest źródłem łask potrzebnych do wypełnienia obowiązków
małżeńskich też istnieje zależność pomiędzy znakiem zewnętrznym, w tym
przypadku więzią łączącą małżonków,
a jej skutkiem w sferze duchowej. To,
co ma się dziać w sferze duchowej,
niewidzialnej, jako owoc działania łaski sakramentu małżeństwa, to rozwój
przymierza małżeńskiego zgodnie ze
wzorem jakim jest Przymierze Boga
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z Jego ludem. Jest to Nowe Przymierze, które jest dziełem Jezusa. W sakramencie małżeństwa On pragnie, by
małżonkowie żyli wzajemną miłością.
Tak więc więź małżonków ma się rozwijać nie według własnego autorskiego
pomysłu tych dwojga lecz tak, by wzajemna więź małżonków była realizacją
wzajemnej miłości, którą Jezus ogłasza
jako Przykazanie Nowe i łaska sakramentu małżeństwa działa w ten sposób, by miłość wzajemna małżonków
w tym właśnie kierunku się rozwijała.
Czy należy sobie życzyć takiego
rozwoju? Przeżywamy okres Wielkiego
Postu i rozważamy miłość Boga do
Jego ludu, zarówno gdy chodzi o cierpliwe przygotowywanie tego ludu na
przyjście Zbawiciela, jak i samo Jego
przyjście w tajemnicy Wcielenia i wyzwolenie nas z grzechów w tajemnicy
Odkupienia. Nie tylko nabożeństwo
Gorzkich Żali czy Drogi Krzyżowej ale
także osobista refleksja mówi nam
o tym, co Boży Syn dla nas uczynił. Jak
bardzo nas ukochał; jak bardzo Bóg
ukochał człowieka. Przypominają się
nam szczególnie słowa z Ewangelii
według św. Jana: „Tak bowiem Bóg
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3). Owe nabożeństwa, o których
wspominam, pokazują na jakiej drodze
to się stało: ile ofiary, zaparcia się sie-

Pewno już o tym pisałem lub mówiłem, ale jest tu dobra okazja, by to powtórzyć. Jako młody ksiądz pracowałem w polsko-amerykańskim szpitalu
dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu
jako kapelan. Najtrudniejsze dla kapelana nie były wcale spotkania z chorymi i cierpiącymi dziećmi, lecz spotkania z ich rodzicami, którym towarzyszyło pytanie: „Dlaczego?” Bo każdy
z nas jest w stanie przyjąć cierpienie
człowieka dorosłego, ale cierpienie
dziecka jest zawsze trudną zagadką, na
którą w praktyce nie ma słownej odpowiedzi. W tym szpitalu byłem świadkiem przedziwnych przemian ludzi nie
mogących pogodzić się z chorobą
i cierpieniem własnych dzieci. Widziałem, jak udawali się oni do kaplicy
szpitalnej. Gdy z niej wychodzili byli
jacyś inni, jakby mniej zbuntowani,
bardziej gotowi na dźwiganie krzyża,
który życie włożyło im na ramiona.
Z czymś podobnym mamy do czynienia w naszym życiu. Nieraz się buntujemy, chcielibyśmy żyć jakimś innym
życiem, najlepiej cudzym życiem, bo
wydaje się ono atrakcyjniejsze niż nasze. Dlatego tak wielu ludzi chce sobie
odmienić życie, także małżeńskie. Owo
doświadczenie ze szpitala pokazuje, że
tak naprawdę to nie chodzi o zmianę
(o poszukanie sobie innego życiowego
partnera), ale o siłę do dźwigania krzyża. Jeśli człowiek otrzyma wsparcie, to
zwykle nie chce już żadnych radykalnych zmian.

cd na stronie 3...
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Katecheza Kapelana cd...
Takim wsparciem w życiu małżeńskim
i rodzinnym jest łaska sakramentu
małżeństwa – bo ona tak działa, że
umacnia małżonków, by ich miłość
rozwijała się według wzoru, który mamy w Nowym Przymierzu Boga z Jego
ludem i zgodnie z Przykazaniem Nowym danym nam przez Jezusa. Dlatego w byciu razem mężczyzny i kobiety
potrzebna jest łaska, potrzebny jest
sakrament, bo bez niego to życie staje
się bardzo trudne, nieraz tak trudne, że
nie do uniesienia. I gdy brak sakramentu, to w tej nieznośności nie ma
żadnego ratunku, nie ma żadnej duchowej pomocy, która tak jak łaska
sakramentu małżeństwa pomogłaby do

odnowy, do odrodzenia wzajemnej
miłości. Pozostaje erozja związku, która najczęściej prowadzi do jego rozpadu. Nasuwają się wówczas pytania: co
z dziećmi, z ich rozwojem, zwłaszcza
emocjonalnym, co z odpowiedzialnością za nie? Bywa jednak i tak, że małżonkowie zawarli sakramentalny związek, ale jakby zapomnieli, że on ich
łączy i niesie ze sobą wiele łask. Nie
jest więc obojętne czy chrześcijanin
przeżywa swe małżeństwo jako związek sakramentalny czy jako jedynie
ludzką, partnerską więź.
Pan Bóg miłuje swój lud. Pragnie
szczęścia tego ludu. Dlatego ustanowił
małżeństwo jako drogę dla większości

członków tego ludu. Z małżeństwem
związane są zadania, które są trudne
i odpowiedzialne. Ponadto trzeba je
spełniać w świecie, który jest często
nieprzychylny Bożym planom i szczęściu ludzi. Dlatego dla członków swego
ludu Pan ustanowił pomoc, źródło
łask: sakrament małżeństwa. Popatrzcie na Wasze małżeństwa w tej właśnie
perspektywie i pomyślcie o wdzięczności Bogu za Jego dar.

Wszystkie katechezy są dostępne
na stronie:
www.RycerzeKolumba.com

Rejestracja na IV Konwencję do 15 kwietnia 2014
15 kwietnia 2014 roku upływa termin rejestracji na IV Konwencję Stanową
w Gdańsku-Gniewie. Prosimy Wielkich Rycerzy o zgłoszenia na stronie
www.rycerzekolumba.com/rejestracja
Rady Lokalne ustanowione przez Radę Najwyższą przed 1 marca 2014 r. mogą wysłać delegatów na IV Konwencję z prawem do głosowania.
Rady Lokalne ustanowione przez Radę Najwyższą po 1 marca 2014 r. mogą
wysłać delegatów na IV Konwencję bez prawa do głosowania – jako Obserwatorów (proszę zaznaczyć w "uwagach").
Koszt uczestnictwa delegata na IV Konwencję wynosi 220 PLN, koszt
uczestnictwa małżonki wynosi 180 PLN.

Zakon Rycerzy Kolumba zaprasza na bezpłatne
Pole Pielgrzymkowe w Rzymie podczas kanonizacji
Papieży Jana Pawła II i Jana XXIII
Zakon Rycerzy Kolumba z wielką radością powiadamia, że w czasie kanonizacji Papieży Jana Pawła II i Jana XXIII,
Rycerze Kolumba bezpłatnie udostępnią pielgrzymom z Polski boisko sportowe w Rzymie, gdzie pielgrzymi mogą
przenocować pod swoimi namiotami.
Szczegóły i zgłoszenia na stronie www.rycerzekolumba.com
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Słowo Delegata Stanowego
Czcigodni Księża Kapelani
Drodzy Bracia Rycerze

czeć! Bo i tutaj stawką jest ludzkie życie…

Wielki Post jest dla chrześcijanina czasem wyjątkowym: jest czasem zatrzymania się, refleksji nad swoim życiem,
nad swoją drogą do Pana. Jest czasem
oczekiwania na Zmartwychwstanie –
najważniejszy moment w dziejach całej
ludzkości. Bo - czy kto wierzy, czy też
nie - Jezus umarł za każdego człowieka
i zmartwychwstał także za każdego
z nas. Uczynił to zanim zaistnieliśmy
z naszymi dobrymi i złymi uczynkami,
zanim poprosiliśmy o wybaczenie –
ono już było, ono jest i ono będzie. Bo
Chrystus Pan umarł z czystej miłości
do każdego człowieka. Do mnie i do
Ciebie również. I ta Boża Tajemnica
Męki i Zmartwychwstania jest istotą
najbliższych Świąt.
Radujmy się Bracia i dziękujmy Panu
za Jego Miłość do Nas.

Drodzy Bracia
Marzec był kolejnym miesiącem rozwoju ilościowego naszego Zakonu.
Przyjęliśmy w swe szeregi blisko stu
nowych Braci. Sprzyjał temu m. in.
Dzień Naszego Założyciela, który każdego roku obchodzimy 29 marca. Powstały też dwie nowe rady lokalne:
w Porytem oraz w Tarnowie. Witajcie
Bracia.

Za nami marzec, ważny w Polsce miesiąc związany z obroną życia. 25 marca
– w święto Zwiastowania Najświętszej
Maryi Panny - w wielu miastach Polski
odbywały się ”Marsze Życia”, pokojowe
manifestacje, procesje, nabożeństwa,
modlitwy.
Wszystko to ma służyć przede wszystkim uświadomieniu sobie i innym
Prawdy o Życiu. Życie każdego człowieka jest darem Boga. Nie mamy żadnego prawa do tego, by zabijać ludzi.
A przecież dziecko pod sercem matki,
swojej matki, jest człowiekiem. Maleńkim, bezbronnym człowiekiem! Ono
samo nie potrafi się obronić. Co więcej,
są kraje, gdzie zgodnie z prawem takie
dzieci można zabijać! W Polsce też
niektóre dzieci można… Modliliśmy się
w tym roku o opamiętanie.
Duchowa adopcja dziecka nienarodzonego to nasza odpowiedź na zło, które
dobrem chcemy zwyciężać.
Zbliża się też dzień „wysłuchania publicznego” w Parlamencie Europejskim
w Brukseli, związanego z Obywatelską
Inicjatywą Jeden z Nas, wyznaczonego
na 10 kwietnia br. Proszę Was Bracia
o modlitwę w tej intencji. Stawką są
nie tylko duże pieniądze, nasze pieniądze, które mogą przestać płynąć na
bezpośrednie lub pośrednie zabijanie
dzieci. Do tej pory niewielu z nas wiedziało, że nasze – również polskie –
pieniądze wspierają „cywilizację śmierci”. Teraz już wiemy i nie możemy mil-
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W tysiącletniej historii Polski był tylko
jeden Papież Polak. I to właśnie za naszego życia się zdarzyło. Nie dość tego!
Za naszego życia został On beatyfikowany, a już w tym miesiącu zostanie
KANONIZOWANY! Bogu niech będą
dzięki!
Rycerze mają dodatkowy powód, by
dziękować Panu Bogu i Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II. To z Jego inspiracji, za Jego przyczyną, Zakon Rycerzy
Kolumba jest w Polsce. Jego nauczanie
jest najważniejszym drogowskazem na
drodze naszej formacji, naszego wzrastania. Będziemy również w Rzymie
w dniu Jego kanonizacji. Ale: czy na
Placu Św. Piotra lub jako wolontariusze „na służbie” na polach namiotowych, czy w swoich parafiach lub
w domach w Polsce, czy może w Łagiewnikach, sercem Drodzy Bracia
będziemy przy Nim, przy Świętym Ojcu Świętym Janie Pawle II.
Trwają końcowe przygotowania do
IV Konwencji Stanowej. Proszę Wielkich Rycerzy o wykonanie wszystkich
zadań zgodnie z harmonogramem,
szczególnie o terminowe zgłoszenie
Kapelanów, wybranych delegatów oraz
innych osób uczestniczących w Konwencji.
Niech to święto naszej jurysdykcji będzie okazją do radości z naszych sukcesów – tych namacalnych, które można
zobaczyć i policzyć, ale też i z tych,
o których tylko my wiemy, a które
dzieją się w naszych męskich sercach. I
za nie przede wszystkim dziękujmy
Panu Bogu.
Zachęcam też Was Bracia do obejrzenia krótkiego filmu - sprawozdania ze
132 Najwyższej Konwencji w San Antonio w 2013 roku - zamieszczonego na
naszej stronie:
www.kofc.pl/przek/film-kofc.php

IV Konwencja Stanowa to również czas
podsumowań.
Warto już teraz postawić sobie pytanie,
a może nawet szereg pytań.
Czy dobro Zakonu, podstawowe jego
zasady Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo i Patriotyzm są dla mnie rzeczywiście /tak realnie, praktycznie/ najważniejsze? Czy w konfrontacji z moimi oczekiwaniami te charyzmaty są na
pierwszym miejscu? Czy znam i czy
realizuję cele organizacji, do której
należę i której wspólnotę współtworzę?
Czy jestem najpierw coraz lepszym
mężem, ojcem, bratem, sąsiadem? Co
ja wniosłem do Zakonu Rycerzy Kolumba? Co wnoszę? Czy wiem, po co
Pan Bóg dał mi osobiście tę szansę?
Jak ją wykorzystałem? Czy chcę realizować „swoją wizję”? Na ile ona jest
zgodna z wizją naszego Założyciela?
Czy buduję jedność, czy czuję się członkiem wspólnoty, co dla mnie oznacza
słowo: BRATERSTWO? Co konkretnie
ja zrobiłem, by słowo: PATRIOTYZM
nabrało znów szlachetności, by hasło:
„BÓG, HONOR I OJCZYZNA” wróciło
na swoje zaszczytne miejsce i z dumą
było realizowane?
Ku wolności wyswobodził
Chrystus!
Nie lękajmy się!
Otwórzmy drzwi Chrystusowi!

nas

Krzysztof Orzechowski
Delegat Stanowy w Polsce
Zakonu Rycerzy Kolumba
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Kraków — Polski Rzym 27 kwietnia 2014
Tydzień po Świętach Wielkiej Nocy,
27 kwietnia 2014
roku, przypada ustanowione przez Ojca
Świętego Jana Pawła
II Święto Miłosierdzia Bożego.
Tradycyjnie główne
uroczystości odbywać
si ę
b ęd ą
w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia
w Krakowie - Łagiewnikach. Początek już w sobotę, o godz. 21:00 rozpocznie się całonocne czuwanie,
a o północy Mszę Świętą na rozpoczęcie Niedzieli Miłosierdzia odprawi ks.
biskup Damian Muskus.

Drugim wydarzeniem, które zawsze
jest w centrum Święta Miłosierdzia
Bożego, będzie Godzina Miłosierdzia o 15:00.
Wszystkie te wydarzenia będzie można śledzić dzięki transmisji Telewizji
miłosierdzie i Radia miłosierdzie na
stronie www.milosierdzie.pl

Kilkaset metrów od Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, znajduje się Sanktuarium bł. Jana Pawła II. Tam również od soboty odbywać się będą koncerty i modlitwy. Główna Msza Święta
dziękczynna za kanonizację Jana
Pawła II odprawiona zostanie w niedzielę o godz. 12:30 przed Sanktuarium, a o godz. 19:00 odbędzie się
uroczysty koncert, podczas którego
muzycy Opery Krakowskiej zaprezentują „Mszę koronacyjną” Wolfganga
Msze Święte i nabożeństwa będą się Amadeusza Mozarta.
odbywać całą dobę, podobnie jak Sakrament Spowiedzi Świętej. Będą jednak dwa wyjątkowe wydarzenia.
Szczegółowe programy dostępne są na
W niedzielę o godz. 10:00, dzięki tele- stronach Sanktuariów:
bimom zgromadzeni połączą się z Placem Świętego Piotra, gdzie Ojciec
Święty Franciszek wygłosi homilię Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
i dokona kanonizacji dwóch papieży; www.milosierdzie.pl
Jana Pawła II i Jana XXIII. Po kanonizacji przy ołtarzu polowym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia odprawio- Sanktuarium Bł. Jana Pawła II
www.sanktuariumjp2.pl
na zostanie uroczysta Msza Święta.

Czy wiesz, że…?
...informacje z naszego rycerskiego serwisu internetowego www.rycerzekolumba.com są również dostępne na rycerskim fanpagu na Facebooku?
„Polub nas” pod adresem www.facebook.com/rycerzekolumbawpolsce
——————————————————————
...w naszym serwisie www.rycerzekolumba.com codziennie o godz. 15:00 możesz zobaczyć bezpośrednią transmisję Godziny Miłosierdzia i Mszy Świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach?
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Założyciel Rycerzy Kolumba Michał McGivney
- część 2 „powstanie Zakonu Rycerzy Kolumba”
Wikary w New Haven
22 grudnia 1877 roku Michał McGivney otrzymał święcenia kapłańskie
z rąk księdza Arcybiskupa (później
kardynała) Jamesa Gibbnonsa w historycznej katedrze Wniebowzięcia
w Baltimore. Kilka dni później, w kościele Niepokalanego Poczęcia w Waterbury, odprawił prymicyjną Mszę
świętą, w której uczestniczyła jego
owdowiała matka. Kościół w Ameryce
liczył wówczas sześćdziesięciu siedmiu biskupów, ponad pięć tysięcy
księży, sześć tysięcy pięćset kościołów,
tysiąc siedemset szkół parafialnych,
do których łącznie uczęszczało niemal
pół miliona uczniów, a populacja osób
wyznania rzymskokatolickiego sięgała
ponad sześć milionów wiernych. Pod
koniec lat siedemdziesiątych XIX wieku wyzwanie polegające na przyciągnięciu nowych imigrantów do Kościoła katolickiego w Ameryce stało
się niezwykle ważne i realne, nadal
jednak były żywe głęboko skrywane
uprzedzenia antykatolickie, stanowiące pozostałość po latach czterdziestych i pięćdziesiątych XIX stulecia.
Jeszcze w 1877 roku Michał
McGivney został mianowany - przez
nowego biskupa Hartford wielebnego
Thomasa Galberry - wikarym w parafii Najświętszej Maryi Panny w New
Haven. McGivney znalazł się we
wspaniałym kościele, który to kościół
jednakże znajdował się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Proboszczem
w tej parafii był ksiądz Patrick Murphy, Irlandczyk, który tak jak McGivney skończył studia teologiczne w Seminarium Najświętszej Maryi Panny
w Baltimore. Murphy mimo młodego
wieku (32 lata) bardzo szwankował na
zdrowiu i wyglądał oraz poruszał się
jak staruszek. Biskup uważał, że energiczny, świeżo wyświęcony ksiądz
McGivney będzie w stanie przejąć
część jego obowiązków. Niewątpliwie
na zły stan zdrowia księdza Murphy’ego miała wpływ budowa kościoła
i trudności z nią związane. Murphy
ukończył kościół kierował nim po
jego konsekracji w roku 1874. Niestety parafia Najświętszej Maryi Panny
znalazła się w długach wysokości
dwustu tysięcy dolarów. Zadłużenie to
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było wielokrotnie większe niż
miały inne takie parafie.
Ksiądz McGivney, nowy wikary,
przejął
odpowiedzialność za codzienne funkcjonowanie
kościoła. Była
to jedna z najmniejszych parafii w New Haven pod
względem liczby wiernych. Do przydzielonych młodemu wikaremu zadań
należało zwiększenie liczby osób
uczestniczących
w nabożeństwach
oraz zredukowanie długu. Księża
z kościoła Najświętszej Maryi Panny
mieli także pod opieką duszpasterską
więźniów z miejskiego więzienia.
Energiczne działania nowego wikarego zjednały mu wkrótce olbrzymią
sympatię, szczególnie wśród dzieci
i młodzieży.
Młody ksiądz - a wiemy to z zachowanych przekazów jego znajomych w towarzystwie innych osób i w naturalnych okolicznościach, zachowywał
się wesoło i sympatycznie. Dobry humor był jedną z trzech najbardziej
zauważalnych cech jego charakteru,
dwie pozostałe cechy - to głęboka pobożność i zamiłowanie do porządku.
Wielokrotnie jego rówieśnicy zwracali
uwagę na jego dowcip i delikatny sposób, w jaki potrafił pobudzać ludzi do
radości. Był postrzegany jako kapłan
pełen energii i zaangażowania. Posiadał delikatny, miły głos i bladą twarz,
pełną spokoju. McGivney chodził
szybko a mówił powoli, precyzyjnie
dobierając proste, ale dobitne słowa,
podchodził do swej pracy bardzo metodycznie; trzymał głowę prosto, niczym przywódca, a w oczach miał pełną determinację.
Sytuacja wspólnoty kościoła Najświętszej Maryi Panny nie różniła się
zbyt wiele od sytuacji wspólnot innych
kościołów w stanie Connecticut i całym kraju, gdyż wielu młodych ludzi
zrezygnowało z chodzenia do kościoła.
I to stanowiło problem. Młode kobiety
nadal były związane z parafią Najświętszej Maryi Panny, ale młodzi

mężczyźni przestawali chodzić do kościoła. Jedną z przyczyn było, jak zapewniali, znudzenie się kościołem.
Drugą, która pojawiała się po niej niemalże automatycznie, był alkohol.
W wielu sytuacjach był to już problem. Pod koniec XIX wieku bardzo
wielu Amerykanów irlandzkiego pochodzenia popadło w alkoholizm. Dołączając do działalności Towarzystwa
Całkowitej Abstynencji i Literackiego
dla Młodych Mężczyzn im. Św. Józefa
(CAL), ks. McGivney nie podjął się
jedynie kolejnego zajęcia, czego oczekiwano po przywódcy społeczności
kościelnej, ale miał zamiar znaleźć
przyczynę tego, że tak wielu spośród
jego młodych parafian stawało się
pijakami.
W 1878 roku, 19 maja, zmarł proboszcz Murphy. Przez ponad miesiąc
ksiądz McGivney pełnił obowiązki
proboszcza parafii. I choć wykonał tę
pracę bez najmniejszego zarzutu, nie
można było go mianować na stałe proboszczem; minął dopiero rok od
ukończeniu przez niego seminarium
i brak mu było niezbędnego doświadczenia. 19 czerwca diecezja ogłosiła, że
nowym proboszczem będzie ksiądz
Patrick Lawlor.

Geneza nowego ruchu
Choć każda nowa epoka uważa
siebie za awangardę rozwoju na polu
nauki, w New Haven rzeczywiście nowe wynalazki zmieniały warunki życia
jego mieszkańców, nawet na przestrzeni krótkiego okresu czasu, jaki
minął od momentu, gdy ksiądz McGivney przybył do parafii Najświętszej
Maryi Panny. W rok po tym, jak New
Haven stało się pierwszym miastem
na świecie, które zaczęło korzystać
z centrali telefonicznej, firma będąca
pionierem na tym polu zainstalowała
już sześćdziesiąt mil kabla dochodzącego do wszystkich zakątków miasta.
Jak zauważyła gazeta „New Haven
Evening Roster”, „telefon stał się potrzebą pierszorzędnego znaczenia”.
Na początku roku 1879 New Haven
było uzależnione od światła gazowego,
a oświetlały je 882 lampy uliczne.
(cd na stronie 7…)
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Gaz był również używany w większości domów i niemal w każdym biznesie. Ale to miało się w niedługim
czasie zmienić, gdyż w fabryce Willimantic Linen Company zainstalowano
pierwsze światła elektryczne. 72 lampy gazowe, które oświetlały pomieszczenie z przędzarniami, o wymiarach
200 na 70 stóp, wymieniono na zaledwie 4 światła elektryczne.
W wieku XIX wielkie biznesy odebrały indywidualnemu pracownikowi
poczucie tożsamości, wymieniając je
na pokusę uzyskania stabilizacji i dostępu do sklepów, wypełnionych dobrami konsumpcyjnymi. Odebrały również realną władzę. Mężczyznom żyjącym w latach 70. XIX wieku, którzy
już zdążyli się odzwyczaić od tego, że
władza stanowi przywilej męskości,
równie trudno było się rozeznać
w tym, co się dzieje w chwili obecnej,
jak w tym, co ich czeka w przyszłości.
Ponieważ już nie kształtowały ich charakteru wybory, jakich trzeba codziennie dokonywać, mogli więc odczuwać taką samą pustkę w środku,
jak piętrzące się puste koperty po zapłacie za pracę, które ukazywały, jak
przemija im życie.
Tej pustki nie były w stanie wypełnić ani związki zawodowe, ani partie
polityczne. Zaczęły powstawać tajne
towarzystwa zwane również lożami.
Stany Zjednoczone, gdzie od dawna
znajdowała się siedziba wielu rozmaitych stowarzyszeń, nagle począwszy
od lat 70. XIX wieku zaczęła dosłownie zalewać fala tajnych towarzystw.
Nawiązywały one do poprzedniej epoki samookreślenia się i machisma
(„machismo” to rodzaj postawy charakterystycznej głównie dla mężczyzn
pochodzenia latynoskiego lub od nich
się wywodzący, kładący nacisk na silne poczucie męskości i publiczne tego
okazywanie) Widać to było już w samej nazwie organizacji, na przykład:
Starożytny Zakon Leśniczych, Udoskonalony Zakon Czerwonoskórych
czy Współcześni Amerykańscy Drwale. Wiele z nich nazywało się
„rycerzami” lub też używało z męska
brzmiących nazw zwierząt, takich jak
orły, jelenie wapiti lub łosie. Jak donosił historyk Felix John Vondracek:
„z 568 bratnich towarzystw, których
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„Starożytnego Zakonu Hibernian”,
który był irlandzką organizacją bratniej pomocy założoną w Nowym Jorku w roku 1836 i mającą na celu obronę katolików pochodzenia irlandzkiego w USA przed wymierzonymi
w nich atakami prowadzonymi przez
ruchy antyimigracyjne i antykatolickie
w XIX wieku, czy też „Rycerzy Św.
Patryka”, zakonu świeckiego skupiająOd 1852 w Ameryce odbywały się cego rycerstwo irlandzkie, który pozgromadzenia przywódców amery- wstał w roku 1783 na mocy nakazu
kańskiego Kościoła katolickiego, zwa- wydanego przez króla Jerzego III.
ne Radami Plenarnymi. Pierwsza RaW 1881 roku Ks. McGivney zaczął
da Plenarna odbyła się w 1852 roku,
druga w 1856 a trzecia 1884 roku. rozważać ideę katolickiego stowarzyDruga Rada Plenarna zabroniła kato- szenia pomocy bratniej i omawiał ją
likom należeć do tajnych stowarzy- z licznymi świeckimi przyjaciółmi.
szeń i to właśnie, de facto, owa decy- W tamtych czasach kluby parafialne
zja wpłynęła na ks. McGivney’a, by i stowarzyszenia bratnie były bardzo
założył Rycerzy Kolumba. W pewnym popularne, więc młody ksiądz doszedł
sensie, położyła ona brzemię odpo- do wniosku, że może być to sposób na
wiedzialności na księżach z parafii, wzmocnienie wiary i jednocześnie
takich właśnie, jak McGivney, zmu- zapewnienie zaspokojenia potrzeb
szając ich do tego, by nie udzielali finansowych rodzin, które dotknęła
rozgrzeszenia osobie, która należała choroba czy śmierć żywiciela rodziny.
do tajnego stowarzyszenia. Druga Ra- W poprzednich pokoleniach duchowda Plenarna powtórzyła po raz kolejny ni byli zamknięci, niczym w klasztoostrą krytykę Watykanu pod adresem rze, w granicach wyznaczonych przez
Wolnomularzy, choć ani ona, ani też pracę w parafii, dlatego nowatorskie
Trzecia Rada Plenarna nie przytoczyły w owych czasach było to, że ksiądz,
nazw żadnych innych spośród owych jako wyświęcony przedstawiciel Kostowarzyszeń. Uściślenie tego, które ścioła katolickiego, agitował za utwoz organizacji znalazły się na czarnej rzeniem grupy istniejącej poza jego
liście, znajdowało się w gestii poszcze- strukturą. Była to bardzo odważna
gólnych biskupów, do których rów- decyzja, bo w skrajnym przypadku
nież należało przeprowadzenie docho- mógł być posądzony o próbę rozbicia
dzenia w sprawie stowarzyszeń działa- kościoła (milczące zaproszenie dla
jących na terenie ich diecezji katolików, by zaczęli ufać owej nowej
i potencjalnie pogwałcających powyż- grupie zamiast Kościołowi), a w najlepszym, że traci cenny czas kapłana.
sze ustalenia obu rad plenarnych.
Na całe szczęście, atmosfera panująca
Ksiądz McGivney bardzo dużo pra- w Connecticut pod rządami biskupa
cował z młodzieżą ze swojej parafii, McMahona była na tyle swobodna, że
uczył religii i, aby walczyć z alkoholi- pozwalała na wprowadzanie w życie
zmem zorganizował stowarzyszenie nowych pomysłów, jeśli tylko były
abstynentów.W tym czasie wielu korzystne dla katolików. Ponadto McAmerykanów irlandzkiego pochodze- Givney wierzył w to, że istniejąca poza
nia należało do różnych stowarzyszeń ramami kościoła grupa, której wizja
lub tworzyło nowe stowarzyszenia. już powstała w jego głowie, mogłaby
Wiele z tych stowarzyszeń miało albo służyć katolikom jako dodatek do
charakter grup kompanów do picia działalności Kościoła, a nie coś, co ma
alkoholu albo wręcz charakter go zastąpić.
„tajnych stowarzyszeń” o charakterze
pogańskim lub masońskim. Udział
w tajnych rytuałach był surowo zabro(cd na stronie 8…)
niony. Z tej też przyczyny ks. McGivney nie brał udziału w zebraniach,
marszach i bankietach czy to;
datę powstania udało się ustalić, 78
zostało utworzonych przed rokiem
1880, 124 – pomiędzy rokiem 1880
a 1890, 136 – pomiędzy rokiem 1890
a 1895, natomiast 230 pomiędzy rokiem 1895 i 1901”. W tym czasie liczba
członków tajnych towarzystw wzrosła
z kilku tysięcy do ponad pięciu milionów.
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McGivney posiadał wizję nowego
rodzaju świeckiego zakonu, którego
cele byłyby wyznaczone przez wymogi
współczesnych mu czasów. Głównym
celem proponowanej przezeń grupy
było, jak sam McGivney to później
określił: „zapobieganie wstępowaniu
ludzi do tajnych stowarzyszeń poprzez
zaoferowanie naszym członkom takich samych, a może nawet jeszcze
lepszych korzyści. Po wtóre, zjednoczenie wyznawców naszej Wiary
w całej diecezji hartfordzkiej, abyśmy
tym sposobem zdobyli siłę niezbędną,
by móc pomagać sobie nawzajem
w czasie choroby; zapewnić przyzwoity pochówek i udzielić pomocy pieniężnej rodzinom naszych zmarłych
członków”.
Młody wikary udał się ze swoją
koncepcją do księdza Biskupa Lawrenca McMahon z Hartford, który
zaaprobował jego pomysł. Następnie
pojechał do Bostonu, aby porozmawiać z przedstawicielami stowarzyszenia Massachusetts Catholic Order of
Foresters i do Brooklynu, aby spotkać
się z przedstawicielami Catholic Benevolent Legion. Spotykał się z księżmi ze swojej diecezji. Wszędzie starał
się zdobyć jak najwięcej informacji jak
można pomóc świeckim katolikom,
aby zorganizowali się w stowarzyszenie pomocy bratniej.
Aby ocenić potencjalne zainteresowanie takim klubem, zwołał wstępne
spotkanie na niedzielne popołudnie
2 października roku 1881. Miało się
ono odbyć w podziemiach kościoła
Najświętszej Maryi Panny. Zaproszeni
zostali na nie również mężczyźni
z innych parafii. Zawczasu nie ujawniono zbyt wielu szczegółów. Realną
podstawę dla tej organizacji stanowił
fakt, że była ona powiązana z osobą
ks. McGivney’a.
W głównej mierze z powodu
owej charyzmy, jaką posiadał McGivney, na spotkaniu stawiło się osiemdziesięciu mężczyzn. Zanim się zakończyło, wybrano komitet składający się
z dwunastu osób, który miał za zadanie położyć fundamenty pod powstanie nowej organizacji stworzonej
z mężczyzn-katolików: grupa, która
miała być bratnią organizacją dobroczynną o profilu głęboko religijnym.
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Podczas
późniejszego
spotkania
w biurze adwokackim Corneliusa Driscolla, James T. Mullen został wybrany na stanowisko przewodniczącego,
zaś ks. McGivney – na sekretarza.
Mężczyźni, którzy wzięli udział we
wstępnym spotkaniu w parafii Najświętszej Maryi Panny zdawali sobie
sprawę z tego, że nowy zakon byłby
organizacją dobroczynną: to znaczy,
że zapewniałby jakąś wypłatę pieniędzy na wypadek choroby lub śmierci.
Oznaczało to, że ksiądz McGivney
musiał zająć się zgłębianiem tematu
ubezpieczeń. Choć ubezpieczenia indywidualne po raz pierwszy powstały
w Filadelfii (dzięki Benjaminowi
Franklinowi), stan Connecticut wysunął się na czoło pod względem sprzedaży i innowacji związanych z ubezpieczeniami już w połowie XIX wieku.
Firmy takie, jak Connecticut General,
Aetna,
Connecticut
Mutual
i Travelers, wszystkie posiadające swą
siedzibę w Hartford, oferowały polisy,
które obejmowały obszar całych Stanów Zjednoczonych.
Pomimo wielu korzyści płynących
z posiadania ubezpieczenia, przedstawiciele klasy robotniczej i klasy średniej - czyli „mężczyźni praktyczni”,
jak się ich wówczas nazywało – zazwyczaj trzymali się z daleka od produktów ubezpieczeniowych. Potencjalnych klientów wystraszały przede
wszystkim, powtarzające się skandale
finansowe. Po drugie, polisy na komercyjne ubezpieczenia na życie były
zwykle przeznaczone dla osób posiadających znaczny majątek.

Nazwa Zakonu
Ksiądz McGivney zasugerował dla
Zakonu nazwę „Synowie Kolumba”.
Miało to wyrażać łączność wiary katolickiej z patriotyzmem, odwołując się
do wiary i śmiałej wizji odkrywcy Nowego Świata. Jako że Krzysztof Kolumb był Włochem, była to zdumiewająca propozycja, jaką przedstawił
komitetowi składającemu się przecież
z samych Amerykanów pochodzenia
irlandzkiego. Poza wielebnym McGivney’em, tego dnia obecni byli panowie Carroll, Coldwell, Driscoll, Geary,

Healy, Kerrigan, McMahon, Mullen
i O’Connor. A jednak od razu zdali
sobie oni sprawę z tego, jak genialny
był to pomysł. Nawet w obliczu antykatolickiego
klimatu
panującego
w XIX wieku, Kolumb był uosobieniem bohatera narodowego. W atmosferze lat 80. XIX wieku nazwisko Kolumba gwarantowało, że organizacja
będzie lojalna wobec Stanów Zjednoczonych; był to bowiem stały, nawet
jeśli zupełnie bezpodstawny, element
podejrzeń w odniesieniu do katolików. Jednocześnie, zachęcałoby ono
katolików wszystkich narodowości do
zapisania się: w stanie Connecticut
mieszkało już wielu katolików pochodzenia francusko-kanadyjskiego i niemieckiego, a katolicy włoskiego pochodzenia wciąż coraz liczniej tam
przybywali. Dla biskupa McMahona
najbardziej pilnym zadaniem było
właśnie przyjęcie ich na łono swego
kościoła. Ponieważ usiłował zwalczać
przekonanie,
że
katolicyzm
w Connecticut oznaczał katolicyzm po
irlandzku, wyżej wspomniane nazwisko w nazwie organizacji będące pochodzenia innego, aniżeli irlandzkie,
z całą pewnością miało szansę przypaść mu do gustu i jednocześnie pomóc mu w osiągnięciu pożądanego
celu.
Istniał tylko jeden problem
związany z nazwą zaproponowaną
przez McGivney’a: „Synowie”. Wszyscy mężczyźni będący członkami komitetu i wszyscy mężczyźni gdziekolwiek indziej, byli już przecież synami.
Ale też bratnie organizacje w końcu
odnosiły się do aspiracji, a może nawet do całkowitej fantazji. James
Mullen natychmiast zwrócił uwagę na
fakt, że „Rycerze” byłoby tu bardziej
pasującym słowem. Użycie słowa
„Rycerze” nie miało w sobie nic nadzwyczaj oryginalnego; na świecie było
ich już wówczas całe mnóstwo, włącznie z Rycerzami Pythias, Rycerzami
Św. Patryka, Rycerzami Machabeuszy,
Templariuszami i Rycerzami Honoru.
(cd na stronie 9…)
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W końcu jaki mężczyzna nie
chciałby być rycerzem w lśniącej zbroi, albo i bez zbroi – tak przecież wyglądało uniwersalne wyobrażenie męskości. Ale nie tylko to słowo, samo
w sobie, wznieciło zapał w sercu Jamesa Mullena.„Pan Mullen” – jak
wspominał Daniel Colwell, który również tam wówczas był – „wniósł poprawkę (do nazwy zasugerowanej
przez McGivney’a), zmieniając ją na
„Rycerzy Kolumba”, podkreślając
z naciskiem, że jeśli mamy zamiar
założyć stowarzyszenie, musimy mieć
stowarzyszenie o formule rytualnej,
i że jest to jedyna szansa na to, by
utrzymać mężczyzn razem”. Według
protokołu z tego zebrania, „wysunięto
wniosek, poparto go i zatwierdzono,
że towarzystwo będzie nosiło nazwę
„Rycerze Kolumba z Connecticut‘”.
Słowo „rycerze” zastąpiło słowo
„synowie”, gdyż najważniejsi członkowie grupy założycielskiej, którzy byli
z pochodzenia Irlandczykami, weteranami wojny domowej, uważali,
że wprowadzenie ideałów i rytuałów
rycerskich pomoże szerzyć ideę swobód cywilnych katolików.
Z tego wszystkiego, Ks. Michael
McGivney najmniej był zainteresowany rytualnym aspektem nowego towarzystwa – hierarchią stopni, wyglądem insygniów, choreografią ceremonii – ale też, według innych osób, był
to niezbędny element jakiejkolwiek
bratniej grupy. James Mullen zaproponował, że opracuje szczegóły dotyczące stopni oraz ceremonii i haseł
w nich używanych. Bez wzbudzających szacunek ceremonii członkowie
nie odczuwaliby nawet, że bycie Rycerzem Kolumba to wyjątkowy przywilej, a zatem ksiądz McGivney włączył
się do procesu tworzenia tajnych
aspektów nowego stowarzyszenia. Już
później, kiedy Mullen i inni wypracowali owe szczegóły, począwszy od tytułu przywódcy – „Najwyższy Rycerz”
– a skończywszy na symbolice rytuałów, ksiądz McGivney wyraził opinię,
iż „to prawda, że tytuły itp. są nieco
delikatnym tematem”. Przede wszystkim jednak, pozostawał nieugięty
w tym, aby Rycerze działali zgodnie
z naukami Kościoła, choć oficjalnie,
jako odrębna instytucja. „Ksiądz
McGivney poradził, aby wszystko, co
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odnosi się do zagadnień rytuałów
i tajnych działań zostało przedstawione do rozpatrzenia biskupowi diecezji
– Lawrence’owi S. Mahonowi” – napisali Geary i Driscoll.

Powstanie Zakonu
Rycerzy Kolumba.
Pierwsze Rady
Pierwsza wzmianka o Zakonie,
która ukazała się 8 lutego 1882 roku
w New Haven Morning Journal donosiła, że poprzedniego wieczoru odbyło
się pierwsze zebranie Rycerzy Kolumba.
29 marca 1882 zgromadzenie
ogólne stanu Connecticut zatwierdziło
statut Rycerzy Kolumba na prawach
świeckiej korporacji. W 1882 roku
„jedność” i „miłosierdzie” zostały
uznane jako podstawowe zasady Zakonu. Trzy dni później, podczas ceremonii odbywającej się w kościele Najświętszej Maryi Panny, pierwsi członkowie Rycerzy Kolumba zostali wprowadzeni na łono tej organizacji. Ich
nazwiska, jako osób z kręgu powiązanego z ks. McGivney’em, były dobrze
znane – Cornelius Driscoll, James
T. Mullen, William Sellwood, Edward
Downes junior, John Finnegan i tak
dalej.
Zasady
„braterstwa”
i „patriotyzmu” zostały wprowadzone
później. Od początku te ideały odgrywały wielką rolę w ceremoniałach.
W kwietniu 1882 roku, ksiądz McGivney, za pozwoleniem ks. Biskupa McMahon zwrócił się do wszystkich proboszczów w diecezji Hartford. Napisał, że głównym celem Zakonu, jest
odciągnięcie katolików od wstępowania do tajnych stowarzyszeń poprzez
oferowanie im pomocy w wypadku
śmierci czy choroby. Wzywał wszystkich księży do użycia swojego wpływu
i zachęcania do utworzenia rady
w każdej parafii.
Ksiądz McGivney osobiście
wprowadził na urząd pierwszych
funkcjonariuszy Rady nr 1 San Salvador w New Haven w maju 1882 roku.
Nazwa San Salvador to nazwa pierwszej wyspy w rejonie Nowego Świata,
do jakiej dotarł Krzysztof Kolumb.

William Geary, jeden z członków założycieli Zakonu, powiedział, że podczas
pierwszego zebrania rady w 1882 roku
„kiedy 24 mężczyzn uznało księdza
McGivney za założyciela, uczynili to
mając
serca
pełne
radości
i wdzięczności, w głębokim przekonaniu, że bez jego optymizmu, jego woli
dążenia do celu, jego rady i pomocy
nic nie byliby w stanie osiągnąć”.
16 maja 1883 powstała Rada nr 2
„Srebrne Miasto” w Meriden, w stanie
Connecticut.
19 października 1883 zostaje ustanowiona Rada numer 3 „Leśne Miasto” w Middletown.

Opracowanie na podstawie książki:
Parafialny Ksiądz Ks. Michael
McGivney i katolicyzm w Ameryce
Douglas Brinkley i Julie M. Fenster
oraz stron internetowych:
www.fathermcgivney.org
www.kofc.org
www.fathermcgivney.org
Leszek Waksmundzki
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Wieści z Rad
dzili Drogę Krzyżową, a 21 marca
uczestniczyli w Drodze Krzyżowej po
ulicach osiedla. Odbyła się ona na
W sobotę 15 marca 2014 roku na rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostzaproszenie Proboszcza, Ks. Prałata nych w parafii.
Stanisława Dutki do Parafii Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tarnowie przybyli Rycerze Kolumba z Rzeszowa, Tarnowa, Dębicy i Dobrzechowa.
Rycerze u bł. Karoliny

Uroczystości rozpoczęła Msza
Święta koncelebrowana, której przewodniczył i kazanie wygłosił JE Ks. bp
Jan Piotrowski, Członek Zakonu Rycerzy Kolumba.

Po Mszy Świętej dokonano poświęcenia wozu transmisyjnego. Samochód
umożliwia prowadzenie transmisji
z dowolnego miejsca, posiada łączność satelitarną, LTE oraz łącza interPoświęcenie
netowego. Może prowadzić równolewozu transmisyjnego
gle osiem kanałów. Właścicielem woW poniedziałek 3 marca 2014 zu jest br. Jerzy Charuza z krakoww Sanktuarium Bożego Miłosierdzia skiej Rady 14000.
w Krakowie-Łagiewnikach odbyło się
poświęcenie wozu transmisyjnego
oraz przyjęcie nowych Braci do rycerstwa.

Częstochowskie
Drogi Krzyżowe

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta
koncelebrowana pod przewodnic14 marca 2014 w Kościele Parafial- twem ks. Marka Leśniaka - Kapelana
nym pw. Najświętszej Maryi Panny Rady 14000. Homilię wygłosił ks. ToCzęstochowskiej, Rycerze Kolumba masz Kraj - współkapelan stanowy.
Rady 14955 w Częstochowie prowa-

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 800 pikseli).
Materiały do Biuletynu proszę przesyłać na adres zbroja@rycerzekolumba.com
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
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