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Słowo Delegata Stanowego
Czcigodni Księża Kapelani
Drodzy Bracia Rycerze
IV Konwencja Stanowa – tym razem
zorganizowana przez Braci z Gdańska
– już za nami. Wiele było relacji; każdy
mógł o niej przeczytać, usłyszeć, czy
wreszcie zobaczyć na filmie.
Chcieliśmy, by jak największa liczba
Braci mogła przeżyć atmosferę naszego
święta, wejść w czas podsumowań
i radości jaka towarzyszyła nam na
tegorocznej Konwencji. A powodów
było wiele. Cieszyliśmy się z naszych
wspólnych osiągnięć, ważnych dzieł
miłosierdzia, naszego braterstwa i naszej jedności. Cieszyliśmy się z obecności Najwyższego Rycerza Carla Andersona i Jego Małżonki Dorian, którzy
swoją obecnością potwierdzali wyjątkowy status naszej jurysdykcji w całym
Zakonie. Jest to dla nas nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie do podejmowania coraz to większych i piękniejszych dzieł związanych
z budowaniem cywilizacji miłości. Nie
zawiedziemy pokładanych w nas nadziei związanych z dziedzictwem Naszego Świętego Jana Pawła II. Pragnę
raz jeszcze z całą mocą podkreślić, że
nie zawiedziemy Naszego Największego Polaka, który wielokrotnie i na różne sposoby prosił nas – On prosił nas!
– o wzięcie udziału w Nowej Ewangelizacji.
Do współczesnego człowieka najlepiej
przemawiają czyny. Ewangelizujmy
więc poprzez nasze czyny miłosierdzia,
poprzez nasze dzieła dla dobra naszych
bliźnich, tych najbliższych i tych, którzy nas potrzebują. Czyńmy to w jedności i poczuciu braterstwa.
Drodzy Bracia
Pragnę raz jeszcze wrócić do naszej
Konwencji i wyrazić – w imieniu swoim i każdego z Rycerzy Kolumba
w Polsce – serdeczne podziękowanie

naszym Kapłanom. Cieszy nas, iż zawołanie „Solidarni z Księżmi” ma swój
odpowiednik w faktach, które można
by nazwać „solidarni z rycerzami”.
Dziękujemy Wam Czcigodni Kapłani
za Waszą obecność w tak ważnych dla
nas: czasie i miejscu. Szczególne słowa
wdzięczności kieruję do Czcigodnego
Księdza Biskupa Janusza Stepnowskiego Ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej.
Niech Pan Bóg wynagrodzi stokrotnie,
zaś my zapewniamy o naszej szczerej
modlitwie w intencji Waszej Ekscelencji.
Na Konwencji wybrano także nowe
władze naszej jurysdykcji. Delegatem
Stanowym – moim następcą – został
wybrany Brat Andrzej Anasiak, obecny
Sekretarz Stanowy. Jestem przekonany, że zadanie Mu powierzone wykona
dobrze, że Wasz wybór, poprzedzony
także moją rekomendacją, jest właściwy. Życzymy Mu wielu Łask Bożych, również i nasze podziękowania. Twoje
szczególnie zaś opieki naszego nowego czyny idą za Tobą i będą o Tobie
Świętego Jana Pawła II.
świadczyć przed Panem. Dziękujemy
Ci i prosimy Pana, by Cię przyjął do
Drodzy Bracia
Swojej Chwały.
Z roku na rok wzrasta liczba Rycerzy 29 maja odszedł do Domu Ojca Mentor
Kolumba biorących udział w męskiej Spraw Polskich w Radzie Najwyższej,
pielgrzymce do Matki Bożej Sprawie- a dla wielu z nas po prostu Wspaniały
dliwości i Miłości Społecznej w Pieka- Człowiek, którego znaliśmy, który
rach Śląskich. W tym roku także liczne ostatnie lata Swojego Życia poświęcił
grono Braci Rycerzy, w tym Korpus budowaniu Rycerzy Kolumba w Polsce
Reprezentacyjny Stopnia Patriotyczne- – Joseph Schultz. Dla wielu z nas był
go, uczestniczyło w tym dziękczynieniu pierwszym prawdziwym Rycerzem.
Matce Bożej za Jej opiekę nad naszymi Niech Bóg wynagrodzi Mu Jego Trud.
rodzinami i nad naszą wspólnotą ry- Dla mnie będzie On zawsze żył w tych
cerską, a przede wszystkim za Świętego Dziełach, które dokonał. Dziękujemy
Jana Pawła II.
Ci Bracie Józefie. Dziękujemy Największy Przyjacielu Rycerzy Kolumba
Miniony miesiąc maj przyniósł także w Polsce.
kilka smutnych zdarzeń. Jeden z naszych pierwszych Kapelanów Rad Lokalnych w Polsce Śp. Ksiądz Prałat Krzysztof Orzechowski
Tadeusz Juhas odszedł do Pana. Wiele Delegat Stanowy w Polsce
dobrych słów wypowiedziano i napisa- Zakonu Rycerzy Kolumba
no na Jego temat. Pragnę dołączyć

Na stronie

www.RycerzeKolumba.com
dostępny jest film—relacja
z IV Konwencji Stanowej
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Katecheza Kapelana
Ponieważ Jezus miłował Apostołów. Ta
miłość przejawiająca się także wyrozumiałością dla ich błędów przyniosła
wielki owoc. Ewangelia opisuje nam
postawę Jezusa wobec Apostołów, ale
jest to także opis Jego postawy wobec
wszystkich, których On powołuje; powołując zaś, z nikogo nie rezygnuje i to
pomimo ludzkich grzechów i słabości.

Katecheza 29
Czerwiec 2014
Drodzy Bracia Rycerze!
W punkcie 13 Adhortacji
„Familiaris consortio” znajdujemy następujące słowa o Panu Jezusie:
„Objawia On pierwotną prawdę małżeństwa” i nieco dalej: „Objawienie to
osiąga swą pełnię ostateczną w darze
miłości, który Słowo Boże daje ludzkości, przyjmując naturę ludzką i w ofierze, którą Jezus Chrystus składa z siebie samego na Krzyżu dla swej oblubienicy, Kościoła. W ofierze tej odsłania się całkowicie ów zamysł, który Bóg
wpisał w człowieczeństwo mężczyzny
i kobiety od momentu stworzenia.”
Jaka prawda zawarta jest w tych słowach?
Wiemy, że istnieje podobieństwo pomiędzy Bożym zamysłem odnośnie małżeństwa a miłością Bożego
Syna do Kościoła. Ta miłość Chrystusa
do Kościoła jest wzorem dla miłości
między małżonkami. Stwierdzenie
dość oczywiste i już tutaj przypominane. Co ono jednak oznacza w praktyce?
W życiu małżonków chrześcijańskich
występuje wiele wyzwań, wiele problemów, którym muszą oni stawić czoła.
Część z nich wynika wprost z ludzkiej
niedoskonałości. Kościół jest świadom,
że do kobierca ślubnego przystępują
ludzie niedoskonali. Daje temu wyraz
choćby Paweł VI w słynnej Encyklice
„Humanae vitae”, gdy pisze: „Dlatego
małżonkowie poprzez wzajemne oddanie się sobie, im tylko właściwe i wyłączne, dążą do takiej wspólnoty osób,
aby doskonaląc się w niej wzajemnie, współpracować równocześnie
z Bogiem w wydawaniu na świat i wychowywaniu nowych ludzi.” Małżonkowie poprzez spełnianie swoich obowiązków dążą wzajemnie do doskonałości, tzn. pomagają sobie nawzajem
w pokonywaniu tego, co w nich niedoskonałe, co jest ludzką słabością, co
przeszkadza w życiu małżeńskim i rodzinnym. Za każdym razem, gdy doświadczamy naszej słabości lub gdy
jesteśmy
dotknięci
słabością
(grzechem) najbliższej nam osoby,
zastanawiamy się, co zrobić, jak postąpić. W małżeństwie chrześcijańskim
rozwiązanie jest podane: tak się zachować, jak Chrystus zachowywał się
i zachowuje wobec Kościoła. To znaczy
jak? To właśnie mówi nam Objawienie,
czyli Pismo św. i Tradycja. W Piśmie
św. mówią nam o tym szczególnie
Ewangelie, gdzie podane jest, co i jak
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Chrystus uczynił dla tych, których wybrał, dla Kościoła. Dla przykładu można wybrać Jego stosunek do Apostołów
i przyjrzeć się (choć na pewno w tej
katechezie jedynie wyrywkowo), jak
On odnosił się do nich.

O tym wszystkim, o tej miłości,
mówi nam Ewangelia, a my wiemy, że
to jest wzór dla życia małżonków. Ktoś
powie: „no dobrze, ale to jest Jezus,
Boży Syn, a ja jestem słabym człowiekiem”. To prawda, ale jednocześnie
jest prawdą, że to jest nauka dla takich
właśnie słabych ludzi, jak ja i Ty. Tyle,
że nikt z nas (i o tym też już była mowa) nie został wezwany, by tą drogą
podążać o własnych słabych ludzkich
siłach. „Ja jestem krzewem winnym,
wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie,
a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity,
ponieważ beze Mnie nic nie możecie
uczynić” (J 15). To „czynienie z Jezusem” dokonuje się poprzez łaskę,
a w małżeństwie szczególnie poprzez
łaskę sakramentu małżeństwa. To, co
Bóg zaplanował dla małżonków jest
możliwe do osiągnięcia, pod warunkiem jednak, że będziemy blisko Niego, od Niego będziemy się uczyć
i z Jego pomocy korzystać. Nie jest
więc prawdą, że małżeństwo, tak jak je
widzi Kościół, to jakiś ideał nie do zrealizowania lub coś, co się przeżyło
i trzeba szukać innej formy współżycia
mężczyzny i kobiety. To wszystko jest
możliwe do zrealizowania pod warunkiem, że porzucimy naszą ludzką logikę, tkwiącą w naszej niedoskonałości
i ją utrwalającą, a wpatrzeni w przykład Chrystusowej miłości do Kościoła
ją właśnie weźmiemy sobie za drogowskaz. Jednocześnie musimy otworzyć
się na łaskę, którą Chrystus nam ofiarowuje. Dzięki niej będziemy mogli
powtórzyć za św. Pawłem: „Wszystko
mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4). Sądzę, że w wielu sytuacjach naszego życia doświadczyliśmy
już tej prawdy.

Widzimy więc Apostołów, którzy pochodzili z różnych środowisk,
gdzieś się wychowali, gdzieś nabyli
życiowego doświadczenia, mają swoją
mądrość i roztropność. Przykład? Pan
Jezus zapowiada swoją mękę a Piotr
Go odwodzi: „Piotr wziął Go na bok
i począł robić Mu wyrzuty: «Panie,
niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to
nigdy na Ciebie»” (Mt 16). Pan Jezus
zareagował i to nawet dość ostro, jednak nie obraził się, nie zaczęły się
„ciche dni”. W innym miejscu Ewangelia opisuje, jak Pan Jezus mówi Apostołom o kwasie faryzeuszów, czyli
o ich naukach: „Jezus rzekł do nich:
«Uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów!» Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: «Nie
wzięliśmy chleba». Jezus, poznawszy
to, rzekł: «Ludzie małej wiary czemu
zastanawiacie się nad tym, że nie wzięliście chleba?” (Mt 16) Po dłuższej
obecności przy Jezusie Apostołowie wydaje się - nic nie „chwytają”, nie
rozumieją. Dlatego Jezus im wyjaśnia.
Nie mówi: „Skoro tak, to rezygnuję.
Wybiorę sobie uczniów bardziej inteligentnych. Żegnam!” On nie zrezygnował z tych ludzi, był razem z nimi, pouczał, dawał przykład własnego życia,
modlił się za nich i to przyniosło owoc:
wszyscy z wyjątkiem jednego przynieśli
owoc, stając się jednocześnie wzorem
postępowania dla wszystkich, którzy Wszystkie katechezy są dostępne
idą za Jezusem. Dlaczego tak się stało? na stronie: www.RycerzeKolumba.com
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Delegat Stanowy Elekt
Br. Andrzej Anasiak
W czasie IV Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce, która odbyła
się w Gniewie od 9 do 10 maja 2014
roku, Delegaci dokonali wyboru nowego Delegata Stanowego.

W czasie I Konwencji Stanowej
w 2011 roku wybrany został przez
Delegatów Sekretarzem Stanowym.
Wybór ten został wolą Delegatów
potwierdzony w czasie II i III Konwencji Stanowej.

Od 1 lipca 2014 roku posługę delegata
będzie pełnił br. Andrzej Anasiak.
Zacny Brat Andrzej ma 48 lat, kochającą żonę Magdalenę, wymagającego
gimnazjalistę — syna Nikodema oraz
wspaniałą córkę Lilianę Marię. Mieszka na wsi nieopodal Radomia w otoczeniu przyrody.
Z Zakonem Rycerzy Kolumba zetknął
się w grudniu 2005 roku
i „niewiadome” bardzo szybko stało
się jego udziałem. 4 marca 2006 został członkiem Rady 14004 im. Matki
Bożej Częstochowskiej Królowej Pol- W Radzie przez trzy lata pełnił funkcję
ski w Radomiu. Jest rycerzem stopnia zastępcy Wielkiego Rycerza, by następnie być Wielkim Rycerzem.
patriotycznego.

Zawodowo spełnia się kierując 300osobowym zespołem ludzi, którzy pomagają innym realizować swoje marzenia, zabezpieczyć przyszłość swoją
oraz najbliższych.
Zazwyczaj towarzyszy mi modlitwa;
„Boże! Proszę, daj mi siłę, abym pogodził się z tym, czego zmienić nie
mogę;
odwagę, abym zmieniał to co zmienić
mogę i mądrość abym potrafił odróżnić jedno od drugiego” - mówi nowy
Delegat Stanowy.

IV Konwencja Stanowa w Gniewie
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Ś.P. Joseph Schultz
Rycerze Kolumba pogrążeni są
w żałobie po śmierci Józefa Schulca współtwórcy Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce i Mentora Spraw Polskich
w Radzie Najwyższej naszego Zakonu.
Były Najwyższy Mistrz Joseph P.
Schultz zmarł, po krótkiej chorobie, 29
maja w San Diego, w stanie Kalifornia.
Wierny i oddany Rycerz, od ponad
59 lat służył na wielu kierowniczych
stanowiskach bratnich. Był m.in. Delegatem Stanowym Kaliforni (20002001), Najwyższym Dyrektorem
(2002-2005) i Najwyższym Mistrzem
Czwartego Stopnia (2004-2008).
Przez ostatnie dziesięć lat, do momentu przejścia na emeryturę w styczniu
br., służył jako Konsultant Najwyższego Rycerza na Polskę.
Podczas 131-ej Konwencji Rady
Najwyższej w San Antonio w stanie
Teksas - w dniu 8 sierpnia 2013r. przyznano mu Nagrodę im. Świętego
Michała za wzorową służbę w szeregach Zakonu. Był pierwszym laureatem tej nowo ustanowionej nagrody
przyznawanej przez Radę Dyrektorów.

son przekazał kondolencje od całego
Zakonu. Powiedział to w następujących słowach: "Dzisiaj pogrążeni jesteśmy w żałobie w związku ze śmiercią
prawdziwie wzorowego Rycerza. Tylko
nieliczni włożyli tak wielki wkład
w rozwój Zakonu jak Joe Schultz. Jego
niestrudzone wysiłki na rzecz CzwarteNa wieść o śmierci Śp. Józefa go Stopnia, a szczególnie w promowaSchulca, Najwyższy Rycerz Carl Ander- niu naszego rozwoju w Polsce, będą
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dziedzictwem dla przyszłych pokoleń,
które nie zostanie zapomniane przez
Zakon i Kościół w Polsce”. Następnie
Najwyższy Rycerz dodał: "nie minęły
jeszcze cztery miesiące od momentu,
kiedy Rada Dyrektorów miała okazję
uhonorować Joe podczas jego przejścia
na emeryturę. Wszyscy jesteśmy zaszokowani i zasmuceni jego nagłym odejściem i kierujemy nasze myśli i modlitwy w stronę jego oddanej żony Nancy,
ich córek Barbary i Niny oraz całej rodziny Schultz".
Pogrzeb Śp. Brata Józefa odbył się
dnia 6 czerwca 2014 r. na cmentarzu
Misji San Louis Rey. Rycerzy Polskich
reprezentował Delegat Stanowy Brat
Krzysztof Orzechowski.
Na Wieczną Wartę Drogi Bracie
Józefie niech idą z Tobą wszystkie
Twoje dobre czyny. Niech Pan przyjmie Ciebie do Swojej Chwały.

Więcej zdjęć oraz filmowe wspomnienia, dostępne na stronie
www.RycerzeKolumba.com
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Ś.P. Ks. Prałat Tadeusz Juchas
17 maja 2014 roku, w szpitalu im.
Rydygiera w Krakowie zmarł Ks. Prałat
Tadeusz Juchas, kustosz sanktuarium
ludźmierskiego i Kapelan Rycerzy Kolumba - Rady 14001 w Ludźmierzu.
Niech najbliższe dni będą wielkim
dziękczynieniem za naszego Kapelana.
Dziękujmy za Osobę i dzieło Księdza
Prałata, za to, że umiał wykorzystać
dary, którymi Bóg Go obdarzył dla dobra Rycerzy Kolumba, Ludźmierza,
Podhala jak i nade wszystko Kościoła
Powszechnego w Polsce i za granicą.
Pragniemy dziękować za tego Kapłana
naszego Pasterza, który szedł przez
życie z Chrystusem i Jego Matką. To
Oni wskazywali mu drogę, którą pragnął ukazywać i nam. Łącząc się w tych
chwilach z parafianami w Ludźmierzu,
polecajmy śp. ks. Tadeusza Bożemu
Miłosierdziu wzywając wstawiennictwa Maryi Niepokalanej. Dziękujmy
także za dar Jego kapłaństwa, za troskę, za dobre słowa i uśmiech którymi
na co dzień witał nas a także i wszystkich pielgrzymów przybywających do
sanktuarium.
Zapamiętamy ks. Tadeusza jako
współtwórcę naszego Zakonu na ziemiach Polski, zawsze oddanego słusznej sprawie Rycerzy, Ojczyzny, tradycji
naszych przodków i wiary katolickiej.
Dał się poznać jako nasz oddany Kapelan, przyjaciel każdego z nas. Szedł
z nami głęboko zatroskany o wypełnienie tego co legło u podstaw założenia
największej na świecie bratniej organizacji katolickiej - Rycerzy Kolumba.
Był Kapłanem przez 42 lata – zawsze energiczny, radosny czy wręcz tryskający humorem, niezłomny Sługa
Gaździny Królowej Podhala, wielki
orędownik i zarazem strażnik Jej kultu. Często mawiał, że ma swoje plany
na przyszłość ale trzeba się liczyć
z tym, że i Bóg ma swoje plany wobec
nas.
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Wieczny odpoczynek racz Mu dać
Panie...

Oto dzisiaj Bóg sam zaprosił Go do
swojego Domu, w którym zamieszkuje
Wszystkich Rycerzy prosimy o moniezmiennie, my zaś wierzymy, że dlitwę za Jego duszę.
przygotował tam miejsce dla Niego.
Matko Boża Ludźmierska i Ty MatWierzymy także, że wraz ze świętym
ko
z
Guadalupe patronko Rycerzy KoJanem Pawłem II jest On już w Bożych
lumba
poprowadź swego Sługę do SyRękach i jest bezpieczny.
na Twojego. Amen!
Bogu niech będą dzięki za jego życie i dzieła, których dokonał doskonale
rozumiejąc, że wiara bez uczynków
Paweł Put - Wielki Rycerz
martwa jest.
Rady Matki Bożej Ludźmierskiej
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Założyciel Rycerzy Kolumba Michał McGivney
- część 3 „ostatnie lata”

Proboszcz
W listopadzie 1884 roku ksiądz
Michał McGivney został mianowany
proboszczem w kościele św. Tomasza
w Thomaston, robotniczym mieście
oddalonym około 10 mil od jego miasta rodzinnego. Była to parafia bardzo
zadłużona, służąca rodzinom robotników, którzy poza wiarą niewiele posiadali. Ks. McGivney przyjął posłusznie
nominację i po siedmiu latach posługi
opuścił kościół Najświętszej Maryi
Panny. Jego dawni parafianie wyrazili
swoją wdzięczność w wydrukowanym
świadectwie, gdzie na tle pięknie narysowanego ozdobnego kielicha z hostią
umieszczony został napis, w którym
głosili, że mimo ich ciężkiego życia,
uprzejmość, życzliwość i czystość życia
księdza McGivney „zdobyła mu zaufanie i miłość ludzi w parafii Najświętszej Maryi Panny, która będzie mu
towarzyszyć we wszystkich jego dalszych pracach”.
Pomimo całej satysfakcji, jaką
ks.McGivney czerpał z szerzenia swoich ideałów ucieleśnionych w motcie
Zakonu – „Jedność i Dobroczynność”
– wygląda na to, że tempo rozwoju
Rycerzy Kolumba zaczęło przerastać
jego możliwości, jeśli chodzi o dalsze
bycie jednym z funkcjonariuszy Rady
Najwyższej. W roku 1884 organizacja
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rozwijała się prężnie. Ksiądz Biskup
McMahon był tak bardzo pod wrażeniem organizacji, że sam został członkiem Rady nr 11 i służył jako jej Kapelan. Ks. Michał McGivney zrezygnował
jednak z możliwości bycia - po raz kolejny - wybranym na stanowisko sekretarza Rady Najwyższej. Mimo, że miał
zamiar nadal pozostać Kapelanem Rady Najwyższej. Ks. Michał McGivney
postanowił w tym czasie rozluźnić swe
powiązania z organizacją i pozostawić
ją samej sobie. Wiedział, iż organizacja
rycerska została zaplanowana w taki
sposób, by przetrwać znacznie dłużej,
niż trwa życie pojedynczej osoby. Decyzja odsunięcia się od organizacji wymagała od McGivneya większej siły
charakteru, niż gdyby wciąż przy niej
trwał i pozwolił, by kształtowała się
dzięki sile jego własnej osobowości.
W 1885 Zakon rozwijał się w tempie
jednej rady co dwa tygodnie, a Ksiądz
McGivney nadal był Najwyższym Kapelanem Zakonu. Pod koniec 1885
roku w Connecticut było już 31 Rad.
Najbliższym sercu Ks. Michaela
McGivney’a życzeniem było, by jego
bracia John i Patrick również zostali
księżmi. Obaj byli na najlepszej drodze, aby ów cel osiągnąć. Uczęszczali
do seminarium w pobliżu Bostonu, gdy
w roku 1888 ich matka Mary McGivney poważnie zachorowała. Powiadomieni o tym pośpiesznie przybyli do
domu, by się z nią jeszcze zobaczyć.
Ks. McGivney był już wtedy przy niej.
8 grudnia ich matka zmarła. Podczas
pogrzebu jej syn – Michael – odśpiewał uroczyste requiem.
Podczas sześciu lat w parafii
św. Tomasza proboszcz McGivney
zmagał się z długami i tak jak uprzednio w New Haven, swoim zaangażowaniem i miłosierną troską nawiązał ścisłą więź ze swoimi parafianami. Dalej
pełnił funkcję Najwyższego Kapelana
i pomagał Zakonowi w staraniach
o rozszerzenie działalności. Gdy w parafii w Thomaston został wybrany wikariusz, ks. McGivney wreszcie w roku
1888 miał na tyle wolnego czasu, by
mógł aktywnie uczestniczyć w najbardziej istotnym etapie rozwoju, jaki
miał miejsce w łonie Rycerzy Kolumba
od chwili utworzenia zakonu sześć lat
wcześniej. Grupa mężczyzn wyznania
katolickiego z Providence w stanie
Rhode Island poprosiła o zezwolenie

na utworzenie własnej rady –pierwszej
rady, która miałaby działać poza terenem stanu Connecticut. 8 lipca 1889r.
w Providence zapoczątkowała swą
działalność rada o nazwie Tyler. Podróże do Providence były ostatnim
poważniejszym wysiłkiem ze strony Ks.
Michaela McGivney’a, jakiego podjął
się w imieniu Rycerzy Kolumba. Zaczął
opadać z sił i stał się podatny na zachorowanie na każdą z chorób krążących
wśród ludzi, którym służył w Thomaston. Tego roku często chorował na
przeziębienie, ale wciąż wykonywał
swe obowiązki w kościele Św. Tomasza
oraz w kościele w Terryville, a nawet
nadzorował organizację jednego ze
swych popularnych jarmarków parafialnych w ostatnim tygodniu listopada. W grudniu ks. McGivney zachorował na grypę. W styczniu roku 1890
wywiązało się z tego zapalenie płuc.
Gdy McGivney już leżał przykuty do
łóżka, po całym kraju rozprzestrzeniała
się epidemia grypy. Ks. McGivney wyszedł cało z zachorowania na grypę
i doszedł do siebie po zapaleniu płuc,
ale po wszystkim był na tyle osłabiony,
że nie był w stanie powrócić do pełni
sił. W lipcu 1890r. leżał przykuty do
łóżka w Thomaston i nawet nie był w
stanie sam z niego wstać. Nadal był
jednak w pełni władz umysłowych
i nieco ochrypłym szeptem bez końca
wypytywał o rozmaite osoby ze swej
parafii. Zdawał sobie sprawę z tego, że
umierał i pogodził się ze swym losem.
Dzięki temu, że w międzyczasie pomagał setkom innych wiernych znajdujących się w podobnej sytuacji, jemu
samemu również udało się odnaleźć
właściwą drogę i spokój. Wyraził jedynie ubolewanie, że nie będzie w stanie
wziąć udziału w uroczystościach wyświęcenia swoich młodszych braci.

Sługa Boży
Michał McGivney umarł rankiem
14 sierpnia 1890 roku, zaledwie dwa
dni po swoich trzydziestych ósmych
urodzinach. W momencie śmierci
ks. Michaela McGivney’a organizacja
Rycerzy Kolumba liczyLa już 6000
członków. Tego roku, z powodu szalejącej grypy, świadczenia na wypadek
śmierci członka wypłacono sześćdziesięciu sześciu rodzinom.
cd. na str. 8
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Założyciel Rycerzy Kolumba Michał McGivney
- część 3 „ostatnie lata” cd...
Każde wynosiło po tysiąc dolarów.
Jedno z odszkodowań przypadło
w udziale Annie i Maggie McGivney,
siostrom Michaela. Maggie w późniejszym czasie wyszła za mąż, podobnie
jak obie z jej dwóch starszych sióstr.
Annie, która pozostała do końca życia
stanu wolnego, była szanowaną w Waterbury nauczycielką. Zarówno John,
jak i Patrick McGivney otrzymali
w stosownym czasie święcenia kapłańskie, wypełniając tym samym życzenie
swego starszego brata. W przyszłości
każdy z obu młodszych McGivney’ów
miał również służyć jako Najwyższy
Kapelan Rycerzy Kolumba. Tak samo
się stało w odniesieniu do jednego
z siostrzeńców ks. McGivney’a.
Rycerze Kolumba zawsze pamiętali o Ks. Michaelu McGivney’u jako
założycielu zakonu, przez lata czcząc
jego pamięć w oficjalnych publikacjach
i podczas organizacyjnych spotkań.
Wspominano przede wszystkim wielką
siłę jego charakteru, która wciąż była
obecna w działaniach organizacji. Mając na uwadze oryginalne pomysły ks.
McGivney’a, Rycerze Kolumba skoncentrowali się na zapewnieniu opieki
nad osobami samotnymi oraz nad rodzinami. W roku 1922, kiedy zakon
obchodził czterdziestą rocznicę swego
powstania, liczba jego członków wynosiła już 800 tysięcy.
Obecnie w Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie, na Filipinach, w Meksyku,
Dominikanie, Portoryko, Panamie, na
Wyspach Bahama, Wyspach Dziewiczych, w Gwatemali, na Guamie oraz
na wyspie Saipan jest już ponad 1,8
miliona Rycerzy Kolumba. Od 2006
roku zakon rozszerzył swą działalność
na Polskę, a od 2013 roku także na
Ukrainę i Litwę. W dalszym ciągu
główny nacisk kładziony jest na pomaganie mężczyznom w ich wysiłkach
skierowanych na dbanie o własną rodzinę, w kategoriach duchowych, ale
również w sposób niezwykle praktyczny. Czasy, kiedy wypłata odszkodowania zależała od wysokości specjalnych
składek już dawno się skończyły.
W roku 2004 Rycerze Kolumba posiadali ponad 1,5 miliona otwartych polis
na życie (tylko Stany Zjednoczone
i Kanada), które funkcjonują na bazie
stałych miesięcznych składek. Poza
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tradycyjnymi ubezpieczeniami na życie, do oferty zostały
również dodane annuity
i ubezpieczenia dla osób
chronicznie chorych lub niepełnosprawnych. Jedynym
aspektem Rycerzy Kolumba,
który rozwinął się w większym stopniu, niż jak sobie
to dokładnie wyobrażał Michael McGivney, okazała się
działalność charytatywna.
Zaledwie w jednym, a mianowicie w 2004 roku, rady
organizacji na poziomie lokalnym, stanowym i ogólnokrajowym przeznaczyły na
ów cel kwotę sięgającą 135
milionów dolarów. Rycerze
Kolumba szczególnie są oddani sprawie stypendiów
oraz innym zagadnieniom
związanym z edukacją, co
jest zgodne z priorytetami,
jakimi kierował się sam McGivney. W roku 1997 Daniel
A. Cronin, arcybiskup Diecezji Hartfordzkiej, zapoczątkował proces kanonizacji
w stosunku do ks. Michaela
J. McGivney’a. Jednym
z pierwszych kroków, jakie
poczynił w tej sprawie biskup Cronin,
było wyznaczenie formalnego inicjatora owego postulatu, którym został ks.
Gabriel O’Donnell. Inicjator taki, to
osoba będąca połączeniem badacza
i rzecznika danej sprawy, która prowadzi ją przez kolejne stadia oficjalnej
procedury. Przez okres trzech lat ks.
O’Donnell poszukiwał rozmaitych zapisków odnoszących się do życia ks.
McGivney’a i w rezultacie jego wysiłków powstał liczący 700 stron dokument pod nazwą „Dzieje”. W roku 2000 „Dzieje” zostały formalnie przedstawione Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z siedzibą w Watykanie. Na
podstawie pozytywnego wrażenia, jakie zrobiła na członkach Kongregacji
lektura „Dziejów”, instytucja ta poczyniła kolejny krok, którym było mianowanie „sprawozdawcy”, będącego jednym z jej członków. Jego zadaniem jest
nadzorowanie trwającego procesu beatyfikacyjnego. Do zajmowania się
sprawą ks. McGivney’a został wyznaczony Naczelny Sprawozdawca Kongregacji Ks. Ambrose Eszer,OP.
W styczniu 2002 Positio zostało przed-

stawione Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W marcu 2008 roku Stolica
Apostolska nadała księdzu Michaelowi
McGivney tytuł "Czcigodnego Sługi
Bożego." Nadanie tego tytułu stanowi
ważny krok w drodze na ołtarze. Oznacza to, że Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych starannie rozpatrzyła Positio
na temat życia i cnót ks. McGivney i po
konsultacji z komisją historyczną
i teologiczną uznała dowody w nim
zawarte za ważne i przekonywujące.
Opracowano na podstawie książki:
Parafialny Ksiądz Ks. Michael McGivney i katolicyzm w Ameryce
Douglas Brinkley i Julie M. Fenster
oraz stron internetowych:
www.fathermcgivney
www.kofc.org
Leszek Waksmundzki
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Nowa Rada Stanowa Rycerzy Kolumba w Polsce
od 1 lipca 2014 roku

Delegat Stanowy
br. Andrzej Anasiak
Kapelan Stanowy
ks. kardynał Franciszek Macharski
Współkapelan Stanowy
ks. dr hab. Tomasz Kraj RM
Sekretarz Stanowy
br. Tomasz Wawrzkowicz
Adwokat Stanowy
br. Wacław Huryn
Skarbnik Stanowy
br. Witold Zmysłowski
Kustosz Stanowy
br. Piotr Ropel

Wprowadzenie na urząd
Funkcjonariuszy Rady Stanowej
28 czerwca 2014 roku o godz. 13:00
w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu
w czasie Mszy Świętej,
dokonane zostanie uroczyste wprowadzenie
Funkcjonariuszy Stanowych i Delegatów Rejonowych.
To wyjątkowe wydarzenie jest okazją
do wspólnego spotkania i świętowania Rycerzy i ich rodzin.

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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