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Słowo Delegata StanowegoSłowo Delegata Stanowego  

Jeśli Bóg z nami, 
któż przeciwko nam 
 
Słowa z Listu św. Pawła do Rzy-
mian będą mi towarzyszyć w cza-
sie wypełniania zadań jakie sta-
wia Zakon przed Delegatem Sta-
nowym. 
 
Zacni Kapelani Rad, 
Drodzy Bracia Rycerze, 
 
Bardzo sprawnie przechodzimy w ko-
lejny etap rozwoju Zakonu w Polsce.  
 
Przed nami kolejne zadania: 
 
Kontynuacja rozwoju, który nabiera 
dynamicznego tempa. Obecność 
w nowych diecezjach, nowe rady, nowi 
członkowie. Pamiętamy o słowach Naj-
wyższego Rycerza - jest miejsce dla 
każdego katolickiego mężczyzny w na-
szej organizacji, a obowiązkiem każde-
go Rycerza, zwłaszcza liderów jest za-
proszenie kolejnych mężczyzn do reali-
zacji dzieł miłosierdzia. 
Jeden nowy Rycerz w  miesiącu w Ra-
dzie.  
To zadanie stojące przed naszą Jurys-
dykcją. Jestem przekonany, że realizu-
jąc ten cel będziemy mogli jeszcze peł-
niej wypełniać nasze zasady Miłosier-
dzia, Jedności, Braterstwa i Patrioty-
zmu. 
 
W kolejnym roku bratnim chcemy, by 
jeszcze mocniej działalność charyta-
tywna zachęcała innych do wstąpienia 
w nasze szeregi i nawiązywania z nami 
współpracy. 
 
100% polskich rad zdobędzie tytuł  
Najwybitniejszej Rady. 
Dzisiejsze 72 000 godzin pracy na 
rzecz innych – pomnażamy, a pół mi-
liona złotych zebranych  na cele dobro-
czynne - podwajamy.  

Największa wartość jaką posiadają 
społeczeństwa, to Rodzina. Wrześnio-
we Spotkanie Rodzin w 2015 r. w Fila-
delfii jest tym wydarzeniem, do które-
go chcemy dobrze się przygotować. 
Rok pracy formacyjnej, angażowanie 
się w dzieła wspierające rodzinę, po-
szanowanie życia od  chwili poczęcia 
do naturalnej śmierci, to obszary, 
w których dzieła będą realizowane tak-
że w tym Roku Bratnim. Jestem prze-
konany, że mając wsparcie św. Jana 
Pawła II – patrona Rodzin, dobrze 
wykonamy zaplanowane działania. 
 
Każdego roku wykonywane są przez 
nas działania wspierające młodzież. 
Ten rok oprócz stałych dzieł, wzboga-
cony zostanie o zadania  związane ze 
Światowymi Dniami Młodzieży.  Już 
dziś Rycerze angażują się w prace Ko-
mitetu Organizacyjnego w Krakowie, 
a także w działania komitetów na tere-
nie diecezji. Nasze zaangażowanie jest 
istotnym wkładem w to ważne wyda-
rzenie. Przygotowujemy bardzo kon-
kretne dzieło, które będzie realizowane 
przez Jurysdykcję Polską przy dużym 
wsparciu Rady Najwyższej. 
 
Wizyta Maryi w wizerunku Matki Bo-
żej Niepokalanego Poczęcia z Quebec 
w naszych Radach i Parafiach jest do-
skonałą okazją do zaangażowania spo-
łeczności lokalnej i dania świadectwa 
wiary i zaangażowania  nas wszystkich. 
Wzmocnienie duchowe potrzebne każ-
demu z nas i okazja do powierzenia 
przez wstawiennictwo Matki Bożej 
dzieł podejmowanych w całym roku. 
 
To główne kierunki działań, które bę-
dziemy realizowali w bieżącym roku. 
Na początku tej drogi proszę Was 
wszystkich o wsparcie, zaangażowanie 
w dzieła, które podejmujemy i realiza-
cję Waszych własnych celów. 
 

Święty Grzegorz Wielki (540-604) 
- Doktor Kościoła napisał wiele pięk-
nych dzieł, a wśród nich Księgi reguły 
pasterskiej, w której zawarte są mądre 
pouczenia i wskazania dla duchow-
nych. Dziś z pewnością byłyby to także 
pouczenia i wskazówki dla liderów, 
przywódców czy managerów. 
  
W jednym z dzieł wyznaje z pokorą 
słowa, które są mi bardzo bliskie: 
"Opisałem jaki powinien być dobry 
pasterz, ale ja nim nie jestem.  
 Ukazałem, jak można dotrzeć do 
brzegu doskonałości, ale ja sam znaj-
duję się jeszcze w wartkich nurtach 
moich błędów i moich przewinień.  
I dlatego - abym się nie rozbił - rzuć-
cie mi koło ratunkowe waszych mo-
dlitw". 
 
Dlatego proszę każdego z Was o koło 
ratunkowe Waszych modlitw i wspólną 
ciężką pracę. 
 
Andrzej Anasiak 
Delegat Stanowy w Polsce 
Zakonu Rycerzy Kolumba 

PodziękowaniePodziękowanie  

W związku z Ceremonią Wprowadzenia Funkcjonariuszy Stanowych i Delegatów Rejonowych, gościliśmy 
w Radomiu Rycerzy Kolumba wraz z małżonkami.  

Chciałam serdecznie podziękować wszystkim Paniom za przyjazd do nas, zaangażowanie i udział w tych ważnych dla 
naszych rodzin uroczystościach. Było dla mnie wielkim zaszczytem poznać Was Drogie Panie i już cieszę się na nasze 
kolejne spotkanie jesienią.  

Życzę udanych wakacji. 

Magdalena Megi Anasiak — Żona Delegata Stanowego 
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Katecheza 30 
lipiec-sierpień 2014 

 

Drodzy Bracia Rycerze!  

W numerze 14 Adhortacji Apostol-
skiej „Familiaris consortio” czytamy: 
„Wedle zamysłu Bożego, małżeństwo 
jest podstawą szerszej wspólnoty ro-
dzinnej, ponieważ sama instytucja 
małżeństwa i miłość małżeńska są 
skierowane ku rodzeniu i wychowaniu 
potomstwa, w którym znajdują swoje 
uwieńczenie. (…) W swej najgłębszej 
rzeczywistości miłość jest istotowo 
darem, a miłość małżeńska, prowadząc 
m a ł ż o n k ó w  d o  w z a j e m n e g o 
„poznania”, które czyni z nich „jedno 
ciało” (…) nie wyczerpuje się wśród 
nich dwojga, gdyż uzdalnia ich do naj-
większego oddania, dzięki któremu 
stają się współpracownikami Boga, 
udzielając daru życia nowej osobie 
ludzkiej.” Słowa te mówią bardzo dużo 
o tym, po co jest małżeństwo; po co 
ludzie zawierają małżeństwo. Ono jest 
zawierane po to, by dwoje ludzi było 
razem ze sobą. Nie jest to jednak jakie-
kolwiek bycie razem ze sobą, i nie jest 
to nawet jedynie bycie blisko ze sobą, 
bo razem ze sobą jest rodzeństwo, są 
dzieci i rodzice, a jednak małżonkowie 
są ze sobą inaczej. Oni są ze sobą tak 
blisko, że stanowią „jedno ciało”, że 
cieleśnie się ze sobą jednoczą (chociaż, 
oczywiście, ich zjednoczenie nie ma 
wymiaru jedynie cielesnego).  

Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na 
częsty występek ze strony któregoś 
z małżonków, który w dostępie do sie-
bie, do swego serca daje pierwszeń-
stwo bratu lub siostrze przed współ-
małżonkiem. Słowa Adhortacji za-
czerpnięte z Pisma św. nie zostawiają 
wątpliwości: jedność małżeńska jest 
ściślejsza niż więź pokrewieństwa. 
Pierwsze miejsce w sercu męża należy 
do żony, nie zaś do jego siostry, brata, 
któregoś z rodziców czy kolegi; i po-
dobnie jest z pierwszym miejscem 
w sercu żony – ono należy do męża 
a nie do brata, siostry, któregoś z ro-
dziców czy koleżanki lub przyjaciółki. 
Słowa te niech będą przypomnieniem 

nie tylko dla małżonków, ale także dla 
rodzeństwa czy rodziców, kolegów, 
koleżanek i przyjaciółek, które się za-
pomniały i które weszły w cudzym ży-
ciu na miejsce im nienależne i w nim 
trwają (a czasem jeszcze stosując uczu-
ciowy szantaż chcą utwierdzić taki 
stan). Mówi Pan Jezus: „Co więc Bóg 
złączył, niech człowiek nie rozdzie-
la” (Mt 18,6). Wielu ludzi myśli, że owo 
rozdzielanie to sytuacja, w której mał-
żonkowie się rozwodzą. Takich sytu-
acji, w których ktoś rozdziela węzeł 
małżeński jest, niestety, dużo więcej. 
Jedną z nich jest działanie rodzeństwa, 
rodziców czy koleżanek i kolegów lub 
„przyjaciół” i „przyjaciółek”, którzy 
domagają się dla siebie pierwszego 
miejsca w życiu małżonków; którzy to 
miejsce zabrali i nie chcą z niego ustą-
pić. Tylko ze współmałżonkiem mąż 
lub żona pozostają w takiej jedności, że 
stanowią jedno ciało (nie jest tak ani 
z bratem, ani z siostrą, ani z mamą, ani 
z tatą, ani z kimkolwiek innym) i dlate-
go pierwsze miejsce w sercu i w życiu 
męża czy żony należy się współmałżon-
kowi i nikomu innemu. Jeśli ktoś inny 
niż mąż lub żona to miejsce zajmują – 
działają na szkodę małżeństwa i je roz-
bijają. Mogą oni wszyscy być razem 
z małżonkiem lub małżonkami, mogą 
być nawet bardzo blisko, ale nigdy na 
miejscu należnym współmałżonkowi. 

Tekst Adhortacji wspomniany na po-

czątku tej katechezy mówi o miłości 
małżeńskiej, o zjednoczeniu małżon-
ków i o owocu tego zjednoczenia, któ-
rym jest dziecko. Pragnę tu zwrócić 
uwagę na bardzo ważną rzecz. Chodzi 
bowiem o stosunek Kościoła do seksu. 
W swoim nauczaniu pasterze Kościoła 
mówią o zjednoczeniu małżeńskim. 
Jest to inna nazwa tego, co w prze-
strzeni publicznej określa się jako seks. 
Kościół opiekując się ludźmi i ich na-
uczając daje im do zrozumienia, iż wie 
jak wygląda życie człowieka. Wie też, 
jaki jest zamysł Boga odnośnie czło-
wieka i dlatego mówi, co POWINIEN 
człowiek robić, by ten zamysł wypełnić. 
Najczęstszym ludzkim powołaniem 
jest życie w małżeństwie, założenie 
rodziny. To powołanie ma swoje cele: 
są nimi bycie razem małżonków, 
a więc ich bycie razem na sposób mał-
żeński i wydanie na świat potomstwa. 
Bycie małżonków razem i wydanie na 
świat potomstwa wiąże się z seksem. 
Małżonkowie mają prawo do pożycia 
seksualnego (do seksu właśnie) i nie 
jest to żadna sensacja w Kościele. Dla-
tego twierdzenie, iż Kościół sprzeciwia 
się seksowi jest szukaniem sensacji 
tam, gdzie jej nie ma. Natomiast jest 
prawdą, że Kościół sprzeciwia się pew-
nym zachowaniom seksualnym. 
Wszystko wiąże się ze słowem UPO-
RZĄDKOWANE lub BRAK UPO-
R Z Ą D K O W A N I A ,  g d z i e 
„uporządkowane” oznacza zgodne 
z  z a m y s ł e m  B o g a 
a „nieuporządkowane” (brak uporząd-
kowania) - przeciwne temu zamysłowi. 
Tak więc seks, jeśli jest uporządkowa-
ny jest całkowicie dozwolony, a czasem 
wręcz staje się obowiązkiem, ponieważ 
współmałżonek ma prawo do pożycia 
seksualnego i jest formą nieuporząd-
kowania, gdy drugi ze współmałżon-
ków bez ważnej przyczyny takiego po-
życia odmawia. „Uporządkowany” nie 
oznacza także, że jeśli mamy do czynie-
nia z pożyciem małżonków, to wszyst-
k o  j e s t  j u ż  w  p o r z ą d k u 
(uporządkowane). Wiemy bowiem, że 
także to pożycie, nawet za obopólną 
zgodą małżonków może być nieupo-
rządkowane. Najczęstszym przykładem 
jest tu pożycie ze stosowaniem anty-
koncepcji. Bardzo częstą jednak dziś 
formą nieuporządkowania jest pożycie 
pomiędzy ludźmi, którzy nie są związa-
ni węzłem małżeńskim, albo gdy jedno 
jest związane takim węzłem a drugie 
nie (jest osobą spoza małżeństwa).  

Katecheza KapelanaKatecheza Kapelana  

 www.RycerzeKolumba.com 
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Wtedy Kościół mówi: nie! To nie 
jest zgodne z zamysłem Boga i dlatego 
nie ma przyzwolenia na taki seks. Tak 
więc twierdzenie, że Kościół katolicki 
sprzeciwia się seksowi nie jest praw-
dziwe; Kościół sprzeciwia się bowiem 
nieuporządkowanemu seksowi, a także 
temu wszystkiemu, co  kryje się pod 
różnymi eufemizmami, używanymi na 
określenie nieuporządkowanego seksu, 
czyli „miłości” dwojga ludzi nie będą-
cych małżonkami, ich „byciu razem”, 
czy „kochaniu się” takich ludzi. 

Dlaczego Kościół się sprzeciwia 
i dlaczego ten temat dziś, gdy rozpo-
czynają się wakacje? Kościół się sprze-
ciwia pewnym ludzkim działaniom 
dlatego, że ma ludzi doprowadzić do 

zbawienia, do Boga. Drogą do Boga 
jest ludzkie życie i są tą drogą nasze 
wybory i nasze działanie. Jedne z nich 
są zgodne z wolą Boga i do Niego pro-
wadzą, a inne nie są z nią zgodne i od 
Boga odwodzą. Tu jest klucz do zrozu-
mienia nauczania Kościoła: dlaczego 
na jeden seks się zgadza a inny piętnu-
je; jest tak dlatego, że pewna forma 
zaangażowania seksualnego pomaga 
w drodze do Boga (chodzi o uporząd-
kowany seks pomiędzy małżonkami), 
a inna od Niego oddala (wszelkie inne 
formy zaangażowania seksualnego). 
Dlaczego na początku wakacji mowa 
o tym? Ponieważ w wakacje mamy 
więcej wolnego czasu, czasu, który mo-
że być wykorzystany do przemyślenia 

własnego życia, do jego uporządkowa-
nia, jeśli jest taka potrzeba i nabrania 
sił, by z większą gorliwością czynić to, 
co do Boga prowadzi. Jest to jednak 
także czas, gdy, jak mówią niektórzy, 
jest wolne, przy czym rozumieją to 
wolne, jako czas urlopu od zobowiązań 
moralnych, w tym także tych, które 
dotyczą zaangażowania seksualnego. 
Nie ma w biegu chrześcijańskiego życia 
„wolnego” od bycia chrześcijaninem 
i od zobowiązań z tym związanych. 
Dotyczy to także ludzkiej płciowości. 

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

Kolegiata w Myszyńcu 
Bazyliką Mniejszą 

 
14 czerwca 2014 roku odbyły się uro-
czysta liturgia z okazji wyniesienia do 
godności Bazyliki Mniejszej przez pa-
pieża Franciszka, kolegiaty w Myszyń-
cu. 

 
Mszy Świętej przewodniczył JE Ks. 
Kard. Gerhard L. Müller, Prefekt Kon-
gregacji Nauki Wiary. W koncelebrze 
uczestniczyło kilku biskupów, oraz ok. 
180 księży. W przygotowaniach do tej 
uroczystości, jak również w jej trakcie 
aktywnie uczestniczyli Rycerze z my-
szynieckiej Rady nr 14566 im Św. Mar-
cina. Swoją obecnością zaszczycił nas 
Delegat Stanowy Brat Krzysztof Orze-
chowski. 
 
Po raz pierwszy myszyniecka Rada 
wystawiła spośród swoich członków 
Korpus Reprezentacyjny Stopnia Pa-
triotycznego. 
 
Jerzy Kowalski 
 

Ingres  
abp. Wojciecha Polaka 

 
W uroczystym ingresie do katedry 
Gnieźnieńskiej udział wzięły tysiące 
wiernych z całej Polski, a także kardy-
nałowie, arcybiskupi i biskupi, wśród 
nich prymasi seniorzy, abp Henryk 
Muszyński i abp Józef Kowalczyk oraz 
księża współpracownicy z Sekretariatu 
Konferencji Episkopatu Polski. Do 
archikatedry przybyli też m.in. pierw-
sza dama Anna Komorowska w zastęp-
stwie Prezydenta Polski i marszałek 
Senatu Bogdan Borusewicz. Podhale 
reprezentowała delegacja na czele z ks. 
Lesławem Mirkiem dyrektorem CFS 
„Księżówka”, Burmistrzami miasta 
Zakopanego oraz przedstawicielami 
zarządu Powiatu Nowotarskiego i mia-
sta Nowego Targu. 

 
Obecni byli także Rycerze Kolumba, 
których reprezentował delegat stanowy 
elekt Andrzej Anasiak z Radomia, 
Wielki Rycerz Rady im. Błogosławio-

nego ks. Jerzego Popiełuszki z Torunia 
oraz Wielki Rycerz Rady im. Matki 
Bożej Ludźmierskiej Paweł Put. 
 
W obecności tak licznie przybyłych 
gości nowy Arcybiskup Metropolii 
Gnieźnieńskiej na znak władzy paster-
skiej odebrał pastorał, który przekazali 
mu prymas-senior abp Józef Kowal-
czyk i nuncjusz apostolski w Polsce 
abp Celestino Migliore. Następnie ode-
brał homagium (znak czci i posłuszeń-
stwa) od przedstawicieli Kościoła 
gnieźnieńskiego - od biskupów pomoc-
niczych, a także od przedstawicieli du-
chowieństwa, osób życia konsekrowa-
nego oraz osób świeckich. 
 

Dar górali Podhalańskich 
oraz Rycerzy Kolumba  

 
Po zakończeniu Mszy Świętej górale 
ofiarowali nowemu Prymasowi figurkę 
Matki Bożej Ludźmierskiej zapewnia-
jąc o modlitwie w intencji nowej posłu-
gi przed Jej tronem. 
„Niech Gaździna Podhala pomaga aby 
ksiądz Prymas mocno trzymał ster tego 
wielkiego okrętu, któremu na imię Ko-
ściół w Polsce dla dobra każdego czło-
wieka” powiedzieli składając życzenia, 
mając żywo w pamięci pielgrzymkę do 
Ludźmierza na modlitwę różańcową 
wszystkich biskupów zgromadzonych 
na rekolekcjach w Zakopiańskiej Księ-
żówce. 
 
 
Paweł Put 

Wieści z RadWieści z Rad  
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Słowo Byłego Delegata StanowegoSłowo Byłego Delegata Stanowego  

Czcigodni Księża Kapelani 
Drodzy Bracia Rycerze 
 
Po raz ostatni zwracam się do Was 
jako Delegat Stanowy Zakonu Rycerzy 
Kolumba w Polsce. Pragnę przede 
wszystkim – zaraz po Panu Bogu – 
podziękować Wam Zacni i Drodzy Bra-
cia Rycerze. Przede wszystkim chcę 
podziękować za współpracę w dziedzi-
nie budowania w naszej Ojczyźnie CY-
WILIZACJI MIŁOŚCI, poprzez realiza-
cję idei Czcigodnego Sługi Bożego 
Księdza Michaela McGivney’a. Mam 
świadomość faktu, że bez Waszej goto-
wości i zaangażowania nie byłoby moż-
liwe zrealizowanie zadania, które 
w 2010 roku powierzył mi Najwyższy 
Rycerz Carl Anderson. Zadanie to sta-
rałem się wypełnić jak najlepiej. Stan 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce jest 
stabilny. Zaistnieliśmy w świadomości 
nie tylko katolików świeckich, ale także 
spotykają nas wyrazy uznania ze stro-
ny hierarchii Kościoła. 
Jesteśmy wszędzie tam, gdzie potrzeba 
„silnego męskiego ramienia”. 
 
W sposób szczególny pragnę podzięko-
wać mojemu Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Kanonikowi Wiesławowi 
Lenartowiczowi, Kapelanowi mojej 
Rady, a także serdecznemu przyjacie-
lowi. Niech Ci Pan Bóg wynagrodzi 
stosownie do serca włożonego w to, by 
Rycerze Kolumba w Polsce zaistnieli, 
by wzrastali nie tylko liczebnie, lecz 
przede wszystkim duchowo. Masz 
wspaniały dar docierania do męskich 
serc i wydobywania z nas tego, 
co w nas najlepsze. Ja jestem jednym 
z wielu, którym pokazałeś tę drogę…
Jesteś najbliższym mi przedstawicie-
lem dużej grupy Kapłanów – Kapela-
nów naszych Rad. Może na codzień 
tego nie robimy, ale chcę dziś to wyra-
zić: dziękuję Wam Czcigodni Kapłani 
za Waszą pracę, za to, że z nami jeste-
ście. I słowo Czcigodni nabrało dla nas 
właściwego sensu dzięki Wam. Wy 
naprawdę jesteście godni czci. I za to 
Wam dziękuję. 
 

Dziękuję za pomoc wszystkim Braciom 
Funkcjonariuszom: tym, którzy praco-
wali w Radzie Stanowej od samego 
początku, oraz tym, którzy włączyli się 
do prac w późniejszym czasie. Dziękuję 
wszystkim Delegatom Rejonowym, 
Dyrektorom, Braciom, którzy w tych 
czterech latach wspomagali mnie Swo-
ją modlitwą, dobrymi radami i pracą.  
 
Za jeszcze jedno bardzo dziękuję Panu 
Bogu i Wam Drodzy Bracia. Panu Bogu 
za to, że postawił na mojej drodze 
Człowieka - Brata, którego mogłem 
zarekomendować Wam, jako mojego 
następcę. Jestem przekonany, że jego 
wiedza i umiejętności oraz ogromne 
zawierzenie Panu Bogu są gwarancją 
prowadzenia Zakonu Rycerzy Kolumba 
w Polsce w dobrym kierunku. A Wam 
Zacni Bracia dziękuję, że Go wybrali-
ście. 
 
Moje podziękowania nie byłyby pełne 
bez słów wdzięczności dla Małżonek 
Rycerzy Kolumba. Dziękuję Wam Dro-
gie Panie za Waszą cierpliwość. Za ci-
che i skuteczne wspieranie nas w na-
szych - nie zawsze przez Was do końca 
akceptowanych - działaniach. Tak się 
składa, że macie za mężów mężczyzn, 
których myśli biegną czasem innymi 
ś c i e ż k am i  n i ż  W a s ze ,  w s z a k 
„mężczyzną i niewiastą stworzył ich…” 
Więc tym bardziej dziękuję, że czasami 
jesteście „mimo wszystko”... I przypo-
minam sobie słowa, które do mojej 
Małżonki powiedziała kiedyś Nancy 
Schultz, Małżonka Józefa Szulca, zapy-
tana o rolę Pań w Zakonie: 
„Wiesz Danuta, jak mężczyzna wie, 
jaka jest jego odpowiedzialność w 
stosunku do Pana Boga za właściwe 
relacje w rodzinie, zna swoje w niej 
miejsce, to kobieta już nie musi o nic 
walczyć. Bo ona też ma właściwe 
miejsce. Ona może być szczęśliwa.”  
I tego Wam Drogie Panie życzę. By 
Wasi Małżonkowie byli Waszymi Mę-
żami na miarę Bożych oczekiwań. 
 
Na koniec chcę powiedzieć coś bardzo 
ważnego. Ja nie odchodzę. Ja wracam 

do szeregu. Tam, gdzie jest zaszczytne 
miejsce dla każdego z nas. Czasami 
wprawdzie Pan Bóg przydziela zadania 
nietypowe, o zasięgu ponadlokalnym, 
ale podstawową naszą działalnością są 
lokalne dzieła. To w małżeństwie, ro-
dzinie, parafii, społeczności lokalnej 
mamy być tymi, którzy śpieszą z po-
mocą tam, gdzie są takie potrzeby.  
Biorąc odpowiedzialność za swoje ży-
cie i życie osób nam powierzonych – 
jesteśmy przecież odpowiedzialni 
przed Samym Bogiem – staramy się 
żyć tak, jak nas uczył Jezus: w duchu 
miłości miłosiernej, jedności i brater-
stwa. Kochamy też naszą ziemską Oj-
czyznę; tu i teraz postawił nas Bóg, 
tu i teraz mamy okazywać się godnymi 
Jego Synami. 
Jest to możliwe, gdyż „wszystko mogę 
w Tym, Który mnie umacnia”. 
Ja już to wiem. I za to dziękuję Temu, 
Który mnie umacnia. 
 
 
 
Krzysztof Orzechowski 
Były Delegat Stanowy w Polsce 
Zakonu Rycerzy Kolumba 

 



 6 

ZBROJA

 

Rozmowa z „Rodziną Roku”Rozmowa z „Rodziną Roku”  

Marian Wójtowicz: Podczas  Kon-
wencji Stanowej w Gniewie nagrodę 
Rodziny Roku otrzymała rodzina brata                                
Władysława i  Ewy Petka z Rady 15588 
im. Matki Bożej Dobrzechowskiej 
w Dobrzechowie.  Jest to  niewątpliwie 
wielkie wyróżnienie dla rodziny, ale 
również  zaszczyt dla naszej Lokalnej 
Rady Rycerzy jak również dla całej 
parafii. Na wstępie pragnę jeszcze raz 
pogratulować wyróżnienia Rodziny 
Roku i proszę brata Władysława 
o przedstawienie rodziny. 

 
Rodzina Roku: Dziękuje bar-

dzo za to wyróżnienie mojej ro-
dziny braciom Rycerzom z na-
szej rady, bo to z ich inicjatywy 
rozpoczęła się cała procedura 
losowania. Oraz okazać wdzięcz-
ność za wszelkie dobro, które 
otrzymaliśmy w życiu codzien-
nym. W związku małżeńskim 
razem z moją żoną Ewą przeżyli-
śmy już 25 lat, doczekaliśmy się 
trójki dzieci, najstarsza Dorota 
już pracuje, Grzegorz obecnie 
jest klerykiem I roku WSD 
w Rzeszowie i Urszula uczennica 
Gimnazjum im. Orląt Lwow-
skich w Wiśniowej. 

 
M.W. Czym dla Waszej rodziny 

była ta nagroda , przypomnę tylko że 
o  nagrodę Rodziny Roku mogą się 
ubiegać rodziny które zdobyły nagrodę 
Rodziny Miesiąca  w danym roku. 

 
Rodzina Roku: Już pierwsza 

nagroda Rodziny Miesiąca była 
wielkim zaskoczeniem i wyróż-
nieniem, po tak niedługim czasie 
od wstąpienia do Zakonu Ryce-
rzy Kolumba. Nagroda Rodziny 
Roku była tym większym zasko-
czeniem, ogromnym powodem 
do wspólnej radości i dziękczy-
nienia Bogu. Nie potrafię jedno-
znacznie powiedzieć czym dla 
nas było to wyróżnienie, z jednej 
strony byliśmy szczęśliwi, doce-
nieni, z drugiej pozostawało py-
tanie czy my jesteśmy godni, czy 
może jednak jest rodzina, która 
bardziej zasługuje na tą nagro-
dę. 

 
M.W. Jak to wyróżnienie przyjęli 

pozostali członkowie rodziny syn 
i  córki. 

 
Rodzina Roku: Myślę, że wia-

domość o wyróżnieniu była nas 
wszystkich jednakowym zasko-

czeniem, nikt prze-
cież nie przypusz-
czał, że nasza ro-
dzina może zostać 
wybrana z tak 
licznego grona. 
Najpierw był nie-
dowierzanie, póź-
niej radość a za-
raz potem myśl 
jak to przyjmą in-
ny, krewni, dalsi 
znajomi. Jeśli 
mógłbym tutaj 
wprowadzić ele-
ment humory-
styczny to „ Bóg ma wielkie po-
czucie humoru”, kierując wszel-
kimi sprawami ziemskimi w ta-
kiej kolejności. Ostatecznie mi-
mo wielkich chęci dzieci nie mo-
gły być z nami podczas odbioru 
Nagrody- Ikony Rodziny Świę-
tej, uniemożliwiły im to obo-
wiązki związane z uczelnią 
i szkołą, ale mimo to odczuwali-
śmy  wsparcie płynące od dzieci 
do nas będącym  na konwencji, 
na uroczystości wręczenia na-
gród. 

 
M.W. Widzimy jaki jest dzisiaj atak 

na rodzinę , co moglibyście  przekazać 
rodzinom , jakich rad udzielić co robić 
aby takie ataki odeprzeć , w czym może 
tkwić siła dzisiejszej rodziny .  

 
Rodzina Roku: Nasuwa się 

tutaj myśl” Rodzina Bogiem sil-
na”- tutaj zawarta jest odpo-
wiedź na wszelkie pytania. Pro-
blem szeroko pojęty niszczenia 
rodziny jest bardzo powszechny. 
Zaczyna się taką ideologię 
przedstawiać już dzieciom 
w szkołach, a później sukcesyw-
nie umacniać te przekonania że 
to jest norma. Pamiętam z cza-
sów młodości jak bardzo trosz-
czono się o podstawowe elemen-
ty życia wspólnotowego w do-
mowym zaciszu: wspólna modli-
twa, posiłki, ciężka praca, która 
była wpisana do obowiązków 
każdego domownika. To rodzina 
była miejscem, gdzie przekazy-
wało się chrześcijańskie warto-
ści, to rodzice dbali o religijne 
wychowanie swoich dzieci. Dzi-
siaj w erze komputeryzacji i spo-
łeczeństwa postindustrialnego 
rolę wychowania przejął świat, 
który zatracił  prawdziwe war-
tości oparte na wierze. Siłą 

w walce dla młodych małżeństw 
powinno być  zaangażowanie 
w działalność grup duszpaster-
skich. Wspólnie z żoną należymy 
do Kręgów Domowego Kościoła, 
gdzie przy dzieleniu się słowem 
Bożym wzajemnie wzmacniamy 
się naszymi przeżyciami i do-
świadczeniami. Każdy może się 
tutaj swobodnie wypowiedzieć 
i doradzić jak rozwiązać pro-
blem. Myślę, że nie możemy dać 
wciągnąć się w wir nienawiści, 
musimy zaufać Bogu, a  przede 
wszystkim swoi życiem dawać 
świadectwo i głosić prawdziwe 
wartości moralne, które nikt  nie 
będzie mógł zakwestionować. To 
jest moim zdaniem siła dzisiej-
szej rodziny - modlitwa i posta-
wa apostolska w głoszeniu 
prawdy. 

 
M.W. Poproszę ks. Macieja Figurę 

proboszcza parafii św. Stanisława   BM 
i Kapelana Naszej  Rady o komentarz 
do faktu iż Nasza  rodzina została Ro-
dziną  Roku. 

 
ks. Maciej Figura: Cudze 

chwalicie , swego nie znacie. 
Przyzwyczailiśmy się że dobro 
jest normalne, zwyczajne, że tak 
powinno być. Dlatego taki wy-
bór z zewnątrz pokazuje nam jak 
wiele dobra jest wśród nas. Ta-
kich Rodzin wśród nas jest bar-
dzo wiele. Wspólna modlitwa, 
wierność Bogu wynikająca z po-
kory jest źródłem mocy. Dlatego 
cieszę się i gratuluję Rodzinie 
Petków tego wyboru. 

 
M.W. Dziękuję za rozmowę 

Rozmawiał: Br. Marian Wójtowicz 

 www.RycerzeKolumba.com 
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W dniach 27-28 czerwca 2014 roku 
odbyło się w Radomiu półroczne spo-
tkanie Rady Stanowej i Delegatów Re-
jonowych. 

Spotkanie rozpoczęło się  Mszą 
Świętą koncelebrowaną odprawioną 
w Kościele MB Częstochowskiej w Ra-
domiu. 

 

Na spotkanie przybyli nowo wybra-
ni Funkcjonariusze Stanowi, Delegaci 
Rejonowi pełniący swoje Funkcje 
w Roku Bratnim 2013/14 oraz Delega-
ci Rejonowi powołani do pełnienia 
swoich funkcji w Roku Bratnim 
2014/15. 

W Uroczystościach uczestniczył 
oczywiście ustępujący Delegat Stano-
wy, Zacny Brat Krzysztof Orzechowski 
oraz nowo wybrany Delegat Stanowy, 
Zacny Brat Andrzej Anasiak. 

Większość Braci Rycerzy przybyła 
wraz z małżonkami. 

      

W piątkowy wieczór i sobotnie 
przedpołudnie odbyły się zajęcia szko-
leniowe dla nowo powołanych Delega-
tów Rejonowych oraz dyskusja nt. 
priorytetów, którymi będzie się kiero-
wał nasz Zakon w Roku Bratnim 
2014/15. Szkolenie przeprowadzili 
Konsultanci Rady Najwyższej: Tomasz 
Kalisz (Adwokat Stanu Arizona, który 
przybył do nas z Phoenix) oraz Leszek 
Waksmundzki i Stefan Otremba. 

Omówiono role i zadania Delega-
tów Rejonowych, współpracę z Księżmi 
Kapelanami, Księżmi Proboszczami 
w parafiach, gdzie mają powstać Okrą-
głe Stoły bądź nowe Rady Lokalne oraz 
przypomniano założenia Programu: 
"Jeden Nowy Rycerz, Na Radę, Na 
Miesiąc". 

  

Delegat Stanowy poprosił Delega-
tów Rejonowych o przyswojenie, 
ewentualnie uzupełnienie swojej wie-
dzy na temat działalności Wielkich 
Rycerzy, Rad Lokalnych, Delegatów 
Rejonowych oraz historii, misji i struk-
tury Zakonu Rycerzy Kolumba na 
Świecie i w Polsce. 

 

 Delegat Stanowy Andrzej Anasiak 
powołał Delegatów Rejonowych, Ku-
stoszy Rejonowych oraz Dyrektorów 
Stanowych na Rok Bratni 2014/15. 

Na Funkcje 
Delegatów Rejonowych 

powołani zostali: 
  

• Rejon Nr 1 
Brat Sławomir Wójtowicz 

• Rejon Nr 2 
Brat Jan Malik   

• Rejon Nr 3 
Brat Leszek Kucharski 

• Rejon Nr 4 
Brat Włodzimierz Stec 

• Rejon Nr 5 
Brat Roman Wycisk 

• Rejon Nr 6 
Brat Mateusz Adamczyk 

• Rejon Nr 7 
Brat Marian Wójtowicz 

• Rejon Nr 8 
Brat Tomasz Wawrzkowicz 

• Rejon Nr 9 
Brat Michał Meller 

• Rejon Nr 10 
Brat Janusz Palczewski 

• Rejon Nr 11 
Brat Robert Sędkowski 

• Rejon Nr 12 
Brat Dariusz Wolniak 

• Rejon Nr 13 
Brat Stanisław Dziwiński 

• Rejon Nr 14 
Brat Piotr Ropel 

• Rejon Nr 15 
Brat Marian Łukasiewicz 

• Rejon Nr 16 
Brat Krzysztof Zuba 

• Rejon Nr 17 
Brat Andrzej Stefaniuk 

• Rejon Nr 18 
Brat Jan Grądzki 

• Rejon Nr 19 
Brat Tomasz Wieczorek 

• Rejon Nr 20 
Brat Maksym Pięta 

• Rejon Nr 21 
Brat Sławomir Korczyński 

Na Funkcję Dyrektora ds. Członko-
stwa powołany został br. Dariusz Wol-
niak, natomiast Dyrektorem Stano-
wym ds. Programowych został 
br. Krzysztof Zuba. 

 

JE Ks. Kar-
dynał Franci-
szek Macharski 
wyraził zgodę na 
pełnienie Funkcji 
Kapelana Stanowe-
go Jurysdykcji Pol-
skiej. 

 

 K a p e l a n e m 
Stanowym Pomoc-
niczym pozostał 
ks. dr Tomasz Kraj a Kapelanem koor-
dynującym działalność programową 
ks. Wiesław Lenartowicz z Radomia. 

 

 Oficerowie Stanowi 
 

 

 

 

 

• Delegat Stanowy 
Brat Andrzej Anasiak 

• Sekretarz Stanowy 
Brat Tomasz Wawrzkowicz 

• Skarbnik Stanowy 
Brat Witold Zmysłowski 

• Adwokat Stanowy 
Brat Wacław Huryn 

• Kustosz Stanowy 
Brat Piotr Ropel 

 

 

Cd. na str. 8 

Spotkanie Rady Stanowej w RadomiuSpotkanie Rady Stanowej w Radomiu  
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Spotkanie Rady Stanowej w RadomiuSpotkanie Rady Stanowej w Radomiu  

cd...cd...   

Podczas Spotkania omówiono przy-
gotowania do Światowych Dni Mło-
dzieży, odbywających się w 2016 roku 
w Krakowie, przygotowania do Świato-
wego Spotkania Rodzin w Filadelfii 
oraz omówiono przebieg Peregrynacji 
Kopii Obrazu Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny z Quebec. 

Delegat Stanowy  powołał dwa Ze-
społy ds. Koordynacji przygotowań do 
Światowych Dni Młodzieży: 

- Zespół ds. Przygotowań na 
terenie Krakowa i południowej 
Polski, którego Koordynatorem 
został Brat Sławomir Wójtowicz 

- Zespół ds. Przygotowań poza 
Krakowem, którego Koordynato-
rem został Brat Janusz Gonciarz 

Współpracę z Kapelanami podczas 
przygotowań do Światowych Dni Mło-
dzieży koordynował będzie Czcigodny 
ks. Marek Leśniak, Kapelan Rady 
14000 w Krakowie. 

Dyrektor Stanowy ds. Programo-
wych Krzysztof Zuba omówił Programy 
Rekomendowane przez Radę Najwyż-
szą i Radę Stanową do Nagród Rady 
Stanowej w Roku Bratnim 2014/15, są 
to: 

• Działalność na rzecz Kościoła 
Program częściowej refundacji 
pomocy dla powołań kapłańskich 
i zakonnych 

• Działalność na rzecz Społeczności 
Globalna Misja Wózków Inwa-
lidzkich lub współpraca z HABI-
TAT FOR HUMANITY 

• Działalność na rzecz Rady 
Olimpiady Specjalne 

• Działalność na rzecz Rodzin 
Zbiórka Żywności 

• Działalność na rzecz Kultury Życia 
Marsz dla Życia 

• Działalność na rzecz Młodzieży 
Kurtki dla Dzieci 

 

Delegat Stanowy przedstawił rela-
cję ze spotkania Delegatów Stanowych, 
które odbyło się na początku czerwca 
w New Haven. 

Według Najwyższego Rycerza, Czci-
godnego Brata Carla Andersona, Pol-

ska ma być wzorcową Jurysdykcją dla 
wszystkich Rad Stanowych na świecie. 
Jest to wielkie wyzwanie dla wszyst-
kich Rycerzy Kolumba w Polsce. 

Zacny Brat Krzysztof Orzechowski 
podziękował wszystkim Braciom za 
wspieranie Jego działań przez cały 
okres pełnienia funkcji Delegata Sta-
nowego i wspólne budowanie pozycji 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce. 

Wszyscy Delegaci Rejonowi pełnią-
cy swoje funkcje w Roku Bratnim 
2013/14 otrzymali z rąk Brata Krzysz-
tofa Orzechowskiego pamiątkowe po-
dziękowania za pełną poświęcenia pra-
cę. 

Delegaci Rejonowi przekazali Za-
cnemu Bratu Krzysztofowi Orzechow-
skiemu pamiątkowy upominek i list 
podpisany przez wszystkich Braci De-
legatów. 

 

W sobotę 28 czerwca o godz. 1300 
w Kościele MB Częstochowskiej miała 
miejsce Uroczystość "Wprowadzenia 
na Urząd" nowo wybranych Funkcjo-
nariuszy Stanowych i Delegatów Rejo-
nowych Zakonu Rycerzy Kolumba 
w Polsce. 

Uroczystość odbyła się podczas 
koncelebrowanej Mszy Świętej pod 
przewodnictwem Kapelana Rady 14-
004 w Radomiu, Ks. Wiesława Lenar-
towicza, w której uczestniczyli Zacni 
Bracia Rycerze z terenu całej Polski, na 
czele z ustępującym Delegatem Stano-
wym Bratem Krzysztofem Orzechow-
skim i Bratem Andrzejem Anasiakiem, 
powołanym przez Naszego Pana na 
urząd Delegata Stanowego. 

 Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba 
w Polsce Brat Andrzej Anasiak wręczył 
Insygnia wszystkim Oficerom obejmu-
jącym swoje funkcje. 

  Podziękowanie należy się wszyst-
kim ustępującym Funkcjonariuszom 
i Delegatom, za dotychczasową pracę 
i ogromny wkład w rozwój Rycerstwa. 

 Braciom obejmującym nowe sta-
nowiska serdecznie gratulujemy i obie-
cujemy pamięć w codziennych modli-
twach. 

 
br. Tomasz Wawrzkowicz 
Sekretarz Stanowy Zakonu Rycerzy Kolumba 
w Polsce 

 
FOT. br. Jerzy Wawrzkowicz 
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Rycerze Kolumba na koncercieRycerze Kolumba na koncercie   

Jednego Serca Jednego DuchaJednego Serca Jednego Ducha  

Około 40 tys. osób – korzystając 
z pięknej pogody - przybyło w Boże 
Ciało do Parku Sybiraków w Rzeszo-
wie, by uwielbiać Pana Boga śpiewem 
najpiękniejszych utworów muzyki 
chrześcijańskiej. W tegorocznej, już 
dwunastej edycji koncertu znaczący 
udział miał Zakon Rycerzy Kolumba, 
którego Korpus Reprezentacyjny Stop-
nia Patriotycznego asystował podczas 
wniesienia Krzyża Światowych Dni 
Młodzieży i ikony Matki Bożej, a grupa 
kilkudziesięciu braci rycerzy (z Rad 
Lokalnych z Rzeszowa, Dobrzechowa, 
Dębicy i Sędziszowa Małopolskiego) 
w roli wolontariuszy pomagała organi-
zatorom w różnych pracach porządko-
wych i informacyjnych przed i po kon-
cercie. 

Jak co roku, śpiew animowali znani 
artyści muzycy chrześcijańskiej 
(muzycy i soliści), m. in. muzycy grupy 
New Life M, Agnieszka Musiał, Beata 
Bednarz, Katarzyna Bogusz. Mate.O, 
Leopold Twardowski, Krzysztof Szczy-
puła i inni, jak również połączone chó-
ry młodzieżowe z Podkarpacia oraz 
muzycy Filharmonii Rzeszowskiej 
i rzeszowskich szkół muzycznych. 
W tym roku furorę zrobili goście spe-
cjalni: zespół Claret Gospel – czarno-
skórzy wokaliści z Wybrzeża Kości Sło-
niowej. Całość prowadził pomysłodaw-
ca koncertu – Jan Budziaszek, perkusi-
sta Skaldów i świecki rekolekcjonista. 
Opracowania muzyczne utworów były, 
jak zwykle, dziełem Marcina Pospie-
szalskiego, basisty New Life M i znako-
mitego aranżera.  

W koncercie wzięło udział m. in. 
czterech biskupów; Jan Wątroba, Kazi-
mierz Górny i Edward Białogłowski 
z Rzeszowa oraz Stanisław Jamrozek 
z Przemyśla, bardzo wielu księży 
i sióstr zakonnych oraz tysiące uczest-
ników pragnących wspólnie Wielbić 
Pana Boga.  

Byli z nami rów-
nież samorządowcy 
i parlamentarzyści; 
między innymi nasz 
brat — rycerz i poseł 
Kazimierz Gołojuch 
oraz były marszałek 
Sejmu, a obecnie eu-
roposeł  Marek Jurek 
z małżonką, jak rów-
nież znany prezenter 
pogody Tomasz Zubi-
lewicz.  

Kulminacją każde-
go koncertu – obok 
błogosławieństwa biskupów - są świa-
dectwa, czyli dzielenie się z zebranymi 
żywą wiarą. Tak było i w tym roku. 
Szczególnie poruszające było świadec-
two belgijskiego, sędziwego zakonnika, 
który opowiadał o swoim kraju jako 
właściwie pogańskim i prosił zebra-
nych, by nie dali sobie odebrać wiary. 

Równie poruszającym momentem 
tegorocznej edycji było wniesienie 
przez młodzież – w asyście Korpusu 
Reprezentacyjnego Stopnia Patriotycz-
nego Zakonu Rycerzy Kolumba 
– Krzyża Światowych Dni Młodzieży 
i ikony Matki Bożej. Znakomicie do-
brany utwór „Hosanna Synowi Dawi-
dowemu” oraz Rycerze Kolumba przy-
dały tej scenie niezbędnej powagi 
i dostojności.  

Korpus Reprezentacyjny Stopnia 
Patriotycznego Zakonu Rycerzy Ko-
lumba stanowili bracia rycerze ze Sta-
rachowic oraz z Rzeszowa (Tomasz 
Wawrzkowicz, Jerzy Wawrzkowicz, 
Zbigniew Marcinkiewicz) i Dobrzecho-
wa (Marian Wójtowicz), na czele 
z Marszałkiem Korpusu bratem Ry-
szardem Nosowiczem. Kadzielnicę 
nieśli bracia Robert Godek i Marek 
Pająk. 

Bracia Rycerze asystowali podczas 
wniesienia Krzyża Światowych Dni 
Młodzieży i ikony Matki Bożej na scenę 
oraz ich wyprowadzeniu pod koniec 
koncertu. 

Korpus Reprezentacyjny Stopnia 
Patriotycznego Zakonu Rycerzy Ko-
lumba został zaproszony przez JE Ks. 
Biskupa Jana Wątrobę do wspólnego 
wejścia na scenę podczas udzielonego 
przez naszych Pasterzy Błogosławień-
stwa.  

„...Jednego Serca Jednego Ducha” 
nie jest właściwie koncertem. To wiel-
kie modlitewne spotkanie uwielbienio-
we, największe cykliczne tego typu 
w Europie, a może i na świecie, w któ-
rym co roku uczestniczy od kilkunastu 
do kilkudziesięciu tysięcy osób z całej 
Polski, którzy śpiewem, tańcem, kla-
skaniem uwielbiają Pana Boga. 

Na scenie roi się od znanych na-
zwisk z nurtu muzyki chrześcijańskiej, 
ale tu nikt nikogo nie zapowiada. Jedy-
ną „gwiazdą” tego koncertu jest Jezus 
Chrystus. Tu zaciera się granica po-
między sceną a publicznością, bo wszy-
scy razem śpiewają na chwałę Tego, 
który pod postacią Chleba Euchary-
stycznego chodził w tym dniu naszymi 
ulicami. 

Inicjatorem koncertu był Jan Bu-
dziaszek, perkusista Skaldów. 

W 1981 roku, w Meksyku, zobaczył 
w restauracji, jak kilka zespołów cho-
dziło od stolika do stolika, a ludzie 
zamawiali swoje ulubione utwory. Nie 
po to, by posłuchać zespołu, lecz by 
sobie ten utwór zaśpiewać z jego 
akompaniamentem. – Zobaczyłem 
nieprawdopodobnie szczęśliwe twarze 
ludzi, którzy sami sobie śpiewają. Wte-
dy przyszła mi do głowy myśl, że czło-
wiek może być naprawdę szczęśliwy 
tylko wtedy, gdy sam coś tworzy – opo-
wiada Budziaszek. Tę myśl skojarzył ze 
zdaniem popularnym w środowisku 
jazzowym: „chcesz posłuchać dobrej 
muzyki, zagraj sobie sam”. Powtarzał 
także: – Objechałem kawał świata. 
Doszedłem do tego, że jedyne co ma 
sens, to chwalenie Pana Boga. 

 

Cd. na str. 10 
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Rycerze Kolumba na koncercieRycerze Kolumba na koncercie   

Jednego Serca Jednego DuchaJednego Serca Jednego Ducha——cd...cd...   

Z tych myśli „utkał” pomysł na kon-
cert. Zaczął szukać współpracowników, 
którzy nie baliby się pomóc w realizacji 
„szalonego” pomysłu. Znalazł ich po 
latach w Rzeszowie. Dwóch księży: 
Mariusza Mika i Andrzeja Cyprysia. 
Znalazł także muzyków, którzy od po-
czątku stanowią podstawę orkiestry. 
Grupę New Life M, czyli pianistę Jo-
achima Mencla, gitarzystę Roberta 
Cudzicha, basistę Marcina Pospieszal-
skiego i perkusistę Piotra Jankowskie-
go. Zespół, który wie, jak modlić się 
przy pomocy dźwięków. 

We wtorek po Niedzieli Miłosier-
dzia 2003 roku, gdy Budziaszek z obo-
ma księżmi spotkali się w Rzeszowie 
w sprawie koncertu po raz pierwszy, 
wśród tekstów czytań znalazł się frag-
ment z Dziejów Apostolskich, opowia-
dający o gminie pierwszych chrześci-
jan. Doszli do wniosku, że zdanie 
„Jeden duch i jedno serce ożywiały 
wszystkich wierzących” (Dz 4, 32a) 
znakomicie oddaje sens spotkania, 
które chcieli zorganizować. Stąd wzięło 
się koncertowe hasło: Jednego Serca 
Jednego Ducha. 

O terminie – dniu Bożego Ciała – 
zadecydowały przyziemne względy: 
akurat w tym dniu nie odbywały się 
żadne koncerty, tak więc wolny termin 
mieli zarówno muzycy, jak i firmy zaj-
mujące się koncertową techniką. Świa-
domość, że wieczorne uwielbienie 
Chrystusa może być wspaniałym 
zwieńczeniem tego dnia, przyszła póź-
niej. 

Koncert miał być jednorazowym 
wydarzeniem. I pewnie tak by było, 
gdyby nie to, że – jak później napisał 
Budziaszek w „Dzienniczku perkusi-
sty” – podczas pierwszej edycji koncer-

tu w 2003 r. „urządzenia techniczne 
zakpiły z nas”. Mimo problemów tech-
nicznych, koncert miał niesamowity 
duchowy klimat. Organizatorzy posta-
nowili go więc powtórzyć. A potem… 
była kolejna edycja i następne. I tak to 
trwa do dziś. 

Ten koncert pokazuje także, jak 
piękna może być muzyka inspirowana 
wiarą i jak wspaniale można się przy 
niej bawić. Jego fenomen, jak powie-
dział mi kiedyś jeden z chórzystów, 
polega na tym, że tu ludzie dotykają 
nieba.  

 

Jaromir Kwiatkowski, Tomasz Wawrzkowicz 
 

 
 
FOT. br. Wojciech Dulski 
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VIII Nocna Piesza Pielgrzymka MężczyznVIII Nocna Piesza Pielgrzymka Mężczyzn  

Do Sanktuarium w Starej BłotnicyDo Sanktuarium w Starej Błotnicy   

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. Andrzej Anasiak - Delegat Stanowy 
Redakcja: ks. Tomasz Kraj, br. Krzysztof Orzechowski, br. Piotr Ładoś 

Oto Syn Twój. Oto Ojciec Twój. 
 
   Pod takim hasłem w sobotę 14 czerw-
ca 2014 roku odbyła się organizowana 
przez Radę 14004 - VIII Nocna Piesza 
Pielgrzymka Mężczyzn do Sanktu-
arium Matki Bożej Pocieszenia w Sta-
rej Błotnicy. Po Apelu Jasnogórskim  
Ordynariusz Diecezji Radomskiej 
Ks. Bp Henryk Tomasik powiedział do 
zgromadzonych: "Zanieście w piel-
grzymim trudzie swoje intencje i po-
dejmijcie mocne postanowienia. Po-
stanówcie też, drodzy panowie, sta-
wiać zawsze w swoim życiu najpierw 
prawo Boże". Następnie pobłogosławił 
wszystkich pielgrzymów. Około godzi-
ny 21:30 z kościoła Matki Bożej Czę-
stochowskiej przy ul. Wernera w Rado-
miu ponad czterystu mężczyzn - w tym 
bracia rycerze z wielu Rad Diecezji 
Radomskiej - wyruszyło na pielgrzymi 
szlak do naszej Matki.  
 
"Chcemy poprzez modlitwę, wspólną 
medytację, a także wsłuchiwanie się 
w słowa naszych duszpasterzy, którzy 
przygotują specjalne konferencje, 
wzmacniać naszą wiarę, a jednocze-
śnie dawać świadectwo przynależno-
ści do Kościoła katolickiego” – mówił 
na antenie  Radia Plus Radom brat 
Maciej Zwierzyński, jeden z organiza-
torów pielgrzymki.  
 
Pytaliśmy przypadkowych uczestni-
ków, dlaczego zdecydowali się podjąć 
trud nocnego pielgrzymowania. 
W odpowiedzi usłyszeliśmy: "By 
w nocnej ciszy móc spokojnie i bez 

zewnętrznych przeszkód porozmawiać 
z Bogiem", "Idę, aby spróbować ułożyć 
parę życiowych spraw", "Muszę się 
pomodlić, bo na codzień nie zawsze 
o tym pamiętam", "Chcę zawierzyć 
Bogu siebie i moich najbliższych", 
"Chcę podziękować za wszystko co 
nasz Pan dla mnie robi". To tylko kilka 
przytoczonych intencji, lecz jesteśmy 
pewni, że były ich tysiące, bo przecież 
każdy z nas miał w sercu kilka myśli, 
które chciał na własnych nogach za-
nieść do naszej Mamy. Wielką pomocą 
modlitewną dla pątników były konfe-
rencje wygłoszone przez ks. dra Jacka 
Kucharskiego - moderatora Dzieła Bi-
blijnego w Diecezji Radomskiej oraz 
Kapelana Rady 14004 - Czcigodnego 
ks. Wiesława Lenartowicza na temat: 
"OTO SYN TWÓJ. OTO OJCIEC 
TWÓJ". Jesteśmy przekonani, że wy-
słuchane przez nas konferencje, modli-
twa różańcowa, Koronka do Miłosier-
dzia Bożego, śpiew, spowiedź podczas 
marszu oraz wyciszenie, pomogą wielu 
uczestnikom umocnić relacje ze swo-
imi synami i ojcami.  
 
Po przejściu ok. 26 kilometrów zakoń-
czyliśmy naszą pielgrzymkę Mszą 
Świętą o godz. 7:00 w Sanktuarium  
Matki Pocieszenia w Błotnicy, którą 
koncelebrowali księża Kazimierz Choj-
nacki - proboszcz Parafii pw. Świętego 
Krzyża w Kozienicach, Wiesław Lenar-
towicz -  proboszcz Parafii pw. MB 
Częstochowskiej w Radomiu i Jacek 
Wierzbicki - wikariusz tejże parafii. 
 
Składamy bardzo serdeczne podzięko-

wanie wszystkim mężczyznom uczest-
niczącym w pielgrzymce,  a szczególnie 
tym, którzy pielgrzymowali z nami 
pierwszy raz. Mamy nadzieję, że nie 
był to dla Was ten pierwszy a zarazem 
ostatni raz. Liczymy na przekazanie 
Waszej opinii o pielgrzymce swoim 
znajomym, byśmy w jeszcze liczniej-
szym gronie spotkali się za rok.  
 
Bardzo serdecznie dziękujemy księżom 
kapelanom z naszych Rad za konferen-
cje, prowadzenie modlitw, duchową 
opiekę i przewodnictwo w czasie piel-
g r z y m k i  -  w r e s z c i e  p o s ł u g ę 
w "pielgrzymkowym konfesjonale", 
gdzie mogliśmy oczyścić nasze wnę-
trza, by z czystym sercem stanąć przed 
Matką.  
 
Dziękujemy również wszystkim ra-
domskim parafiom i radomskim me-
diom, na czele z redakcją Gościa Nie-
dzielnego i Radiem Plus Radom, za 
popularyzację i patronat nad  naszą 
pielgrzymką.  
 
Dziękujemy wreszcie wszystkim Wam 
bracia i wszystkim osobom, które 
w jakikolwiek sposób włączyły się w jej 
organizację - szczególne podziękowa-
nia kierujemy dla brata Maćka Zwie-
rzyńskiego. 
 
BEZ WAS NIE BYŁOBY TEJ PIEL-
GRZYMKI! 
 
DO ZOBACZENIA ZA ROK!!! 
 
br. Robert Topór 


