ZBROJA

www.RycerzeKolumba.com

Apel Delegata Stanowego
Czcigodni Kapelani,
Zacni Wielcy Rycerze,
Bracia Rycerze

imi Rycerzami, wstawia się u swego
Syna by prosić o pokój na ziemi. Świat
tak bardzo potrzebuje pokoju. W wielu
zakątkach naszej planety giną niewinKogo nie możemy pokonać, jakich ne istoty, dzieci i dorośli. Chrześcijanie
zwycięstw nie możemy osiągnąć, gdy jak nigdy do tej pory są prześladowani,
Maryja jest po naszej stronie.
więzieni i mordowani.
Od najmłodszych lat sięgamy po siłę
jaką daje nam poranna czy wieczorna
modlitwa, udział w Eucharystii lub
rozważanie Pisma Świętego.

Drogi Bracie Rycerzu,
Żyjąc aktywnie we współczesnym świecie, podejmując obowiązki rodzinne,
zawodowe i społeczne, tak trudno Ci
poświecić czas na dodatkową modliMiesiąc październik to szczególny czas twę. Sytuacja w jakiej znajduje się
poświęcony tajemnicom Różańca współczesny świat, wymaga właśnie od
Świętego.
Ciebie dodatkowej mobilizacji.
Otrzymujemy po raz kolejny szanse na
to, by w sposób szczególny realizować
przyrzeczenie, które każdy z nas złożył
w pierwszych chwilach przynależności
do Rycerzy Kolumba.
Czas wyjąć Różaniec z kieszeni, chwycić go w dłoń i zatrzymać choćby na
chwilę „Zdrowaś Maryjo” na swoich
ustach.
Maryja Królowa Pokoju razem ze swo-
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Proszę Ciebie, byś każdego dnia w październiku, zatrzymał się na chwilę
i odmówił jedną dziesiątkę Różańca
w intencji pokoju na świecie.
drodze do świętości w służbie Miłosierdziu, Jedności i Braterstwu.
Jestem przekonany, że znajdziesz
chwile: rano, w drodze do pracy, zawo- Vivat Jezus!
żąc dzieci do szkoły, wykonując obowiązki zawodowe, kończąc dzień, by
sięgnąć po Różaniec.
Andrzej Anasiak
Delegat Stanowy w Polsce
Różaniec Maryi niech wzmacnia Cię na Zakonu Rycerzy Kolumba

Już rok jesteśmy z Wami

Pierwszy numer ukazał się w listopadzie 2013 roku i zawierał przede
wszystkim słowa Ojca Świętego FranBracia!
ciszka skierowane do Rycerzy Kolumba oraz sprawozdanie z inicjacji na
Oddajemy w Wasze ręce dwunasty stopień patriotyczny, która odbyła się
numer Biuletynu Informacyjnego Rady w październiku 2013 roku.
Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce
„Zbroja”.
Życzymy Wam i sobie, aby nasz biuletyn rozwijał się i stawał coraz ciekaw-
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szy i bogatszy. Zapraszamy Was
wszystkich do współpracy, do przesyłania artykułów, relacji z wydarzeń
w Radach oraz wszelkich uwag i sugestii.
Czekamy na Ciebie!
Adres Redakcji:
zbroja@rycerzekolumba.com
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Katecheza Kapelana
Katecheza 32
październik 2014
Drodzy Bracia Rycerze,
w naszych ostatnich katechezach
zaczął się pojawiać temat, który wzbudzał zawsze sporo kontrowersji. Chodzi o kwestię pożycia seksualnego, które jest właściwe małżonkom. Wokół
niego bowiem narosło wiele różnego
rodzaju zapytań i fałszywych odpowiedzi. Zanim jednak coś więcej zostanie
tu na ten temat powiedziane, należy
zwrócić uwagę na trzy zagadnienia
wstępne.
Po pierwsze sprawa pożycia seksualnego jest sprawą ludzką, czymś normalnym, o czym można, a nawet należy mówić. To, oczywiście, nie oznacza,
że o sprawach tych mówić należy
z każdym (chodzi zwłaszcza o wiek
rozmówcy czy słuchacza, który może
być nieodpowiedni lub niedojrzały do
wagi tych spraw), ani nie oznacza to, że
sposób przedstawiania tych treści może być dowolny (chodzi tu szczególnie
o trywializowanie tych spraw lub ich
wulgarne przedstawianie). Swego czasu, gdy byłem w gościnie u pewnej
starszej pani, w telewizji przedstawiany był program, gdzie prowadzący go
dziennikarz zapowiadał, że prowadzona dyskusja będzie dotyczyła odkrywczego tematu, jakim jest związek
pomiędzy pożyciem seksualnym a prokreacją. Ta starsza pani zauważyła:
„Też mi odkrycie. Niektórzy ludzie dziś
myślą, że ci, co żyli dawniej sądzili, że
dzieci przynosi bocian.” To spostrzeżenie starszej pani jest ważne z dwóch
powodów: wielu ludzi sądzi dziś, że
problemy płci i seksu pojawiły się dopiero niedawno i musimy je rozwiązać
i że dopiero nasze ich rozwiązanie będzie adekwatne do wagi tych problemów, natomiast ci, którzy żyli przed
nami to tak naprawdę nic na ten temat
nie wiedzieli albo nie wiedzieli w oparciu o rzetelną wiedzę naukową i dopiero my… Drugi zaś powód dla którego
spostrzeżenie starszej pani jest dla nas
cenne to fakt, że jest to temat dotyczący spraw intymnych, czyli ściśle osobistych i w jakimś sensie sekretnych,
czyli takich, których nie należy poruszać na każdym forum. Fakt, iż z tego
powodu wielu ludzi się z tymi tematami nie obnosi, nie oznacza, że ich to
nie interesuje, że nic na ten temat nie
wiedzą i dopiero jakiś świecki edukator
powie im, co to jest i jak naprawdę
z tym jest.
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Ks. Tomasz Kraj
Druga sprawa wiąże się z tą pierwszą. Wielu współczesnych dyskutantów, tych zwłaszcza, którzy polemizują
z nauką Kościoła dotyczącą kwestii
moralnych związanych z pożyciem
seksualnym, tej nauki w ogóle nie zna.
Tak jak, niestety, nie zna jej wielu
członków Kościoła. Dlatego bardzo
często nie jest to dyskusja z nauką Kościoła lecz z tym, co się ludziom wydaje, że jest nauką Kościoła.
Trzecia sprawa, na którą trzeba
zwrócić uwagę przy mówieniu o problemach moralnych związanych z pożyciem małżeńskim to (poruszane już
wcześniej) nazwanie, określenie samego problemu. Nauka przedstawiana w
tych katechezach dotyczy nauki Kościoła. Katechezy te mają na celu przybliżenie tejże nauki. Dlatego na samym
początku należy powiedzieć, że problemem z perspektywy nauki głoszonej
przez Kościół może być zrozumienie
pewnych wymogów, które w tej materii
dotyczą małżonków. Nie ma natomiast problemu ze zrozumieniem wymogów dotyczących osób nie związanych węzłem małżeńskim, a w przypadku chrześcijan sakramentalnym
węzłem małżeńskim. W ich przypadku
bowiem wszelka aktualizacja (wszelkie
użycie) sfery seksualnej jest zawsze,
o ile świadome i dobrowolne, poważnym występkiem moralnym.

głosi Kościół, wykazuje się wyjątkowym brakiem empatii wobec współczesnych małżonków, podtrzymując nauczanie, iż antykoncepcja jest w każdej
postaci czymś niemoralnym i zakazanym. W stwierdzeniu takim zawierają
się pewne, czasem nie do końca wypowiedziane, dodatkowe zarzuty wobec
nauki Magisterium: że jest ona konserwatywna, że nie bierze pod uwagę
skomplikowanej nieraz sytuacji współczesnych rodzin, że zmusza ludzi do
wierności abstrakcyjnym wymogom,
a przecież ludzie są wezwani do używania rozumu i posłuszeństwa głosowi
własnego sumienia. Dlatego należałoby
im zostawić tu możliwość decydowania
o kształcie ich pożycia i używaniu środków kontroli urodzeń. Czasem można
też usłyszeć utyskiwanie na prawo naturalne, na którym opiera się nauka
Kościoła, a zwłaszcza stwierdzenia, iż
z faktu że w naturze (czytaj: w świecie
zwierzęcym) coś nie występuje, nie
wynika, że to musi być także wiążące
dla człowieka, który w odróżnieniu od
zwierząt dysponuje rozumem. Czasem
też dla ilustracji owych zarzutów można spotkać się z felietonami filmowymi
ukazującymi walkę „oświeconej” części
społeczeństwa o zmianę mentalności
i akceptację antykoncepcji i aborcji
jako nowoczesnych i postępowych
środków kontroli urodzin w relacji do
tego, co w wielu wypadkach głosi się
do tej pory (czytaj: co głosi Kościół).
Dla niezorientowanego widza ilustracją słusznych postulatów ma być obraz
umorusanych dzieci w rozwalającej się
i brudnej chałupie, co ma pokazywać,
do czego prowadzi brak pozytywnego
odniesienia do postulowanych postępowych zmian.
Tymczasem, chociaż Kościół w swoim nauczaniu podkreśla, że istotą małżeństwa nie jest jedynie wzajemne
wspomaganie się małżonków, lecz
również wydanie na świat potomstwa,
to jednak NIGDZIE NIE NAUCZA on,
że małżonkowie winni mieć jak największą liczbę dzieci, niezależnie od
warunków, w których żyją. To, o czym
mówi Kościół katolicki odnośnie małżeństwa, to odpowiedzialne rodzicielstwo. Jest to jednak temat obszerny,
dlatego zostawimy go sobie na kolejną,
listopadową katechezę.

Na początku więc wypada nam
zmierzyć się z powszechnie propagowanym przez przeciwników Kościoła Wszystkie katechezy są dostępne
poglądem, iż Kościół, a właściwie hie- na stronie:
rarchia, bo to ona odpowiada za to, co www.RycerzeKolumba.com
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132. Najwyższa Konwencja Rycerzy Kolumba
w Orlando oczami małżonki delegata
Dużym powodzeniem cieszyły się polskie cukierki krówki, toruńskie pierniczki...

W tym roku 132. Najwyższa Konwencja Rycerzy Kolumba odbywała
się od 3 do 7 sierpnia w Orlando na
Florydzie. Polska delegacja, na czele
z Delegatem Stanowym Andrzejem
Anasiakiem również była Uczestnikiem Konwencji. Wraz z moim małżonkiem byliśmy po raz pierwszy
uczestnikami tak ważnego wydarzenia. Mieliśmy ogromną przyjemność
poznać wielu wybitnych i czcigodnych
przedstawicieli Rycerzy Kolumba na
świecie, zarówno duchownych, jak
i świeckich. Przed rozpoczęciem oficjalnych spotkań organizatorzy zadbali, abyśmy zwiedzili Florydę, min.
Centrum Kosmiczne im. Johna Kennedy’ego na Przylądku Canaveral,
a także podmokłe tereny zamieszkałe
przez aligatory. W czasie wycieczek
towarzyszył nam Tom Kalisz z Żoną
Danutą z Phoenix.
Jednym z akcentów Najwyższej
Konwencji jest Hospitality, czyli spotkanie z przedstawicielami innych
jurysdykcji, w czasie którego podejmujemy gości specjałami z naszego
kraju. Dużym powodzeniem cieszyły
się polskie cukierki krówki, toruńskie
pierniczki, napój zwany szarlotką,
czyli połączenie soku jabłkowego
i żubrówki. Wielu gości zwróciło uwagę na piękne góralskie chusty o kwiecistych wzorach, którymi pokryte były
stoliki w sali udostępnionej Polakom
przez jurysdykcję California. Miłym
zaskoczeniem była duża ilość osób,
które deklarowały polskie pochodzenie. Byli to potomkowie emigracji
przedwojennej i powojennej, którzy
mimo tego, że urodzili się w innych
krajach wciąż czują jedność z Polską
i dumni są ze swoich polskich korzeni.
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We wtorek 5 sierpnia odbyła się
uroczysta Msza Święta na rozpoczęcie,
w której brało udział 8 Księży Kardynałów, ponad siedemdziesięciu Biskupów i Arcybiskupów, prawie 150 Księży Kapelanów i setki Delegatów z całego świata. Ogrom ludzi zgromadzonych w jednej miejscu, połączonych
wspólną ideą był zapierającym dech
w piersiach wydarzeniem. W tym samym dniu miał miejsce Uroczysty
Bankiet, na którym zaprezentowały
się wszystkie biorące udział w Konwencji jurysdykcje. Gościem honorowym był znany także w Polsce aktor
Gary Sinise, który gra główną rolę
w serialu NCIS Zagadki Nowego Yorku. Przedstawił on swoje świadectwo
wiary i wskazywał na konieczność
pomocy weteranom wojennym. Każdy
region prezentował się przy zgłoszonej
wcześniej oprawie muzycznej, wykonanej przez zespół muzyczny. Obowiązywały stroje galowe, a nasi Panowie pojawili się w białych marynarkach. Kolejne spotkania, sesje robocze, spotkania dla Kapelanów, dla
delegatów, małżonek następowały
jedno po drugim.
Mieliśmy okazję poznać naszych
sąsiadów z Litwy i Ukrainy w czasie
spotkania, gdzie omawiano sytuację
na Majdanie. Jeden z ukraińskich
Księży, uczestnik protestu na Majdanie przedstawił swoją prezentację, co
dla nas odbiorców było bardzo wzruszające.

przy Jego Relikwiach. Będąc poza
granicami kraju można poczuć wzmożoną dumę i zaszczyt, że Św. Karol
Wojtyła był naszym Rodakiem.
Wspólne przeżycie Najwyższej
Konwencji uzmysławia nam żonom
Rycerzy Kolumba, że działalność naszych Mężów jest ze wszech miar
słuszna. Poczułyśmy jedność ze środowiskiem i chętnie będziemy wspierać
idee i akcje, w których możemy służyć
radą i pomocą. Jedność i braterstwo
tej organizacji wyczuwalne było
w czasie trwania całego spotkania.
Należy zwrócić także uwagę na
doskonałą organizację tak dużej imprezy, w której uczestniczyło prawie
dwa tysiące osób, w tym przedstawiciele Korei Płd., Litwy, Ukrainy, Meksyku, Filipin, krajów Ameryki Południowej, Kanady, USA i oczywiście
Polski. Zespół muzyczny, chór, właściwa oprawa audiowizualna - była doskonała. Zastanawiam się jak to możliwe, aby organizacja tak dużej imprezy odbyła się bez potknięć. Należy
złożyć głęboki pokłon wszystkim organizatorom, w tym odpowiedzialnym
za polską delegację. Nie czuliśmy się
obco w Orlando, gdyż troszczyli się
o nas zacni bracia mieszkający w USA.

Barbara Wawrzkowicz
Bardzo poruszającym wydarze- Żona Sekretarza Stanowego
niem dla nas Polaków była prezentacja filmu współfinansowanego przez
Rycerzy Kolumba poświęconego Św.
Janowi Pawłowi II, a także modlitwa
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Rozmowa z Krzysztofem Zubą
Chciałbym poprosić wszystkich rycerzy o modlitwę za cały pion programowy...
Rafał Szczypta: Vivat Jezus! Zacny Bracie, proszę, powiedz kilka słów o sobie.
Nazywam się Krzysztof Zuba i w tym
roku bratnim zostałem powołany przez
Delegata Stanowego Andrzeja Anasiaka na funkcję Dyrektora ds programowych. Wcześniej przez trzy lata byłem
Delegatem Rejonowym w diecezji sandomierskiej, a jeszcze wcześniej Zastępcą Wielkiego Rycerza Rady 15239
w Tarnobrzegu i Kustoszem Rejonowym ówczestnego Delegata Rejonowego Dariusza Kruszyńskiego. W tym
roku dodatkowo pełnię także funkcję
Delegata Rejonowego w diecezji lubelskiej i zamojsko - lubaczowskiej.
Jakie były Twoje pierwsze decyzje na tym stanowisku?
Podziękowałem Delegatowi Stanowemu za zaufanie, którym mnie obdarzył
i wspólnie z Nim skompletowaliśmy
grono Dyrektorów, którzy będą tworzyć pion programowy, a mianowicie:
Rafała Tracza (ds Kościoła), Romana
Kaputa (ds młodzieży), Dariusza Kosińskiego (ds rad), Marka Rojka (ds
kultury życia), Pawła Wajsa (ds społeczności lokalnej) i Witolda Wielgosa (ds rodziny).

nych. W jaki sposób
będzie się to odbywało?
Pierwsze działania już zostało zaprezentowane
w trakcie Warsztatów Pogłębiania Wiary w Radomiu. Dyrektorzy przygotowali prezentacje dotyczące
działalności programowej,
działań na rzecz obrony
życia, pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, a także
zasad dotyczących strojów
rycerskich. Kolejne działanie, które startuje we wrześniu to comiesięczny
newsletter, w którym będziemy zawierać nasze
sugestie i podpowiedzi.
Kolejnym krokiem będzie
wyznaczenie terminów
dyżurów telefonicznych
i skypowych poszczególnych
dyrektorów. W następnych miesiącach
swoje progaramy działania będą prezentować kolejni dyrektorzy.

W jaki sposób można zyskać dostęp do newslettera?
We wrześniu zostanie on wysłany do
Wielkich Rycerzy i Delegatów RejonoZnam większość tych braci i zawych, ale może je otrzymywać każdy
uważyłem, że pochodzą oni z róż- rycerz, który prześle inforamcję na
nych rad.
e-maila:
Zależało mi na tym, aby pion prograprogramy@rycerzekolumba.com,
mowy tworzyli rycerze z doświadczepoda swoje imię i nazwisko oraz
niem (najczęściej jako Wielcy Rycerze nr członkowski.
lub Delegaci Rejonowi) i wywodzili się
z rad, z różnych rejonów naszego kra- Wspomniałeś o Warsztatach Poju. Dzięki temu możemy tworzyć pro- głębiania Wiary. Wzięło w nich
pozycje zróżnicowanych działań dosto- udział około 80 rycerzy, a czy jest
sowanych do specyfiki potrzeb pomożlwość aby dostęp do nich
miał każdy rycerz?
szczególnych rad.
Dzięki uprzejmości Katolickiej TelewiJak wyobrażasz sobie funkcjono- zji Serbinów udało się zarejestrować
wanie pionu programowego?
ich przebieg. Homilie z Mszy św. są już
Specyfiką i silną stroną Rycerzy Kodostępne dla każdego na portalu
lumba na całym świecie jest to, że pro- www.twojaparafia.pl. Zapis Warsztagramy działania tworzą rady lokalne,
tów Pogłębiania Wiary można otrzyw których najważniejszą rolę pełni
mać wysyłając wiadomość pocztą elekWielki Rycerz. Pion programowy bętoronicznę o takiej samej treści jak
dzie służył do koordynacji działań, któ- w przypadku newslettera?
re będą podejmowane na szerszą skalę,
ale przede wszystkim będzie wspierał
Jaki cel postawiłeś sobie na ten
jako odpowiedzialny w poszczególnych rok bratni.
zakresach działania, pokazywał wzory W zeszłym roku Delegat Stanowy
dobrej praktyki, podpowiadał i propo- Krzysztof Orzechowski zachęcał do
nował konkretne działania w radach
tego aby 100% rad uzyskało status Naji parafiach.
wybitniejszej Rady. W zeszłym roku
udało się to połowie rad. Będziemy
Nasza jurysdykcja rozrasta się.
wspierać rady aby ilość ta wzrosła,
Funkcjonuje już 70 rad lokalgdyż to przyczyni się do dynamicznego
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- nie tylko ilościowego, ale przede
wszystkim jakościowego rozwoju.
W tym roku będziemy także wspierać
rady w realizacji rezolucji przyjętych
w poprzednich latach na Konwencjach
Stanowych. Każde działanie podejmowane przez rady lokalne przyczynia się
do to tego, że realizujemy wizję założyciela, a dzięki naszemu świadectwu
katolickich mężczyzn prowadzimy innych do Boga.
Widzę, że zabierasz się solidnie do działania i masz plan, który chcesz realizować oraz wiele
obowiązków. Na pewno będziecie
potrzebowali wsparcia modlitewnego.
Chciałbym poprosić wszystkich
rycerzy o modlitwę za cały pion programowy, abyśmy mieli siły i czas potrzebny do realizacji wszystkich założonych sobie zadań, by zgodnie z wolą
Bożą wypełniać powierzone obowiązki.
Liczę także na sugestie i pomoc ze strony wszystkich rycerzy, bo tylko wtedy
nasze działania mogą przynieść zamierzony efekt.

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sił i opieki Matki Najświętszej.
Vivat Jezus!
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Rozmowa z Jackiem Kotulą
Jeżeli będziemy cicho siedzieć, to za kilka lat zaczną nas zamykać
Z Jackiem Kotulą, działaczem
pro-life z Rzeszowa, przedstawicielem fundacji PRO - Prawo do
życia, rozmawia Jaromir Kwiatkowski
Obrona życia poczętego należy
do priorytetów Zakonu Rycerzy
Kolumba. Ale na początek zapytam dość przewrotnie: dlaczego
właściwie Rycerz Kolumba, czy
szerzej - katolik, ma się w tę sprawę angażować?
Dlatego, że życie poczęte jest zagrożone ze wszystkich stron. Już najmłodszych namawia się, by się masturbowali; namawia się młodzież, by stosowała
antykoncepcję, a gdy dziewczyna zaj- promocję gender. Mało jest ludzi rze- parcia poprzez złożenie podpisu, warto
dzie w ciążę – by ją usunęła, bo jest za czywiście zaangażowanych; często tłu- też zbierać podpisy wśród rodziny czy
młoda. A gdy w badaniach prenatal- maczą oni swoją bierność tym, że mają znajomych. Jeden podpis niewiele znanych okaże się, że dziecko jest chore, pracę, dzieci, dom… Tymczasem każdy czy, ale jeżeli jest ich wiele tysięcy, to
mówi się: usuń je, po co masz wycho- powinien się w to dzieło zaangażować. adresaci takich protestów zaczynają się
wywać potworka itd. Nasza cywilizacja
ich obawiać. Kolejna sprawa: trzeba
W jaki sposób? Co może zrojest zagrożona, bo bez dzieci nie ma
poruszać w rodzinie czy w pracy takie
bić – ale tak bardzo konkretnie –
przyszłości.
tematy, jak wartość życia, aborcja, wyzwykły Kowalski?
chowanie. Często ludzie starają się być
Jak z tego wynika, jest to jedPo pierwsze, każdy może się modlić politycznie poprawni i unikają ich.
no z najważniejszych pól konw intencji nienarodzonych dzieci Mimo to, jeżeli widzimy, że ktoś ma
frontacji pomiędzy cywilizacją
i osób zaangażowanych w obronę ży- wykrzywione spojrzenie na te sprawy,
życia a cywilizacją śmierci.
cia. Bez zaplecza modlitewnego jeste- trzeba te tematy drążyć, umiejętnie
To prawda. Tamta strona – cywili- śmy tylko działaczami, a nie rycerzami
argumentując. Obecnie wydaje się wiezacja śmierci – ma media, pieniądze, Boga.
le materiałów pro-life do bezpłatnego
posługuje się kłamstwem. My mamy za
Taką piękną formą modlitew- rozprowadzania: płytki, gazetki, plakasobą prawdę, a więc uważam, że w pernego zaangażowania może być ty. Wystarczy je wziąć i wyłożyć: w kospektywie ta walka jest wygrana. Prowłączenie się w dzieło duchowej ściele, miejscu pracy, na stole w barze
blem polega na tym, że na dziś wielu
czy na siedzeniu w pociągu. Może Pan
adopcji dziecka poczętego.
ludzi jest letnich, uważają, że wszyscy
Bóg dotrze do kogoś właśnie w ten
powinni zajmować się obroną życia,
Jak najbardziej. Taka modlitwa ma
sposób. Jako fundacja organizujemy
tylko nie oni. Obojętność ludzi letnich wielką moc. Dalej: jest wiele oddolróżne pikiety w obronie życia, ogłaszadoprowadza do tego, że przegrywamy nych inicjatyw przeciwko aborcji, genmy je w internecie: warto przyjść
wiele bitew, jeśli chodzi o aborcję czy der, in vitro itd. Warto im udzielić po-
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i wziąć udział w takiej pikiecie. Nie aborcja jest grzechem. O wiele łatwiej dzieć, to za kilka lat zaczną nas zamytrzeba nic mówić, wystarczy stanąć, to docierają do nich argumenty naukowe, kać w więzieniach za to, że stoimy
nic nie kosztuje. Im jest nas więcej, powołanie się na autorytety z dziedziny przed szpitalami i modlimy się czy pitym większy oddźwięk. Organizujemy medycyny.

kietujemy przeciwko aborcji. Trzeba

kursy pro-life, podczas których uczy-

obciąć głowę hydrze aborcji, a Mary

my, jak zorganizować konferencję prasową, pikietę, jak walczyć ze sloganami
zwolenników aborcji.

Trzeba też podkreślić, że zaangażowanie się po stronie życia
może mieć swoją cenę. Nawet
cenę więzienia, o czym świadczy

Aby się zaangażować w to przykład Mary Wagner, kanadyjdzieło, trzeba mieć wiedzę, a więc skiej działaczki pro-life. Jest Pan

Wagner ma nas do tego zapalić. Równocześnie chcemy jej podziękować za
jej postawę, zwłaszcza, że w Kanadzie
jest wyśmiewana, poniżana, uważa się
ją za dziwaczkę.

uzbroić się w argumenty. No organizatorem cyklu jej spotkań

Mary Wagner w Polsce

i trochę odwagi, zwłaszcza wtedy, w całej Polsce w pierwszej poło-

3.X.2014 Warszawa, godz. 19, kino

gdy spotkamy się z szyderstwami, wie października.
próbami ośmieszenia, drwinami.

W

środowisku

Luna - premiera filmu Grzegorza Brauobrońców

życia na "Nie o Mary Wagner". Po premierze

To prawda. Niestety, wielu ludzi uważamy ją za bohaterkę. Ta kobieta spotkanie z Mary Wagner, Grzegorzem
boi się zająć wyraźne stanowisko trafiła do więzienia za to, że modliła się Braunem i Mariuszem Dzierżawskim.
w obawie przed wyśmianiem.
Mam do obrońców życia, dyskutujących

ze

zwolennikami

aborcji, także za pośrednictwem
mediów, jedną pretensję: że zbyt
często dają sobie narzucić pole
dyskusji, przystając na to, że jest
to

dyskusja

światopoglądowa.

Tymczasem prawda o początkach
życia ludzkiego jest prawdą biologiczną, medyczną. Nauczanie
Kościoła w istotny sposób to myślenie wspiera, bo Kościół stoi
i musi stać na straży prawdy
o człowieku. Jego nauczanie na
temat aborcji jest dobrym argumentem, ale wtórnym. Argumenty podstawowe powinny pochodzić ze świata medycyny.

na różańcu przed klinikami aborcyjnymi, wchodziła do tych klinik, namawiała kobiety, by nie dokonywały aborcji,
wręczała im białe róże jako symbol
wartości ludzkiego życia. W wyniku jej

4.X.2014 Warszawa, godz. 19 - spotkanie z Mary Wagner w sali kurialnej
obok katedry praskiej.
5.X.2014 Sokółka, godz. 10 - Msza

postawy wiele kobiet zrezygnowało św. w kościele św. Antoniego, a po niej
z aborcji. Za to została pociągnięta do świadectwo Mary Wagner.
odpowiedzialności karnej pod zarzutem

naruszania

stref

5.X.2014 Białystok, godz. 15, kino

ochronnych „Ton” - premiera filmu Grzegorza

w klinikach aborcyjnych. W areszcie Brauna „Nie o Mary Wagner”. Po prespędziła 23 miesiące, stając się symbo- mierze spotkanie z Mary Wagner i
lem walki z cywilizacją śmierci. Wyszła Grzegorzem Braunem.
na wolność w czerwcu tego roku. Czytając pod koniec ub. roku na jej temat
w „Gościu Niedzielnym”, znalazłem
także jej adres. Napisałem do niej list
z poparciem, opisałem, co obrońcy

6.X.2014 Gdańsk, godz. 18, kościół
św. Katarzyny - Msza św., a po niej
spotkanie z Mary Wagner.
7.X.2014 Toruń, godz.15 - spotka-

życia robią w Polsce. Za dwa tygodnie nie otwarte z Mary Wagner w
dostałem od niej odpowiedź napisaną WSKSiM, ul. Droga Starotoruńska 3.

ołówkiem z więzienia, potem było ko- Godz. 18.15 - Rozmowy NiedokończoMa Pan rację. Dlatego nasza funda- lejne pismo i kolejna odpowiedź. Napi- ne, audycja na żywo w Radiu Maryja i
cja podczas prelekcji czy spotkań sała, że połowa listów, które otrzymała, Telewizji Trwam z udziałem Mary Waz mediami nie powołuje się na argu- to były listy od Polaków. Pomyślałem, gner.
menty konfesyjne, choć wszyscy jeste- że warto taką osobę zaprosić do Polski,
8.X.2014 Szczecin, godz. 18 - Msza
śmy ludźmi wierzącymi. Zresztą, trud- by opowiedziała, jak sprawy ochrony
św. w katedrze, a po niej spotkanie z
no przekonać ludzi niewierzących czy życia wyglądają na Zachodzie, i przeMary Wagner.
obojętnych religijnie argumentem, że strzegła, że jeżeli będziemy cicho sie-
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15.X.2014 Przeworsk, godz. 16.30 –

9.X.2014 Wrocław, godz. 14 - Li- Msza św w kościele Miłosierdzia Boże-

ceum Salezjańskie, ul. Młodych Tech- go na rozpoczęcie VI Diecezjalnego spotkanie w Bazylice w Przeworsku;
ników 17 - spotkanie młodzieży z Mary Marszu dla Życia i Rodziny; Gorlice, Jarosław, godz. 18 - Msza św., a po niej
Wagnergodz. 19.00 parafia Najświęt- godz.13 - Msza św w bazylice na roz- spotkanie w Ośrodku Kultury i Formaszej Maryi Panny Królowej Pokoju ul. poczęcie Marszu dla Życia i Rodziny; cji Chrześcijańskiej im. Służebnicy
Krosno, godz.18 - Msza św. w kościele Bożej Anny Jenke.

Ojców Oblatów 1.
10.X.2014 Częstochowa, godz. 17,
Aula Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, ul.

św. Piotra i św. Jana z Dukli, a po niej
spotkanie z Mary Wagner.

16.X.2014 Łańcut, godz. 18, kościół
farny - spotkanie z Mary Wagner i na-

13.X.2014 Stalowa Wola, godz. 12 - bożeństwo.

św. Barbary 41 - spotkanie otwarte z spotkanie na KUL Kolbuszowa; Nowa
Dęba, godz. 16.15 - spotkanie w Domu

Mary Wagner.
11.X.2014 Kraków, godz. 19 - Msza
św. w bazylice OO. Franciszkanów,
a po niej spotkanie z Mary Wagner.
12.X.2014 Rzeszów, godz. 9.00,
kościół Matki Bożej Śnieżnej w Rzeszowie-Budziwoju; Dębica, godz.11.00 -

Więcej szczegółów i zdjęć z tej wizyty jest i

Kultury; Kolbuszowa, godz. 17.30 Msza św., a po niej spotkanie w koście-

będzie na stronie:

le pw. Wszystkich św.

www.facebook.com/marywagnerpolsce

14.X.2014 Rzeszów, godz.19, Dom
Diecezjalny TABOR, ul. Połonińska 25

Fot. Jaromir Kwiatkowski

- spotkanie z Mary Wagner.

Konta rycerskie
Konto w domenie rycerskiej posiadają
Oficerowie Rady Stanowej, byli Delegaci Stanowi, Dyrektorzy, Delegaci
Rejonowi, Konsultanci Rady Najwyższej, Wielcy Rycerze Rad Lokalnych
oraz inne osoby pełniące funkcje i te,
które otrzymały konto decyzją Delegata Stanowego.

Konta rycerskie oprócz poczty elektronicznej posiadają m. in. kalendarz,
dokumenty, mapy, dysk (w chmurze)
i wiele innych.
Jak otrzymać konto rycerskie?

Jeśli jesteś Wielkim Rycerzem, to konto aktywowane jest automatycznie,
Funkcjonuje system autoryzacji, konta dane do niego otrzymasz od poprzed- padkami, decyzją Delegata Stanowego.
te stały się wiarygodne, dzięki czemu niego Wielkiego Rycerza lub poprzez
odbywa się przez nie korespondencja Delegata Rejonowego.
zaufana. Wszelkie zlecenia, czy ważne
Więcej informacji oraz dane techniczinformacje są przyjmowane wyłącznie Aktualnie nie udostępniamy kont dla n e z n a j d z i e s z n a s t r o n i e
z takiego konta.
innych Braci, poza szczególnymi przy- www.rycerzekolumba.com/tech

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. Jaromir Kwiatkowski, br. Piotr Ładoś
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