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Słowo Delegata StanowegoSłowo Delegata Stanowego  
Zacni Kapelani Rad 

Zacni Bracia Rycerze, 

 

Serdecznie dziękuję za Wasz aktywny 
udział w przebiegu V Konwencji Stano-
wej Zakonu  Rycerzy Kolumba w Polsce.  
Szczególne podziękowania kieruję do 
Rycerzy z Rady 15279 w Łodzi, którzy 
zaangażowali się w organizację tego wy-
darzenia. Cieszy nas, rycerzy, obecność 
naszych Małżonek, które po raz pierwszy 
tak licznie towarzyszyły nam w naszym 
dorocznym święcie. 

Przed nami teraz czas realizacji przy-
jętych kierunków rozwoju, podjętych za-
dań na najbliższy czas i wypełniania rezo-
lucji. Dobrze przygotowany plan działań 
będzie pomocny w realizacji tych wszyst-
kich zamierzeń. 

Miesiąc maj – w tradycji polskiej 
szczególnie oddany Maryi, niech będzie 
drogą naszego umocnienia w wierze 
i źródłem radości w wypełnianiu dzieł 
miłosierdzia. Zachęcam do wspólnego 
przeżywania tego czasu na majowym 
uwielbianiu Maryi oraz wspólnych spo-
tkaniach naszych Rodzin. 

Rok Bratni zbliża się ku końcowi. 
Dobrze wykorzystany czas owocuje licz-
nymi, dobrymi dziełami realizowanymi 
w naszych radach. Cele, jakie sobie wy-

znaczyliśmy na ten czas, realizowane są 
z dużą starannością i zaangażowaniem. 
Przed nami ostatni etap, wykorzystajmy 
osiągnięcia minionych miesięcy i z jesz-
cze mocniejszym zaangażowaniem zreali-
zujmy wszystkie nasze zadania. Niech 
każda z Rad Lokalnych sięgnie po tytuł 
Najwybitniejszej Rady. Wszystkich Wiel-
kich Rycerzy proszę o dokładną analizę 
realizacji tego celu. Dyrektor ds. Członko-
stwa Brat Dariusz Wolniak, Dyrektor ds. 
Programowych Brat Krzysztof Zuba oraz 
Delegaci Rejonowi służą Wam pomocą. 
Jestem przekonany, że podobnie jak 
w poprzednim roku, nasze Rady wykażą 
się wyjątkową postawą. 100 % polskich 
Rad sięga po tytuł Najwybitniejszej Rady. 

Najbliższy czas to także okazja do 
uczestnictwa w organizowanych marszach 
na rzecz promocji Rodziny. Niech nie 
zabraknie naszych Rodzin w tych spotka-
niach. To doskonała okazja do potwier-
dzenia naszego hasła z konwencji – Ro-
dzina żyjąca w pełni. 

Maj i czerwiec to w naszych Radach 
czas podsumowania działań, sprawozda-
nia Funkcjonariuszy oraz wybory na na-
stępny rok. Dokonajcie proszę takich wy-
borów, które przyczynią się do rozwoju 
Waszych Rad. 

Oddaję Waszym modlitwom wszyst-
kie ważne tematy podejmowane przez 

Radę Stanową i dzieła realizowane przez 
wszystkie Rady. 

 

Z braterskim pozdrowieniem 

Vivat Jezus! 

 

Andrzej Anasiak 

Delegat Stanowy w Polsce 

Zakonu Rycerzy Kolumba 
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Katecheza 39 
maj 2015 

 
Drodzy Bracia Rycerze! 

W punkcie 15. Adhortacji „Familiaris 
consortio” pojawia się temat relacji po-
między rodziną a Kościołem i powraca 
zagadnienie wpływu klimatu wewnątrz 
rodziny na to, jakimi będą przyszli człon-
kowie Kościoła: „Małżeństwo i rodzina 
chrześcijańska budują Kościół. W rodzi-
nie bowiem osoba ludzka nie tylko rodzi 
się i stopniowo, poprzez wychowanie, 
wprowadzana jest we wspólnotę ludzką, 
ale także poprzez odrodzenie chrzcielne 
i wychowanie w wierze wprowadzana jest 
w rodzinę Bożą, jaką jest Kościół” 
(FC 15). Dlatego warto zwrócić uwagę na 
jedno specyficzne zagadnienie, które zna-
my, choć dość często ulatuje nam ono 
z pamięci, zwłaszcza, gdy znajdziemy się 
w klimacie wrogim Kościołowi, o co 
w obecnej polskiej rzeczywistości nie-
zwykle łatwo, wystarczy zwrócić uwagę 
na ostatnie postanowienia parlamentu czy 
towarzyszącą nam nieustannie antyko-
ścielną nagonkę medialną. 

Należy sobie najpierw przypomnieć, 
że życie ludzkie nie ma końca. Ono ma 
swój początek w momencie, który właśnie 
z tego powodu nazywamy poczęciem. Nie 
ma natomiast końca. Istnieje koniec, ale 
jedynie jego pierwszego etapu, którym 
jest ziemskie życie człowieka, zwane też 
ziemską pielgrzymką czy życiem docze-
snym, bo trwa ono tylko „do czasu”, do 
momentu śmierci. Życie to jednak trwa 
nadal, choć w zmienionej formie w wiecz-
ności. Jaka to forma - tego do końca nikt 
nie wie. Dlatego też, gdy przychodzi Uro-
czystość Wszystkich Świętych i potem 
Dzień Zaduszny, to przypominamy sobie 
(szkoda, że tak rzadko), że Kościół istnie-
je w trzech postaciach, a raczej w trzech 
etapach: jest to Kościół pielgrzymujący, 
czyli ten na ziemi, Kościół cierpiący, czyli 
ten, w którym grzesznicy pokutują za 
popełnione grzechy, by móc po oczysz-
czeniu wejść do nieba i wreszcie Kościół 
tryumfujący, niebo, do którego wszyscy 
pragniemy się dostać. Oczywiście, istnieje 

jeszcze stan wiecznego odrzucenia (ale to 
już nie jest Kościół), który jest przygoto-
wany dla Diabła, jego aniołów i ludzi, 
którzy wybrali służbę jemu raczej niż 
Bogu. O tym, gdzie kto się dostanie, decy-
duje życie ziemskie człowieka, a dla tych, 
którzy przyjęli chrzest – ich życie w Ko-
ściele. Dlatego jest rzeczą tak niezmiernie 
ważną, by uczestnictwo w życiu Kościoła 
pielgrzymującego było jak najlepsze, jak 
najpełniejsze; a z kolei do takiego uczest-
nictwa przygotowuje przede wszystkim 
rodzina, życie rodzinne, ów klimat, wy-
chowanie, o którym mówi Adhortacja.  

O tym, jak różny może być ów klimat 
widać z odniesienia ludzi do Kościoła. 
Dzisiaj w polskiej rzeczywistości istnieje 
wiele postaw, których wspólną cechą jest 
niechęć do Kościoła. Dlatego patrząc na 
nasze życie i na odpowiedzialność za ko-
lejne pokolenia członków Kościoła dobrze 
jest przyjrzeć się jednej z takich postaw. 
Jest nią utożsamienie Kościoła z księżmi, 
z duchownymi. Efektem takiego utożsa-
mienia jest nasze własne wyobcowanie 
z Kościoła, o które zresztą jego wrogom 
najbardziej chodzi. Kościół to „oni”: bi-
skupi i księża, którzy głoszą jakieś stare 
niepopularne prawdy i jeszcze domagają 
się od nas posłuszeństwa. To narracja 
polskich mediów liberalnych, według 

których należy się z takiej zależności wy-
emancypować. Istnieją różne stopnie ta-
kiej „emancypacji”: od krytyki pasterzy 
Kościoła, poprzez okazywanie im niechę-
ci i pogardy czy otwartej wrogości (np. 
pozew sądowy przeciw arcybiskupowi za 
wygłoszone kazanie), poprzez popieranie 
rozwiązań społecznych sprzecznych 
z wiarą albo przynajmniej uciekanie od 
odpowiedzialności w tych sprawach. Da-
lej: wyrażana głośno dezaprobata wobec 
nauczania moralnego Kościoła – najlepiej 
właśnie wobec dzieci i młodzieży – by 
widzieli i uczyli się, jakie winni zajmo-
wać stanowisko i teraz, i w przyszłości. 
Nikt nie ukarze za takie mówienie; raczej 
będziemy uchodzić za nowoczesnych, 
odważnych, samodzielnie myślących oby-
wateli; może też będziemy bardziej powa-
żani przez pewne środowiska. 

Tymczasem należy sobie przypo-
mnieć, że Kościół to wspólnota wszyst-
kich ochrzczonych, a nie tylko biskupów 
i księży. Jeśli natomiast oni przed czymś 
przestrzegają chcąc nakłonić wiernych do 
postawy zgodnej z wyznawaną wiarą, to 
czynią to dla ich dobra. Narażają się na 
wyszydzenie przez media i „odważnych” 
polityków. Jeśli jednak niemoralne roz-
wiązania wejdą w życie, to kto przede 
wszystkim na tym straci? Biskupi i księ-
ża? Raczej nie! Raczej właśnie ci, którzy 
w pewnym zaślepieniu sami będąc człon-
kami Kościoła z niego się naśmiewają 
i przeciw niemu buntują. Oni i ich dzieci. 

Osoba ludzka „poprzez odrodzenie 
chrzcielne i wychowanie w wierze wpro-
wadzana jest w rodzinę Bożą, jaką jest 
Kościół”. Jest wprowadzana, gdy jest 
odpowiednio wychowywana. Wychowu-
jemy nie tylko słowami, ale nade wszyst-
ko przykładem własnego życia. Ono naj-
bardziej mówi, do czego skłaniam tych, 
którzy patrzą na moje zachowanie, na mój 
stosunek do Kościoła.  

 

Wszystkie katechezy są dostępne na stronie: 

www.RycerzeKolumba.com 

Katecheza KapelanaKatecheza Kapelana  

Ks. dr hab. Tomasz Kraj 
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Po raz pierwszy uczestniczyłam od 
początku do końca w Konwencji Rycerzy 
Kolumba wraz z moim mężem. 

Już pierwszego dnia duże wrażenie 
zrobił na mnie korpus reprezentacyjny, 
gdyż po raz pierwszy widziałam Rycerzy 
w pięknych strojach na żywo. 

Konferencję ks. Przemysława Drąga 
o mężczyźnie – o jego powołaniu do 
kształtowania świata, budowania relacji w 
rodzinie oraz z innymi ludźmi warto 
umieścić na stronie rycerskiej, aby wszy-
scy mogli zapoznać się z przesłaniem 
przekazanym przez księdza. 

  

W sobotę, w czasie gdy panowie obra-
dowali, panie zostały zaproszone na wy-

cieczkę po Łodzi. W Łodzi byłam już 
kilka razy, ale nie miałam możliwości 
zobaczenia wszystkich pięknych zabyt-
ków tego miasta. Dzięki naszemu prze-
wodnikowi można było dużo zobaczyć 
i dowiedzieć się, a dzięki księdzu Wiesła-
wowi Kamińskiemu kapelanowi Rady 
Rycerzy Kolumba przy parafii św. Pawła 
i Piotra zobaczyłyśmy bardzo piękny ko-
ściół luterański św. Mateusza. 

 

Rycerze Kolumba z Łodzi na czele 
z ks. kapelanem zaopiekowali się nami 
bardzo dobrze. Poruszyło mnie, kiedy ks. 
kapelan o swojej Radzie powiedział: 
„Rycerze nie są dla mnie jakąś siłą robo-
czą, ale to moi koledzy i przyjaciele, 
z którymi razem pracujemy dla Kościoła”. 

 Wieczorne bardzo interesujące 
spotkanie z pisarzem Panem Grzegorzem 
Górnym dopełniło sobotni dzień. 

 

Patrząc na to wszystko z boku, widząc 
ile różnych dzieł podejmują panowie 
w swoich parafiach, o czym świadczą 
liczne zgłoszenia do różnych konkursów - 
jest szansa, że o polskim Kościele nie 
będzie się już mówiło, że jest żeńsko – 
katolicki, ale katolicki tzn. powszechny, 
w którym mężczyźni chcą być i chcą dla 
niego pracować poprzez swoją rycerską 
służbę. 

 

Kama 

Reminiscencje z Konwencji w ŁodziReminiscencje z Konwencji w Łodzi   
żony Rycerza Kolumbażony Rycerza Kolumba  

Jak co roku tysiące Rad w obrębie 
całego Zakonu zostaje zakwalifikowanych 
do jednej lub więcej nagród przyznawa-
nych przez Radę Najwyższą. Nagrody 
przyznawane są za wybitne osiągnięcia 
w działalności, rekrutacji członków 
i utrzymywaniu członkostwa. Każda rada 
powinna przede wszystkim dobrze dzia-
łać, zgodnie z charyzmatami naszego Za-
konu. Jednak czasami trzeba, by nasze 
działania zostały uwidocznione, zauważo-
ne, by mogły służyć innym jako wzór 
dobra do naśladowania, inspiracja, czy 
wreszcie, by podzielić się z innymi rado-
ścią z czynienia Dobra. Dlatego zachęca-

my Was Bracia do zgłaszania dzieł z Wa-
szych Rad do Rady Najwyższej, która 
pragnie nagrodzić najlepsze Rady.  
 

NAGRODA IM. KOLUMBA 
Przyznawana jest radom, które prze-

prowadziły co najmniej cztery akcje 
w ramach działalności na rzecz Kościoła, 
Społeczności, Rady, Rodziny, Młodzieży 
i Kultury Życia. Rady powinny stworzyć 
komitety odpowiedzialne za organizacje 
odpowiednich programów w ciągu całego 
roku bratniego.  

Formularz „Podanie o Nagrodę im. 
Kolumba”, (nr SP-7), do wykorzystania 
podczas przedstawiania sprawozdań 
z powyższych inicjatyw, znajduje się na 
stronie internetowej Zakonu. Wypełniony 
formularz powinien dotrzeć do biura Rady 
Najwyższej przed 30 czerwca. 

 

NAGRODA 
IM. KSIĘDZA MCGIVNEY 

Przyznawana jest radom, które w da-
nym roku bratnim uzyskają wzrost liczby 
członków co najmniej o 7%, lecz nie 
mniej niż 4 członków. 

• Od maksymalnej ilości odliczane 
będą przypadki zawieszenia lub wycofa-
nia członkostwa, które biuro Rady Naj-
wyższej otrzymało i rozpatrzyło pomiędzy 
1 lipca a 30 czerwca. 

• Transfery z lub do rady oraz zgony 
nie będą wywierać wpływu na wyniki. 

• Osiągnięcie wymaganych wyni-
ków zostanie automatycznie określone 
przez biuro Rady Najwyższej na podsta-
wie informacji o czynnościach członkow-
skich, które Rada Najwyższa otrzymała, 
rozpatrzyła i zaewidencjonowała w termi-
nie do 30 czerwca. 

• Nie jest wymagane wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego. 

 

NAGRODA 
NAJWYBITNIEJSZEJ RADY 

Lista wymagań: 

• Nagroda im. Kolumba, (nr SP-7) 

• Nagroda im. McGivney 

• Doroczny Formularz nt. Bratniej 
Działalności, (nr 1728 - dostępny na stro-
nie internetowej www.kofc.org) 

• Zgłoszenie Personelu Programu 
Działalności, (nr 365) 

• Rada nie może być zawieszona 
przez Radę Najwyższą za zaległe składki/
per capita 

• Wszystkie dokumenty dot. człon-
kostwa muszą być złożone do Rady Naj-
wyższej 

Nagrody Rady NajwyższejNagrody Rady Najwyższej   
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Słowo Dyrektora ds programowychSłowo Dyrektora ds programowych  

Zacni Bracia Rycerze! 

 

Za nami miesiąc kwiecień i czas 
V Konwencji Stanowej. Miałem okazję 
z wieloma z Was spotkać się osobiście. 
Niestety, z uwagi na napięty harmono-
gram, tylko z kilkoma z Was udało mi się 
dłużej porozmawiać o Waszych oczeki-
waniach, sytuacji w Radach i o tym, jakie-
go wsparcia i jakiej współpracy będziecie 
potrzebowali w kolejnych miesiącach 
i kolejnym Roku Bratnim. Będę Wam 
bardzo wdzięczny za maile w tej sprawie, 
a także za kontakt telefoniczny. 

W trakcie Konwencji zwracałem się 
do Was i do Kapelanów Rad z prośbą 
o zaproponowanie rycerzy, którzy chcieli-
by zaangażować się w działanie pionu 
programowego. Dziękuję za te informację 
i informuję, że wiele wyzwań przed nami, 
więc kolejni kandydaci jeszcze są po-
trzebni. 

Dziękuję za przesłanie ponad 90 pro-
gramów do Nagród Stanowych. Gratuluję 
wszystkich działań. Zarówno ja, jak i cała 
Rada Stanowa jesteśmy pod ogromnym 
wrażeniem trudu podejmowanego na co 
dzień w Radach Lokalnych i Waszej ak-
tywności w parafiach. W oparciu o te 
programy będziemy przygotowywać 
wzorcowe działania, które będą przedsta-
wiane w biuletynie "Zbroja". 

W miesiącu maju w wielu radach od-
będą się wybory funkcjonariuszy. Pamię-
tajmy o zaproszeniu wszystkich członków 
Rad i o podsumowaniu dotychczasowej 
działalności. Przypominam o rekomenda-
cji Delegata Stanowego, aby wszystkie 
Rady w naszej jurysdykcji ubiegały się 
o tytuł Najwybitniejszej Rady. 

Miesiąc maj to także czas organizowa-
nia w naszych miastach "Marszów dla 
Życia i Rodziny". Zachęcam rycerzy do 
włączenia się do ich organizacji, zwłasz-
cza, że jest to program rekomendowany 
przez Radę Najwyższą i jego realizacja 
pozwala spełnić wymogi do nagrody Naj-
wybitniejszej Rady w kategorii Kultura 
Życia. 

 

Przypominam, że  pion programowy 
przygotowuje comiesięczny newsletter, 
który może otrzymywać każdy rycerz, po 
przesłaniu imienia i nazwiska oraz nume-
ru członkowskiego na adres e-mail: 
programy@rycerzekolumba.com 

 

Z braterskim pozdrowieniem 

 

Krzysztof Zuba  

Dyrektor ds programowych 

W trakcie V 
Konwencji Sta-
nowej Rycerzy 
Kolumba zostały 
wręczone Nagro-
dy Rady Stano-
wej za działal-
ność programo-
wą w Roku Brat-
nim 2014/2015. 

Rada Stanowa po 
zasięgnięciu opinii Delegatów Rejono-
wych postanowiła przyznać następujące 
nagrody: 

W kategorii działalności 
na rzecz Kościoła 

- Wyróżnienie: Rada nr 15299 w Su-
chedniowie - "Prace porządkowe i remont 
plebanii naszego kapelana ks. Roberta" 

- I miejsce: Rada nr 15940 w Ostrowi 
Mazowieckiej - "Ratujemy zabytki prze-
szłości" 

W kategorii działalność 
na rzecz Kultury Życia 

- Wyróżnienie: Rada nr 15520 
w Brodnicy - "Marsz dla Życia i Rodziny" 

- I miejsce: Rada nr 15249 w Sosnow-
cu - "Hospicjum to Też Życie" 

W kategorii działalność 
na rzecz Rady 

- Wyróżnienie: Rada nr 16014 w Cie-
chocinku - "Remont i przygotowanie Sali 
Rycerzy Kolumba" 

- I miejsce: Rada nr 15631 w Pionkach 
- "Grill rycerski" 

 

W kategorii działalność 
na rzecz Rodziny 

- Wyróżnienie: Rada nr 15267 w To-
maszowie Lubelskim - "Świętymi bądź-
cie" 

- I miejsce: Rada nr 15281 w Skarży-
sku Kościelnym - "Zbiórka złomu na 
paczki bożonarodzeniowe" 

W kategorii działalność 
na rzecz Młodzieży 

- Wyróżnienie: Rada nr 15622 w To-
maszowie Mazowieckim - "Turniej piłki 
nożnej chłopców, udział w biegu ulicz-
nym im. Malinowskiego" 

- I miejsce: Rada nr 15766 w Porębie - 
"PARAFIADA" 

W kategorii działalność 
na rzecz Społeczności lokalnej 

- Wyróżnienie: Rada nr 15416 
w Chmielniku - "Prace na rzecz społecz-
ności lokalnej" 

- I miejsce: Rada nr 14955 w Często-
chowie - "Wigilia dla potrzebujących" 

 

Rodzina Roku 
Tytułem Rodzina Roku została nagro-

dzona rodzina zgłoszona przez Radę 
15239 w Tarnobrzegu, tj.: Rafała i Kata-
rzynę Szczypta z dziećmi Wiktorią i Pio-
trem. 

Nagrody Rady Stanowej za Rok Bratni 2014/15Nagrody Rady Stanowej za Rok Bratni 2014/15  
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Święto Miłosierdzia Bożego obcho-
dzone jest w pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielka-
nocną, zwaną obecnie Niedzielą Miło-
sierdzia Bożego. 

Wpisał je do kalendarza liturgicznego 
najpierw Franciszek kard. Macharski dla 
archidiecezji krakowskiej (1985), a potem 
niektórzy biskupi polscy w swoich diece-

zjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec 
Święty Jan Paweł II w 1995 roku wpro-
wadził to święto dla wszystkich diecezji 
w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry 
Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież 
ogłosił to święto dla całego Kościoła.  

 

Inspiracją dla ustanowienia tego świę-
ta było pragnienie Jezusa, które przekaza-
ła Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział 
do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela 

po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia 
(Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosier-

dzia, było ucieczką i schronieniem dla 
wszystkich dusz, a szczególnie dla bied-
nych grzeszników. W dniu tym otwarte są 
wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam 
całe morze łask na dusze, które się zbliżą 
do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która 
dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii 
świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia 
win i kar. W dniu tym otwarte są wszyst-
kie upusty Boże, przez które płyną łaski 
(Dz. 699).  

 

Co roku w dniu Święta do Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-
Łagiewnikach przybywa kilkadziesiąt 
tysięcy Pielgrzymów z wielu krajów świa-
ta, aby w tym miejscu, gdzie Pan Jezus 
przekazał św. Siostrze Faustynie orędzie 
o Bożym Miłosierdziu, wypraszać łaski 
dla siebie i dla całego świata. 

Podobnie było i w tym roku. W nie-
dzielę 12 kwietnia wypełniła się szczelnie 
bazylika, kaplica klasztorna z obrazem 
Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Sio-
stry Faustyny oraz błonia. Głównej Mszy 
Świętej przy ołtarzu polowym przewodni-
czył Metropolita Krakowski kardynał 
Stanisław Dziwisz. 

Święto Miłosierdzia BożegoŚwięto Miłosierdzia Bożego  

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 
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