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Słowo Delegata Stanowego
Czcigodni Księża Kapelani
Zacni Bracia Rycerze,

wania Rycerzy Kolumba w przebieg
Światowych Dni Młodzieży.

Naszym udziałem była jeszcze jedna
Czas tak szybko biegnie a wraz z nim bardzo ważna i wzruszająca chwila. W
mija kolejny Rok Bratni.
ubiegłym roku odszedł do Pana Generał
Miesiąc czerwiec to czas intensyw- Walter Jajko Rycerz Stopnia Patriotycznenych działań zmierzających do zamknię- go, którego wolą było przekazanie po jego
cia dzieł rozpoczętych w lipcu ubiegłego śmierci pamiątkowego kielicha liturgiczroku. W wielu Radach Lokalnych to czas nego dla polskiej parafii, z którą związana
żegnania dotychczasowych Funkcjonariu- była jego rodzina. Odebrałem przekazany
szy i wybór nowych na następny rok. Na kielich z rąk Najwyższego Kapelana Arszczegółowe podsumowanie działań, osią- cybiskupa Williama Lori w towarzystwie
gnięć i rezultatów przyjdzie czas. Ale już Najwyższego Rycerza. Z pewnością przy
dziś wiemy, że był to kolejny bardzo do- okazji przekazywania kielicha w Polsce
bry rok, zarówno pod względem rozwoju będzie możliwość dokładniejszego zaponaszej organizacji, jak i zaangażowania znania się z postacią Generała Jajko zasłużonego dla Armii Stanów Zjednoczonych
w dzieła miłosierdzia.
i mocno zaangażowanego w pomoc PolW pierwszym tygodniu czerwca sce.
uczestniczyłem wraz z Małżonką MagdaSwoistą kontynuacją tego spotkania
leną w spotkaniu organizacyjnym Delegatów Stanowych w New Haven CT w Cen- będzie nasze Spotkanie Półroczne Funktrali KofC. To wyjątkowe spotkanie daje cjonariuszy Stanowych i Delegatów Rejomożliwość uczestniczenia w warsztatach nowych, rozpoczynające pracę w nowym
przygotowujących do realizacji zadań na Roku Bratnim. Odbędzie się ono w Sunajbliższy Rok Bratni. Intensywnie wy- chedniowie, w dniach 20–21.06.2015.
pełniony czas pracy był także okazją do Wypracowany tam program, pomocny
spotkania z zespołem wspierającym naszą w realizacji zadań na najbliższy rok bratdziałalność. Czerpanie z wieloletniego ni, zostanie niezwłocznie wprowadzony
doświadczenia pracowników centrali, do realizacji.
pozwala nam nieco łatwiej wejść w realiZbliżający się czas wakacji niech bęzację naszych zadań. Jak zawsze w czasie dzie dla nas okazją do odpoczynku, nabietakich spotkań, możliwość rozmowy rania sił i cieszenia się obecnością najbliżz Najwyższym Rycerzem Carlem Ander- szych.
sonem jest doskonałą okazją do podzielenia się informacją na temat naszych sukW okresie wakacji wydamy jeden
cesów. Po raz kolejny w czasie tego spo- biuletyn lipcowo-sierpniowy.
tkania potwierdzony został plan zaangażo-
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Wszystkim Braciom serdecznie dziękuję za zaangażowanie, poświęcony czas,
pomysły. Pamiętając w modlitwie, proszę
Każdego z Was o pamięć w swoich modlitwach, zwłaszcza w intencji najbliższego naszego półrocznego spotkania, jak
również zbliżającej się 133 Najwyższej
Konwencji.
Z braterskim pozdrowieniem
Vivat Jezus!
Andrzej Anasiak
Delegat Stanowy w Polsce
Zakonu Rycerzy Kolumba
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Katecheza Kapelana
którym może się dzielić z ludźmi powierzonymi jego pasterskiej pieczy.

Katecheza 40
czerwiec 2015
Drodzy Bracia Rycerze!
W tej katechezie, pozwólcie, że odniosę się do kwestii, która wynikła na naszej
Konwencji Stanowej w Łodzi. Dotyczy
ona posługi Kapelanów wobec rad. Wiadomo, że Rycerze Kolumba to organizacja
powstała poza Polską. Ma ona swoją tożsamość i pragnie ją zachować rozwijając
się na polskiej ziemi. Dlatego powstaje
pytanie o duchowość Rycerzy Kolumba:
pytanie stawiane zarówno przez samych
Rycerzy, jak i przez Księży Kapelanów.
Kapelani to Księża, którzy zdecydowali
się przewodzić w duchowym rozwoju
Rycerzy. Może się u nich rodzić pytanie,
w którą stronę lub jaką drogą mają oni
prowadzić Rycerzy, by służyć ich duchowemu wzrostowi. Odpowiedź nie jest
skomplikowana: Rycerze Kolumba to
organizacja katolików świeckich, organizacja bratnia – dlatego też rozwój duchowy jej członków nie jest niczym innym,
jak rozwojem i drogą duchową ludzi
świeckich w Kościele. Nie ma tu nic nadzwyczajnego poza dobrze pojętą rolą
świeckiego mężczyzny w Kościele. Po co
więc specjalna organizacja? Ona jest potrzebna, ponieważ wspólnota daje siłę,
mobilizuje, pozwala podejmować wielkie
dzieła, w których każdy ma swoją cząstkę
do spełnienia. Razem można więcej i to
nie tylko w wymiarze społecznym, wspólnotowym, ale także indywidualnym. Jest
tak dlatego, że zadania o charakterze społecznym nie mają jedynie na celu zrobienie czegoś użytecznego dla dobra wspólnego. Poprzez wspólne dobro ja sam mam
wzrastać. Taki jest bowiem najgłębszy
sens zaangażowania społecznego chrześcijanina: ono ma być tak ukierunkowane,
by poprzez służbę wspólnocie „czynić
postępy w mądrości, w latach i w łasce
u Boga i u ludzi” jak Jezus w Nazarecie
(Łk 2, 52). Wspólnota pozwala także odkryć piękno i sens braterstwa w życiu
chrześcijańskim.

Ks. dr hab. Tomasz Kraj

w mieście czy na wsi, czy członkowie są
ludźmi młodymi czy już z większym doświadczeniem życiowym, czy potrzeby
wspólnoty parafialnej lub samej rady są
takie czy inne. Ta świadomość co do duchowego wymiaru naszej formacji i naszego wzrastania w Rycerstwie pomoże
też Księżom Kapelanom w ich posłudze;
zwłaszcza w tym, by się nie lękali tej posługi, zadając sobie pytanie, czego mają
swoich Rycerzy uczyć. Mają dzielić się
z nimi swoją wiedzą odnośnie duchowego
wzrostu chrześcijanina, odnośnie dróg do
tego wzrostu prowadzących, zwłaszcza
modlitwy, roli Eucharystii. Jest także wiele innych tematów dotyczących duchowości i moralności, które są ważne dla członków polskiego Kościoła. Pozwólcie, że
w tym miejscu przywołam moje osobiste
doświadczenie: są nim chociażby owe
katechezy, które co miesiąc oddaję
w Wasze ręce. One wszystkie są taką posługą, która ma pomóc w drodze do Boga,
do uświęcenia; by człowiek się nie pogubił słuchając różnych naświetleń dotyczących najważniejszych dziś problemów
moralnych w Kościele i w Polsce. Ksiądz
Kapelan powinien także dzielić się swoim
osobistym doświadczeniem Boga, swojej
drogi ku Niemu. Skoro Bóg w jego ręce
To jest główny zarys, który należy oddaje troskę o swoje owce, trudno sobie
napełnić treścią, choć ta treść będzie się wyobrazić, żeby Ksiądz Kapelan nie miał
różnić w zależności od tego, czy rada jest własnego, osobistego kontaktu z Bogiem,
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Niech mi będzie wolno w tym miejscu
podzielić się takim doświadczeniem. Jest
ono wspólnym doświadczeniem wielu
z nas. Dość często, zwłaszcza gdy robimy
rachunek sumienia, zastanawiamy się nad
własnymi dokonaniami albo nad ich brakiem, bo czegoś nam się nie udało zrobić
albo coś zaniedbaliśmy, popełniając
grzech. W tej refleksji skupiamy się raczej
na zewnętrznej stronie naszego działania,
która jest ważna. Jednak to skupienie się
na stronie zewnętrznej może doprowadzić
do zapomnienia o stronie wewnętrznej,
o postawie, z jaką winniśmy czynić to, co
zewnętrzne. Dlatego nieraz jest tak, że
wiemy, co mamy zrobić, że spełniamy
nasze obowiązki prawie jak rutynowani
zawodnicy i po pewnym czasie zaczyna
nas to nudzić, zaczynamy pytać o sens
tych naszych działań: czy to w domu, czy
w pracy, czy we wspólnocie wiary. Czegoś zaczyna brakować. Czego? Miłości.
Żywego odniesienia do Boga, kochania
Go w tym, co czynimy i czynienia ze
względu na Niego, jako odpowiedź na
Jego miłość – to jest to najważniejsze,
o co chodzi w postawie ucznia Chrystusa.
Jest tyle przykładów w postawie świętych
(może bardziej niż u innych u św. Teresy
od Dzieciątka Jezus). Dlatego dobrze jest
o tej miłości sobie przypomnieć i przypominać, zwłaszcza wtedy, gdy przychodzi
znużenie, gdy człowiek czuje się zmęczony. Miłość dodaje nam skrzydeł, gdy człowiek się na nią otwiera i gdy pozwala jej
wzrastać.
W przyszłym roku będziemy obchodzić 10 rocznicę pojawienia się Rycerzy
Kolumba w Polsce. Trzeba się do niej
przygotować nie tylko od strony zewnętrznej, ale także od strony duchowej.
W tym przygotowaniu wielką rolę mają
do odegrania nasi Księża Kapelani. Musimy się za nich modlić i być otwartymi na
ich słowo i przewodnictwo, którego Oni
nie powinni się lękać.

Wszystkie katechezy są dostępne na stronie:

www.RycerzeKolumba.com
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o nagrody Rady Najwyższej. Delegat Stanowy Andrzej Anasiak rekomenduje także, aby wszystkie rady lokalne dążyły do
osiągnięcia statusu Najwybitniejszej Rady. Proszę Was o dopilnowanie, aby odpowiednie formularze zostały przesłane
do Rady Najwyższej przed 30 czerwca.
Miesiąc czerwiec to także czas wielu
aktywnych działań w naszych parafiach.
W wielu miastach organizowane są Marsze dla życia i rodziny, a także pikniki
parafialne, w organizację których warto
się zaangażować.

Zacni Bracia
Rozpoczął się miesiąc czerwiec. Jest
to ostatni miesiąc roku bratniego, a więc
czas podsumowań dokonań w radach
z ostatnich miesięcy. Dotyczy to zarówno
spraw programowych, jak i członkowskich. Od wielu lat rady lokalne w naszym
zakonie zachęcane są do ubiegania się

Przełom miesiąca czerwca i lipca to
doskonały moment, aby nowo wybrani
oficerowie w radach spotkali się i nakreślili plan działania na kolejny rok bratni.
Dziękuję Wam za podejmowanie wyzwań w tym roku, dziękuję za Wasze do-

bre słowo i sugestie dotyczące działania
pionu programowego który tworzę,
a przede wszystkim dziękuję wszystkim
moim współpracownikom i Radzie Stanowej, która obdarzyła mnie zaufaniem
w tym roku bratnim i z radością informuję, że będę kontynuował działania w kolejnym roku.
W dalszym ciągu czekam więc na
Wasze propozycje, a także zachęcam braci z wszystkich rad, którzy chcieliby zaangażować się w działania pionu programowego do kontaktu ze mną na adres e-mail
programy@rycerzekolumba.com

Vivat Jezus
Krzysztof Zuba

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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