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Słowo Delegata Stanowego
Czcigodni Księża Kapelani
Zacni Bracia Rycerze,
Obdarzeni
i wolnością

przez

Stwórcę

żowanie w tę sprawę rozpoczęło się
wraz z powstaniem Rycerzy Kolumba
i jest świadectwem tego, jak poważnie
życiem traktujemy naszą wiarę i patriotyzm.”

Zachęcam Was Bracia do lektury
Ta myśl przewodnia tegorocznej
i refleksji nad całym materiałem ze 133
Najwyższej Konwencji towarzyszyć nam
Najwyższej Konwencji. Relacje, przemóbędzie przez cały bieżący Rok Bratni.
wienia i reportaże możecie znaleźć na
stronie www.kofc.org.
Wielki dar, jakim jest życie, dziś często w świecie traktowany jest instruKalendarz wydarzeń na najbliższy
mentalnie - do tego stopnia, że człowiek
czas prowadzi nas do spotkań funkcjow swoim pędzie do „doskonałości”, chce
nariuszy Rad Lokalnych w poszczególprzejąć rolę Stwórcy. Chce wyznaczać
nych Rejonach. Te spotkania będą okapoczątek i koniec życia, chce decydować
zją do usystematyzowania wiedzy, doo prawie do życia i chce mieć władzę
skonalenia swoich umiejętności oraz
pozbawić tego prawa istoty słabe, niewymiany doświadczeń. Dobrze wykowinne, chore czy wymagające szczególrzystajmy ten czas.
nej opieki.
stwa osiemnastowiecznego artysty
19 września w Kielcach odbędzie się Giovanni`ego Balestry. Szczegółowy
Wolność, którą zostaliśmy obdaroInicjacja na Stopień Patriotyczny. To program peregrynacji i materiały powani, a która jest przymiotem istoty
ważny moment, w którym w sposób mocne w jej przeprowadzeniu zostaną
ludzkiej, to możliwość decydowania
szczególny Panowie Rycerze deklarują przekazane do Rad Lokalnych. Już dziś
o swoim życiu. Umiejętne korzystanie
chęć większego zaangażowania w spra- proszę Czcigodnych Księży Kapelanów
z wolności jest drogą do świętości.
o pomoc w realizacji tego zadania.
wy dotyczące naszej Ojczyzny.
Co my, jako rycerze możemy zrobić,
by dobrze korzystać z tych darów?

Proszę Bracia o pamięć w modlitwie
Także we wrześniu, w Filadelfii, odbędzie się Światowe Spotkanie Rodzin, we wszystkich intencjach Kościoła, naw którym uczestniczył będzie Ojciec szej Ojczyzny i naszego Zakonu.
Carl Anderson, nasz Najwyższy RyŚwięty Franciszek. Otoczmy już dziś
cerz, w swoim słowie do uczestników
Z braterskim pozdrowieniem
modlitewną pamięcią to ważne wyda133 Najwyższej Konwencji mówił:
rzenie.
„Jako rycerze jesteśmy zobowiązani do
Vivat Jezus!
obrony życia i wolności wszystkich luBy wzmocnić wiarę naszą i rodzin Andrzej Anasiak
dzi: tych, którzy znaleźli się na marginew naszych parafiach, jesienią rozpocz- Delegat Stanowy w Polsce
sie naszych społeczności i tych, którzy
niemy peregrynację obrazu przedsta- Zakonu Rycerzy Kolumba
znaleźli się na marginesie społeczności
wiającego Najświętszą Rodzinę - autorna drugim końcu świata. Nasze zaanga-
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Katecheza Kapelana
ści, którym się taka osoba oddaje,
a w związku z tym także oznacza rezygnację z pewnych, często bardziej lukratywnych sposobów utrzymania się. I jak
podróżujący chcieliby mieć znaki na
drodze w nieznane, tak chrześcijanie
chcieliby mieć na swej drodze ludziznaki rzeczywistości, do której zmierzają. Stąd bierze się potrzeba troski o owe
„znaki”.

Katecheza 42
wrzesień 2015
Drodzy Bracia Rycerze,
pozostajemy jeszcze przy 17 punkcie
Adhortacji „Familiaris consortio”, który
podejmuje temat dziewictwa jako drogi
życiowej a zarazem jako pomocy w dowartościowaniu małżeństwa. Charyzmat dziewictwa nie stoi w opozycji do
małżeństwa jak dobro w stosunku do
zła, tak jakby małżeństwo było czymś
pozbawionym wartości i godności. Kościół bowiem ucząc o Królestwie Bożym
jako o najcenniejszej wartości nie traktował nigdy małżeństwa jako zła (czy
też zła koniecznego). Jak jednak podkreśla Adhortacja realizacja powołania
do dziewictwa (w jego żeńskiej i męskiej
postaci) były uznawane za coś bardziej
wymagającego niż życie w małżeństwie
i przez to zasługujące na większy szacunek. Taka ocena zmusza nas do refleksji, na czym polega ta wyjątkowość powołania do dziewictwa. Polega ona na
szczególnym odniesieniu do Boga
u ludzi wezwanych do życia w dziewictwie. Mówi o tym św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian: „Człowiek
bezżenny troszczy się o sprawy Pana,
o to, jak by się przypodobać Panu. Ten
zaś, kto wstąpił w związek małżeński,
zabiega o sprawy świata, o to, jak by się
przypodobać żonie. I doznaje rozterki.
Podobnie i kobieta: niezamężna
i dziewica troszczy się o sprawy Pana,
o to, by była święta i ciałem, i duchem.
Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega
o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi.” (1 Kor 7)
Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt,
że o wartości naszych poczynań decyduje ich relacja do Boga, o czym mówi
pierwsze i zarazem najważniejsze przykazanie: przykazanie miłości Boga
i bliźniego („Będziesz miłował Pana
Boga swego całym swoim sercem, całą
swoją duszą i całym swoim umysłem. To
jest największe i pierwsze przykazanie.
Drugie podobne jest do niego: Będziesz
miłował swego bliźniego jak siebie samego.” Mt 22), to zaczynamy rozumieć,
że w życiu bezżennym pierwsze, bezpośrednie i codzienne odniesienie jest
właśnie do Boga. Stąd też ów szacunek
zarówno dla ludzi, którzy żyją w bez-
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Ks. dr hab. Tomasz Kraj
żeństwie (w dziewictwie) jak i dla tego
sposobu życia. Ludzie żyjący w dziewictwie są w jakiś szczególny sposób oddanymi Bogu, do Boga należącymi i realizującymi jakąś szczególną misję przez
Niego zleconą: tą misją jest bycie świadkiem innej rzeczywistości niż ziemska,
niż ziemskie zaangażowanie człowieka;
pokazywanie ludziom, że poza sprawami ziemskimi istnieje także inny świat,
który jest ważniejszy niż ten, na którym
koncentrujemy się dzisiaj. Nie chodzi
więc o deprecjację ziemskiego zaangażowania „zwykłych” ludzi (ani tym mniej
o uznawanie jej za coś złego) ale o pokazywanie, że poza sprawami nawet dobrymi i bardzo ważnymi, które nas na
codzień absorbują, istnieje jeszcze inna
rzeczywistość, inne wartości oraz że te
wartości winny dla nas być najważniejsze, bo one dotyczą Boga, naszej z Nim
relacji i naszej przyszłości, naszego zbawienia, życia wiecznego.
Z zagadnieniem dziewictwa wiążą
się dwa ważne problemy: pierwszym
jest troska wspólnoty chrześcijańskiej
o ludzi żyjących w dziewictwie, drugim
nowe powołania do tego stanu. Jeśli
sobie wyobrazimy życie jako drogę, po
której jedziemy pierwszy raz, to wtedy
doceniamy rolę znaków drogowych
(dziś tę rolę spełnia GPS, który spełnia
rolę znaków i przewodnika). Takimi
znakami (przewodnikiem, GPS-em) są
dla nas ludzie żyjący w dziewictwie.
Jednak ich wybór zyciowy i jego realizacja łączy sie często z pewnym sposobem
życia, który ogranicza rodzaje aktywno-

Troska ta ma różne wymiary. Najpierw jest potrzeba uznania wagi owych
„znaków”, szacunek wobec roli, jaką
spełniają ci ludzie, umacnianie ich w tej
niełatwej roli poprzez modlitwę za nich.
Czasem jednak potrzeba czegoś więcej:
potrzeba troski o sprawy materialne
tych ludzi. Rozumieli to dobrze nasi
przodkowie. Problem polega na tym, że
rozumieją to także wrogowie Kościoła,
którzy różnymi administracyjnymi decyzjami chcieli i chcą tę grupę ludzi pozbawić środków utrzymania, uczynić ich
życie cięższym i zmusić w ten sposób do
porzucenia misji im właściwej. Jako
Rycerze Kolumba mamy obowiązek
pomyśleć czasem o tych, którzy są dla
nas „znakami” na naszej drodze ku
wieczności.
Drugim problemem są powołania do
życia w stanie bezżennym. Skąd się biorą ci ludzie? Z rodzin. Dlatego jest niezmiernie ważna atmosfera w gronie
rodzinnym: to czy jest tam modlitwa,
ważny jest przykład dawany przez rodziców oraz wartości, które ukazuje się
jako najważniejsze. Bóg powołuje ludzi,
a ludzie rodzą się w rodzinie i od klimatu panującego w rodzinie zależy w dużej
mierze czy dany człowiek usłyszy głos
Boga, czy też został tak wychowany, że
Bóg owszem jest w jego życiu, ale gdzieś
na odległym miejscu: po zrobieniu kariery, po dorobieniu się, gdzieś tam na
starość, może gdy umrze ktoś z bliskich
albo gdy dopadnie nas nieszczęście lub
ciężka choroba, a tak na codzień to jest
tyle innych ważnych spraw…
Rycerze Kolumba w Ameryce, skąd
przyszli do nas, zawsze troszczyli się
o powołania do życia bezżennego, by
byli ludzie, którzy przypominają o Królestwie Bożym; by człowiek nie zanurzył
się całkowicie i bez reszty w sprawy tego
świata, by się w tym świecie nie zagubił,
a nade wszystko by nie stracił z oczu
3

www.RycerzeKolumba.com

tego, co najważniejsze – swego zbawienia. Ci nasi starsi Bracia w Zakonie są
więc dla nas przewodnikami. Pokazują
nam, jak na miarę naszych możliwości
jako członkowie Kościoła winniśmy się
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troszczyć o tych, których Bóg poprzez Wszystkie katechezy są dostępne
stan bezżenny (dziewictwo) powołuje na stronie:
do dawania w tym świecie świadectwa www.RycerzeKolumba.com
o Jego Królestwie.

Przeczytaj książkę on-line!
Seria Luke'a E. Harta
"W co wierzą katolicy?"
Tematy w serii Luke E. Hart zajmują się sprawami takimi jak wiary, Bóg, Jezus Chrystus
i zmartwychwstanie ciała.
www.rycerzekolumba.com/polska/index.php/inne/w-co-wierza-katolicy.html

Zaproszenie dla Kapelanów
Praktyka minionych lat pokazała, że
te spotkania są okazją do omówienia
najistotniejszych zadań i celów na najbliższy rok, oraz wypracowania dobrych
praktyk pomocnych w pracy na co
dzień.

Zacni Kapelani Rad Lokalnych,
W imieniu Kapelana Stanowego
księdza dr. hab. Tomasza Kraja oraz ks.
kan. Wiesława Lenartowicza - Kapelana
d/s Programowych i Rozwoju Duchowego Rad Lokalnych gorąco zapraszam na
spotkania półroczne.
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kapelani-wspolpraca @ rycerzekolumba.com
Na informacje o wybranym terminie
czekamy do 15 września.

Delegat Rejonowy oraz Wielki Rycerz służą swoją pomocą. W najbliższym
Już dziś zapraszamy Księży na to
czasie zostanie przesłany ramowy prospotkanie w wybranym
terminie
gram z uwzględnieniem obszarów temai miejscu. Każde ze spotkań rozpocznie
tycznych, poruszanych w czasie spotkasię o godz. 10:00 i potrwa ok. 4 godzin
nia.
22.09 2015 Radom
Z rycerskim pozdrowieniem
24.09.2015 Piekary Śląskie
25.09.2015 Rzeszów
Vivat Jezus!
29.09.2015 Ciechocinek
30.09.2015 Radom
Jan Malik
Potwierdzenie wybranego miejsca Dyrektor d/s Współpracy z Kapelanami
proszę kierować na adres e-mail:
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Doroczne Sprawozdanie Najwyższego Rycerza
Najwyższy Rycerz przemawiał do
społeczności składającej się z 95-ciu
arcybiskupów i biskupów ( w tym 11-tu
kardynałów), ogromnej rzeszy Księży
i około 2 000 członków Zakonu Rycerzy
Kolumba i ich rodzin z całej Ameryki
Północnej i Środkowej, Karaibów, Afryki, Azji i Europy.

W swoim dorocznym sprawozdaniu
- wygłoszonym na 133 Najwyższej Konwencji Zakonu Rycerzy Kolumba w Filadelfii - Najwyższy Rycerz Carl Anderson
ogłosił rekordowe poziomy osiągnięć
rycerskich w minionym roku. Są to:
przekazane donacje w wysokości 173
milionów dolarów i przepracowane godziny pracy wolontariatu rycerskiego,
których wielkość przekracza 71,5 miliona godzin.
Rycerze Kolumba ustanawiając nowy rekord działalności charytatywnej,
nadal cieszą się z liczebnego rozwoju
członkostwa, notując jego wzrost już
43-ci rok z rzędu. Ogólna liczba braci
Rycerzy wynosi na dzień dzisiejszy
1 883 598 mężczyzn.
Na wstępie swojego sprawozdania
Najwyższy Rycerz oficjalnie ogłosił motto tegorocznej konwencji, które brzmi:
"Obdarzeni przez Stwórcę Życiem
i Wolnością".
"Motto to jest odpowiednio dobrane, ponieważ spotykamy się
w Filadelfii, mieście bogatym w historię
katolicką" - powiedział Najwyższy Rycerz Carl Anderson na wstępie swojego
wystąpienia.
"Moi Bracia Rycerze, już po raz piętnasty wypełniam swój obowiązek jako
Najwyższy Rycerz, zdając Wam sprawozdanie z dokonań naszego Zakonu
na przestrzeni ostatniego roku. Dzisiaj
mogę powiedzieć Wam, że Rycerze Kolumba nigdy nie byli silniejsi i bardziej
istotni".
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"Nasze parafie i społeczności mają
się dzisiaj lepiej w związku
z działalnością prawie 1,9 mln naszych
członków" - powiedział Najwyższy Rycerz Anderson, odnosząc się do rekordowych wielkości kwot przekazanych
w donacjach na cele charytatywne oraz
ogromu godzin pracy wolontariackiej "Budujemy lepszy świat, rada za radą".

Uchodźcom Chrześcijańskim Rycerzy
Kolumba, który do tej pory przekazał
już ponad 3 miliony dolarów na pomoc
chrześcijanom w Syrii i Iraku.
"Nasze dolary zapewniają schronienie i opiekę medyczną" - powiedział
Najwyższy Rycerz. "Ale możemy zrobić
więcej. Dzisiaj ogłaszam, że Rycerze
Kolumba podwoją swoje wysiłki, by
nieść pomoc tym ofiarom. Rozpoczniemy nową kampanię informacyjną, aby
wydobyć na światło dzienne zbrodnie
przeciwko ludzkości. Jest to czas, aby
powiedzieć wreszcie prawdę o tym, co
dzieje się z chrześcijanami".
Najwyższy Rycerz zwrócił się do
wszystkich uczestników Konwencji
z prośbą o wspólną modlitwę i o to, aby
wysoko podnieśli wręczone im Krzyże
z drzewa oliwkowego, na znak solidarności z prześladowanymi chrześcijanami.

Carl Anderson poinformował również, że Rycerze rozpoczną współpracę
z grupą charytatywną “Woda” w celu
budowy 20 nowych czystych studni
Zauważył on również, że Rycerze w Afryce.
Kolumba odnotowali imponujący
wzrost członkostwa, w tym także na
"Jak powiedział nam jeden ksiądz
swoich nowych terytoriach, takich jak afrykański, gdy usłyszał o naszej inicjaPolska, Ukraina, Litwa i Korea Połu- tywie, "Woda to życie, i dziękuję Rycedniowa.
rzom Kolumba za pomoc w przekazywaniu nam tego cennego daru życia‘" "Większość braci Rycerzy powiada, powiedział Najwyższy Rycerz.
że wstąpili w szeregi Zakonu Rycerzy
Kolumba za pośrednictwem członka
Omawiając program ubezpieczeniorodziny lub przyjaciela" - powiedział wy Zakonu, Najwyższy Rycerz AnderNajwyższy Rycerz Anderson."Mimo son poinformował, że łączna suma aktego, zbyt mało Rycerzy obecnie prosi tywów ubezpieczeniowych wynosi obeckogoś do przyłączenia się do nas. Każdy nie 99 mld dolarów. Jest to kwota, któz nas musi więc podjąć dodatkowy wysi- ra zwiększyła się dwukrotnie w ciągu
łek, aby przekazać korzyści płynące ostatnich 12 lat. Podał także informaz członkostwa większej liczbie Katoli- cję, że program ubezpieczeniowy Zakoków. Dzisiaj proszę każdego brata Ryce- nu uzyskał najwyższą notę A++
rza, aby zrekrutował przynajmniej (Wyśmienita) już 40-ty rok z rzędu od
trzech nowych członków w tym roku". agencji ratingowej AM Best.
Najwyższy Rycerz Anderson podkre- Źródło: www.kofc.org
ślił także znaczenie Funduszu Pomocy

5

www.RycerzeKolumba.com

My nie szukamy mężczyzn idealnych.
My szukamy mężczyzn dobrych, którzy chcą być lepszymi i dajemy im
możliwość stania się Najlepszymi!
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twarzach zagości uśmiech i zapewnimy
im tak cenne dla każdego człowieka
poczucie bezpieczeństwa. Rozejrzyjmy
się wokół siebie. Z pewnością obok nas
są mężczyźni, którzy chcą czynić dobro
- ale nie mają na to pomysłu i możliwości. Stwórzmy im taką możliwość, zaprośmy ich do pomocy przy naszych
programach - a sami stwierdzą, że jest
to świetny sposób na spędzenie czasu
i wspaniała okazja do stania się lepszym
człowiekiem.

Aby docenić Rycerzy, którzy swoją
postawą i działaniem przyczynili się do
wzrostu członkostwa w swoich Radach,
Polska Rada Stanowa wdrożyła - na
Niech te słowa Najwyższego Rywzór braci z Ameryki - program o nacerza Carla Andersona będą naszym
zwie „Nagroda Błyszczącej Zbroi”. Tę zamottem przewodnim.
szczytną nagrodę może otrzymać każdy
Rycerz, który w pierwszym roku swojeMiniony Rok Bratni był dla naszej go członkostwa:
jurysdykcji owocny w dziedzinie programowej i członkowskiej. 33 Rady uzyska- • będzie uczestniczył przynajmniej
ły status Najwybitniejszej Rady, 7 Rad w trzech programach swojej Rady,
uzyskało Nagrodę im. McGivneya, a 15 • będzie uczestniczył w co najmniej
trzech zebraniach statutowych Rady,
Rad zdobyło Nagrodę im. Kolumba.
• zachęci i poleci przynajmniej jednego
Pozyskaliśmy 633 nowych Braci nowego członka do Rady.
oraz powstało 11 kolejnych Rad.
Zacni Bracia!
Brawo! Jest to wspaniałe świadectwo tego, że nasz Zakon w Polsce rozwija się i z roku na rok czynimy coraz więcej dobra. Wszystkie dzieła, które przyczyniły się do zdobycia tych zaszczytnych nagród, oraz te, które codziennie
ukazują się na naszej stronie internetowej, można było wykonać dzięki ludziom: rycerzom i ich rodzinom, którzy
poświecili swój czas i energię na czynienie dobra. Sami widzicie, jak dużo już
zostało zrobione, jak wielu ludzi potrzebujących otrzymało od nas pomoc, ile
dzieci cieszyło się ze wspaniałych wakacji. Wyobraźmy sobie w takim razie jak
dużo uczynimy, gdy będzie nas więcej.
Jeśli każdy z nas zaprosi w tym roku
chociaż jednego dobrego mężczyznę,
uczynimy dwa razy więcej dzieł, niż
w tak wspaniałym roku ubiegłym. Pomożemy następnym setkom ludzi
w potrzebie, zapewnimy kolejnym dzieciom radosne wakacje i sprawimy, że
chociaż przez te kilkanaście dni na ich
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Dzisiaj przedstawiam pierwszego laureata
nagrody Błyszczącej
Zbroi
w bieżącym Roku Bratnim, któremu
- z wielką przyjemnością - miałem zaszczyt wręczyć ją osobiście. Jest to Zacny Brat Jerzy Skowera – członek Rady
16165 im. Św. Alojzego Rojone w Ostojowie.
Zacni Wielcy Rycerze!
Z pewnością w Waszych Radach są
Rycerze, którzy zasługują na taką nagrodę. Proszę o informacje na adres
e-mail:
czlonkostwo@rycerzekolumba.com,

Ponadto podaję jeszcze listę Rad, które
w Roku Bratnim 2014/2015 osiągnęły
100% i więcej założonych przyjęć.
Vivat Jezus!
Roman Hawliczek
Dyrektor ds. Członkostwa
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
Rady, które osiągnęły co najmniej
100% założonego wzrostu członkostwa:
NR RADY | MIASTO | PROCENT

15416 Chmielnik 1750
15726 Dębica 1275
15160 Ruda Śląska 650
16100 Tarnów 550
15820 Lębork 425
15117 Gdańsk 400
15195 Opoczno 400
15520 Brodnica 400
15947 Milicz 350
15299 Suchedniów 312
15527 Słupsk 300
15652 Łomża 300
16014 Ciechocinek 300
15915 Tarnów 275
15015 Starachowice 250
15588 Dobrzechów 250
15856 Szczecin 250
14955 Częstochowa 228
14000 Kraków 222
15268 Rzeszów 220
14004 Radom 211
15216 Radom 200
15219 Poznań 200
15281 Skarżysko-Kościelne 200
16015 Zduńska Wola 200
15649 Ruda Śląska 175
15814 Radom 175
15894 Starachowice 175
14332 Lublin 150
14983 Tychy 150
15267 Tomaszów Lubelski 150
15440 Zamość 150
15708 Wejherowo 150
16105 Wrocław 150
15500 Wodzisław Śląski 125
16165 Ostojów 125
15078 Toruń 100
15631 Pionki 100
15672 Częstochowa 100
16101 Włoszczowa 100

aby rozpocząć procedurę nadania odznaki.
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Już nie
w katakumbach…
Wiersz poświęcony
„Rycerzom Kolumba”
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„Ja jestem prawdziwym krzewem innych ludów, jak oddawać Jemu cześć
w duchu i prawdzie, jak odpowiadać na
winnym”
„ja jestem krzewem winnym
– wy latoroślami”

W Starym Testamencie oraz literaturze żydowskiej Izrael jest przedstaDziś z łaski Pana, za niebios sprawą
wiony jako krzew winny bądź winnica
Z nowym wyzwaniem się zmierzę
np.: „Izrael był jak dorodny krzew winny,
Z ceremonialną, sekretną oprawą
przynoszący wiele owoców” (Oz 10,1), „Ja
Zostałem „Kolumba Rycerzem”
zasadziłem ciebie jako szlachetną latorośl
Przodkowie Rycerzy, przed ponad wiekiem winną, tylko szczep prawdziwy” (Jr 2,21)
Zaklinali: bądź w pełni człowiekiem
albo „Wyrwałeś winorośl z Egiptu, wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś” (Ps 80,9),
Miłosierdzie, przykład osobisty
„Winnicą Pana Zastępów jest dom IzraSą w Zakonie gwarancją sukcesu
ela” (Iz 5,7). Żydzi odczytywali to jako
To nie koniec, Bracia tej listy
akt wybraństwa spośród innych naroLojalność wobec wiary bezkresu
dów jako szczególną przynależność do
I niezwykła dobroci siła
Boga, gdyż właścicielem winnicy bądź
Co Rycerzom przetrwać pozwoliła
ogrodnikiem, który zasadził winorośl
jest sam Pan.
O, genialny Mc Givney – księże
Co w podziemiach Maryi kościoła
U proroków dość często widzimy, że
Wykrzyczałeś światu swe orędzie…
Izrael nie spełnia oczekiwań Boga po2 miliony Rycerzy dziś woła…
przez swoje grzechy i niewierność. CzyŻe potrzebne to było wezwanie
tamy w dalszej części drugiego wersetu
Dziś świat cały odpowiedział na nie
Jeremiasza:
„Przez oceanu ruchome płaszczyzny”
(Za Norwidem powtórzę słowa)
Do naszej skołatanej Ojczyzny
Dotarła ta prawda, tak nowa…
I dzisiaj, już nie w katakumbach
Czczą Chrystusa „Rycerze Kolumba”
Władysław Janusz Obara
Starachowice, 26 sierpnia 2015 r.

Wakacyjne
zamyślenia

„Zmieniłaś się w dziki krzew, zwyrodniałą
latorośl”. A poprzez Izajasza Bóg skarży się
„Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody” - Iz 5,4.
„Oczekiwał On tam sprawiedliwości,
a oto rozlew krwi i prawowierności,
a oto krzyk grozy” Iz 5,7.
Jezus nawiązując do symbolu winnego krzewu mówi „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym”. Używając
zwrotu „Ja jestem” odsłania przed słuchaczami swoją tożsamość – to kim jest:
ostatecznym, pełnym wypełnieniem
obietnic Starego Przymierza. Ja jestem
prawdziwym krzewem winnym oznacza, że Jezus w pełni utożsamia się
z narodem wybranym, jest jego członkiem.

Jego miłość całym swym jestestwem.
Całe życie Jezusa – Jego czyny, przepowiadanie, a przede wszystkim jego męka i śmierć były czynieniem chwały Ojca, pełnieniem Jego woli. Dopełnieniem
stwierdzenia: „Ja jestem prawdziwym
krzewem winnym” jest oświadczenie: „Ja
jestem krzewem winnym, wy latoroślami”.
Uczniowie słysząc to rozumieli, że sami
z siebie nie mają życia. Życie mają
w sobie ci, którzy trwają w Chrystusie.

Dla Żydów źródłem egzystencji, samym życiem jest Bóg. Skoro więc Jezus
Chrystus jest dawcą życia, to znaczy, że
jest Bogiem. Czytając tekst o latorośli
oraz wypowiedzi św. Pawła (1 Kor 6,15
i 12,12-27, Rz 12,5; Ef 1,22; 4,4-12; Kol
1,18.24; 2,19) widzimy jedność Chrystusa z Kościołem. Św. Paweł określa
Chrystusa jako Głowę, a Kościół jako
Ciało, które razem stanowią jeden organizm. Nie ma Kościoła bez Chrystusa
i nie ma Chrystusa bez Kościoła.
Stwierdzenie „Ja jestem prawdziwym
krzewem winnym” ukazuje prawdę, że
tylko Jezus w doskonały sposób odpowiedział na miłość Ojca. Kto chce odpowiedzieć Bogu godnie na Jego miłość,
w pełni swych możliwości może to zrobić jedynie z Chrystusem, przez Chrystusa i w Chrystusie. Stąd błędna jest
teza, że nie jest ważne, w co wierzysz,
ale czy jesteś dobrym człowiekiem. Bóg
objawił w Jezusie prawdę o Sobie samym i drogę ku jej poznaniu, a zatem
warto jej szukać, odkrywać i nią podążać. Słowa o winnym krzewie i latoroślach uczą miłości do Kościoła. Nie
można kochać Jezusa i jednocześnie
lekceważyć wspólnotę wiernych. Jezus
utożsamia się (tak jak kiedyś z Izraelem) teraz z Kościołem, pomimo słabości, niedoskonałości poszczególnych
jego członków. Życie, które jest w Kościele jest tym samym życiem, które jest
w Chrystusie.

Jadąc rowerami wraz z żoną Kamą
przez winnice nad rzeką Mozelą nadziwić się nie mogłem jak na prawie pionowych zboczach uprawiana jest winna
latorośl. Rolnicy zdecydowanie odcinają
Wydaje się, że słowem kluczowym
słabe, chore i dzikie odrosty, aby latorośl wyrastająca z głównego pnia krze- w tym zdaniu jest przymiotnik prawdziwy,
g dyż
on
wyja śnia ,
że
wu wydała zdrowe, obfite owoce.
w Jezusie Chrystusie do końca wypełni- Wacław Huryn
Przypomniały mi się słowa ły się plany, nadzieje, oczekiwania Ojca
o krzewie winnym z ewangelii św. Jana. jakie pokładał w narodzie wybranym.
Bóg chciał, by Izrael był wzorem dla
Oto kilka myśli na ten temat:
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Zmarł kard. William W. Baum
tracyjny w Oświęcimiu i koncelebrował
Mszę św. w Bazylice Mariackiej
w Krakowie.
Na zebraniu Rady 16014
w dniu 10 sierpnia br. w Ciechocinku, Żródło: Kronika Światowa KofC oraz
na prośbę Kronikarza Rady, modlono „Kalendarium życia Karola Wojtyły”.
się za zmarłego Purpurata, Rycerza Kolumba IV stopnia.
Zmarłego widywał też Kronikarz na
Pielgrzymkach Św. Jana Pawła II do Zdjęcia z procesji Bożego Ciała
Polski, między innymi na Kongresie w Warszawie 25.V.1978 r.
Eucharystycznym we Wrocławiu autorstwa W.K. Jankowskiego.
w 1997 r.

Wojciech Krzysztof Jankowski, Kronikarz
Rady 16014 w Ciechocinku

23 lipca br. w Waszyngtonie odszedł
do Domu Ojca Rycerz Kolumba (od 63
lat) – Kardynał Wiliam Wakefield
Baum, poprzednik Kardynała Zenona
Grocholewskiego na stanowisku Prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego (1980-90), a przedtem arcybiskup
metropolita Waszyngtonu (1973-80).
Do 2001 r. był Penitencjarzem Apostolskim.

Uczestniczył w dwóch konklawe
w 1978 r. oraz 2005 r., na którym był
wraz z Kardynałem Ratzingerem jedynym mianowanym jeszcze przed Świętym Janem Pawłem II. Mianowany
w 1976 r. był teraz jednym z dwóch
żyjących Purpuratów, którzy kapelusz
kardynalski otrzymali od bł. Pawła VI.
W lipcu i sierpniu 1976 r. kard.
Baum gościł jako arcybiskup Waszyngtonu, Delegata Episkopatu Polski na 41.
Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Filadelfii – Kardynała Karola Wojtyłę.
Uczestniczył w procesji Bożego
Ciała w Warszawie 25 maja 1978 r. wraz
ze Sługą Bożym - Prymasem Stefanem
Wyszyńskim, czego świadkiem był obecny Kronikarz Rycerzy z Ciechocinka,
robiąc wtedy barwne przeźrocza z Procesji. Potem 26-27 maja wraz z Kard.
Karolem Wojtyłą zwiedzał obóz koncen-
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brzeg, 15249 Sosnowiec, 15391 Końskie, 15523 Czeladź, 15561 Sędziszów
Małopolski, 15622 Tomaszów Mazowiecki, 15650 Węgrzyn, 15759 Stalowa
Wola, 15767 Łańcut, 15940 Ostrów
Mazowiecka, 16128 Domaszowice.

spełniły
Wszystkie
wymogi
z Nagrody „Najwybitniejszy Rady”,
a także 300% normy wzrostu członkostwa: 15299 Suchedniów, 15527
Słupsk, 15652 Łomża, 15947 Milicz,
16014 Ciechocinek.

Nagroda „Najwybitniejszej RaNagroda „Najwybitniejszej Ra–
Poczwórna
Gwiazda
dy” przyznana Radom, które spełniły dy”
- n/w rady spełniły Wszystkie wymogi
następujące wymagania:
z Nagrody „Najwybitniejszy Rady”, a
• Doroczny Formularz nt. Bratniej
także 400% normy wzrostu członkoZacni Bracia!
Działalności (nr 1728) złożony
stwa:15117 Gdańsk, 15160 Ruda Śląw terminie
ska, 15195 Opoczno, 15416 Chmielnik.
Wakacje już za nami. Przed nami
teraz czas, kiedy należy nakreślić plany • Nagroda im. Kolumba (SP-7)
Zgodnie z zapowiedzią na łamach
na najbliższe miesiące. Służyć temu
"Zbroi" i newslettera będą co miesiąc
mają spotkania półroczne, które będą • Zgłoszenie Personelu Programu
prezentowane programy, które zostały
organizowane w wielu Rejonach. DoDziałalności (nr 365) złożony
nagrodzone i wyróżnione przez Radę
brze przygotowane plany działania
w terminie
Stanową.
przełożą się na naszą właściwą działalność w całym Roku Bratnim i wpłyną na • Nagroda im. McGivney
kondycję naszego Zakonu.
W tym miesiącu zachęcam do zapo• Rada nie może być zawieszona
znania się z dziełami Rad z Pionek
przez Radę Najwyższą za zaległe
i z Suchedniowa.
Dołóżmy wszelkich starań, aby
składki - per capita
w tym Roku Bratnim 100% Rad osiągnęło status Najwybitniejszej Rady. • Wszystkie dokumenty dot. członZacni Bracia.
Z radością przyjęliśmy informację
kostwa muszą być w biurze Rady
o nagrodach, które otrzymały Rady
W październiku czeka nas prezentaNajwyższej przed 30 czerwca
z naszej jurysdykcji. Oto one:
cja działalności Rycerzy Kolumba na
Oto wykaz Rad, które zostały nagro- Konferencji Episkopatu Polski. ChcieliNagroda im. McGivneya - przy- dzone: 14332 Lublin, 15078 Toruń, byśmy przygotować film prezentujący
znawana Radom, które w danym Roku 15267 Tomaszów Lubelski, 15440 Za- nasze dzieła. Zwracam się do Was BraBratnim uzyskają wzrost liczby człon- mość, 15500 Wodzisław Śląski, 15631 cia z prośbą o udostępnienie materiaków co najmniej o 7%, lecz nie mniej niż Pionki, 15649 Ruda Śląska, 15672 Czę- łów multimedialnych, które posiadacie,
3 członków:
stochowa, 15894 Starachowice, 16101 a które mogą zostać użyte w tym filmie.
W tej sprawie proszę o kontakt na adres
Włoszczowa, 16165 Ostojów.
e-mail: programy@rycerzekolumba.com
14983 Tychy, 15219 Poznań, 15708
Wejherowo, 15814 Radom, 15820 LęNagroda „Najwybitniejszej Ra- do dnia 13 września.
bork, 15856 Szczecin, 16105 Wrocław. dy” – Podwójna Gwiazda - n/w Rady
Kolejny raz informuję także, że każspełniły
Wszystkie
wymogi
Nagroda im. Kolumba - przyzna- z Nagrody „Najwybitniejszy Rady”, dy rycerz może otrzymywać newsletter
wana jest Radom, które przeprowadziły a także 200% normy wzrostu członko- Pionu Programowego. Warunkiem jest
co najmniej cztery akcje w ramach dzia- stwa: 14000 Kraków, 14004 Radom, przysłanie na adres prograłalności na rzecz Kościoła, społeczności, 14955 Częstochowa, 15015 Starachowi- my@rycerzekolumba.com imienia i nazwiska oraz numeru członkowskiego.
rady, rodziny, młodzieży i obrony życia: ce, 15216 Radom.
14001 Ludźmierz, 14023 Starachowice,
Krzysztof Zuba
14577 Skarżysko-Kamienna, 15142
Nagroda „Najwybitniejszej Ra- Dyrektor ds. Programowych
Ostrowiec Świętokrzyski, 15239 Tarno- dy” – Potrójna Gwiazda - n/w Rady

Konta w domenie rycerzekolumba.com
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.
Zlecenie na założenie konta dla Wielkiego Rycerza musi być przesłane przez Delegata Rejonowego z konta rycerskiego. W mailu określa on prywatny adres Wielkiego
Rycerza, na który jednorazowo zostaną wysłane parametry dostępu do nowego konta.
Informacje techniczne są na stronie www.rycerzekolumba.com/tech
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Kącik misyjny
Zacni Bracia,
W lipcu obchodziliśmy XVI Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa
z udziałem MIVA Polska, którego hasłem było: Niesiemy Chrystusa na peryferie świata.
Akcja św. Krzysztofa - jest to apel,
z którym MIVA Polska zwraca się do
kierowców i użytkowników pojazdów
mechanicznych, aby jeździli ostrożnie
i bezpiecznie, a w duchu wdzięczności
Bogu za bezpieczne podróże złożyli
1 grosz za 1 kilometr bezpiecznej jazdy
na środki transportu dla polskich misjonarzy i misjonarek.

syjnych". Szczegóły akcji dostępne są na (124 os.) oraz Kazachstanie (114 os.).
stronie: www.kofc.pl/przek/20150905
Biorąc pod uwagę całe kontynenty, najwięcej Polaków pełni posługę misyjną
Dla lepszej orientacji przedstawiam w Afryce, następnie w Ameryce Południowej, Azji, Oceanii, a najmniej
misje w statystyce:
w Ameryce Północnej. Najliczniej repreObecnie w 97 krajach misyjnych zentowane na misjach męskie zgromapracuje 2065 misjonarzy z Polski. Po- dzenia zakonne to Werbiści, Franciszkanad połowę z nich to księża i bracia za- nie, Salezjanie, Pallotyni, Redemptorykonni, którzy służą głównie ści oraz Misjonarze Oblaci OMI. Siostry
w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Drugą zakonne najchętniej podejmujące posługrupę pod względem liczebnym stano- gę misyjną to Franciszkanki Misjonarki
wią siostry zakonne pracujące przeważ- Maryi, Służebnice Ducha Świętego, Słunie na Czarnym Lądzie. Najwięcej księży żebniczki Starowiejskie oraz Elżbietanfidei donum pracuje w Ameryce Połu- ki. Księża fidei donum oraz osoby
dniowej. Na misje wyjeżdżają również świeckie najczęściej wyjeżdżają na misje
polscy misjonarze świeccy, których na z diecezji tarnowskiej, katowickiej
i przemyskiej.
całym świecie jest obecnie 61.

Vivat Jezus!
Weź udział w Akcji św. Krzysztofa
Najwięcej polskich misjonarzy prai podziękuj Panu Bogu za bezpiecznie
cuje w Brazylii (260 os.), Boliwi (128 Rafał Szczypta
przejechane kilometry. Pomóż polskim
os.), Kamerunie (124 os.), Argentynie Koordynator ds. Misji
misjonarzom w zakupie pojazdów mi-

Ciekawa propozycja
Program
Modlitwy Różańcowej
Piątej Niedzieli
Rada Najwyższa Rycerzy Kolumba
ma przyjemność ogłosić rozpoczęcie
nowego programu w obszarze działalności na rzecz Kościoła: programu
„Modlitwy Różańcowej Piątej Niedzieli”.
Celem programu jest promowanie
wspólnej modlitwy rodzin i wszystkich
parafian podczas nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, poprzez odmawianie różańca w piątą niedzielę, w miesiącu, w którym taka niedziela występuje.

wysyłając e-mail na adres informa5. Sprawozdanie z programu dla
cja@kofc.org
Rady Najwyższej należy zamieścić na
formularzu sprawozdawczym programu
2. Skontaktować się z miejscowym „Modlitwy Różańcowej Piątej Niedzieproboszczem, by uzyskać zezwolenie na li” (nr 10243) i na wniosku ubiegania się
przeprowadzenie nabożeństwa różańco- o Nagrodę im. Kolumba (SP-7).
wego przed lub po Mszy św. w weekend,
na który przypada 5-ta niedziela miesiąca.
3. Załączyć do biuletynu parafialnego listę, na którą będą wpisywać się
parafianie, którzy chcą wziąć udział
w nabożeństwie. Pozwoli to ocenić stopień zainteresowania akcją.

4. Wzbudzić zainteresowanie wiernych. W tym celu można użyć komunikatu prasowego, by przesłać go do lokalnych gazet i rozgłośni radiowej. KomuBy program „Modlitwy Różańcowej nikat powinien być na papierze firmoPiątej Niedzieli” w waszej parafii odniósł wym z nagłówkiem Rady. Należy go
przesłać lub dostarczyć wraz z plikiem
sukces, Rada powinna:
graficznym logo redaktorom gazet
1. Zamówić zestaw do programu i radia.
„Modlitwy Różańcowej Piątej Niedzieli”,

Jakie należy podjąć kroki, by
przeprowadzić program
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Pro-life
W polskiej oświacie
- Dobre wychowanie seksualne

Klasyfikacja ta była stosowana m. in.
w amerykańskim systemie oświaty
przez prezydenta Georga Busha Jr. oraz
przez Radę Europy. Prezydent G. Bush
Jr. popierał i finansował ze środków
federalnych tylko edukację seksualną
typu A.

W mediach podejmowana jest tematyka edukacji seksualnej w polskiej
szkole. Często pojawiają się głosy, jakoby w polskim systemie oświaty nie realizowano edukacji seksualnej młodzieży, Porównanie wyników edukacji
co miałoby powodować negatywne
w Polsce, Szwecji
skutki dla samej młodzieży i dla całego
i
Wielkiej Brytanii
społeczeństwa. Postuluje się wprowadzenie do polskiej oświaty edukacji sekWprowadzone do polskiego systemu
sualnej typu B. Tymczasem w Polsce –
oświaty
w 1998 roku „Wychowanie do
dzięki realizowanej od wielu lat edukacji
życia
w
rodzinie” odpowiada edukacji
seksualnej typu A – obserwujemy na tle
seksualnej
typu A. Zmiany w podstawie
krajów Europy Zachodniej:
programowej „wychowania do życia
• najniższą liczbę zajść w ciążę na
w rodzinie”, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
1000 nastolatek,
w 2008 roku, nie zmieniają zasadniczo
• najniższą liczbę aborcji na 1000
dotychczas realizowanej edukacji seksunastolatek,
alnej typu A. Szwecja jako pierwszy kraj
w Europie, już w 1955 r., wprowadziła
• najniższe wskaźniki zakażeń HIV
demoralizującą, niszczącą młodzież
i zachorowań na AIDS.
edukację seksualną typu B, Wielka BryDwa zasadnicze typy edukacji tania w 1993 r. W Wielkiej Brytanii żyje
około 1,9 mln dziewcząt w przedziale
seksualnej: A i B
wiekowym 15-19 lat, w Polsce około 1,1
W dyskusjach, poza nielicznymi wy- mln, w Szwecji 0,26 mln.
jątkami, nie podaje się definicji edukacji
seksualnej. W literaturze przedmiotu
oraz w praktyce agend oświatowych
(np. w USA) znana jest klasyfikacja
i odpowiadające jej definicje dwóch zasadniczych typów edukacji seksualnej,
podane przez Amerykańską Akademię
Pediatrii:
•

typ A – wychowanie do czystości
(abstynencji seksualnej), bez propagowania i rozdawania nieletnim
antykoncepcji (abstinence-only sex
education, chastity education),

•

typ B – biologiczna edukacja seksualna (biological sex education).
Uczy się młodzież tylko biologii
i fizjologii, bez wymagań etycznych.
Promuje się i rozdaje nieletnim
(nawet 11-letnim) środki antykoncepcyjne, a nawet wczesnoporonne.
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antykoncepcji, a 30 proc. w ciągu roku
zaraża się chorobą przenoszoną drogą
płciową (Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine,1995, 149, 9).

Dobre wychowanie seksualne
Oceniając pozytywnie dotychczasowe wyniki naszego wychowania seksualnego (edukacji seksualnej typu A), trzeba podkreślić potrzebę dalszego doskonalenia tego systemu i konieczność zablokowania prób wprowadzenia do naszych szkół demoralizującej, niszczącej
młodzież edukacji seksualnej typu B.
Opracowali
dr hab. Jadwiga Wronicz
dr inż. Antoni Zięba
Kraków, maj 2015 r.

To rodzice mają prawo do decydowania o wychowaniu dzieci
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ (1948): Art. 26 ust. 3. Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze nauczania, które ma być dane ich
dzieciom.

Antykoncepcja jest nieskuteczna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Dane dowodzą, że masowe rozdawanie w szkołach środków antykoncepcyjnych dla chłopców i dziewcząt nie eliminuje problemu nieplanowanych ciąż
i aborcji oraz chorób przenoszonych
drogą płciową u nieletnich. Dzieje się
tak, ponieważ środki antykoncepcyjne
mają wysoką zawodność zwłaszcza
wśród młodzieży. Amerykańskie badania przeprowadzone na ponad 10 tys.
kobiet wykazały, że wśród niezamożnych nastolatek, mieszkających z partnerem, stosujących pigułkę hormonalną
48,4 proc. zaszło w ciążę w ciągu badanego roku, a wśród stosujących prezerwatywy 71,9 proc. (Family Planning
Perspectives, 1999, 31, 2). Z innych
badań wynika, że 50 proc. nastolatków
zamieszkujących razem doświadcza
zawodności w ciągu roku stosowania

(1997):
Art. 48 ust. 3. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno
uwzględniać stopień dojrzałości dziecka,
a także wolność jego sumienia i wyznania
oraz jego przekonania.
Art. 53 ust. 3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania
i nauczania moralnego i religijnego zgodnie
ze swoimi przekonaniami.

PS. Zachęcamy do gratisowego skorzystania z dwóch monotematycznych numerów
miesięcznika Wychowawca dostępnych na
stronie internetowej www.wychowawca.pl
„To idzie gender” (5/2013)
i ”Edukacja seksualna typu A” (9/2012).
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Nagrodzone programy
- prace murarskie - /wapno, cement,
gips/ - zużyto 120 kg materiałów
Wyróż nienie
–
Ra da
15299 - wymiana 7 okien, oraz 2 szt. drzwi
w Suchedniowie
wejściowych do plebani
- prace stolarskie - wymiana 12 m2 pod„Prace porządkowe i remont plebani łogi
kapelana ks. Roberta”
- ułożenie 12 m2 glazury w kuchni (na
ścianie i podłodze/
Prace podjęte przez rycerzy miały na - naprawa i uszczelnienie komina
celu:
i dachu (użyto 12 m2 papy)
- remont plebani i przygotowanie jej do
zamieszkania
Prace porządkowe :
- uporządkowanie obejścia gospodar- - wykarczowanie drzew, krzaków
stwa tj. wykarczowanie krzaków, wycin- i krzewów, rozbiórka płotów i wykoszeka drzew
nie bujnej trawy oraz porąbanie drzewa.
- wymianę podłogi w kościele parafialnym.
Całość prac pochłonęła około 1500
godz. przepracowanych. Przeznaczono,
W pracach brało udział 25 rycerzy. Pra- bądź pozyskano wykorzystane materiacowali od sierpnia do grudnia. Przepra- ły na kwotę około 20.000 zł. Całość
cowali łącznie około 1500 godz.
projektu jest oszacowana na kwotę około 35.000 zł.
Na prace remontowe złożyło się:
- malowanie - zużyto 160 litrów farby,
Działalność na rzecz Rady
- ocieplenie stropu plebani - zużyto 120
2
I miejsce – Rada 15631 w Pionkach
m waty ociepleniowej,

Działalność na rzecz Kościoła

Filmoteka
rycerska

„GRILL RYCERSKI”
Celem akcji było:
-integracja rodzin rycerskich
-promowanie naszego zakonu wśród
znajomych i przyjaciół
-miłe spędzenie czasu na łonie natury
Grille organizujemy co roku, po procesji Bożego Ciała. Spotykamy się
w gronie rodzin rycerskich i naszych
znajomych oraz przyjaciół.
Służy to większej integracji naszej
rady, naszych rodzin, a także staramy
się zaprezentować rycerstwo przed znajomymi. Spotkania te cieszą się dużym
zainteresowaniem, ponieważ zawsze
panuje atmosfera rodzinna, stół jest
sowicie zaopatrzony, a dla dzieci organizowane są zabawy i konkursy.

(W/w programy zostały przedstawione na
podstawie zgłoszeń przesłanych do nagród
stanowych)

Materiał
dla lektora

W tym miesiącu zachęcam do promowa(i nie tylko)
nia, a przede wszystkim do wybrania się
do kina (najlepiej całymi rodzinami), W tym miesiącu zachęcam do wysłuchaaby obejrzeć film "Pilecki". Gorąco po- nia cyklu audycji – wykładów
dr Wandy Półtawskiej w związku
lecam.
z ogłoszeniem roku 2015 Rokiem św.
Jana Pawła II. Dostępne są one na stroZwiastun filmu:
nie:
www.kofc.pl/przek/20150905a
www.kofc.pl/przek/20150905b
Opracowanie: Krzysztof Zuba
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Kalendarium historyczne - wrzesień
Koronka na ulicach miast i wsi
28 września 2014 roku Rycerze Kolumba z Rady 15500 odpowiedzieli na wezwanie "Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach Miast i Wsi". Razem ze
swoim Kapelanem Rady ks. Stanisławem Czempka uczestniczyli w procesji,
by na jej zakończenie złożyć znicz pod
Krzyżem ufundowanym i wykonanym
przez Rycerzy Kolumba z Rady z Wodzisławia Śląskiego.

Pielgrzymka Szlakiem
św. Jakuba
W sobotę, 28 września 2013 Rycerze
Kolumba Rady sosnowieckiej po raz
kolejny wędrowali zagłębiowskim szlakiem VIA REGIA – tym razem na odcinku Będzin-Grodziec - Rogoźnik - Siemonia – Sączów. Na zakończenie wyprawy
w Sączowie, przy parafii św. Jakuba,
otwarte zostało pierwsze w Polsce niekomercyjne schronisko dla pielgrzymów
wędrujących Drogami św. Jakuba.

Piknik w Ostojowie

Rycerze Kolumba
odnawiają Krzyż

W sobotę 20 września 2014 roku Rycerze Kolumba z Parafialnego Okrągłego
Stołu parafii świętego Alojzego Orione
w Ostojowie, działającego przy Radzie
15299 w Suchedniowie, już po raz
czwarty zorganizowali Piknik Rodzinny
pod nazwą „Dzień Pieczonego Ziemniaka”.

W piątek 13 września 2013, w wigilię
Podwyższenia Krzyża Świętego, odbyła
się uroczystość przeniesienia i postawienia odrestaurowanego Krzyża przy
ul. Nowoursynowskiej na warszawskim
Ursynowie. W uroczystości wzięły
udział władze Dzielnic Wilanów, Ursynów, Rycerze Kolumba z Warszawy,
Łomianek oraz ze Starachowic, zaproPielgrzymka
szeni goście oraz licznie przybyli mieszdo Matki Bożej Uśmiechniętej kańcy. Krótką modlitwę i rozważania
poprowadził ksiądz Kardynał Kazimierz
W niedzielę 14 września 2014 roku odNycz.
była się pielgrzymka do Matki Bożej
Uśmiechniętej w Pszowie, w której liczRodzinne spotkanie Rycerzy
nie uczestniczyli bracia z Rady z Wodziw Wodzisławiu
sławia.

z Okrągłym Stołem z Gorzyc, zorganozowała rodzinne spotkanie Rycerzy Kolumba przy rożnie, kawie i ciastku.

Rowerami do Matki Bożej
Rycerze Kolumba z Rady nr 15281 im.
Przenajświętszej Trójcy udali się na pielgrzymkę rowerową wraz z rodzinami
oraz księdzem Andrzejem do Matki
Boskiej Wychowawczyni do Czarnej
koło Stąporkowa.

Nawiedzenie figury
św. Michała Archanioła
W środę, 11 września 2013 roku, Parafia p.w. Chrystusa Króla w Tarnobrzegu
przeżywała nawiedzenie figury św. Michała Archanioła z Groty Objawień
z Góry Gargano (Włochy). O godz.
20:00 wyruszyła w kierunku klasztoru
OO. Dominikanów pod przewodnictwem Księdza Proboszcza procesja parafian ze świecami, z modlitwą i śpiewem by obok budynku Komendy Miejskiej Policji na ulicy 1 Maja powitać figurę św. Michała Archanioła, niesioną
przez Rycerzy Kolumba oraz towarzyszących jej licznie wiernych z Ks. Prałatem Michałem Józefczykiem, pomysłodawcą i organizatorem peregrynacji.

Rada Rycerzy Kolumba nr 15500
z Wodzisławia Śląskiego wraz

Podziękowanie
W imieniu Małżonki zmarłego Brata Włodzimierza Łukomskiego, składam serdeczne
podziękowanie wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej, za zamówione
Msze Święte, jak również tym, którzy przesyłali wyrazy współczucia i łączyli się w modlitwie
o Życie Wieczne dla zmarłego Włodzimierza.
Szczególne podziękowanie kieruję do Sekcji Polskiej Rady Najwyższej RK, Rady Stanowej
Rycerzy Kolumba w Polsce, oraz Korpusu Stopnia Patriotycznego.
Wszystkim, za Wszystko serdeczne Bóg Zapłać!
Stanisław Dziwiński
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Niestety czasy są takie iż na każdym
kroku nasze dzieci narażone są na demoralizację. Wielokrotnie pisałem
o negatywnym wpływie liberalnych mediów promujących rozwiązłość w swoich
programach lub filmach co przekłada
się później na myślenie zwykłych ludzi.
Wiara rodzi się ze słuchania, niestety
upadek moralny także ma przyczynę
w słuchaniu i oglądaniu, dlatego musimy na tym polu walczyć o przyszłość
naszych dzieci.
Bracia Rycerze
Rozpoczyna się nowy rok szkolny.
To czas abyśmy jako aktywni ojcowie
włączyli się w edukację naszych dzieci
poprzez wspomaganie ich w nauce w
domu i w szkole. Apeluję, żebyśmy
zgłaszali się do Rad rodziców i do trójek
klasowych co nam pozwoli czuwać nad
wychowaniem naszych dzieci.

dziesiąt lat tradycyjna katolicka, wielodzietna rodzina przestała istnieć. Więcej o tej sprawie można przeczytać na
stronie www.stopdeprawacji.pl

Bracia Rycerze organizujmy się
w obronie świętych wartości katolickiej
rodziny. Niech w tym roku w tym celu
posłuży nam rycerski program Rodzina
Miesiąca i Rodzina Roku. Będę, począwszy od września, kontaktował się
z Wami mailowo w sprawie zachęcenia
do włączenia się do tego programu tak,
Dobrym przykładem jest warszaw- aby nasze grono aktywnych ojców stale
ska manifestacja STOP DEPRAWACJI się poszerzało.
NASZYCH DZIECI przeciwko planom
MEN zmiany podstawy programowej
zajęć szkolnych "Wychowanie do życia
w rodzinie”. Chcą znów za nas decydoVivat Jezus
wać o najintymniejszych sprawach naszych dzieci, za pomocą seksedukato- Witold Wielgos
rów ich deprawować tak aby za kilka- rodzina@rycerzekolumba.com

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 1200 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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