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Prześlij materiały 
do nowego numeru 

Prosimy o przesyłanie materia-
łów do kolejnego numeru. 
 

Do tekstu prosimy załączać 
jedno zdjęcie o wyższej rozdziel-
czości (w przeciwieństwie do 
materiałów przesyłanych do 
publikacji w serwisie interneto-
wym, gdzie może być więcej zdjęć 
i powinny mieć szerokość 1200 
pikseli). 

Materiały do Biuletynu proszę 
przesyłać na adres e-mail: 
zbroja@rycerzekolumba.com 
 
Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skracania i poprawiania prze-
słanych materiałów! 

ZBROJAVI Konwencja Stanowa w Polsce 

Komunikat nr 1 

Zacni Bracia Rycerze Kolumba, 
 
Z ogromną radością informuję, że VI Konwencja Stanowa w Polsce, odbędzie 
się w dniach 22-23 kwietnia 2016 roku w Łomży. 
 
Powołuję jednocześnie Komitet ds. Organizacji w składzie: 
- Piotr Ropel - Kustosz Stanowy, Koordynator przygotowań i przebiegu 
- Zbigniew Brzózka - Delegat Rejonu 6, Przewodniczący Komitetu  
- Witold Zmysłowski - Skarbnik Stanowy  
- Zbigniew Parys - Delegat Rejonu 19 

Już dziś zapraszam wszystkich Braci Rycerzy z Rodzinami do udziału w VI 
Konwencji Stanowej. 

Jestem przekonany, że nasze doroczne spotkanie na ziemi łomżyńskiej 
będzie doskonałą okazją do wspólnego świętowania dziesięciolecia działalno-
ści Rycerzy Kolumba w Polsce. 

Informuję jednocześnie, że źródłem wszelkich informacji dotyczących 
Konwencji Stanowej jest Sekretarz Stanowy Tomasz Wawrzkowicz. 

Z braterskim pozdrowieniem 
Vivat Jezus! 
 
Andrzej Anasiak 
Delegat Stanowy w Polsce 
Zakonu Rycerzy Kolumba 
 
 

Podziękowanie 
od Delegata Stanowego 

Zacni Bracia Rycerze Kolumba, 

W dniu 21 maja 2011 r. w Częstochowie odbyła się I Konwencja Stanowa 
Rycerzy Kolumba w Polsce. W zespole Funkcjonariuszy Stanowych funkcja 
Radcy Stanowego została powierzona przez delegatów, Bratu Wacławowi 
Hurynowi. 

Przez kolejne 4 lata Brat Wacław, z zaangażowaniem i poświęceniem, 
wspierał nas wszystkich  skutecznie rozwiązując napotykane problemy oraz 
sumiennie wypełniając swoje obowiązki. Nie sposób zliczyć ilości spraw, py-
tań i wątpliwości, które były kierowane do Niego przez rycerzy z całej Polski. 

Dziękujemy Mu za wiedzę i wszelkie dobro, którym dzielił się z nami jako 
Radca Stanowy. Jestem przekonany, że owoce Jego pracy długo będą nam 
towarzyszyć, dając nam pewność, że słusznie zasługuje na tytuł Zacny Były 
Radca Stanowy. 

Zapewniamy o modlitwie i życzymy Łask Bożych w każdym dniu. 
 
Z braterskim pozdrowieniem, 
Vivat Jezus! 
 
Andrzeja Anasiak                                                                                                                                                                                                                                  
Delegat Stanowy w Polsce                                                                                                                                                                                                               
Zakonu Rycerzy Kolumba 



 3 

ZBROJA

 www.RycerzeKolumba.com  ZBROJA — październik 2015, Rok III/9   Nr 23 

Słowo Delegata Stanowego 

Czcigodni Księża Kapelani 
Zacni Bracia Rycerze, 
 

W ostatnich dniach września byli-
śmy obserwatorami kolejnej piel-
grzymki Papieża Franciszka. Ojciec 
Święty odwiedził Kubę oraz Stany 
Zjednoczone. Wielokrotnie zaskaki-
wał nas swoją otwartością, sponta-
nicznością, głębokimi refleksjami 
i zatopieniem w modlitwie. Ilość po-
dejmowanych tematów była tak du-
ża, jak liczne były spotkania, które 
miały miejsce. Na dwa tematy tej po-
dróży pragnę zwrócić uwagę: zadanie 
związane z emigrantami  i wartość 
małżeństwa i rodziny. 

„Musimy unikać powszechnej dziś 
pokusy: odrzucenia tego, co uciążli-
we. Pamiętajmy o złotej zasadzie: 
„Wszystko, co byście chcieli, żeby 
wam ludzie czynili, i wy im czyń-
cie!” (Mt 7,12). 

Reguła ta wskazuje nam wyraźny 
kierunek. Traktujmy innych z tą samą 
miłością i współczuciem, jakimi sami 
chcielibyśmy być obdarowani. Staraj-
my się dla innych o te same możliwo-

ści, o jakie staramy się dla siebie. Po-
zwólmy innym się rozwijać, tak jak 
sami chcielibyśmy być wspomagani. 
Jednym słowem, jeśli chcemy bezpie-
czeństwa, dajmy bezpieczeństwo; 
jeśli chcemy życia, dawajmy życie; 
jeśli chcemy szans, zapewniajmy 
szanse innym. Miara, jakiej używamy 
wobec innych niech będzie miarą, 
jakiego czas użyje wobec nas.  Złota 
zasada przypomina nam również 
o naszej odpowiedzialności za ochro-
nę i obronę życia ludzkiego na każ-
dym etapie  jego rozwo-
ju.” (przemówienie w Kongresie). 

Światowe Spotkanie Rodzin, które 
miało miejsce w Filadelfii to prawdzi-
we święto Rodziny. Wszystko to, co 
działało się przed przyjazdem Ojca 
Świętego jak i w trakcie Jego pobytu, 
nacechowane było wielką troska 
o Rodzinę. Papież Franciszek wielo-
krotnie w czasie tej podróży odwoły-
wał się do marzeń.  

„Od niepamiętnych czasów, w głę-
bi naszego serca słyszymy te mocne 
słowa: nie jest dla Ciebie dobre, żebyś 
był sam. Rodzina jest wielkim błogo-
sławieństwem, wielkim darem tego 
„Boga z nami”, który nie chciał nas 
porzucić w samotności życia bez in-
nych, bez wyzwań, bez domu. 

Bóg nie marzy samotnie, stara się 
czynić wszystko „z nami”. Jego ma-
rzenie nieustannie spełnia się w ma-
rzeniach wielu małżeństw, które pra-
cują, aby ich życie stało się życiem 
rodziny. 

Dlatego rodzina jest żywym sym-
bolem planu miłości, o którym nie-
gdyś marzył Ojciec. Pragnienie two-
rzenia rodziny to postanowienie, by 
być częścią marzenia Boga, decyzja, 
aby marzyć wraz z Nim, dołączyć do 

Niego w Jego planie budowania świa-
ta, w którym nikt nie będzie czuł się 
samotny, niechciany lub bezdom-
ny.” (tekst przemówienia nie odczyta-
nego w trakcie czuwania modlitewne-
go). 

Drodzy Bracia, gorąco zachęcam 
do osobistej lektury homilii i przemó-
wień Papieża Franciszka. 

Miesiąc październik, który rozpo-
czynamy, to czas zbliżenia na modli-
twie Różańcowej w naszych rodzi-
nach, parafiach i wspólnotach. To tak-
że miesiąc, w którym rozpoczniemy 
peregrynacje obrazu św. Rodziny. 
Proszę Księży Kapelanów o pomoc 
w przygotowaniu i poprowadzeniu 
peregrynacji. Wykorzystajmy ten 
czas na duchowe przygotowanie do 
przeżywania ważnych wydarzeń 
w naszej Ojczyźnie i Kościele.  

Już dziś zapraszam Kapelanów 
i Rycerzy z Rodzinami do wspólnego 
spotkania u stóp Jasnogórskiej Królo-
wej Polski. Nasze pielgrzymowanie 
rozpoczniemy 20 listopada Apelem 
Jasnogórskim, a w następnym dniu - 
21 listopada: uczestnicząc w liturgii 
Mszy św., nabożeństwie Drogi Krzy-
żowej i konferencjach - będziemy 
dziękować za wszelkie otrzymane 
dotychczas łaski oraz prosić o opiekę 
w następnych latach.  

Dziękując za Wasze zaangażowa-
nie oraz poświęcony czas, proszę 
o pamięć w modlitwie. 

 

Z braterskim pozdrowieniem 
Vivat Jezus! 
 
Andrzej Anasiak 
Delegat Stanowy w Polsce 
Zakonu Rycerzy Kolumba 
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Katecheza 43 
październik 2015 

Drodzy Bracia Rycerze, 

Kolejnym fragmentem Adhortacji 
„Familiaris consortio”, nad którym 
przychodzi nam się pochylić jest 
punkt 17. Na samym jego początku 
znajdujemy następujące słowa:  

W zamyśle Boga Stworzyciela 
i Odkupiciela rodzina odkrywa nie 
tylko swoją „tożsamość”, to czym 
„jest”,  ale również swoje 
„posłannictwo”, to, co może i powin-
na „czynić”. Zadania, które z powoła-
nia Bożego ma wypełniać w historii, 
wypływają z samej jej istoty i ukazują 
jej dynamiczny i egzystencjalny roz-
wój. Każda rodzina odkrywa i znajdu-
je w sobie samej nie dające się stłumić 
wezwanie, które jednocześnie określa 
jej godność i odpowiedzialność: rodzi-
no, „stań się” tym, czym „jesteś”! 

W zacytowanym tekście szczegól-
ne znaczenie posiadają dwa zagad-
nienia. Pierwsze dotyczy zamysłu 
Stworzyciela, drugie bycia i stawania 
się jako świadomego procesu. Zatrzy-
majmy się najpierw na pierwszym 
z nich, nad Bożym zamysłem, ponie-
waż zagadnienie to jest nam jakoś 
znajome z poprzednich katechez. Je-
go przypomnienie nie jest czymś 
zbędnym lub niepotrzebnym. Jest tak 
dlatego, że podstawowym celem ka-
techezy jest „nauczenie się o Bogu”, 
a w nauczaniu rzeczą niezmiernie 
ważną jest powtarzanie poznanych 
treści. Już starożytni rozumieli, że re-
petitio est mater studiorum – powta-
rzanie jest matką nauki. Jest to tym 
ważniejsze, że żyjemy w otoczeniu, 
które często jest nieprzyjazne Bogu 
i tym, którzy są Mu posłuszni. Nie-
przyjaciele ci poprzez różne media 
„bombardują” nas naświetleniami 
niezgodnymi z prawdą o człowieku 
i o Bogu, dlatego istnieje wielka po-
trzeba odnawiania naszej świadomo-
ści i przypominania sobie, jakie są 
nasze przekonania. 

Jedną z takich prawd fundamen-
talnych jest zdanie mówiące 
o „zamyśle Boga Stworzyciela i Odku-
piciela” odnośnie rodziny. Zdanie to 
mówi, że Bóg nie tylko stworzył ro-
dzinę, tzn. ustanowił grupę ludzi, któ-
rzy są związani więzami krwi. On też 
ustanowił te grupę według swgo za-
mysłu. To znaczy, że Bóg ma swój 
plan, swoje zamierzenie odnośnie tej 
grupy, którą nazywamy rodziną. Naj-
pierw chodzi o to, kto stanowi rodzi-
nę; że są to ojciec, matka i dzieci; że 
jest to jeden ojciec, jedna matka 
i dziecko lub dzieci. To, wydawałoby 
się dziwne powtórzenie z dodaniem 
liczebnika „jeden” przestaje być takie 
oczywiste w kontekście procedury 
zapłodnienia in vitro. W ramach tej 
procedury możliwe jest dawstwo ga-
met: dziecko może mieć tzw. matkę 
genetyczną, która dostarczyła ko-
mórkę jajową i matkę społeczną, któ-
ra to dziecko urodziła i będzie je wy-
chowywać. Jest nawet możliwa trze-
cia matka, którą się wynajmuje do 
ciąży. Może też być ojciec genetycz-
ny, dający swoje gamety i ojciec spo-
łeczny, który ma zamiar wychowy-
wać dziecko. W sumie więc dziecko 
może mieć aż pięcioro rodziców. Jak 
tu ustalić, kto jest jego ojcem a kto 
matką? Jak tu, pomimo całego opty-
mizmu płynącego od polityków lub 
komentatorów medialnych, uzgodnić 
więzi rodzinne? Pytanie to pozostaje 
bez odpowiedzi. 

Zanim zastanowimy się głębiej 
nad treścią Bożego zamysłu odnośnie 
rodziny, pochylmy się nad pewnym 
jego aspektem (i to jest drugie zagad-
nienie poruszone w tej katechezie): 
jest nim kreatywność i rozwój. Bóg 
nie daje nam jakiegoś statycznego 
wzoru, który mamy wcielić w życie, 
zapominając o naszym osobistym 
rozwoju i naszych wielorakich pla-
nach i dążeniach. Zamysł Boga ma 
charakter dynamiczny. Dotyczy nie 
tylko bycia, ale także stawania się 
bardziej. Pozwólcie, że o tym stawa-
niu się powiem na przykładzie ojca. 
Chodzi bowiem o Was, o Rycerzy, 
a więc o mężczyzn, czyli ojców. 

Ojcem w rodzinie człowiek się sta-
je, gdy pojawia się dziecko, a dokonu-
je się to w momencie jego poczęcia. 
Potem dziecko przychodzi na świat 
i wzrasta. Przez cały ten czas potrze-
buje opieki, troski, wychowania, po-
mocy, miłości. Tak więc mężczyzna, 
mąż matki dziecka, staje się ojcem, 
gdy poczyna się dziecko. Jest już oj-
cem, gdy dziecko się poczęło. Czy to, 
że się stał ojcem, to wszystko? Czy to 
wystarcza? Dalej jako ojciec ma wiele 
do zrobienia; a gdy to robi jeszcze 
bardziej jest ojcem, jeszcze bardziej 
nim się staje. Każdy dzień, każde do-
świadczenie, każdy wysiłek sprawia, 
że ojciec staje się ojcem coraz bar-
dziej. Z jednej strony nim jest a z dru-
giej nim się staje, a gdy się to doko-
nuje, odkrywa, co znaczy być ojcem. 
Gdy się to dokonuje (owo stawanie, 
połączone z odkrywaniem, by się 
jeszcze bardziej stawać) mężczyzna 
coraz bardziej się spełnia jako czło-
wiek, mężczyzna i ojciec. Źle jest, 
a nawet bardzo źle, gdy mężczyzna 
jest ojcem tylko w momencie poczę-
cia a potem już nie, bo albo dziecka 
nie planował, albo stał się ojcem po-
przez zapłodnienie in vitro ale obo-
wiązków ojcowskich już nie wypełnia; 
ktoś inny to za niego robi, często 
w sposób będący karykaturą ojco-
stwa.  

W wielu rolach życiowych czło-
wiek jest a zarazem się staje. I tak ma 
być: ma się stawać coraz bardziej 

Katecheza Kapelana 

Ks. dr hab. Tomasz Kraj 
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tym, kim się stał w pewnym momen-
cie poprzez wybór danej roli życiowej. 
Taka jest wola Bożą, taki jest Boży 
zamysł odnośnie człowieka. Co jed-
nak jest treścią danej roli, co robić 
w danym momencie, by się to nie 
sprzeciwiało pierwszemu wyborowi? 
Nie wszyscy to wiedzą. Nie wiedzą, 
bo nie mają doświadczenia życiowe-
go; nie wiedzą, bo nie znają woli Bo-
ga, Jego zamysłu. Można tak bez tej 
wiedzy iść niejako na ślepo; brać życie 
metodą prób i błędów. Jednak taki 
sposób kroczenia przez życie jest nie-
bezpieczny. Można się zranić, można 
poranić innych, także tych, na któ-
rych nam najbardziej zależy, których 
najbardziej kochamy. Czy jest jakieś 
inne rozwiązanie? Mogę skorzystać 

z doświadczenia tych, co wiedzą. Ci, 
co wiedzą to ludzie starsi, nasi rodzi-
ce, dziadkowie, znajomi, którzy już 
przeszli daleko w życiu, to mądrość 
zapisana w dziełach literatury pięk-
nej; ale nade wszystko to wiedza 
tych, którzy poznali lepiej Boży za-
mysł odnośnie rodziny; i to nieko-
niecznie dlatego, że sami żyją w ro-
dzinie, ale dlatego, że tę wiedzę moż-
na przekazywać a oni mają czas 
i przygotowanie na to, by tę wiedzę 
uzyskać: to teolodzy, duchowni a dziś 
często także świeccy. Stąd potrzebne 
jest otwarcie na ich słowo zawarte 
w ich wypowiedziach, w opracowa-
niach przez nich przygotowanych. 
Oni się często z wielkim poświęce-
niem przygotowują by, paradoksal-

nie, doświadczyć kompletnego braku 
zainteresowania tym, co uzyskali 
zgłębiając Boże tajemnice, Boży za-
mysł odnośnie ludzkich dróg życio-
wych.  

Zbliża się Rok Miłosierdzia, szcze-
gólny czas przebaczenia i odnowy. 
Należy się do niego przygotować za-
równo przez postanowienie odmiany 
życia i eliminacji z tego życia wszyst-
kiego, co nie podoba się Bogu, co nie 
jest zgodne z Jego zamysłem. Ale czy 
ja wiem, co jest niezgodne z Jego za-
mysłem i dlaczego? 

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

Kim są Rycerze Kolumba? Co robią 
Rycerze? Czym się zajmują? Dlaczego 
jesteś Rycerzem? Kto może zostać 
Rycerzem? ...itp. dziesiątki pytań, ilu 
Rycerzy tyle odpowiedzi. 

Dzisiaj chciałbym wyjaśnić, czemu 
cytowane przeze mnie w poprzednim 

numerze słowa Najwyższego Rycerza 
Carla Andersona wybrałem jako mot-
to przewodnie podczas pełnionej 
przeze mnie funkcji.  

„My nie szukamy ludzi idealnych, 
my szukamy ludzi dobrych......” 
w tych słowach zawiera się idea re-
krutacji. Sięgając do historii powsta-
nia Zakonu, wiedząc że pomysł na 
jego stworzenie wziął się z wizji mło-
dego Księdza, możemy te słowa od-
nieść do Jezusa Chrystusa i jego Apo-
stołów. On, wybierając swoich 
uczniów nie kierował się ich bogac-
twem, pochodzeniem, statusem spo-
łecznym - wręcz przeciwnie, wybrał 
ludzi po przejściach, z różnym baga-

żem życiowych doświadczeń. Łączyła 
ich jednak wspólna cecha: byli to lu-
dzie dobrzy, ludzie, którzy umieli 
swoją dobrocią obdarzyć drugiego 
człowieka. Takich właśnie mężczyzn 
chcemy mieć w naszej organizacji 
i takich ludzi chcemy uważać za braci. 

„...którzy chcą stać się lepszymi...” 
te słowa nawiązują do istoty naszej 
wiary, do sakramentu pojednania. Te 
słowa wyjaśniają to, że każdy katolic-
ki mężczyzna ma możliwość zostania 
Rycerzem, nawet jeśli przez swoje 
błędy i złe życiowe wybory zagubił 
się, to zawsze możemy wskazać mu 
drogę do Boga. Nie możemy nigdy 
odrzucić takich ludzi, wręcz przeciw-

 

 

 

Br. Andrzej Stefaniuk 

 

Nowy Radca Stanowy 
Rycerzy Kolumba w Polsce 
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nie, pomagajmy im w walce z nało-
giem lub w naprawie relacji rodzin-
nych. Czasem sami nie zdajemy sobie 
sprawy z tego, jak bardzo drobne ge-
sty, okazana dobroć i zrozumienie 
może wpłynąć na życie drugiego 
człowieka. Pamiętajmy, że dla katoli-
ka nie ma przypadków, jest tylko 
działanie Ducha Świętego. Pozwólmy 
tylko zadziałać Mu w naszym życiu. 

„...i dajemy im możliwość stania 
się najlepszymi!!!”. Słowa, które opi-
sują najwspanialsze uczucie: uczucie 
radości z dania szczęścia drugiej oso-
bie. Wszystkie nasze dzieła, progra-
my, cała nasza działalność jest po to, 
aby dać radość drugiemu człowieko-
wi. Aby zjednoczyć, zintegrować ludzi 
działających w różnych grupach 

w lokalnej Parafii. Przez te działania 
wypełniamy naszą misję ewangeliza-
cyjną. 

Te słowa są odpowiedzią na mo-
dlitwy tysięcy ludzi, modlitwy o drugą 
życiową szansę ... i my Rycerze Ko-
lumba taką szansę zawsze dajemy!!! 
I nie tylko drugą ale trzecią, czwartą... 
Nie przekreślamy nikogo, jeśli jest 
tylko cień szansy na to, że ktoś po-
wróci do Jezusa. My zawsze wycią-
gniemy pomocną dłoń. 

Gdy pierwszy raz usłyszałem te 
słowa Zacnego Najwyższego Rycerza, 
przypomniała mi się pewna historia. 
Niech ona będzie puentą tych rozwa-
żań. Pewien mężczyzna idąc późnym 

wieczorem, podczas silnej, zimowej 
zamieci, spotkał na swojej drodze 
dziecko, w łachmanach, bez ciepłego 
ubrania, zziębnięte, żebrzące... pew-
nie na ciepły posiłek. Zwrócił się wte-
dy do Boga pytając: czemu tak się 
dzieje ? Czemu Boże nic nie robisz, 
aby pomóc temu dziecku? I nagle 
w głębi swojego umysłu i serca usły-
szał: Ja już mu pomogłem! Stworzy-
łem Ciebie!!!  

Wyobraźmy sobie, że ten mężczyzna 
był Rycerzem Kolumba... 
 
Vivat Jezus! 
 
Roman Hawliczek 
Dyrektor ds. Członkowskich 

Zacni Bracia. Październik to mie-
siąc poświęcony Matce Bożej - zwią-
zany z modlitwą różańcową. W tym 
roku Rycerze Kolumba w naszym kra-
ju w sposób szczególny zdecydowali 
się na pomoc misjom. Dlatego brat 
Rafał Tracz, Dyrektor ds. Kościoła, 
przygotował na ten miesiąc rozważa-
nia tajemnic różańcowych temu po-
święcone. Zachęcam Was do zorgani-
zowania w miesiącu październiku mo-
dlitwy różańcowej w tej intencji 
w Waszych parafiach. Miesiąc paź-
dziernik to także doskonały moment, 
aby zachęcić do codziennej modlitwy 
różańcowej dzieci i młodzież. 

Także w tym miesiącu pragniemy 
przybliżyć akcję „Świętymi bądźcie”, 

zorganizowaną w zeszłym roku przez 
braci z Tomaszowa Lubelskiego. Zo-
stała ona nagrodzona wyróżnieniem 
przez Radę Stanową podczas Kon-
wencji. Uważam, że jest to świetna 
okazja, aby pokazać parafianom jak 
katolicy powinni świętować w tym 
okresie. Jest to szczególnie istotne, 
aby zaangażować najmłodszych, aby 
od rodziców otrzymali prawidłowe 
wzorce. 

W dniu 17 października w Krako-
wie–Łagiewnikach odbędzie się Kon-
gres Polskiej Federacji Ruchów Obro-
ny Życia "Św. Jan Paweł II patronem 
obrońców życia i rodziny". Poniżej 
zamieszczamy zaproszenie przesłane 
przez naszego brata Antoniego Ziębę. 
Warto tam być i zdobyć wiedzę od 
najlepszych fachowców związanych 
z ruchami pro-life. 

Od tego miesiąca będziemy pre-
zentować sylwetki świętych, których 
wspomnienia przypadają na dany 
miesiąc. Rozpoczynamy od Świętej 
Teresy od Dzieciątka Jezus. 

Miesiąc październik to idealny 
czas na zorganizowanie Niedzieli Ry-
cerskiej - zarówno w parafiach, gdzie 
już działają Rycerze Kolumba, jak 
i w nowych parafiach. Aby prawidło-
wo przygotować takie działanie, za-
chęcam do kontaktu z Dyrektorem 
ds. Członkostwa na adres e-mail:        
czlonkostwo@rycerzekolumba.com. 

 

Przypominam moją prośbą o kon-
takt na adres e-mail progra-
my@rycerzekolumba.com rycerzy, 
którzy posiadają nagrania filmowe 
z działań i uroczystości rycerskich, 
gdyż będziemy dążyli do konsolidacji 
tych materiałów na kanale Rycerzy 
Kolumba na portalu Youtube. Jedno-
cześnie życzę nam Bracia wytrwałości 
w podejmowaniu wyzwań i zachęcam 
do modlitwy różańcowej w intencji 
synodu o rodzinie. 

Vivat Jezus ! 
 
Krzysztof Zuba 
Dyrektor ds. Programowych 
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Bracia Rycerze, 

Nasi biskupi jadą na Synod o Ro-
dzinie z następującym przesłaniem 
(całość pod adresem: www.kofc.pl/
przek/20151005). 

 

 

1. Nauczanie papieży i biskupów – 
oparte na Piśmie Świętym i Tradycji 
Kościoła katolickiego - wskazuje, że 
małżeństwo i rodzina są jednym 
z najcenniejszych dóbr ludzkości. 

2. Dziękujemy Panu Bogu za to, że 
w naszej Ojczyźnie jest wiele zdro-
wych rodzin, które „ w dobrej i złej 
doli” każdego dnia troszczą się 
o wierność swojemu powołaniu. 
 
3. „ Co Bóg złączył, tego człowiek 
niech nie rozdziela” 
 
4. Troską duszpasterską obejmujemy 
małżeństwa, które od lat oczekują 
dziecka. 
 
5. Pragniemy, aby podczas Synodu 
jeszcze bardziej wyartykułowano 
wdzięczność wobec małżonków, któ-
rzy roztropnie i wielkodusznie zdecy-
dowali się na większą liczbę dzieci, 
dając im życie i utrzymanie oraz 
troszcząc się o wprowadzenie ich 
w świat wiary i kultury. 
 
6. Troska o rodziny najuboższe. 
 
7. Opieka duszpasterska wobec osób 
żyjących samotnie. 

8. Dowartościowanie instytucji narze-
czeństwa. 
 
9. W związku z dyskusją na temat 
Komunii Świętej dla osób rozwiedzio-
nych pozostających w powtórnych 
związkach cywilnych biskupi przypo-
minają, iż niezmienne pozostaje na-
uczanie Kościoła katolickiego mówią-
ce o tym, iż aby przystępować do Ko-
munii Świętej, trzeba trwać w łasce 
uświęcającej. 

Rodzina jest dziełem i własnością 
Boga.  

A my ojcowie jesteśmy skromny-
mi robotnikami w tej winnicy Pańskiej 
wynajętymi przez Pana do opieki nad 
jego ukochanymi dziećmi. Niech każ-
dy z nas w swoim sumieniu rozważy, 
jakim jest robotnikiem i jak wykonuje 
przydzieloną mu przez Pana pracę. 

 
Witold Wielgos 
Dyrektor ds. Rodziny 

Zacni Bracia,  

W miesiącu październiku czcimy 
Maryję przez odmawianie różańca 
i rozważanie tajemnic. 

Proszę Was Bracia, nie zaniedbuj-
my tego, bo różaniec ma ogromną 
moc. 

Do Waszych intencji jakie macie 
w sercu, chciałbym, abyście dołączyli 
intencje za misjonarzy i misjonarki.  

Oni niekiedy są postawieni w bar-
dzo ciężkich sytuacjach. Muszą radzić 
sobie z wieloma trudnościami, niekie-
dy narażeni są na utratę zdrowia 
a nawet życia. Nie szczędźmy dla nich 
modlitwy. 

Módlmy się również za chrześcijan 
w krajach misyjnych, którym często 
brakuje: wody, żywności, lekarstw, 
szkół... 

Modlitwy potrzebują również 
chrześcijanie prześladowani za wiarę. 

Bądźmy sami misjonarzami 
i świadkami wiary w naszych środo-
wiskach. 

 

 

Vivat Jezus! 
 
Rafał Szczypta 

Kącik misyjny 
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Na początku września br. staraniem 
Ojców Dominikanów i licznych przyja-
ciół Sanktuarium ukazała się książka 
poświęcona kultowi Matki Bożej Dzi-
kowskiej w tarnobrzeskim kościele. 
Oprócz opowieści o. Andrzeja Bielata 
OP o symbolice Cudownego Obrazu 
znaleźć w niej można teologiczny 
i artystyczny opis ołtarza głównego, 
pióra o. Tomasza Martynelisa OP, 
wiersze kilku pokoleń poetów – czci-
cieli dzikowskiej Madonny. Wielu czy-
telników bardzo zaskoczy artykuł 
Profesora Stanisława Tarnowskiego z 
1904 roku. Ten urodzony w Dzikowie 
uczony i polityk ukazał nasz kult ma-
ryjny na tle XIX-wiecznych przemian 
społecznych. Czytając wnikliwe słowa 
Profesora zadziwimy się jak mało się 
zmieniło na świecie przez sto ostat-
nich lat, jak bardzo wrogom Boga 
i Kościoła brakuje nowych pomysłów 

do walki. Naszej modlitwie pomogą 
z pewnością słowa medytacji św. Jana 
Pawła, które zamykają książkę. Jej 
tytuł to: "Róża Jerychońska i jej czci-
ciele".   

 
Uzupełnieniem książki jest film, który 
powstał z inspiracji o. Andrzeja Biela-
ta i Krzysztofa Zuba. Dzięki pomocy 
kolejnego Rycerza Mirosława Sałka 
i wielu przyjaciół sanktuarium, przy 
wsparciu ks. prałata Michała Jó-
zefczyka - kapelana Rady 15239 
w Tarnobrzegu oraz Katolickiej Tele-
wizji Serbinów nagrano film mówiący 
o bogatej symbolice szczegółów 
umieszczonych przez XVI-wiecznego 
malarza flandryjskiego, będącego 
autorem wizerunku. Film ten jest do-
stępny na stronie www.kofc.pl/
przek/20151005a 

Zachęcam Was Bracia, aby wybrać 
się do kina na film „Czy naprawdę 
wierzysz?”. Jest to opowieść o potęż-
nym darze, który drzemie w człowie-
ku i tylko czeka, by go użyć... Jest to 
kolejne dzieło twórców porywającej 
ekranizacji „Bóg nie umarł”. 

Matthew nie może się otrząsnąć 
z wrażenia, jakie wywarło na nim spo-
tkanie z odważnym ulicznym kazno-

dzieją. Kiedy wreszcie zrozumiał, jak 
ma wyglądać jego życie, zaczynają się 
dziać prawdziwe cuda, o których 
wcześniej nie marzył. W trudnych 
sytuacjach wzywa mocy Bożej, a ta 
dotyka nie tylko jego, lecz także ludzi, 
którzy pojawiają się na jego drodze: 
bezdomnej dziewczyny w ciąży, zaw-
sze racjonalnego doktora czy męż-
czyznę umierającego na szpitalnej 
izbie przyjęć. Wszystkie te historie są 

częścią planu, którego scenariusz 
mógł napisać tylko Bóg. 

Potęga wiary, siła nadziei, odwaga 
świadectwa. „Czy naprawdę wie-
rzysz?” to więcej niż film. To pytanie, 
na które każdy musi sobie sam odpo-
wiedzieć. 

Zwiastun filmu dostępny jest na: 
www.kofc.pl/przek/20151005b 

Filmoteka rycerska 

Film "O Cudownym Obrazie Matki Boskiej Dzikowskiej" 

W tym miesiącu zachęcamy do 
wysłuchania audycji Jacka Pulikow-
skiego „By wszyscy w rodzinie żyli 
coraz lepiej”. Warto dodać, że mał-
żeństwo z Poznania - Jadwiga i Jacek 
Pulikowscy zostali mianowani przez 

Franciszka audytorami synodu o ro-
dzinie. Państwo Pulikowscy mają trój-
kę dzieci. Pomagają małżeństwom 
przeżywającym kryzysy, prowadzą 
kursy przedmałżeńskie. Są autorami 
publikacji o małżeństwie i rodzinie. Dr 

inż. Jacek Pulikowski jest też wykła-
dowcą Politechniki Poznańskiej i Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza. 

Audycja jest dostępna na stronie: 
www.kofc.pl/przek/20151005c 

Materiał dla lektora (i nie tylko) 
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Podczas dzisiejszej modlitwy ró-
żańcowej nasze myśli biegną ku wiel-
kiej rzeszy misjonarzy i wspólnot mi-
syjnych rozsianych po całym świecie. 
Dzielmy się swoją wiarą z innymi 
i wspierajmy tych, którzy Dobrą No-
winę o zbawieniu w Jezusie Chrystu-
sie poniosą aż po krańce ziemi.  

W tajemnicach chwalebnych obej-
mujemy naszą modlitwą ludzi 
wszystkich kontynentów – tych, któ-
rzy znają Jezusa i tych, do których 
Dobra Nowina jeszcze nie dotarła; 
tych, którzy głoszą Ewangelię, i tych, 
którzy jej słuchają.  

Zmartwychwstanie 
Pana Jezusa  

Zmartwychwstały Chrystus daje 
człowiekowi nadzieję, że życie jest 
silniejsze od śmierci, a misjonarz, jako 
uczeń Zmartwychwstałego jest sługą 
życia duchownego i fizycznego. Dzię-
ki misjonarzom, poprzez ich troskę 

o najuboższych, opuszczonych, cho-
rych i tych, którzy stracili nadzieję, 
poznajemy potęgę Bożej miłości.  

 

Wniebowstąpienie 
Pana Jezusa  

Jezus, wstępując do nieba, ukazuje 
nam jako cel naszej pielgrzymki jedy-
ną prawdziwą drogę, drogę do domu 
Ojca. Misjonarz także, każdemu na-
potkanemu człowiekowi wskazuje tę 
najprostszą drogę.  

Zesłanie Ducha Świętego  

Apostołowie w wieczerniku, pełni 
obaw trwają w modlitwie. Zgodnie 
z obietnicą Chrystus zesłał Ducha 
Pocieszyciela, a Apostołowie wyszli 
z zamknięcia i ruszyli ... ... w świat, „by 
nauczać wszystkie narody, udzielając 
im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego”. 

Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny  

Maryja z duszą i ciałem została 
wzięta do nieba, bo Chrystus pragnął 
pokazać nam Ją jako wzór do naśla-
dowania. Jest to potwierdzenie świę-
tości rodzicielskiego powołania, które 
jest także powołaniem misyjnym, bo 
przecież w rodzinie dokonuje się 
pierwsze głoszenie Dobrej Nowiny, 
pierwsza ewangelizacja człowieka. 

Ukoronowanie Maryi 
na Królową nieba i ziemi  

Maryja gromadzi pod swoim ber-
łem ludzi wszystkich kontynentów, 
niezależnie od ras, języków, narodo-
wości itd. Ona była u początków ko-
ścioła wraz z Apostołami, a teraz 
troszczy się o wszystkie dzieci roz-
proszone po świecie. Ona uświadamia 
nam, że wszyscy jesteśmy jedną ro-
dziną. 

Misyjne rozważania różańcowe 

Działalność 
na rzecz Rodziny  

(wyróżnienie) – Rada 15267 w Toma-
szowie Lubelskim 

„Świętymi bądźcie” 

Inicjatywa rycerska była reakcją 
na wprowadzaną do nas i propago-
waną tzw. kulturę "HELLOWEEN". 

Akcja "Świętymi bądźcie" miała za 
zadanie promować dar świętości, do 
której każdy człowiek jest powołany. 
Nieść radość, światło i dobroć.  

Głównym adresatem tych wyda-
rzeń byli wszyscy ludzie, którym 
chcieliśmy przypomnieć prawdę 
o obcowaniu świętych.  

Inicjatywa ta przybliżyła również 
historię każdego ze świętych i błogo-
sławionych naszej diecezji zamojsko-
lubaczowskiej. Są to: Św. Brat Albert 
Chmielowski, Bł. Bernardyna Jabłoń-

ska, Bł. ks Zygmunt Pisarski, Bł. Sta-
nisław Starowieyski i Św. Jan Paweł 
II.Prowadziliśmy rozważania o ich 
życiu, duchowości czy nawet męczeń-
stwie. 

Szczegółowy program akcji rycerskiej 
(która odbyła się 31 października 
2014r.)  
 
Godz.16:00  
Różaniec z procesją wokół kościoła - 
do pięciu ołtarzy, przy których roz-
ważano życie świętych i błogosławio-
nych naszej diecezji. Każdy ołtarz 
przedstawiał wizerunek świętego 
wraz z życiorysem i mottem życia. W 
czasie odmawiania różańca Rycerze 
nieśli ogromny różaniec procesyjny 
oraz pochodnie symbolizujące świa-
tłość. 
 
Godz. 17:00  
Uroczysta Msza Święta z udziałem 
Ks. bp. Mariana Rojka - Pasterza Die-
cezji Zamojsko-Lubaczowskiej, pod-

czas której Rycerze przygotowali czy-
tania liturgiczne, dary, całą oprawę 
liturgiczną. 
 
Godz. 18:00  
Barwny pochód "Wszystkich Świę-
tych" ulicami Miasta Tomaszów Lu-
belski z relikwiami Świętych i Błogo-
sławionych. Długość trasy to około 
1,3 km. Rycerze rozdawali dzieciom 
lizaki z wizerunkami świętych oraz 
portrety. Świecące balony symbolizo-
wały Radość, Światło i Nadzieje.  

W trakcie pochodu był niesiony 
transparent na napisem "Bądźcie 
Święci".  

Obok baneru kroczyli aniołowie na 
szczudłach.  

Rycerze nieśli pochodnie oraz flagi 
maryjne, narodowe i papieskie.  

Ponadto wierni wraz z dziećmi byli 
przebrani za swoich patronów. 

Nagrodzony program 
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Godz. 19:00  
Wejście procesji do Kościoła.  
Nastąpiło uroczyste wystawienie 
Przenajświętszego Sakramentu. Od-
śpiewano Litanię do Wszystkich 
Świętych. Po uroczystym Błogosła-

wieństwie odśpiewano Apel Jasno-
górski. Wierni mogli też ucałować 
relikwie świętych. 

W przedsięwzięciu uczestniczyło 
około 3500 osób, w tym liczna grupa 
młodzieży. 

Wszystkich zainteresowanych 
powieleniem akcji w swoich Radach 
proszę o kontakt na adres e-mail pro-
gramy@rycerzekolumba.com 

W sobotę 19 
września 2015 
roku w Wyższym 
Seminarium Du-
chownym w Kiel-
cach odbyła się 
uroczystość na-
dania stopnia 
patriotycznego 
Braciom Ryce-

rzom z Jurysdykcji Polskiej. 

Inicjację poprzedziła Msza Święta 
odprawiona w Katedrze Kieleckiej, 
której przewodniczył nasz Brat w ry-
cerstwie Biskup Kielecki Jan Piotrow-
ski wraz z licznymi kapłanami, przy-
byłymi na tę zaszczytną uroczystość. 
M s z ę  Ś w i ę t ą  r o z p o c z ę t o 
„Bogurodzicą” - w wykonaniu chóru 
Braci Rycerzy Kolumba z Suchednio-
wa, którzy uświetnili swoim śpiewem 
całą uroczystość. 

Podczas homilii Biskup Jan przy-
pomniał historię powstania Zakonu 
Rycerzy Kolumba jako największej 
świeckiej organizacji mężczyzn 
i szczytne wartości, jakimi kierują się 
jego członkowie. Podkreślił także, jak 
ważne jest w życiu każdego Polaka, 
a w szczególności każdego z Braci 
Rycerzy Kolumba, pielęgnowanie 
i dawanie świadectwa patriotyzmu. 

Patriotyzm 

"Brak patriotyzmu dla Jana Pawła 
II był grzechem. Jeśli pytamy o miej-
sce patriotyzmu w dekalogu, to od-
powiedź jest jednoznaczna: wchodzi 
on w zakres czwartego przykazania, 
które zobowiązuje nas, aby czcić ojca 
i matkę. ( ) Mamy czcić rodziców, 
gdyż oni reprezentują wobec nas Bo-
ga Stwórcę. Dając nam życie, uczest-
niczą w tajemnicy stworzenia, a przez 

to zasługują na cześć podobną do tej, 
jaką oddajemy Bogu Stwórcy. Patrio-
tyzm zawiera w sobie taką właśnie 
postawę wewnętrzną w odniesieniu 
do ojczyzny, która dla każdego praw-
dziwie jest matką. ( ) Patriotyzm 
oznacza umiłowanie tego, co ojczy-
ste: umiłowanie historii, tradycji, języ-
ka czy samego krajobrazu ojczystego. 
Jest to miłość, która obejmuje rów-
nież dzieła rodaków i owoce ich ge-
niuszu." 

Po zakończonej Mszy Świętej 
wszyscy Bracia Rycerze w asyście 
Korpusu Patriotycznego przemasze-
rowali na dziedziniec Katedry, gdzie – 
przy pomniku Księży pomordowa-
nych w czasie II wojny światowej 
i pomniku Świętego Jana Pawła II - 
zostały złożone wiązanki kwiatów 
i odśpiewano pieśń „Boże coś Pol-
skę”. 

Następnie - pod przewodnictwem 
Marszałka Stopnia Patriotycznego 
Brata Ryszarda Nosowicza - wszyscy 
uczestnicy przemaszerowali w zwar-
tym szyku do Seminarium Duchow-
nego, gdzie o godzinie 12:00 rozpo-
częła się inicjacja Stopnia Patriotycz-
nego, którą poprowadził Mistrz Stop-
nia Patriotycznego Brat Andrzej Ana-
s i a k .  P o d n i o s ł y  c h a r a k -
ter uroczystości podkreślili obecni na 
tym wyjątkowym spotkaniu Bracia 
Rycerze ze Stanów Zjednoczonych: 
Brat James Nadzieja i Tom Kalisz  oraz 
wszyscy funkcjonariusze Polskiej Ra-
dy Stanowej. 

Zaszczytu nadania Stopnia Patrio-
tycznego dostąpiło: 18 Księży  z Księ-
dzem Biskupem Janem Piotrowskim 
na czele oraz 72 Braci Rycerzy z całej 
Jurysdykcji Polskiej. 

Po zakończonej ceremonii wszy-
scy Bracia udali się na wspólny obiad. 

Składam szczególnie serdeczne 
podziękowania organizatorowi Dariu-
szowi Wolniakowi, a także Braciom 
z Rad: Domaszowice, Chmielnik, 
Włoszczowa, Łosień, Rembieszyce, 
Suchedniów, Chęciny, którzy dbali 
o bezpieczeństwo i sprawny przebieg 
całej uroczystości. 

Z braterskim pozdrowieniem 
Vivat Jezus! 
 
Jacek Furmańczyk 
Koordynator Stopnia Patriotycznego 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

Inicjacja Stopnia Patriotycznego 
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Ludwik Martin nosił się z zamia-
rem wstąpienia do augustianów. 
W tym celu wybrał się na Przełęcz 
św. Bernarda w Alpach, by wstąpić do 
tamtejszego klasztoru. Pewien do-
świadczony zakonnik powiedział mu, 
że to nie jego droga. Z pokorą przyjął 
taką sugestię i zaczął szukać towa-
rzyszki życia. Bóg sprawił, że w 1858 
roku spotkał Zelię, kobietę bardzo 
religijną. Od razu ją bardzo pokochał. 
Z wzajemnością. Po trzech miesiącach 
wzięli ślub. Ich miłość opierała się na 
umiłowaniu nade wszystko Boga, 
miłości do bliźnich i do swoich dzieci. 

Każdy chrześcijanin, powołany 
jest do świętości życia. Kościół przy-
pomina, że ludźmi świętymi powinni 
być także małżonkowie, którzy tru-
dzą się, by dobrze wychować swoje 
dzieci. Święta Teresa z Lisieux darzyła 
swoich rodziców wdzięczną miłością 

i pisała o nich w „Dziejach duszy” 
z najwyższym uznaniem. Ojciec Świę-
ty Benedykt XVI zadecydował o ich 
beatyfikacji w 2008 roku. Byli szczę-
śliwym małżeństwem. Pani Zelia 
z domu Guerin lubiła powtarzać: „Bóg 
jest Panem, Mistrzem, więc czyni, co 
chce”. Ulubionym westchnieniem 
Ludwika Martin było: „Bóg, pierwszy, 
któremu służę”. Stwórca obdarzył ich 
dziewięciorgiem dzieci, czwórka 
z nich zmarła bardzo wcześnie. Pozo-
stałe z piątki dziewcząt po kolei wstę-
powały do Karmelu. Jedna z nich zo-
stała wizytką. Najbardziej znaną 
z córek jest najmłodsza, św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus. Swojego ojca nazy-
wała królem.  

Rodziny katolickie mają być świa-
dectwem normalności we współcze-
snym świecie. Cieszy fakt, że na spo-
tkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem 
w Filadelfii przyjechały rodziny au-
tentycznie wierzące w Boga – takie, 
które nie boją się o tym mówić i tego 
pokazywać. Tańczące i śpiewające 
wspólnoty, roztańczone zespoły 
z Ameryki Południowej, Meksyku czy 
Afryki, to znak dla zlaicyzowanego 
i często zdewastowanego moralnie 
świata.  

Dnia 13-go lipca 2015 roku, pod-
czas uroczystej Mszy Świętej Fatim-
skiej, w parafii pw. Świętego Kadłub-
ka w Domaszowicach pod Kielcami, 
wprowadzono Święto Żony i Męża.  

Wszystkie małżeństwa zostały 
zaproszone na uroczystą Eucharystię. 
Małżonki otrzymały po pięknej róży 
i miłym pocałunku od swoich Mężów. 
Później był wspólny poczęstunek 
i spotkanie Małżeństw na plebani 
kościoła.  

Wielkim pragnieniem Rycerzy Ko-
lumba ze wspólnoty w Domaszowi-
cach jest, aby inne Rady Rycerskie 
w Polsce i na świecie, w dniu 13-go 
lipca - dniu zaślubin Zelii i Ludwika, 
rodziców Św. Teresy od dzieciątka 
Jezus - wprowadziły i utrwaliły ob-
chodzenie Święta Małżonków. 

Święto Żony i Męża 
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Chciałem pokazać ogromną różno-
rodność ludzi dowodzonych przez 
Władysława Andersa, a także nie-
zwykły wachlarz ich uczuć i przeżyć 
od zrezygnowania i rozpaczy, przez 
strach, pragnienie, ciężkie próby i po-
święcenie, aż do ulgi i nadziei.  

Norman Davies  

Marsz Armii Andersa nie ma sobie 
równych w historii. Rozsypani po 
„nieludzkiej ziemi” Polacy stawili się 
na wezwanie generała Andersa licząc 
na ocalenie. Przekraczali granice 
Związku Sowieckiego z nadzieją na 
powrót do domów. Gdy zwyciężali 
Niemców pod Monte Cassino, Anconą 
i Bolonią wiedzieli już, że te nadzieje 
pozostaną niespełnione. 

To oni stali się namiastką wolnej 
Polski. Żołnierzom towarzyszyli cywi-
le: dzieci, kobiety, starcy. Próbowali 

normalnie żyć. Działały szpitale, 
szkoły, sierocińce. Trudy marszu, co-
dzienne rozterki, poświęcenie w boju, 
drobne radości i wielkie dramaty zło-
żyły się na opowieść o jednym z naj-
bardziej niezwykłych rozdziałów dru-
giej wojny światowej. 

Nikt wcześniej nie opowiedział jej 
tak, jak czyni to teraz Norman Davies.  

Wraz z fotografem Januszem Ro-
sikoniem wyruszył śladem Armii An-
dersa. Odwiedził Rosję, Iran, Izrael, 
Włochy a nawet Nową Zelandię, 
Afrykę i Meksyk. Książka zawiera nie-
znane relacje świadków, niepubliko-
wane materiały archiwalne oraz zdję-
cia dokumentujące tę fascynującą 
podróż „szlakiem nadziei”. 

SZLAK NADZIEI. 
MARSZ PRZEZ TRZY KONTYNENTY 
Norman Davies 

 
 
Rosikon Press 
www.rosikonpress.com 

Szlak nadziei 

W dniu 1 października przypa-
da wspomnienie św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, dziewicy i dokto-
ra Kościoła. 

Św. Teresa urodziła się w 1873 r. 
w głęboko wierzącej rodzinie Martin 
w Alencon. Była dziewiątym i naj-
młodszym dzieckiem w swojej rodzi-
nie. Po śmierci matki w 1877 r. staje 
się bardziej wrażliwą i poważną 
dziewczyną. Zapisana na pensję do 
sióstr benedyktynek ma duże kłopo-
ty z włączeniem się w radosne zaba-
wy z rówieśnikami. Coraz częściej ab-
sorbują ją sprawy wiary i głębokie 
rozmyślania. W 1883 r. zapada na 
dziwną chorobę o podłożu nerwico-
wym. Zostaje z niej jednak cudownie 
uzdrowiona, choć całe życie będzie 
uczyć się kierowania swoją wrażliwo-

ścią. W 1887 r. udaje się wraz z ojcem 
na pielgrzymkę do Rzymu, aby po-
prosić papieża Leona XIII o zezwole-
nie na wstąpienie do Karmelu. Mając 
15 lat, Teresa wstępuje do klasztoru, 
w którym pełni różne obowiązki, ale 
nade wszystko rozwija swoją głęboką 
duchowość. W styczniu 1895 r., na 
polecenie przełożonej Matki Agniesz-
ki, zaczyna spisywać swoje wspo-
mnienia z dzieciństwa i tak powstaje 
tzw. Rękopis. Prezentuje w nim swoje 
największe duchowe doświadczenie, 
w którym łączy się ze sobą otchłań 
Bożego Miłosierdzia i jej „mała dro-
ga” do świętości. Teresa, która swoje 
życie łączy z Dzieciątkiem Jezus, two-
rzy jedną z najważniejszy dróg du-
chowości – „drogę dziecięctwa Boże-
go”. Zauważa, że do prawdziwego 
pójścia za Chrystusem potrzebne są 
dwa nawrócenia: pragnienie świętości 

i oddanie Bogu swoich słabości. 
9 czerwca Teresa czuje natchnienie 
do oddania się na ofiarę całopalną 
Miłości Miłosiernej i spisuje specjalny 
akt oddania. Za niecały rok od tej 
chwili zaczynają się poważne kłopoty 
ze zdrowiem. Teresa ma częste krwo-
toki z płuc i coraz bardziej opanowuje 
ją gruźlica. Umiera 30 września 1897 r. 
wypowiadając swoje ostatnie słowa: 
„Boże mój, kocham Cię!”. Zostaje be-
atyfikowana w 1923 r., a już w 1925 r. 
odbywa się jej kanonizacja. Papież Jan 
Paweł II ogłasza św. Teresę doktorem 
Kościoła w 1997 r. 

 
Zachęcam do oglądnięcia filmu doku-
mentalnego "Święta Teresa 
z Lisieux", który przybliża postać tej 
świętej. Film dostępny jest na stronie: 
www.kofc.pl/przek/20151005d 

Święty na październik 
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"Święci" maszerowali 
ulicami Tomaszowa 

Lubelskiego 

W Wigilię dnia Wszystkich Świę-
tych ulicami Tomaszowa Lubelskiego 
przeszedł niecodzienny marsz. Zwo-
łujemy prowokacyjne święte ruszenie 
– mówił bp Marian Rojek podczas 
Mszy św. rozpoczynającej Marsz 
Wszystkich Świętych w Tomaszowie 
Lubelskim. W barwnym pochodzie 
niesiono relikwie świętych i błogosła-
wionych. Biskup zamojsko-
lubaczowski w homilii zwrócił uwagę 
na to, czym się różni święty od świę-
toszka. 

Stroje dla młodych piłkarzy 

Rycerze Kolumba 
z Rady 14271 im. Św. 
Wojciecha z parafii św. 
Augustyna z Warsza-
wy zakupili dla mło-
dych piłkarzy z para-
fialnego klubu stroje 
treningowe. Chłopcy 
w wieku 8-13 lat trenują raz w tygo-
dniu o godzinie 8.30 rano w niedziele, 
następnie o 11.30 spotykają się na 
Mszy Świętej. 

Spektakl Teatru Słowa 
w Mierzynie 

o Świętym Janie Pawle II 

16 października 2014 roku upłynę-
ło 36 lat, gdy Namiestnikiem Chry-
stusa na Stolicy Piotrowej w Rzymie 
został nasz rodak Karol Wojtyła. Dla 
uczczenia pamięci i przybliżenia po-
staci największego Polaka w dziejach 
naszego narodu - Świętego Jana 
Pawła II, Teatr Słowa przy Radzie Ry-

cerzy Kolumba w Mierzynie wystawił 
w Kościele w Mierzynie spektakl 
słowno-muzyczny. 

Różaniec w Starachowicach 

Do Matki Najświętszej należy mo-
dlić się codziennie i o każdej porze, ale 
są miesiące, w których modlimy się 
szczególnie. Jest to maj, sierpień, czy 
październik. I właśnie teraz, w paź-
dzierniku odmawiamy chyba tę naj-
piękniejszą modlitwę. 

Pieczone ziemniaki 
w Chmielniku 

Jednym spośród rycerzy Kolumba 
Rady 15416 w Chmielniku jest rolnik 
Bolesław Pawłowski – plantator 
ziemniaków. Na zakończenie zbioru 
ziemniaka postanowił po raz kolejny 
zaprosić braci rycerzy z rodzinami na 
pieczonego ziemniaka, a przy okazji 
rybę – tym razem nie chciały brać. 

Rycerze w Głogowie 
przed Wszystkimi Świętymi 

Rycerze Kolumba powołanej 
w sierpniu br. nowej Rady nr 16038 
w Głogowie Młp. im. Matki Bożej Gło-
gowskiej (Diecezja Rzeszowska), 
w ramach działalności na rzecz spo-
łeczności lokalnej oraz parafii, 
w okresie przed uroczystością 
Wszystkich Świętych podjęli się wy-
konania prac porządkowych na miej-
scowym cmentarzu parafialnym. 

Różaniec 
w językach świata 

W środę 22 października 2014 ro-
ku, dniu poświęconym Świętemu Ja-
nowi Pawłowi II w rzeszowskim Ko-
ściele Akademickim odprawiona zo-
stał Uroczysta Msza Św. Koncelebro-
wana. 

Mierzyńska pielgrzymka 
ministrantów i młodzieży 

Rycerze Kolumba z Rady nr 14989 
im. Matki Bożej Bolesnej w Mierzynie 
zapewnili organizację i bezpieczeń-
stwo pieszej pielgrzymki ministran-
tów i młodzieży. Pielgrzymka wyru-
szyła z Mierzyna do Kościoła w Bę-
dargowie (ok. 7 km). 

Kalendarium historyczne 
* rok temu w październiku * 


