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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 e-mail:
zbroja@rycerzekolumba.com
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i poprawiania przesłanych materiałów!
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Słowo Delegata Stanowego
najbliższe lata będzie wiele okazji do
realizacji zadań wyznaczonych przez
Ojców Synodalnych. Przytoczona
powyżej wypowiedź polskich biskupów, utwierdza nas we właściwie
obranym kierunku działań naszej organizacji. Rozpoczęta peregrynacja
wizerunku św. Rodziny jest tego najlepszym dowodem. Bądźmy zatem
Bracia na wspólnej modlitwie naszych
rodzin, wspierajmy dzieła miłosierdzia a będziemy najlepszym wzorem
dla naszych dzieci.
Wyraźnym świadectwem budowania wspólnoty opartej na rodzinie
niech będzie nasze wspólne pielgrzymowanie przed Oblicze Jasnogórskiej
Królowej Polski w dniach 20 i 21 listoZacni Kapelani Rad
pada. Będzie to także okazja do rozBracia Rycerze,
poczęcia jubileuszu dziesięciolecia
obecności Zakonu Rycerzy Kolumba
"Zachęcamy rodziny do wspólnej
w Polsce.
modlitwy i wychowania dzieci w wierze oraz zaangażowania w życie paraDzień 1 listopada przypomina
fii i wspierania dzieł miłosierdzia. To prawdę o powszechnym powołaniu
zaproszenie kierujemy także do osób do świętości. Każdy z nas, ludzi wierozwiedzionych, żyjących w ponow- rzących, niezależnie od konkretnej
nych związkach cywilnych, które – drogi życia: małżeństwa, kapłaństwa
choć nie przystępują do Komunii czy życia konsekrowanego jest powoŚwiętej – nie są wykluczone z Kościo- łany do świętości. Osiągnięcie stanu
ła" – słowa biskupów reprezentują- radowania się świętością nie jest
cych Konferencję Episkopatu Polski możliwe własnymi siłami. Konieczna
podczas Synodu poświęconego mał- jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzżeństwu i rodzinie.
liwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także
Miniony miesiąc, poświęcony
każdemu z nas pomaga swą łaską. Od
Matce Bożej Różańcowej, w życiu
każdego z nas jednak zależy, w jakim
Kościoła wyraźnie ukierunkowany
stopniu przyjmie od Boga dar świętozostał na Rodzinie. Z pewnością przez
ści.
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Z radością przyjęliśmy informację
o nadaniu przez Pana Prezydenta
Andrzeja Dudę Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej naszemu Najwyższemu Rycerzowi Carlowi Andersonowi. To szczególne wyróżnienie
Rycerzy Kolumba, docenienie wysiłku
w promowaniu nauki Świętego Jana
Pawła II. Dla Rycerzy w Polsce z pewnością jest to zobowiązanie do jeszcze
większego
zaangażowania
w dzieła miłosierdzia.
Listopad to także czas na refleksje
nad naszą wolnością i właściwym
z niej korzystaniem.
"W kolejną rocznicę odzyskania niepodległości potrzebne jest zatrzymanie się i modlitwa na wojennych
i powstańczych cmentarzach, ale potrzebne jest także zatrzymanie i refleksja przy pomnikach bohaterów
narodowych. To oni nam podpowiedzą, jak "zapomniawszy pożytków
własnych" najlepiej służyć ojczyźnie.
Zasugerują też, czego unikać, aby
w kolejnych pokoleniach sztafeta
wolności nie została zatrzymana".
Bp. Józef Gózdek

Vivat Jezus!
Andrzej Anasiak
Delegat Stanowy w Polsce
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Katecheza Kapelana
Katecheza 44
listopad 2015

się opiera. Tym fundamentem jest
wiara i miłość, które prowadzą do
Chrystusa i w spotkaniu z Nim się
umacniają, by potem móc czynić to,
co jest wyrazem naszego powołania.

Drodzy Bracia Rycerze,
Pozwólcie, że zatrzymam się jeszcze przez chwilę na punkcie 17 Adhortacji „Familiaris consortio”, który mówi o tożsamości, czyli byciu i stawaniu
się konkretnym członkiem rodziny
poprzez podjęcie i wypełnianie zadań
jemu właściwych. Ostatnio mówiliśmy o byciu i stawaniu się ojcem. Dziś
chciałbym tę naukę powtórzyć ukazując jeszcze jeden bardzo ważny
aspekt naszej tożsamości, aspekt,
który jest ważny dla naszej świętości.
Dotyczy on świadomości i zgody.
Można być ojcem i wypełniać zadania
związane z tą funkcją, bo nieraz niejako nie ma innego wyjścia: dzieci potrzebują opieki, żona potrzebuje
wsparcia; przychodzą konkretne problemy i trzeba je rozwiązywać, nie ma
co robić ceregieli, trzeba się z tym
wszystkim zmierzyć. Tak to było
w moim domu, tak jest u kolegów,
także u Braci Rycerzy. I takie bycie
mężem i ojcem jest niewątpliwie
czymś dobrym. Ale czy to już wszystko, czy to wystarcza? Może łatwiej
będzie uchwycić to, na co chcę zwrócić Waszą uwagę, gdy powiem o sobie, o księdzu.
Jako ksiądz mam swoje obowiązki,
podobnie jak Wy macie obowiązki
w rodzinach. Należą do nich codzienna Msza św., brewiarz, modlitwa różańcowa, inne modlitwy kapłańskie,
przygotowywanie wykładów i ich
prowadzenie, posługa wobec tych,
dla których mój Biskup ustanowił
mnie duszpasterzem. Powstaje jednak pytanie, czy to już wszystko, by
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Ks. dr hab. Tomasz Kraj

Z czymś podobnym mamy do czynienia w życiu mężów i ojców. Tu też
są, czy raczej winny być, dwa poziomy: fundament, którym jest spotkanie z Chrystusem i działanie, które
jest wypełnianiem powołania męża
i ojca. Gdy więc mówimy o tożsamości
męża i ojca, to musimy sobie zdawać
sprawę z tego, że działanie ma swoje
źródło, i że o tożsamości chrześcijańskiego męża i ojca decydują oba poziomy, a nie jedynie ten, którego
przejawem jest nasza zewnętrzna
praca,
posługa,
zaangażowanie.
Zresztą, jeśli ktokolwiek doświadczy
tej prawdy, a zwłaszcza doświadczy
spotkania z Chrystusem, to zauważy
zarazem, że prawdziwa siła do spełniania obowiązków stanu jest właśnie
stąd. Czasem zmieniają się priorytety:
najważniejsza staje się więź z Nim,
przyjaźń z Nim. Ta więź nie jest przeszkodą do miłowania tych, których
On stawia na naszej drodze. Ona jest
źródłem miłości do ludzi. Dopiero
taka „dwupoziomowa” postać naszego powołania i nasza zgoda na nią
i na jej realizację w takiej postaci stanowi o naszej chrześcijańskiej tożsamości: mojej jako Księdza i Waszej
jako Mężów i Ojców w Waszych rodzinach.

być w pełni kapłanem. Czy jak to
spełnię, a zwłaszcza czy jak ludzie
wokół mnie będą zadowoleni z mojej
posługi, to mogę o sobie powiedzieć,
że wszystko jest w porządku? Myślę,
że tak nie jest. Czegoś brakuje. Czego? Brakuje jeszcze tego czegoś,
z czego te wszystkie działania winny
wypływać, czyli żywej więzi z Chrystusem, bliskości z Nim, z której wypływa wdzięczność za powołanie
i akceptacja tego, co z tym powołaniem związane. Akceptacja nie tylko
w momencie przyjmowania święceń,
ale także akceptacja na codzień; akceptacja, która wypływa z żywej więzi
z Bogiem, z pragnienia służenia Mu,
z miłości do Niego. Innymi słowy posługa kapłańska winna mieć jakby
dwa poziomy: ten, który widzimy na
zewnątrz, gdy oceniamy takie czy
inne działania duszpasterskie księdza Wszystkie katechezy są dostępne
i ten, którego na pierwszy rzut oka na stronie:
nie widać, a który jest fundamentem, www.RycerzeKolumba.com
na którym to wszystko, co czynimy,
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Zacni Bracia!
Przed nami listopad. Miesiąc,
w którym my katolicy w sposób
szczególny pamiętamy o zmarłych.
Zachęcam Was do ofiarowania odpustów nie tylko w intencji najbliższych
z rodziny, przyjaciół, znajomych, lecz
także za zmarłych Braci z Zakonu
Rycerzy Kolumba. Warto, aby ta intencja była obecna także w modlitwie
wypominkowej.
W listopadzie już po raz kolejny
w Starachowicach organizowane są
Mistrzostwa Polski Ministrantów
w szachach. Proszę Was Bracia, by
wspomóc organizacyjnie członków
Liturgicznej Służby Ołtarza działają-

Bracia Rycerze,
Kiedyś nasi Bracia Jakub i Jan rzekli
do Nauczyciela " Daj nam, żebyśmy
w Twojej chwale siedzieli jeden po
prawej, a drugi po lewej Twojej stronie". A Jezus im odparł " Nie wiecie,
o co prosicie". Następnie zadał im
pytanie " Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić albo przyjąć chrzest,
którym Ja mam być ochrzczonym?”
Odpowiedzieli mu " Możemy". W każdym z nas jest trochę pychy, więc
śladem naszych Braci Apostołów zadajmy podobne pytanie Panu Jezuso-
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cych w Waszych parafiach, tak aby w Waszych parafiach. Wykłady, które
mieli
możliwość
uczestniczenia poprowadzili m.in. prof. Bogdan Chaw tych zawodach.
zan czy też Pani dr Wanda Półtawska
są już dostępna na kanale youtube
Listopad jest właściwym momenRycerzy Kolumba.
tem, aby rozpocząć przygotowania
do działań, które będą miały miejsce
W tym miesiącu prezentujemy
w kolejnych miesiącach. Warto włą- sylwetkę świętego Karola Boromeczyć się w przygotowanie paczek, usza, którego wspomnienie przypada
organizację wigilii dla ubogich, czy też na dzień 4 listopada.
przygotowanie Orszaku Trzech Króli.
Przypominam moją prośbą o konO tym, jak zorganizować to ostatnie
takt na adres e-mail:
działanie możemy przeczytać w informacji przekazanej nam przez brata programy@rycerzekolumba.com
Marcina Wojciechowskiego z Tomaszowa Lubelskiego.
rycerzy, którzy posiadają nagrania
filmowe z działań i uroczystości ryPragnę poinformować także, że
cerskich, gdyż będziemy dążyli do
w październiku Rycerze Kolumba
konsolidacji tych materiałów na kauczestniczyli w Kongresie Polskiej
nale Rycerzy Kolumba na portalu YoFederacji Ruchów Obrony Życia "Św.
utube.
Jednocześnie
zapraszam
Jan Paweł II patronem obrońców żywszystkich braci, którzy chcieliby
cia i rodziny". Rada Stanowa postanowłączyć się w działanie pionu prograwiła, że Rycerze Kolumba sfinansują
mowego do kontaktu ze mną na w/w
nagranie płyt z treścią kongresu,
maila.
a także będą odpowiedzialni za przeprowadzenie transmisji na żywo
Vivat Jezus !
w internecie. Zachęcam do szerokiego rozpropagowania treści Kongresu
Krzysztof Zuba

wi: "Co my ojcowie mamy czynić, żebyśmy zasiedli w Twojej chwale"?
Czujemy, że nam na tak postawione
pytanie Pan Jezus odpowiedziałby tak
samo jak apostołom: " Wiecie, że ci,
którzy uchodzą za władców narodów
uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć
swą władzę. Nie tak będzie między
wami. Lecz kto by między wami chciał
się stać wielkim, niech będzie sługą
waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie
jako okup za wielu".

pokoleń szybko przekazujemy pałeczkę, bo czymże jest te kilkadziesiąt
lat życia? Niejeden z nas będzie myślał o tym, stając nad grobami swoich
bliskich. Odejście - też nas czeka. Ale
dopóki tę ojcowską pałeczkę mamy
w ręku i możemy kształtować nasze
dzieci, to nie zmarnujmy tego czasu.
Bracia Rycerze - przeżywamy właśnie synod na temat rodziny. Proszę
Was, Zacni Bracia, abyśmy szczególnie w okresie tego synodu uaktywnili
się w promowaniu chrześcijańskiej
rodziny. Dany jest nam program Rodzina Miesiąca i Rodzina Roku. Właśnie teraz jest najodpowiedniejszy
czas, aby jak najwięcej Zacnych Rycerzy zgłosiło swoje rodziny do tego
programu. Dajmy w ten sposób świadectwo, iż jesteśmy bratnią rodzinną
organizacją!

My, chrześcijańscy ojcowie, wobec
naszej rodziny nie możemy być władcami, lecz sługami. Nasza zawodowa
praca i czas mają być podporządkowane naczelnemu celowi, jakim jest
rozwój całej rodziny. To jest nasz męski obowiązek i jednocześnie radość
w sztafecie pokoleń. W tej sztafecie Witold Wielgos
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Pro-life
Z nauczania
św. Jana Pawła II
w obronie poczętych dzieci
„Chcę wam powiedzieć wszystkim,
a zwłaszcza młodym, nie ustawajcie
w modlitwie. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać (por. Łk 18,1),
powiedział Pan Jezus. Módlcie się
i kształtujcie poprzez modlitwę swoje
życie. Nie samym chlebem żyje człowiek (Mt 4,4) i nie samą doczesnością,
i nie tylko po-przez zaspokajanie doczesnych materialnych potrzeb, ambicji, pożądań, człowiek jest człowiekiem... Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć
tym słowem, Słowem Bożym, trzeba
nie ustawać w modlitwie! Może to
być nawet modlitwa bez słów. Niech
z tego miejsca do Wszystkich, którzy
mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek,
przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to
wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!” (Kalwaria Zebrzydowska
7.06.1979 r.)

istoty. Ufajcie też człowiekowi, stworzonemu na obraz i podobieństwo
Boże i powołanemu, by być dzieckiem Bożym. W Chrystusie Zmarłym
i Zmartwychwstałym sprawa człowieka otrzymała już swój ostateczny
wyrok:
ŻYCIE
ZWYCIĘŻY
ŚMIERĆ!” (Rzym 26.02.1979 r.)
„Jezus pokazał nam, że modlitwa
i post to najważniejsza i najskuteczniejsza broń przeciw mocom zła (por.
Mt 4, 1-11) i pouczył swoich uczniów,
że niektóre złe duchy można wypędzić tylko w ten sposób (por. Mk 9,
29). Zdobądźmy się zatem na pokorę
i odwagę modlitwy i postu, aby sprowadzić moc z Wysoka, która obali
mury oszustwa i kłamstwa, zasłaniające przed oczyma wielu naszych braci i sióstr niegodziwość czynów
i ustaw wrogich życiu i wzbudzi w ich
sercach postanowienia i zamiary inspirowane cywilizacją życia i miłości.
(Evangelium vitae n. 100)

Krucjata Modlitwy
w obronie Poczętych Dzieci

„Cokolwiek uczyniliście jednemu
„I życzę, i modlę się o to stale, aże- z tych braci moich najmniejszych,
by rodzina polska dawała życie, żeby mnieście uczynili”. (Mt 25,40)
była wierna świętemu prawu życia”.
„Wszystko, o co w modlitwie pro(Nowy Targ, 8.06.1979 r.)
sicie, stanie się wam, tylko wierzcie,
„Człowiekiem jest również niena- ze otrzymacie”. (Mk 1 1 ,24)
rodzone dziecko: co więcej, Chrystus
„I życzę, i modle się o to stale, ażew sposób uprzywilejowany utożsamia
się z ”najmniejszymi”; jak więc można by rodzina polska dawała życie, żeby
nie widzieć szczególnej Jego obecno- była wierna świętemu prawu życia”.
ści w istocie jeszcze nie narodzonej, (Św. Jan Paweł II, Nowy Targ 8.06.1979 r.)
spośród wszystkich istot prawdziwie
najmniejszej, najsłabszej, pozbawioW roku 35-lecia naszej Krucjaty,
nej jakiegokolwiek środka obrony,
nawet głosu, która nie może prote- w duchu wdzięczności za ogrom łask
stować przeciw ciosom godzącym udzielonych dziełu obrony życia człow jej najbardziej pod-stawowe pra- wieka, ufni we Wszechmoc Trójjedynego Boga i przemożne Wstawienwa”. (Rzym 28.01.1980 r.)
nictwo Matki Bożej, proponujemy
„Walczcie, aby każdemu człowie- wspólna modlitwę w następujących
kowi przyznano prawo do narodzenia intencjach:
się... Nie zniechęcajcie się trudnościami, sprzeciwami czy niepowodzenia- • przebłagalnej: za grzechy przeciw
mi, jakie możecie spotkać na tej dro- życiu człowieka popełnione w naszej
dze. Chodzi o człowieka i nie można Ojczyźnie,
w tej sytuacji zamykać się w biernej • dziękczynnej: za wielkie dobro, jarezygnacji. Jako Namiestnik Chrystu- kiego doświadczyliśmy, a w szczególsa, Wcielonego Słowa Bożego, mówię ności za: uratowane dzieci, ocalone
Wam: pokładajcie wiarę w Bogu, sumienia matek i ojców oraz pracowStworzycielu i Ojcu każdej ludzkiej ników służby zdrowia; za wprowa-
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dzenie ustawodawstwa chroniącego
życie nienarodzonych,
• błagalnej: o dalszy wzrost szacunku
wobec życia człowieka nienarodzonego, chorego, w podeszłym wieku,
• błagalnej: o wprowadzenie do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
prawnej ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej
śmierci.
Uczestnik Krucjaty zobowiązuje się
do modlitwy w powyższych intencjach przez jeden rok:
• codziennie odmawiać wybrana
przez siebie modlitwę, np. Litanie do
Matki Bożej, dziesiątek Różańca
Świętego,
• uczestniczyć, raz w miesiącu,
w dzień powszedni we Mszy Świętej
z przyjęciem Komunii Świętej. Chorzy,
osoby w podeszłym wieku, które nie
mogą uczestniczyć we Mszy Św., proszone są o ofiarowanie cierpienia
w intencji obrony życia.
Uczestnik Krucjaty zobowiązuje
się pościć w intencjach obrony życia
w środy każdego tygodnia przez
okres jednego roku. Do Krucjaty Modlitwy można się włączyć w dowolnym czasie, podejmując zobowiązanie
do modlitwy i postu na okres jednego
roku. Prosimy o nadesłanie swojego
zgłoszenia udziału w Krucjacie pocztą
na adres: Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, ul. Krowoderska
24/6, 31 -1 42 Kraków lub e-mailem
na adres: modlitwa@krucjata.org
Można tez zgłaszać się telefonicznie (od pn. do pt., w godz. 9:00
-1 5:00), tel.12 633 09 73.
Zgłoszonym uczestnikom organizatorzy Krucjaty będą przesyłać co
miesiąc, szczegółowe intencje. Intencje będzie również drukować prasa
katolicka i podawane będą na stronie
internetowej: www.krucjata.org.
Serdecznie zachęcamy do podjęcia
tej modlitwy. W imieniu organizatorów:
Halina i Czesław Chytrowie,
Grażyna Kich, Janina Palus,
Paweł Wosicki, Beata Trzcińska,
Janusz Kawecki, Adam Kisiel,
Wanda Półtawska, Jadwiga Wronicz,
Antoni Zięba
6
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Filmoteka rycerska
W tym miesiącu zachęcam do
obejrzenia filmu "Próba ogniowa".
Główny bohater Caleb Holt żyje według porzekadła starego strażaka:
nigdy nie porzucaj twojego partnera.
Wewnątrz płonących budynków to
jego naturalny instynkt. W stygnącym żarze jego małżeństwa, to jest
już całkiem inna historia. Przez dziesięciolecie małżeństwa, Caleb i Ca-

therine Holt oddalili się na tyle, że
gotowi są, by dalej żyć bez siebie. Ponieważ już przygotowują się do postępowania rozwodowego, ojciec Caleba prosi swojego syna, by spróbował podjąć eksperyment: Wyzwanie
miłosne. Caleb ufający, że "Wyzwanie
miłosne" nie ma nic wspólnego z jego
"odrodzonymi w wierze" rodzicami,
podejmuje próbę. Ale czy może pró-

bować pokochać swoją żonę, podczas
gdy odrzuca się możliwość miłości
Boga? Czy będzie zdolny ciągle okazywać miłość osobie, która już ma
dosyć jego uczucia? Czy też jest to
kolejne małżeństwo, które musi
"pójść z dymem"?
Film jest dostępny na stronie:
www.kofc.pl/przek/20151105

Kącik misyjny
Zacni Bracia,

Dlatego chciałbym Was zachęcić
do zamawiania na miesiąc listopad
Dzisiejszy temat, który chciałem
wypominków misyjnych lub Mszy św.
Wam naświetlić lub przypomnieć to
za zmarłych.
wypominki misyjne.
Przez to pomagamy nie tylko
Listopad to ten szczególny miezmarłym, ale także i misjonarzom, bo
siąc w roku, w którym wspominamy
za nasze ofiary oni mają możliwość
nie tylko świętych, ale wszystkich
pomagania innym w potrzebie.
wiernych zmarłych. Jak wiemy, niektóre dusze zmarłych muszą odpokuOto kilka przykładowych linków
tować w czyśćcu swoje winy, a my do zgromadzeń misyjnych, które mamożemy im pomóc poprzez modli- ją taką możliwość:
twę, wypominki, zamawianie Mszy
- Kapucyni:
św. czy odpusty ofiarowane za zmarwww.kofc.pl/przek/20151105-kapucyni
łych.

- Pallotyni:
www.kofc.pl/przek/20151105-pallotyni

- Jezuici:
www.kofc.pl/przek/20151105-jezuici

- Oblaci:
www.kofc.pl/przek/20151105-oblaci

- Werbiści:
www.kofc.pl/przek/20151105-werbisci

- Salezjanie:
www.kofc.pl/przek/20151105-salezjanie

- Stowarzyszenie Misji Afrykańskich:
www.kofc.pl/przek/20151105-sma

Vivat Jezus!
Rafał Szczypta

Materiał dla lektora (i nie tylko)
W tym miesiącu polecam wystąpienie, które wygłosił prof. dr hab. med. Bogdan Chazan na Kongresie Obrońców
Życia. Zapraszam: www.kofc.pl/przek/20151105a

Nagrodzony program
Działalność na rzecz Rodziny
(I miejsce) – "Zbiórka złomu na
paczki bożonarodzeniowe" (Rada
nr 15281 w Skarżysku Kościelnym)

cerzy Kolumba. Parafianie bardzo
chętnie włączyli się w ten szczytny
cel, wystawiając złom przed swoje
posesje. Dzięki temu zebraliśmy około 5,5 tony złomu co dało łączną
W dniu 22 listopada 2014 roku na
kwotę 3700 zł. Pieniądze przeznaczyterenie całej parafii Skarżysko Koliśmy na paczki bożonarodzeniowe
ścielne przeprowadziliśmy zbiórkę
dla ubogich dzieci w naszej parafii.
złomu stalowego przez 4 grupy Ry-
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W dniu 21 grudnia 2014 r. rozwieźliśmy zakupione paczki do ubogich
rodzin. Dzięki ogromnemu wsparciu
wszystkich parafian i pracy Rycerzy
Kolumba mogliśmy razem sprawić
uśmiech ubogim dzieciom na święta
Bożego Narodzenia
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Polecana inicjatywa
VII MISTRZOSTWA POLSKI
MINISTRANTÓW
W SZACHACH SZYBKICH
I BŁYSKAWICZNYCH

3. Patronat
- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
- Prezydent Miasta Starachowice,
- Rada Rycerzy Kolumba nr 14023
Starachowice
w Starachowicach,
20 i 21 listopada 2015 roku
- „KnC - Króluj nam Chryste” – ogólnopolski miesięcznik dla ministran1. Cel
-Wyłonienie medalistów Mistrzostw tów.
Polski wśród ministrantów,
- Popularyzacja sportu szachowego 4. Patronat Medialny
- Gość Niedzielny,
wśród ministrantów,
- Integracja środowisk katolickich - Tygodnik Starachowicki,
- Gazeta Starachowicka,
w Polsce,
- Promowanie idei Rycerzy Kolumba, - Echo Dnia,
- Rozwój pozytywnych zaintereso- - TV Starachowice,
- „KnC - Króluj nam Chryste” .
wań wśród młodzieży,
- Promocja Regionu Świętokrzyskie5. Organizator
go i Miasta Starachowice.
- Parafia MBNP w Starachowicach,
- Katolicki Klub Szachowy GAMBIT,
2. Patronat Honorowy
- Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Or- - Rada Rycerzy Kolumba nr 14023 w
dynariusz Diecezji Radomskiej Hen- Starachowicach,
- Hotel Senator.
ryk Tomasik,
- Wikariusz Biskupi Ks. Infułat Stani6. Termin i miejsce gry
sław Pindera,
- Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba 20 listopada 2015 roku – Mistrzostwa
Polski Ministrantów w Szachach Bływ Polsce Andrzej Anasiak.
skawicznych,

21 listopada 2015 roku – Mistrzostwa
Polski Ministrantów w Szachach
Szybkich,
Hotel Senator - 27-200 Starachowice,
ul. Tadeusza Krywki 18.
7. Uczestnicy
Ministranci z całej Polski.
8. Zgłoszenia
Do dnia 17 listopada 2015 roku, pisemnie na adres:
Katolicki Klub Szachowy GAMBIT,
27-200 Starachowice
ul. Moniuszki 117
lub telefonicznie: Tel. 602 770 251,
lub pocztą elektroniczną:
starachowice.szachy@interia.pl

Modlitwa za rodzinę
Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za dar
rodziny.
Prosimy Cię, oświeć nasze serca
i umysły,
abyśmy w pełni realizowali powołanie
do miłości.
Spraw, byśmy w życiu codziennym
i w pracy,
odzwierciedlali tę ofiarną, odwieczną
miłość,
którą pokazujesz nam Ty, Ojcze, wraz
ze Swym Synem i Duchem Świętym.
Spraw, by Twoja miłość objawiała się
poprzez pokój
królujący w naszym domu, i poprzez
wiarę,
którą wyznajemy i której dajemy
świadectwo życiem.
Niech nasza rodzina będzie zawsze
oazą bezinteresownej
miłości, zrozumienia, przebaczenia
i radości.
Zechciej obdarzyć nas mądrością
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i odwagą, byśmy stali się świadkami
Twoich odwiecznych planów dla rodziny.
Spraw, by Najświętsza Rodzina z Nazaretu
prowadziła nas, jako rodzinę, do
świętości.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
jeden Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
Modlitwa napisana przez Arcybiskupa Williama
E. Lori, z Baltimore, Najwyższego Kapelana.
Obraz Świętej Rodziny na okładce jest rysunkiem autorstwa Giovanni Balestra na podstawie obrazu Sassoferrato. Oryginał znajduje się
w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie. Informacje na www.RycerzeKolumba.com
Wykorzystano z pozwoleniem.
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Polskie odznaczenie
dla Najwyższego Rycerza
Najwyższy Rycerz Carl Anderson został uhonorowany Orderem
Zasługi za „wybitne zasługi
w działalności charytatywnej”
oraz „propagowanie dziedzictwa
Jana Pawła II.” Order Zasługi jest
jednym z pierwszych wyróżnień
przyznanych przez nowego prezydenta Polski Andrzeja Dudę.

PRZEMÓWIENIE
Z OKAZJI PRZYZNANIA
ORDERU ZASŁUGI
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

Ponieważ Polska pozostała Polską, życie nas wszystkich zostało
wzbogacone. I z tego powodu słowa
Adama Mickiewicza mają tak samo
istotne znaczenie dziś jak wtedy, gdy
Carl A. Anderson
zostały napisane w 1832 roku: "Bo
Najwyższy Rycerz
naród polski nie umarł, ciało jego leży
Rycerze Kolumba
w grobie, a dusza jego zstąpiła z ziemi
Ambasada Rzeczypospolitej
[do] ludów cierpiących niewolę w kraPolskiej w Stanach Zjednoczonych,
ju i za krajem, aby widzieć cierpienia
ich. A trzeciego dnia dusza wróci do
Waszyngton, D.C.
ciała, i naród zmartwychwstanie,
16 października 2015
i uwolni wszystkie ludy Europy z niewoli”.

KRZYŻ OFICERSKI

Jego Ekscelencje, Biskupie Stepnowski i Biskupie Grosz, Ministrze
Pisarski, Polsko-Amerykańscy przyjaciele oraz moi bracia Rycerze Kolumba i Panie.
Nie mogę znaleźć słów, aby odpowiednio wyrazić emocje, które czuję
przy tej okazji. Nie ma narodu – innego niż mój własny – który jest dla
mnie ważniejszy niż Polska i od którego mógłbym otrzymać taki zaszczyt.
Dotyka mnie to głęboko i jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo!
Ale przy tej okazji jestem przede
wszystkim wdzięczny Polsce – że
w całej długiej i trudnej historii Polska
pozostała wierna sobie. Rozumiem
przez to Polskę Sobieskiego i Kościuszki; Polskę Chopina i Sienkiewicza, Mickiewicza i Góreckiego; Andersa i Sikorskiego. I, oczywiście, Polskę
Jana Pawła II i tak wielu świętych.
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Ronald Reagan powiedział kiedyś
te słowa o Stanach Zjednoczonych:
"Jeśli chcecie, możecie to nazwać mistycyzmem, ja jednak zawsze wierzyłem w istnienie Boskiego planu, który
umieścił [amerykański] kontynent
między dwoma oceanami, aby stał się
on domem dla wszystkich, którzy byli
ogarnięci nieustanną miłością do wolności i szczególnym rodzajem odwagi".
Myślę, że możemy powiedzieć coś
podobnego na temat Bożego planu,
który umieścił Polskę między dwoma
wielkimi kontynentami – oraz uczynił
ją miejscem zamieszkanym przez
tych, „którzy byli ogarnięci nieustanną miłoscią do wolności i szczególnym rodzajem odwagi”.

Teraz może to już nie być popularne, aby mówić o narodach przy użyciu takiego mesjańskiego języka. Ale
wielu Amerykanów, którzy postrzegają swój własny naród jako "lśniące
miasto położone na wzgórzu", rozuA więc co to oznacza dla naszych
mie, że taki język wyznaje narodowy
dwóch wielkich narodów? Czy może
cel, który wzywa nas do wyjścia poza
to sugerować możliwość jakiegoś
własny interes oraz agresję, aby osiąszczególnego związku? I czy są jakieś
gnąć coś większego.
historyczne precedensy dla takiego
Taki język sugeruje więcej niż pro- pomysłu?
roctwo odrodzenia. Wyznaje on ideę
Myślę, że w tej kwestii możemy
odrodzenia opartą o zobowiązanie do
śmiało powiedzieć, że żadna osoba
wiary, wolności i godności ludzkiej.
w historii nie zrobiła więcej dla stwoSugeruje także, że są to wartości funrzenia szczególnego związku między
damentalne dla większej solidarności
Wielką Brytanią a Stanami Zjednomiędzy narodami.
czonymi niż Winston Churchill.
Jednym z wielu celów Orderu ZaPrzemawiając prawie 70 lat temu,
sługi jest pogłębianie dobrych stoa niedaleko stąd w Richmond w stasunków między krajami. Z tego ponie Virginia, Sir Winston powiedział:
wodu chciałbym zakończyć spostrze"W tych ostatnich latach mojego żyżeniem w tej kwestii.
cia istnieje przesłanie, które czuję się
9
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w obowiązku doręczyć. Jest to bardzo
proste przesłanie, które może być
dobrze zrozumiane przez ludzi z obu
naszych krajów. Powinniśmy działać
wspólnie. Powinniśmy działać wspólnie bez złości do kogokolwiek, nie
pragnąc nic w zamian, ale w obronie
tych spraw, które są nam drogie nie
tylko dla własnej korzyści, ale dlatego, że wierzymy, że oznaczają one
zaszczyt i szczęście dla przyszłych
pokoleń ludzi".
Powód dla tego był jasny dla
Churchilla. Pięć lat wcześniej powiedział te słowa w Londynie: "Nie jest
przesadą stwierdzenie, że przyszłość
całego świata i nadzieje na poszerzenie cywilizacji opartej na etyce chrześcijańskiej zależą od relacji między
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Wspólnotą Brytyjską a Stanami Zjed- colna – który walczył z taką determinoczonymi".
nacją przeciwko podziałowi własnego
kraju w XIX wieku – dotyczyły obu
Cóż, być może dzisiaj uderza nas
naszych narodów: aby wiele ofiar,
to jako wzniosły idealizm i jako coś
które ponieśliśmy, nie zostały ponienierealnego. Ale mędrzec powiedział
sione na darmo i żeby oba nasze nakiedyś, że jeśli ustanowisz sobie cel,
rody, „nad którym Panuje Bóg, doktóry wierzysz, że możesz osiągnąć
czeka[ły] się odrodzenia idei wolnow swoim własnym życiu, to myślisz
ści”.
na małą skalę.
Jeszcze raz Panie Ministrze PisarTak więc dzisiaj chciałbym Was
ski dziękuję za ten wspaniały zaprosić, abyście zastanowili się nad
szczyt. Proszę przekazać wyrazy motymi słowami Churchilla i jakie mogą
jej wdzięczności wszystkim, którzy
one mieć zastosowanie do szczególw jakiś sposób uczynili to możliwym,
nych stosunków, które wierzę, że
a zwłaszcza moje uznanie i najlepsze
mogą istnieć w nadchodzących
życzenia dla Prezydenta Dudy w czadniach między Stanami Zjednoczonysie, gdy zaczyna on sprawować swój
mi a Polską.
urząd.
Myśląc nad tym, chciałbym zasuJeszcze raz, dziękuję bardzo!
gerować, aby słowa Abrahama Lin-

Łuczniki dla Afryki
Polscy Rycerze Kolumba otrzymali
wyróżnienie, nasza praca na rzecz
misji została doceniona przez ASBIRO
Alternatywną Szkołę Biznesu i Rozwoju Osobowego im. Ludwiga von
Misesa.
Zrealizowany pierwszy etap programu „Łuczniki dla Afryki” wniósł
konkretną pomoc afrykańskim rodzinom. 200 maszyn do szycia, profesjonalnie przygotowanych, trafiło do
Zambii. Dzieło to zostało dokonane
m.in. dzięki pomocy ASBIRO Alternatywnej Szkole Biznesu i Rozwoju Osobowego im. Ludwiga Von Misesa.
W dniu 17 października 2015 roku,
na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, statuetkę w imieniu Rycerzy Kolumba odebrał jeden z inicjatorów programu,
wielki przyjaciel misji, Kapelan Rady
14004 w Radomiu - Ks. Kan. Wiesław
Lenartowicz.
Program „Łuczniki dla Afryki” jest
kontynuowany.
Przygotowywana
jest kolejna partia maszyn do szycia
do przetransportowania do Afryki.
Już w niedługim czasie pojawią się
dokładne informacje na ten temat.
Zachęcamy do dalszego angażowania
się w to dzieło.

ZBROJA
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Święty na listopad
kapłańskie i biskupie przyjął dopiero
dwa lata później (1563). W latach następnych papież mianował siostrzeńca kardynałem - protektorem Portugalii, Niderlandów (Belgii i Holandii)
oraz katolików szwajcarskich, ponadto opiekunem wielu zakonów i archiprezbiterem bazyliki Matki Bożej
Większej w Rzymie. Urzędy te i tytuły
dawały Karolowi rocznie ogromny
dochód. Było to jawne nadużycie,
jakie wkradło się do Kościoła w owym
czasie. Pius IV był znany ze swej słabości do nepotyzmu. Karol jednak
bardzo poważnie traktował powieŚwięty Karol Boromeusz
rzone sobie obowiązki, a sumy, jakie
biskup
przynosiły mu skumulowane godnoKarol urodził się na zamku Arona ści i urzędy, przeznaczał hojnie na
3 października 1538 r. jako syn arysto- cele dobroczynne i kościelne. Sam żył
kratycznego rodu, spokrewnionego ubogo jak mnich.
z rodem Medici. Ojciec Karola wyróżWkrótce Karol stał się pierwszą po
niał się prawością charakteru, głębopapieżu osobą w Kurii Rzymskiej.
ką religijnością i miłosierdziem dla
Praktycznie nic nie mogło się bez nieubogich. To miłosierdzie będzie dla
go dziać. Papież ślepo mu ufał. NazyKarola, nawet już jako kardynała, idewano go "okiem papieża". Dzięki teałem życia chrześcijańskiego.
mu udało się mu uporządkować wiele
Już w młodym wieku Karol posia- spraw, usunąć wiele nadużyć. Nie
dał wielki majątek. Kiedy miał zaled- miał względu na urodzenie, ale na
wie 7 lat, biskup Lodi dał mu suknię charakter i przydatność kandydata
klerycką, przeznaczając go w ten spo- do godności kościelnych. Dlatego
sób do stanu duchownego. Takie były usuwał bezwzględnie ludzi niegodówczesne zwyczaje. Dwa lata później nych i karierowiczów. Takie postępozmarła matka Karola. Aby zapewnić wanie zjednało mu licznych i nieprzemu odpowiednie warunki na przy- jednanych wrogów. Dlatego zaraz po
szłość, mianowano go w wieku 12 lat wyborze nowego papieża, św. Piusa V
opatem w rodzinnej miejscowości. (1567), musiał opuścić Rzym. Bardzo
Młodzieniec nie pochwalał jednak się z tego ucieszył, gdyż mógł zająć
tego zwyczaju i wymógł na ojcu, żeby się teraz bezpośrednio archidiecezją
dochody z opactwa przeznaczano na mediolańską. Kiedy był w Rzymie,
ubogich.
mianował wprawdzie swojego wikariusza i kazał sobie posyłać dokładne
Pierwsze nauki pobierał Karol na
sprawozdania o stanie diecezji, zazamku rodzinnym w Arona. Po ukoństrzegł sobie też wszystkie ważniejczeniu studiów w domu wyjechał zasze decyzje. Teraz jednak był faktyczraz na uniwersytet do Pawii, gdzie
nym pasterzem swojej owczarni.
zakończył studia podwójnym doktoratem z prawa kościelnego i cywilneZ całą wrodzoną sobie energią
go (1559). W tym samym roku jego zabrał się do pracy. W 1564 r. otwowuj został wybrany papieżem i przy- rzył wyższe seminarium duchowne
jął imię Pius IV. Za jego przyczyną (jedno z pierwszych na świecie).
Karol trafił do Rzymu i został miano- W kilku innych miastach założył sewany protonotariuszem apostolskim minaria niższe, by dla seminarium
i referentem w sygnaturze. Już w rok w Mediolanie dostarczyć kandydatów
później, w 23. roku życia, został mia- już odpowiednio przygotowanych.
nowany kardynałem i arcybiskupem Prowadzenie seminarium powierzył
Mediolanu (z obowiązkiem pozosta- oblatom św. Ambrożego, zgromadzewania w Rzymie), mimo że święcenia niu kapłanów diecezjalnych, które
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istnieje do dziś. Zaraz po objęciu rządów bezpośrednich (1567) przeprowadził ścisłą wizytację kanoniczną, by
zorientować się w sytuacji. Popierał
zakony i szedł im z wydatną pomocą.
Dla ludzi świeckich zakładał bractwa szczególnie popierał Bractwo Nauki
Chrześcijańskiej, mające za cel katechizację dzieci. Dla przeprowadzenia
koniecznych reform i uchwał Soboru
Trydenckiego (1545-1563) zwołał aż
13 synodów diecezjalnych i 5 prowincjalnych. Dla umożliwienia ubogiej
młodzieży studiów wyższych założył
przy uniwersytecie w Pawii osobne
kolegium. W Mediolanie założył
szkołę wyższą filozofii i teologii, której prowadzenie powierzył jezuitom.
Teatynom natomiast powierzył prowadzenie szkoły i kolegium w Mediolanie dla młodzieży szlacheckiej.
Był fundatorem przytułków: dla
bezdomnych, dla upadłych dziewcząt
i kobiet, oraz kilku sierocińców. Kiedy
w 1582 r. została przeprowadzona
reforma mszału i brewiarza, zdołał
obronić dla swojej diecezji obrządek
ambrozjański, który był tutaj w użyciu od niepamiętnych czasów. Kiedy
za jego pasterzowania wybuchła
w Mediolanie kilka razy epidemia,
kardynał Karol nakazał otworzyć
wszystkie spichlerze i rozdać żywność
ubogim. Skierował także specjalne
zachęty do duchowieństwa, aby
szczególną troską otoczyło zarażonych oraz ich rodziny. Podczas zarazy
w 1576 r. niósł pomoc chorym, karmiąc nawet 60-70 tysięcy osób
dziennie; zaopatrywał umierających,
oddał cierpiącym wszystko, nawet
własne łóżko. W czasie zarazy ospy,
która pochłonęła ponad 18 tysięcy
ofiar, zarządził procesję pokutną, którą prowadził idąc ulicami Mediolanu
boso. W 1572 r. na konklawe był poważnym kandydatem na papieża.
Ulubionymi rozrywkami Karola
w młodości były: polowanie i szachy.
Był także estetą i znał się na sztuce.
Grał pięknie na wiolonczeli. Z tych
rozrywek zrezygnował jednak dla
Bożej sprawy, oddany bez reszty zbawieniu powierzonych sobie dusz. Wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do Męki Pańskiej. Dlatego nie
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rozstawał się z krzyżem. Tkliwą miło- książek zakazanych, wreszcie wprością darzył też sanktuaria maryjne.
wadzono regularną katechizację.
Większość z tych uchwał wyszło
z wielkiego serca kapłańskiego Karola
Największą zasługą Karola był Boromeusza. On też był inicjatorem
jednak Sobór Trydencki. Sobór, roz- utworzenia osobnej kongregacji karpoczęty z wieloma nadziejami, wlókł dynałów, która miała za cel przypilsię zbyt długo z powodu złej organi- nowanie, by uchwały soboru były
zacji. Trwał aż 18 lat (1545-1563). Do- wszędzie zastosowane.
piero kiedy Karol przystąpił do działania, sobór mógł szczęśliwie dokończyć obrady. Dyskutowano na nim
o wszystkich prawdach wiary, atakoZmarł w Mediolanie 3 listopada
wanych przez protestantów, i grun- 1584 r. wskutek febry, której nabawił
townie je wyjaśniono. W dziedzinie się w czasie odprawiania własnych
karności kościelnej wprowadzono rekolekcji. Pozostawił po sobie duży
dekrety: nakazujące biskupom i dusz- dorobek pisarski. Beatyfikowany
pasterzom rezydować stale w diece- w 1602 r., kanonizowany przez Pawła
zjach i parafiach, wprowadzono stałe V w 1610 r. Jego relikwie spoczywają
wizytacje kanoniczne, regularny obo- w krypcie katedry mediolańskiej. Jest
wiązek zwoływania synodów, zakaza- patronem boromeuszek, diecezji
no kumulacji urzędów i godności ko- w Lugano i Bazylei oraz uniwersytetu
ścielnych, nakazano zakładanie semi- w Salzburgu; ponadto czczony jest
nariów duchownych - wyższych i niż- jako opiekun bibliotekarzy, instytuszych, wprowadzono do pism katolic- tów wiedzy katechetycznej, proboszkich cenzurę kościelną, jak też indeks czów i profesorów seminarium.

W ikonografii św. Karol Boromeusz przedstawiany jest w stroju kardynalskim. Jego atrybutami są: bicz,
czaszka, gołąb, kapelusz kardynalski,
krucyfiks, postronek na szyi, który
nosił podczas procesji pokutnych.

Warto naśladować
Rycerze Kolumba Rady 15267
w Tomaszowie Lubelskim już po
raz piąty organizują – tym razem
6 stycznia 2016 r. - imprezę lokalną: "ORSZAK TRZECH KRÓLI"
w Tomaszowie Lubelskim, pod honorowym patronatem Ks. Bpa Mariana Rojka.
Orszak Trzech Króli w naszym
mieście powstaje dzięki współpracy
Naszej Rady Lokalnej z Ogólnopolską
Fundacją Orszak Trzech Króli.
Wszystkich chętnych, którzy pragną
zorganizować taką imprezę w swoim
mieście i potrzebują wsparcia, zapraszam na stronę: www.orszak.org.
Ogólnopolski organizator OTK zapewnia - po podpisaniu umowy
współpracy - flagi, śpiewniki, korony,
wsparcie medialne, wszelkiego rodzaju scenariusze, charakteryzacje i pomoc prawną.
To coroczne wydarzenie powstaje
również dzięki pomocy władz lokalnych i instytucji kulturalnych (Miasto
Tomaszów Lubelski, Gmina Tomaszów Lubelski, Tomaszowski Dom
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Kultury) oraz innych lokalnych spon- - KRÓLEM HERODEM - przypomniesorów i mediów.
nie spotkania władcy z Trzema Królami
W szczegółowym programie OTK
- PASTERZAMI I ANIOŁAMI - scena,
w naszym mieście jest:
w której Anioł mówi o Narodzeniu
Godzina 12:00 Msza Święta z udzia- Jezusa okolicznym pasterzom
łem ordynariusza diecezji Ks. Bpa - WALKĄ DOBRA ZE ZŁEM - najbarMariana Rojka
dziej uniwersalny obraz, odzwiercieGodzina 13:00 Barwny Orszak Trzech dlający odwieczną walkę dobra ze
Króli ulicami miasta.
złem.
Na początku orszaku niesiona jest
Kulminacją pochodu ulicami Miaduża gwiazda betlejemska, później sta jest pokłon trzech króli Dzieciątku
sztandary i chorągwie królewskie. Jezus.
Następnie Trzej Królowie jadą na koniach, po nich kroczą giermkowie
z darami, asysta królewska z Ks. Biskupem i Księżmi otoczonymi anioł"Żywa Szopka" umiejscowiona jest
kami, pozostali wierni i zaproszeni
na placu przed Kościołem - na dużej
goście.
scenie estradowej, na której wierni
mogą wysłuchać kolęd w wykonaniu
lokalnych zespołów i chórów. Przed
W trakcie przemarszu uczestnicy
sceną co roku znajdują się żywe zwiespotykają się z następującymi scenarzęta, takie jak: baranki, owieczki,
mi przygotowanymi przez Rycerzy :
osiołek Maryi i Józefa oraz kozy - któ- PAŁACEM KWIRYNIUSZA - nawią- re stanowią ogromną atrakcję dla
zującym do sceny spisu ludności
najmłodszych. W trakcie koncertów
- GOSPODĄ I BIESIADNIKAMI - od- kolęd i pastorałek Rycerze częstują
zwierciedlającymi poszukiwanie miej- uczestników gorącym bigosem, hersca przez Świętą Rodzinę
batą i kawą.
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Każdego roku Rycerze zapraszają do tewnych, ministrantów oraz lekto- czone z lokalnych placówek pedagowzięcia udziału aktorów z Teatru przy rów. Wszelkie rekwizyty, stroje oraz gicznych.
Tomaszowskim Domu Kultury, Har- wyposażenie scen zostaje wypożycerzy, Młodych z KSM-u i grup modliMarcin Wojciechowski

Rycerze Kolumba wypełnili wolę zmarłego
Generała Waltera Jajko
W niedzielę 18
października
2015 roku Rycerze
Kolumba
zagościli w Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie, aby spełnić wolę rodziny
zmarłego dokładnie rok temu Śp.Generała Armii USA Waltera
Jajko, który był Rycerzem Kolumba
przez 59 lat.

Podczas Procesji z Darami, Rycerze Kolumba przekazali Kielich Mszalny na ręce Proboszcza Parafii, Ks.
Franciszka Gocha.
Po zakończeniu Nabożeństwa w
Kościele, delegacje złożyły wieńce i
wiązanki kwiatów pod pomnikiem Bł.
Ks. Jerzego Popiełuszki, który jest
Patronem Powiatu Brzozowskiego.
Wieniec w imieniu Rycerzy Kolumba złożyli: Delegat Stanowy Andrzej Anasiak, Sekretarz Stanowy
Tomasz Wawrzkowicz i Skarbnik Stanowy Witold Zmysłowski.

Wolą rodziny zmarłego było przeBrzozowskie uroczystości uświetkazanie Kielicha Mszalnego z wygra- nił swoją obecnością Korpus Reprewerowanym Jego nazwiskiem do Pa- zentacyjny Stopnia Patriotycznego
rafii przodków.
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce,
na czele z Marszałkiem Bratem RyGenerał Walter Jajko zawsze paszardem Nosowiczem.
miętał o swoich polskich korzeniach i
o swojej rodzinnej miejscowości, ale
Przybyło również wielu Braci Ryze względu na charakter pracy, którą cerzy z centralnej i południowej części
wykonywał, Jego przyjazd do Polski Polski.
był niemożliwy.
Bardzo dziękujemy wszystkim
W niedzielnych Uroczystościach Braciom za podjęcie trudu przyjazdu
uczestniczyła kuzynka Waltera Jajko, na to rycerskie religijno - patriotyczPani Maria Kurek.
ne Święto.
Mszy Św. koncelebrowanej przeSkładamy serdeczne podziękowawodniczył Proboszcz Parafii p.w. nia na ręce Ks.Franciszka Gocha Przemienienia Pańskiego w Brzozo- Proboszcza Parafii p.w. Przemienienia
wie Ks. Franciszek Goch.
Pańskiego w Brzozowie, Pana Zygmunta Błaża - Starosty BrzozowskieWśród koncelebransów był rówgo i Pana Henryka Kozika - Przewodnież nasz Brat Rycerz Ks. Stanisław
niczącego Rady Powiatu BrzozowKołodziej z Parafii Miłosierdzia Bożeskiego, którzy tak serdecznie przyjęli
go w Dębicy.
nas na gościnnej brzozowskiej ziemi.
Delegat Stanowy Zakonu Rycerzy
Vivat Jesus!
Kolumba w Polsce Zacny Brat Andrzej
Anasiak przed rozpoczęciem Mszy
Tomasz Wawrzkowicz
Św. wygłosił mowę, w której przybliSekretarz Stanowy
żył postać Brata Rycerza Waltera JajZakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
ko i wyjaśnił obecność Rycerzy KoFoto: Jerzy Wawrzkowicz
lumba w Kościele p.w. Przemienienia
Kustosz Rejonu 8
Pańskiego w Brzozowie. Po nim pan
Z-ca Wielkiego Rycerza Rady
Adam Śnieżek opowiedział o niektónr 15268 w Rzeszowie
rych przodkach zmarłego Generała.
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Kalendarium historyczne
* rok temu w listopadzie *
Koncert Andrzeja
Kołakowskiego w Pionkach

Pomoc dla prześladowanych
chrześcijan

Święto św. Cecylii
w Starachowicach

9 listopada
2014 roku
w Sali Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki
w Pionkach, odbył się koncert
uświetniający 96. rocznicę Narodowego Święta Niepodległości. Wystąpił Andrzej Kołakowski.

W dniach 10 do 19 listopada 2014 roku Rycerze Kolumba Rady 15588
w Dobrzechowie podjęli się zorganizowania zbiórki darów dla prześladowanych chrześcijan, którzy znaleźli
schronienie w Kurdystanie, w północnym Iraku.

W sobotę 22 listopada 2014 roku
z okazji święta Św. Cecylii - patronki
muzyki i śpiewu kościelnego, w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej
w Starachowicach odbył się przegląd
chórów i scholi działających przy parafiach obu starachowickich dekanatów, którego współorganizatorem
byli Rycerze Kolumba z Rady 15015
w Starachowicach.

Kwesta w Chmielniku

100-lecie męczeńskiej
śmierci bł. Karoliny
W niedzielę 16 listopada 2014 roku
w parafii pw. bł. Karoliny w Tarnowie
odbyła się uroczystość 100. rocznicy
męczeńskiej śmierci bł. Karoliny oraz
poświęcenie figury Zmartwychwstałego Chrystusa, umieszczonej na
głównej ścianie prezbiterium kościoła. Figura o wadze 2 ton i wysokości
ponad 6 metrów została wykonana
z drzewa lipowego.

W Uroczys t o ś ć
Wszystkich
Świętych
na cmentarzu parafialnym
w Chmielniku, Rycerze Kolumba Rady 15416
Spektakl Teatru Słowa
wraz z paniami z Koła Radia Maryja
z okazji
przeprowadzili kwestę. Zebrane środŚwięta Niepodległości
ki są inwestowane w zadania budowlane oraz modernizacyjne związane Teatr Słowa
przy Radzie
z cmentarzem.
Rycerzy Konr
Rogale Rycerskie ze Słupska lumba
14989 w MieW niedzielę rzynie z okazji Święta Niepodległości
9 listopada wystawił w Kościele w Mierzynie
2014 roku, spektakl religijno-patriotyczny wyrena dwa dni żyserowany przez Pana Ryszarda
przed ob- Galanta.
chodzonym
w Kościele
V Słupskie Czytanie Pisma
wspomnieŚwiętego
niem św. Marcina biskupa z Tours,
Rycerze ze słupskiej Rady 15527 W ramach obchodzonych w Słupsku
sprzedawali przed kościołami NMP Dni Kultury Chrześcijańskiej w nieKrólowej Różańca Świętego, Naj- dzielę 26 października 2014 roku Ryświętszego Serca Jezusa, św. Jana cerze Kolumba ze słupskiej Rady nr
Kantego oraz św. Jacka specjalne 15527 zorganizowali V Słupskie Czytasłodkie rogale. Rycerzy wspierały ich nie Pisma Świętego.
małżonki.
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VI Szachowe Mistrzostwa
Polski Ministrantów
w Szachach Szybkich
22 listopada
2014
roku
w Starachowicach odbyły
się
Mistrzostwa Polski Ministrantów. Organizatorem mistrzostw była parafia Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, Katolicki
Klub Szachowy Gambit oraz Rada
Rycerzy Kolumba w Starachowicach.

Nocne czuwanie
przy relikwiach
28 listopada 2014 roku, w wigilię odpustu św. Katarzyny Aleksandryjskiej
- dziewicy i męczennicy, Rycerze Kolumba Rady im. Świętego Tomasza
Apostoła nr 15440 podjęli nocne czuwanie w Katedrze zamojskiej, przy
relikwiach św. Katarzyny, patronki
kościoła rektoralnego.

III Tarnobrzeski
Marsz Mężczyzn
23 listopada 2014
roku, już po raz
trzeci ulicami Tarnobrzega wyruszył
Marsz Mężczyzn.
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