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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 e-biuletynu prosimy 
przesyłać na adres e-mail: 
zbroja@rycerzekolumba.com 
 
Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skracania i poprawiania prze-
słanych materiałów! 
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Słowo Delegata Stanowego 

Zacni Kapelani Rad 

Czcigodni Bracia Rycerze, 

Trwając w wielkopostnym czynie-
niu dzieł miłosierdzia i w słuchaniu 
Słowa Bożego, byliśmy świadkami 
kolejnej pielgrzymki Papieża Fran-
ciszka. W czasie wizyty w Meksyku 
Ojciec Święty nawiedził Sanktuarium 
w Guadalupe. Zwracając się do piel-
grzymów tam obecnych, ale także do 
każdego z nas Rycerzy Kolumba mó-
wił: 

„Mówi nam Ona, że ma zaszczyt 
być naszą Matką. Daje to nam pew-
ność, że łzy cierpiących nie są darem-
ne. Są milczącą modlitwą, która do-
ciera aż do nieba i która u Maryi zaw-
sze znajduje miejsce pod Jej płasz-
czem. W Niej i z Nią Bóg staje się bra-
tem i towarzyszem drogi, dźwiga 
z nami krzyże, aby nie przygniotły 
nas nasze boleści. Czyż nie jestem 
twoją Matką? Czyż nie ma mnie tutaj? 
Mówi nam Ona: nie daj się pokonać 
swoim bólom i smutkom. Dzisiaj po-
nownie nas posyła, tak jak Juanito; 
dziś znów nam mówi: bądź moim po-
słańcem, bądź moim wysłannikiem 
do budowania wielu nowych sanktu-

ariów, by towarzyszyć życiu licznych 
ludzi, osuszać wiele łez. Wystarczy ci 
pójść na drogi w swym sąsiedztwie, 
swej wspólnocie, swej parafii, jako 
mój wysłannik, moja wysłanniczka. 
Wznoś sanktuaria, dzieląc się rado-
ścią, że wiesz, iż nie jesteśmy sami, że 
Ona idzie z nami. Bądź moim posłań-
cem – mówi nam Ona – dając jeść 
głodnemu, pić spragnionemu; daj 
miejsce potrzebującemu, przyodziej 
nagiego i odwiedź chorego. Wspo-
móż tego, kto jest uwięziony, nie zo-
stawiaj go samym, przebacz temu, 
kto cię zranił, pociesz zasmuconego, 
bądź cierpliwy wobec innych i przede 
wszystkim proś i módl się do naszego 
Boga. A w ciszy powiedzmy Mu to, co 
nosimy w sercu” – mówił Papież 

Czyż to „bądź moim posłańcem” 
realizując uczynki miłosierne nie jest 
zadaniem każdego z nas? 

Obecność Ojca Świętego tam 
w Guadalupe przed obliczem naszej 
Patronki jest także dla nas wskazów-
ką, że tu znajduje się źródło inspiracji 
do Nowej Ewangelizacji. Tu znajduje 
się źródło, z którego wypływa siła do 
realizacji naszych zadań. 

Gdy spojrzymy do naszego Wade-
mekum Bratniego Przywódcy zauwa-
żymy w miesiącu marcu dwie ważne 
inicjatywy: Tydzień Pierwszego Stop-
nia (14 – 20 marca) oraz Program 
Charytatywny na cześć Księdza Mc-
Givneya (28.03 – 3.04). Te dwie pro-
pozycje stanowią istotę naszej dzia-
łalności. Musimy powiększać nasze 
szeregi, by realizować jeszcze więcej 
dzieł miłosierdzia. Niech w każdej 
Radzie odbędzie się przyjęcie nowych 
kandydatów i zrealizowany będzie 
bardzo konkretny program charyta-
tywny. 

Na początku kwietnia będziemy 
uczestnikami bardzo ważnego pro-

jektu ewangelizacyjnego. Z inicjatywy 
Rycerzy Kolumba powstał film 
„Wyzwoliciel Kontynentu: Jan Paweł 
II i upadek komunizmu”, którego pre-
miera w polskich kinach będzie miała 
miejsce 2 kwietnia. To ogromna oka-
zja do promocji Rycerzy Kolumba, 
świadectwa naszego zaangażowania 
w budowanie tożsamości i dbanie 
o wiedzę historyczną młodych poko-
leń. Proszę Was, zachęcajcie do obej-
rzenia tego filmu, organizując wspól-
ne seanse, i propagujcie ten doku-
ment w szkołach i parafiach. 

Nie sposób nie wspomnieć o przy-
gotowaniach do Konwencji Stanowej 
i do obchodów Jubileuszu Dziesięcio-
lecia Rycerzy Kolumba w Polsce. Trwa 
rejestracja uczestników, do której 
zachęcam nie czekając na ostatni mo-
ment. Każdego dnia otrzymuję po-
twierdzenie uczestnictwa gości za-
proszonych na nasz Jubileusz. To bę-
dzie wyjątkowy czas dla nas wszyst-
kich. Obecność Delegatów z Rad Lo-
kalnych w towarzystwie Małżonek, 
obecność przedstawicieli Episkopatu 
Polski, Ukrainy i Litwy oraz obecność 
Najwyższego Rycerza i innych gości 
z Rady Najwyższej jest dla nas naj-
większym wyróżnieniem.  

Niech wsparcie Świętej Rodziny 
towarzyszy nam każdego dnia w na-
szych zwykłych poczynaniach. 

Bądźmy posłańcami, którzy w ci-
szy modlitewnej zadumy dzielą się 
z Bogiem swoim troskami. 

Proszę Was także Bracia, byście 
pamiętali o sprawach Rycerzy Kolum-
ba, krocząc śladami Drogi Krzyżowej.  

Z rycerskim pozdrowieniem 

Vivat Jezus! 
Andrzej Anasiak 
Delegat Stanowy  
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 
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Katecheza 48 
marzec 2016 

 

Drodzy Bracia Rycerze, 

Pozostajemy jeszcze przy punkcie 
19 Adhortacji, by sobie po raz kolejny 
przypomnieć ważną prawdę zawartą 
w nauce św. Jana Pawła II. Mówi on, 
że komunia małżeńska „jest owocem 
i znakiem potrzeby głęboko ludzkiej. 
Jednakże w Chrystusie Panu, Bóg 
przyjmuje tę potrzebę ludzką, po-
twierdza ją, oczyszcza i podnosi, pro-
wadząc ją do doskonałości w sakra-
mencie małżeństwa”. Co tu jest po-
wiedziane w kontekście coraz częst-
szych wyborów młodych ludzi pra-
gnących żyć w tzw. związkach part-
nerskich, czyli związkach już nie tyle 
niesakramentalnych, co w ogóle jak-
by nie-związkach: by żyć jakby 
w małżeństwie, ale bez żadnego wę-
zła religijnego czy nawet świeckiego? 

Jak wiemy, komunia polega na 
obdarowaniu sobą i cała sztuka ko-
munii małżeńskiej polega na tym, by 
to obdarowanie było jak najpełniej-
sze, zarówno w sensie czasowym 
(czyli było na zawsze), jak i w sensie 
zaangażowania (by było bez żadnych 
zastrzeżeń, niezależnie od tego czy 
jest łatwo, czy też staje się wobec 
pewnych wyzwań). Dzisiaj wiele mło-
dych par pragnących żyć ze sobą mó-
wi, że nie mogą się wiązać, a zwłasz-
cza nie mogą się wiązać na stałe, bo 
co będzie, jak im się nie uda. Wtedy 
trzeba by taki związek rozerwać, co 
bardzo komplikuje życie i niesie ze 
sobą konsekwencje prawne i religijne. 
„Nie czujemy się na tyle mocni, by się 
jakoś formalnie związać. Jest nam 
dobrze razem, a jak będzie nam źle, to 
się po prostu rozejdziemy”.   

Problem w tym, że idealnych mał-
żeństw nie ma i nie ma także ideal-
nych kandydatów do małżeństwa. 
Małżeństwo, jak sobie to już przypo-
minaliśmy, jest drogą. To oznacza, że 
u jej początku człowiek jest mniej do-
świadczony, mniej „wyrobiony” 
i mniej doskonały, niż u jej kresu. 
U kresu zwykle już zna życie i łatwiej 

mu jest przyjąć różne trudności i po-
prawnie na nie zareagować. Rzadko 
ktoś posiada takie umiejętności na 
początku drogi życiowej i chociaż cza-
sem wie, co się powinno w takich sy-
tuacjach uczynić, to najczęściej brak 
jest doświadczenia i praktycznych 
umiejętności.  

Dlaczego to jest takie ważne? Dla-
tego, że oczekiwanie na przyszłą żo-
nę czy męża, którzy będą już dosko-
nali pod względem moralnym jest 
w pewnym sensie błędem. Bardzo 
rzadko takich ludzi się spotyka. Gdy-
by małżeństwo miało sens tylko wte-
dy, gdy byłoby zawierane z kimś ide-
alnym, to w historii ludzkości mał-
żeństw prawie by nie było. Dlatego 
Bóg w swojej dobroci tak zaplanował 
małżeństwo, że wyzwala ono w czło-
wieku to wszystko, co jest potrzebne, 
by małżeństwo było udane; by mał-
żonkowie w sposób piękny zrealizo-
wali swoje powołanie i swoje człowie-
czeństwo, uświęcając się jednocześnie 
na tej drodze.  

Z kolei próba budowania czegoś 
na podobieństwo związku małżeń-
skiego blokuje (a na pewno nie rozwi-
ja) w człowieku te pokłady, które gdy 
rozwinięte sprzyjają małżeństwu 
i wewnętrznemu wzrostowi małżon-
ków. Innymi słowy: jeśli chcesz być 
sportowcem, osiągającym dobre wy-
niki w bieganiu, musisz trenować 
i wymagać od siebie w tym, co doty-

czy biegania. Nie możesz mówić, że 
czujesz się niespełniony jako biegacz, 
jeśli nie biegasz albo, że nie dasz rady 
być biegaczem jeśliś nawet nie zaczął 
biegać. Nie można więc uzyskać au-
tentycznych osiągnięć, gdy wymaga-
nia, które sobie człowiek stawia są 
nieautentyczne. Dlatego też nie moż-
na ani osiągnąć, ani sprawdzić wła-
snych „umiejętności” małżeńskich, 
gdy człowiek z góry zakłada, że nie 
potrafi i dlatego nie będzie żył w mał-
żeństwie. Mamy tu jednocześnie do 
czynienia z jakąś ogromną niewiarą 
we własne siły i do pewnego stopnia 
także z tchórzostwem.  

Są jednak ludzie, którzy takie sta-
wianie sprawy nazwą realizmem. „Bo 
my, proszę księdza, jesteśmy słabi 
i na tak wielką decyzję, że będzie to 
na całe życie, nie chcemy się decydo-
wać.” Trzeba przyznać, że takie 
stwierdzenie jest prawdziwe w tym 
sensie, że każdy człowiek jest ułomny 
i jest grzesznikiem. Jednak pomimo 
naszych braków Bóg nas powołuje, 
zleca nam zadanie (powołanie), bo 
wie, że jeśli Go nie opuścimy, to damy 
radę. Bóg chce byśmy wzrastali 
i przez to zbliżali się do Niego. Jest 
bowiem w odpowiedzi na Boże po-
wołanie  wiara w Boga i w Jego roz-
wiązanie przygotowane dla mnie, dla 
mojego życia, jest akt odwagi i zaufa-
nia, jest trud realizacji czegoś wielkie-
go i autentycznego, przez co będę się 
spełniał jako człowiek i dziecko Boga. 
Jednocześnie otwiera się przede mną 
przyjaźń z Bogiem, bycie razem z Nim 
i tu, i w wieczności, moje uświęcenie. 
Jeśli Bóg stawia komuś wymagania, 
to także wspiera jego siły łaską 
– w tym przypadku łaską sakramentu 
małżeństwa. Sakramentalne małżeń-
stwo to nie tylko ceremonia ślubna 
w kościele, lecz to łaska czyli Boża 
pomoc, która towarzyszy dwojgu 
ludziom na drodze ich małżeńskiego 
życia. Towarzyszy ona jednak tylko 
małżonkom i to tylko takim, którzy 
zdecydowali się na życie małżeńskie 
zgodne z Bożym zamysłem. 

Św. Paweł mówi: „Wszystko mogę 
w Tym, Który mnie umacnia” (Flp 4, 
13). Tej prawdy mogą doświadczyć 

Katecheza Kapelana 

Ks. dr hab. Tomasz Kraj 
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także młodzi mężczyźni i kobiety, 
którzy zdecydują się na małżeństwo; 
jednak musi to być małżeństwo we-

dług Bożego zamysłu, a nie jakaś jego 
nieudolna ludzka kopia lub namiast-
ka. 

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

Zacni Bracia. 

Trwa Wielki Post. Zachęcam Was 
do współpracy z Kapelanami przy 
organizacji nabożeństw Drogi Krzy-
żowej i Gorzkich Żali, a także przygo-
towaniach do Triduum Paschalnego. 

W miesiącu marcu przypada także 
Narodowy Dzień Życia. Jest to dosko-
nała okazja, aby uświadomić sobie 
i innym wartość życia ludzkiego od 
poczęcia do naturalnej śmierci. Za-
chęcam Was do zorganizowania wy-
stawy prolife połączonej z projekcją 
filmu o tej tematyce. Rady, które 
chciałby podjąć się tego działania 

proszę o kontakt mailowy z pionem 
programowym 

(programy@rycerzekolumba.com). 
 

Z radością przyjąłem informację 
o zaangażowaniu rycerzy w akcję 
„Pączki dla Afryki” i o efektach, które 
ona przyniosła. W tym miejscu pra-
gnę podziękować bratu Rafałowi 
Szczypcie, za przygotowywanie co-
miesięcznych materiałów o tematyce 
misji.  

Przed nami kolejne wyzwania. 
Cieszę się z rozpoczęcia współpracy 
z bratem Jackiem Piszem, któremu 
leży na sercu szersze włączenie się 
Rycerzy Kolumba w akcję krwiodaw-
stwa. W tym numerze "Zbroi" prezen-
tujemy jego artykuł zachęcający do 
działania. 

Chciałbym także wspomnieć 
o kolejnym koncercie „Bilet dla brata” 
zorganizowanym przez Braci z Rado-
mia. Jest to wspaniała inicjatywa, któ-
rą warto powtórzyć także w innych 

miastach, wykorzystując doświadcze-
nia Braci, którzy ten koncert zorgani-
zowali. Szczegółowe informacje na 
ten temat opublikowane zostaną 
w kwietniowym numerze. 

Zbliża się VI Konwencja Stanowa 
w Łomży. Dziękuję Braciom za prze-
słanie zgłoszeń do Nagród Stano-
wych, a także kandydatur do nagrody 
Rodzina Roku. Ilość, a przede wszyst-
kim jakość zrealizowanych dzieł jest 
imponująca i Rada Stanowa będzie 
miała naprawdę trudno wybrać pro-
gramy do wyróżnienia.  

Jak co miesiąc zapraszam także do 
włączenia się w działania pionu pro-
gramowego. Wszystkich rycerzy, 
którzy chcieliby uczestniczyć w two-
rzeniu programów zachęcam do kon-
taktu mailowego na adres: 

programy@rycerzekolumba.com 

 
Vivat Jezus ! 
Krzysztof Zuba 
Dyrektor ds. Programowych 

Bracia Rycerze,  

Panuje na szczęście  powszechna 
zgoda, iż rozwój naszego kraju będzie 
powiązany z demografią. Rodziny 
mają takie wsparcie jak wydłużone 
urlopy macierzyńskie, powszechne 
dodatki pieniężne z tytułu urodzenia 
dziecka, karta Dużej Rodziny upraw-
niająca do zniżek w sklepach, w środ-
kach transportu czy instytucjach kul-
tury zaś od kwietnia w życie wejdzie 
"Program 500+". 

To są naprawdę poważne zmiany. 
Nie można mówić, iż nie ma wsparcia 
materialnego ze strony państwa na 

dzieci. Czy ono jest wystarczające, to 
sprawa jak zwykle dyskusyjna i indy-
widualnie pojmowana. Ale, Bracia 
Rycerze, ja sądzę, iż przyczyna niskiej 
dzietności leży jednak gdzie indziej, 
a dokładnie w mentalności współcze-
snego mężczyzny. W jego braku sta-
łości wobec danego słowa w przysię-
dze małżeńskiej, w jego wyalienowa-
niu religijnemu, w jego chęci wieczne-
go bawienia się, w zatraceniu etosu 
rycerskiego, w zagubieniu głębokiego 
sensu miłości. Bez zmiany mentalno-
ści nie pomoże nawet trzyletni urlop 
ojcowsko-macierzyński czy wyższe 
dopłaty niż wspomniane 500+. 

Mężczyzna musi mieć w sobie 
przyrodzone pragnienie posiadania 
synów i córek, wyrytą w sercu obiet-
nicę Pana Boga wyjścia z ciasnego 
namiotu materializmu i "spojrzenia na 
niebo i policzenia gwiazd, jeśli zdoła 
to uczynić" oraz posłuchania głosu 
Pana: "tak liczne będzie twoje potom-
stwo". Właśnie tylko przez to potom-
stwo na wieki na tym świecie może 

jakaś Twoja cząstka przetrwać. Ileż to 
razy słyszę: o ten chłopak jest podob-
ny do dziadka. Ale ten dziadek odwa-
żył się mieć dzieci w warunkach 
o wiele trudniejszych niż nasze i dziś 
może cieszyć się przedłużeniem swo-
jego rodu.  

 

Czy my jako dziadkowie będziemy 
mogli się podobnie radować, czy tyl-
ko w pustym domu będziemy wpa-
trywać się w drzwi, przez które nikt 
z dzieci nie chce wejść, bo tych dzieci 
po prostu nie ma? Samotne wpatry-
wanie się w takie zamknięte drzwi to 
często kara dla mężczyzn za egoizm 
w młodym wieku. 

 

 

Vivat Jezus! 
Witold Wielgos 
Dyrektor ds. Rodziny 
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Wielki Rycerzu!!! 

Czy wiesz, że: 

Niedziela 13 marca została ogło-
szona Niedzielą Rycerską w Zakonie 
na Całym Świecie !!! 

Czy wiesz, że: 

Tydzień 14-20 marca jest Tygo-
dniem Pierwszego Stopnia w Zakonie 
na Całym Świecie!!! 

 

Rada, której przewodzisz z pew-
nością jest już gotowa do udziału 
w tej wspaniałej akcji!!! 

Twój Delegat Rejonowy z radością 
pomoże Ci w tym dziele!!! 

Jemu, tak jak Tobie, zależy, aby 
Twoja Rada zdobyła status 
"Najwybitniejszej Rady"!!! 

Udział w tym Dziele będzie wyra-
zem BRATERSTWA i JEDNOŚCI  z Ry-
cerzami na całym swiecie !!! 

 

Bogu niech będą dzięki za taką 
możliwość!!! 

  

Vivat Jezus! 
 
Roman Hawliczek 
Dyrektor Pionu Członkostwa 
Polska Rada Stanowa 
Zakonu Rycerzy Kolumba 

Swoszowickie Smyki 
14 marca 2015 roku w Szkole Podsta-
wowej nr 43 w Krakowie-
Swoszowicach odbyły się zawody 
„Smyki na start z Rycerzami Kolum-
ba”. „Smyki na start” to zawody, 
w których uczestnicy rywalizują na 
modelach zbudowanych własnoręcz-
nie przez siebie w trakcie imprezy. 
Modele wszystkich zawodników są 
identyczne. Są to modele najsłynniej-
szego polskiego szybowca PW-5 
„SMYK” wykonane z lekkiej pianki. 

Rycerski Dzień Skupienia 
w Szczecinie 

15 marca 2015 r. w Arcybiskupim 
Wyższym Seminarium Duchownym 
w Szczecinie, Bracia z Rad w Mierzy-
nie i Szczecinie uczestniczyli w Wiel-
kopostnym Rycerskim Dniu Skupie-
nia. 

Rycerze w Wadowicach 
W sobotę, 7 marca 2015 roku Rycerze 
Kolumba Rady 14000 im. Jana Pawła 
II w Krakowie wraz z rodzinami od-
wiedzili Muzeum - Dom Rodzinny 
Jana Pawła II w Wadowicach.  

Tomek Kamiński 
zaśpiewał w Pionkach 

Znany muzyk Tomek Kamiński wy-
stąpił w niedzielny wieczór 8 marca 
2015 roku w Centrum Aktywności 
Lokalnej w Pionkach. Sala widowisko-
wa była wypełniona praktycznie do 
ostatniego miejsca. Wśród zaproszo-
nych gości pojawił się też Ks. Piotr 
Turzyński, wyświęcony przed tygo-

dniem biskup pomocniczy diecezji 
radomskiej.  
Koncert zainaugurował akcję „Bilet 
dla brata – dzieło pomocy pielgrzy-
mom ze Wschodu”. Przez cały wie-
czór sprzedawane były cegiełki o no-
minałach 5 i 10 złotych. Zebrane 
w ten sposób pieniądze zostaną prze-
znaczone na sfinansowanie przyjazdu 
ubogiej młodzieży ze wschodu na 
Światowe Dni Młodzieży do Krakowa 
w 2016 roku. 

Pielgrzymka 
do katowickiej katedry 

21 lutego 2015 roku, na zaproszenie 
Rycerzy Kolumba, dzieci i młodzież 
z parafii Piusa X w Rudzie Śl., wraz 
ze  swoimi rodzicami, uczestniczyły 
w pielgrzymce do katowickiej katedry 
pw. Chrystusa Króla. 

Rycerze Kolumba z modlitwą 
w Domu Pomocy Społecznej 

Rycerze Kolumba Rady 15622 przy 
Parafii Św. Antoniego w Tomaszowie 
Mazowieckim w piątek 6 marca 2015 
roku poprowadzili nabożeństwo Dro-
gi Krzyżowej w Domu Pomocy Spo-
łecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazo-
wieckim przy ul. Jana Pawła II 37. Te-
matem rozważań było: Nasze bóle 
w świetle cierpienia Chrystusa. 

Zawody piłkarskie 
w Warszawie 

W zawodach piłkarskich dla Liturgicz-
nej Służby w Archidiecezji Warszaw-
skiej, drużyna Rycerzy Kolumba sto-
łecznej Rady zajęła czwarte miejsce 

i została uznana za najbardziej fair 
play grający zespół. 

"Męka Pańska" w Mierzynie 
Teatr Słowa przy Radzie Rycerzy Ko-
lumba w Mierzynie w niedzielę 
22 marca 2015 roku, w parafialnym 
kościele, w obecności licznie zgroma-
dzonych wiernych przedstawił sztukę 
"Męka Pańska". 

Pierwszy w Słupsku 
pochówek dzieci utraconych 

W uroczystość Zwiastowania Pań-
skiego i Dzień Świętości Życia - 25 
marca 2015 roku Rycerze Kolumba 
z Rady 15527 w Słupsku wzięli udział 
w uroczystym pogrzebie dzieci utra-
conych. 

Niedziela Palmowa 
w Chmielniku 

29 marca 2015 roku, Jezus w towarzy-
stwie dwunastu Apostołów wszedł 
do naszego miasta, tak jak do Jerozo-
limy 2000 lat temu. 
Przechodząc od kościółka na Przede-
dworzu w stronę kościoła parafialne-
go, wiwatowaliśmy z radością, wzno-
siliśmy palmy, śpiewaliśmy i ogłasza-
liśmy że Jezus jest naszym Panem 
i Królem. To nie fikcja, to nie był jedy-
nie tkliwy obrazek, to działo się na-
prawdę. Jezus był wśród nas, a my 
oddawaliśmy mu chwałę. W rolę apo-
stołów wcielili się Rycerze Kolumba 
Rady w Chmielniku. Ewangelia czyta-
na przez Kapelana i Rycerzy Kolumba 
przyczyniła się do głębszego przeży-
wania Eucharystii. 

Rok temu w marcu 
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Święty Kazimierz, królewicz 
 

Kazimierz urodził się 3 październi-
ka 1458 r. w Krakowie na Wawelu. Był 
drugim z kolei spośród sześciu synów 
Kazimierza Jagiellończyka. Jego matką 
była Elżbieta, córka cesarza Niemiec, 
Albrechta II. Pod jej opieką Kazimierz 
pozostawał do dziewiątego roku ży-
cia. W 1467 r. król powołał na pierw-
szego wychowawcę i nauczyciela 
swoich synów księdza Jana Długosza, 
kanonika krakowskiego, który aż do 
XIX w. był najwybitniejszym history-
kiem Polski. "Był młodzieńcem szla-
chetnym, rzadkich zdolności i godne-
go pamięci rozumu" - zapisał Długosz 
o Kazimierzu. W 1475 r. do grona na-
uczycieli synów królewskich dołączył 
znany humanista, Kallimach (Filip 
Buonacorsi). Król bowiem chciał, by 
jego synowie otrzymali wszechstron-
ne wykształcenie. Ochmistrz królew-
ski zaprawiał ich również w sztuce 
wojennej. 

W 1471 r. brat Kazimierza, Włady-
sław, został koronowany na króla 
czeskiego. W tym samym czasie na 
Węgrzech wybuchł bunt przeciwko 
tamtejszemu królowi Marcinowi Kor-
winowi. Na tron zaproszono Kazimie-
rza. Jego ojciec chętnie przystał na tę 
propozycję. Kazimierz wyruszył ra-
zem z 12 tysiącami wojska, by po-
przeć zbuntowanych magnatów. Ci 
jednak ostatecznie wycofali swe po-

parcie i Kazimierz wrócił do Polski bez 
korony węgierskiej. Ten zawód dał 
mu wiele do myślenia. 

Po powrocie do kraju królewicz nie 
przestał interesować się sprawami 
publicznymi, wręcz przeciwnie, został 
prawą ręką ojca, który upatrywał 
w nim swego następcę i wciągał go 
powoli do współrządzenia. Podczas 
dwuletniego pobytu ojca na Litwie 
Kazimierz jako namiestnik rządził 
w Koronie. Obowiązki państwowe 
umiał pogodzić z bogatym życiem 
duchowym. Wezwany przez ojca 
w 1483 r. do Wilna, umarł w drodze 
z powodu trapiącej go gruźlicy. Na 
wieść o pogorszeniu się zdrowia Kazi-
mierza, król przybył do Grodna. Wła-
śnie tam, "opowiedziawszy dzień 
śmierci swej tym, którzy mu w nie-
mocy służyli [...], ducha Panu Bogu 
poleciwszy wypuścił 4 dnia marca 
R.P. 1484, lat mając 26" - napisał 
ks. Piotr Skarga. Pochowano go 
w katedrze wileńskiej, w kaplicy Naj-
świętszej Maryi Panny, która od tej 
pory stała się miejscem pielgrzymek. 
W 1518 król Zygmunt I Stary, rodzony 
brat Kazimierza, wysłał przez pryma-
sa do Rzymu prośbę o kanonizację 
królewicza. Leon X na początku 1520 
r. wysłał w tej sprawie do Polski swo-
jego legata. Ten, ujęty kultem, jaki tu 
zastał, sam ułożył ku czci Kazimierza 
łaciński hymn i napisał jego żywot. 
Na podstawie zeznań legata Leon X 
w 1521 r. wydał bullę kanonizacyjną 

i wręczył ją przebywającemu wów-
czas w Rzymie biskupowi płockiemu, 
Erazmowi Ciołkowi. Ten jednak zmarł 
jeszcze we Włoszech i wszystkie jego 
dokumenty w 1522 r. zaginęły. Król 
Zygmunt III wznowił więc starania, 
uwieńczone nową bullą wydaną przez 
Klemensa VIII 7 listopada 1602 r. 
w oparciu o poprzedni dokument Le-
ona X, którego kopia zachowała się 
w watykańskim archiwum. 

Kiedy w 1602 r. z okazji kanoniza-
cji otwarto grób Kazimierza, jego cia-
ło znaleziono nienaruszone mimo 
bardzo dużej wilgotności grobowca. 
Przy głowie Kazimierza zachował się 
tekst hymnu ku czci Maryi Omni die 
dic Mariæ (Dnia każdego sław Mary-
ję), którego autorstwo przypisuje się 
św. Bernardowi (+ 1153). Wydaje się 
prawdopodobne, że Kazimierz złożył 
ślub dozgonnej czystości. Miał też 
odrzucić proponowane mu zaszczyt-
ne małżeństwo z córką cesarza nie-
mieckiego, Fryderyka III. 

 

Uroczystości kanonizacyjne odby-
ły się w 1604 r. w katedrze wileńskiej. 
W 1636 r. przeniesiono uroczyście 
relikwie Kazimierza do nowej kaplicy, 
ufundowanej przez Zygmunta III 
i Władysława IV. W 1953 r. przenie-
siono je z katedry wileńskiej do ko-
ścioła świętych Piotra i Pawła. Obec-
nie czczony jest ponownie w kate-
drze. 

Święty na marzec 

Filmoteka rycerska 
W tym miesiącu zachęcam do obejrzenia programu „Dobre, polskie wychowanie seksualne”. Jest to rozmowa 

z panią Teresą Król oraz doktorem inżynierem Antonim Ziębą. Omówione są w nim zalety prowadzonej w Polsce 
edukacji seksualnej typu A. - Film jest dostępny na stronie: www.kofc.pl/przek/20160310 
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Orędzie 
Ojca Świętego Franciszka 
na Wielki Post 2016 roku  

 

„Chcę raczej Miłosierdzia 
niż ofiary” (Mt 9,13) 

Uczynki Miłosierdzia 
w Roku Jubileuszowym 

  

1. Maryja, ikona Kościoła ewange-
lizującego, bo jest ewangelizowa-
ny. 

W bulli ogłaszającej Jubileusz na-
pisałem: „Niech Wielki Post w Roku 
Jubileuszowym będzie przeżywany 
jeszcze bardziej intensywnie, jako 
ważny moment, by celebrować miło-
sierdzie Boga i go doświad-
czać” (Misericordiae Vultus, 17). Przez 
wezwanie do słuchania Słowa Bożego 
oraz inicjatywę „24 godziny dla Pana” 
pragnąłem podkreślić prymat modli-
tewnego słuchania Słowa Bożego, 
zwłaszcza prorockiego. Miłosierdzie 
Boże jest bowiem przesłaniem skie-
rowanym do świata, ale każdy chrze-
ścijanin jest powołany do tego, by 
sam go doświadczać. Dlatego w cza-
sie Wielkiego Postu roześlę Misjona-
rzy Miłosierdzia, aby byli dla wszyst-
kich żywym znakiem Bożego przeba-
czenia i bliskości. 

Po przyjęciu od archanioła Gabrie-
la Dobrej Nowiny, Maryja 
w Magnificat profetycznie sławi miło-
sierdzie, z którym Bóg Ją wybrał. Tym 
samym zaręczona z Józefem Dziewica 
z Nazaretu stała się doskonałą ikoną 
Kościoła, który ewangelizuje, bo sam 
jest nieustannie ewangelizowany za 
sprawą Ducha Świętego, który zap-
łodnił jej dziewicze łono. W tradycji 
prorockiej miłosierdzie – jak wskazuje 
etymologia tego słowa – ma ścisły 
związek z matczynym łonem 
(rahamim) i z dobrocią  wielkoduszną, 
wierną i współczującą (hesed), prak-
tykowaną w związkach małżeńskich 
i w rodzinie. 

2. Przymierze Boga z ludźmi: hi-
storia miłosierdzia. 

Tajemnica Bożego Miłosierdzia 
objawia się w dziejach Przymierza 
między Bogiem i Izraelem. Bóg jest 

b o w i e m  z a w s z e  b o g a t y 
w miłosierdzie, w każdych okolic-
znościach gotowy otoczyć swój lud 
wielką czułością i współczuciem, 
z w ł a s z c z a  w  n a j b a r d z i e j 
dramatycznych momentach, gdy 
niewierność zrywa przymierze 
i trzeba je na nowo ustanowić, 
w sposób bardziej stabilny, 
w sprawiedliwości i prawdzie. Jest to 
prawdziwy dramat miłości, w którym 
Bóg odgrywa rolę zdradzonego Ojca 
i męża, a Izrael – niewiernych syna/
córki i małżonki. Właśnie obrazy 
z życia rodzinnego – jak w Księdze 
Ozeasza (por. Oz 1-2) – pokazują, jak 
bardzo Bóg pragnie związać się ze 
swoim ludem. 

Ten dramat miłości osiągnął swój 
szczyt w Synu, który stał się człowie-
kiem. Na Niego Bóg wylał swe 
bezgraniczne miłosierdzie, czyniąc 
z  niego „wcie l one  M iło-
sierdzie” (por. Misericordiae Vultus, 
8). Jako człowiek, Jezus z Nazaretu 
jest w pełni synem Izraela. Uosabia 
owo doskonałe słuchanie Boga, które 
jest wymagane od każdego Żyda 
w Szema Jisrael, jeszcze dzisiaj 
stanowiące sedno przymierza Boga 
z Izraelem: “Słuchaj, Izraelu, Pan jest 
naszym Bogiem – Pan jedynie. Będzi-
esz więc miłował Pana, Boga two-
jego, z całego swego serca, z całej 
duszy swojej, ze wszystkich swych 
sił” (Pwt 6, 4-5). Syn Boży jest Oblu-
bieńcem czyniącym  wszystko, by 
zdobyć miłość swojej Oblubienicy, 
z którą łączą Go więzy bezwa-
runkowej miłości, uwidoczniającej się 
w wiecznych zaślubinach z nią. 

To jest pulsujące serce kerygmatu 
apostolskiego, w którym Boże 
miłosierdzie ma centralne i funda-
mentalne miejsce. On jest „pięknem 
zbawczej miłości Boga objawionej 
w Jezusie Chrystusie, który umarł 
i zmartwychwstał” (Evangelii 
gaudium, 36), głównym orędziem, 
“do którego trzeba stale powracać 
i słuchać na różne sposoby i które 
trzeba stale głosić podczas kate-
chezy” (tamże, 164). Miłosierdzie 
zatem wyraża zachowanie Boga 
w stosunku do grzesznika, ofiarując 

mu jeszcze jedną możliwość skruchy, 
nawrócenia i wiary” (Misericordiae 
Vultus, 21), a tym samym odbudowa-
nia relacji z Nim. W Jezusie Ukrzyżo-
wanym Bóg pragnie dotrzeć do 
grzesznika, który odszedł najdalej, 
tam właśnie, gdzie się zagubił i od 
Niego oddalił. Robi to z nadzieją, że 
zdoła poruszyć zatwardziałe serce 
swojej Oblubienicy. 

3. Dzieła miłosierdzia 
Miłosierdzie Boże zmienia serce 

człowieka i pozwala mu doświadczyć 
wiernej miłości, sprawiając, że i on 
staje się zdolny do miłosierdzia. 
Wciąż odnawiającym się cudem jest 
fakt, że miłosierdzie Boże może opro-
mienić życie każdego z nas, pobudza-
jąc nas do miłości bliźniego i tego, co 
tradycja Kościoła nazywa uczynkami 
miłosierdzia względem ciała i duszy. 
Przypominają nam one o tym, że na-
sza wiara wyraża się w konkretnych, 
codziennych uczynkach, które mają 
pomagać naszemu bliźniemu w potr-
zebach jego ciała i duszy i na pod-
stawie których będziemy sądzeni: 
karmienie, nawiedzanie, pocieszanie, 
pouczanie. Dlatego życzyłem sobie, 
„aby chrześcijanie zastanowili się 
podczas Jubileuszu nad uczynkami 
miłosierdzia względem ciała i duszy. 
Będzie to sposób na obudzenie 
naszego sumienia, często uśpionego 
w obliczu dramatu ubóstwa, a także 
na wchodzenie coraz głębiej w serce 
Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzy-
wilejowani przez Boże miło-
sierdzie” (Misericordiae Vultus, 15). 
Bowiem to w człowieku ubogim i po-
trzebującym ciało Chrystusa „staje się 
znów widoczne w umęczonych, po-
ranionych, ubiczowanych, niedoży-
wionych, uciekinierach..., abyśmy mo-
gli Go rozpoznać, dotknąć i troskliwie 
Mu pomóc” (tamże). Niebywała 
i skandaliczna tajemnica przedłużają-
cego się w dziejach cierpienia Niewin-
nego Baranka, krzaku gorejącego 
bezinteresowną miłością, przed 
którym można tylko, jak Mojżesz, 
zdjąć z nóg sandały (por. Wj 3, 5); 
a jeszcze bardziej, gdy ubogim jest 
brat lub siostra w Chrystusie cierpiący 
z powodu swojej wiary. 

Materiał dla lektora (i nie tylko) 
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W obliczu tej miłości potężnej jak 
śmierć (por. Pnp 8, 6) najnędzniej-
szym ubogim jest ten, kto nie chce 
przyznać się, że nim jest. Wydaje mu 
się, że jest bogaty, a w rzeczywistości 
jest najuboższym z ubogich. A to dla-
tego, że jest niewolnikiem grzechu, 
który każe mu używać swego 
bogactwa i władzy nie po to, by 
służyć Bogu i bliźnim, ale by 
zagłuszyć w sobie myśl, że i on 
w rzeczywistości jest tylko ubogim 
żebrakiem. Im większym bogactwem 
i władzą dysponuje, tym większe 
może się stać jego kłamliwe zaślepie-
nie. Dochodzi do tego, że nie chce 
nawet widzieć ubogiego Łazarza, 
żebrzącego u drzwi jego domu (por. 
Łk 16, 20-21), który jest figurą Chrys-
tusa żebrzącego w ubogich o nasze 
nawrócenie. Łazarz stanowi możli-
wość nawrócenia, którą Chrystus nam 
daje, a której być może nie widzimy. 
Temu zaślepieniu towarzyszy pełna 
pychy żądza wszechmocy, w której 
rozlegają się złowieszczo szatańskie 
słowa: “będziecie jak Bóg” (Rdz 3, 5), 
będące źródłem  każdego grzechu. Ta 
żądza może przyjąć formę społeczną 
i polityczną, jak pokazały systemy 
totalitarne XX w. i jak pokazują dzisiaj 
ideologie promujące jedyną słuszną 
myśl oraz technonaukę, dążące do 
tego, by Bóg stał się nieistotny, 
a człowiek został sprowadzony do 
masy, którą można posługiwać się w 

sposób instrumentalny. Obecnie 
mogą to pokazywać także struktury 
grzechu związane z modelem fałszy-
wego rozwoju, opartego na kulcie 
pieniądza, który zobojętnia na los 
ubogich bogatsze osoby i społeczeń-
stwa, które zamykają przed nimi 
drzwi, odmawiając nawet tego, by ich 
zobaczyć. 

Dla wszystkich zatem Wielki Post 
w tym Roku Jubileuszowym jest 
sprzyjającym momentem, by wresz-
cie móc wyjść z wyobcowania 
poprzez słuchanie Słowa Bożego oraz 
uczynki miłosierdzia. Poprzez uczynki 
względem ciała – dotykamy ciała 
Chrystusa w braciach i siostrach, 
którzy potrzebują, by ich nakarmić, 
odziać, przyjąć do domu i nawiedzić, 
a poprzez uczynki duchowe 
– dawanie rad, pouczanie, darowanie 
uraz, upominanie i modlitwę, obcu-
jemy bardziej bezpośrednio z naszą 
własną grzesznością. Z tego powodu 
uczynków względem ciała i wzglę-
dem ducha nigdy nie należy od siebie 
oddzielać. Bowiem właśnie wtedy, 
gdy dotyka w ubogim człowieku ciała 
Chrystusa Ukrzyżowanego, grzesznik 
może otrzymać w darze uświadomie-
nie sobie, że on sam jest biednym 
żebrakiem. Na tej drodze  także 
“pyszniący się”, “władcy”, “bogacze”, 
o których mówi Magnificat, mają 
możliwość spostrzeżenia, że są 
niezasłużenie miłowani przez Chrys-

tusa Ukrzyżowanego, który umarł 
i zmartwychwstał również dla nich. 
Tylko ta miłość może zaspokoić prag-
nienie nieskończonego szczęścia 
i miłości, które człowiek usiłuje osiąg-
nąć, łudząc się, że je znajdzie w kulcie 
wiedzy, bogactwa i władzy. Jest jed-
nak zawsze niebezpieczeństwo, że 
coraz szczelniej zamykając się na 
Chrystusa, który w ubogich i potrze-
bujących wciąż puka do drzwi ich 
serc, pyszni, możni i bogaci skażą 
sami siebie na tę otchłań samotności, 
którą jest piekło. Dlatego dla nich 
i dla nas wszystkich na nowo 
rozbrzmiewają pełne bólu słowa 
Abrahama: „Mają Mojżesza i Pro-
roków, niechże ich słuchają!” (Łk 16, 
29). Słuchanie Słowa i wprowadzanie 
go w życie przygotowuje nas w na-
jlepszy sposób do świętowania 
ostatecznego zwycięstwa nad 
grzechem i nad śmiercią Zmart-
wychwstałego Oblubieńca, Tego 
który pragnie oczyścić swą Oblubien-
icę, która oczekuje na Jego przybycie. 

Nie zmarnujmy tego czasu Wiel-
kiego Postu, który sprzyja nawróce-
niu! Prośmy o to przez macierzyńskie 
wstawiennictwo Dziewicy Maryi, któ-
ra jako pierwsza, w obliczu wielkiego 
Bożego miłosierdzia, jakim Bóg Ją 
darmo obdarował, uniżyła się (por. Łk 
1, 48) mówiąc, że jest pokorną służeb-
nicą Pańską (por. Łk 1, 38). 
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Zacni Bracia Rycerze! 

Zbliżają się Światowe Dni Młod-
zieży w Krakowie. To już tylko pięć 
miesięcy. Nadszedł więc czas, gdy 
pragniemy zintensyfikować nasze 
działania. Musimy  rzetelnie przygo-
tować się  do realizacji zadań, które 
stoją przed nami. 

Rycerze Kolumba będą od-
powiadać za wolontariat w trzech 
miejscach: 

 

TAURON ARENA - „serce” działań 
Rycerzy Kolumba z różnych krajów, 
centrum katechetyczne młodzieży 
anglojęzycznej, miejsce spotkania 
z Najwyższym Rycerzem oraz Na-
jwyższym Kapelanem, miejsce 
planowanego spotkania Papieża 
Franciszka z wolontariuszami. 
 
 
STADION CRACOVII - centrum pol-
skich katechez i spotkań młodzieży, 
siedziba „kwatery polskiej”, centrum 
festiwalu młodych, miejsce obecności 
Episkopatu Polski. 

ŁAGIEWNIKI - cel pielgrzymki 
i obecności większości młodych piel-
grzymów, źródło miłosierdzia, tu 
będziemy dbać o bezpieczeństwo 
obrazu Jezusa Miłosiernego.  

 

W każdym z tych miejsc potrzebu-
jemy 50 wolontariuszy. 

 

Zacni Bracia! 

Wolontariuszem może zostać 
każdy Rycerz Kolumba. Mogą wolon-
tariuszami zostać także członkowie 
jego rodziny, jak również poleceni 
przez niego znajomi.  

Wszyscy wolontariusze zaanga-
żowani przez Rycerzy Kolumba mi-
eszkać będą na terenie parafii św. 
Jana Chrzciciela, tam też będzie Cen-
trum Wolontariatu Rycerzy Kolumba. 
To doskonała okazja do bycia razem, 
wymiany doświadczeń a przede 
wszystkim świadectwa wiary. 

W imieniu Delegata Stanowego 
Andrzeja Anasiaka proszę Was 
o zaangażowanie i udział w tym 
ważnym święcie. Proszę byście 
zachęcili swoich bliskich młodych 
ludzi, do aktywnego udziału w ŚDM, 
jako wolontariusze Rycerzy Kolumba. 

Jeżeli każda z naszych Rad Lokal-
nych wyśle co najmniej dwóch wolon-
tariuszy, to zapewnimy prawidłowe 
wykonanie naszych zadań. 

Do zadań na Tauron Arenie ocze-
kiwane są osoby posługujące się 

językiem angielskim. W pozostałych 
miejscach tego oczekiwania nie ma.  

Naszą służbę rozpoczniemy 24 
lipca w Łagiewnikach oraz 26 lipca - 
Tauron Arena i Stadion Cracovii. Prze-
widywany czas zakończenia to dzień 
30 lipca.  

Wszyscy wolontariusze biorący 
udział w ŚDM w Krakowie, także 
Rycerze Kolumba, zobowiązani są do 
zarejestrowania swojego udziału 
w komitecie organizacyjnym i doko-
nania opłaty rejestracyjnej w wy-
sokości 300 PLN. Otrzymanie pakietu 
wolontariusza umożliwi korzystanie 
z posiłków, transportu oraz no-
clegów. Zachęcamy Rady Lokalne do 
organizowania funduszy na ten cel 
i pomoc - zwłaszcza tym, którzy chcą 
służyć swoja pracą, a sytuacja finan-
sowa nie pozwala im na wyjazd. 

Dalsze szczegóły będą przesyłane 
bezpośrednio do osób chętnych, 
które zdecydują się  służyć jako 
wolontariusze na "ŚDM Kraków 
2016". 

Zacni Bracia! 

Raz jeszcze gorąco zachęcamy do 
wzięcia czynnego udziału w przygo-
towaniach do ŚDM. Kandydatury 
wolontariuszy proszę zgłaszać na 
adres e-mail:  

sdm@rycerzekolumba.com 

Z rycerskim pozdrowieniem 
Vivat Jezus! 
Janusz Gonciarz 
Dyrektor 
ds. Światowych Dni Młodzieży  



 11 

ZBROJA

 www.RycerzeKolumba.com  ZBROJA — marzec 2016, Rok IV/3   Nr 28 



 12 

ZBROJA

 www.RycerzeKolumba.com  ZBROJA — marzec 2016, Rok IV/3   Nr 28 

Zacni Bracia, 

24 marca będziemy obchodzić po 
raz kolejny Dzień Modlitwy i Postu za 
Współczesnych Misjonarzy Męczen-
ników. 

"Dzień ten jest obchodzony jako 
Dzień Pamięci i Modlitwy za Współ-
czesnych Misjonarzy Męczenników 
od 1993 roku. Ustanowiony został 
z inicjatywy włoskiego Młodzieżowe-
go Ruchu Papieskich Dzieł Misyjnych, 
w rocznicę męczeńskiej śmierci abp. 
Oscara Arnulfo Romero, pasterza San 
Salwadoru, który sprzeciwiał się prze-
mocy stosowanej przez salwadorski 
reżim. Został zastrzelony podczas 
sprawowania Eucharystii w szpitalnej 
kaplicy 24 marca 1980 roku." 

Proszę, pamiętajmy w tym dniu 
o misjonarzach, poście i modlitwie. 

Dziś przesyłam Wam także list 
otrzymany z Fundacji Kapucyni i Mi-
sje. Dziękują za włączenie się w akcję 
„Pączki dla Afryki” i teraz jeszcze pro-
szą o modlitwę. 

 

Vivat Jezus! 
Rafał Szczypta 

 Drogi Przyjacielu! 

Chciałem ogłosić Ci radosną nowi-
nę, udało nam się „wysłać pączka do 
Afryki!” czyli zebrać kwotę potrzebną 
do realizacji projektów naszych braci 
misjonarzy.Ten sukces jest również 
Twoim udziałem, bo przyłączyłeś się 
do naszej akcji.  

Ale radosne wiadomości, jak 
w życiu, mieszają się z tymi smutny-
mi. Od dwóch tygodni jestem w Afry-
ce, w Republice Środkowoafrykań-
skiej, z wizytą u Braci misjonarzy. 
Wszyscy żyją tutaj nadzieją, że po 
wyborach prezydenckich, które za-
kończyły się 14 lutego coś się w kraju 
poprawi. Niestety, dokładnie dzień po 
wyborach, 25 uzbrojonych żołnierzy 
seleka przyszło przez brus do Ndim, 
gdzie proboszczem jest br. Robert 
Wieczorek. Na pytanie po co przyszli, 
odpowiedzieli: żeby zaprowadzić po-
kój. W ich wydaniu pokój - to posta-
wienie barier na drodze i pobieranie 
opłat od przejeżdżających motorów, 
rowerów i pieszych. Zmusili też ludzi 
w wiosce do przygotowania dla nich 
posiłków. Większość kobiet z dziećmi 
uciekło do buszu lub do najbliższych 
wiosek. Przestała działać szkoła 

i ośrodek zdrowia. Przez tydzień ich 
obecności w Ndim, w wiosce zamarło 
życie. Przez cały czas br. Robert Wie-
czorek prowadził z nimi negocjacje, 
żeby skłonić żołnierzy seleka do 
opuszczenia Ndim. Zdołał również 
ściągnąć oddział żołnierzy sił pokojo-
wych Minusca do patrolowania okoli-
cy. Bandyci seleka widząc, że nie uda 
im się okupować wioski, w której jest 
misja i misjonarze stale są obecni, 
w ostatnią środę o 4 rano opuścili 
Ndim. Odchodząc spalili kramy na 
targu i pięć domów w pobliżu. Na 
szczęście nikt nie zginął. Od tej pory 
ludzie żyją w niepewności, czy seleka 
wróci? czy nie będą się mścić? Proszę 
Cię o modlitwę w intencji pokoju 
w Republice Środkowoafrykańskiej 
i o wytrwałość dla naszych misjona-
rzy. Błogosławieni, którzy wprowa-
dzają pokój, albowiem oni będą na-
zwani synami Bożymi. 

  

Z pamięcią modlitewną 
 
br. Jerzy Steliga OFMCap 
z misjonarzami 
Fundacja Kapucyni i Misje 

Kącik misyjny 

Bracie, 
PODARUJ 

KROPELKĘ KRWI BLIŹNIEMU 
 

Krew jest jak dotychczas lekiem, 
którego nie da się zastąpić żadnym 
innym. Niezbędna jest w wielu sta-
nach zagrożenia życia (masywne 
krwotoki, urazy, wypadki) jak również 
w leczeniu niedokrwistości towarzy-
szącej wielu chorobom, w tym nowo-
tworowym. Krew jest najcenniejszym 
darem, jaki możemy ofiarować dru-
giemu człowiekowi. Tą oczywistość 
uświadomiłem sobie dopiero kilka 
tygodni temu, podczas choroby mo-
jego taty, gdy wystąpiła u niego ko-
nieczność przeprowadzenia transfuzji 
krwi. Wydarzenie to wyzwoliło we 
mnie potrzebę dzielenia się moją 
krwią z innymi, którzy mogą jej po-

trzebować oraz zainspirowało do 
podjęcia działań, które zachęcą in-
nych do dzielenia się tym darem życia 
z innymi. 

Krwi ciągle brakuje. Największe 
braki występują głównie z krwią gru-
py AB Rh+ i AB Rh-. Problem niedo-
borów dotyczy także krwi z grupy 
0 Rh-, A Rh+ i A Rh-.   

Dawcą krwi lub jej składników 
może zostać osoba zdrowa w wieku 
18-60 lat, o masie ciała przynajmniej 
50kg i legitymująca się dokumentem 
stwierdzającym tożsamość, ze zdję-
ciem i numerem PESEL. Przed każ-
dym oddaniem krwi kandydat na 
dawcę kwalifikowany jest przez leka-
rza na podstawie wypełnionego kwe-
stionariusza dawcy, badania lekar-
skiego oraz wyników badań laborato-
ryjnych. Częstość, rodzaj i objętość 

donacji (jednego zabiegu pobrania 
krwi) ustala lekarz, kierując się ogól-
nym stanem zdrowia dawcy. Obowią-
zuje zasada, że jednorazowo nie moż-
na pobrać więcej niż 12 % krwi krążą-
cej. Dawcy wielokrotni, w przypadku 
braku przeciwwskazań, mogą odda-
wać krew do 65 roku życia. Dawca 
w każdej chwili podczas donacji może 
wycofać zgodę na oddanie krwi, a po 
oddaniu krwi może poinformować, że 
jego krew nie nadaje się do przeto-
czenia. 

Całkowita objętość krwi krążącej 
w ludzkim organizmie dorosłego 
człowieka wynosi 5-6 litrów. Zdrowy, 
dorosły człowiek może bez uszczerb-
ku dla swojego zdrowia kilkukrotnie 
w ciągu roku oddać krew lub jej 
składniki. Krew regeneruje się dość 
szybko. Zaledwie po kilku godzinach 

Cenna inicjatywa 
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od oddania krwi lub jej składników 
objętość krwi wraca do normy, 
a krwiodawca nie odczuwa żadnych 
dolegliwości. Oddawanie krwi nie po-
woduje wzmożonego jej wytwarzania 
ani uzależnienia. 

Trwają przygotowania do urucho-
mienia ogólnopolskiego projektu 

„PODARUJ KROPELKĘ KRWI BLIŹ-
NIEMU”.  Celem tego projektu ma 
być stały wzrost liczby rad lokalnych 
i braci Rycerzy systematycznie odda-
jących krew.  

Uruchomienie tego projektu wy-
maga przygotowania. Waga oddawa-
nia krwi została także dostrzeżona 

przez pion programowy, który  za-
kwalifikował to działanie do grona 
priorytetowych działań, które mogły-
by być podejmowane przez lokalne 
rady. 

 
Jacek Pisz  
Kustosz Rejonu 14 

Oto kolejny Wielki Post w naszym 
życiu. W tym roku my Polacy przeży-
wamy ten czas również jako przygo-
towanie do Jubileuszu 1050-lecia 
Chrztu Polski. 

Dobrze się składa, bo po Soborze 
Watykańskim II powrócono do do-
świadczenia z pierwszych wieków 
Kościoła, by czas przed Wielkanocą 
był okresem bezpośredniego przygo-
towania katechumenów do chrztu, 
a dla wszystkich wiernych czasem 
nawrócenia tj. powrotu do autentycz-
nego życia tajemnicą chrztu święte-
go. 

 

W Wielką Sobotę uroczyście od-
nowimy nasze przyrzeczenia chrzciel-
ne. 

W tym roku będziemy wspominać 
nasz własny chrzest i Chrzest Polski. 
Kim dzisiaj bylibyśmy, gdyby nasz 
pierwszy władca nie przyjął we wła-
snym imieniu i w imieniu Polan Chry-
stusa jako swego Zbawiciela i Pana? 

Czy dziś bylibyśmy Polakami, katoli-
kami?  

W sercu rodzi się wdzięczność 
wobec Opatrzności Bożej, która dała 
nam Mieszka I i ten kawałek ziemi 
pomiędzy Bałtykiem a Tatrami, 
w dorzeczu Odry, Wisły i Bugu. Dzieje 
naszej Ojczyzny ukazują, że Opatrz-
ność Boża działała w naszej historii 
i działa dzisiaj.  

Medytując nad tajemnicą chrztu 
rodzą się kolejne pytania:  

Co znaczy, że zostałem zanurzony 
w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa 
Chrystusa? Czy jest we mnie moc do 
opierania się grzechowi aż po śmierć? 
A może przyzwyczaiłem się do letnio-
ści, przeciętności i spocząłem na lau-
rach? Czy mogę za św. Pawłem zawo-
łać „żyję ja, ale to już nie ja, żyje we 
mnie Chrystus” tzn. czy są we mnie 
Jego słowa, czyny, pragnienia, myśli 
i dążenia? 

A co to znaczy, że Polska jest od 
ponad 1000 lat chrześcijańska? Czy 

rzeczywiście tak jest? Jak dzisiaj 
w świecie różnych poglądów na życie, 
na człowieka, na państwo i prawo 
mamy  budować wspólnotę Polaków? 
Czy wartości, które wyrosły z chrze-
ścijaństwa: szacunek do życia każde-
go człowieka, równość, solidarność, 
sprawiedliwość, braterstwo mogą nas 
jednoczyć? A może zjednoczą nas 
umiłowanie i szacunek do wspólnej 
historii, kultury i języka. A może zie-
mia, która nas żywi, na której rodzimy 
się do wolności, a o którą trzeba się 
wspólnie troszczyć, aby była wolna, 
piękna, urodzajna i gościnna.  

My Rycerze Kolumba mamy obo-
wiązek służyć jedności poprzez bra-
terstwo i przez naszą modlitwę, pra-
cę, nasze zaangażowanie w życie Ko-
ścioła i Ojczyzny.  

Dzisiaj Kościół – Matka nasza pro-
si nas o zaangażowanie na rzecz jed-
ności wszystkich Polaków ukazując 
nam Chrzest Polski w 966 r.  

Wacław Huryn 

Moje refleksje o Chrzcie Polski 



 14 

ZBROJA

 www.RycerzeKolumba.com  ZBROJA — marzec 2016, Rok IV/3   Nr 28 

Strategia 
obrońców życia człowieka 

a strategia 
zwolenników legalizacji aborcji 

 

Wprowadzenie 

Problematykę podaną w tytule 
przedstawię w aspekcie pozytywnej 
i negatywnej strategii zmagań toczą-
cych się o życie człowieka, zaprezen-
towanych przez dwóch amerykań-
skich lekarzy:  

- dra med. Johna Willkego 
– obrońcę życia, przewodniczącego 
międzynarodowej organizacji Inter-
national Right to Life Federation 

- dra med. Bernarda Nathansona 
(ginekolog, położnik) – dzisiaj obroń-
cę życia, ale w 1968 roku członka – 
założyciela NARAL: National Associa-
tion for Repeal of Abortion Law – kil-
kuosobowej organizacji, która w cią-
gu 5 lat doprowadziła do legalizacji 
zbrodni aborcji w USA (bez żadnych 
ograniczeń, do ukończenia 9. miesią-
ca życia dziecka w łonie matki). 

Dr J. Willke od dziesięcioleci pre-
zentuje na całym świecie swój plan, 
sformułowany w 4 punktach, prze-
ciwdziałania zabijaniu poczętych 
dzieci. 

Dr B. Nathanson przeżył 
„nawrócenie” i z obozu zwolenników 
aborcji przeszedł na stronę obrońców 
życia człowieka; w 1982 roku w Irlan-
dii, wygłosił słynne przemówienie 
„Śmiertelne oszustwo, zaplanowana 
zagłada”, w którym zdemaskował 
strategię grup proaborcyjnych. 

Metody proaborcyjne przedsta-
wione przez dra B. Nathansona są 
stosowane na całym świecie. Przed-
stawię zasadnicze fragmenty jego 
przemówienia, w kolejności podanej 
przez tego byłego zwolennika aborcji. 

1. Strategia proaborcyjnych grup 
zdemaskowana przez dra B. Na-
thansona 

1.1 Fałszowanie sondaży 

Dr B. Nathanson: „W 1968 roku 
wiedzieliśmy, że uczciwe przeprowa-

dzenie wśród Amerykanów ankiety 
na temat przerywania ciąży oznacza-
łoby dla nas druzgocącą klęskę. Zde-
cydowaliśmy się więc działać inaczej: 
posługując się środkami masowego 
przekazu, rozpowszechnialiśmy wyni-
ki przeprowadzonych przez nas rze-
komo ankiet, twierdząc, że 50 lub 60 
proc. Amerykanów chce legalizacji 
przerywania ciąży. Była to niezwykle 
skuteczna taktyka samospełniających 
się proroctw: gdyby dostatecznie 
długo wmawiać amerykańskiej opinii 
publicznej, że wszyscy są za legaliza-
cją aborcji, większość nabrałaby prze-
konania o słuszności takiego poglądu. 
Niewielu ludzi bowiem lubi należeć do 
mniejszości. 

Jedną z naszych praktyk było tak-
że stosowanie odpowiednio sporzą-
dzonych, dwuznacznych ankiet. Dla-
tego chciałbym poradzić wszystkim, 
by byli bardzo nieufni słysząc lub czy-
tając wyniki ankiet”. 

1.2 Fałszowanie danych, szacun-
ków nt. wielkości tzw. podziemia 
aborcyjnego, zgonów kobiet wskutek 
nielegalnych aborcji 

Dr B. Nathanson: „Wiedzieliśmy 
również, że jeśli dostatecznie udra-
matyzujemy sytuację, wzbudzimy 
dość sympatii, aby sprzedać nasz 
program legalizacji sztucznych poro-
nień. Dlatego sfałszowaliśmy dane na 
temat nielegalnych zabiegów przery-
wania ciąży wykonywanych każdego 
roku w USA. Mass mediom i opinii 
publicznej przekazywaliśmy informa-
cję, że rocznie przeprowadza się 
w Stanach około miliona aborcji, cho-
ciaż wiedzieliśmy, że naprawdę jest 
ich około 100 tysięcy. Podczas niele-
galnych zabiegów umierało rocznie 
200–250 kobiet, ale stale powtarzali-
śmy, że śmiertelność jest znacznie 
wyższa i wynosi 10 tysięcy rocznie.  

1.3 Tzw. „Karta katolicka” 

Dr B. Nathanson: „Najważniejszą 
i najskuteczniejszą z taktyk, które 
stosowaliśmy podczas naszej działal-
ności w latach 1968–1973, była tak 
zwana karta katolicka (…). 

Unikaliśmy jednak tego, aby 
wszystkich katolików traktować jed-

nakowo. Zdawaliśmy sobie sprawę, że 
taka postawa poważnie by nam za-
szkodziła. Potrzebowaliśmy pewnego 
wsparcia ze strony tych, których na-
zywaliśmy „oświeconymi katolikami”. 

Zamiast tego posługiwaliśmy się 
zbiorowym pojęciem hierarchii ko-
ścielnej, wystarczająco niejasnym, by 
przekonać wszystkich liberalnych 
intelektualistów, przeciwników wojny 
i środki masowego przekazu, że to 
właśnie Kościół winien jest powstaniu 
oporu przeciw legalizacji aborcji (...). 

Z naszych słów można było wy-
ciągnąć tylko jeden wniosek: Kościół 
katolicki jest zdecydowany narzucić 
krajowi swoje przekonania dotyczące 
aborcji. To, co stanie się w najbliż-
szych latach z prawami człowieka 
w USA, zależy od tego, jak zostanie 
rozwiązany problem przerywania 
ciąży. Nie wolno dopuścić, aby do-
gmatyczny Kościół katolicki przejął 
kompetencje prawodawców i próbo-
wał każdą kobietę zmusić do urodze-
nia dziecka. Postępowanie hierarchii 
jest nieugięte, opór przeciwko usta-
wie zezwalającej na aborcję pochodzi 
właśnie od niej a nie od większości 
katolików. W ten sposób oddzielali-
śmy katolickich „intelektualistów”, 
środowiska postępowe i liberalne od 
hierarchów i wbiliśmy klin w katolicki 
opór przeciw sztucznym poronie-
niom. Powołując się na sfałszowane 
ankiety twierdziliśmy, że większość 
katolików opowiada się za reformą 
ustawy... 

Jakie było znaczenie organizowa-
nej przez nas nagonki? Przede 
wszystkim przekonała ona media, że 
każdy, kto był przeciw dopuszczalno-
ści aborcji, musiał być katolikiem lub 
ulegać silnemu wpływowi hierarchii 
kościelnej. Rozpowszechniliśmy prze-
konanie, że katolicy, którzy są zwo-
lennikami legalizacji aborcji, to inte-
lektualiści, światli, postępowi ludzie. 

 

Chodziło nam o to, aby za pośred-
nictwem mediów przekonać społe-
czeństwo, że nie ma grup niekatolic-
kich, które byłyby przeciw przerywa-
niu ciąży. (...) 

Pro-life 
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Grup niekatolickich, które w spo-
sób zdecydowany wypowiadały się 
przeciw przerywaniu ciąży, było bar-
dzo wiele. Nigdy jednak nie dopuścili-
śmy do tego, by opublikowano ich 
listę i zapobiegaliśmy pojawieniu się 
przypuszczenia, że może istnieć inna 
opozycja niż katolicka”. 

1.4 Ukrywanie prawdy o życiu 
człowieka w fazie prenatalnej, za-
władnięcie mediami 

Dr B. Nathanson: „Oprócz karty 
katolickiej NARAL stosował jeszcze 
d w i e  k l u c z o w e  m e t o d y 
w propagandzie na rzecz aborcji: 
ukrywanie wszystkich dowodów na-
ukowych na to, że życie zaczyna się 
od poczęcia, i zawładnięcie środkami 
masowego przekazu. 

Pierwsza z tych metod polegała 
na konsekwentnym przeczeniu do-
wiedzionemu naukowo faktowi, że 
życie zaczyna się w chwili poczęcia. 
Utrzymywaliśmy, że stwierdzenie, 
kiedy zaczyna się życie człowieka, jest 
problemem teologicznym, prawnym, 
etycznym, filozoficznym, ale na pew-
no nie naukowym. 

Takie działanie jest nadal jedną 
z ulubionych taktyk grup proaborcyj-
nych, twierdzących, że naukowcy nie 
są w stanie zdefiniować momentu, 
w którym rozpoczyna się istnienie 
człowieka. Taki pogląd jest śmieszny 
i absurdalny (…). 

Życie nie tylko można, ale trzeba 
jasno definiować: rozpoczyna się od 
poczęcia. Osoba poczęta jest istotą 
ludzką, nie ma takiego momentu 
podczas życia płodu ludzkiego, 
w którym mogłoby dojść do zmiany 
niczego w coś, przekształcenia cze-
goś, co nie jest osobą, w człowieka. 
Życie jest nieprzerwanym procesem – 
od swojego początku, od zapłodnie-
nia, do końca. 

Jako naukowiec wiem, nie sądzę, 
lecz wiem, że życie człowieka zaczyna 
się od poczęcia”. 

Dr B. Nathanson w swoim prze-
mówieniu nie rozwinął szerzej pro-
blematyki mediów, dodam zatem od 
siebie, że ogromna cześć mediów, 
nagłaśniając nieprawdy aborcjoni-
stów oraz nie zwalczając ich kłamstw 

i nie demaskując ich manipulacji – 
świadomie lub nieświadomie współ-
tworzy cywilizację śmierci. 

2. Strategia obrońców życia czło-
wieka 

Dr med. J. Willke sformułował na-
stępujące generalne, strategiczne 
działania obrońców życia człowieka:  

1. modlitwa 
2. uczenie się 
3. uczenie innych 
4. pomoc. 

 

2.1 Modlitwa 

Dr J. Willke słusznie uznał – jako 
człowiek wierzący – pierwszorzędną, 
fundamentalną rolę modlitwy 
w obronie życia człowieka. Ona po-
winna być na początku wszelkich 
działań służących życiu i je nieustan-
nie wspierać. 

W tym miejscu pragnę przytoczyć 
najważniejsze wezwanie, najistotniej-
sze orędzie największego obrońcy 
życia – Jana Pawła II. Ojciec Święty 
7 czerwca 1979 roku w Kalwarii Ze-
brzydowskiej tak apelował:  

„(...) trzeba nie ustawać w modli-
twie! Może to być nawet modlitwa 
bez słów. Niech z tego miejsca do 
wszystkich, którzy mnie słuchają tu-
taj albo gdziekolwiek, przemówi pro-
ste i zasadnicze papieskie wezwanie 
do modlitwy. A jest to wezwanie naj-
ważniejsze. Najistotniejsze orędzie”. 

Dzień później, 8 VI 1979 roku 
w Nowym Targu Ojciec Święty wypo-
wiedział zdanie: „I życzę i modlę się 
o to stale, ażeby rodzina polska da-
wała życie, aby była wierna świętemu 
prawu życia”. 

Te dwie wypowiedzi Sługi Bożego 
Jana Pawła II zainspirowały krakow-
ską grupę katolików świeckich do 
zorganizowania ogólnopolskiej Kru-
cjaty Modlitwy w Obronie Poczętych 
Dzieci (12 X 1980 r.). Ta Krucjata Mo-
dlitwy miała dwa modlitewne cele: 
obudzić sumienia i wrażliwość Pola-
ków na los nienarodzonych dzieci 
oraz doprowadzić do anulowania 
ustawy o warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży i zastąpienie jej 
prawem chroniącym życie dziecka od 
poczęcia. 

7 stycznia 1993 roku Sejm RP anu-
lował zbrodniczą aborcyjną ustawę 
i wprowadził ustawę chroniącą życie 
nienarodzonych (niestety z 3 wyjąt-
kami). Polska jest pierwszym krajem 
na świecie, który w demokratycznych 
warunkach dokonał takiego zwrotu.  

2.2 Uczenie się 

Dr J. Willke wielokrotnie podkre-
ślał, że trzeba aby nasze zaangażo-
wanie w dzieło obrony życia było mą-
dre, oparte na argumentach, które 
przynosi nam rozwój nauk: medycz-
nych, historycznych, prawnych czy 
demograficznych. Rzetelne informa-
cje można zdobyć, czytając regularnie 
prasę katolicką, opracowania i książki 
wydawane przez obrońców życia. 
Ostrzegał przed publikacjami, które, 
nawet podpisane przez osoby z tytu-
łami profesora, mijają się z prawdą. 

Ten świadomie podejmowany 
trud zdobywania prawdziwych infor-
macji, ciągłej aktualizacji naszej wie-
dzy, jest szczególnie ważny w sytu-
acji, w której większość mediów – 
miast informacji – jakże często szerzą 
dezinformację. 

2.3 Uczyć innych 

Według dra J. Willkego postulat 
„uczyć innych” skierowany jest 
w sposób szczególny do ludzi me-
diów, do ludzi szeroko pojętego sys-
temu edukacji, ale także do wspólnot 
religijnych czy też zwykłych obywa-
teli. 

„Uczyć innych”, to zawsze i w każ-
dej sytuacji głosić ogólnoludzki impe-
ratyw etyczny: nie wolno zabijać ab-
solutnie niewinnych i bezbronnych 
ludzi – poczętych dzieci. 

„Uczyć innych”, to demaskować 
metody działań zwolenników aborcji 
i promować działania służące życiu. 
Przekazywać prawdę o początku ży-
cia człowieka, informacje o rozwoju 
dziecka przed narodzeniem, prawdę 
o okrucieństwie ukrytym pod słowem 
aborcja. 

„Uczyć innych”, odnosi się oczywi-
ście do działań o węższym oddziały-
waniu społecznym, lokalnym: prasa, 
radio, telewizja kablowa czy nawet 
miejscowym: szkoła, uczelnia, parafia. 
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Polskie Stowarzyszenie Obrońców 
Życia Człowieka dysponuje wieloma 
materiałami pro-life: zdjęciami, filma-
mi, tekstami i udziela zainteresowa-
nym gratisowo praw do ich publikacji 

kontakt: 
ul. Krowoderska 24/1 
31-142 Kraków 
tel./fax 12-421-08-43 
e-mail: biuro@pro-life.pl 
www.pro-life.pl 

 

2.4 Pomagać 

Dr J. Willke z mocą podkreśla, że 
w dziele obrony życia nie może za-
braknąć konkretnej, także material-
nej, pomocy, świadczonej samotnym 
matkom czy rodzinom wielodziet-
nym. 

Trzeba aby każdy lekarz, nie tylko 
ginekolog, położnik, znał na swoim 
terenie instytucje, organizacje spo-
łeczne, telefony zaufania, które 
świadczą pomoc w kryzysowych sy-
tuacjach. 

„Pomagać” w dziele obrony życia, 
w sensie materialnym, nie może 
ograniczać się tylko do pomocy sa-
motnym matkom i ubogim rodzinom. 
„Pomagać” winno obejmować także 
pomoc finansową dla organizacji bro-
niących życia czy instytutów, wydaw-
nictw służących obronie życia czło-
wieka. 

 

dr inż. Antoni Zięba 
prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Obrońców Życia Człowieka 
Rycerz Kolumba 

 

 

 

Zaproszenie 
na XXXVI Pielgrzymkę 

Obrońców Życia Człowieka 
na Jasną Górę 

2 kwietnia (sobota) 2016 roku 
 

Program 

9.30 – Msza Św. koncelebrowana 
– przewodniczy JE ks. abp Wacław 
Depo, Metropolita Częstochowski, 
w Kaplicy Cudownego Obrazu; w cza-
sie Mszy św. złożenie przyrzeczeń 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 
10.45 – Przywitanie pielgrzymów 
przez o. Mariana Waligórę, przeora 
Jasnej Góry, Aula O. Kordeckiego 
 
10.55 – Słowo Ks. Przemysława Drą-
ga, dyrektora Krajowego Ośrodka 
Duszpasterstwa Rodzin przy Konfe-
rencji Episkopatu Polski 
 
11.10 – „Błogosławieni miłosierni, al-
bowiem oni miłosierdzia dostąpią” 
– modlitwę różańcową prowadzi JE 
ks. bp Jan Szkodoń 
 
11.30 – „Aktualne kierunki działań 
Unii Europejskiej na rzecz nowej eu-
genicznej biopolityki” – Jakub Bałtro-
szewicz, sekretarz generalny Europej-
skiej Federacji dla Życia i Godności 
Człowieka 
 
11.40 – „XXXV-lecie Krucjaty Modli-
twy w Obronie Poczętych Dzieci” – dr 
inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Obrońców Życia 
Człowieka 
 
12.00 – Modlitwa „Anioł Pański” 
 
12.10 – „Nie bójmy się stawać w obro-
nie życia” – prof. dr hab. n. med. Bog-
dan Chazan 

 
12.30 – „Kształtowanie postawy męż-
czyzn względem kobiet i nienarodzo-
nych dzieci” – Ks. Tomasz Kancelar-
czyk opiekun duchowy szczecińskie-
go Marszu dla Życia, współtwórca 
Bractwa i Fundacji Małych Stópek 
 
12.45 – „Obrona życia i rodziny – no-
we wyzwania” – dr Paweł Wosicki, 
prezes Polskiej Federacji Ruchów 
Obrony Życia 
 
13.15 – Wręczenie nagród laureatom 
XI edycji Konkursu im. bł. ks. J. Popie-
łuszki „Pomóż ocalić życie bezbron-
nemu” 
 
13.50 – przerwa 
 
14.30 – Droga Krzyżowa na Wałach 
Jasnogórskich – prowadzi ks. prałat 
Stanisław Maślanka, asystent kościel-
ny Krucjaty Modlitwy w Obronie Po-
czętych Dzieci 
 
15.30 – Zakończenie pielgrzymki 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców 
Życia Człowieka organizuje wyjazd 
autokarowy na tę pielgrzymkę z Kra-
kowa. Koszt przejazdu w obie strony 
– 15 zł, zgłoszenia do dnia 30 marca 
br. w godz. 9.00 – 15.00 tel. 12-421-
08-43. Wyjazd autokaru z Placu Ma-
tejki w Krakowie o godz. 6.15 i spod 
Kościoła Księży Pijarów, ul. Dzielskie-
go 1 o godz. 6.30. Planowany powrót 
około godz. 17.00. 

Zapraszamy wszystkich obrońców 
życia! 

 

W imieniu organizatorów: 

Halina i Czesław Chytrowie, 
Paweł Wosicki, 
Antoni Zięba 
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