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Słowo Delegata Stanowego 

Zacni Kapelani Rad 

Bracia Rycerze, 

w ostatnim czasie ukazał się do-
kument Konferencji Episkopatu Pol-
ski przygotowany przez Radę ds. 
Społecznych – „Chrześcijański kształt 
patriotyzmu”. 

To ważny dokument zawierający 
w sobie spojrzenie na patriotyzm we 
współczesnym świecie: jak chrześcija-
nin powinien dziś rozumieć umiłowa-
nie swojej ojczyzny, jaka jest rola po-
szczególnych komórek życia społecz-
nego? Patriotyzm to jeden z filarów 
naszej działalności, spajający niejako 
pozostałe – Miłosierdzie, Jedność 
i Braterstwo. Gdy rodzi się pytanie 
o to, jak Rycerz Kolumba w Polsce 
powinien rozumieć Patriotyzm, to 
odpowiedź możemy znaleźć właśnie 
w tym dokumencie. Czytamy w nim 
m.in.: 

„Dziś zatem patriotyzm wyrażać 
się powinien w życiu naszych rodzin, 

które są pierwszą szkołą miłości, od-
powiedzialności i służby bliźniemu. 
Przestrzenią, w jakiej codziennie zda-
jemy egzamin z patriotyzmu są miej-
sca, gdzie toczy się nasze codzienne 
życie: gmina, parafia, szkoła, zakład 
pracy, wspólnota sąsiedzka i lokalna. 
Wszędzie tam patriotyzm wzywa nas 
do życzliwości, solidarności, uczciwo-
ści i troski o budowanie wspólnego 
dobra […] To bowiem w realiach życia 
domowego, w których wspólnie spro-
stać trzeba codziennym wyzwaniom, 
trudom i niepokojom, poznajemy głę-
boki sens miłości, życzliwości, odpo-
wiedzialności, ofiarności i poświęce-
nia, na których się opiera patriotyzm. 
To w rodzinie, w jej szczególnej bli-
skości, doświadczamy wartości, jakimi 
są zakorzenienie i solidarność, wier-
ność i wspólnota.” 

Warto sięgnąć i wczytać się w ten 
dokument, zwłaszcza w obecnych 
czasach. 

Już w najbliższych dniach 19-20 
maja spotkamy się na dorocznej Kon-
wencji Stanowej w Rzeszowie. Cieszy-
my się bardzo z zapowiadanej dużej 
frekwencji uczestników, delegatów, 
naszych małżonek, kapłanów i przed-
stawicieli Konferencji Episkopatu Pol-
ski z abp. Stanisławem Gądeckim 
Przewodniczącym Konferencji Epi-
skopatu Polski Metropolitą Poznań-
skim na czele. To będzie także  szcze-
gólne wydarzenie dla Diecezji Rze-
szowskiej oraz Rycerzy z Podkarpa-
cia. Raz jeszcze wszystkich zachęcam 
do udziału w tym świecie. Rycerzy 
z rodzinami, zwłaszcza tych z pobli-
skich rad zapraszamy do wspólnego 
uczestnictwa we Mszy św. a następ-
nie w spotkaniach w piątkowy i so-

botni wieczór. Każdy z tych wieczo-
rów pełen będzie wyjątkowych gości. 

Miesiąc maj obfituje w liczne wy-
darzenia o charakterze regionalnym 
i ogólnokrajowym. 13 maja w wielu 
miejscach w Polsce uczestniczyć bę-
dziemy w uroczystościach związa-
nych ze 100-leciem objawień w Fati-
mie. W Krakowie przeżywać będzie-
my uroczystość odpustową św. Stani-
sława – głównego patrona Polski. 
Niech nasza postawa i praktyczne 
zaangażowanie będą potwierdzeniem 
gotowości do świadectwa naszej wia-
ry, zwłaszcza przez osobisty udział 
w tych uroczystościach. 

Wkroczyliśmy w ostatnie 60 dni 
bieżącego Roku Bratniego. Wiele Rad 
lokalnych czyni starania, by osiągnąć 
tytuł Najwybitniejszej Rady. Zachę-
cam, by dobrze wykorzystać ten czas. 
Inicjatywy wspierające proces pozy-
skiwania mężczyzn w nasze szeregi 
niech będą jedną z zachęt. Nasz am-
bitny cel na koniec Roku Bratniego to 
100 rad lokalnych i 5 000 mężczyzn 
w naszych szeregach. Tylko dzięki 
Waszemu zaangażowaniu możemy 
wspólnie osiągnąć ten historyczny 
wynik. 

Proszę Was Bracia o modlitwę za 
naszą Ojczyznę oraz za wszystkich 
Rycerzy Kolumba. 

 

Z rycerskim pozdrowieniem 

 

Vivat Jezus! 

Andrzej Anasiak 
Delegat Stanowy w Polsce 
Zakonu Rycerzy Kolumba 

Więcej o Konwencji 
na str. 9 
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Katecheza 61 
maj 2017 

Drodzy Bracia Rycerze, 

punkt 29 Adhortacji „Familiaris 
consortio” w nawiązaniu do Konsty-
tucji „Gaudium et spes” oraz Encykliki 
„Humanae vitae” przypomina cechy 
miłości małżeńskiej oraz stwierdza, że 
jest to nauka zarówno prastara, 
jak i wciąż nowa. Co znaczą te stwier-
dzenia? 

Interesuje nas bardzo, co Kościół 
nauczający swych członków, mówi 
nam o małżeństwie. Jest tak dlatego, 
że to nauczanie wyznacza kryteria 
oceny tego życia. Innymi słowy: jeśli 
małżonkowie chcą wiedzieć, czy ich 
życie jest dobre czy choćby popraw-
ne, to zestawiają je z nauką Kościoła, 
która mówi, jak owo życie ma wyglą-
dać, by można je było uznać za dobre. 
Jeśli jadę samochodem gdzieś w nie-
znane, to chciałbym wiedzieć, że dro-
ga, którą jadę prowadzi do właściwe-
go celu: wiem to gdy porównuję tra-
sę, którą jadę z jej opisem, z pewnymi 
znakami, które świadczą, że wybrana 
przez mnie droga prowadzi do celu, 
który sobie obrałem. Takimi znakami 
dla drogi, którą jest życie małżeńskie, 
są pewne cechy charakterystyczne 
(dobrego) małżeństwa podawane 
przez Kościół. Oczywiście, zawsze jest 
możliwość, że będę miał własną wizję 
mojego małżeństwa (własną wizję 
drogi do celu), którą będę się kiero-
wał niezależnie od tego, co mówi Ko-
ściół lub wbrew temu, co on mówi. 
Jednakże wtedy, gdy pobłądzę lub co 
gorsza zderzę się z jakąś przeszkodą 
i zranię lub narażę życie moje i moich 
najbliższych na poważne niebezpie-
czeństwo – powinienem mieć preten-
sję do siebie samego, nie zaś do całe-
go świata wokół mnie z wyjątkiem 
mnie samego. 

Adhortacja mówi o miłości mał-
żeńskiej (przywołując Encyklikę 
„Humanae vitae”), że jest to miłość 
ludzka: „Jest to przede wszystkim 
miłość na wskroś ludzka, a więc zara-
zem zmysłowa i duchowa. Toteż nie 
chodzi tu tylko o zwykły impuls po-
pędu lub uczuć, ale także, a nawet 

przede wszystkim, o akt wolnej woli, 
zmierzający do tego, aby miłość ta 
w radościach i trudach codziennego 
życia nie tylko trwała, lecz jeszcze 
wzrastała, tak ażeby małżonkowie 
stawali się niejako jednym sercem 
i jedną duszą, i razem osiągali swą 
ludzką doskonałość.” (HV 9). Mówiąc 
najkrócej, w miłości małżeńskiej nie 
chodzi o jakieś niezrozumiałe wysu-
blimowanie uczuć, które ma przenieść 
tę miłość na poziom wyłącznie du-
chowy. Encyklika stwierdza, że miłość 
ta winna obejmować całego człowie-
ka, a więc zarówno jego ciało i zmy-
sły, jak i jego sferę duchową. To jed-
nak, że obejmuje ona całego człowie-
ka nie oznacza, że istnieje zgoda na 
jakąś dysharmonię, która przejawia-
łaby się w dominacji sfery zmysłowej 
nad duchową.  

Jest to bardzo ważne spostrzeże-
nie. Kościół nie naucza, że miłość 
małżeńska winna być niejako odczło-
wieczona, czyli że obecność sfery 
zmysłowej (cielesnej) czyni ją miłością 
grzeszną. Ta sfera ma swoje prawo 
bytu w ramach miłości małżeńskiej. 
To jednak nie oznacza, że małżonko-
wie mają się w swym postępowaniu 
kierować przede wszystkim zmysło-
wością (cielesnością) i w oparciu o nią 
modelować swą miłość: „nie chodzi tu 
tylko o zwykły impuls popędu lub 
uczuć”, lecz przede wszystkim o akt 
woli, o ludzki rozumny akt, którym 
małżonkowie winni się kierować 

i dzięki czemu ta ich miłość ma się 
rozwijać i wzrastać. Taki też obraz 
miłości małżeńskiej winni mieć przed 
oczyma kandydaci do małżeństwa. 
Odejście bowiem od tego spojrzenia 
i wybór własnej drogi bardzo często 
prowadzi do ludzkich nieszczęść. „ Bo 
oni się tak bardzo kochali przed ślu-
bem … Cóż to było za uczucie …” 
A potem, nieraz bardzo szybko poślu-
bię, jest klęska. Gdzie leży przyczyna? 
Często właśnie w przesunięciu akcen-
tu w stronę popędu i uczuć. Nato-
miast sfera rozumna, rozumnego ak-
tu woli, opierającego się na rozezna-
niu zarówno celów, jak i sensu mał-
żeństwa oraz realiów życia zostaje 
jakoś zapoznana, nie jest brana pod 
uwagę, bo jakoś to będzie … i często, 
niestety, jest źle. 

Nauka o małżeństwie, o miłości 
małżeńskiej, jak stwierdza Adhorta-
cja, jest zarazem prastara, jak i nowa. 
Prastara jest dlatego, że małżeństwo 
jest prastare i jest ono głównym spo-
sobem życia ludzi od samego począt-
ku człowieka, jego istnienia. Człowiek 
się nie zmienia tak, by można stwier-
dzić, że wielkie dzieła sztuki, dramatu, 
poezji czy prozy, odnoszące się do 
miłości małżeńskiej, a nade wszystko 
pouczenia płynące z Objawienia Bo-
żego, przestały być dla nas zrozumia-
łe; że człowiek tak się zmienił, iż wy-
mogi życia małżeńskiego propono-
wane od wieków stały się niezrozu-
miałe. 

Jest to zarazem nauka nowa, po-
nieważ za każdym razem dotyczy ona 
ludzi, którzy dorastając i myśląc 
o małżeństwie jako swojej drodze 
życiowej, spotykają się z nią po raz 
pierwszy. Dla nich to nowość. Jest to 
też nowość dla tych, którzy już swą 
przygodę małżeńską lub quasi mał-
żeńską rozpoczęli w oparciu o jakieś 
inne, np. bardziej „nowoczesne” zasa-
dy, które się w ich przypadku nie 
sprawdziły i wreszcie znaleźli tę wła-
ściwą receptę na udane życie, „nową” 
receptę. 

Pragnę na koniec zwrócić uwagę 
na fakt, że nauka Kościoła odnośnie 
małżeństwa nie ulega zmianie. Dzieje 

Katecheza Kapelana 

Ks. dr hab. Tomasz Kraj 
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się tak pomimo licznych zarzutów, że 
jest ona stara, niedzisiejsza, konser-
watywna, wręcz „nieludzka”. Ona się 
nie zmienia, ponieważ jest oparta na 
prawdzie o człowieku i małżeństwie, 
a ta prawda nie ulega zmianie. Jedno-
cześnie zwróćmy uwagę na precyzję 
tego nauczania. Jest tu mowa o tym, 

co czyni miłość małżeńską ludzką; że 
są w niej elementy zarówno duchowe, 
jak i cielesne: zmysłowość i uczucia. 
Jednakże obecność elementów ciele-
snych, ich akceptacja w ramach tej 
miłości, nie oznacza, że to one wy-
znaczają jej kierunek. Wyznacza go 
akt woli człowieka, który pragnie ko-

chać i życie swe złożyć w darze 
współmałżonkowi. 

.  

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

Nowy numer Columbii 
Serdecznie zapraszamy do lektury 
nowego wydania Columbii. 
 
W majowym numerze: 
 
• Tekst o zbliżających się obchodach 
Objawień Fatimskich 
• Artykuł o przesladowaniach albań-
skiego Kościoła podczas dyktatury 
komunistycznej i o albańskim kardy-
nale, który został Rycerzem Kolumba 
• Reportaż o pomocy niesionej żołnie-
rzom przez Rycerzy Kolumba podczas 
I wojny światowej 
• Felieton Najwyższego Rycerza 
o szansach otwierających się przed 
ruchem pro-life w Stanach Zjedno-
czonych 
• Refleksja Najwyższego Kapelana 
o istocie modlitwy różańcowej 
• Świadectwo kobiety oczekującej na 
narodziny córeczki, którą wraz z mę-
żem adoptują 
• Refleksja o. Jacquesa Philippe'a, ce-
nionego autora i duszpasterza, o Ma-
ryi, która uczy nas ufności i przyjmo-
wania Bożej łaski 
 
oraz wiele innych ciekawych artyku-
łów. 
 
 
www.kofc.pl/columbia 
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Kalendarz Peregrynacji 
Polska Południowa 

 
Rejon 1: 
Delegat Rejonowy – br. Sławomir 
Wójtowicz 
1. Rada 14000 Kraków - od 29 kwiet-
nia do 6 maja (WR br. Sławomir Wój-
towicz) 
2. Rada 15128 Kraków - od 6 do 13 
maja (WR Stefan Weigel - Mileret) 
3. Rada 16650 Swoszowice - od 13 do 
20 maja 
4. Rada 14001 Ludźmierz - od 20 do 
27 maja (WR Paweł Put) 
 
Rejon 5: 
Delegat Rejonowy – br. Roman Wy-
cisk 
1. Rada 14428 w Bielsku-Białej – od 27 
maja do 3 czerwca 
2. Rada 16462 w Gorzycach - od 3 do 
10 czerwca (WR br. Kazimierz Grzy-
wacz) 
3. Rada 15500 w Wodzisławiu Śląskim 
– od 10 do 24 czerwca (WR br. Tade-
usz Tyc) 
4. Rada 14983 w Tychach – od 24 
czerwca do 1 lipca (WR br. Tomasz 
Kostyra) 
 
Rejon 20: 
Delegat Rejonowy – br. Witold Zmy-
słowski 
1. Rada 15249 w Sosnowcu – od 1 do 8 
lipca (WR br. Piotr Kiełtyka 

2. Rada 15523 w Czeladzi - od 8 do 15 
lipca (WR br. Antoni Laskowski) 
3. Rada 15011 w Dąbrowie Górniczej – 
od 15 do 22 lipca (WR br. Dariusz 
Zych) 
4. Rada 15114 w Olkuszu – od 22 do 29 
lipca (WR br. Jerzy Zembura) 
 

Polska Północna 
 
Rejon 6: 
Delegat Rejonowy – br. Zbigniew 
Brzósko 
1. Rada 14003 Łomża - od 29 kwietnia 
do 6 maja 
2. Rada 14566 Myszyniec - od 6 do 13 
maja 
3. Rada 15652 Łomża - od 13 do 20 
maja 
 
Rejon 24: 
Delegat Rejonowy – br. Zdzisław So-
bolewski 
1. Rada 16412 Nidzica - od 20 do 27 
maja  
2. Rada 15405 Brodnica - od  27 maja 
do 3 czerwca 
3. Rada 15520 Brodnica - od 3 do 10 
czerwca 
4. Rada 16262 Wąbrzeźno -  od 10 do 
17 czerwca 
 
Rejon 10: 
Delegat Rejonowy – br. Janusz Pal-
czewski 

1. Parafia pw. Zwiastowania NMP Ino-
wrocław - od 17 do 24 czerwca 
2. Parafia pw. Świętej Trójcy Inowro-
cław-Góra / Parafia pw. Najświętsze-
go Serca Jezusa Gniewkowo - od 24 
czerwca do 1 lipca 
3. Rada 15078 Toruń - od 1 do 15 lipca 
4. Parafia pw. MB Fatimskiej Włocła-
wek-Tama - od 15 do 22 lipca 
5. Zgromadzenie Sióstr Albertynek 
Włocławek – od 22 do 29 lipca 

Kalendarium rycerskie 
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Dziękuję Wam za programy zgło-
szone do Nagród Stanowych. Ich 
ilość, a przede wszystkim jakość do-
bitnie pokazują, jak wiele dobrego 
dzieje się w naszych parafiach przy 
współudziale Rycerzy Kolumba i ich 
rodzin. To ogromna radość, że może-
my dzięki przesłanym zgłoszeniom, 
a także dzięki pomocy braci Krzyszto-
fa Zuby, Dariusza Kosińskiego i Piotra 
Meca przygotować film o nagrodzo-
nych dziełach w roku bratnim. Na-
szym zdaniem każde zgłoszone i zre-
alizowane dzieło zasługuje na nagro-
dę. Dziękujemy Wam za zaangażowa-
nie w ich realizację. W Rzeszowie na 
VII Konwencji Stanowej zostaną wrę-
czone wyróżnienia i Nagrody: Stano-
we oraz Rodziny Roku. 

Bracia, dołóżmy wszelkich starań, 
aby w tym roku bratnim 100% rad 

osiągnęło status Najwybitniejszej 
Rady. Nagroda „Najwybitniejszej Ra-
dy” jest przyznawana radom, które 
spełniły poniższe wymagania: 

• Doroczny Formularz nt. Bratniej 
Działalności (nr 1728) złożony w ter-
minie; 
• Nagroda im. Kolumba (SP-7); 
• Zgłoszenie Personelu Programu 
Działalności (nr 365) złożony w termi-
nie; 
• Nagroda im. McGivney; 
• Rada nie może być zawieszona 
przez Radę Najwyższą za zaległe 
składki/per capita; 
• Wszystkie dokumenty muszą być 
w biurze Rady Najwyższej przed 30 
czerwca. 

 

Przypominam, że w obecnym roku 
bratnim 2016/2017 Rada Najwyższa 
wprowadziła zmiany w regulaminie 
Nagrody im. Kolumba wprowadzając 
zasadę, że 4 spośród zgłaszanych 
programów mają dotyczyć Kościoła 
Domowego. Należy zatem w ciągu 
roku przeprowadzić przynajmniej 
cztery główne programy w każdej 
z kategorii działalności, a następnie 
przygotować z nich raport. Dodatko-
wo minimum cztery (4) z tych progra-

mów muszą być określone jako dzia-
łalność na rzecz Kościoła Domowego. 
Działalność na rzecz Kościoła Domo-
wego może być przypisana do każdej 
z kategorii, a w pojedynczej kategorii 
przeprowadzonych może być wiele 
akcji. 

Bracia, w naszych szeregach jest 
wielu wspaniałych obrońców życia, 
działających w organizacjach pro-life 
i proszę Was o to, abyście skorzystali 
z ich wiedzy i doświadczeń. W tym 
miesiącu zachęcam Was do zapozna-
nia się z prośbą Polskiego Stowarzy-
szenia Obrońców Życia, przekazaną 
przez dyr. d/s kultury życia Rafała 
Szczyptę. 

Jak co miesiąc zapraszam także do 
włączenia się w działania pionu pro-
gramowego. Wszystkich rycerzy, któ-
rzy chcieliby uczestniczyć w tworze-
niu programów zachęcam do kontak-
tu mailowego pod adresem: 

programy@rycerzekolumba.com 

 

Vivat Jezus ! 

Jan Malik 
Dyrektor ds programowych 

Zacni Bracia, 

co zrobiliśmy w ostatnim czasie 
dla ratowania życia ludzkiego przed 
zabiciem w łonie matki lub przed za-
biciem z powodu starości i choroby. 

Mamy kolejną szansę zrobić jesz-
cze jeden krok, aby zawalczyć o życie 
ludzkie. 

Przesyłam Wam prośbę od Pol-
skiego Stowarzyszenia Obrońców 
Życia Człowieka. 

Bardzo proszę, potraktujcie tę 
prośbę poważnie i odpowiedzialnie. 

Ufam, że każdy z Was podejmie 
się podpisania petycji do Pana Prezy-
denta Andrzeja Dudy i opowie się za 
cywilizacją życia i cywilizacją miłości 
do której zachęcał nas św. Jan Paweł 
II, a do której zobowiązani jesteśmy 
zarówno jako Katolicy, jak i jako Ry-
cerze Kolumba. 

Znając życie przypuszczam, że 
wielu z Was może przejść obojętnie 
nad tą prośbą, dlatego chcę Wam 
przypomnieć, że nie wolno nam za-
niedbywać dobra, bo z tego może 
powstać i powstaje zło. Aby zatrium-
fowało zło wystarczy, że dobrzy lu-
dzie nie będą nic robić. 

Pamiętajmy także, że każdy z nas 
będzie się musiał z zaniedbania dobra 
wytłumaczyć przed samym Bogiem. 

Jako Rycerze bądźmy odważni 
i mężni, chrońmy słabych i bezbron-

nych. Stańmy po stronie życia ludz-
kiego od poczęcia do naturalnej 
śmierci. 

O ilości osób z danej Rady, którzy 
podpisali petycję proszę poinformo-
wać: 

kultura-zycia@rycerzekolumba.com 
 

Z góry dziękuję za każdą minutę 
poświęconą dla uratowania setek, 
tysięcy a może milionów ludzi. 

Vivat Jezus! 

Rafał Szczypta 
Dyrektor ds. Kultury Życia 

 

Polskie Stowarzyszenie 
Obrońców Życia Człowieka 
Szanowni Państwo, 

Pan Prezydent RP Andrzej Duda 
zaprosił do debaty na temat kształtu 
nowej Konstytucji RP wszystkich 
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obywateli. W tej debacie nie może 
zabraknąć głosu obrońców życia! Dla-
tego Polska Federacja Ruchów Obro-
ny Życia przygotowała list do pana 
Prezydenta, w którym postulujemy 
doprecyzowanie art. 38 Konstytucji, 
tak aby nie było wątpliwości, że 
prawne gwarancje ochrony życia do-
tyczą wszystkich obywateli, od po-
częcia do naturalnej śmierci. 

Poniżej zamieszczamy list w tej 
sprawie do Prezydenta RP, pod któ-
rym można złożyć podpis na stronie 
www.petycjakonstytucja.pl. Bardzo 
prosimy złożenie podpisu pod listem, 
zachęcenie do tego innych i upo-
wszechnienie tej inicjatywy w swoim 
środowisku. Liczymy na Waszą ak-
tywność - konstytucyjny zapis chro-
niący życie wszystkich dzieci od po-
częcia jest sprawą pierwszorzędną 
i nie może go zabraknąć w Konstytu-
cji Państwa nawiązującego do chrze-
ścijańskich korzeni! 

dr Paweł Wosicki 
prezes Polskiej Federacji Ruchów 
Obrony Życia 
 
dr inż. Antoni Zięba 

wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów 
Obrony Życia 
 

= = = = = = = = = = = = = = = 

Polska Federacja Ruchów Obrony 
Życia 
ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań 
tel. 61 653-03-95, fax 61 653-03-94 
e-mail: biuro@federacjazycia.pl 

= = = = = = = = = = = = = = = 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców 
Życia Człowieka 
organizacja pożytku publicznego 
KRS 0000140437 
ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków 
t e l . / f a x  1 2  4 2 1 - 0 8 - 4 3 , 
e-mail: biuro@pro-life.pl 
www.pro-life.pl 

 

Szanowny Pan 
dr Andrzej Duda 
Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Zachęceni przez Pana Prezydenta, 
odpowiadając na apel Polskiej Fede-
racji Ruchów Obrony Życia, chcemy 
włączyć się do narodowej debaty 

konstytucyjnej. Ta ważna i oczekiwa-
na przez wiele środowisk inicjatywa 
jest w swej istocie wezwaniem do 
budowania fundamentów ustroju 
społecznego, godnego niepodległej 
Polski. Owocem zainicjowanej przez 
pana Prezydenta debaty ma być no-
wa Konstytucja. 

Nie wyobrażamy sobie, aby zabra-
kło w niej precyzyjnych gwarancji 
prawnej ochrony życia. Dlatego, dla 
uniknięcia wszelkich wątpliwości, po-
stulujemy uzupełnienie obecnie obo-
wiązującego Artykułu 38 Konstytucji 
RP, dotyczącego prawa do życia 
w ten sposób, aby przyjął on brzmie-
nie: 

Rzeczpospolita Polska zapewnia 
każdemu człowiekowi prawną ochro-
nę życia, od poczęcia do naturalnej 
śmierci. 

Jesteśmy przekonani, że tylko 
Konstytucja bazująca na poszanowa-
niu fundamentalnego prawa do życia 
wszystkich obywateli, bez żadnych 
wyjątków, jest godna Narodu aspiru-
jącego do ustroju społecznego reali-
zującego zasady cywilizacji życia 
i miłości. 

Peregrynacja i ceremonie przyjęć 

Od 1 marca br. trwa w naszych 
radach peregrynacja obrazów i reli-
kwii św. Brata Alberta Chmielowskie-
go. To szczególny czas, który powi-
nien stać się okazją do refleksji nad 
postacią tego świętego. Stanowi on 
wzór dla mężczyzny, który poważnie 
pragnie podejść do swojego powoła-
nia w świecie. Patriota, utalentowany 
artysta i ojciec ubogich swoim życiem 
świadczy o miłosiernej miłości i do-
broci, która pociąga ku Bogu i spra-
wia, że drugi człowiek, zwłaszcza po-

trzebujący, staje się naszym prawdzi-
wym bratem. 

 

Odwiedziny św. Brata Alberta 
w naszych parafiach i radach mogą 
zatem stać się okazją do zaproszenia 
nowych mężczyzn do przystąpienia 
do Rycerzy Kolumba. Zorganizowanie 
w nieodległym od peregrynacji termi-
nie ceremonii przyjęć będzie dla wielu 
nowych członków szczególnym wy-
darzeniem, dzięki któremu podejmą 
dzieła miłosierdzia i jeszcze bardziej 
zbliżą się do Pana Boga.  

 
Robert Sędkowski 
dyrektor ds. członkostwa 



 9 

ZBROJA

 www.RycerzeKolumba.com 
 

ZBROJA — maj 2017, Rok V/5   Nr 42 

W dniach 19-20 maja 2017 
w Rzeszowie odbywa się VII Polska 
Konwencja Rady Stanowej Ryce-
rzy Kolumba.  

W obradach weźmie udział prawie 
200 delegatów z 93 rad lokalnych 
Rycerzy Kolumba w Polsce. Wraz 
z osobami towarzyszącymi i zapro-
szonymi gośćmi łącznie w spotkaniu 
uczestniczyć będzie ponad 400 osób 
z Polski, USA, Ukrainy i Litwy, a wśród 
nich m. in.: abp Stanisław Gądecki, 
przewodniczący Konferencji Episko-
patu Polski, abp Mieczysław Mo-
krzycki, metropolita lwowski obrząd-
ku łacińskiego, ordynariusz rzeszow-
ski bp Jan Wątroba oraz bp Grzegorz 
Ryś, przewodniczący zespołu ds. No-
wej Ewangelizacji przy KEP. Wyda-
rzenie to swoją obecnością uświetni 

ponadto delegacja sióstr albertynek 
i braci albertynów. 

Tegorocznym hasłem gromadzą-
cym Rycerzy Kolumba jest wezwanie: 
„Idźcie i głoście”. Wierni temu we-
zwaniu Rycerze będą prezentować 
programy nadesłane przez rady lo-

kalne. Spośród 180 zgłoszonych ini-
cjatyw nagrodzonych zostanie 6 naj-
lepszych w następujących katego-
riach: Kościół, kultura życia, praca na 
rzecz rady, rodzina, młodzież i spo-
łeczność lokalna. Wybrana zostanie 
także Rodzina Roku. Program obrad 
przewiduje również przeprowadzenie 
wyborów funkcjonariuszy polskiej 
jurysdykcji. Po raz pierwszy w czasie 
konwencji odbędzie się uroczysty 
obrzęd przyjęcia nowych członków. 

W programie przewidziano czas 
na szczególne dwie Msze święte: 
w piątek o g. 18.00 w kościele pw. 
Św. Jadwigi w Rzeszowie oraz w so-
botę o g. 17.00 w rzeszowskiej Kate-
drze. Druga z nich połączona będzie 
z dziękczynieniem za 17 rocznicę sa-
kry biskupiej ks. bpa Jana Wątroby, 
ordynariusza rzeszowskiego. 

Rycerze w Łagiewnikach 
Rycerze Kolumba 

w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 

w Krakowie Łagiewnikach 
podczas święta Miłosierdzia 

Bożego i XIII Narodowej 
Pielgrzymki Słowaków 

Tradycją stało się już, że w czasie 
dużych uroczystości kościelnych 
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie Łagiewnikach Rycerze 
Kolumba na zaproszenie Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia pełnią posługę 
porządkową. Warto przypomnieć, że 
w czasie Światowych Dni Młodzieży 
Rycerze Kolumba pomogli 1,5 mln 
pielgrzymów odwiedzić sanktuarium. 
Służbę pełniło wówczas 39 wolonta-
riuszy, którzy przepracowali 7764 
godziny. Korpus Reprezentacyjny 
Stopnia Patriotycznego jest obecny 
przy wszystkich uroczystościach. 

Liczni pielgrzymi odwiedzający 
kaplicę klasztorną ze słynącym łaska-
mi obrazem Jezusa Miłosiernego 
z podpisem „Jezu, ufam Tobie” i reli-
kwiami św. Siostry Faustyny potrze-
bują pomocy, aby godnie i bezpiecz-
nie móc pomodlić się i oddać cześć 
relikwiom. W tym właśnie pomagają 
Rycerze, którzy licznie przybyli z rad 
z całej Polski na wezwanie Sióstr. 

Ważnym przykładem zaangażo-
wania Panów Rycerzy była warta ho-
norowa wystawiona przy obrazie Pa-
na Jezusa z okazji uroczystości jubile-
uszowego aktu przyjęcia Jezusa Chry-
stusa jako Pana i Króla. W pełnienie 
służby włączyli się Rycerze z terenów 
Małopolski i Świętokrzyskiego, w tym 
z rad z Krakowa, Tarnowa, Staracho-
wic, Chmielnika, Suchedniowa i okrą-
głego stołu (obecnie rady) ze Szcze-
panowa. Ubrani w kamizelki i szarfy 
Rycerze pełnili również funkcje po-
rządkowe. W zabezpieczeniu uroczy-

stości w święto Miłosierdzia Bożego 
brali udział bracia z rad z Chmielnika, 
Opoczna, Suchedniowa, Tarnowa 
i Krakowa. Łącznie pomagało piel-
grzymom 32 braci. W czasie XIII Naro-
dowej Pielgrzymki Słowaków do 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie Łagiewnikach brało 
udział 12 braci z Tarnowa i Krakowa. 

 

Koordynatorem prac Rycerzy Ko-
lumba w sanktuarium jest Kustosz 
Stanowy brat Dariusz Wolniak. 


