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Słowo Delegata Stanowego 
Zacni Kapelani Rad 

Bracia Rycerze, 

pierwszego lipca rozpoczęliśmy 
kolejny Rok Bratni w Zakonie Rycerzy 
Kolumba. W trakcie ubiegłego Roku 
Bratniego osiągnęliśmy wszystkie 
postawione cele; w nasze szeregi 
wstąpiło ponad 650 nowych Braci 
Rycerzy, powstało 10 nowych rad 
lokalnych, bardzo wiele rad osiągnęło 
tytuł "Najwybitniejszej Rady", odbyły 
się 153 inicjacje. Mamy dzisiaj w Pol-
sce 28 rejonów, 100 rad lokalnych 
i kilkadziesiąt „okrągłych stołów".  

W konkursie do Nagrody Rady 
Stanowej wpłynęło prawie 200 zre-
alizowanych Programów w działalno-
ści na rzecz: Kościoła, Rodziny, Mło-
dzieży, Rady, Społeczności Lokalnej, 
Obrony i Kultury Życia. A wiemy, że 
to tylko część dzieł realizowanych 
przez Rycerzy, ich rodziny i znajo-
mych w radach lokalnych w całej Pol-
sce. 

Pragnę bardzo gorąco pogratulo-
wać wszystkim księżom kapelanom 
i braciom rycerzom zaangażowania 
w realizacji tych wspaniałych charyta-
tywnych dzieł. 

Bardzo dziękuję byłemu Delega-
towi Stanowemu Andrzejowi Anasia-
kowi, wszystkim braciom Funkcjona-
riuszom Stanowym, Delegatom Rejo-
nowym, Wielkim Rycerzom i oficerom 
rad lokalnych za poświęcony czas 
i niejednokrotnie prywatne środki 
finansowe w naszej bezinteresownej 
wolontariackiej pracy na rzecz realiza-
cji misji naszego założyciela czcigod-
nego ks. Michaela McGivney'a. 

Słowa podziękowania kieruję rów-
nież do braci delegatów na VII. Kon-
wencję Stanową, która odbyła się 
w maju w Rzeszowie, za zaufanie, 
którym obdarzyli nowo wybranych 
Funkcjonariuszy Rady Stanowej. 

Dziękuję braciom Funkcjonariu-
szom Stanowym, Delegatom Rejono-
wym, Dyrektorom i Koordynatorom 
Programów oraz wszystkim zacnym 
braciom, którzy pozytywnie odpo-
wiedzieli na moje Zaproszenie do 
włączenia się do wspólnej pracy 

w naszej bratniej organizacji, która 
(jak mówił święty Jan Paweł II) 
"wspiera tych najbiedniejszych, naj-
bardziej potrzebujących [...], będącej 
Kolumną Wspierającą Kościół Katolic-
ki". To wielkie wyzwanie, trud i odpo-
wiedzialność, ale zarazem ogromna 
satysfakcja z możliwości służenia bra-
ciom rycerzom w Polskiej Jurysdykcji, 
na chwałę Kościoła Katolickiego 
w Polsce i na świecie. 

Potrzeb jest bardzo dużo, wiele 
organizacji zwraca się do nas z propo-
zycją współpracy, potrzebni jesteśmy 
w naszych diecezjach, parafiach i spo-
łecznościach lokalnych. Wspieramy 
naszych hierarchów i księży kapela-
nów w nierozerwalnym związku ze 
Stolica Apostolską. Bardzo dziękuję 
zacnym braciom za nieustającą goto-
wość do pracy na rzecz rozwoju ry-
cerstwa w Polsce. 

Aby to mogło być realizowane, 
musimy wzmocnić nasze szeregi, po-
winniśmy zadbać o to aby wszyscy 
bracia rycerze czuli się potrzebni, aby 
mogli "być mostem pomiędzy tymi, 
którzy pomocy potrzebują, a tymi, 
którzy pomocy mogą i chcą udzielać". 

Aby nasze działania były jeszcze 
bardziej efektywne, musi nas być 
jeszcze więcej... 

Jeżeli każdy z braci rycerzy, zapro-
si w nasze szeregi tylko jednego no-
wego kandydata, to już niedługo bę-

dzie nas w Polsce ponad 10 tysięcy. 
Dynamiczny rozwój jest konieczny, 
abyśmy mogli realizować jeszcze wię-
cej wspaniałych rycerskich dzieł, 
w duchu miłosierdzia, jedności, bra-
terstwa i patriotyzmu. 

Na pierwszy kwartał roku bratnie-
go 2017/2018 ogłoszony został Kon-
kurs Członkowski. Zachęcam rady 
lokalne i wszystkich braci rycerzy do 
podjęcia się realizacji wyzwań kon-
kursowych. Do zdobycia są wspaniałe 
nagrody, zarówno indywidualne, jak 
i skierowane dla rad lokalnych.  

Zespół Pionu Członkowskiego, 
pod przewodnictwem brata Jacka 
Pisza będzie przygotowywał kolejne 
konkursy i propozycje pomocy rejo-
nom, radom lokalnym i Okrągłym 
stołom w realizacji "Niedziel Rycer-
skich", w przygotowaniu inicjacji, 
w organizacji spotkań z biskupami, 
dziekanami i księżmi w parafiach. 

Korpus Reprezentacyjny Stopnia 
Patriotycznego – jak dotychczas – 
będzie uczestniczył w uroczysto-
ściach religijnych i patriotycznych. 
Jednym z filarów rycerstwa jest pa-
triotyzm. Proszę czcigodnych księży 
i zacnych braci rycerzy o modlitwę za 
naszą Ojczyznę, aby za wstawiennic-
twem Najświętszej Maryi Panny, 
opiekunki Rycerzy Kolumba; wzrasta-
ła w wierze i dobrobycie. 

W roku 2018. obchodzimy 100. 
rocznicę odzyskania niepodległości. 
Rycerze Kolumba będą aktywnie włą-
czać się w organizację uroczystości 
rocznicowych na wszystkich szcze-
blach naszej działalności. 

Poza rekrutacją skupimy się na 
działaniach mających na celu utrzy-
manie członkostwa. Najlepszą drogą 
do osiągnięcia tego celu jest dobry 
program rady lokalnej, w realizację 
którego zaangażujemy wszystkich 
braci w radach, nawet tych mniej ak-
tywnych. 

Zachęcam czcigodnych księży ka-
pelanów i zacnych braci rycerzy do 
włączania się w realizację dzieł pro-
gramowych, proponowanych przez 
Radę Stanową oraz rady lokalne 
w całej Jurysdykcji Polskiej.  
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Pionem Programowym w tym 
roku bratnim pokieruje brat Rafał 
Szczypta wraz z doświadczonym ze-
społem. Do współpracy zaprosiłem 
również braci, którzy koordynować 
będą priorytetowe dla nas programy; 
między innymi: orszaki Trzech Króli, 
Marsze dla Życia i Rodziny, korowody 
świętych, pikniki rodzinne, zawody 
sportowe, pomoc ubogim i potrzebu-
jącym, pomoc Polakom na wschodzie 
itp. 

Brat Andrzej Anasiak zgodził się 
koordynować formację mężczyzn 
poprzez realizację programu "Stańcie 
w Wyłomie" oraz "Budowanie Kościo-
ła Rodzinnego". 

Prowadzone będą stałe szkolenia 
dla Funkcjonariuszy Stanowych, De-
legatów Rejonowych i oficerów rad 
lokalnych. Zaproście nas zacni bracia 
do swojego rejonu lub swojej rady 
lokalnej. Z radością przyjedziemy, aby 
się z Wami spotkać, porozmawiać 
i wymienić doświadczeniami. Chęć 
dzielenia się swoimi doświadczeniami 
w Pionie Szkoleniowym zadeklarowali 
byli delegaci stanowi, terytorialni 
i rejonowi. Bardzo im za to dziękuję. 
Jest to niezwykle cenne, że bracia po-

siadający ogromną wiedzę o rycer-
stwie chcą podzielić się nią ze współ-
braćmi z mniejszym doświadczeniem. 

Przedstawicielem Najwyższego 
Rycerza i "prawą ręką" Delegata Sta-
nowego w rejonie jest Delegat Rejo-
nowy. Jest on reprezentantem Rady 
Stanowej oraz opiekunem wszystkich 
rad lokalnych i braci rycerzy na tere-
nie swojego rejonu. 

Kapelan Stanowy Pomocniczy 
Ks. Wiesław Lenartowicz koordyno-
wał będzie spotkania i pracę kapela-
nów rad lokalnych w całej Jurysdykcji. 
Swój przyjazd do Polski potwierdził 
już najbliższy współpracownik Naj-
wyższego Rycerza i Najwyższego Ka-
pelana, ojciec Jonathan Kalisch z New 
Haven. 

Niech okres wakacyjny będzie dla 
wszystkich okresem wypoczynku 
i "ładowania baterii", ale także okre-
sem odnajdowania w swoim środowi-
sku osób potrzebujących naszej po-
mocy (którzy zwykle się o nią nie 
upominają), osób zagubionych, któ-
rym powinniśmy podać "bratnią 
dłoń".  

Jak co roku, w listopadzie organi-
zujemy Ogólnopolską Pielgrzymkę 
Rycerzy Kolumba na Jasną Górę, do-
kąd już dzisiaj zapraszam wszystkich 
braci rycerzy wraz z rodzinami. 

Kontynuujemy program peregry-
nacji obrazów i relikwii św. Brata Al-
berta, podczas której zbieramy po-
ściel, koce i finansowe wsparcie prze-
kazywane do hospicjów prowadzo-
nych przez siostry Albertynki w całej 
Polsce. Dziękuję wszystkim, którzy 
włączyli się w realizację tego wspa-
niałego dzieła miłosierdzia. 

Sierpień to miesiąc pielgrzymowa-
nia na Jasną Górę, do stóp Czarnej 
Madonny, Królowej Polski. 

Na pielgrzymim szlaku zaproś bra-
ta, sąsiada, kuzyna, kolegę, znajome-
go do czynienia dobra w szeregach 
Rycerzy Kolumba. 

 

Z rycerskim pozdrowieniem 

Vivat Jezus! 

Tomasz Wawrzkowicz 
Delegat Stanowy w Polsce 
Zakonu Rycerzy Kolumba 
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Szanowny Panie 

Potwierdzamy wpływ Pana Za-
proszenia do świętowania Dnia Męża 
i Żony. 

Serdecznie dziękujemy za okazane 
zaufanie i podzielenie się z Panem 
Prezydentem swoimi uwagami na 
temat Małżeństwa i Rodziny. Chcieli-
byśmy podkreślić, że Prezydent An-
drzej Duda ze szczególnym szacun-
kiem darzy polską rodzinę, a jej bez-
pieczeństwo i rozwój jest jednym 
z głównych obszarów Jego zaintere-
sowania. Dlatego też wspiera wszel-
kie działania rządu i parlamentu ma-
jące na celu wzmocnienie roli i zna-
czenia rodziny w społeczeństwie, jak 
też poprawę sytuacji bytowej rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji. 

Prosimy o przyjęcie naszych ser-
decznych pozdrowień oraz życzeń 
wielu Łask Bożych. 

 
Z poważaniem 
KONRAD KONWISARZ 
Starszy Radca 
Biuro Dialogu i Korespondencji 

Zacni Bracia! 

 

Rozpoczął się nowy rok bratni, 
a wraz z Nim podejmujemy nowe wy-
zwania, które mają pomóc radom lo-
kalnym w rozwoju duchowym, podej-
mowanych działaniach i wspieraniu 
rad lokalnych. 

 

Od 1 lipca br. mam zaszczyt pełnić 
funkcję Sekretarza Stanowego, a De-
legat Stanowy Tomasz Wawrzkowicz 
powierzył mi funkcję opieki nad pio-
nem programowym w naszej jurys-
dykcji. 

Dziękuję całemu pionowi progra-
mowemu, na czele z bratem Janem 
Malikiem, który w zeszłym roku tak 
wspaniale realizował działania pionu 
programowego, a dzięki wielu inicja-
tywom podejmowanym przez rady 
lokalne Rycerze Kolumba stali się roz-
poznawalną wspólnotą w polskim 
Kościele. 

 

Decyzją Rady Stanowej postano-
wiliśmy jeszcze wzmocnić ten pion, 
dlatego do grona osób zaangażowa-
nych w rozwijanie działań programo-
wych dołączyli kolejni rycerze, którzy 
posiadają doświadczenie w realizacji 
ciekawych wyzwań. Na Dyrektora ds. 
programowych został powołany brat 
Rafał Szczypta i to on będzie głów-
nym koordynatorem podejmowa-
nych działań. Poza dyrektorami po-
szczególnych pionów powołali zostali 
koordynatorzy konkretnych projek-
tów, którzy będą służyć pomocą ra-
dom lokalnym w podejmowanych 
działaniach. Lista jest ciągle otwarta 
i czekamy na kolejnych chętnych, 
którzy mogą zaangażować się na po-
ziomie stanowym. Liczę na Was i cze-
kam na zgłoszenia pod adresem:  

 
krzysztof.zuba@rycerzekolumba.com 
 

 

Pamiętajmy również, iż aby podej-
mować kolejne wyzwania potrzebuje-
my wzmacniać cyklicznie nasze rady 
lokalne, dlatego gorąco zachęcam, 
aby w każdej sytuacji przekazywać 
informację, w jaki sposób można do-
łączyć do Rycerzy Kolumba oraz 
wskazać konkretną osobę, datę i spo-
sób  kontaktu. 

 

Przesyłam pozdrowienia dla 
wszystkich braci oraz całych Waszych 
rodzin, gdyż to my wszyscy tworzy-
my rodzinę rycerską. 

 

Krzysztof Zuba 
Sekretarz Stanowy 
Rycerzy Kolumba w Polsce 



 6 

ZBROJA

 www.RycerzeKolumba.com 
 

ZBROJA — lipiec-sierpień 2017, Rok V/7   Nr 44 

Zacni Bracia! 

Za nami już jeden miesiąc wakacji. 
Zastanówmy się, czy w ten czas za-
służonego odpoczynku mieliśmy 
okazję włączyć się w sposób bezpo-
średni lub pośredni do walki o rato-
wanie życia nienarodzonych dzieci. 

Najważniejszym naszym działa-
niem, nie tylko jako rycerzy, ale 
przede wszystkim katolików, jest mo-
dlitwa. Wezwanie do modlitwy jest 
najważniejszym, najistotniejszym 
orędziem pontyfikatu naszego Wiel-
kiego Polaka św. Jana Pawła II. Dlate-
go apeluję o włączenie się w tę akcję 
razem ze swoimi rodzinami, podej-

mując dzieło duchowej adopcji dziec-
ka poczętego. W wielu kościołach 
istnieje możliwość podjęcia duchowej 
adopcji również w innych terminach 
niż w święto Zwiastowania Pańskiego 
(np. w Sanktuarium w Łagiewnikach 
uroczystość duchowej adopcji odby-
wa się w każdą drugą sobotę miesią-
ca). 

Nasza aktywność w dzieło obrony 
życia może przejawiać się także 
w innych formach. Korzystając 
z większej ilości wolnego czasu, spró-
bujmy zorganizować wystawę pro-
life na podstawie istniejących plaka-
tów dostępnych w Polskim Stowa-
rzyszeniu Obrońców Życia. Włączmy 
się w akcję edukacyjną poprzez za-
mówienie broszur i następnie ich roz-
prowadzenie wśród wiernych swoich 
parafii. Zorganizujmy kino pro-life 
i przygotujmy się do prowadzenia 
stałych seansów filmowych, np. 
w niedzielę o stałej porze. Na stronie 
Polskiego Stowarzyszenie Obrońców 
Życia Człowieka znajduje się wiele 
interesujących filmów, które można 

pobierać, a następnie wyświetlać 
w  c e l a c h  e d u k a c y j n y c h 
(niekomercyjnych). Jeżeli byłyby po-
trzebne prawa copyright, to zaintere-
sowanym Stowarzyszenie prześle je 
na piśmie. 

Możliwości działania jest bardzo 
wiele i myślę, że każdy z nas może 
znaleźć dla siebie najbardziej dogod-
ną formę aktywności. Starajmy się 
sami poszerzać wiedzę na ten temat 
czytając broszury pro-life i prasę ka-
tolicką, a następnie zachęcać do tego 
innych. 

Działając w pojedynkę zdziałamy 
niewiele, ale działając razem - osią-
gniemy bardzo wiele. 

A zatem Bracia, ruszajmy do dzie-
ła apostolsko-edukacyjnego w tema-
cie obrony życia od poczęcia do natu-
ralnej śmierci. 

Vivat Jezus! 
Stefan Weigel-Milleret 
Dyrektor ds. Pro Life  

Sierpień miesiącem trzeźwości 
Rok 2017 został ustanowiony 

przez naszych parlamentarzystów 
Rokiem Troski o Trzeźwość. Nato-
miast sierpień jest najlepszym okre-
sem, aby ideały trzeźwości wprowa-
dzać w nasze życie. 

Mądre i wyraziste słowa kieruje do 
nas przewodniczący Zespołu Konfe-
rencji Episkopatu Polski ds. Apostol-
stwa Trzeźwości, który mówi między 
innymi: 

„Apel o dar abstynencji kierujemy 
w sposób szczególny do małżonków 
i rodziców. Wspieranie współmałżon-
ka oraz wychowanie dzieci dokonuje 
się najbardziej poprzez świadectwo 
życia i osobisty przykład. Dziękujemy 
tym rodzicom, którzy podejmują od-
ważne zobowiązanie życia w absty-
nencji aż wszystkie ich dzieci osiągną 
pełnoletność. To piękne świadectwo. 

Stawką w tej walce 
jest nie tylko dobre 
życie na ziemi, ale 
też życie wieczne 
naszych bliskich 
i całej wspólnoty 
narodowej. Tylko 
trzeźwe rodziny 
mogą być rodzina-
mi szczęśliwymi, 
czyli takimi, w któ-
rych każdy kocha 
każdego”. 

Tym bardziej, że istnieją coraz licz-
niejsze środowiska, które coroczne 
apele o abstynencję w sierpniu, pró-
bują ośmieszać. Starajmy się ukazy-
wać jaką lawinę ludzkich nieszczęść 
niesie alkohol. 

Dlatego bardzo mocno zachęcam 
i proszę, aby w sierpniu podjąć się 

dzieła abstynencji. 
Pokażmy, że jeste-
śmy mężami i ojca-
mi odpowiedzialny-
mi za los naszych 
rodzin. 

Każdy taki sierpnio-
wy dar wstrzemięź-
liwości ofiarujmy 
w czyjejś intencji, 
bądź za pomyślność 
naszych działań. 

 

Kończąc apeluję:  

Czy pozwolimy, by utrata wiary, 
cierpienie, przemoc, czyli pochodne 
nadużywania alkoholu, niszczyły pol-
skie rodziny? Pokażmy, że można 
bawić się, pracować i wypoczywać 
bez alkoholu. 
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Zacni Bracia, 

święty Jan Paweł II często zachę-
cał ludzi do budowania cywilizacji 
życia i kultury miłości. Każde ludzkie 
życie jest święte, dlatego musimy 
walczyć o jego godność, gdyż nieste-
ty często jest ona zagrożona. 

Mając na uwadze troskę o życie, 
jakiej uczył nas święty Jan Paweł II, 
Rycerze Kolumba w Polsce proponują 
program "Jaś w Drodze" uświadamia-
jący, jak wielką wartość ma życie 
ludzkie od poczęcia do naturalnej 
śmierci. 

Akcja ta będzie polegała na wypo-
życzaniu radom lokalnym edukacyj-
nych modeli 3D "Jak powstałem" 
w pięciu stadiach rozwoju ludzkiego 
życia w łonie matki, filmu "Od poczę-
cia człowiek" oraz rollupów z wysta-
wą pro-life. Pokazują one etapy roz-
woju ciała i zmysłów u poczętego 
dziecka. 

Zestaw modeli i wystawa na rollu-
pach mogą być udostępniane w ko-
ściołach, salach parafialnych, wyko-
rzystywane w trakcie konferencji 
związanych z obroną życia ludzkiego, 
na piknikach rodzinnych a także przy 
okazji konkretnych dni związanych 
z troską o ludzkie życie i rodzinę. Ist-
nieje również możliwość wypożycze-
nia materiałów innym organizacjom, 
które chciałyby zorganizować taką 

wystawę z troski o poczęte dzieci. 
Kolejna możliwość to wypożyczenie 
wystawy do szkół jako pomoc nauko-
wą i przypomnienie faktu, iż poczęta 
mała istota w łonie matki jest już 
człowiekiem. 

Aby podjąć się realizacji tego dzie-
ła zwracamy się do wszystkich ludzi 
dobrej woli, którym na sercu leży tro-
ska o życie ludzkie, z prośbą aby wes-
przeć akcję modlitwą a także, jeśli to 
możliwe, przekazać darowiznę na 
zakup modeli i wystawy. 

Można to zrobić wpłacając: daro-
wiznę on-line poprzez system Payu 
n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j : 
www.rycerzekolumba.com lub doko-
nując wpłaty przelewem na konto: 
Fundacja Polska Rada Stanowa Ryce-
rzy Kolumba/Knights of Columbus 
Warszawa ul. Domaniewska 47/10, 
Konto nr 74 1020 4317 0000 5802 
0293 4065, w treści przelewu należy 
dopisać „darowizna na cele statutowe 
- JAŚ W DRODZE”. 

Każdy dzień zwłoki w działaniu 
przekłada się na kolejne kilka ludzkich 
istnień, którym nie pozwala się żyć. 

Dziękując każdemu i każdej z Was 
prosimy Boga o błogosławieństwo 
dla Was i Waszych rodzin. 

 

Vivat Jezus! 
Tomasz Wawrzkowicz 
Delegat Stanowy 
Rycerzy Kolumba w Polsce 

Krzysztof Zuba 
Sekretarz Stanowy 
Rycerzy Kolumba w Polsce 
 
Rafał Szczypta 
Dyrektor Stanowy ds. Programowych 
Rycerzy Kolumba w Polsce 
 
 

"Jaś w drodze" - przykładowy 
scenariusz dla rady lokalnej 

 
1. Wypożyczenie wystawy, filmu 
i modeli 3D 
 
2. Zorganizowanie wystawy w koście-
le, sali parafialnej lub w trakcie pikni-
ku rodzinnego 
 
3. Projekcja filmu "Od poczęcia czło-
wiek" 
 
4. Dystrybucja materiałów pro-life 
(modele 10-tygodniowych Jaśków, 
karty do gry itp.) 
 
5. Zachęcenie do podjęcia Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego. 
 
6. Zorganizowanie spotkania infor-
macyjnego o Rycerzach Kolumba. 
 
7. Podsumowanie akcji i zwrot pobra-
nych materiałów 
 
Koordynator projektu: 
Rafał Szczypta 
programy@rycerzekolumba.com 

Jaś w drodze 
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Czcigodni Księża Kapelani, 

Zacni Bracia, 

ceremonia nadania Stopnia Pa-
triotycznego odbędzie się w dniu 
23 września 2017 r. w Katowicach 
(Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Śląskiego, ul. Jordana 18). 

W tym samym czasie i miejscu 
odbędzie się Ceremonia Przyjęć 
(I stopień). 

Delegaci Rejonowi poinformują 
o uroczystości Wielkich Rycerzy i Ofi-
cerów Rad w swoich Rejonach. 

Do 9 września Delegaci Rejonowi 
potwierdzają listę uczestników Stop-
nia Przyjęć i osób towarzyszących 
u Delegata Rejonu 17, Andrzeja Stefa-
niuka, tak by przygotować odpowied-
nia liczbę miejsc i posiłków. 

Jest możliwość skorzystania z od-
płatnego posiłku, szczegóły u Dele-
gata Rejonu 17. 

Zgłoszenia Braci którzy pełnię 
rycerstwa (III stopień) osiągnęli naj-
później 31.08.2016r proszę dokony-
wać do dnia 23.08.2017r. poprzez link; 

 
www.kofc.pl/przek/2017patriotyczny 

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - 
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁO-
SZEŃ!!! 

 

Jednocześnie informuję Braci, że 
o nominacji kandydata na Stopień 
Patriotyczny decyduje Mistrz Stopnia 
Patriotycznego, br.  Tomasz 
Wawrzkowicz. 

Strój obowiązujący podczas Cere-
monii Stopnia Patriotycznego: 

• czarny smoking/garnitur (bez prą-
żek, kropek itp.) 
• muszka czarna (nie jest dopuszczal-
na muszka biało-czarna lub inna) 
• biała koszula z prostym kołnierzy-
kiem 
• czarne buty + czarne skarpety 

 

Proszę braci o przekazanie tej in-
formacji WR, aby uniknąć nieporozu-
mień.  

Bracia, którzy nie spełnią wyma-
ganego wyżej określonego stroju nie 
będą dopuszczeni do inicjacji i ponio-
są koszty organizacyjne. 

Koszty całkowity ceremonii 200 zł. 
Koszty udziału księży w ceremonii to 
35 zł (pokrywa Rada Lokalna). 

 

W razie pytań lub niejasności pro-
szę o kontakt e-mail: 

patriotyczny@rycerzekolumba.com 
lub telefon 663520331. 

 

Szczegółowy program przekazany 
zostanie wkrótce. 

Proszę o jak najszybsze poinfor-
mowanie Rad Lokalnych w swoich 
Rejonach. 

Stopień patriotyczny 

Synod ws. młodzieży 
Zacni Bracia, 

w rok po 
Ś w i a t o w y c h 
Dniach Młodzie-
ży, które odbyły 
się w Krakowie 
mamy kolejny 
temat, który mo-
żemy zapropo-
nować młodzie-
ży. 

 

Jest to zachę-
cenie przez Wa-
tykan do wypełnienia ankiety będącej 
przygotowaniem do Synodu poświę-
conego młodzieży, który odbędzie się 
w październiku 2018 roku pod ha-

słem: Młodzi, wiara 
i rozeznawanie powo-
łania. 

Ankietę można wy-
pełnić pod adresem: 
youth.synod2018.va. 
Trwa ona ok. 15 minut 
i dostępna jest w pię-
ciu językach, tj.: an-
gielskim, hiszpańskim, 
francuskim, włoskim 
i portugalskim. Możli-
wość jej wypełnienia 
istnieje tylko do 30 
listopada 2017 roku. 

Pytania przygotował Sekretariat 
Synodu Biskupów i dotyczą one nie 
tylko wiary, ale także spraw związa-

nych z nauką, pracą, życiem rodzin-
nym, społecznym, politycznym. Inte-
resujące wydaje się określenie przez 
młodych swoich talentów otrzyma-
nych od Boga, priorytetów życiowych 
i osób czy też środowisk, którym ufa-
ją. 

Zachęćmy młodzież do wypełnia-
nia tej ankiety, która posłuży do lep-
szego przeprowadzenia Synodu. 

 

Vivat Jezus! 
 
 
Rafał Szczypta 
Dyrektor Stanowy ds. Programowych 
Rycerzy Kolumba w Polsce 
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Zacni Bracia, 

Zachęcam do włączenia się 
w dzieło modlitwy: Koronka za kona-
jących prowadzone przez Siostry Mi-
łosierdzia z Łagiewnik. 

Włączając się w to dzieło wyraża-
my chęć modlitwy Koronką do Boże-
go Miłosierdzia za konkretną konają-
cą osobę, której imię otrzymamy 
SMS-em. 

Możemy sobie wybrać dzień tygo-
dnia i godzinę, w której wiemy, że 
będziemy w miarę wolni od pracy czy 
innych obowiązków. 

Po otrzymaniu smsa o konającym 
człowieku, odpowiadamy SMS-em 
o treści "Amen" i odmawiamy w in-
tencji tej osoby Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia. 

Nie zwlekajmy, dopiszmy się do 
pomagających i modlących się za ko-
nających. Posłuchajmy słów Pana 
Jezusa do siostry Faustyny, które od-
noszą się również do nas, bo również 
i my możemy uratować kogoś od 
wiecznego potępienia: 

"Módl się, ile możesz, za kona-
jących, wypraszaj im ufność w Mo-
je miłosierdzie, bo oni najwięcej 
potrzebują ufności, a najmniej jej 
mają. Wiedz o tym, że łaska wiecz-
nego zbawienia niektórych dusz 
w ostatniej chwili zawisła od two-
jej modlitwy"  (Dz. 1777).  

 
A tu słowa Świętej Siostry Faustyny: 

 

„O, jak bardzo potrzebują dusze 
konające modlitwy. O Jezu, na-
tchnij dusze, aby się często modli-
ły za konających”. (Dz 1015) 

„Często obcuję z duszami kona-
jącymi, wypraszając im miłosier-
dzie Boże. O, jak wielka jest dobroć 
Boża, większa, niżeli my pojąć mo-
żemy. Są momenty i tajemnice mi-
łosierdzia Bożego, nad którymi 
zdumiewają się niebiosa. Niechaj 
sądy nasze umilkną o duszach, bo 
przedziwne jest z nimi miłosier-
dzie Boże”. (Dz 1684). 

„W nocy nagle zostałam prze-
budzona i poznałam, że jakaś du-
sza prosi mnie o modlitwę i że jest 
w wielkiej potrzebie modlitwy. 
Króciutko, ale z całej duszy prosi-
łam Pana o łaskę dla niej”. (Dz 809) 

„Na drugi dzień już po dwuna-
stej, kiedy weszłam na salę, ujrza-
łam osobę konającą i dowiedzia-
łam się, że agonia zaczęła się 
w nocy. Kiedy stwierdziłam - była 
to wtenczas, kiedy mnie proszono 
o modlitwę. Nagle usłyszałam 
w duszy głos: - odmów tę koron-
kę, której cię nauczyłem. Pobie-
głam po różaniec i uklękłam przy 
konającej i zaczęłam z całą gorą-
cością ducha odmawiać tę koron-
kę, Nagle konająca otworzyła oczy 
i spojrzała się na mnie i nie zdąży-
łam zmówić całej koron-
ki, a ona już skonała 
z dziwnym spokojem. 
Gorąca prosiłam Pana, 
aby spełnił obietnicę, 
którą mi dał za odmó-
wienie tej koronki. Dał 
mi Pan poznać, że dusza 
ta dostąpiła łaski, którą 
Pan mi przyobiecał. Du-
sza ta była pierwsza, 
która doznała obietnicy 
Pańskiej. Czułam, jak 
moc miłosierdzia ogar-
nia tę duszę”. (Dz 810) 

„Kiedy weszłam do 
swej samotni, usłysza-
łam te słowa: każdą du-
szę bronię w godzinie 
śmierci, jako swej chwa-
ły, która odmawiać bę-
dzie tę koronkę, albo 
przy konającym inni od-
mówią, jednak odpustu 
tego samego dostępują. 
Kiedy przy konającym 
odmawiają tę koronkę, 
uśmierza się gniew Bo-
ży, a miłosierdzie nie-
zgłębione ogarnia duszę 
i poruszą się wnętrzno-
ści Miłosierdzia Mojego, 
dla Bolesnej Męki Syna 
Mojego. O, gdyby wszy-
scy poznali, jak Wielkie 

jest miłosierdzie Pańskie, ale jak 
bardzo my wszyscy potrzebujemy 
tego miłosierdzia, a szczególnie 
w tej stanowczej godzinie”. (Dz 811) 

Możemy również zgłosić osobę 
konającą do takiej modlitwy pod nu-
merem: 505 060 205. 

 

Szczegóły na stronie:  

www.faustyna.pl/zmbm/koronka-za-
konajacych 

 

Vivat Jezus! 
Rafał Szczypta 
Dyrektor Stanowy ds. Programowych 
Rycerzy Kolumba w Polsce 

Koronka za konających 
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„Już niedługo pójdę do nieba. Ty 
tu zostaniesz, aby ludziom powie-
dzieć, że Bóg chce zaprowadzić na 
świecie nabożeństwo do Niepokala-
nego Serca Maryi. Kiedy nadejdzie 
czas, żeby o tym mówić, nie kryj się. 
Mów wszystkim ludziom, że Bóg daje 
łaski za pośrednictwem Niepokalane-
go Serca Maryi, że ludzie muszą je 
uprosić przez to Serce, że Serce Jezu-
sa chce, aby obok niego wielbiono 
Niepokalane Serce Maryi. Niech pro-
szą o pokój Niepokalane Serce Maryi, 
bo Bóg temu sercu powierzył pokój 
na świecie. Gdybym mogła włożyć 
w serca wszystkich ludzi ogień, który 
płonie w głębi serca mego i który 
sprawia, że kocham tak bardzo Serce 
Jezusa i Serce Maryi”. Takie słowa 
zapisała siostra Łucja we wspomnie-
niach mówiąc o swoim spotkaniu 
z kuzynką Hiacyntą krótko przed jej 
pójściem do szpitala. 

Potwierdzeniem tych słów św. 
Hiacynty jest piękna figura Najświęt-
szego Serca Jezusa usytuowana na 
placu sanktuarium fatimskiego. Figu-
ra ta ustawiona tu w roku 1925 roku 
przypomina pielgrzymom o kochają-
cym Sercu Zbawiciela. Czy jest przy-
padkiem, że usytuowano ją w central-
nym miejscu olbrzymiego placu na-
przeciw „kaplicy objawień”? Odpo-
wiedź brzmi - nie - gdyż przypomina 
przybywającym pielgrzymom o sło-
wach Anioła Pokoju, które wypowie-
dział do trójki dzieci w 1916 roku: „Tak 
macie się modlić! Serce Jezusa i Maryi 
słuchają z uwagą waszych próśb". 

Śmiało zatem możemy powie-
dzieć, że posłaniec Boży przypomina 
poprzez dzieci o miłości kochających 
Serc: Boskim Sercu Jezusa, ale także 
o miłości Niepokalanego Serca Maryi. 
Nabożeństwo do Najświętszego Ser-
ca Jezusa było już wtedy znane w ko-
ściele, nawet możemy śmiało powie-
dzieć „było w rozkwicie”, ale zbyt ma-
ło było czczone Niepokalane Serce 
Matki (w objawieniach fatimskich sam 
Pan Jezus prosi o rozpropagowanie 
tego kultu, a Maryja potwierdza jak 
jest to dla niej ważne). Te słowa 

z pierwszego objawienia Anioła są 
jeszcze wyraźniej podkreślone w dru-
gim objawieniu: „Co robicie? Módlcie 
się! Módlcie się dużo! Serce Jezusa 
i Maryi chcą przez was okazać 
(światu) wiele miłosierdzia". Zatem 
widzimy jak blisko są te dwa kochają-
ce Serca i trochę dziwi, że w wielu 
opracowaniach na temat Objawień 
Fatimskich mocno podkreśla się Nie-
pokalane Serce Maryi, a temat Naj-
świętszego Serca Jezusa jest jakby 
niezauważany, a nawet można po-
wiedzieć pomijany.  

Niniejszym krótkim opracowa-
niem chcę o tym przypomnieć, a jed-
nocześnie postaram się przybliżyć 
Najświętsze Serce Jezusa, tym którzy 
starają się poznać to niezwykłe wy-
darzenie w historii kościoła, a nawet 
rzekłbym w dziejach świata, bo im 
bardziej je sam poznaje, tym lepiej 
widzę, jakże jest ono ważne dla całej 
ludzkości, nie tylko chrześcijan, czy 
nawet katolików.  

Wszyscy wiemy, że Objawienia 
Fatimskie rozpoczęły się 13 maja 1917 
roku i miały miejsce 13 dnia każdego 
miesiąca do października 1917 roku 
( wyjątek stanowi sierpień, gdy dzieci 
były podstępnie uwięzione i Maryja 
objawiła się im 19.08.1917). Jednak nie 
jest to do końca pełna wiedza. W mo-
jej opinii, żeby w pełni zrozumieć Ob-
jawienia, trzeba wziąć pod uwagę 
również wcześniejsze zjawienia się 
Anioła Pokoju, który jakby przygoto-
wuje serca dzieci na „spotkanie” 
z Piękną Panią z nieba, a później Ma-
ryja objawia się samej tylko Łucji, gdy 
ta jest już w klasztorze i prowadzi 
życie zakonne, i te również należy 
wziąć pod uwagę. Do rozważań na 
temat objawień fatimskich przeważ-
nie bierze się teksty spisane przez 
Łucję, w których mówi właśnie o sło-
wach Maryi przekazanych pomiędzy 
13 maja a 13 października, a często 
zapomina się o słowach Anioła Poko-
ju, albo o późniejszych objawieniach 
Maryi już w zakonnej celi. I właśnie te 
mniej znane teksty mówią wiele 
o Najświętszym Sercu Zbawiciela.  

Niezmiernie wymownym w tym 
względzie jest trzecie zjawienie się 
Bożego Posłańca, które Łucja opisuje 
w ten sposób: Trzecie zjawienie, wy-
daje mi się, miało miejsce w paździer-
niku albo w końcu września, w tym 
czasie przerwy obiadowej nie spędza-
liśmy już w domu. Jak już wspomnia-
łam pisząc o Hiacyncie, przeszliśmy 
z Pregueiry. Tam odmówiliśmy naj-
pierw różaniec i modlitwę, której nas 
nauczył Anioł w czasie swego pierw-
szego zjawienia. Kiedy tam byliśmy, 
ukazał się nam Anioł po raz trzeci. 
Trzymał w ręce kielich, nad którym 
unosiła się święta Hostia, z której 
spływały krople Krwi do kielicha. Na-
gle kielich z Hostią zawisł w powie-
trzu, a Anioł uklęknął na ziemi i po-
wtórzył trzy razy modlitwę: 

„Trójco Przenajświętsza, Ojcze, 
Synu, Duchu Święty, uwielbiam Cię ze 
czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci przenaj-
droższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
obecnego na wszystkich ołtarzach 
świata, na przebłaganie za zniewagi, 
świętokradztwa i zaniedbania, które 
Go obrażają. Przez niezmierzone za-
sługi Jego Najświętszego Serca i Nie-
pokalanego Serca Maryi proszę Was 
o nawrócenie biednych grzeszników". 

Następnie podnosząc się z klęczek 
wziął znowu w rękę kielich i Hostię. 
Hostię podał mnie, a zawartość kieli-
cha podał Hiacyncie i Franciszkowi do 
wypicia mówiąc równocześnie: 
„Przyjmijcie Ciało i Krew Jezusa Chry-
stusa, okropnie znieważanego przez 
niewdzięcznych ludzi. Wynagrodźcie 
ich grzechy i pocieszajcie waszego 
Boga!" 

Potem znowu uklęknął i odmówił 
z nami trzy razy tę samą modlitwę: 
„Trójco Przenajświętsza" i znikł. Poru-
szeni siłą nadprzyrodzoną, która nas 
otaczała naśladowaliśmy we wszyst-
kim Anioła, tzn. uklękliśmy jak on na 
ziemi i powtarzaliśmy modlitwy, któ-
re on odmawiał. Siła obecności Bożej 
była tak intensywna, że prawie całko-
wicie nas pochłaniała i unicestwiała. 
Zdawało nam się nawet, że przez 

Najświętsze Serce Jezusa 
w objawieniach fatimskich 
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dłuższy czas zostaliśmy pozbawieni 
używania zmysłów. W czasie tych dni 
wykonywaliśmy nasze zewnętrzne 
czynności jak gdybyśmy byli porusza-
ni przez tę samą istotę nadprzyro-
dzoną, która nas do tego skłoniła. 
Spokój i szczęście, które odczuwali-
śmy, były bardzo wielkie, ale tylko 
wewnętrznie, najzupełniej skupiające 
duszę w Bogu. A również osłabienie 
fizyczne, które nas ogarnęło, było 
wielkie. 

Zatem widzimy doniosłość słów 
jakie „padły z ust” Anioła, które z jed-
nej strony podkreślają jedność dwóch 
kochających się Serc, a z drugiej stro-
ny kształtują serca małych i niewin-
nych dzieci na przyjście Bożej Matki. 
Przypomnijmy, że dzieci w momencie 
zjawienia się Anioła mają: Hiacynta 
6 lat, Franciszek 8, a Łucja 9 i nie po-
trafią pisać ani czytać. Zatem może-
my śmiało powiedzieć, że Anioł staje 
się ich Boskim Nauczycielem 
w „szkole bożej duchowości”, i przy-
gotowuje ich serca tak, aby były 
w stanie przyjąć Maryję i przekazać Jej 
orędzie światu. W tym miejscu warto 
przypomnieć, że tylko Łucja rozma-
wia z Maryją i staje się Jej „ustami” - 
„ty jednak tu zostaniesz przez jakiś 
czas. Jezus chce się posłużyć tobą, 
aby ludzie mnie poznali i pokochali. 
Chciałby ustanowić na świecie nabo-
żeństwo do mego Niepokalanego 
Serca". 

Należy tu wrócić jeszcze do dru-
giego zjawienia Anioła, gdyż Jego sło-
wa nadają sens całym Objawieniom 
Fatimskim, gdy On mówi: „ Ofiarujcie 
bezustannie Największemu modlitwy 
i umartwienia". I na pytanie dzieci: 
„Jak mamy się umartwiać?" – odpo-
wiada: „Z wszystkiego, co tylko mo-
żecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczy-
nienie za grzechy, którymi On jest 
obrażany i dla uproszenia nawrócenia 
grzeszników. W ten sposób ściągnie-
cie pokój na waszą Ojczyznę. Jestem 
Aniołem Stróżem Portugalii. Przede 
wszystkim przyjmijcie i znoście z pod-
daniem cierpienia, które wam Bóg 
ześle". 

W tych zjawieniach Anioła Pokoju 
widzimy jakby kontynuację Objawień 
z przed wieków Najświętszego Serca 
Pana Jezusa św. Małgorzata Marii 
Alacoque, która zapisała: „Pan rzekł 

do mnie: Moje Boskie Serce pała tak 
wielką miłością ku ludziom, a zwłasz-
cza ku tobie, że nie może już po-
wstrzymać w sobie płomieni tej gorą-
cej miłości." Musi je rozlać za twoim 
pośrednictwem i ukazać ludziom, by 
ich ubogacić drogocennymi skarbami, 
które ci odsłaniam, a które zawierają 
łaski uświęcające i zbawienne, ko-
nieczne, aby ich wydobyć z przepaści 
zatracenia". 

W następnym objawieniu: zoba-
czyła Serce Jezusa, „jakby na tronie 
całkowicie z płomieni ognia, jaśnieją-
ce bardziej niż słońce, z raną i otoczo-
ne cierniową koroną z krzyżem na 
szczycie". Zbawiciel powiedział, że 
objawia swoje Serce wraz z wszystki-
mi skarbami Bożej miłości, pełne łask, 
miłosierdzia i zbawienia po to, aby 
ludzie Go bardziej miłowali. Została tu 
pokazana niepojęta miłość Pana Jezu-
sa do ludzi. 

W trzecim objawieniu Pan Jezus 
skarżył się na niewdzięczność, ozię-
błość i wzgardę ludzi i domagał się 
zadośćuczynienia i wynagradzania. 
Zbawiciel określił też praktyki wyna-
gradzające: „Przede wszystkim przy-
stępować będziesz do Komunii świę-
tej tak często, jak tylko pozwoli ci po-
słuszeństwo (...) zwłaszcza zaś przyj-
mować mnie będziesz w każdy pierw-
szy piątek miesiąca". 

W kolejnym objawieniu Małgorza-
ta, klęcząc przed Najświętszym Sa-
kramentem, ujrzała Chrystusa, który 
pokazał jej swoje Serce i wypowie-
dział słowa: „Oto Serce, które tak 
bardzo umiłowało ludzi, że niczego 
nie szczędziło aż do wyczerpania 
i wykończenia się, by im dać dowody 
swej miłości. A w zamian od większo-
ści ludzi doznaje tylko niewdzięczno-
ści przez ich nieuszanowania i święto-
kradztwa, przez ich oziębłość i pogar-
dę, z jaką się odnoszą do mnie w tym 
sakramencie miłości. Ale o wiele 
większą boleść sprawia mi to, że na-
wet serca Mnie poświęcone tak ze 
Mną postępują. Dlatego żądam od 
ciebie, żeby pierwszy piątek po okta-
wie Bożego Ciała był poświęcony na 
szczególną uroczystość dla uczczenia 
mojego Serca przez to, że w tym dniu 
wierni przystępować będą do Komu-
nii świętej i że będą składać uroczyste 
wynagrodzenia przez publiczne wy-

znanie win, ażeby naprawić zniewagi, 
jakich to Serce doznało podczas wy-
stawienia na ołtarzach. Obiecuję ci 
również, że moje Serce rozszerzy się, 
by roztaczać obficie wpływy swej Bo-
skiej miłości na tych, którzy Mu odda-
wać będą tę cześć i którzy starać się 
będą, by Mu była ona oddawana." Ileż 
tu jest podobieństwa do „spotkania” 
s. Łucji z Maryją i Jezusem w dniu 
10 grudnia w klasztorze: „10 grudnia 
1925 r. zjawiła się Najświętsza Panna 
w Pontevedra, a z boku w jasności 
Dzieciątko. Najświętsza Dziewica po-
łożyła Łucji rękę na ramieniu i poka-
zała cierniami otoczone serce, które 
trzymała w drugiej ręce. Dzieciątko 
powiedziało: «Miej współczucie z Ser-
cem Twej Najświętszej Matki, otoczo-
nym cierniami, którymi niewdzięczni 
ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie 
ma nikogo, kto by przez akt wyna-
grodzenia te ciernie powyciągał. 

Potem powiedziała Najświętsza 
Panna: «Córko moja, spójrz, Serce 
moje otoczone cierniami, którymi 
niewdzięczni ludzie przez bluźnier-
stwa i niewdzięczność stale ranią. 
Przynajmniej ty staraj się nieść mi 
radość i oznajmij w moim imieniu, że 
przybędę w godzinie śmierci z łaska-
mi potrzebnymi do zbawienia do tych 
wszystkich, którzy przez pięć miesię-
cy w pierwsze soboty odprawią spo-
wiedź, przyjmą Komunię świętą, od-
mówią jeden różaniec i przez piętna-
ście minut rozmyślania nad tajemni-
cami różańcowymi towarzyszyć mi 
będą w intencji zadośćuczynienia».” 

Nie jest tu miejsce, by omawiać 
całą treść nabożeństwa pierwszych 
sobót miesiąca. Jednak spoglądając 
na to co wydaje się w nim najważniej-
sze, czyli na jego intencji, to w tym 
widzimy „odbicie kultu Najświętszego 
Serca Jezusa” a co pięknie wyraziła 
s. Łucja w  słowach: „Będziemy szczę-
śliwi, mogąc dać naszej najdroższej 
Matce niebieskiej ten dowód miłości, 
którego, jak wiemy, od nas oczekuje. 
Co do mnie, muszę wyznać, że nigdy 
nie czułam się tak szczęśliwa, niż kie-
dy przychodzi pierwsza sobota. Czy 
nie jest prawdą, że największym na-
szym szczęściem jest być całym dla 
Jezusa i Maryi, i kochać Ich, Ich wy-
łącznie, bezwarunkowo? Widzimy to 
jasno w życiu świętych… Byli szczęśli-
wi, bo kochali, a my… musimy starać 
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się kochać jak oni, nie tylko po to, by 
cieszyć się towarzystwem Jezusa, co 
jest najmniej ważną rzeczą, ale po to, 
by dawać Jezusowi i Maryi pociechę 
bycia kochanymi.” 

W XVII wieku Pan Jezus objawił 
św. Małgorzacie Swoje Najświętsze 
Serce i zażądał wynagrodzenia 
w pierwsze piątki miesiąca. Dzisiaj 
Serce Jezusa chce być czczone jedno-
cześnie z Niepokalanym Sercem Ma-
ryi. Pan Jezus obiecał tym, którzy od-
prawią nabożeństwo 9 pierwszych 
piątków miesiąca, że nie umrą bez 
sakramentów świętych. Podobnie 
Matka Boża przyrzekła tym, którzy 
podejmą zadośćuczynienie w pierw-
sze soboty, że będzie obecna w go-
dzinie ich śmierci z potrzebnymi ła-
skami do zbawienia.  

Czyż tylko zrządzeniem losu jest 
to, że św. Małgorzata Maria została 
kanonizowana 13 maja 1920 r. do-
kładnie w trzy lata po objawieniach 
fatimskich, w których Matka Boża 
ukazała swoje Niepokalane Serce 
i wezwała do miłości Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. 

Spoglądając na historię kultu Naj-
świętszych Serc możemy śmiało po-
wiedzieć, że ani kult Niepokalanego 
Serca Maryi nie został zapoczątkowa-
ny w Fatimie, ani kult Najświętszego 
Serca Pana Jezusa me został zapo-
czątkowany w Paray le Monial. Oba 
kulty były znane od dawna, zanim 
świat słyszał o Fatimie czy o klaszto-
rze we Francji, jednak orędzia z Fati-
my i z Paray przyczyniły się do roz-
szerzenia tych kultów i wprowadze-
nia ich w życie codzienne. 

Uderzającym podobieństwem jest 
orędzie z Fatimy i orędzia z Paray le 

Monial. Zarówno jedno i drugie wzy-
wa nas do wynagradzania, którego 
„szczytem” jest Komunia święta wy-
nagradzająca. 

Niepokalane Serce Maryi, obja-
wione na początku naszego stulecia, 
prowadzi do uwielbiania Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa obecnego 
w Najświętszym Sakramencie we 
wszystkich tabernakulach świata. 
Oba orędzia przypominają nam, że 
miłość Boga do nas jest głęboka i wy-
maga szczególnej odpowiedzi 
„miłością na miłość". Oba orędzia 
można podsumować krótko: „Fatima 
i Paray to wynagradzanie, a przede 
wszystkim Komunią święta wynagra-
dzająca". Najświętsze Serce Jezusa 
odczuwa nasze grzechy i naszą obo-
jętność. Bóg nam o tym wszystkim 
mówi, a Biblia przytacza nam obrazy 
Dobrego Pasterza, syna marnotraw-
nego, Jana, który położył głowę na 
piersi Chrystusa w czasie Ostatniej 
Wieczerzy, miłości wylanej za nas na 
krzyżu w Najcenniejszej Krwi, która 
wypłynęła z Jego przebitego Serca. 
Paray i Fatima są potwierdzeniem 
Bożej miłości i zamiarów miłosierdzia, 
które nie zmieniły się w stosunku do 
nas po Jego wstąpieniu do nieba. 
Św. Hiacynta mimo swego młodego 
wieku, żywiła specjalny kult dla Nie-
pokalanego Serca Maryi i bardzo 
mocno rozumiała związek zachodzą-
cy między Najświętszym Sercem 
Jezusa i Niepokalanym Sercem Maryi, 
o czym była mowa w jej szczególnym 
spotkaniu z kuzynką Łucją. 

Maryja jest „wyjątkowym” darem, 
które otrzymaliśmy od Jezusa. Fatima 
przypomina nam, że Bóg w szczegól-
ny sposób udziela nam łaski przez Jej 
Niepokalane Serce. Nasze grzechy 

obrażają Serce Pana Jezusa: to wła-
śnie dlatego On objawił się św. Mał-
gorzacie i ukazał jej swoje Serce prze-
bite cierniami, płonące z miłości, ale 
również kaleczą Serce naszej Matki. 
To dlatego Chrystus mówił ze smut-
kiem o wszystkich zniewagach, świę-
tokradztwach i obojętności, które 
okazują Mu niewdzięczni ludzie. 
A wszystko, co obraża Serce Pana 
Jezusa, obraża też Serce Jego Matki. 

Te słowa Anioła wryły się w na-
szych umysłach jako światło, które 
nam pozwoliło zrozumieć, kim jest 
Bóg, jak nas kocha, i jak pragnie być 
przez nas kochany. Poznaliśmy war-
tość umartwienia, jak ono Bogu jest 
przyjemne, i jak przez nie nawracają 
się grzesznicy. 

Od tego czasu zaczęliśmy ofiaro-
wywać Bogu wszystko, co nas bolało, 
ale nie szukaliśmy innych umartwień 
i pokuty z wyjątkiem godzin przeby-
tych na klęczkach przy powtarzaniu 
modlitwy, której nas Anioł nauczył. 

Objawienia Fatimskie, nie miały 
miejsca po to aby wzbudzić sensację 
u ludzi, lecz przynoszą ludziom 
„przekaz” wzywający do nawrócenia 
i pokuty „ niech ludzie dłużej nie ob-
rażają Boga”, czyli wzywają ludzi do 
powrotu do „Chrystusowej szkoły 
życia i miłości” – uczcie się od mnie 
bo jestem cichy i pokornego serca – 
te słowa słyszała Maryja i rozważała 
je w swoim sercu. Te dwa Serca są tak 
mocno ze sobą złączone, że nie moż-
na ich rozdzielać, lecz w nie się wpa-
trywać, kontemplować i uczyć się od 
Nich prawdziwej miłości. Tego uczą 
nas również Objawienia Fatimskie. 

o. Zdzisław Świniarski SSCC  
(Sercanin Biały) 
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„Nasza działalność charytatywna jest 
motywowana wiarą. A nasza wiara 
jest darem, którym należy się dzielić. 
(...) Gdy przyjmujemy nowych męż-
czyzn do naszego Zakonu, dajemy im 
możliwości stania się lepszymi katoli-
kami. I pomnażamy dobre dzieła, któ-
rych dokonujemy.” 
 
Najwyższy Rycerz  
Carl Anderson 

 

Zacni Bracia! 

Zakończony rok bratni 2016/2017 
był po raz kolejny rekordowy dla pol-
skiej jurysdykcji Rycerzy Kolumba nie 
tylko w obszarze działalności progra-
mowej, ale i członkowskiej. Z wielką 
radością pragnę Was poinformować, 
że w roku bratnim 2016/2017: 

• do naszej wspólnoty przyjętych zo-
stało 656 mężczyzn, 
• założonych zostało 10 nowych Rad 
lokalnych, 
• 22 Rady lokalne uzyskały status 
Najwybitniejszej Rady, 
• 8 Rad lokalnych uzyskało status 
Najwybitniejszej Rady - Podwójna 
Gwiazda, 
• 15 Rad lokalnych uzyskało status 
Najwybitniejszej Rady - Potrójna 
Gwiazda, 
• 3 Rady lokalne zdobyły Nagrodę im. 
McGivneya, 
• 22 Rady lokalne zdobyły Nagrodę 
im. Kolumba. 

Wg stanu na dzień 1 lipca 2017 
roku polska jurysdykcja Rycerzy Ko-
lumba to 100 Rad lokalnych i 4897 
Braci Rycerzy, którzy wraz ze swoimi 
Rodzinami tworzą znaczącą wspólno-
tę.  

Wiele dotychczas zrealizowanych 
programów i dzieł miłosierdzia, wiele 
zaplanowanych do realizacji, coraz 
większa rozpoznawalność naszej 
wspólnoty wśród wiernych i ducho-
wieństwa, a także, duże zaangażowa-
nie funkcjonariuszy i Braci Rycerzy 
sprawia, że polska jurysdykcja Ryce-
rzy Kolumba dysponuje dużym po-
tencjałem, który dobrze wykorzysta-
ny, może zapewnić jej wzrost człon-
kostwa i dalszy rozwój.  

Planując działania w Radach musi-
my mieć świadomość, że wzrost 
członkostwa nie jest celem samym 
w sobie. Stanowi on jednak jeden 
z warunków determinujących dalszy 
dynamiczny rozwój Rycerstwa w Pol-
sce. Im więcej nas - Braci Rycerzy - 
będzie, tym większe będziemy mieli 
możliwości zaangażowania się w re-
alizację kolejnych programów i dzieł 
miłosierdzia, a tym samym większe 
możliwości szerszego otwarcia się na 
potrzeby naszych bliźnich.  

Dlatego zachęcam wszystkie Rady 
lokalne, aby w zakresie członkostwa 
wyznaczyły sobie prosty cel, który 
będą systematycznie i skutecznie 
realizować: każda Rada lokalna 
każdego miesiąca przyjmie 1 no-
wego członka. 

Przykłady realizowanych progra-
mów i dzieł prezentowane są od lat 
na stronie internetowej polskiej Rady 
Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce 
oraz stronach wielu Rad lokalnych. 
Starajmy się zachęcać naszych znajo-
mych do czytania artykułów na tych 
stronach oraz biuletynu rycerskiego 
„Zbroja” i „Columbia”. Korzystajmy 
z dostępnych w internecie narzędzi, 
jak np. możliwość udostępniania zna-
jomym artykułów publikowanych na 
stronach rycerskich. Niech przykłady 
naszych działań docierają do jak naj-
szerszego grona czytelników i stano-
wią dla mężczyzn inspirację do przy-
łączenia się do naszej wspólnoty. Nic 
tak nie pociąga ludzi jak świadectwo 
dawane przez innych. 

Pamiętajmy, że we wspólnocie 
Rycerzy Kolumba nie znaleźliśmy się 
przypadkowo. Większość z nas zosta-

ła przez kogoś zaproszona – czy to 
przez kapelana Rady, czy przez jed-
nego z Braci Rycerzy. Indywidualne 
zaproszenie jest jedną z najskutecz-
niejszych form pozyskiwania nowych 
członków. Starajmy się jak najczęściej 
z tego korzystać i zapraszajmy męż-
czyzn. Z pewnością są obok nas tacy, 
którzy chcą czynić dobro, ale nie mają 
na to pomysłu ani możliwości. 
Stwórzmy im taką możliwość, zapro-
śmy ich do pomocy przy naszych pro-
gramach a sami stwierdzą, że jest to 
świetny sposób na spędzenie czasu 
i wspaniała okazja do tego, aby sta-
wać się lepszym i pobożniejszym 
mężczyzną. 

Polska Rada Stanowa stara się 
doceniać zarówno indywidualnie Bra-
ci Rycerzy jak i całe Rady lokalne, któ-
re swoją postawą i działaniem przy-
czyniają się do wzrostu członkostwa 
w jurysdykcji polskiej. Służą temu 
ogłaszane różnego rodzaju programy 
i konkursy. 

Od kilku lat funkcjonuje program 
o nazwie „Nagroda Błyszczącej Zbro-
i”. Tę zaszczytną nagrodę może 
otrzymać każdy Rycerz, który 
w pierwszym roku swojego członko-
stwa: 

• uczestniczył przynajmniej w 3 pro-
gramach swojej Rady, 
• uczestniczył w co najmniej 3 zebra-
niach statutowych Rady, 
• zachęcił i polecił przynajmniej 1 no-
wego członka do Rady. 

 

Zacni Bracia. Z pewnością w Wa-
szych Radach są Rycerze, którzy za-
sługują na tę nagrodę. Proszę Wiel-
kich Rycerzy o przesyłanie nominacji 
do nagrody na adres e-mail: czlonko-
stwo@rycerzekolumba.com, w celu 
rozpoczęcia procedury nadania od-
znaki. 

Delegatów Rejonowych oraz Wiel-
kich Rycerzy proszę, aby przekazy-
wali Braciom Rycerzom informacje o 
promowanych w zakresie członko-
stwa działaniach, o nagrodach Rady 
Stanowej i punktach VIP. 

Nagrody za miniony rok bratni 
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Na koniec chciałbym przedstawić 
Wam wykaz najskuteczniejszych 
w obszarze członkostwa Rad lokal-
nych, które w ubiegłym roku bratnim 
2016/2017 zrealizowały co najmniej 
w 100% wyznaczony przez Radę Sta-
nową cel członkowski. 

Nr Rady Miejscowość 
16128 Domaszowice 460 % 
15279 Łódź 370 % 
16100 Tarnów 273 % 

15856 Szczecin 260 % 
15268 Rzeszów 250 % 
15216 Radom 230 % 
14955 Częstochowa 227 % 
14004 Radom 207 % 
15128 Kraków 200 % 
15239 Tarnobrzeg 164 % 
15588 Dobrzechów 160 % 
15160 Ruda Śląska 145 % 
15820 Lębork 140 % 
15652 Łomża 136 % 
14002 Łomianki 133 % 

15649 Ruda Śląska 130 % 
16014 Ciechocinek 118 % 
15500 Wodzisław Śląski 110 % 
15117 Gdańsk 109 % 
15520 Brodnica 100 % 
15527 Słupsk 100 % 
16405 Brodnica 100 % 
 
Jacek Pisz 
Dyrektor Stanowy ds. Członkostwa 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

Nagrody Rady Stanowej 
Zacni Bracia, 

z dniem 1 lipca rozpoczął się kolej-
ny rok bratni 2017/2018. Ten, który 
właśnie się zakończył przyniósł po 
raz kolejny znaczący wzrost członko-
stwa w polskiej jurysdykcji Zakonu 
Rycerzy Kolumba. W roku bratnim 
2016/2017 do Rycerzy Kolumba 
w Polsce wstąpiło 600 mężczyzn. 

Wg stanu na dzień 30 czerwca 
2017 r. w Polsce jest już 5000 braci 
Rycerzy, którzy działają w 100 Ra-
dach lokalnych. Roczny wzrost człon-
kostwa na poziomie ok. 15% może 
być powodem do dumy dla każdego, 
który poprzez swoje zaangażowanie i 
włożony wysiłek ma w nim swój 
udział. 

Zwiększająca się z roku na rok li-
czebność naszej wspólnoty katolic-
kich mężczyzn sprawia, że Rycerze 
Kolumba są w Polsce coraz bardziej 
rozpoznawalni. Rozpoznawalność to 
jednak nie tylko powód do dumy, ale 
i dodatkowe obowiązki wynikające 
z angażowania się nie tylko poszcze-
gólnych Rad lokalnych, ale również 
całej naszej jurysdykcji w coraz więk-
szą liczbę mniejszych i większych pro-
gramów. Z roku na rok przybywa or-
ganizacji, które zgłaszają się do nas 
szukając pomocy i wsparcia. To ozna-
cza, że cały czas powinniśmy realizo-
wać działania, których efektem bę-

dzie nie tylko utrzymanie, ale przede 
wszystkim wzrost członkostwa. 

Aby zachęcić Braci do podjęcia 
wysiłku, którego efektem będzie 
wzrost członkostwa w Radach lokal-
nych Rada Stanowa postanowiła 
ufundować nagrody dla poszczegól-
nych braci i Rad lokalnych. Szczegól-
nie cenną nagrodą jest ornat rycerski 
z logo KofC dla Kapelana Rady, który 
Rada może otrzymać jeżeli przyjmie 
co najmniej 20 nowych braci Rycerzy. 

Rodzaj nagród jakie Rady mogą 
otrzymać zależy od liczby przyjętych 
nowych braci Rycerzy w okresie od 1 
lipca do 30 września 2017 roku. 

Nagroda | Warunek uprawniający 
do otrzymania nagrody 
 
• pin rycerski 
2 nowych Braci Rycerzy 
• szarfa rycerska dla Rady 
5 nowych Braci Rycerzy 
• ornat rycerski dla Kapelana Rady 
20 nowych Braci Rycerzy 

 

Rada może otrzymać kilka nagród. 
Jeżeli np. w ww. terminie Rada przyj-
mie: 

• 4 nowych braci Rada otrzyma dwa 
piny rycerskie, 
• 8 nowych braci Rada otrzyma szarfę 
i pin rycerski, 

• 14 nowych braci Rada otrzyma dwie 
szarfy i dwa piny rycerskie 
• 23 nowych braci Rada otrzyma ornat 
rycerski i pin rycerski itd. 

Szarfy rycerskie mogą być dosko-
nałym prezentem np. od Rady lokal-
nej dla nowych braci Rycerzy. 

W swoim dorocznym sprawozda-
niu wygłoszonym na 133 Najwyższej 
Konwencji Zakonu Rycerzy Kolumba 
w Filadelfii Najwyższy Rycerz Carl 
Anderson powiedział, że "większość 
braci Rycerzy opowiada, że wstąpili 
w szeregi Zakonu Rycerzy Kolumba 
za pośrednictwem członka rodziny 
lub przyjaciela". 

Okres wakacji sprzyja spotkaniom 
rodzinnym i towarzyskim. Nie zapo-
minajmy, że i w tym okresie jesteśmy 
Rycerzami Kolumba. Wykorzystajmy 
ten czas. Zachęcajmy znajomych 
mężczyzn, aby wstępowali do naszej 
wspólnoty Rycerzy Kolumba, wspól-
noty która daje siłę, mobilizuje, po-
zwala podejmować wielkie dzieła, 
w których każdy ma swoją cząstkę do 
spełnienia. 

Vivat Jezus! 
Tomasz Wawrzkowicz 
Delegat Stanowy 
Rycerzy Kolumba w Polsce 
 
Jacek Pisz 
Dyrektor Stanowy ds. Członkostwa 
Rycerzy Kolumba w Polsce 
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Półroczne spotkanie Funkcjonariuszy 
Rady Stanowej i Delegatów Rejonowych 
W dniach 23 – 25 czerwca 2017 r. 

w ośrodku „Jodłowy Dwór” u stóp 
Świętego Krzyża odbyło się półrocz-
ne spotkanie Funkcjonariuszy Rady 
Stanowej z Delegatami Rejonowymi 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce. 
Spotkanie czerwcowe jest najważniej-
szym po Konwencji Stanowej wyda-
rzeniem, które kończy się uroczystym 
wprowadzeniem Funkcjonariuszy 
Stanowych i Delegatów Rejonowych 
na Urząd. 

W spotkaniu uczestniczyli Funk-
cjonariusze Stanowi, Delegaci Rejo-
nowi, jak również konsultanci Rady 
Najwyższej. Tradycyjnie w czerwco-
wym spotkaniu uczestniczyły mał-
żonki Zacnych Braci, dla których 
opracowany został osobny program. 

Obrady rozpoczęły się po kolacji 
23 czerwca. W pierwszej części, 

w której uczestniczyły również mał-
żonki, Były Delegat Stanowy Andrzej 
Anasiak podziękował wszystkim, któ-
rzy w okresie jego trzyletniej kadencji 
współpracowali w Radzie Stanowej 
oraz Delegatom Rejonowym. Wystą-
pienie to było pełne osobistych 
wspomnień i refleksji. Szczególnie 
ciepłe słowa podziękowania skiero-
wał Brat Andrzej do Zacnego Brata 
Krzysztofa Orzechowskiego, ostat-
niego byłego Delegata Stanowego, 
który zaprosił go do Rycerzy Kolum-
ba. Wszyscy otrzymali imienne pa-
miątkowe podziękowania z autogra-
fem Delegata Stanowego. Po tej czę-
ści małżonki udały się na projekcję 
filmu „Szare Anioły”. Dalszą część 
obrad poprowadził Delegat Stanowy 
Tomasz Wawrzkowicz, który na funk-
cję wprowadzony został podczas uro-
czystej ceremonii w New Haven. 

Przypomniał zebranym nowy skład 
Rady Stanowej wybrany na VII Kon-
wencji Stanowej w Rzeszowie: 

Delegat Stanowy 
– Tomasz Wawrzkowicz, 
Sekretarz Stanowy 
– Krzysztof Zuba, 
Skarbnik Stanowy 
– Andrzej Stefaniuk, 
Radca Stanowy 
– Bohdan Chołod, 
Kustosz Stanowy 
– Dariusz Wolniak. 

 

Nowa Rada Stanowa rozpoczęła 
działalność 1 lipca 2017 r. 

Delegat Stanowy zaprezentował 
również podział Jurysdykcji Polska na 
rejony. Z początkiem nowego roku 
bratniego będzie ich 28, czyli o 3 wię-
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cej niż w roku poprzednim. Kolejno 
poznaliśmy Delegatów Rejonowych i 
rady podległe im w poszczególnych 
rejonach. W nowym roku bratnim aż 
13 nowych Braci rozpocznie swoją 
służbę jako Delegaci Rejonowi. 

Delegatami Rejonowymi zostali: 
Paweł Put (Rejon nr 1), Leszek Jagiełło 
(2), Włodzimierz Stec (3), Rafał 
Szczypta (4), Tomasz Tyc (5), Zbi-
gniew Brzósko (6), Marian Wójtowicz 
(7), Franciszek Florek (8), Bohdan 
Chołod (9), Andrzej Krychowiak (10), 
Grzegorz Więckowski (11), Dariusz 
Wolniak (12), Stanisław Godszling (13), 
Jacek Pisz (14), Piotr Mec (15), Marian 
Wojciechowski (16), Andrzej Stefaniuk 
(17), Jan Grądzki (18), Zbigniew Parys 
(19), Witold Zmysłowski (20), Marcin 
Piętak (21), Marek Ziętek (22), Jaro-
sław Pawelec (23), Zdzisław Sobolew-
ski (24), Krzysztof Adamiec (25), Karol 
Gałczyński (26), Tadeusz Barański 
(27), Andrzej Kędzierski (28). 

Delegat Stanowy podziękował 
również Braciom, którzy zakończyli 
czteroletnią pracę jako Delegaci Rejo-
nowi. Zapewnił, że zdobytą wiedzę i 
zdolności tych Braci Rada Stanowa 
będzie chciała wykorzystać, powie-
rzając im inne odpowiedzialne funkcje 
i zadania. 

Ostatnim punktem wieczornego 
spotkania było wystąpienie Kustosza 
Stanowego Dariusza Wolniaka. Tytu-
łem wystąpienia były „zadania Dele-
gata Rejonowego – kroki do osiągnię-
cia sukcesu jako Delegat Rejonowy”. 
Brat Dariusz w charakterystyczny dla 
siebie, pełen dygresji i dowcipu spo-
sób przedstawił zebranym własne 
doświadczenia, jak skutecznie krok po 
kroku, pomimo chwilowych niepowo-
dzeń, osiągnąć sukces jako Delegat 
Rejonowy.  

W dniu 24 czerwca, po Mszy św. 
W Bazylice na Świętym Krzyżu, panie 
zwiedzały Klasztor i Bazylikę na Świę-
tym Krzyżu a panowie wrócili do 
ośrodka na dalszą część obrad. Tema-
tem tej części było wsparcie progra-
mowe dla rad lokalnych oraz działa-
nia ogólnostanowe w tym zakresie. 
Zagadnienia te prezentowali: Sekre-
tarz Stanowy elekt Krzysztof Zuba, 
Jan Malik dyrektor ds. programowych 
oraz Rafał Szczypta dyrektor ds. pro-
gramowych elekt. Bardzo cennym 

materiałem na nowy rok bratni było 
przedstawienie przez Brata Rafała 
Szczyptę wykazu świąt religijnych 
i państwowych oraz innych wydarzeń 
i uroczystości od lipca 2017 do czerw-
ca 2018. Każda rada powinna w trak-
cie tworzenia planów działalności na 
rok 2017 - 2018 wybrać i wprowadzić 
do swoich programów te wydarzenia, 
które chce i może realizować.  

Kolejny blok dotyczył spraw 
członkowskich. Podsumowania roku 
2016 – 2017 (stan na 20 czerwca) do-
konał dyrektor ds. członkostwa Ro-
bert Sędkowski. Dokonał analizy sta-
nu bieżącego i przedstawił cele dla 
rejonów i rad lokalnych na rok bratni 
2017 – 2018. Każda rada powinna 
w roku bratnim przyjąć 12 nowych 
Braci. Każdy rejon powinien powołać 
jedną nową radę. Wsparciem dla Bra-
ta Roberta w omawianiu spraw człon-
kowskich był Andrzej Stefaniuk – 
Skarbnik Stanowy elekt. 

Radca Stanowy elekt – Bohdan 
Chołod przedstawił zagadnienia 
prawne dotyczące powoływania fun-
dacji rad lokalnych. Przygotował ma-
teriały informacyjne dla uczestników. 
Omówił również sprawy związane 
z prowadzeniem zbiórek w parafiach 
i zbiórek publicznych. Zaprezentował 
prezentację dotyczącą stroju rycer-
skiego. Bardzo ważnym punktem 
tego bloku tematycznego było omó-
wienie zasad używania logo Zakonu 
Rycerzy Kolumba przez rady lokalne. 

Po obiedzie w godzinach od 14:30 
do 18:30 odbyły się warsztaty szkole-
niowe w grupach. Uczestnicy zostali 
podzieleni na 4 grupy. Każda grupa 
uczestniczyła w zajęciach po ok. 50 
minut. Warsztaty na temat wypełnia-
nia sprawozdań, formularzy, termino-
wości ich przesyłania oraz rozliczania 
czasu pracy i kosztów delegatów re-
jonowych prowadzili: Stefan Otrem-
ba, konsultant Rady Najwyższej oraz 
doświadczony Delegat Rejonu 13, 
Stanisław Dziwiński.  

Warsztaty na temat rozwoju rejo-
nu, czyli jak tworzyć strategię rozwo-
ju, jak typować parafie do rozwoju, 
jak prowadzić niedziele rycerskie 
i spotkania z kapelanami, jak i dlacze-
go powoływać kustoszy rejonowych 
prowadzili Leszek Waksmundzki – 
konsultant Rady Najwyższej, Były 

Delegat Stanowy – Andrzej Anasiak 
i Robert Sędkowski – dyrektor ds. 
członkostwa. 

Kolejne warsztaty dotyczyły za-
dań delegata rejonowego w radzie 
lokalnej. Tematy z tym związane, ta-
kie jak: współpraca z oficerami rad 
lokalnych w zakresie działań człon-
kowskich i programowych, organiza-
cja spotkań półrocznych dla oficerów 
rad, przestrzeganie zasad ceremonia-
łu Zakonu Rycerzy Kolumba w radach 
lokalnych od zebrania rady przez ce-
remonie przyjęć na kolejne stopnie 
w rycerstwie. Warsztat prowadził 
Janusz Palczewski, Delegat Rejonu 10, 
zaś cennymi uwagami dzielili się 
Krzysztof Zuba – Sekretarz Stanowy 
elekt, Dariusz Wolniak – Kustosz Sta-
nowy oraz Jan Malik – dyrektor ds. 
programowych. 

Warsztaty na temat rycerskiego 
know how, czyli powoływania i dzia-
łalności zespołów inicjacyjnych, spra-
wy awansów i formacji rycerskiej oraz 
utrzymania członkowstwa prowadzili 
Tomasz Wawrzkowicz, Delegat Sta-
nowy, Andrzej Stefaniuk, Radca Sta-
nowy oraz Roman Wycisk, Delegat 
Rejonu 5. 

Pracowity dzień zakończył rycer-
ski grill. 

W niedzielę po śniadaniu uczestni-
cy spotkania wspólnie z małżonkami 
wzięli udział w oficjalnym pożegnaniu 
Byłego Delegata Stanowego, Brata 
Andrzeja Anasiaka, który z rąk nowe-
go Delegata Stanowego Tomasza 
Wawrzkowicza otrzymał obraz 
przedstawiający św. Jana Pawła II. 
Rada Stanowa przygotowała dla pań 
upominki w postaci albumu o Kiel-
cach. 

Na zakończenie spotkania Delegat 
Stanowy Tomasz Wawrzkowicz 
przedstawił nową strukturę Rady 
Stanowej. Powołał asystentów Rady 
Stanowej w osobach: Roman Hawli-
czek, Grzegorz Sowa, Rafał Tracz, 
Janusz Palczewski.  

W pionie członkostwa: 
Jacek Pisz został Dyrektorem  ds. 
Członkostwa 
Jan Komoń - Dyrektorem ds.- Szkoleń  
Leszek Kucharski - Dyrektorem ds. 
Ceremoniałów  
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Stanisław Dziwiński, Włodzimierz 
Stec - Dyrektorami ds. Wdrażania 
Nowych Rad 
Dariusz Kołodziejczyk - Dyrektorem 
ds. Rekrutacji 
Roman Wycisk – Dyrektorem ds. 
Utrzymania Członkostwa.  
W skład Komitetu ds. szkoleń wcho-
dzą: Jan Komoń, Krzysztof Orzechow-
ski, Andrzej Gut-Mostowy, Janusz 
Palczewski. 
Komitet ds. budżetowania i pozyski-
wania środków w Radach Lokalnych 
tworzą: Sławomir Wójtowicz, Janusz 
Gonciarz, Roman Wycisk, Jarosław 
Pawelec. 

 

W pionie programowym Delegat Sta-
nowy powołał: 
Rafała Szczyptę na Dyrektora ds. 
programowych, 
Jana Malika na  Dyrektora ds. współ-
pracy z kapelanami, 
Jerzego Wisłockiego na Dyrektora ds. 
kultury życia, 
Stefana Weigel-Millereta na Dyrekto-
ra ds. obrony życia, 
Adama Maślanego na Dyrektora ds. 
Kościoła, 
Tomasza Szymczaka na Dyrektora ds. 
społeczności lokalnej, 
Dariusza Kosińskiego na Dyrektora 
ds. Rad, 

Antonioniego Kamińskiego na Dyrek-
tora ds. Młodzieży, 
Witolda Wielgosa na Dyrektora  ds. 
Rodziny, 
Grzegorza Małkusa na Dyrektora ds. 
Olimpiad Specjalnych. 

 

Koordynatorami wzorcowych projek-
tów zostali: 
Jan Siek - Koordynator ds. Orszaków 
Trzech Króli, 
Przemysław Sycz - Koordynator ds. 
Marszy dla Życia, 
Marcin Wojciechowski - Koordynator 
ds. Korowodu Świętych, 
Mark Pająk - Koordynator ds. Pikni-
ków rodzinnych i charytatywnych, 
Jan Siek, Stanisław Chmura - Koordy-
natorzy ds. Pomocy Polakom za gra-
nicą, 
Tomasz Pawlik - Koordynator ds. Or-
ganizacji zawodów sportowych, 
Andrzej Anasiak - Koordynator pro-
gramu „Stańcie w Wyłomie”. 
 
W Stopniu Patriotycznym Stefan 
Otremba oraz Ryszard Nosowicz są 
Marszałkami Korpusu Stopnia Patrio-
tycznego, 
Marian Wójtowicz - Koordynatorem 
Stopnia Patriotycznego, 

Jacek Furmańczyk - Koordynatorem 
ds. budowania i szkolenia Drużyn 
Stopnia Patriotycznego. 

 

Pion logistyczny tworzą: 

Piotr Mec - Dyrektor ds. Informatycz-
no-Logistycznych, 
Tadeusz Odzimek - Koordynator ds. 
obiegu dokumentów, 
Piotr Ładoś – administrator poczty i 
stron WWW. 

 

Konsultantami ds. Rozwoju pozo-
stali: 

Stefan Otremba – część północna, 
Leszek Waksmundzki – część połu-
dniowa. 

 

Opiekunami rejonów zostali: 
Krzysztof Orzechowski – (Rejony nr 6 
i 19), Andrzej Anasiak – 2 i 23, Krzysz-
tof Zuba – 3, 15 i 28, Andrzej Stefa-
niuk – 5, 17 i 20, Bohdan Chołod – 9, 
13 i 22, Dariusz Wolniak – 1, 12, 25 i 27, 
Rafał Szczypta – 4, 7, 8 i 16, Jan Malik 
– 11, 18 i 21, Jacek Pisz – 14 i 26, Janusz 
Palczewski – 10, 24 oraz Licheń. 

Na zakończenie spotkania Delegat 
Stanowy przekazał zebranym termi-
narz najważniejszych wydarzeń 
w najbliższym roku: 

 

Polska Południowa: 
 
Rejon 13: 
Delegat Rejonowy 
– br. Stanisław Dziwiński 
 
1. Rada 16031 w Działoszynie – od 29 
lipca do 5 sierpnia (WR br. Stanisław 
Godszling) 
2. Rada 14955 w Częstochowie – od 5 
do 12 sierpnia (WR br. Andrzej Bera) 
3. Rada 15672 w Częstochowie – od 12 
do 19 sierpnia (WR br. Andrzej Krzy-
żanowski) 
4. Rada 16300 w Częstochowie – od 
19 do 26 sierpnia (WR br. Krzysztof 
Sztanderski) 
 
Rejon 25 
Delegat Rejonowy 
– br. Krzysztof Adamiec 
 

1. Rada 16101 we Włoszczowie – od 
26 sierpnia do 2 września (WR br. Hu-
bert Kania) 
2. Rada 16266 w Rembiszycach – od 2 
do 9 września (WR br. Robert Wolski) 
3. Rada 16263 w Łosieniu – od 9 do 16 
września (WR br. Dariusz Czarnecki) 
 
Rejon 12 
Delegat Rejonowy 
– br. Dariusz Wolniak 
 
1.  Rada 15416 w Chmielniku – od 16 
do 23 września (WR br. Andrzej Gołę-
biowski) 
2.  Rada 16128 w Domaszowicach – od 
23 do 30 września (WR br. Antoni Ka-
miński) 
 
Polska Północna: 
 
Rejon 10: 
Delegat Rejonowy 
– br. Janusz Palczewski 
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1. Rada 16014 w Ciechocinku – od 29 
lipca do 5 sierpnia  
2. Parafia pw. św. Barbary w Turku – 
od 5 do 12 sierpnia  
3. Parafia pw. NMP Królowej Polski w 
Koninie – od 12 do 19 sierpnia 
4. Parafia pw. św. Wawrzyńca w Na-
kle nad Notecią – od 19 do 26 sierpnia 
5. Parafia pw. Jezusa Miłosiernego w 
Grudziądzu – od 26 sierpnia do 2 
września 
 
Rejon nr 14: 
Delegat Rejonowy 
– br. Jacek Pisz  
 
1. Parafia pw. św. Wojciecha w Prabu-
tach (Okrągły Stół) – od 9 do 16 
września 

2. Rada 15117 w Gdańsku: 
a) Archikatedra Oliwska – od 16 do 17 
września 
b) Parafia pw. św. Antoniego w Re-
dzie – 18 września  
c) Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w 
Redzie – 19 września 
d) Parafia pw. św. Mikołaja w Gdyni – 
20 września 
e) Parafia pw. św. Jana Chrzciciela i św. 
Alberta Chmielowskiego w Gdyni – 21 
września 
f) Parafia pw. bł. Doroty z Mątew w 
Gdańsku – 22 września 
g) Sanktuarium Matki Bożej Brze-
miennej w Gdańsku – 23 września 
h) Parafia pw. Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy w Gdańsku – od 23 do 
24 września 

i) Parafia pw. św. Ojca Pio w Gdańsku 
– 25 września 
j) Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Baninie – 26 września 
k) Parafia pw. św. Apostołów Szymo-
na i Judy Tadeusza w Chwaszczynie – 
27 września 
l) Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej 
w Gdyni – 28 września 
m) Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w 
Gdyni – 29 września 
 
3. Rada 15708 w Wejherowie (Parafia 
pw. Trójcy Świętej) – od 30 września 
do 7 października 

Najwyższy Rycerz - Carl Anderson i Delegat Stanowy w Polsce - Tomasz Wawrzkowicz 


