Wrzesień 2018, Rok VI/8 Nr 56

www.RycerzeKolumba.com

Wrzesień 2018, Rok VI/8 Nr 56

Słowo Delegata Stanowego
Katecheza
Praca formacyjna Rycerzy
Informacje programowe
Rozwój członkostwa
Historyczne tło powstania Zakonu Rycerzy Kolumba
Wojna cywilizacji - wstęp

3
5
6
6
8
9
10

ZBROJA
jest
e-biuletynem
informacyjnym
wydawanym
przez Radę Stanową Rycerzy
Kolumba w Polsce. Bezpłatnie
można go pobrać ze strony internetowej:
www.RycerzeKolumba.com
•••
Redaktor Naczelny:
br. Tomasz Wawrzkowicz KofC

Delegat Stanowy

.7
r
t
S

Redakcja:
ks. Wiesław Lenartowicz KofC
br. Krzysztof Orzechowski KofC
br. Tomasz Adamski KofC
br. Bartosz Amroziewicz KofC
br. Piotr Ładoś KofC
E-mail:
zbroja@rycerzekolumba.com

Prześlij materiały
do nowego numeru
Prosimy o przesyłanie materiałów do kolejnego numeru.
Do tekstu prosimy załączać
jedno zdjęcie o wyższej rozdzielczości (w przeciwieństwie do
materiałów przesyłanych do
publikacji w serwisie internetowym, gdzie może być więcej zdjęć
i powinny mieć szerokość 1200
pikseli).
Materiały do e-biuletynu prosimy
przesyłać na adres e-mail:

zbroja@rycerzekolumba.com

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i poprawiania przesłanych materiałów!

www.RycerzeKolumba.com

2

Wrzesień 2018, Rok VI/8 Nr 56

Słowo Delegata Stanowego

Czcigodni Księża Kapelani,
Zacni Bracia Rycerze,
skończył się okres wakacyjny, który w niektórych Radach skutkował
spowolnieniem rycerskiej działalności. Jednak wiele Rad Lokalnych
w całej Polsce nie odpoczywało i realizowało wiele dzieł na rzecz Kościoła, społeczności lokalnej, Rady czy
młodzieży. Uczestniczyliśmy także
w marszach, pieszych pielgrzymkach
na Jasną Górę, uroczystościach religijnych i patriotycznych. Był to również
czas wytężonej pracy w naszych parafiach. Organizowaliśmy lub współorganizowaliśmy festyny, turnieje dla
dzieci i młodzieży, ogniska czy spływy kajakowe. Wszystkim księżom
kapelanom, braciom rycerzom, rodzinom i znajomym, którzy aktywnie
włączali się w te dzieła serdecznie
gratuluję i dziękuję za wiele dobra
i poświęcony czas.
Gratulując tak wielu dzieł programowych, zachęcam również do podjęcia starań mających na celu rozwój
członkostwa. Wszyscy doskonale
wiemy, że wykonanie wielu dzieł miłosierdzia wymaga "rąk do pracy". Nie
możemy angażować stale tych samych braci, którzy poza rycerstwem
mają swoje rodziny i pracę. Musimy
rozkładać te obciążenia czasowe
i nakład pracy na wiele osób. Musimy

www.RycerzeKolumba.com

zapraszać do realizacji tych dzieł kolejnych mężczyzn i ich rodziny. Musimy rozszerzać nasze szeregi, aby
sprostać oczekiwaniom naszych pasterzy księży biskupów, proboszczów,
organizacji realizujących zbieżne
z nami programy, społeczności parafialnych. W oczach bardzo wielu osób
czy instytucji jesteśmy tą organizacją
katolickich mężczyzn, na której można polegać, której można zaufać. Zauważacie z pewnością, jak wzrosły
oczekiwania wobec nas, braci z Zakonu Rycerzy Kolumba. Jesteśmy coraz
częściej zapraszani do realizacji wielu
przedsięwzięć wspólnie z innymi katolickimi organizacjami. W ostatnich
miesiącach włączyliśmy się, na zaproszenie ks. infułata Ireneusza Skubisia
do uczestnictwa w projekcie "Europa
Christi". Nasz Najwyższy Rycerz Carl
Anderson będzie prelegentem podczas konferencji "Europa Christi"
w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej
w październiku bieżącego roku.
W kilku innych miejscach, w całej Polsce, będziemy współorganizować
konferencje i spotkania w ramach
tego projektu. Podczas dorocznej
pielgrzymki Rycerzy Kolumba wraz
z rodzinami na Jasną Górę będziemy
zbierali dary, które przekażemy dla
potrzebujących samotnych matek
i małych dzieci - włączając się tym
samym w dzieła realizowane przez
Bractwo Małych Stópek. W wielu
miejscach włączamy się w organizację
Marszów dla Życia i Rodziny, Marszów Trzeźwości, Korowodów Świętych czy Orszaków Trzech Króli. Ściśle
współpracujemy z organizacjami na
terenie naszych parafii, diecezji oraz
na arenie ogólnopolskiej.

stawajcie za nie dziękować Temu,
który "hojnie darzy łaską i chwałą.
Nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie" (Ps 84,12). Odkrywajcie w sobie te zdolności, cieszcie
się nimi i rozwijajcie je z Bożą pomocą.
Nieście je jako dary Ducha Świętego
wszystkim, którzy potrzebują Waszego miłosierdzia. Niech owocują
w Waszych rodzinach, szkołach, środowiskach. Gorąco wierzę, że dzięki
temu wymagającemu doświadczeniu
zasłużycie na osąd Ewangelicznego
Pana: "Dobrze, sługo dobry i wierny!
Byłeś wierny w rzeczach niewielu,
nad wieloma Cię postawię" (Mt 25,21).
Jako Rycerze Kolumba, jako katoliccy dżentelmeni nie zakopujmy naszych talentów, ale pomnażajmy je
dla dobra najuboższych, najbardziej
potrzebujących i na chwałę Pana Boga, który nas nimi obdarzył. Nie popadnijmy w grzech zaniechania, zapraszajmy kolejnych katolickich mężczyzn, aby wspólnie z nami realizowali dzieła miłosierdzia, aby również dla
nich "droga rycerska" stała się drogą
do zbawienia.

Czcigodni Kapelani, Zacni Bracia,
w sierpniu delegacja Jurysdykcji Polskiej uczestniczyła w Najwyższej
Konwencji Rycerzy Kolumba w Baltimore. Był to czas spotkań, wymiany
doświadczeń i modlitwy dla ponad
2 500 uczestników z całego świata.
W Konwencji uczestniczyło 10 księży
kardynałów, 100 arcybiskupów i biskupów oraz księża kapelani Rycerzy
Kolumba z całego świata. Delegacji
polskiej przewodniczył Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce. Był
z nami również ks. abp Wacław Depo
Kapelan Stanowy Rycerzy Kolumba
To tylko kilka przykładów naszego
w Polsce, Metropolita Częstochowski.
zaangażowania w przedsięwzięcia
realizowane wokół nas. Aby uczestniZ radością przyjęliśmy wiadomość,
czyć w tak wielu dziełach musimy że drugi raz z rzędu Rada 14004
poszerzać nasze szeregi, aby nie za- z Radomia zdobyła Nagrodę Rady
wieść potrzebujących i czekających na Najwyższej za realizację dzieła na
naszą pomoc.
rzecz dzieci i młodzieży. Jest to niewątpliwy sukces i docenienie wspaOjciec Święty Jan Paweł II w przeniałej pracy całej Jurysdykcji Polskiej,
mówieniu do młodych w Lednicy
a szczególnie siędza Kapelana, Wiel(07.06.2003 roku) mówił: "Dziś dokiego Rycerza i wszystkich Braci
świadczacie w sposób szczególny
z Rady 14004 w Radomiu. Gratuluję!
prawdy, że zostaliście wyposażeni
w wielorakie dary i talenty. Nie prze3
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Podczas Najwyższej Konwencji
w Baltimore miałem zaszczyt odebrać
z rąk Najwyższego Rycerza Carla Andersona Nagrodę dla Jurysdykcji Polskiej za całoroczną działalność i rozwój rycerstwa w Polsce. W ubiegłym
roku bratnim w szeregi Rycerzy
w Polsce wstąpiło prawie 650 katolickich mężczyzn, którzy pragną z nami
wypełniać misję naszego założyciela
Czcigodnego Sługi Bożego ks. Michaela McGivney'a. Jest to wynik naszej
wspólnej wytężonej pracy.
Czcigodni Księża Kapelani i Zacni
Bracia Rycerze.
Niewątpliwym sukcesem jest również fakt, że 61 Rad Lokalnych w Polsce zdobyło Nagrody Rady Najwyższej. 36 Rad zdobyło tytuł Najwybitniejszej Rady, 15 Rad zdobyło Nagrodę Kolumba, a 10 Rad zdobyło Nagrodę Ks. McGivney'a. Te nagrody
obrazują ogrom pracy wykonywanej
codziennie w Radach Lokalnych, parafiach i społecznościach lokalnych.
Jako Rada Stanowa pragniemy Was
wspierać i pomagać w realizacji kolejnych projektów. Zaprosiłem do
współpracy wielu doświadczonych
braci, aby służyli pomocą w różnych
dziedzinach naszej rycerskiej działalności. Korzystajcie, proszę, z ich rad
i pomocy. Jednocześnie nadal zapraszam braci do współpracy w ramach
Rady Stanowej, do dzielenia się talentami otrzymanymi od naszego Pana.
Zapraszam do dzielenia się doświadczeniami, które posiadacie, aby po-
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móc braciom w innych Radach LokalJest to dla nas niewątpliwie
nych w realizacji kolejnych dzieł miło- ogromne wyróżnienie, że podczas
sierdzia.
pielgrzymki spotka się z nami Najwyższy Rycerz Carl Anderson. Będzie
to
niezapomniane
wydarzenie.
W dniach 5-6 października 2018 Wprawdzie Najwyższy Rycerz wieloroku spotykamy się na Jasnej Górze krotnie gościł w Polsce, ale było to
podczas kolejnej Ogólnopolskiej Piel- zwykle podczas Konwencji Stanogrzymki Rycerzy Kolumba. Zapra- wych lub z innych wyjątkowych okazji
szam księży kapelanów, braci rycerzy w życiu Zakonu Rycerzy Kolumba
z rodzinami, znajomymi i przyjaciół- w Polsce lub uroczystości religijnych.
mi, którzy nie są jeszcze rycerzami, W Częstochowie będzie za to pierwale wspierają nas swoją pomocą sza okazja bezpośredniego spotkania
i uczestnictwem w realizowanych z Carlem Andersonem na szerokim
dziełach. Podczas pielgrzymki będzie forum rycerskim.
możliwość wstąpić w szeregi Rycerzy
Jeszcze raz zapraszam wszystkich
Kolumba. W piątek uczestniczymy
na Rycerską Pielgrzymkę do Częstow modlitwie różańcowej i Apelu Jachowy, abyśmy u stóp Czarnej Masnogórskim, a w sobotę o godz. 12.00
donny mogli wspólnie się modlić, rozw Kaplicy Św. Obrazu odprawiona
mawiać, wymieniać doświadczeniami
zostanie msza św. pod przewodnici pomysłami oraz byśmy mogli westwem Kapelana Stanowego ks. abp
przeć działalność Bractwa Małych
Wacława Depo. Pielgrzymkę zakońStópek. Ojciec Święty Jan Paweł II
czymy uczestnictwem w drodze krzymówił o Rycerzach Kolumba, że to
żowej. Ok. godz. 15.00 odbędzie się
organizacja, która dostrzega i wspiera
ceremonia wstąpienia w szeregi Rytych najbiedniejszych, tych najbarcerzy Kolumba.
dziej potrzebujących. Nie zawiedźmy
Także w sobotę 6 października naszego wspaniałego rodaka i po
w godz. 9.00 do 11.45 zbieramy się bratersku realizujmy misję ks. Michaw sali Ojca Augustyna Kordeckiego, ela McGivney'a.
gdzie spotkamy się z Kapelanem Stanowym ks. abp. Wacławem Depo,
Najwyższym Rycerzem Carlem AnVivat Jezus!
dersonem, ks. infułatem Ireneuszem
Skubisiem, ks. Tomaszem KancelarTomasz Wawrzkowicz
czykiem (Bractwo Małych Stópek)
Delegat Stanowy
oraz wręczymy Radom Lokalnym NaZakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
grody Rady Najwyższej.
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Katecheza Kapelana
syryjski i prawosławny . To pełny obraz wyznawców Chrystusa, których
Minął już czas wielkiej aktywności świat wzywa do świadectwa i poddaje
wakacyjnej Rycerzy Kolumba i na próbie poprzez prześladowania.
pewno wspaniałych przeżyć duchoKontemplacja tej ikony ma nas
wych z obozów czy pielgrzymek pod- uczynić gotowymi do stawienia czoła
sumowanych już przez Delegata Sta- wyzwaniom, które świat stawia przed
nowego.
nami. Dziś świat patrząc na nas, wsłuPo intensywnej pracy formacyjnej chując się w głoszone Słowo Ewangew Roku Miłosierdzia i wprowadzania lii mówi językiem hazardu: Spraww czyn jego przesłania w ubiegłym dzam. My zaś zmuszeni jesteśmy
roku oraz dzięki przesłaniu świadec- wyłożyć na stół wszystkie karty, aby
twa św. Brata Alberta i lekturze wygrać swoją życiowa partię. W na„Stańcie w wyłomie” Bpa. Olmsteda, szej odpowiedzi muszą ukazać się
obecny rok będzie dla nas praktycz- owoce naszej wiary. Tylko tym zainnym sprawdzianem: jak przepraco- teresowani są ludzie. Tak jak my pawaliśmy te dwa lata i czy sami jeste- trząc na jabłoń nie podziwiamy gałęśmy gotowi do wyznania wiary i da- zi, tylko szukamy owoców i to one
nia świadectwa przynależności do nas zachwycają, tak ludzie patrząc na
Chrystusa. Nawet za cenę krzyża nas słyszą Słowo, ale szukają dobrych
i cierpienia. Czy jesteśmy gotowi owoców tego Słowa. Jeśli je znajdą, to
ich odkrycie może przemienić się
„stawać w wyłomie”.
w zachwyt i podziw, a może nawet
Przewodnikiem Roku Bratniego chęć naśladowania. Niestety najpierw
2018/2019 będzie program duchowy muszą zweryfikować prawdziwość
związany z peregrynacją ikony Matki naszej postawy. Chrystus zapowiadał
Bożej Orędowniczki Prześladowanych ”jeśli mnie prześladowali to i was
Chrześcijan. Ikona powstała na zamó- prześladować będą”, dlatego musimy
wienie Rycerzy Kolumba. Została na- być gotowi na to, że sposobnością do
pisana przez Fabrizio Diomedi i uka- dawania świadectwa będą prześladozuje Matkę Bożą jako Matkę Kościoła. wania i cierpienie. Nie powinno budzić
Maryja ma piersi wizerunek Dzieciąt- naszego zdziwienia, że chrześcijanie
ka Jezus z krzyżem w dłoni. Swoim są najbardziej prześladowaną grupą
płaszczem orędownictwa ogarnia na świecie. Każde cierpienie i krzyż
cały kościół, który nieustannie jest oczyszcza naszą postawę i przybliża
prześladowany na świecie, z wszyst- nas do Chrystusa. Żeby być przygotokimi Jego przedstawicielami, zarówno wanym na taką próbę potrzebujemy
co do stanu jak i wyznania. Biskupi, nieustannej troski o życie duchowe
księża, zakonnicy i zakonnice, świeccy i bliskość z łaską Chrystusa. To wławyznawcy różnej płci i wieku, w tym śnie męczennicy zilustrowani w ikonie
męczennicy meksykańscy z ks. J.M. ukazują tych, którzy zwycięsko przeRobles Hurtado reprezentującym szli tę próbę, Pan zastał ich czuwająRycerzy Kolumba. Matka Kościoła cych.
ogarnia jednocześnie wszystkie koMusimy pamiętać, że prześladościoły: katolicki, koptyjski, ormiański,
wanie za wiarę nie musi wiązać się

Katecheza 73
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z krwawym męczeństwem, ale może
być nieustanną walką o dochowanie
wierności Chrystusowi w mozole naszej codzienności, gdzie diabeł ubiera
się tylko w ludzkie szaty zwykłego
liberalizmu, wygodnictwa życiowego
i lenistwa. Widzimy to wokół nas
i często jest to wielka próba. Wierność Bogu w drobnych, codziennych
sprawach wymaga od nas głębokiej
i stałej formacji. Dobrą podpowiedzią
powinny być dla nas zasady podane
przez Bpa Olmsteda w „Stańcie
w wyłomie”, pokazujące praktyki duchowe na każdy dzień, tydzień czy
miesiąc, ponieważ one - jak schemat
sportowego treningu - pozwalają
utrzymać dobrą duchową kondycję.
Pomocą w comiesięcznej formacji
będzie także zaproszenie do rozważania i wprowadzania w życie rozważań fragmentu Ewangelii z jednej
niedzieli każdego miesiąca, jakie kieruje do nas Najwyższy Kapelan Abp
W. Lori. Te rozważania mogą być nie
tylko źródłem zastanowienia się nad
sobą, ale i okazją oraz zaproszeniem
do codziennej lektury Pisma św.. Zachęcam zatem Braci, aby nie ustawać
w pracy nad stanem swojej wiary.
Materiałów mamy pod dostatkiem,
trzeba tylko „zejść z kanapy” i ruszyć
z miejsca, jak mówi Ojciec św. Franciszek. Niech nam Bóg w tym błogosławi. Amen

Ps. Mam nadzieję, że spotkamy się
licznie na Jasnej Górze na naszej dorocznej Pielgrzymce w dniach
5-6 .10.2018 r.
Ks. Wiesław Lenartowicz
Wszystkie katechezy
są dostępne na stronie
www.RycerzeKolumba.com
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Praca formacyjna Rycerzy
Rozważania na wrzesień 2018

Rozważania na październik 2018

“On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich:
[Niewidomy] zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się
"Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego:
ze wszystkich i sługą wszystkich!" (Ewangelia z dnia "Co chcesz, abym ci uczynił?". Powiedział Mu niewi22 września, Mk 9, 35)
domy: "Rabbuni, żebym przejrzał". Jezus mu rzekł:
"Idź, twoja wiara cię uzdrowiła" (Ewangelia z dnia 28
października, Mk 10, 50-52a)
Kiedy byłem w seminarium, mieszkałem z klerykiem,
Większość z nas prawdopodobnie przypomina sobie
który wstawał wcześnie rano. Każdego poranka jego głopróbę umówienia się na spotkanie z kimś wpływowym i
śny budzik rozbrzmiewał o godzinie 5:15, a on zawsze
dotarcia podczas tego spotkania do punktu, w którym on
wypowiadał te same słowa: "Z radością, Jezu, z radością!".
lub ona patrzy nam w oczy i pyta: "Co mogę dla Ciebie
Moje komentarze szły w odwrotnym kierunku. Bądźmy
zrobić?". Z reguły jesteśmy przygotowani na ten moment
szczerzy. W samolubnym świecie, gdzie myślę najpierw
i jasno mówimy, czego potrzebujemy lub czego sobie żyo sobie, słowa Jezusa mówiącego, że "pierwsi będą ostatczymy. Bracia, czy możemy wyobrazić sobie Syna Bożego
nimi", są równie trudne do zaakceptowania, jak budzik
mówiącego nasze imię i pytającego: "Co chcesz, abym Ci
mojego współlokatora o 5:15. A jednak, moi Bracia, Jezus
uczynił?". Wydaje się to wyjątkowe, a nawet nieprawdowzywa nas, byśmy byli sługami wszystkich, byśmy wyszli
podobne! A jednak jest to dokładnie to, do czego Jezus
ze swojej strefy komfortu i powiedzieli: "z radością!", kiezaprasza nas każdego dnia w modlitwie, czytaniu i rozdy idziemy służyć innym. "Z radością, Jezu, z radością!".
myślaniu nad Słowem oraz podczas mówienia Mu o tym,
co jest w naszym sercu. To spotkanie, którego ani ja ani
Wyzwanie Najwyższego Kapelana Arcybiskupa Wil- Ty nie chcemy przegapić.
liama E. Loriego:
Wyzwanie Najwyższego Kapelana Arcybiskupa WilW tym miesiącu wzywam Was, byście stali się jeszcze
liama E. Loriego:
bardziej podobni do Jezusa, będąc "sługami wszystkich"
W tym miesiącu, rozmawiając z kimś (szczególnie
i wykonując uczynki miłosierdzia wobec kogoś, od kogo
z członkami Waszych rodzin), ofiarujcie im swoją nieposię oddaliliście lub komu wyrządziliście szkodę. Ponadto
dzielną uwagę i nie patrzcie na swoje telefony komórkowzywam Was, byście w modlitwie rozważyli te słowa Piwe podczas rozmów. Ponadto wzywam Was, byście
sma świętego: "Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to
uczciwie zastanowili się nad pytaniem, które Jezus kieruje
i my winniśmy się wzajemnie miłować" (1 J, 4, 11)
do Was: "Co chcesz, abym Ci uczynił?".
wszystkim tym, którzy wspierali dziaZachęcam Was do kontaktu z dyłaniem, a także modlitwą.
rektorami stanowymi, którzy chętnie
wspomogą w działaniach, służąc
Do końca roku pozostały zaledwie
swoją wiedzą i swoim doświadczecztery miesiące, w trakcie których
niem.
będzie miało miejsce sporo działań
związanych z działalnością rycerską. Pozdrawiam bratersko

Zacni Bracia,

We wrześniu w Skorzeszycach
k. Kielc oraz w Przysieku k. Torunia
odbędą się spotkania Wielkich Rycerzy. W ostatnią sobotę tego miesiąca
w Zduńskiej Woli będzie miała miejsce ceremonia nadania Stopnia Patriotycznego. Tydzień później zapraszam Was Bracia wraz z rodzinami do
Częstochowy na kolejną pielgrzymkę.
A już w listopadzie świętować będziemy 100-lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości.

za nami czas wakacji, który wielu
z nas spędziło bardzo pracowicie.
W sierpniu wielu z nas pielgrzymowało pieszo do Czarnej Madonny. Te
swoiste „rekolekcje w drodze” to czas
na przemyślenie swojego postępowania, dotychczasowego życia, a także
moment próby skierowanej za wstaPrzed nami bardzo wiele wyzwań,
wiennictwem Matki Najświętszej.
dlatego w każdej Radzie należy przyDziękuję zarówno tym, którzy podjęli
gotować zarówno plan działań, jak
się trudu wędrówki, jak również
również przygotować do niego zaplecze organizacyjne i finansowe.

www.RycerzeKolumba.com

Krzysztof Zuba
Sekretarz Stanowy
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
Zacni Bracia Rycerze,

pragnę przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II, który 23 marca
1979 roku podczas środowej audiencji
skierował do nas, do Polaków, takie
słowa:

„Na to, żeby umieć odmówić sobie
rzeczy niedozwolonych, trzeba
umieć odmówić sobie również rzeczy dozwolonych.”

Sierpień uważamy za miesiąc
trzeźwości, ale on już się skończył.
6
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A czy skończyła się nasza abstynencja? Jak pisałem poprzednio: ten rok
jest wyjątkowy, bo to 100-na rocznica
odzyskania niepodległości przez Polskę, więc trwajmy w tej abstynencji
100 dni, aż do 11-go listopada.
Dlaczego takie wyrzeczenie?

„Chodzi nie tylko o to, by ludzie
wyrzekli się wódki, lecz by jak najwięcej ich z pobudek nadprzyrodzonych wyrzekło się wszelkich
napojów alkoholowych. Zrozumieliście tę prawdę. Kroczcie więc za
nią naprzód. Uczcie ludzi lepszego,
Bożego pojmowania sprawy trzeźwości. Ukażcie im abstynencję od
strony jak najbardziej właściwej:
jako wynagrodzenie Bogu za
wszystkie zniewagi, których doznaje od tych, co w nietrzeźwości
zapominają o swym człowieczeństwie. Niech jak najwięcej naszych
braci i sióstr zrozumie, że tym drobnym stosunkowo wyrzeczeniem
wybłagać mogą u Boga zmiłowanie nad ludźmi, którzy zgubili się
w oparach alkoholu, zmiłowanie
nad ich rodzinami i otoczeniem,
zmiłowanie nad narodem naszym
spychanym do przepaści przez
nieszczęsny nałóg i jego skutki.”

08:00 - Rejestracja pielgrzymów dla
przybywających w sobotę oraz zbiórka darów dla dzieci w sali o. Kordeckiego
09:00 - Konferencja w sali Ojca Kordeckiego
- Spotkanie z JE Ks. Abp. Wacławem
Depo, Kapelanem Stanowym Zakonu
Rycerzy Kolumba w Polsce
- Słowo Brata Tomasza Wawrzkowicza Delegata Stanowego Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
- Spotkanie z Najwyższym Rycerzem
Carlem Andersonem
- Spotkanie z Ks. Tomaszem Kancelarczykiem z Fundacji Małych Stópek
ze Szczecina
- Uczczenie 100. rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości
- Wręczenie nagród Rady Najwyższej
dla Rad Lokalnych
12:00 - Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu MB pod przewodnictwem
JE Ks. Abp. Wacława Depo
13:15 - Droga Krzyżowa na Wałach
Jasnogórskich
Zakończenie Pielgrzymki przy pomniku św. Jana Pawła II
15:00 - Ceremonia Przyjęcia

Uczestników pielgrzymki prosimy
o zgłoszenie i wniesienie opłaty rejePisał to Kardynał Wielki Prymas stracyjnej (20 zł od uczestnika)
Tysiąclecia Stefan Wyszyński w bło- poprzez stronę:
gosławieństwie przesłanym Krucjacie
www.rycerzekolumba.com
Wstrzemięźliwości w dniu 28.10.1957
roku.
do dnia 28 września 2018r. Z opłat
zwolnione są osoby duchowne oraz
Rodzinna Pielgrzymka
dzieci.
Rycerzy Kolumba
Podczas konferencji jest przewido Najświętszej Panienki
dziany poczęstunek: kawa, herbata
i bułeczka.
na Jasną Górę
Na pielgrzymkę przyjeżdżamy
z darami dla potrzebujących matek
i dla ich małych dzieci. To w wielu
przypadkach dzieci uratowane od
PROGRAM
aborcji, których matki zdecydowały
się urodzić. Dziękujemy im za tą od5.10.2018 Piątek
18:00 - Rejestracja pielgrzymów wagę, za to, że zmieniły tragiczną
w skutkach decyzję, na decyzję jakże
w sali Ojca Kordeckiego
19:30 - Różaniec w Kaplicy Cudowne- wspaniałą. I dlatego chcemy tym
matkom pomóc wychować te wspago Obrazu MB
21:00 - Apel Jasnogórski w Kaplicy niałe dzieci.
Cudownego Obrazu MB
Szczególnie potrzebne są kosme21:30 - Czuwanie w Kaplicy Cudowne- tyki pielęgnacyjne, jak np. kremy, pugo Obrazu MB
dry, szampony, oliwki, mydełka dla

5-6 października 2018

6.10.2018 Sobota
- Śniadanie (we własnym zakresie)

www.RycerzeKolumba.com

w różnych rozmiarach. Dary te będą
przekazane Fundacji Małych Stópek.
Dane o noclegach na pielgrzymkę rycerską przesłane przez
Brata Stanisława Dziwińskiego:
- s. Salezjanki ul. św. Barbary 5;
tel.343247128 ok.150 m od JG
7 miejsc w pok. 3, 4 osobowych bez
łazienek; cena 30zł/os.
- Fundacja dla Życia i Rodziny ul. 7
Kamienic 15; tel. 797 252 696, vis a vis
Jasnej Góry
20 miejsc, dostępne pokoje: 3osobowy (łazienka obok) ; 7osobowy
(łazienka
obok);
10-osobowy
(łazienka obok –, cena 35zł/osoby
- Siostry od Aniołów ul. Gliwicka 22;
tel.343 628 947, 691 367 857 ok. 3 km
od Jasnej Góry
ok. 40 miejsc w pokojach 3-, 4-, 5oraz 6-osobowych i jeden 1-osobowy
– cena 30 zł/os., ewentualnie śniadanie w cenie 10 zł.
- Służebniczki Dębickie ul. św. Kazimierza 11a; tel.795 162 320 ok. 300 m
od Jasnej Góry
10 miejsc w pokojach: 5-osobowym
(tapczaniki), -5 osobowym (łóżka piętrowe) – rezerwacja do 6 września,
cena 40 zł/os.
- s. Maria Emanuela ul. Kapucyńska
4; tel. 792 277 720 ok. 250 m od Jasnej
Góry - 16 miejsc w pokojach: dwóch
6-osobowych oraz jednym 4osobowym – rezerwacja jak najszybciej (maksymalnie do 10 września)
- Seminarium – jesteśmy na liście
rezerwowej – więcej informacji po 9
września.
Być może będzie możliwość noclegów poza Częstochową, ok. 10 km,
jeśli będzie taka potrzeba.
Ważne wydarzenia na najbliższy czas to:
- 1 września – Rocznica wybuchu
II wojny światowej, NMP Królowej
Pokoju,
- 8 września – Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, NMP Gietrzwałdzkiej,
- 12 września – Najświętszego
Imienia Maryi, NMP Piekarskiej,
NMP Rzeszowskiej,

- 13 września – 1955 Ulmowie
dzieci, i oczywiście pieluchy dziecięce Sprawiedliwymi wśród Narodów
Świata,
7
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- 14 września – Podwyższenie
- 19 października – Bł. Męczenni- „Wyzwolenie kontynentu. Jan Paweł
Krzyża Świętego,
ka ks. Jerzego Popiełuszki,
II i upadek komunizmu”, którego tytuł mówi sam za siebie. Jego produ- 15 września – Najświętszej Ma- 21 października – Światowy
centem wykonawczym był Carl Anryi Panny Bolesnej,
Dzień Misyjny,
derson – Najwyższy Rycerz, który za
- 17 września – 1939 r. – atak
- 22 października – Św. Jana Paw- swój wkład otrzymał nagrodę Emmy.
ZSRR na Polskę,
ła II,
Oba filmy można było obejrzeć
w TVP.
- 18 września – Św. Stanisława
- 28 października – Św. ApostoKostki - Patrona Polski,
łów Szymona i Judy Tadeusza,
W Polsce Rycerze włączyli się
w promocję filmu „Cristiada”, przybli- 19 września – Najświętszej MaWystawa „Jaś w Drodze” do wyżającego walkę z antychrześcijańskim
ryi Panny z La Salette,
pożyczenia przez Rady bezpłatnie
i represyjnym prawem w Meksyku.
przez kontakt na maila:
- 23 września – Św. Ojca Pio
Niektóre Rady zorganizowały jego
z Pietrelciny,
programy@rycerzekolumba.com projekcję, np. rada w Chmielniku, Radomiu czy Łomży.
- 26 września – NMP LeśmiańDarowizny na ochronę życia ludzskiej,
kiego można przekazywać przez poWarto brać przykład z Rady im.
niższy link:
MB Saletyńskiej w Ostrowcu Święto- 29 września – Świętych Archakrzyskim, która organizowała comieniołów Michała, Gabriela i Rafała, www.kofc.pl/przek/2017jaswdrodze
sięczne projekcje filmów katolickich.
- 1 października – Św. Teresy od
Jednym z tytułów, które wyświetlili
Vivat Jezus!
Dzieciątka Jezus, Doktora Kościobył film: „Święta z sąsiedztwa. Joanna
Rafał Szczypta
ła, Patronki Misji,
Beretta Molla”, zawierający świadecDyrektor ds. Programowych
twa osób, których zainspirowała po- 2 października – Świętych Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
stawa tej Świętej.
Aniołów Stróżów,
Z kolei Rada w Sieradzu zorgani- 4 października – Św. Franciszka
Włączanie się w tworzenie
zowała projekcję filmu „Proroctwo”,
z Asyżu,
i propagowanie
który może być dla nas szczególnie
- 5 października – Św. Siostry wartościowej kinematografii ciekawy, jako że dotyczy naszego
Faustyny Kowalskiej,
Jako Rycerze Kolumba możemy narodu. Film można zobaczyć również
on-line
na
stronie
- 7 października – Najświętszej być dumni, że nasza organizacja anwww.proroctwo.com.pl
gażuje się w rozwój wartościowej kiMaryi Panny Różańcowej,
nematografii. Nasi bracia współtwoZachęcamy wszystkie rady do
- 11 października – Św. Jana XXIII, rzyli dwa ważne filmy. Pierwszy –
promowania wartościowych filmów.
- 14 października – Dzień Eduka- „Oblicza miłosierdzia”, który opowia- Pomocą w tym może być ukazująca
da o św. siostrze Faustynie, kulcie się czasem w „Zbroi” - „Filmoteka
cji Narodowej,
Bożego Miłosierdzia i roli Jana Pawła Rycerska”.
- 16 października – Karol Wojtyła II w jego rozprzestrzenianiu – został
wybrany papieżem (1978),
wyprodukowany przez Rycerzy KoTomasz Szymczak
- 18 października – Św. Łukasza lumba oraz Zgromadzenie Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia. Drugi – Dyrektor ds. Społeczności Lokalnej
Ewangelisty,
nych, zawodowych i oczywiście rycerskich. Cieszy fakt, że mimo wakacji
coraz więcej Rad lokalnych kontynuuje swoją działalność również w tym
„gorącym” okresie. Jej efektem,
w wymiarze członkowskim, było kilka
Ceremonii Przyjęć przeprowadzonych
w lipcu i sierpniu oraz przyjęcie 30
nowych Rycerzy Kolumba.
Dla większości z nas zakończył się
już zasłużony okres wakacyjnego odpoczynku.
Pełni
energii,
z „doładowanymi bateriami” wracamy do naszych obowiązków rodzin-

www.RycerzeKolumba.com

Cieszy każdy wzrost członkostwa,
które dla kondycji Rady jest tak samo
ważne jak działalność programowa.
Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że
wzrost członkostwa determinuje
większe możliwości prowadzenia
działalności programowej – i odwrot-

nie. Oczywiście członkostwo to nie
tylko nowi członkowie. To także
utrzymanie członkostwa, o które powinniśmy dbać już od momentu przyjęcia do Rady nowego członka.
Wszystkie te działania mogą zapewnić rozwój i stabilne funkcjonowanie
Rady. Pomocą w osiągnięciu tego
celu będzie szczegółowe zaplanowanie działań Rady zarówno w obszarze
programowym jak i członkowskim.
Wrzesień to właściwie ostatni moment na doprecyzowanie w Radzie
lokalnej takiego rocznego planu. Zachęcam, aby w planach tych uwzględ-
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nić m.in. harmonogram miesięcznych Sprawozdawczego nt. Bratniej DziaNagrodę im. Kolumba uzyskały
Ceremonii Przyjęć.
łalności (Formularz nr 1728).
następujące Rady: 14000, 14566,
15015, 15216, 15239, 15249, 15391,
Jednym z celów członkowskich
Wysłanie przed dniem 30 czerwca
15415, 15523, 15622, 15672, 16165,
w Roku Bratnim 2018/2019 w jurys- (2019 r.) Wniosku o Uczestnictwo w
16259, 16262, 16385.
dykcji polskiej jest, aby każda Rada Konkursie o Nagrodę im. Kolumba
lokalna na koniec tego roku brat- (Formularz nr SP-7).
Nagrodę im. Ks. McGivney’a
niego otrzymała Nagrodę Najwyuzyskały następujące Rady: 15561,
Spełnienie wymagań konkursu
bitniejszej Rady. Jej otrzymanie
15652, 15708, 15726, 15759, 15856,
o Nagrodę im. Ks. McGivney’a:
uwarunkowane jest m.in. realizacją
16640, 16642, 16708, 16709.
określonych działań programowych
Wysłanie przed dniem 1 sierpnia
Uroczyste wręczenie tych nagród
oraz uzyskaniem wymaganego wzro- (2018 r.) Formularza Zgłoszenia Perodbędzie się 6 października podczas
stu członkostwa. Cel ten jest w zasię- sonelu
Programu
Działalności
dorocznej Rodzinnej Pielgrzymki Rygu każdej Rady. Wystarczy tylko, aby (Formularz nr 365).
cerzy Kolumba na Jasną Górę.
każda Rada lokalna, w każdym
Osiągnięcie wymaganych wynimiesiącu, przyjęła jednego noweJasna Góra od wieków jest duchoków w odniesieniu do wzrostu człongo Rycerza. Zachęcam funkcjonariuwą stolicą Polski. To na niej, przy
kostwa (nie jest wymagane wypełnieszy i członków wszystkich Rad do
Matce Bożej Częstochowskiej, gronie formularza zgłoszeniowego).
podjęcia tego wysiłku, który w dłużmadził się naród, by zawierzać jej
szej perspektywie zapewni Radzie
Dodatkowo Rada, która spełnia swoją przyszłość. W przededniu setrozwój i stabilne jej funkcjonowanie. ww. wymagania nie może być zawie- nej rocznicy odzyskania przez Polskę
szona z tytułu uchylenia się od płat- Niepodległości, Rycerze Kolumba
Wymagania, jakie Rada musi spełności Per Capita.
stawią się wraz ze swoimi Rodzinami
nić, aby otrzymać Nagrodę Najwyna Jasnej Górze, aby w tym jakże ważbitniejszej Rady są następujące:
Jest mi niezmiernie miło poinfornym dla Polski czasie zawierzyć siebie
mować, że za Rok Bratni 2017/2018
Spełnienie wymagań konkursu
i swoje Rodziny Matce Bożej wyponagrodzonych zostało 61 rad loo Nagrodę im. Kolumba:
wiadając słowa Apelu Jasnogórskiego:
kalnych. I tak:
„Maryjo, Królowo Polski, jestem przy
Wysłanie przed dniem 1 sierpnia
Nagrodę Najwybitniejszej Rady Tobie, pamiętam! Maryjo, Królowo
(2018 r.) Formularza Zgłoszenia Peruzyskały następujące Rady: 14001, Polski, jestem przy Tobie, czuwam!”.
sonelu
Programu
Działalności
14004, 14023, 14955, 15128, 15142,
(Formularz nr 365). Nowe Rady zało15160, 15195, 15267, 15268, 15279,
żone po dniu 1 lipca nie są zobowiąza15588, 15915, 15940, 16038, 16300, Vivat Jezus!
ne do składania formularza nr 365.
16380, 16462, 16483, 16727, 16766, Jacek Pisz
Wysłanie przed dniem 31 stycznia 15649, 16014, 16100, 16128, 16181, Dyrektor ds. Członkostwa
(2019 r.) Dorocznego Formularza 16266, 16405, 16964, 15117, 15299, Zakonu Rycerzy Kolumba
15416, 15527, 15631, 15820, 16031.
w Polsce

Historyczne tło
powstania Zakonu Rycerzy Kolumba
O tym, że Zakon Rycerzy Kolumba
powstał w 1882 r., wie każdy członek
naszego Zakonu. Natomiast nieliczni
z nas zadają sobie pytanie, co się
działo przed prawie 140 laty na świecie i na ziemiach polskich w okresie,
kiedy ks. M. McGivney tworzył model
przyszłego Zakonu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

- Alexander Graham Bell przepro- W 400. rocznicę śmierci prochy
wadził przy użyciu swego fototelefo- Jana Długosza zostały przeniesione
nu pierwszą w świecie bezprzewodo- do nowo powstałej Krypty Zasłużową transmisję telefoniczną.
nych na Skałce w Krakowie.

- Rząd francuski ogłosił dzień 14
- Dr Ludwik Rydygier dokonał
lipca świętem narodowym.
pierwszego w Polsce zabiegu wycięcia odźwiernika z powodu raka żołąd- W Kolonii zakończono budowę
ka.
katedry (rozpoczętą w 1248).
- W Krakowie obradował pierwszy
W roku 1880 r. papież Leon XIII
W tym samym roku na ziemiach
zjazd historyków polskich, zorganizoopublikował w Watykanie encyklikę polskich, po dwuletnich zmaganiach
wany przez Akademię Umiejętności.
Arcanum divinae sapientiae.
z władzami niemieckimi o pozwolenie
na ustawienie, w Poznaniu poświęco- Na Śnieżce rozpoczęto systema- W Filadelfii został założony
no Złoty Krzyż (krzyż chwaliszewski). tyczne obserwacje meteorologiczne.
Związek Narodowy Polski, jedna
z najstarszych organizacji polonijnych
- We Lwowie uruchomiono konną
W roku 1881 car Rosji Aleksander II
w USA.
komunikację tramwajową.
Romanow zginął w wyniku zamachu
bombowego przeprowadzonego na

www.RycerzeKolumba.com
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Newskim Prospekcie w Petersburgu, dokonał polski chirurg dr Ludwik Ryprzez działacza Narodnej Woli Polaka dygier.
Ignacego Hryniewieckiego, który
- Papież Leon XIII odtajnił Archirównież poniósł śmierć.
wum Watykańskie.
- Rumunia została ogłoszona moNa ziemiach polskich znajdujących
narchią, pierwszym królem został
się pod zaborami, w Warszawie poKarol I.
wstała Kasa im. Józefa Mianowskiego
- W amerykańskim magazynie – Fundacja Popierania Nauki oraz
satyrycznym „Puck” pojawiły się otwarto Teatr Nowy.
pierwsze emotikony.
- W Krakowie powstało Koło Geo- W Groß-Lichterfelde (wówczas grafów Uniwersytetu Jagiellońskiego
miasteczko na przedmieściach Berli- – najstarsza w Polsce geograficzna
na, dziś dzielnica Berlina) Werner von organizacja studencka.
Siemens oddał do użytku pierwszą
- W Warszawie, podczas trwającej
linię tramwaju elektrycznego.
w kościele św. Krzyża mszy św. wy- W USA założono Amerykański buchła panika, spowodowana fałszyCzerwony Krzyż.
wym alarmem pożarowym, w wyniku
której zostało zadeptanych 20 osób.
- Sudański kaznodzieja MuhamPlotka o wywołaniu alarmu przez
mad Ahmad Ibn Abd Allah, przybrał
przyłapanego na kradzieży kieszonsamowolnie tytuł Mahdiego i wzniecił
kowej Żyda doprowadziła do pogropierwsze w Afryce zakończone sukcemu, w którym zginęły 2 osoby, 24
sem powstanie przeciwko europejzostały ranne, a około 10 tys. Żydów
skim kolonizatorom.
poniosło znaczne straty finansowe.
- W Watykanie papież Leon XIII
- W Brzączkowicach urodził się
wydał encyklikę Diuturnum illud
August Hlond, kardynał, prymas Polo pochodzeniu władzy cywilnej.
ski w latach 1926 – 1948.
- Na waszyngtońskim dworcu koW roku 1882 Robert Koch ogłosił
lejowym adwokat Charles J. Guiteau
w Berlinie wyodrębnienie bakterii
śmiertelnie postrzelił Jamesa Garfielprątka odpowiedzialnego za gruźlicę.
da, dwudziestego prezydenta Stanów
Zjednoczonych.
-29 marca – w USA zarejestrowano Zakon Rycerzy Kolumba.
- Pod datą 2 października 1881 r.
kroniki
światowe
zanotowały
Na przedmieściach Berlina Werner
– w amerykańskim New Haven zało- von Siemens zaprezentował publiczżono największą na świecie katolicką nie pierwszy na świecie trolejbus
organizację świecką o charakterze Elektromote.
charytatywnym, Zakon Rycerzy Ko- W Nowym Jorku po raz pierwszy
lumba.
ozdobiono drzewko lampkami elek- Pierwszy na świecie zabieg re- trycznymi.
sekcji żołądka z powodu owrzodzenia

- Powstała nowa dyscyplina sportu – judo.
Rok 1882 to obchody 500-lecia
sprowadzenia na Jasną Górę cudownego obrazu Matki Bożej. Obchody
zgromadziły 300 tys. wiernych ze
wszystkich trzech zaborów. Był to
symbol zjednoczenia ziem polskich.
- W Warszawie, z inicjatywy Ludwika Waryńskiego, powstała Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat
- pierwsza polska partia robotnicza.
- We Lwowie Jan Matejko podarował Narodowi swój nowy obraz „Hołd
pruski”, z przeznaczeniem do mającego powstać na Wawelu muzeum.
- W Krakowie oddano do użytku
linię konnej kolei żelaznej zwanej
tramwajem.
- W Warszawie przed bazyliką
Świętego Krzyża ustawiono brązową
figurę Chrystusa dźwigającego krzyż.
- Zmarł Ignacy Łukasiewicz – farmaceuta, pionier przemysłu naftowego w Europie, wynalazca lampy naftowej.
- Urodził się Ignacy Kozielewski,
dziennikarz, organizator ruchu skautowego, autor tekstu, „Wszystko, co
nasze”, który później stał się hymnem
polskiego harcerstwa.
Oto kilka zaledwie wydarzeń
w kraju i na świecie, które miały miejsce w okresie poprzedzającym powstanie zakonu Rycerzy Kolumba
i krótko po tym fakcie.

Janusz Palczewski

Wojna cywilizacji - wstęp
Odmienne etyki mogą tylko przeszkadzać sobie wzajemnie, bo jakżeż
złączyć do wspólnego mianownika
ludzi, z których jedni uważają za dobro to właśnie, w czym inni współobywatele upatrują zło? Toteż aż wre
koło nas od anarchii etycznej.
[...] Czas zastanowić się, do której
też Polska właściwie należy cywilizacji
i jakiej mamy trzymać się etyki? Inaczej grozi nam stan cywilizacyjny
www.RycerzeKolumba.com

i bezetyczny (prof. Feliks Koneczny, się niemal wyłącznie w sferze ideoloHarmider etyk)
gii.
Jakże aktualnie brzmią dziś słowa
polskiego geniusza sprzed prawie stu
lat! Kryzys tożsamości i wartości, kryzys demograficzny i kulturowy to
tylko niektóre z groźnych skutków
opisywanej przez niego wojny cywilizacji. Wojny, która przez tysiące lat
odbywała się głównie na polach bitew, lecz w naszych czasach rozgrywa

Bitwa o rodzinę
Dziś wojna cywilizacji weszła
w fazę, o której pisał św. Jan Paweł II
– bitwy o rodzinę. O jej istotę i rozumienie. W cywilizacji łacińskiej to rodzina jest fundamentalnym i najważniejszym nośnikiem wartości cywili-
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zacyjnych. Jeżeli uda się zniszczyć
tradycyjne pojęcie rodziny, cywilizacja
łacińska przestanie istnieć.
Walka z rodziną odbywa się na
wiele sposobów, które obserwujemy
na co dzień. Wiele z nich dotyka bezpośrednio dzieci. Zachęcanie do egoizmu i nieograniczonej konsumpcji,
relatywizacja pojęć, promowanie ideologii gender i seksualizacji, obniżanie
poczucia własnej wartości, osłabianie
więzi rodzinnych, uzależnianie od Internetu i komórek – to zaledwie niektóre z nich. Zapewne każdy z nas
jest ich świadom.

„Moja rodzina jest silna
– dbam o nią tak, jak należy!”
I może to być najprawdziwsza
prawda. Możesz robić, co w Twojej
mocy, aby rozwijać wartości chrześcijańskie w rodzinie i w swoich dzieciach, być częścią ich życia, wspierać
je i pomagać im. W pewnym momencie dotarło jednak do mnie, że niezależnie od naszych wysiłków, jest nas
tylko dwoje (moja żona i ja) przeciw...
setkom ludzi, opowiadającym własne
atrakcyjne historie naszym dzieciom
każdego dnia. Youtuberzy, celebryci
telewizyjni, blogerzy, specjaliści reklamy, nauczyciele, koledzy i wielu innych. Mogłoby to być nawet z pożytkiem, gdyby ich opowieści były zgodne z naszymi i dostarczały tego samego przekazu dotyczącego wiary,
wartości i natury świata. Tak jednak
nie jest.

Zagadka, która otworzyła
mi oczy
Wszystko to powoduje zamieszanie w naszych rodzinach – w każdym
aspekcie codziennego życia. Możesz
pomyśleć – „Nie, mojej rodziny to nie
dotyczy”. Myślałem podobnie do momentu, w którym natknąłem się na
niewinną zagadkę w pewnej starej
książce. Oto ona:
„Jeżeli uzgodnimy, że ogon to
również noga – ile nóg ma koń?”
Zastanów się przez chwilę nad
odpowiedzią.
Przez 15 lat miałem okazję zadać
to pytanie setki razy podczas rozmaitych spotkań i wystąpień. Niewesoły
wniosek jest jeden – spaczenie pojęć
jest faktem! Dlaczego? Za każdym
razem uczestnicy dzielili się na dwie
grupy – jedna odpowiadała, że
„5 nóg”, a druga – że „4 nogi”. Moja
prośba o podanie wytłumaczenia
prowadziła za każdym razem do gorącej dyskusji, którą kończyłem odpowiedzią starego profesora logiki,
autora zagadki:
„Moi drodzy” – zwykł mawiać
profesor – „niezależnie od tego, jak
się umówimy, koń ma cztery nogi!”

Cel tej zagadki to ukazanie, że ideologia relatywizmu rozprzestrzenia
się i wielu z nas, nawet nieświadomie,
również jest nią ‘zakażonych’. Wypróbuj tę zagadkę w swojej rodzinie lub
w gronie znajomych i sam się przekonaj. Nikt dziś nie jest całkowicie wolny od takich ‘infekcji antycywilizacyjnych’. Mówiąc szczerze – gdy
wiele lat temu odpowiadałem po raz
Chaos pojęć i wartości
Dzisiejszy świat dostarcza chaosu. pierwszy, odpowiedziałem „5 nóg!”.
Promuje anty-wartości, wyśmiewa
Przy okazji tej zagadki olśniła
wiarę chrześcijańską, pojęcia cnót mnie myśl – jak zatem mamy się poi grzechów. Ostatnich 20 lat jest okre- rozumieć w naprawdę trudnych i posem niespotykanej wcześniej, miesza- ważnych kwestiach, jeżeli nie jestejącej w głowach propagandy dostar- śmy w stanie zgodzić się co do tego,
czanej bezpośrednio i wygodnie przez ile nóg ma koń.
telewizję czy Internet. Czy nam się to
Wypaczanie prawdziwej natury
podoba, czy też nie, cały ten przekaz
dwuwartościowej
logiki
ma dotrzeć do naszych dzieci. I docie- świata,
ra - wielokrotnie, każdego dnia. Ro- (prawda/fałsz), zasad wypracowadzice są zastępowani przez fałszy- nych przez cywilizację łacińską prowych idoli promujących swoje własne wadzi do deformacji wszystkich elezestawy „wartości”. Co gorsze, tak mentów naszego codziennego życia.
zmasowana propaganda wpływa Wpływa to nie tylko na naszą wiarę,
ale również na nasze obowiązki, dziarównież na samych rodziców!
łania, sposób rozmawiania, planowa-

www.RycerzeKolumba.com

nie... dosłownie – na wszystko! Ten
chaos osłabia nasze rodziny, wywołuje konflikty i uniemożliwia ich konstruktywne rozwiązywanie. Poszczególni członkowie rodziny nie dzielą
już tego samego zestawu wartości.
Możemy być przy tym pewni, że ta
inwazja propagandy nie skończy się,
będzie ponawiana i nasilana z wykorzystaniem atrakcyjnych i przekonujących metod, narzędzi i kanałów.

Czy możemy się temu
skutecznie przeciwstawić?
Nie tylko możemy – jako katolicy
jesteśmy do tego wręcz zobowiązani.
Troska o naszą cywilizację – cywilizację łacińską – nakłada szczególnie na
nas, rodziców, szereg wyjątkowych
odpowiedzialności. Podejmujemy się
ich nie dlatego, że MUSIMY, lecz dlatego, że CHCEMY. Zależy nam, aby
ważne dla nas wartości i zasady były
obecne w naszych rodzinach oraz
w otaczającej nas rzeczywistości.
Tylko w pełni uformowana i spójna tożsamość łacińska umożliwia bycie odpowiedzialnym rodzicem, a dalej – obywatelem. Tylko kompletne
i regularne doskonalenie – ducha,
umysłu i ciała – daje możliwość podejmowania obowiązków i skutecznego ich wypełniania. To rzeczywiście
trudne wyzwania. W dodatku na całe
życie. Pamiętajmy zatem, że: [...] od-

powiedzialność, największy ciężar, ale
też najobfitsze źródło przyjemności
najbardziej męskich i najszlachetniejszych (prof. Feliks Koneczny, Harmider etyk)
Jeżeli jednak chcemy podjąć się
tego wyzwania i znajdziemy siły
wśród codziennego zabiegania, to
musimy mieć pewność co do tego,
jakie są wartości i zasady cywilizacji
łacińskiej. Które z promowanych dziś
idei są z nią zgodne, a które nie.
Wreszcie, jakie ciążą na nas odpowiedzialności.
Czas zatem odzyskać utraconą
wiedzę cywilizacyjną, by móc się o nią
skutecznie upomnieć oraz korzystać
z niej na co dzień dla dobra naszych
rodzin!

Prawda was wyzwoli!
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I dlatego wszystko zaczyna się od
pojęcia ‘prawdy’. Prawdy zakorzenionej w słowach Jezusa Chrystusa, koncepcji cywilizacji łacińskiej i definicji
przez nią dostarczanych. Odwołując
się do tej prawdy, jest tylko jedna
prawdziwa odpowiedź na wcześniejszą zagadkę i jest nią odpowiedź
‘4 nogi’. Nie można ‘negocjować’
prawdy, fakty nie mogą być
‘uzgadniane’ – prawda może być jedynie odkrywana, a fakty – obserwowane. Taka jest katolicka wizja rzeczywistości!
Niestety, wielokrotnie spotykałem
katolików uparcie zaprzeczających tej
odpowiedzi słowami „przecież się
umówiliśmy!”. Tak powstaje rzeczywistość, w której wszystko może być

przedmiotem ‘umowy’ – ślimak staje publicznej wymaga jednak czegoś
się rybą, marchewka – owocem... to więcej. Niezbędne jest środowisko
są przecież ‘fakty’ w Unii Europejskiej! osób działających w sposób skuteczny i zdeterminowany. Rycerze KoPrawda
jest
fundamentem
lumba powinni, według mnie, stano„pięciomianu bytu”, koncepcji prof.
wić jądro tego środowiska. W obliczu
Konecznego pozwalającej zrozumieć
kryzysu rodziny oraz męskiej tożsazasady obowiązujące w dowolnej cymości dramatycznie potrzeba prawwilizacji i porównywać je ze sobą. Podziwych mężczyzn dających przykład
zostałe cztery pojęcia oraz najważswoimi czynami, chroniących własną
niejsze elementy tworzące koncepcję
rodzinę i wspólnotę. Ideał rycerstwa,
cywilizacji łacińskiej przedstawię
który powstał prawie tysiąc lat temu,
w kolejnych artykułach.
nie stracił nic ze swej aktualności.
Gdybym miał wskazać czasy szczególnie wymagające rycerzy broniąSkuteczność i determinacja
cych prawdy i dających przykład
we wspólnym działaniu
wierności prawdziwym ideałom, to
Świadoma i odpowiedzialna obro- byłyby to właśnie czasy dzisiejsze.
na cywilizacji łacińskiej w przestrzeni

Jacek Małkowski
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