Działalność Rycerzy nie wynika z wiary
pokładanej w nich przez innych ludzi.
Wynika z wiary i przekonań
samych Rycerzy.

Łącząc się w wierze.
Łącząc wysiłki dla przyszłości.

W dzisiejszych czasach Rycerze Kolumba to
największa na całym świecie katolicka organizacja
służebna. Jednak nasze sukcesy nie sprawiły, że
spoczęliśmy na laurach. Co więcej – jesteśmy
niestrudzeni w poszukiwaniu nowego pokolenia
Rycerzy – mężczyzn o niezłomnym charakterze i
przekonaniach, którzy kierują się wiarą i sumieniem
w bezinteresownej służbie swoim rodzinom,
Kościołowi, oraz społecznościom.
Jako Rycerz możesz zmienić świat poprzez
niezachwianą wiarę i niesłabnące więzi braterskie.
Wiemy, że każdy z nas może zmienić świat – dokonał
już tego jeden Człowiek.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat
przystąpienia do Zakonu, skontaktuj się z najbliższą
radą lokalną lub zadzwoń do Rady Najwyższej, nr
tel. 1-203-752-4734.

www.kofc.org

1 COLUMBUS PLAZA



NEW HAVEN, CT



06510-3326

1-203-752-4734 lub www.kofc.org
4497-PL 1/05

®

Siła wiary może być niezmierzona,
Jednak działania Rycerzy posiadają
konkretny wymiar.

Solidne podstawy rozwijają silne
zaangażowanie.

Jesteśmy Rycerzami. Jesteśmy zaangażowani w
działania zgodne z naszą wiarą i pomaganie innym.
Jesteśmy Rycerzami, których oddanie służbie
Kościołowi zakorzenione jest w skromnych
początkach naszego Zakonu. Gdy Ojciec
Michael J. McGivney zaprosił kilku parafian
na zebranie w piwnicy kościoła pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny w
New Haven w stanie Connecticut miał nadzieję
na zjednoczenie mężczyzn w wierze i zapewnienie
środków do życia katolickim rodzinom w czasach
potrzeby. Do Zakonu kierującego się czterema
podstawowymi doktrynami: miłosierdziem, jednością,
braterstwem oraz patriotyzmem wkrótce zaczęli
przyłączać się inni mężczyźni z katolickiej
społeczności. Pomogli oni w stworzeniu podstaw,
które umożliwiły rozkwit Zakonu.

Przedsięwziąwszy misję szerzenia Bożego przesłania
wiary i miłości, jesteśmy zjednoczeni z Kościołem.
Nasze przekonania w wieloraki sposób umacniają nas
do stawania w obronie wartości moralnych i religijnych.
Ponadto Rycerze Kolumba zachęcają w sposób
aktywny i promuję ideę powołań religijnych poprzez
zapewnianie wsparcia finansowego dla tych, którzy
obierają drogę kapłańską i duchowną. Zdajemy sobie
sprawę, że poprzez świadome poparcie udzielane
lokalnym parafiom oraz zachęcanie młodych ludzi do
rozważenia drogi kapłaństwa i życia religijnego,
umacniamy także naszą własną wiarę.
Rycerze i Kościół katolicki wspólnie dokładają starań o
obronę życia ludzkiego. W naszych wysiłkach
ukierunkowanych na poparcie wszystkich kwestii życia
corocznie uczestniczymy w „Marszu życia”organizowanym
w Waszyngtonie, a także jesteśmy gospodarzami forów
edukacyjnych. Poprzez takie działania członkowie
Zakonu Kolumba zdołali odmienić los niezmierzonej
liczby ludzkich istnień.

Pielęgnowanie wiary, która
prowadzi nasze rodziny.

Nasza wiara jest dla nas fundamentem. Zaangażowani
we wzrost i dobre czyny Kościoła katolickiego Rycerze
Kolumba dostarczają katolickim rodzinom wiele okazji
do ukazania swojej aktywności i wiary poprzez rodzinne
modlitwy, ceremonie eucharystyczne oraz programy
różańcowe. Staramy się zachęcać osoby świeckie do
brania udziału w życiu Kościoła, podejmując funkcje w
zarządach komitetów parafialnych, jako lektorzy i
odźwierni. Pracując ramię w ramię z innymi w służbie
Boga sprawiamy, że nasze społeczności wiernych a także
nasze lokalne społeczności prosperują.
Rycerze Kolumba to aktywna organizacja ochotnicza,
która otwiera nasze oczy i serca na potrzeby innych i
generuje tak bardzo poszukiwane fundusze
pozwalające na finansowanie różnorodnych inicjatyw
charytatywnych, łącznie ze wsparciem udzielanym
lokalnym parafiom, renowacjami kościołów i budową
szkół i seminariów katolickich. Nasi członkowie
przepracowali miliony godzin jako wolontariusze i
zebrali ponad miliard dolarów – wszystko to uczynione
zostało z chęci służenia ludności.

