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WIELKOŚĆ CZŁOWIEKA NIE
ZAWSZE JEST OKREŚLANA
PRZEZ TO, CO ZROBIŁ, ALE
PRZEZ TO, CO MOŻE ZROBIĆ.

Jako Rycerz możesz kontynuować wspaniałe

osiągnięcia niezwykłej organizacji. Jest to organizacja,

w której ceni się poszczególnych członków i ich

zaangażowanie w sprawy wspólnoty. Jest to okazja

jedyna w swoim rodzaju – członkowie Zakonu i ich

rodziny otrzymują konkretne nagrody.

Jednak największą nagrodą spośród wszystkich

oferowanych przez Rycerstwo jest przynależność do

trwałej struktury organizacyjnej, przy pomocy której

możesz zmieniać świat poprzez swoją służbę,

determinację oraz przede wszystkim poprzez

niesłabnące więzi wspólnotowe.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące

członkostwa w Zakonie Rycerzy Kolumba skontaktuj

się z najbliższą radą lokalną lub zadzwoń do Rady

Najwyższej, nr tel. 1-203-752-4734.

www.kofc.org

NIE PYTAMY, CZY JEDEN CZŁOWIEK
MOŻE COŚ ZMIENIĆ.

PYTAMY, CZY TY JESTEŚ TYM
CZŁOWIEKIEM.
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WITAMY WŚRÓD

RYCERZY KOLUMBA

JAKO RYCERZE NIE

ZMIENIAMY ŚWIATA

DLATEGO, ŻE MOŻEMY.

ZMIENIAMY ŚWIAT

DLATEGO, ŻE MUSIMY.

Umiejętność podejmowania działań w imieniu innych.
Mądrość pozwalająca na wyciągnięcie nauki z naszych
czynów. Odwaga na naprawianie tego, co jest złe. To
właśnie te aspekty, poza wieloma innymi, określają
człowieczeństwo. A także naszą organizację.

Zakon Rycerzy Kolumba został stworzony, aby
zjednoczyć ludzi w wierze oraz świadczyć pomoc
innym w czasie potrzeby. Od momentu założenia
Zakon przekształcił się w imponującą organizację
służebną, skupiającą prawie 1.7 miliona członków na
całym świecie. Są to ludzie, którzy zebrali ponad
miliard dolarów na cele charytatywne. Nasze nadzieje
i marzenia na przyszłość są jeszcze większe, podobnie
jak rosnące potrzeby, które staramy się zaspokajać.

Dzisiaj poszukujemy nowego pokolenia Rycerzy –
młodych ludzi z charakterem i silnymi przekonaniami,
którzy kierują się wiarą i sumieniem i którzy pragną
dokonać naprawdę znaczących czynów. Poszukujemy
mężczyzn, którzy gotowi są na objęcie funkcji
przywódców wśród swojej wspólnoty. Poszukujemy
mężczyzn, którzy są gotowi stać się Rycerzami.

Rycerze Kolumba to organizacja umocniona przez

swoje przeszłe doświadczenia oraz skoncentrowana

na przyszłych celach. Poprzez wspieranie lokalnych

programów sportowych, sponsorowanie imprez, lub

organizację zajęć rodzinnych Rycerze stają się

cennymi wzorcami osobowymi dla innych

mężczyzn ze społeczności katolickich a także

mentorami dla dzieci.

Pięć obszarów działalności Rycerzy, czyli wiara,

społeczność, rodzina, młodzież oraz wspólnota

oferuje wielorakie możliwości rozwoju. W taki

sposób Rycerz może zmieniać świat i otrzymywać

największe - i zarazem najbardziej osobiste - nagrody.

GDY RYCERZ DZIAŁA BEZINTERESOWNIE
DZIAŁA W IMIENIU ŚWIATA.

POPRZEZ BRATERSTWO KAŻDY CZŁONEK UCZY SIĘ, JAK STAĆ SIĘ
LEPSZYM CZŁOWIEKIEM, LEPSZYM MĘŻEM I LEPSZYM OJCEM.

Po raz kolejny Rycerze udowodnili, że poprzez

wspólne działanie indywidualne wysiłki o poprawę

społeczności są spotęgowane. Jako ludzie wiary

Rycerze zobowiązani są do zmieniania świata poprzez

pomoc innym, a w szczególności ubogim i

niepełnosprawnym.

Dzisiaj Rycerze to prężna organizacja, która

wypowiada się w obronie wartości religijnych i

moralnych oraz przeciwko lękom i obojętności.

Wystarczy zdać sobie sprawę, że poprzez służbę i

niezawodne więzy braterskie jeden człowiek może

zmienić świat.

MĘŻCZYZNA, KTÓRY JEST Z

NAMI NIGDY NIE JEST SAM.

WIARA, JAKĄ POKŁADAMY W NASZYCH BRACIACH
JEST TAK WIELKA JAK WIARA W SAMYCH SIEBIE.


