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DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ.

pokolenia

ORGANIZACJA STWORZONA

PRZEZ PRZESZŁE

Dzisiaj poszukujemy następnego pokolenia Rycerzy –
mężczyzn z charakterem i niezłomnymi przekonaniami,
którzy kierują się zarówno wiarą jak i sumieniem
dokonując naprawdę znaczących czynów. Korzyści dla
członków są bardzo różnorodne.

Jednak biorąc pod uwagę niezliczone korzyści związane
z członkostwem w Zakonie, najprawdopodobniej
najbardziej satysfakcjonująca jest świadomość, że jako
Rycerz możesz zmieniać świat. Możesz zmieniać świat
poprzez bohaterską służbę, poprzez płynącą z głębi
serca wytrwałość, a przede wszystkim poprzez
niesłabnące więzi braterskie.

na zmienianie świata

NASZE SIŁY POŚWIĘCAMY

I BUDOWANIE PRZYSZŁOŚCI.

Poprzez pięć głównych obszarów działalności - wiarę,
wspólnotę, rodzinę, młodzież oraz braterstwo - Rycerze
Kolumba starają się zmieniać świat.

Nasza wiara stanowi naszą opokę. Jesteśmy oddani
służbie Kościołowi katolickiemu i inicjowanym przez
Kościół działaniom; wspieramy zasięg religii i
promujemy powołania do stanu duchownego, dążąc do
umocnienia wiary, która nas łączy.

Nasze oddanie rodzinie i społeczności dorównuje
naszemu oddaniu wierze. Podejmujemy działania
mające na celu zacieśnianie więzi rodzinnych i
wspólnotowych. Poprzez sponsorowanie Giermków
Kolumba (oficjalna organizacja młodzieżowa Zakonu),
przewodzenie działaniom pro-rodzinnym, wspieranie
imprez wspólnotowych, Rycerze stają się cennymi
wzorcami osobowymi dla innych mężczyzn oraz
mentorami dla dzieci.

Rycerze Kolumba udowodnili po raz kolejny, że poprzez
braterstwo, pomoc którą ofiarujemy potrzebującym,
naszym rodzinom i naszym społecznościom jest
spotęgowana.

Nasza organizacja jest zupełnie wyjątkowa: liczy

prawie 1,7 miliona członków na całym świecie.

Jest to organizacja, która od chwili powstania w

roku 1882 stanowiła ucieleśnienie ludzkiej

bezinteresowności, organizując pomoc w

przezwyciężaniu przeciwności losu na całym

świecie.

Jesteśmy ludźmi wiary. Kierujemy się nie tylko

wiarą w Boga i Kościół katolicki, ale także wiarą

w naszych braci i wiarą w siebie samych.

Jesteśmy Rycerzami Kolumba. Wierzymy, że

człowiek określany jest przez swoje czyny jako

naśladowca Boga i jako przywódca swojej

wspólnoty. Wierzymy, że mężczyzna staje się kimś

więcej jak nosi tytuł Rycerza.

Witamy

RYCERZY KOLUMBA

WŚRÓD

Aby uzyskać więcej informacji jak zostać Rycerzem
skontaktuj się z radą lokalną lub zadzwoń do Rady
Najwyższej, nr telefonu 1-203-752-4734. Możesz także
odwiedzić naszą stronę internetową: www.kofc.org.


