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Witamy
Witamy w Zakonie Rycerzy Kolumba, najliczniejszej na

świecie pro-rodzinnej organizacji katolików świeckich. Podobnie
jak przodkowie Rycerzy ponad sto lat temu, tak i współcześni
Rycerze oraz ich rodziny stoją ramię w ramię i udzielają sobie
wzajemnej pomocy. Poprzez miłosierdzie oraz przykład
własnego życia Rycerze służą wszystkim jako świadkowie
ewangelicznej Dobrej Nowiny.

Mimo, iż Zakon jest organizacją odnoszącą znaczące
sukcesy na scenie lokalnej, zasięg jego działalności oraz rola,
jaką odgrywa na scenie międzynarodowej często zaskakują
ludzi. Ze zdziwieniem przyjmują również informacje, że w roku
2009 Rycerze z całego świata połączyli swoje wysiłki i spędzili
ponad 68 milionów godzin pracując jako wolontariusze oraz że
przekazali ponad 151 milionów dolarów amerykańskich na
działalność organizacji i programów katolickich, charytatywnych
i społecznych. Podane wyżej wyniki stanowią rekordowe
wysokości w obu wymienionych kategoriach poczynając od roku
1997, kiedy zaczęto prowadzić takie statystyki. 

Ostatnio Rycerze Kolumba przekazali kwoty trzech tysięcy
dolarów każdej z rodzin strażaków, funkcjonariuszy ochrony
porządku publicznego oraz innych pracowników służb
ratowniczych, którzy stracili życie podczas ataku
terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku. Środki
finansowe na ten cel zgromadzono w ramach Funduszu
Bohaterów, którego wysokość sięga 1,3 miliona dolarów. Pomoc
przydzielono natychmiast - pierwszy czek został doręczony
osobiście już kilka dni po tragedii - nie zważając na wyznanie lub
członkostwo w Zakonie. 

W następstwie tej tragedii Zakon ustanowił coroczną
„Niebieską Mszę", poświęconą pamięci funkcjonariuszy ochrony
porządku publicznego, strażaków i pracowników służb
ratowniczych -  „Bohaterów Dnia Powszedniego", którzy
ryzykują własne życie służąc społeczeństwu.
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Przykłady codziennej działalności Rycerzy można mnożyć.
Zakon finansuje łącza satelitarne pozwalające na transmisję na
cały świat orędzi oraz mszy papieskich, szczególnie w czasie
świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Rycerze pokryli koszt
odnowienia fasady Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie. Zakon
wziął na swoje barki finansowanie renowacji przedsionka
Bazyliki, będącego dziełem Carlo Maderno, a prowadzącego do
Świętych Drzwi, otwieranych przez papieża z okazji obchodów
roku jubiluszowego – ostatnio w roku 2000, w którym
chrześcijaństwo przestąpiło próg trzeciego tysiąclecia. 

Ojciec Święty otrzymuje coroczną ofiarę od Zakonu, którą
przeznacza na własne cele charytatywne. Ofiara ta pochodzi z
odsetek narosłych z Funduszu Vicarius Christi (Namiestnik
Chrystusa), którego całkowita wartość wynosi dwadzieścia
milionów dolarów. Zakon co roku przekazuje odsetki papieżowi.
Od roku 1982, czyli od ustanowienia Funduszu w trakcie
pontyfikatu Jana Pawła II, Jego Świątobliwość Jan Paweł II
otrzymał trzydzieści milionów dolarów.

Światowe Dni Młodzieży, ustanowione przez Ojca Świętego co
dwa lub trzy lata od 1987 roku korzystają ze znacznego wsparcia
finansowego oraz udziału Zakonu. Podczas Światowych Dni
Młodzieży w Toronto w roku 2002 Miejsce Pojednania w parku
Duc in Altum było sponsorowane przez Rycerzy Kolumba, którzy
wnieśli dotację w wysokości miliona dolarów.

Mimo, iż Zakon nie ogranicza swojej działalności ani
działalności rad do wybranych inicjatyw charytatywnych czy
celów, Rycerze Kolumba szczególnie często służą i pomagają
osobom cierpiącym na niedorozwój umysłowy. Olimpiady
Specjalne organizowane na szczeblu lokalnym, krajowym i
międzynarodowym zawsze mogą liczyć na hojną pomoc
finansową, a także wsparcie organizacyjne ze strony Rycerzy.

Zaangażowanie naszego Zakonu w różnorodne inicjatywy
religijne oraz świeckie opisywane jest na łamach miesięcznika
zatytułowanego Columbia, który dociera do wszystkich
członków Zakonu. Nasza działalność zyskała sobie aprobatę
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Ojca Świętego. Papież Paweł VI wypowiedział następujące
słowa: „Przekażcie swoim synom, bratankom i wnukom,
powiedzcie wszystkim ludziom, że papież kocha Rycerzy
Kolumba." Dodał także: „Chwała Rycerzy Kolumba nie opiera się
jedynie na działalności filantropijnej. O wiele bardziej godna
podziwu jest Wasza wytrwałość w Bogu, oraz Wasza lojalność
wobec Namiestnika Chrystusa. Naprawdę możecie nazywać
siebie „braćmi", ponieważ nazywacie Boga swoim Ojcem i
zaświadczyliście o swojej gotowości do wykonywania Jego woli
oraz służenia Jego sprawie...Zakon Rycerzy Kolumba to
niezwykła siła dobroci."

Słowa wypowiedziane kiedyś przez Jana Pawła II brzmiały:
„Wielokrotnie w przeszłości a także dzisiaj daliście wyraz swojej
solidarności z misją papieża. W Waszej pomocy widzę kolejny
dowód - o ile dowody takie są jeszcze potrzebne - Waszej
świadomości, że Zakon Rycerzy Kolumba przywiązuje szczególną
wagę do uczestnictwa w wysiłku ewangelizacyjnym Kościoła."

Wizja Ks. McGivney
Wczesną wiosną 1882 roku, w podziemiach parafialnego

kościółka pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w New
Haven w stanie Connecticut, niewielka grupka mężczyzn pod
przewodnictwem skromnego wikariusza założyła Zakon Rycerzy
Kolumba. Ks. Michael J. McGivney był świadom poważnych
problemów, z jakimi borykali się zarówno katolicy jak i Kościół w
drugiej połowie XIX wieku: anty-katolicyzm, uprzedzenia
etniczne, niesprawiedliwe zatrudnienie, brak ustalonej pozycji
społecznej oraz częsta utrata żywiciela rodziny. 

Aby rozwiązać te problemy Ks. McGivney opracował
koncepcję świeckiego zakonu katolickich mężczyzn, którzy
połączyliby wysiłki w celu:

• świadczenia wzajemnej pomocy w przypadku choroby lub
śmierci, poprzez prosty plan ubezpieczeń, tak, aby żony i
dzieci dotkniętych tragedią nie popadały w skrajną nędzę;

• umacniania siebie i innych w Wierze;
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• zacieśniania więzi rodzinnych;

• działania jako filar wsparcia dla księży i biskupów;

• służenia Kościołowi i społeczności poprzez pomoc
najbardziej potrzebującym.

Członkowie zakonu mianowali się Rycerzami Kolumba -
słowo „rycerze" miało na celu podkreślenie rycerskich ideałów
miłosierdzia i służby, zarówno na rzecz Kościoła jak i państwa.
Postać Kolumba miała przypominać, że katolicy od samego
początku byli podstawą rozwoju i rozkwitu Ameryki. 

Stan Connecticut oficjalnie zarejestrował Zakon dnia 29
marca 1882 roku. Założyciel Zakonu, Ks. McGivney oraz pierwsi
Rycerze marzyli o dniu, w którym każda parafia w Connecticut
będzie mogła poszczycić się własną radą Zakonu. Nie
przypuszczali wcale, że ich mała grupka rozrośnie się w
międzynarodową organizację liczącą ponad 1,8 miliona
członków w trzynastu tysiącach rad lokalnych w czternastu
krajach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, na Filipinach, w
Meksyku, Panamie, Gwatemali, Puerto Rico, Republice
Dominikańskiej, na Wyspach Bahama, Kubie, Wyspach
Dziewiczych, na wyspach Guam i Saipan oraz w Polsce.

Od chwili założenia w roku 1882 Zakon Rycerzy Kolumba stał
się jednym z największych i najpotężniejszych towarzystw
ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia na życie w
Ameryce Północnej, posiadającym aktywne polisy
ubezpieczeniowe o łącznej wartości przekraczającej 77
miliardów dolarów. Roczna sprzedaż nowych polis
ubezpieczeniowych przekracza siedem miliardów dolarów, zaś w
zeszłym roku Zakon dokonał wypłat z tytułu ubezpieczenia na
wypadek śmierci w wysokości 243 milionów dolarów na rzecz
rodzin zmarłych członków. Wypłacono także 318 milionów
dolarów w dywidendach na rzecz ubezpieczonych członków.

Doktryny Zakonu
Miłosierdzie to najważniejsza doktryna Zakonu. Rycerze są

naśladowcami Chrystusa oraz ludzi wiary. Jak przypomina nam Św.
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Jakub: „wiara bez czynów martwą jest." Dlatego też jako Rycerze
jesteśmy zaangażowani w działalność charytatywną, starając się
ulżyć losowi tych, którzy doświadczyli w życiu mniej szczęścia.

Jedność to druga z doktryn charakteryzujących Zakon Rycerzy
Kolumba. W jedności jest siła. Założyciele Zakonu żyjąc w
środowisku, które w otwarty sposób okazywało wrogość
katolikom, polegali na sile jedności, pozwalającej im zachować
niezachwianą wiarę i walczyli o prawowite miejsce w
społeczeństwie. Dzisiaj Zakon wykorzystuje tą siłę, aby
wypowiadać się otwarcie w obronie tych wartości moralnych, które
zasadzone są w religii, ale które odrzuca współczesna kultura. 

Braterstwo to trzecia doktryna obowiązująca w Zakonie. W
dziewiętnastowiecznej Ameryce ubezpieczenie na życie
pozostawało poza zasięgiem możliwości finansowych ubogich
katolików, zaś opieka społeczna po prostu w tamtych czasach
nie istniała. Za pośrednictwem Zakonu Rycerzy Kolumba
mężczyźni mogli działać razem jak bracia i wspierać się w
czasach niepokoju, choroby i śmierci.

Patriotyzm to zasada Czwartego Stopnia. Jedną z przyczyn
założenia Zakonu była chęć podkreślenia faktu, że katolicy to
dumni obywatele swojego kraju. Dzisiaj Rycerze Czwartego
Stopnia w pełnym rynsztunku, stanowiący rozpoznawalną
reprezentację Zakonu służą jako świadkowie oddania Bogu i
ojczyźnie oraz stanowią opokę patriotyzmu.

Obecny Charakter Zakonu
Po czynach ich poznacie. Rycerze Kolumba to organizacja

działająca oddolnie. Międzynarodowe gremium Zakonu nie
zajmuje się wytyczaniem programów charytatywnych oraz
działań lokalnych rad - to raczej rady lokalne opracowują
programy, które, jak uważają, będą najlepiej służyły potrzebom
ich społeczności.

Propozycje takich programów zostały zebrane w pozycji
„Ruszaj do Dzieła." Pozycja ta skupia się na sześciu głównych
obszarach: Kościele, społeczności, radzie, rodzinie, młodzieży,
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oraz pro-life. W obrębie tych obszarów dzialałności rady stanowe
i lokalne podejmują decyzje dotyczące najkorzystniejszego
ukierunkowania swoich programów i projektów. 

Fundusze zebrane przez rady stanowe oraz lokalne
rozprowadzane są w sposób, jaki członkowie uważają za najlepszy. 

Filozofia ta umożliwia realizację lokalnych przedsięwzięć
takich jak przekazanie komputerów najnowszej generacji na
użytek seminarium w Teksasie, dotacja w wysokości 100 000
dolarów na rzecz kościoła w Nowym Brunszwiku w celu
przeprowadzenia przebudowy umożliwiającej osobom
niepełnosprawnym dostęp do kościoła, zebranie kwoty 50 000
dolarów na wyposażenie samochodów policyjnych w
defibrylatory serca oraz sponsorowanie publicznej kliniki
medycznej na Filipinach. 

Innym ważnym aspektem któremu Rycerze Kolumba
poświęcają wiele wysiłków są powołania do stanu duchownego.
Rady stanowe i lokalne wspierają w bezpośredni sposób
seminaria duchowne oraz działania mające na celu promowanie
idei powołania. Ponadto wiele rad uczestniczy w programie
Refundacji Pomocy dla Powołań Duchownych („RSVP”), poprzez
tzw. „adoptowanie“ kleryka lub postulantki i zapewnianie im
pomocy zarówno duchowej jak i finansowej. Z każdych 500
dolarów przekazanych w ramach bezpośredniej pomocy
kandydatowi do życia zakonnego lub stanu duchownego, Rada
Najwyższa zwraca danej radzie 100 dolarów. W ramach tego
programu co roku przekazywane jest ponad dwa miliony
dolarów na potrzeby kleryków lub postulantek.

Za pośrednictwem Funduszu Stypendialnego Ks. Michaela J.
McGivney dla Powołań Duchownych oraz Funduszu
Stypendialnego Biskupa Thomasa V. Daily dla Powołań
Duchownych, których łączny budżet wynosi 6,5 miliona dolarów,
przyznano ponad czterysta stypendiów klerykom w zakresie
studiów teologicznych. Spośród tej liczby prawie dwieście osób
przyjęło święcenia kapłańskie od chwili rozpoczęcia programu.
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Umacnianie życia rodzinnego to kolejny ważny cel Zakonu.
Rycerze prowadzą szeroką gamę działań i wysiłków
skoncentrowanych na poprawie i umacnianie więzi rodzinnych
zgodnie z nauką społeczną Kościoła. Inicjatywy te obejmują
różnorakie aspekty: od programu „Rodzina Miesiąca“, który
honoruje wyróżniające się rodziny na poziomie lokalnym rad aż
po finansowanie Północnoamerykańskiego Kampusu
Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy
The Catholic University of America w Waszyngtonie. Placówka ta
jest częścią Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie i oferuje
studia podyplomowe dla osób, które zamierzają zaangażować
się w duszpasterstwo rodzin Kościoła.

Członkowie Zakonu są także znani jako jedni z najbardziej
żarliwych zwolenników świętości życia ludzkiego od chwili
poczęcia aż do naturalnej śmierci. Nawet przed wyrokiem w
sprawie Roe kontra Wade, na mocy którego w Stanach
Zjednoczonych zalegalizowano aborcję „na żądanie“, Rycerze
Kolumba stali na czele ruchu pro-life. Poza własnymi
inicjatywami związanymi z ochroną życia poczętego, Zakon
oferuje pomoc i bieżące wsparcie materialne dla programów
obrony życia poczętego towarzyszących konferencjom biskupim
w tych krajach, gdzie Zakon Rycerzy Kolumba jest obecny.

Jeżeli chodzi o ostatnio podejmowane działania mające na
celu przywrócenie świętości życia ludzkiego na świecie, Carl A.
Anderson, Najwyższy Rycerz Zakonu ustanowił dzień 25 marca
Dniem Dziecka Nienarodzonego. 25 marca obchodzony jest w
Kościele katolickim jako Dzień Zwiastowania NMP. W tym dniu
zachęca się rady lokalne i stanowe na całym świecie do
organizowania specjalnych mszy i nabożeństw, podczas których
członkowie modlą się o to, aby Kultura Śmierci, która obecnie
przesłania nasz świat stała się Kulturą Życia, celebrującą
godność i wartość każdego człowieka od momentu poczęcia do
chwili naturalnej śmierci. 
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Kto Może Zostać Członkiem Zakonu?
Członkostwo w Zakonie Rycerzy Kolumba stoi otworem dla

każdego mężczyzny, katolika żyjącego w zgodzie z nakazami
Stolicy Apostolskiej, który ukończył 18 lat. Musi on być
praktykującym katolikiem żyjącym zgodnie z Bożym i
Kościelnymi Przykazaniami. 

Istnieją dwa rodzaje członkostwa w Zakonie Rycerzy
Kolumba członkowie stowarzyszeni i ubezpieczeni. Członkowie
stowarzyszeni i są uprawnieni do korzystania z wielu świadczeń,
jednak nie posiadają polisy ubezpieczeniowej na życie
wystawionej przez Zakon Rycerzy Kolumba. Tym różnią się od
członków ubezpieczonych.

W odróżnieniu od wielu organizacji braterskich, Zakon
Rycerzy Kolumba nie wymaga wykupienia ubezpieczenia w celu
uzyskania członkostwa - jest to całkowicie dobrowolne. Tym
niemniej dana osoba musi zostać członkiem zanim będzie
uprawniona do wykupienia ubezpieczenia dla siebie i swojej
rodziny.

Wniosek o uzyskanie członkostwa można złożyć za
pośrednictwem rady we wspólnocie położonej najbliżej miejsca
zamieszkania kandydata. Kandydaci przebywający tymczasowo
poza miejscem zamieszkania - jak na przykład kandydaci
odbywający służbę wojskową - mogą złożyć wniosek w radzie
znajdującej się w ich mieście rodzinnym, radzie funkcjonującej
przy bazie wojskowej do której zostali przydzieleni lub też w
radzie wspólnoty położonej w bezpośrednim sąsiedztwie.
Przyjęcie zgłoszenia uzależnione jest od procesu rekrutacyjnego
oraz wyniku głosowania członków  rady, w której złożono dane
zgłoszenie.

Po uzyskaniu korzystnego dla kandydata wyniku głosowania,
kandydat staje się członkiem dopiero po uczestnictwie w
ceremonii tak zwanego Pierwszego Stopnia. Następnie
przechodzi przez Stopień Drugi oraz Trzeci.

Rady lokalne, zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radę
Najwyższą, określają niewielkie wpisowe oraz składki
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członkowskie. Księża oraz duchowni, którzy złożyli wnioski o
członkostwo oraz uczestniczyli w ceremoniach inicjacji stają się
dożywotnimi członkami honorowymi i zostają zwolnieni z opłat. 

Struktura Zakonu
Rada Najwyższa - Rada Najwyższa zbiera się raz do roku. W

jej skład wchodzą Funkcjonariusze Rady Najwyższej, Najwyżsi
Dyrektorzy, Delegaci Stanowi różnych jurysdykcji, Delegaci
Stanowi, którzy przestali piastować swoje stanowiska w
niedawnej przeszłości, Delegaci Terytorialni, poprzedni Najwyżsi
Rycerze oraz wybrani delegaci z każdej jurysdykcji. Istnieją dwie
kategorie wybranych delegatów: delegaci członków
stowarzyszonych i delegaci członków ubezpieczonych. Liczba
delegatów każdej kategorii odpowiada liczbie członków
stowarzyszonych i ubezpieczonych w obrębie danej jurysdykcji.

Poza otrzymywaniem raportów od funkcjonariuszy Rady
Najwyższej, delegaci są odpowiedzialni za określanie polityki
Zakonu na drodze uchwał. Ponadto delegaci wybierają członków
Rady Dyrektorów. Dyrektorzy wybierani są na okres trzech lat i
co roku mianują, spośród własnych szeregów, funkcjonariuszy
Rady Najwyższej, którzy są odpowiedzialni za codzienną
działalność Zakonu. (Uwaga: Najwyższy Kapelan oraz Najwyższy
Kustosz wybierani są przez Radę Dyrektorów). Funkcjonariusze
Rady Najwyższej to:

• Najwyższy Rycerz (dyrektor naczelny);

• Najwyższy Kapelan (członek zarządu uprawniony do
głosowania);

• Zastępca Najwyższego Rycerza;

• Najwyższy Sekretarz;

• Najwyższy Skarbnik;

• Najwyższy Radca;

• Najwyższy Kustosz.
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Codzienna działalność Zakonu organizowana jest przez biuro
Rady Najwyższej znajdujące się w New Haven. Wszyscy
pracownicy, za wyjątkiem Najwyższego Kapelana oraz
Najwyższego Kustosza zatrudnieni są w pełnym wymiarze
godzin. W biurze pracuje około siedmiuset pracowników.

Rada Stanowa - rada stanowa zbiera się raz do roku. W jej
skład wchodzą funkcjonariusze stanowi, były Delegat Stanowy,
obecny Wielki Rycerz oraz Wielki Rycerz, którego kadencja
dobiegła końca. Rada stanowa otrzymuje roczne raporty
funkcjonariuszy stanowych i ustala stanową politykę rady na
drodze uchwał. Rada stanowa rokrocznie wybiera swoich
funkcjonariuszy piastujących następujące funkcje:

• Delegat Stanowy (dyrektor naczelny);

• Kapelan Stanowy (mianowany);

• Sekretarz Stanowy;

• Skarbnik Stanowy;

• Radca Stanowy;

• Kustosz Stanowy.

Poza powyższymi urzędnikami każda jurysdykcja posiada
określoną liczbę dyrektorów oraz przewodniczących komitetu,
którzy są odpowiedzialni za różnorodne programy rady stanowej
oraz zajmują się określonymi obszarami działalności, na przykład
rozszerzaniem członkostwa.

Delegaci Rejonowi są mianowani przez Delegata Stanowego
i działają jako jedyni przedstawiciele Najwyższego Rycerza oraz
Delegata Stanowego dla określonej grupy lokalnych członków
Zakonu; zwyczajowo są to grupy złożone z 4 lub 5 rad. 

Rada lokalna - podstawową jednostką organizacyjną
Rycerzy Kolumba jest rada lokalna. Podczas comiesięcznych
spotkań członkowie rady słuchają propozycji różnych komitetów,
decydują, w jakie działania, programy i inicjatywy charytatywne
zaangażuje się rada i w jaki sposób rada rozdysponuje swoje
fundusze. Ponadto, członkowie głosują nad wnioskami o
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członkostwo i wysłuchują raportów kluczowych funkcjonariuszy
oraz dyrektorów rady. Aby zostać się funkcjonariuszem rady,
Rycerz musi osiągnąć Trzeci Stopień członkostwa w Zakonie za
wyjątkiem nowej rady. W skład funkcjonariuszy rady wchodzą:

• Wielki Rycerz;

• Kapelan (kapelan jest mianowany i musi być księdzem);

• Zastępca Wielkiego Rycerza;

• Kanclerz;

• Sekretarz ds. Finansów (mianowany);

• Kronikarz;

• Skarbnik; 

• Radca;

• Lektor (mianowany);

• Kustosz;

• Strażnik Wnętrza / Bram;

• Powiernicy (trzy osoby).

Stopień Patriotyczny
Do roku 1900 doktrynami Zakonu były: miłosierdzie, jedność i

braterstwo. Dnia 22 lutego tegoż roku patriotyzm został dołączony
w postaci pierwszej inicjacji Czwartego Stopnia. Czwarty Stopień,
niekiedy określany także jako Stopień Patriotyczny, stoi otworem
dla Rycerzy Trzeciego Stopnia cieszących się dobrą reputacją,
którzy są członkami Zakonu od przynajmniej roku.

Głównym celem Stopnia Patriotycznego jest rozwijanie uczuć
patriotycznych poprzez promowanie odpowiedzialnych postaw
obywatelskich, lojalności dla ojczyzny oraz miłości do Boga.

Podstawową komórką strukturalną Stopnia Patriotycznego
jest zgromadzenie. Zgromadzenie służy jednej lub kilku radom
lokalnym. Do członków Czwartego Stopnia należy zwracać się
używając tytułu „Pan Rycerz." Członkowie Czwartego Stopnia
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mają możliwość dołączenia do szeregów pocztu honorowego,
pełniącego funkcję straży honorowej podczas uroczystości
świeckich i kościelnych. Członków pocztu honorowego można
łatwo rozpoznać po odświętnych strojach (mundurach),
składających się ze smokingu, ozdobionego piórami kapelusza,
peleryny, szpady oraz białych rękawiczek.

Giermkowie Kolumba
Oficjalna nazwa organizacji młodzieżowej Zakonu to

Giermkowie Kolumba. Do Giermków Kolumba mogą należeć
chłopcy w wieku od dziesięciu do osiemnastu lat. Podstawowa
jednostka organizacyjna Giermków to koło. Koła Giermków
muszą być sponsorowane przez rady lub zgromadzenia lokalne.
Giermkowie Kolumba to organizacja posiadająca profesjonalną
strukturę oraz istniejąca w wielu krajach, dążąca do
kształtowania cech przywódczych oraz silnego poczucia
odpowiedzialności obywatelskiej i religijnej wśród męskiej
młodzieży katolickiej.

Zalety Członkostwa
Ks. McGivney, pisząc listy do proboszczów w Stanie

Connecticut i zachęcając do organizowania rad w ich własnych
parafiach, przedstawiał takie wyjaśnienie:

„Po drugie, naszym celem jest zjednoczenie mężczyzn
naszej wiary w całej diecezji Hartford, abyśmy mogli zebrać siły
pozwalające na wzajemną pomoc w czasie choroby,
zapewnienie przyzwoitego pochówku, oraz świadczenie pomocy
pieniężnej rodzinom zmarłych członków."

Dlatego też główną cechą Zakonu Rycerzy Kolumba był
program ubezpieczeniowy. W tym czasie, członkami Zakonu
mogli stać się mężczyźni w wieku od osiemnastu do
pięćdziesięciu lat, którzy płacili składki w skali ruchomej od 3,25
dolara do 11,25 dolarów rocznie, w zależności od wieku. W
przypadku śmierci członka organizowana była zbiórka pieniędzy,
podczas której członkowie ofiarowywali po jednym dolarze.

– 12 – 



W taki oto sposób Zakon Rycerzy Kolumba był w stanie
zapewnić choremu członkowi pomoc finansowa w wysokości
pięciu dolarów tygodniowo. W przypadku śmierci, rodzina
członka Zakonu Rycerzy Kolumba otrzymywała kwotę tysiąca
dolarów. Była to wypłata z tytułu ubezpieczenia na wypadek
śmierci. Kwoty takie zaczęto wypłacać od dnia, gdy szeregi
Zakonu zaczęły liczyć ponad tysiąc członków. Wraz z szybkim
rozwojem Zakonu Rycerzy Kolumba taki elementarny plan
ubezpieczeń okazał się niewystarczający i konieczne okazało się
wprowadzenie rozwiązań wykorzystywanych do dziś.

Na przestrzeni lat program ubezpieczeniowy Zakonu dołączył
do elitarnej grupy najlepiej notowanych towarzystw
ubezpieczeniowych w Ameryce Północnej. Od wielu lat Zakon
otrzymuje najwyższe oceny od dwóch czołowych agencji
ratingowych: ocenę AA+ od Standard and Poor's oraz A+
(najwyższą) od A.M. Best. Zakon należy do IMSA (Insurance
Marketplace Standards Association) - członkostwo w tej
organizacji zarezerwowane jest jedynie dla tych firm
ubezpieczeniowych, które w swojej działalności kierują się
najwyższymi standardami etycznymi. Zakon Rycerzy Kolumba to
jedyna organizacja bratnia i jedna z niewielu firm
ubezpieczeniowych i instytucji finansowych posiadających na
swoim koncie wszystkie trzy wyróżnienia. Motto: „Ubezpieczenie
Zakonu Rycerzy Kolumba – wileka wartość na Życie“ jest
bodżcem który pomógł nam osiągnąć te wysokie notowania. 

Obecnie 150 przedstawicieli generalnych Zakonu oraz ponad
1300 przedstawicieli terenowych zapewnia członkom Rycerzy
Kolumba oraz ich rodzinom coroczne ubezpieczenia o łącznej
wartości sześciu miliardów dolarów. Liczba aktywnych polis
ubezpieczeniowych ogółem przekracza 60 miliardy dolarów. W
zeszłym roku wypłacono prawie 300 milionów dolarów z tytułu
ubezpieczenia na wypadek śmierci, zaś członkowie
ubezpieczeni otrzymali 327 milionów dolarów dywidend od polis
znajdujących się w ich posiadaniu. 

Program ubezpieczeniowy zapewnia członkom środki na
zabezpieczenie majątku dla rodziny w przypadku śmierci.
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Ostatnio powstało nowe rozwiązanie ubezpieczeniowe pod
nazwą „Długoterminowa Opieka Zdrowotna“, w celu
zabezpieczenia majątku poprzez pokrycie kosztów opieki w
domach pogodnej starości, domach seniora lub nawet opieki w
domu rodzinnym.

Program ubezpieczeniowy Zakonu Rycerzy Kolumba oferuje
także wiele świadczeń niedostępnych w innych towarzystwach
ubezpieczeniowych. Członek Zakonu może również wykupić
ubezpieczenie dla swojej żony i dzieci.

Columbia
Magazyn Zakonu Rycerzy Kolumba Columbia, jest

czasopismem rodzin katolickich posiadający największy nakład
na świecie; dostarczany jest bezpłatnie co miesiąc członkom
cieszącym się dobrą opinią w następujących wersjach
językowych: angielska, francuska oraz hiszpańska.

Wersja polska jest dostępna na stronie internetowej Zakonu.

Różaniec
Z inicjatywy Zakonu każdy członek otrzymuje różaniec Zakonu

Rycerzy Kolumba poświęcony przez Najwyższego Kapelana.
Ponadto Zakon zachęca swoich członków do kultu maryjnego
poprzez organizację dwuletniego programu Pielgrzym Maryji.

Codzienne Wspominki za Zmarłych
Zmarli członkowie Zakonu, zmarłe żony członków oraz

Giermkowie Kolumba wspominani są codziennie podczas Mszy
św. w Kościele pod wezwaniem NMP w New Haven, kolebce
Zakonu Rycerzy Kolumba.

Świadczenia dla Wdów
Poza świadczeniami oferowanymi współmałżonkom

członków, takimi jak Program Świadczeń dla Nowych Członków
oraz ubezpieczenie z tytułu śmierci w wypadkach opisanych
powyżej, wdowa po Rycerzu uprawniona jest to wykupienia
dodatkowych ubezpieczeń (z zachowaniem pewnych
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ograniczeń) do roku po śmierci współmałżonka. Ponadto,
wdowa uprawniona jest do dożywotniego otrzymywania
bezpłatnych egzemplarzy miesięcznika Columbia. Zakon
dokłada wszelkich starań, aby wdowy aktywnie uczestniczyły w
życiu rady i społeczności. 

Karta Członkowska
Członkostwo w szeregach Zakonu Rycerzy Kolumba

uprawnia do uczestnictwa w uroczystościach organizowanych
przez radę Zakonu Rycerzy Kolumba we wszystkich tych
zakątkach świata, gdzie Rycerze są obecni. Wstęp na takie
uroczystości jest możliwy dzięki karcie członkowskiej.

Działalność Rady
Rady lokalne oferują szeroką gamę akcji rodzinnych,

młodzieżowych, oraz sportowych dla członków oraz ich rodzin.

Niedługo po wstąpieniu w szeregi Zakonu z nowym członkiem
kontaktuje się terenowy przedstawiciel Zakonu Rycerzy Kolumba,
który przedstawi i wytłumaczy wszystkie korzyści wynikające z
członkostwa, łącznie z ubezpieczeniem, pożyczkami studenckimi,
stypendiami oraz innymi świadczeniami do których uprawnieni są
członkowie oraz ich rodziny.

Załącznik A
Opoką, na której zbudowano potęgę Zakonu Rycerzy

Kolumba są prawdy religii katolickiej. Obejmują one:

Dziesięć Przykazań
1. Jam jest Pan, Bóg twój. Nie będziesz miał bogów cudzych

przede mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.
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6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Przykazania Boże można podsumować za pomocą
Największego Przykazania:

„Będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca
twego, ze wszystkiej duszy twojej, ze wszystkich sił twoich, a
bliźniego twego jak siebie samego.“

Sakramenty
Życie zgodne z Bożymi przykazaniami jest bardzo trudne.

Aby nam to ułatwić, Chrystus dał nam Kościół oraz Sakramenty.
Sakramenty są znakami przekazanymi przez Chrystusa,
dającymi łaskę. Siedem Sakramentów to:

1. Sakrament Chrztu.

2. Sakrament Pokuty i Pojednania.

3. Sakrament Eucharystii.

4. Sakrament Bierzmowania.

5. Sakrament Małżeństwa.

6. Sakrament Święceń.

7. Sakrament Namaszczenia chorych.

Spośród siedmiu Sakramentów Sakrament Pokuty i
Pojednania, Sakrament Eucharystii, Sakrament Małżeństwa oraz
Sakrament Namaszczenia Chorych można otrzymać częściej niż
jeden raz. 

Łaska
Istnieją dwa rodzaje łaski. Łaska uświęcająca podnosi

człowieka do godności dziecka bożego. Łaska uczynkowa
pomaga nam w spełnianiu dobrych uczynków i unikaniu zła.
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Przykazania Kościelne
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy

Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu
pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym,
przyjąć Komunię Świętą.

4. Zachowywać nakanzane posty i wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty
powstrzymywać się od udziału w zabawach. 

5. Troszczyć się o potrzeby Kościoła.

Chrzest
Zwyczajowo osobą udzielającą Sakramentu Chrztu jest

biskup, ksiądz lub diakon. W nagłych wypadkach każda osoba
może udzielić chrztu. Czoło chrzczonego polewa się wodą, zaś
podczas tej czynności wypowiada się następujące słowa „Ja
ciebie chrzczę w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego."

Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
Zesłanie Ducha Świętego jest powszechnie znane jako

„urodziny Kościoła." W tym dniu na Apostołów zstąpił Duch
Święty, udzielając im łask, których potrzebowali do głoszenia
Ewangelii wszystkim narodom. Jest to jedno ze znaczeń słowa
„katolicki": Kościół został ustanowiony we wszystkich krajach,
dlatego też jest uniwersalny, powszechny.

Grzechy Główne
Istnieje siedem grzechów głównych:

1. Pycha

2. Chciwość

3. Nieczystość

4. Zazdrość
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5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

Dary Ducha Świętego
Dary Ducha Świętego to:

1. Dar mądrości
2. Dar rozumu
3. Dar umiejętności
4. Dar rady
5. Dar męstwa
6. Dar pobożności
7. Dar bojaźni Bożej

Załącznik B - Podstawowe Modlitwy

Różaniec
Różaniec jest duchową i wokalną modlitwą skoncentrowaną

na tajemnicach opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.
Tajemnice Radosne:

• Zwiastowanie N.M.P.
• Nawiedzenie św. Elżbiety
• Narodzenie Jezusa
• Ofiarowanie Jezusa w świątyni
• Odnalezienie Jezusa w świątyni

Tajemnice Światła:
• Chrzest Jezusa w Jordanie
• Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
• Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
• Przemienienie na górze Tabor
• Ustanowienie Eucharystii
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Tajemnice Bolesne:

• Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

• Biczowanie Jezusa

• Cierniem ukoronowanie Jezusa

• Dźwiganie krzyża na Kalwarię

• Ukrzyżowanie i śmierć na krzyżu

Tajemnice Chwalebne:

• Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

• Wniebowstąpienie Chrystusa

• Zesłanie Ducha Świętego

• Wniebowzięcie N.M.P.

• Ukoronowanie N.M.P. na Królową Nieba i Ziemi

Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i

ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana
Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi
Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i
pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa siedzi po prawicy Boga, Ojca
wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych
obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny. Amen.

Modlitwa Pańska
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź

Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam
nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie
wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.
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Pozdrowienie Anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty

między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego,
Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

Chwała Ojcu
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na

początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa Fatimska
Panie Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od

ognia piekielnego, doprowadź do nieba wszystkie dusze,
szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia.

Witaj Królowo!
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo

nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do
Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto,
Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a
Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu
nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Módl
się za nami, Święta Boża Rodzicielko. 

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, którego Jednorodzony Syn przez swoje
życie, śmierć i zmartwychwstanie nabył dla nas nagrodę życia
wiecznego, spraw prosimy, abyśmy przez uczestnictwo w tych
tajemnicach Różańca Najświętszej Maryi Panny mogli
naśladować to, o czym mówią i dostąpić tego, czego są
obietnicą. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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