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WSTĘP

Życie w służbie wszystkim to jedna z najbardziej
dynamicznych cech życia rycerskiego. Specyficzny
sposób, w jaki Rycerze mogą ową służbę pełnić, wyraża
się w niesieniu pomocy lokalnym parafiom, zwłaszcza
takim, w których brak Rycerzy Kolumba. Zakon zwraca
się do członków rad z prośbą o to, by świadczyli swoje
usługi także takim parafiom. Cel ten można osiągnąć
dzięki powołaniu Parafialnego Okrągłego Stołu, za
pomocą którego Rycerze mogą wspomagać miejscowe
parafie. Proboszcz danej parafii wskazuje na usługi, na
które istnieje zapotrzebowanie. Następnie Koordynator
Parafialnego Okrągłego Stołu podejmie wraz z członka-
mi Parafialnego Okrągłego Stołu działania prowadzące
do realizacji w ten sposób wyznaczonych celów.



POWOŁANIE PARAFIALNEGO OKRĄGŁEGO STOŁU

• Przy pomocy swoich funkcjonariuszy, Wielki Rycerz
podejmuje decyzję o tym, które parafie będą
obsługiwane.

• Wielki Rycerz oraz jego funkcjonariusze sporządza-
ją listę członków, którzy należą do owych
okolicznych parafii. Wszyscy oni automatycznie
będą uczestniczyć w pracach Parafialnego
Okrągłego Stołu. Nowi członkowie parafii także
mogą zostać wybrani.

• Wielki Rycerz, przy pomocy swoich funkcjonariuszy,
informuje wszystkich członków rady należących do
wyznaczonych parafii o zamiarze powołania przez
Zakon Parafialnego Okrągłego Stołu oraz wyjaśnia
wynikające z tego korzyści.

• Wielki Rycerz oraz Rycerz będący parafianinem
odwiedzają proboszcza oferując pomoc.
- Ponieważ to proboszcz wyznacza programy,

niemożliwy jest konflikt pomiędzy istniejącymi
grupami

- Wielki Rycerz przedstawia duchownemu ogólną
broszurę dotyczącą Rycerzy Kolumba (Formularz
nr 4519), broszurę zawierającą opis programu
Parafialnego Okrągłego Stołu (Formularz nr 2632)



oraz listę Rycerzy będących jednocześnie jego
parafianami.

• Jeżeli proboszcz nie jest otwarty na ideę Parafial-
nego Okrągłego Stołu, należy uszanować jego
decyzję i poinformować go, że oferta pozostaje
ważna w przypadku gdyby zmieniły się okoliczności.

• Jeżeli proboszcz jest otwarty na propozycję, Wielki
Rycerz powołuje koordynatora Parafialnego
Okrągłego Stołu.

• Wielki Rycerz wypełnia Zawiadomienie o Mianowa-
niu Koordynatora Okrągłego Stołu (Formularz nr
2629), przesyła je pocztą do Najwyższego Sekretarza
oraz przesyła jego kopie do delegata stanowego oraz
do delegata rejonowego.

• Utworzenie Parafialnego Okrągłego Stołu oraz
powołanie koordynatora są ogłaszane zaintere-
sowanym osobom, a ogłoszenia na ten temat pub-
likowane są w gazetkach: parafialnej i wydawanej w
radzie.



DZIAŁANIA PARAFIALNEGO OKRĄGŁEGO STOŁU

W ramach Parafialnego Okrągłego Stołu Rycerzy Kolum-
ba nie ma funkcjonariuszy, którzy są wybierani. Jedynym
wyznaczonym funkcjonariuszem jest koordynator.

Nie zwołuje się regularnych zebrań członków Parafialnego
Okrągłego Stołu.

W ramach Parafialnego Okrągłego Stołu nie są pobierane
żadne opłaty. Członkowie w dalszym ciągu muszą wywiązy-
wać się ze swoich obowiązków natury finansowej wobec
swojej rady.

Koordynator powinien często odwiedzać proboszcza (sug-
erowane są wizyty odbywane raz w miesiącu), by zapytać
go o to, w czym Rycerze mogliby pomóc w parafii.

Proboszcz powinien angażować się w tę działalność jedynie
w takim stopniu, w jakim sobie tego życzy. Parafialny
Okrągły Stół ma za zadanie ułatwiać mu pracę, a nie przys-
parzać dodatkowych obowiązków.

Koordynator powinien zwracać się do tych członków
Parafialnego Okrągłego Stołu, którzy posiadają najwyższe
kwalifikacje do wypełnienia określonych projektów oraz
którzy mogą przewodzić projektom od początku do końca.



Jeżeli projekt wymaga więcej wsparcia niż członkowie
Parafialnego Okrągłego Stołu są w stanie zapewnić, koor-
dynator zwraca się do rady o wsparcie i pomoc.

Wszystkie fundusze zgromadzone przez Parafialny Okrągły
Stół muszą pozostać w sponsorującej go radzie.Tak jak w
przypadku wszystkich innych wydatków, sponsorująca rada
musi zatwierdzić wszystkie niezbędne wydatki Parafialnego
Okrągłego Stołu.

Projekty realizowane w ramach Parafialnego Okrągłego
Stołu są jednocześnie projektami rady. Koordynator Parafi-
alnego Okrągłego Stołu musi porozumiewać się z Wielkim
Rycerzem oraz z radą, aby zapewnić powodzenie swojego
projektu.

Wielki Rycerz i proboszcz dokonują corocznego przeglądu
działalności Parafialnego Okrągłego Stołu oraz efektywnoś-
ci jego koordynatora.

Jeżeli proboszcz życzy sobie zmiany koordynatora, lub jeśli
koordynator zrezygnuje ze swojej funkcji w trakcie roku
braterskiego, proboszcz wybiera nowego koordynatora, a
Wielki Rycerz dokonuje aktu nominacji tej osoby.

Jeżeli ma miejsce zmiana proboszcza,Wielki Rycerz wraz z
koordynatorem składają wizytę nowemu proboszczowi,
wyjaśniają zasady funkcjonowania programu i szukają z
jego strony długofalowego wsparcia.



KOMUNIKACJA I SPRAWOZDAWCZOŚC W RAMACH 
PARAFIALNEGO OKRĄGŁEGO STOŁU

Koordynator regularnie przekazuje informacje o dzi-
ałalności Parafialnego Okrągłego Stołu podczas
spotkań w sprawach gospodarczych organizowanych w
macierzystej radzie.

Projekty w ramach Parafialnego Okrągłego Stołu
powinny być ogłaszane w gazetce parafialnej oraz w
gazetce wydawanej w radzie.

Artykuły oraz zdjęcia przedstawiające projekty w
ramach Parafialnego Okrągłego Stołu powinny być
przekazywane do regionalnej gazetki Rycerzy Kolum-
ba, gazety diecezjalnej oraz do czasopisma Columbia.

Koordynatorzy, których nazwiska zostaną zakomu-
nikowane Najwyższej Radzie będą otrzymywać
Dodatek Programowy.

Aby zminimalizować biurokrację, wykorzystuje się
jedynie dwa formularze - Zawiadomienie o Mianowa-
niu Koordynatora Okrągłego Stołu (formularz nr
2629) oraz Roczne Sprawozdanie Parafialnego
Okrągłego Stołu Rycerzy Kolumba (formularz nr
2630).



Do dnia 30 czerwca każdego roku, Koordynator Parafi-
alnego Okrągłego Stołu wypełnia Roczne Sprawoz-
danie Parafialnego Okrągłego Stołu Rycerzy Kolumba
(formularz nr 2630) i dba o to, aby znalazły się na nim
podpisy Wielkiego Rycerza i proboszcza. Sprawozdanie
to jest przesyłane pocztą do Najwyższego Sekretarza, a
jego kopie wędrują do delegata stanowego oraz do
delegata rejonowego.

Stanowy przewodniczący ds. Okrągłych Stołów
powinien wybrać najlepszy Parafialny Okrągły Stół
Roku dla danej jurysdykcji oraz zorganizować
przekazanie na ręce jego funkcjonariuszy specjalnych
odznaczeń w trakcie konwencji stanowej.

Jeżeli nastąpi zmiana na stanowisku Koordynatora
Parafialnego Okrągłego Stołu, Wielki Rycerz
powiadamia o tym Najwyższego Sekretarza, delegata
stanowego, delegata rejonowego oraz odchodzącego
koordynatora.



JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ NAZWĄ PARAFIALNEGO 
OKRĄGŁEGO STOŁU

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PARAFIALNEGO OKRĄGŁEGO STOŁU

Nazwa parafii może być używana wraz z określeniem
„Parafialny Okrągły Stół" (na przykład: Parafialny
Okrągły Stół Rycerzy Kolumba pod wezwaniem
Najświętszej Maryi Panny)

Broszura dotycząca Parafialnego Okrągłego Stołu
Rycerzy Kolumba (Formularz nr 2632) znajduje się w
pakiecie programowym „Ruszaj do Dzieła!". Sprawoz-
danie Koordynatora Parafialnego Okrągłego Stołu
(formularz nr 2630) można znaleźć w Zbiorze Formu-
larzy Sprawozdawczych (nr 1436) i na stronie interne-
towej Zakonu www.kofc.org.

UWAGA: Rady, których członkowie
pochodzą wyłącznie z jednej parafii nie
mają potrzeby powoływania programu
Parafialnego Okrągłego Stołu. Dyrek-
torzy ds. współpracy z Kościołem
mogą również służyć pomocą parafiom.
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