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Rezolucja nr 1 
 

Przyjęcie Regulaminu Polskiej Rady Stanowej 

ZWAŻYWSZY, ŻE każda jurysdykcja stanowa w ramach Zakonu powinna posiadać regulamin rady 

stanowej, który pozwala w przejrzysty sposób uregulować podstawowe elementy dotycząca 

zarządzania jurysdykcją stanową, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE wraz z przyznaniem Polsce Statusu Stanu jako Rycerze potrzebujemy ustanowienia 

zasad i procedur, które będą podstawą naszego działania, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE ustanowienie zasad i procedur ma za zadanie odpowiedzialne prowadzenie Zakonu 

w Polsce zgodnie z jego misją 

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ŻE przyjmujemy Regulamin Polskiej Rady Stanowej, a także 

POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej 

  



II Konwencja Stanowa w Polsce, Turno 20-22 kwietnia 2012 roku 
 

2 | S t r o n a  
 

Rezolucja nr 2 
 

Pozdrowienia dla Najwyższego Rycerza, Najwyższych Funkcjonariuszy i Rady Dyrektorów 

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson, Najwyżsi Funkcjonariusze oraz Rada Dyrektorów 

jako przywódcy naszego Zakonu okazali naszej polskiej jurysdykcji wiele życzliwości oraz poparcie dla 

naszej działalności po I Konwencji Stanowej, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Rycerz, Najwyżsi Funkcjonariusze oraz członkowie Rady Dyrektorów 

oczekują dalszego pomyślnego rozwoju Zakonu w Polsce, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Rycerze Kolumba w Polsce zebrani na II Konwencji Stanowej są niezwykle dumni, że 

Carl A. Anderson wyznaczył Ronalda J. Tracza jako swojego osobistego przedstawiciela na II 

Konwencję Stanową w Polsce, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Rycerze Kolumba w Polsce zebrani podczas Konwencji Stanowej są niezwykle dumni, 

że Carl A. Anderson wyznaczył jako Konsultanta Rady Dyrektorów ds. Polski Brata Józefa Szulca do 

wspierania rozwoju Rycerzy Kolumba w Polsce 

NIENIEJSZYM POSTANAWIAMY, ŻE uczestnicy II Konwencji Stanowej w Turnie w dniu 21 kwietnia 

2012 roku, z całego serca potwierdzają swoją lojalność wobec Najwyższego Rycerza, Najwyższych 

Funkcjonariuszy oraz Rady Dyrektorów, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE jesteśmy wdzięczni za okazywane zaufanie, życzliwość i wsparcie Zakonu 

Rycerzy Kolumba w Polsce w jego działalności 

POSTANAWIAMY, ŻE będziemy kontynuować rozwój Zakonu w Polsce, a także 

POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej 
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Rezolucja nr 3 
 

Pozdrowienia dla Najwyższego Kapelana, Biskupa Williama E. Lori 

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Kapelan Biskup William E. Lori jest duchowym przywódcą Zakonu Rycerzy 

Kolumba, który poprzez swoją działalność zapewnia, aby Zakon stał na czele wysiłków w obronie 

księży i biskupów w zgodzie z nauczaniem Kościoła Katolickiego, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Kapelan William E. Lori został powołany w dniu 20 marca 2012 r. przez 

Papieża Benedykta XVI na zaszczytną funkcję Arcybiskupa Metropolity Baltimore, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Kapelan poprzez swoje homilie, a w szczególności swoje comiesięczne 

publikacje w magazynie „Columbia” dba o rozwój duchowy każdego członka Zakonu 

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, aby wyrazić Najwyższemu Kapelanowi swoje najgłębsze i najszczersze 

wyrazy wdzięczności za jego przywództwo duchowe i dbanie o Dobro Zakonu, w tym w polskiej 

jurysdykcji, a także 

POSTANAWIAMY, aby przekazać Najwyższemu Kapelanowi gratulacje z okazji powołania na 

stanowisko Arcybiskupa Metropolity Baltimore życząc błogosławieństwa Bożego w zarządzaniu 

Archidiecezją 

POSTANAWIAMY, ŻE zaświadczamy o naszym pełnym wsparciu i lojalności dla działań Najwyższego 

Kapelana, a także 

POSTANAWIAMY, aby Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej 
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Rezolucja nr 4 
 

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Księdza Michaela McGivneya 

ZWAŻYWSZY, ŻE Ksiądz Michael McGivney w dniu 29 marca 1882 r. założył w New Haven Zakon 

Rycerzy Kolumba, którego misją jest służba Bogu, ludziom i Kościołowi, a także 

ZWAZYWSZY, ŻE ta szlachetna misja rozprzestrzenia się na cały świat, a uczestniczy w niej obecnie 

prawie 2 mln Rycerzy, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Sługa Boży Ksiądz Michael McGivney z wielkim oddaniem wypełniał swoje 

powołanie kapłańskie w pracy duszpasterskiej dla Ludu Bożego, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Sługa Boży Ksiądz Michael McGivney zawsze był uważany za człowieka wielkiej 

pobożności i prawego charakteru pełnego cnót, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE dzięki założycielowi Zakonu my jako Rycerze możemy realizować tę wspaniałą wizję 

wypełniając ją naszym działaniem i wiernością Kościołowi oraz naszemu Zakonowi. 

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ŻE jako członkowie Zakonu Rycerzy Kolumba, który został stworzony 

przez Sługę Bożego Księdza Michaela McGivneya przyrzekamy realizować w naszym działaniu jego 

wizję Zakonu, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE jako członkowie Zakonu przyrzekamy modlić się o beatyfikację Sługi Bożego 

Księdza Michaela McGivneya, a także 

POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej 
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Rezolucja nr 5 
 

Solidarności z biskupami i księżmi w obronie wiary i wartości chrześcijańskich 

ZWAŻYWSZY, ŻE w Polsce nasilają się ataki na Kościół oraz na wartości i symbole chrześcijańskie, a 

także 

ZWAŻYWSZY, ŻE wszyscy delegaci na Konwencję Stanową oraz wszystkie rady lokalne w polskiej 

jurysdykcji dostrzegają potrzebę skonsolidowania się wszystkich chrześcijan i solidarności z naszymi 

biskupami i księżmi w obronie naszej świętej wiary, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba zawsze współpracował z Kościołem wspomagając jego 

przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego 

silną armię 

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ABY dać wyraz ogromnej wdzięczności Biskupom i księżom, którzy z 

poświęceniem prowadzą Kościół Chrystusowy dla zbawienia wszystkich ludzi, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za naszą ojczyznę, nasz Święty Kościół, naszych 

duchowych przewodników – biskupów i księży, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za wszystkich wrogów wiary Chrystusowej w 

intencji ich nawrócenia i otrzymania Łaski Zbawienia, a także 

POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej 
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Rezolucja nr 6 
 

Gratulacje i podziękowanie Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Stanisławowi Budzikowi nowemu 

Metropolicie Lubelskiemu 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat zawsze współpracował z Kościołem wspomagając 

jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło „Solidarni z 

księżmi”, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego 

silne, prawe ramię 

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za powołanie księdza Biskupa 

Stanisława Budzika nowym Metropolitą Lubelskim i podniesienie Go przez Ojca Świętego Benedykta 

XVI do godności Arcybiskupiej, a także 

POSTANAWIAMY, ABY dać wyraz płynącego z głębi serc podziękowania Księdzu Arcybiskupowi za 

przychylność dla Zakonu Rycerzy Kolumba, od czasów kierowania sekretariatem Konferencji 

Episkopatu Polski, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Arcybiskupa, naszego duchowego 

przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy zgodnie ze swoim zawołaniem: In virtute Crucis, a 

także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary 

katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym 

kontakcie z Jego Ekscelencją Pasterzem Metropolitą Lubelskim, a także 

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Lubelskiemu 

Stanisławowi Budzikowi. 
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Rezolucja nr 7 
 

Gratulacje i podziękowanie Jego Ekscelencji Biskupowi Grzegorzowi Rysiowi nowemu biskupowi 

pomocniczemu krakowskiemu 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat zawsze współpracował z Kościołem wspomagając 

jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło „Solidarni z 

księżmi”, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego 

silne, prawe ramię, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE w diecezji krakowskiej w 2006 roku powstały pierwsze rady Rycerzy Kolumba w 

Krakowie i Ludźmierzu, 

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za powołanie księdza Biskupa 

Grzegorza Rysia nowym biskupem pomocniczym krakowskim, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Biskupa, naszego duchowego 

przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy, zgodnie ze swoim zawołaniem Virtus in 

infirmitate, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary 

katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym 

kontakcie z Jego Ekscelencją, a także 

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Pomocniczemu 

Krakowskiemu Grzegorzowi Rysiowi. 
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Rezolucja nr 8 
 

Gratulacje i podziękowanie Jego Ekscelencji Biskupowi Piotrowi Gregerowi nowemu biskupowi 

pomocniczemu bielsko-żywieckiemu 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat, zawsze współpracował z Kościołem 

wspomagając jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło 

„Solidarni z księżmi”, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego 

silną armię, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon rozwija się w Polsce od 2006 roku i liczy obecnie ponad 2000 członków 

zgrupowanych w 39 radach, organizując mężczyzn chcących budować dobro w poszczególnych 

parafiach i wspierając swoich proboszczów i biskupów 

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za powołanie księdza Biskupa 

Piotra Gregera nowym biskupem pomocniczym bielsko-żywieckim, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Biskupa, naszego duchowego 

przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy będąc zgodnie ze swoim zawołaniem In servitio 

Redemptori, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary 

katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym 

kontakcie z Jego Ekscelencją, a także 

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Biskupowi Pomocniczemu Bielsko-

Żywieckiemu Piotrowi Gregerowi. 
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Rezolucja nr 9 
 

Gratulacje i podziękowanie Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Wacławowi Depo nowemu 

Metropolicie Częstochowskiemu 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat zawsze współpracował z Kościołem wspomagając 

jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło „Solidarni z 

księżmi”, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego 

silne, prawe ramię, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE każdy Rycerz Kolumba już w pierwszym stopniu przyrzeka modlić się przez 

wstawiennictwo Matki Boga na różańcu świętym, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Rycerze Kolumba w Polsce zostali zawierzeni Matce Bożej Częstochowskiej na Jasnej 

Górze 

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za powołanie księdza Biskupa 

Wacława Depo nowym metropolitą częstochowskim i podniesienie Go przez Ojca Świętego 

Benedykta XVI do godności Arcybiskupiej, a także 

POSTANAWIAMY, ABY dać wyraz płynącego z głębi serc podziękowania księdzu Arcybiskupowi za 

przychylność dla Zakonu Rycerzy Kolumba, od czasów kierowania Radomskim Seminarium, poprzez 

czas pasterzowania Diecezją Zamojsko-Lubaczowską, w której Ksiądz Biskup został współtwórcą 

pierwszych rad Rycerzy Kolumba, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Arcybiskupa, naszego duchowego 

przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy zgodnie ze swoim zawołaniem "Ad Christum 

Redemptorem hominis" ("Ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka"), a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary 

katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym 

kontakcie z Jego Ekscelencją Pasterzem Metropolitą Częstochowskim, a także 

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi 

Częstochowskiemu Wacławowi Depo. 
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Rezolucja nr 10 
 

Gratulacje i podziękowanie Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi nowemu 

Metropolicie Katowickiemu 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat zawsze współpracował z Kościołem wspomagając 

jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło „Solidarni z 

księżmi”, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego 

silne, prawe ramię 

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za powołanie księdza Biskupa 

Wiktora Skworca nowym metropolitą katowickim i podniesienie Go przez Ojca Świętego Benedykta 

XVI do godności Arcybiskupiej, 

POSTANAWIAMY, ABY dać wyraz płynącego z głębi serc podziękowania księdzu Arcybiskupowi za 

przychylność dla Zakonu Rycerzy Kolumba, od pierwszych dni objęcia Metropolii Katowickiej, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Arcybiskupa, naszego duchowego 

przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy zgodnie ze swoim zawołaniem: In Spiritu Sancto, a 

także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary 

katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym 

kontakcie z Jego Ekscelencją Pasterzem Metropolitą Katowickim, a także 

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie 

Katowickiemu Wiktorowi Skworcowi. 
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Rezolucja nr 11 
 

Gratulacje i podziękowanie Jego Ekscelencji Biskupowi Janowi Kopcowi nowemu Pasterzowi 

diecezji gliwickiej 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat zawsze współpracował z Kościołem wspomagając 

jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło „Solidarni z 

księżmi”, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego 

silne, prawe ramię 

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za powołanie księdza Biskupa Jan 

Kopca nowym pasterzem diecezji gliwickiej, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Biskupa, naszego duchowego 

przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się nieść zgodnie z zawołaniem Jego Ekscelencji Crux Christi - 

spes nostra i z godnością nasze krzyże, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary 

katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym 

kontakcie z Jego Ekscelencją Pasterzem Gliwickim, a także 

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Gliwickiemu Janowi 

Kopcowi. 
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Rezolucja nr 12 
 

Podziękowanie Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi Seniorowi Metropolicie 

Katowickiemu 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat zawsze współpracował z Kościołem wspomagając 

jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło „Solidarni z 

księżmi”, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego 

silne, prawe ramię, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE dzięki przychylności i wsparciu Jego Ekscelencji w diecezji powstały pierwsze Rady 

Rycerzy Kolumba w Tychach i Rudzie Śląskiej, służąc parafiom, księżom i biskupom, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Jego Ekscelencja zaprosił Najwyższego Rycerza Carla Andersona do udziału w 

Pielgrzymce Mężczyzn do Piekar Śląskich w roku 2010, co stało się okazją do dania świadectwa o 

naszym Zakonie wobec wielu tysięcy pielgrzymów i zaczynem naszego rozwoju w tym rejonie, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Jego Ekscelencja stale troszczy się o rozwój duchowy Rycerzy Kolumba uczestnicząc 

aktywnie w działaniach Rycerzy, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE dzięki zaangażowaniu i znaczącemu wsparciu „Gość Niedzielny” wydawany przez 

Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej w Katowicach stał się najbardziej poczytnym tygodnikiem w 

Polsce 

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za posługę księdza Arcybiskupa 

Damiana Zimonia, jako Metropolity Katowickiego, a w szczególności za wspaniałe dzieło „Gościa 

Niedzielnego”, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Arcybiskupa, naszego duchowego 

przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy, zgodnie ze swoim zawołaniem Praedicamus 

Christum Crucifixum, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary 

katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym 

kontakcie z Jego Ekscelencją, a także 

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Seniorowi 

Metropolicie Katowickiemu Damianowi Zimoniowi. 
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Rezolucja nr 13 
 

Gratulacje i podziękowanie Jego Ekscelencji Biskupowi Andrzejowi Piotrowi Wypychowi nowemu 

biskupowi pomocniczemu Chicago 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat zawsze współpracował z Kościołem wspomagając 

jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło „Solidarni z 

księżmi”, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego 

silne, prawe ramię, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon powstał w Stanach Zjednoczonych i liczy obecnie ponad 1800000 członków, 

głownie w USA, Kanadzie, Filipinach i Meksyku, a w Polsce rozwija się od 2006 r. organizując 

mężczyzn chcących budować dobro w poszczególnych parafiach i wspierać swoich proboszczów i 

biskupów 

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za powołanie księdza Biskupa 

Andrzeja Piotra Wypycha nowym biskupem pomocniczym Chicago, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Biskupa, naszego duchowego 

przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy zgodnie ze swoim zawołaniem „Miłość Chrystusa 

przynagla nas”, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary 

katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym 

kontakcie z Jego Ekscelencją, a także 

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Pomocniczemu 

Chicago Andrzejowi Piotrowi Wypychowi. 
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Rezolucja nr 14 
 

Gratulacje i podziękowanie Jego Ekscelencji Biskupowi Januszowi Stepnowskiemu nowemu 

Pasterzowi diecezji łomżyńskiej 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat zawsze współpracował z Kościołem wspomagając 

jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło „Solidarni z 

księżmi”, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego 

silne, prawe ramię 

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za powołanie księdza Biskupa 

Janusza Stepnowskiego nowym pasterzem diecezji łomżyńskiej, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Biskupa, naszego duchowego 

przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy zgodnie ze swoim zawołaniem Gratia et Pax, a 

także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary 

katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym 

kontakcie z Jego Ekscelencją Pasterzem Łomżyńskim, a także 

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Łomżyńskiemu 

Januszowi Stepnowskiemu. 
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Rezolucja nr 15 
 

Podziękowanie Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Stanisławowi Nowakowi Seniorowi Metropolicie 

Częstochowskiemu 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat zawsze współpracował z Kościołem wspomagając 

jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło „Solidarni z 

księżmi”, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego 

silne, prawe ramię, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Rada Rycerzy Kolumba w Częstochowie powstała dzięki ogromnemu wsparciu Jego 

Ekscelencji, wsparciu, które Ksiądz Arcybiskup udziela Rycerzom Kolumba stale przy każdej okazji 

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za posługę księdza Arcybiskupa 

Stanisława Nowaka, jako Metropolity Częstochowskiego 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Arcybiskupa, naszego duchowego 

przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy zgodnie z zawołaniem Jego Ekscelencji Iuxta 

Crucem Tecum Stare, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary 

katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym 

kontakcie z Jego Ekscelencją, a także 

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Seniorowi 

Metropolicie Częstochowskiemu Stanisławowi Nowakowi. 
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Rezolucja nr 16 
 

Gratulacje i podziękowanie Jego Ekscelencji Biskupowi Damianowi Andrzejowi Muskusowi 

nowemu biskupowi pomocniczemu krakowskiemu 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat zawsze współpracował z Kościołem wspomagając 

jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło „Solidarni z 

księżmi”, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego 

silne, prawe ramię, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE w diecezji krakowskiej w 2006 roku powstały pierwsze rady Rycerzy Kolumba w 

Krakowie i Ludźmierzu, a Rycerze Kolumba obecni są także przy Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w 

Kalwarii Zebrzydowskiej, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE zawołanie nowego biskupa Ecce Mater tua Rycerzom Kolumba jest bardzo bliskie, 

jako tym , którzy zostali zawierzeni Matce Bożej na Jasnej Górze i jako tym, którzy przyrzekają modlić 

się na świętym różańcu już na pierwszym stopniu swojego wtajemniczenia, którym jest Miłosierdzie 

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za powołanie księdza Biskupa 

Damiana Andrzeja Muskusa nowym biskupem pomocniczym krakowskim, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Biskupa, naszego duchowego 

przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary 

katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym 

kontakcie z Jego Ekscelencją, a także 

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Pomocniczemu 

Krakowskiemu Damianowi Andrzejowi Muskusowi. 
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Rezolucja nr 17 
 

Gratulacje i podziękowanie Jego Ekscelencji Biskupowi Markowi Solarczykowi nowemu biskupowi 

pomocniczemu warszawsko-praskiemu 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat zawsze współpracował z Kościołem wspomagając 

jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło „Solidarni z 

księżmi”, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego 

silne, prawe ramię, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon rozwija się w Polsce od 2006 roku i liczy obecnie ponad 2000 członków 

zgrupowanych w 39 radach, organizując mężczyzn chcących budować dobro w poszczególnych 

parafiach i wspierając swoich proboszczów i biskupów 

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za powołanie księdza Biskupa 

Marka Solarczyka nowym biskupem pomocniczym warszawsko-praskim, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Biskupa, naszego duchowego 

przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy zgodnie ze swoim zawołaniem Omnia possibilia 

credenti, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary 

katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym 

kontakcie z Jego Ekscelencją, a także 

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Pomocniczemu 

Warszawsko-Praskiemu Markowi Solarczykowi. 
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Rezolucja nr 18 
 

Podziękowanie Jego Ekscelencji Biskupowi Stanisławowi Stefankowi Seniorowi Pasterzowi 

Łomżyńskiemu 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat zawsze współpracował z Kościołem wspomagając 

jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło „Solidarni z 

księżmi”, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego 

silne, prawe ramię, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Jego Ekscelencja jest Rycerzem Kolumba i aktywnie wspierała i wspiera nasz Zakon, 

a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Rada Rycerzy Kolumba w Łomży powstała dzięki ogromnemu wsparciu Jego 

Ekscelencji, jako jedna z pierwszych, 

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za posługę naszego Brata w 

Rycerstwie, księdza Biskupa Stanisława Stefanka jako Pasterza Diecezji Łomżyńskiej, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Arcybiskupa, naszego duchowego 

przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy, zgodnie ze swoim zawołaniem In omnibus 

Christus, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary 

katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym 

kontakcie z Jego Ekscelencją, a także 

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Seniorowi 

Pasterzowi Diecezji Łomżyńskiej Stanisławowi Stefankowi. 
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Rezolucja nr 19 
 

Propagowanie Dziedzictwa Jana Pawła II 

ZWAŻYWSZY, ŻE Błogosławiony Jan Paweł II był przykładem człowieka miłosiernego i propagatorem 

kultu Miłosierdzia Bożego, który rozprzestrzenia się na cały świat, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Błogosławiony Jan Paweł II był wielkim orędownikiem jedności Kościoła, w którego 

świętość, powszechność i apostolski charakter niezłomnie wierzył, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Błogosławiony Jan Paweł II był niezmordowanym i gorliwym obrońcą godności i 

życia każdego człowieka, wypełniając wizję prawdziwie chrześcijańskiego braterstwa, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Błogosławiony Jan Paweł II, syn narodu polskiego, wniósł przeogromne bogactwo 

myśli i wzorców w życie każdego chrześcijanina, a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Błogosławiony Jan Paweł II całkowicie zawierzył swoje życie Matce Bożej, a my także 

jako Zakon oddaliśmy się pod Jej szczególną opiekę, 

ZWAŻYWSZY, ŻE dzięki Błogosławionemu Janowi Pawłowi II Rycerze Kolumba rozszerzyli swoją 

działalność na Polskę, jako pierwszy kraj w Europie, a my jako Rycerze możemy realizować tę 

wspaniałą wizję wypełniając ją naszym działaniem i wiernością Kościołowi oraz naszemu Zakonowi. 

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ŻE jako członkowie Zakonu Rycerzy Kolumba, podejmujemy dzieło 

propagowania i wprowadzania w życie duchowości i nauczania Jana Pawła II prowadzące nas do 

Zbawienia Wiecznego. 

POSTANAWIAMY, ABY Rady imienia Błogosławionego Jana Pawła II, a także inne Rady, które pragną 

kroczyć drogą Jego duchowości, organizowały odpowiednie programy i działania, które będą 

promować nauczanie Jana Pawła II pośród lokalnych społeczności, a także 

POSTANAWIAMY, ŻE jako członkowie Zakonu przyrzekamy modlić się o rychłą kanonizację 

błogosławionego Jana Pawła II oraz zachęcać do tej modlitwy jak najszerszą rzeszę ludzi, a także 

POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej 


