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ЦЕРЕМОНІЯ НАДАННЯ СТУПЕНЯ 

БЛАГОДІЙНОСТІ, ЄДНОСТІ І БРАТЕРСТВА  

Контрольний список справ  

1. Зустріньтеся з Капеланом ради чи місцевим парохом. Порадьтеся з 

Капеланом чи парохом щодо проведення Церемонії надання ступеня Благодійності, 

Єдності і Братерства. Найкраще, якщо Капелан чи парох буде присутнім і 

провадитиме молитви цієї церемонії.   

2. Визначте дату та забезпечте місце. Бажано, щоб церемонія проводилась у 

храмі після Літургії.  
3. Замовте атрибути. Замовте достатню кількість Наборів для кандидата (#531) 

з онлайн-магазину на інтернет-сторінці Officers Online.  

4. Визначтеся з Почесними членами. Якщо в раді є Почесні члени, 

проінформуйте їх про церемонію.  

5. Поширюйте інформацію. Сприяйте, щоб на вашій парафії та в спільноті 

якомога більше людей зацікавилися церемонією. Розповідайте про Почесних членів. 

Використовуйте різні методи комунікації:  

• бюлетені;   

• інформація на дошках оголошень;  

• розміщення інформації на сайті вашої парафії і ради / у соціальних мережах.  

6. Заплануйте частування. Дуже бажано, щоб після церемонії було прийняття, 

щоб усі могли познайомитись і привітати нових лицарів та їхні родини.  

7. Запросіть прийти братів-лицарів. Запросіть на церемонію всіх лицарів ради, 

їхні родини, вашого Регіонального Делегата.   

8. Практикуйтеся. Проведіть репетицію відповідно до покрокових інструкцій, щоб 

учасники церемонії впевнено та вміло, урочисто та гідно представляли свої частини 

церемонії.  

9. Видайте членські квитки після церемонії. Після церемонії Фінансовий 

Секретар вручить кожному новоприйнятому лицарю членський квиток третього 

ступеня.  

10. Надішліть звіт. Заповніть Звіт про проведення церемонії (#450) та надішліть 

його на електронну адресу Національного директора в справах членства.  
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Учасники церемонії  

1. Голова (виконує функцію майстра церемонії)  

2. Капелан (провадить спільну вступну молитву на початку та заключну молитву на 

завершення церемонії)  

3. Доповідач про принцип благодійності (викладає урок про принцип благодійності 

та важливість молитви на вервиці)  

4. Доповідач про принцип єдності (викладає урок про принцип єдності)  

5. Доповідач про принцип братерства (викладає урок про принцип братерства)  

6. Вартовий (супроводжує кандидатів)  

7. Офіцер, відповідальний за відзнаки (надіває на долоні кандидатів вервиці та 

вручає значки-емблеми. Цю роль може виконувати Великий Лицар чи офіцер 

вищого рангу, а також інші офіцери ради можуть асистувати, якщо є велика 

кількість кандидатів)  

8. Фінансовий секретар (реєструє кандидатів і слідкує, щоб кожний кандидат 

поставив підпис на Конституційному сувої)  

 

Реквізити церемонії  

Стрічки: Голова, троє Доповідачів, Офіцер для нагородження та Вартовий повинні 

мати для проведення церемонії жовто-білі стрічки.  

Розп'яття: дерев’яне розп'яття, достатньо велике для демонстраційних цілей. 

Древко розп’яття має бути досить довгим, щоб тримати його та демонструвати тіло 

Розп’ятого Христа.  

Дерев’яне розп'яття можна замовити в Knights Gear. Подібне розп'яття можна 

замовити в офіційних церемоніальних постачальників.  

Шнур та нитки: нитки та плетений шнур можна замовити в офіційних 

церемоніальних постачальників. Шнур повинен бути білого кольору приблизно 2,5 см 

у діаметрі та 60 см у довжину.  

Набір для кандидата (#531): по одному для кожного кандидата. У наборі є вервичка 

та значок-емблема, представлені на церемонії.  
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Капелан / Настоятель  1_     6_ Вартовий 

Голова  2_     7_ Місця, куди виходять кандидати для   

вручення вервиць та емблем-значків  
Доповідач про принцип благодійності  3_ 

Доповідач про принцип єдності  4_   8_ Подіум / Амвон 

Доповідач про принцип братерства  5_     9_ Приготовлений стіл з вервицями та 

емблемами-значками 
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ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ КОМАНДИ ІНІЦІАЦІЇ 

Перше враження  

Ця церемонія представляє Орден Лицарів Колумба та його принципи для кандидатів, 

їхніх родин і присутніх. Надзвичайно важливо, щоб церемонія була попередньо 

ретельно підготованою, з урахуванням усіх деталей. Перше враження є надзвичайно 

стійким і важливим. То ж погано підготовлена церемонія шкодитиме репутації  

Ордену.  

Що залежить від команди ініціації  

Ця церемонія підготовлена для широкої аудиторії. Треба зосередити особливу увагу 

на тому, яке враження команда ініціації справить на кандидатів і присутніх. Звичайно, 

найкраще, якщо команда виголошує слова з пам’яті, але можна також читати їх. Усі 

члени команди ініціації мають бути добрими промовцями, з чіткою і виразною 

вимовою, переходами та тоном. Церемонія має бути проведена з певним 

театральним чуттям і пристрастю. Команда ініціації повинна кілька разів переглянути 

відеоінструкцію та провести репетицію церемонії.  

Місце проведення церемонії, що можна змінити  

Цей текст описує проведення церемонії в храмі. Та її також можна проводити в менш 

формальній обстановці, наприклад, у парафіяльній залі чи в приміщенні засідань 

ради. Дозволено вносити зміни, які підказує здоровий глузд, наприклад, запросити 

більше чоловіків для вручення вервиць та емблем, якщо кандидатів багато. Також, 

якщо кандидати сидять не на лавах у церкві, а на спеціально приготованих кріслах, 

вони можуть залишатися на них під час вручення вервичок і емблем. У такому 

випадку варто подбати, щоб відстань між рядами була достатньо широкою, аби 

члени команди ініціації могли вільно пройти.  

Відео  

В інтернеті доступне відео церемонії, яке допоможе отримати більше інформації про 

проведення церемонії, допоможе в практикуванні доповідачів та якщо виникнуть 

запитання. Це відео не призначене для кандидатів чи для публічного перегляду. 

Обов’язки Великого Лицаря та Регіонального Делегата  

За належне (як показано на відео) проведення ініціації відповідає Великий Лицар 

місцевої ради. Не дозволено скорочувати, додавати елементи чи змінювати 

церемонію. З огляду на доцільність та для забезпечення однакових умов проведення 

ініціації в різних країнах елементи попередніх ініціацій, як-от Обіцянка вірності чи 

посвячення мечем, вилучені з церемонії. Якщо в церемонії, яку проводить Великий 

Лицар і команда ініціації, є відхилення від затвердженого тексту, Регіональний 

Делегат має внести відповідні корективи.    
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Облаштування та підготовка  

1. Вчасний початок церемонії – це вияв належної поваги до кандидатів і гостей.  

2. Фінансовий секретар має зустріти та зібрати кандидатів у передпокої / приміщенні, 

де їм буде зручно прочитати обітниці та підписати Конституційний сувій. Проведіть 

реєстрацію та підписання Конституційного сувою якомога жвавіше. Це перше 

представлення кандидатів в Ордені, тож проведіть його високопрофесійно. Цінуйте 

їхній час.  

3. Поки кандидати готуватимуться до ініціації, розважте їхні родини та гостей у 

підготовленій для церемонії залі, подбайте, щоб їм було зручно.  

4. Якщо кількість кандидатів на ініціацію дуже велика, виникає загроза того, що 

багато вервиць можуть заплутатися між собою. Розплутування буде метушливим і 

небажаним для церемонії. Тож команді ініціації треба передбачити таку ситуацію і 

запобігти їй.  

5. Ще однією поширеною помилкою є занадто близьке розміщення стільців для 

кандидатів, так, що вони почуватимуться незручно. Залиште достатньо місця між 

стільцями.  

6. Роздайте картки з молитвою за канонізацію отця Макґівні для всіх кандидатів і 

гостей, коли вони заходять, щоб пізніше всі разом могли промовляти заключну 

молитву.  

Приготування кандидатів  

1. Дайте кандидатам прочитати обітниці, які вони складатимуть.  

2. Пересвідчіться, що кожен кандидат ознайомився з обітницями та підписав 

Конституційний сувій.  

3. Якщо кандидати завершили приготування до ініціації, не залишайте їх у 

передпокої, проведіть їх на їхні місця в залі ініціації чи до приміщення, де вони 

разом з родинами, гостями та іншими членами ради очікуватимуть на початок 

церемонії.  

Відразу після початку церемонії:  

Вартовий проводить кандидатів наперед до спеціально зарезервованих для них 

місць. Якщо кількість кандидатів невелика, вони входять однією групою. Якщо 

кількість кандидатів велика, Вартовий проводить їх кількома групами впродовж 

підписування кандидатами  Конституційного сувою.  

Після того, як усі кандидати займуть приготовані для них місця, входять та 

займають свої місця Голова та доповідачі.  

Далі починають церемонію.   
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Вступна молитва  

Голова – Всечесний отче, мої брати Лицарі, пані та панове. 

Ласкаво просимо на церемонію Ордену Лицарів  Колумба 

надання ступеня благодійності, єдності та братерства.  

Прошу всіх встати. Розпочнімо з молитви.  

Капелан - В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.  

Господеві помолімося! Боже, Отче наш, ти так полюбив світ, 

що віддав Сина Твого єдинородного страждати, вмерти та 

воскреснути задля нас і нашого ради спасіння. Дай нам 

ласку щодня зустрічати нашого Господа Ісуса Христа з 

живою вірою і так пізнавати в нашому житті силу Його 

любові. Дай нам знайти в Його Хресті силу піднятися над 

нашими гріхами та бути утвердженими в чесноті, щоб ми 

могли жити своїм покликанням вірно і щоб добросовісно 

виконували свою роботу.  

Об'єднай нас, Господи, у братстві Лицарів Колумба, коли ми 

свідчимо про Христа, у служінні потребам інших людей, у 

благодійності та дотриманні заповідей у дусі Блаженств. Ми 

просимо це через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.  

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.  

Голова – Сідайте, будь ласка! Заснувавши в 1882 р. 

спільноту Лицарів Колумба, отець Майкл Макґівні намагався 

створити братерський орден, члени якого живуть 

християнськими чеснотами згідно з принципами 

благодійності, єдності та братерства. Він прагнув об'єднати 

членів у їхній католицькій ідентичності як практикуючих 

католиків, тобто як католиків, які приймають вчення 
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Католицької Церкви з питань віри та моралі, які прагнуть 

жити відповідно до заповідей Католицької Церкви та мають 

у ній добру репутацію.  

Ваша присутність сьогодні тут є підтвердженням того, що ви 

повністю розумієте свій намір приєднатися до Лицарів 

Колумба.  

У часи нашого заснування католики в Америці стикалися з 

дискримінацією та фанатизмом. Багато іммігрантів змушені 

були захищатися від ворожості суспільства, яке вважало їх 

неповноцінними людьми, не здатними до повноцінного 

громадянства. Часто ці католики були спокушувані до 

зречення своєї віри та Таїнств. 

Батько був основним годувальником сім'ї, тож за відсутності 

організованої соціальної підтримки його передчасна смерть 

часто була катастрофічною подією. Його вдову та дітей 

спіткали фінансове розорення та розпад їхньої сім'ї. Діти, 

яких забирали з батьківського дому, часто самі зрікалися 

віри своєї родини.  

Зважаючи на ці труднощі, отець Макґівні вирішив знайти 

спосіб зміцнити віру й укріпити родини своїх товаришів-

католиків.  

Бачення отця Макґівні створило нашу організацію місцевих 

рад, члени якої прагнули зміцнити свою віру, служити 

потребам інших людей і захищати свої сім'ї за допомогою 

програми страхування. Перші члени нашого Ордену 

вибрали для нього ім'я Колумба, щоб підкреслити визначну 

роль, яку відіграли католики ще з перших днів відкриття 

Америки європейцями. Христофор Колумб був шанованим 
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героєм у ХІХ столітті, його іменем названі міста по всій 

території США, включаючи округ столиці держави, а також 

провінція в Канаді та країна Колумбія в Латинській Америці.  

Ці перші лицарі визнали Христофора Колумба не лише 

надзвичайно сміливим і здібним мандрівником, але й 

мирянином, який взявся донести Добру новину Євангелія до 

Нового світу.  

Наші засновники вирішили називатися лицарями на знак 

визнання історичної місії християнських лицарів – чоловіків, 

які вели життя, сповнене чеснот, захищали віру та служили 

нужденним.  

У середньовіччя, коли християнські лицарі бралися за 

зброю й надягали свою обладунки, вони розуміли, що 

надягають обладунки Господа нашого Ісуса Христа, щоб 

служити вищому покликанню.   

Лицар був відданий найвищим чеснотам розсудливості, 

справедливості, стійкості та поваги. Він був готовий 

пожертвувати собою заради інших, особливо бідних і 

знедолених.  

Хоча часи змінилися, не змінилося це вище покликання. 

Сьогодні ми не надягаємо кованих обладунків, але ми все 

одно покликані надягати обладунки Христа.  

Як зазначає святий Павло, ми покликані міцно встоятися, 

одягнувшись у броню справедливості, тримаючи щит віри, 

а також узяти шолом спасіння і меч духовний, тобто слово 

Боже.  

Наша Церква все ще потребує людей, відданих цій місії, 

чоловіків, які хочуть бути сильною правою рукою Церкви.  
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Лицарі Колумба – це братство на службі Католицькій Церкві, 

зв'язане між собою нашими принципами благодійності, 

єдності та братерства.  

Для Лицарів Колумба ці принципи знаходять своє 

походження та значення у Святій Євхаристії. Об’єднавшись 

із Христом у Євхаристії, ми бачимо Христа один в одному 

та в тих, кому ми служимо.  

Прослухайте зараз урок з Благодійності.  

Голова сідає, а Доповідач про принцип благодійності 

займає трибуну.  
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Урок про принцип благодійності  

Доповідач про принцип благодійності – Панове, перший і 

головний принцип нашого Ордену – це благодійність, 

найбільша з усіх чеснот і слава довершеності 

християнського життя.  

Але сьогодні благодійність часто втрачає своє справжнє 

значення. Це не просто почуття, не виключно дарування 

часу, таланту чи скарбу. Це більше, ніж милостиня. Це 

більше, ніж добрі справи.  

Доповідач про принцип благодійності піднімає 

розп'яття, читаючи рядки:  

Найбільший учинок благодійності, коли-небудь 

знаний світом, – це жертва Ісуса Христа, який 

вільно й охоче приніс Себе за нас на Хресті. 

Христова викупна любов – це справжня міра 

благодійності. Благодійність – це серце, яке 

бачить Христа в нашому ближньому. І завдяки 

силі Святого Духа ми можемо, як і Христос, 

зробити щирий дар себе для інших.  

Доповідач про принцип благодійності кладе 

розп'яття.  

  

Благодійність – це чеснота, яка породила лицарство. Це 

сама суть лицарства. Християнського лицаря без 

милосердя вважали не достойним свого високого 

покликання.  
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Благодійність – це безцінний подарунок, що його Бог 

помістив у людську душу, аби виміряти вірність людини 

своєму Творцю. Благодійність – це обов’язок, а не чемність. 

Це зобов'язання, покладене Небом як на багатих, так і на 

бідних.  

Благодійність рухає серце до затишку та втіхи, радить та 

навчає, несе та прощає. У Бозі і з Богом ми любимо навіть 

тих, кого не знаємо.  

Це благодійність, яка євангелізує. Це благодійність, яка 

потішає серце.  

Доповідач про принцип благодійності сідає, а Голова 

займає трибуну.  

Голова – Благодійність – це наше справжнє свідчення Бога 

через наші добрі справи. Та коли ми єднаємося, 

благодійність є ще сильнішим і більшим нашим служінням 

громаді.  

Послухайте зараз урок про принцип єдності.  

Голова сідає, а Доповідач про принцип єдності займає 

трибуну.  
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Урок про принцип єдності  

Доповідач про принцип єдності – Панове, бути Лицарем 

Колумба означає, що ви об’єднані спільною метою та 

об’єднані в дії, яка походить від нашої спільної католицької 

віри та благодаті Святого Духа.  

Доречно, щоб єдність відповідала нашому першому 

принципу благодійності, оскільки благодійність пов'язує все 

в ідеальній гармонії.  

Єдність нашого Ордену заснована на сакральній єдності 

нашої Церкви, що повстає з триєдності Бога, який є Отцем, 

Сином і Святим Духом. Наша єдність виражає нашу віру в 

одного Господа, одну Віру, одне Хрещення і одного Бога та 

Отця всіх нас.  

Найперше ми засвідчуємо принцип єдності вдома. Шлюб – 

це унікальний і незамінний знак любові Бога до Його 

Церкви. Вірність і плідність подружньої любові є основою 

сім'ї. А християнська родина є образом любові між Божими 

особами Пресвятої Тройці.  

Брати Лицарі та їхні родини підтримують одне одного в 

побудові домівок, де панує любов, де плекають чесноту та 

святість. У світі, де панує розбрат, де багатьом важко по-

справжньому зустріти Бога, сім'ї Лицарів Колумба живуть 

своєю вірою, виконують свою місію та євангелізують світ.  

В історії ми знайдемо незліченну кількість прикладів, коли 

невелика група чоловіків, об'єднаних спільною метою, 

долала великі труднощі. Перемога залежить не від 

чисельності армії, адже наша сила походить з Небес.  
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Христос закликає нас до єднання з Ним та між собою. 

Зростання єдності в нашій Церкві і наших сім'ях – це одна з 

величних місій Лицарів Колумба. Наш Орден молиться і 

працює, щоб досягти єдності, яку Господь бажає своїй 

Церкві та нашим сім’ям.  

Коли ми об’єднані, наш Орден є силою для захисту нашої 

віри, наших сімей та одне одного.  

Ісус сказав учням: «У мені перебувайте – а я у вас! Як не 

спроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не 

перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не 

перебуватимете в мені. … Хто перебуває в мені, а я в 

ньому, – той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого 

чинити не можете.» (Ів.15:4–5).  

Вас може здивувати, якою силою володіють чоловіки, 

об'єднані в досягненні спільної мети.   

Кандидати, встаньте, будь ласка.  

Вартовий, роздайте, будь ласка, нитки кандидатам.  

Вартовий роздає кандидатам нитки.  

Будь ласка, оберніться обличчям до присутніх.  

Кандидати обертаються обличчям до аудиторії.  

Панове, розірвіть нитки.  

Кандидати розривають нитки.  

Будь ласка, сідайте.  

Кандидати сідають.  
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Зверніть увагу: коли окремі нитки сплітаються між собою, 

вони стають міцним шнуром.  

Вартовий тричі тягне за кінці шнура, щоб 

продемонструвати його міцність.  

Як нитки є для шнура, так і ви – для нашого Ордену. 

Міцність будь-якого шнура залежить від якості ниток і 

досконалого переплетення їх між собою.  

Віддані принципу єдності, ми молимося з нашим Господом, 

щоб Його послідовники «усі були одно».  

Доповідач про принцип єдності сідає, а Голова займає 

трибуну.  

Голова – Багато років тому отець Макґівні запропонував 

ідеальну модель єдності для чоловіків-католиків своєї 

парафії. Його візією було братство чоловіків-католиків, які б 

підтримували одне одного та свої сім'ї, були б об’єднані в 

Христі та в будуванні Його тіла. Бачення отця триває й 

сьогодні, адже його Орден діє, щоб зміцнювати католицькі 

сім’ї та парафії.  

А зараз послухайте урок про принцип братерства.  

Голова сідає, а Доповідач про принцип братерства займає 

трибуну.  
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Урок про принцип братерства  

Доповідач про принцип братерства – Панове, Лицар 

Колумба – це людина доброчесності. Він бере на себе 

відповідальність за свої дії. Він також є чоловіком, який 

присвятив себе служінню іншим.  

Він охороняє та захищає тих, хто перебуває під його опікою. 

Він об’єднується зі своїми братами, і вони разом 

реалізовують свою віру на практиці.  

Лицар Колумба покликаний до братерської благодійності зі 

своїми братами Лицарями. А також він покликаний до 

братерської єдності з ними. Як каже псалмоспівець: «як 

добре і як любо, коли брати живуть укупі!» Пс.133:1  

Об'єднані Хрещенням та Євхаристією, Лицарі Колумба 

готові як брати, нести тягарі один одного. Там, де є 

духовна чи матеріальна потреба, ми допомагаємо один 

одному молитвою, порадою та практичною підтримкою.  

Наш Господь закликає нас жити в братерському 

співпричасті та підбадьорювати одне одного.  

Ми слідуємо за порадою святого Євангеліста Йоана, який 

сказав нам: "Хто не любить брата, якого він бачить, той 

не може любити Бога, якого він не бачить. І таку ми 

заповідь одержали від нього: «Хто любить Бога, той 

нехай любить і брата свого.»" Ів.4:20–21  

Наша міць братерства – це не просто величний принцип. Це 

спосіб життя непохитного Лицаря Колумба, підсилений 

Святим Духом. Бути зразковою моделлю католицького 
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братерства – це відповідальність кожної ради Лицарів 

Колумба.  

У минулому кандидат у Лицарі проводив день перед 

посвяченням у Лицарі в церкві в мовчазному чуванні, на 

колінах, поклавши свого меча і щита перед престолом Царя 

Царів, свого Господа і Бога.  

Сьогодні Лицарі Колумба продовжують служити тому 

самому цареві – Цареві Христу, воістину присутньому в 

Євхаристії.  

Хоча наш Орден був заснований як організація мирян 

католиків, проте він завжди мав особливі стосунки з нашими 

священниками. Ми завдячуємо своїм існуванням баченню й 

рішучості одного парафіяльного священника, героїчна 

чеснота якого продовжує надихати нас сьогодні.  

Лицарі Колумба були, є і завжди будуть братством, 

солідарним з нашими священниками, служіння яких дарує 

нам Христа в Євхаристії.  

Доповідач про принцип братерства сідає, і Голова займає 

трибуну.  

    

Голова – Ви почули, що чеснота благодійності є провідним 

принципом нашого Ордену. Ви почули, якими сильними є 

чоловіки, які працюють у єдності заради спільної справи. Ви 

почули, що Братерство – це постійна співпраця з Христом і 

з вашим братами Лицарями.  

Як католики, ми знаємо, остаточне слово – не за смертю! 

Наше братнє привітання – «Vivat Jesus!», що означає 
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«Нехай живе Ісус!». Цим привітанням ми визнаємо одне 

одного братами лицарями та сповідуємо надію на наше 

спасіння.  

  

Пауза  

Голова – Постійним гаслом нашого Ордену є «Tempus 

Fugit. Memento more», що означає «Час летить. Пам’ятайте 

про смерть». Ми повинні залишатися пильними, бо ми не 

знаємо ні дня, ні години, коли нас покличуть дати звіт про 

наше життя. Ми повинні духовно готуватися до своєї смерті. 

Також нашим обов'язком є захист тих, кого Бог довірив 

нашій опіці: ми маємо бути хорошими розпорядниками та 

захистити їхнє майбутнє. Фінансовий захист наших сімей 

залишається основоположним для бачення отця Макґівні та 

місії Лицарів Колумба.  
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Обітниці  

Голова – Щоб визнати свою прихильність до наших 

принципів, я зараз прошу наших кандидатів та всіх 

присутніх братів Лицарів встати.  

Кандидати та всі брати Лицарі встають.  

Кандидати та брати Лицарі, піднесіть праву руку й 

відповідайте "Так" кожен за себе на такі запитання.  

Кандидати та всі брати лицарі підносять праву руку.  

Голова – Чи обіцяєте ви поводити себе як благородний 

чоловік-католик і прожити своє життя, керуючись 

принципами благодійності, єдності та братерства?  

Кандидати – Так.  

Голова – Чи обіцяєте ви, як практикуючий католик, 

продовжувати формувати себе в католицькій вірі, жити 

відповідно до заповідей Католицької Церкви та брати 

участь у її церковному житті, особливо через участь у 

недільній Літургії?  

Кандидати – Так.  

Голова – Чи обіцяєте ви сприяти добробуту своїх братів 

Лицарів і підтримувати місію та діяльність вашої ради?  

Кандидати – Так.  

Голова – Ви прочитали та підписали Конституційний сувій. 

Чи обіцяєте ви виконувати закони, правила та чи даєте 

обітницю послуху законній владі Ордену?  
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Кандидати – Так.  

Голова – Панове, ваші обіцянки прийнято. Опустіть ваші 

руки, прошу сідати.  

Звернімося тепер до захисту Пресвятої Богородиці.  

Голова сідає, а Доповідач про принцип благодійності 

займає трибуну.  

 

     



 

23 

  

Презентація вервички  

Доповідач про принцип благодійності – Як Лицарі 

Колумба, ми завжди звертаємося до найніжнішої та 

найславнішої Діви Марії, нашої Цариці та нашої Матері. 

Наш Орден поручив себе під захист Пресвятої Матері, 

відомої як Мати Божа Гваделупська.  

Любов Марії оточує нас, наближаючи нас до її 

Божественного Сина. Під покровом її захисту ми беремо до 

рук її Святу Вервицю.  

Доповідач піднімає вгору вервицю і, тримаючи її, 

виголошує.  

Марія, Мати Ісуса, з її Лицарями, – за святість 

людського життя на всіх його етапах.  

Марія, серце Святого Сімейства, з її  

Лицарями – за християнські шлюби та щасливі 

сім’ї.   

Марія, Непорочне Зачаття, з її Лицарями, – за 

пристойність і чистоту в нашому світі.  

Марія, якій її Син у нічому не відмовить, з її 

Лицарями, – за справедливість і співчуття до 

зранених і всіх, хто страждає.  

Її вервичка в наших руках завжди з нами, куди б 

ми не йшли.  

Молитва «Богородице Діво, радуйся!» завжди в 

нас на устах!   

Який виклик тепер нам не до снаги?   

Яких перемог ми не можемо здобути?  



 

24 

  

Доповідач про принцип благодійності опускає вервицю і 

повертається на своє місце. Голова займає трибуну.  

 

 

Голова – Я запрошую нашого [називає титул та ім’я 

офіцера, який відповідає за відзнаки, та офіцерів вищого 

рангу] вийти наперед, щоб вручити вам Вервицю та 

Емблему Ордену.  

Офіцер, відповідальний за відзнаки, входить до 

святилища, кланяється перед вівтарем або підходить до 

тетраподу, приступає до бічного столу, де розкладені 

вервички та значки-емблеми.  

А зараз Вартовий підведе кандидатів наперед.  

Вартовий підводить кандидатів уперед і вишиковує їх по 

периметру святилища або довкола тетрапода. Офіцер, 

відповідальний за відзнаки, і кандидати кланяються перед 

вівтарем.  

Голова – Панове, будь ласка, складіть свої руки [він 

показує як] як до молитви, і поверніться до присутніх, щоб 

прийняти вервицю Пресвятої Діви Марії.  

Кандидати повертаються, щоб отримати вервички та 

емблеми-значки.  
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Офіцер, відповідальний за відзнаки, [та офіцери] вручає 

вервички кандидатам, промовляючи до кожного такі 

слова.  

Офіцер, відповідальний за відзнаки – Носіть цю 

вервицю завжди і моліться на ній, коли тільки маєте 

можливість.  

  

Голова – Панове, тепер ви отримаєте Емблему Ордену.  

  

Офіцер, відповідальний за відзнаки, вручає емблему-значок 

Ордену, промовляючи до кожного такі слова.  

Офіцер, відповідальний за відзнаки – Носіть її завжди з 

гордістю, гідністю та честю.  

  

Голова – Мої брати Лицарі, вітаємо вас як членів третього 

ступеня Ордену Лицарів Колумба  з усіма належними 

обов'язками, правами та привілеями.  

Ви можете покласти ваші вервички в кишені і повернутися 

на свої місця.  

Вартовий супроводжує новоприйнятих Лицарів на свої 

місця.  

Голова – Брати Лицарі, пам’ятайте, що святі завойовували 

нації не мечем, а молитвою та добрими ділами. Декого з 

членів нашого Ордену зараховано до лику святих і 

блаженних.   

Світ надалі потребує святих.  
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І Лицарі Колумба пропонують сьогодні кожному з нас 

можливість жити життям героїчної чесноти, через благодать 

Святого Духа.  

Голова – Ми стали свідками обітниць, що їх ви сьогодні тут 

дали. Нехай вони спонукають вас від сьогодні і надалі жити, 

дотримуючись наших принципів благодійності, єдності та 

братерства, щоб в останній день ваші душі, наповнені 

щастям, могли насолоджуватися нагородою за добре 

проведене життя - вічністю в присутності Самого Бога.  

Заключна молитва. Прошу всіх встати.  

Голова запрошує Капелана Ради або Настоятеля 

провадити молитву.  
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Заключна молитва  

Капелан – Молитва за прославу праведного слуги Божого 

отця Майкла Макґівні говорить про нашу місію як Лицарів 

Колумба.  

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.  

Боже, Отче наш, покровителю убогих і захиснику вдів та 

сиріт, Ти покликав свого священика, отця Майкла Макґівні, 

бути апостолом християнського життя в сім’ях і провадити 

молодь до шляхетного служіння ближньому.   

Отож, за прикладом його життя та чеснот сподоби й нас 

вірно слідувати за Твоїм Сином, Господом нашим Ісусом 

Христом, виконуючи Його заповідь любові й будуючи Його 

Тіло, яким є Церква.  

Нехай його приклад надихає та спонукає нас більше 

довірятися Твоїй любові, щоб ми могли продовжити його 

справу піклування нужденними та знедоленими. Покірно 

просимо Тебе прославити славою святих вірного слугу 

Твого отця Майкла Макґівні згідно з Твоєю святою волею.  

За його заступництвом зволь ласкаво вислухати прохання 

про … [представити тут прохання] щедротами 

Єдинородного Твого Сина і животворящого Твого Духа, з 

якими Ти благословенний на віки віків, Амінь!  
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Священник виголошує благословення на завершення 

церемонії.  

І нехай благословення Всемогутнього Бога, Отця, і Сина, і 

Святого Духа, зійде на вас і залишиться з вами назавжди.  

Амінь.  

 

Голова – Прошу оплесками привітати наших 

новоприйнятих Лицарів Колумба третього ступеня.   

Оплески.  

Голова виголошує заключні тези церемонії відповідно до 

рекомендацій нижче.  
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Заключні тези  

На цьому церемонія завершена. Гості та члени ради все ще 

перебуватимуть під враженням почутих уроків і важливих обітниць, 

складених новими Лицарями. Ваше спілкування з ними та їхніми 

родинами значно підсилить їхній братерський дух. Тож заключні тези 

треба скоротити та обмежити такими пунктами:  

1. Голова представляє Великого Лицаря місцевої ради.  

2. А далі Великий Лицар: 

 вітає нових членів;  

 дякує команді ініціації та Капеланові / настоятелеві;  

 заохочує нових членів та їхні сім’ї брати участь у діяльності ради за 

будь-якої нагоди;  

 представляє почесних членів, які присутні на церемонії;  

 запрошує всіх присутніх на частування після церемонії;  

 запрошує офіцерів вищого рангу звернутися з привітанням. Якщо 

нікого з них немає, виголошує наступні пункти замість них. 

3. Далі офіцери вищого рангу:  

 вітають нових членів;  

 заохочують нових членів та їхні сім’ї євангелізувати віру через 

участь у діяльності ради;  

 звертають увагу на важливість для Лицарів Колумба бути лідерами 

на парафії, які підтримують Церкву, особливо в євангелізації нашої 

віри;  

 закликають нових членів розвиватися до здобуття четвертого 

ступеня.  

4. Великий Лицар представляє Капелана чи настоятеля.  

 Просить його про заключне слово та благословення гостини.  

5. Великий Лицар завершує церемонію.  

 Оголошує, що церемонія звершена. Далі просить членів і гостей 

персонально привітати нових Лицарів і долучитися до гостини.  


