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 ЦЕРЕМОНІЯ НАДАННЯ СТУПЕНЯ БЛАГОДІЙНОСТІ, 

ЄДНОСТІ І БРАТЕРСТВА 

Питання-відповіді 

1. Чому прийнято зміни надання ступенів? 

Майбутнє нашого Ордену залежить від зростання, а справжнє зростання може бути досягнуто 

лише за умови вступу та запрошення майбутніх членів та їхніх сімей. Зусилля для створення 

комбінованої церемонії були зосереджені на усуненні бар'єрів таємниці та приділення часу, 

що заважало багатьом вступати до наших лав. Він також усунув надмірності та зосередився на 

більш чіткому та переконливому представленні уроків Благодійності, Єдності та Братерства. 

Він призначений для проведення в парафії з родиною та друзями, що сидять на лавах. Усі 

тепер можуть на власні очі побачити організацію, до якої приєднуються їхні близькі, її 

принципи та цінності, і чому це важливо. Нове вдосконалення церемонії надання ступеня 

благодійності, єдності та братерства залишається вірним нашим традиціям, задовольняючи 

потреби нашого часу. 

2. Чи можна проводити ініціації у попередньому форматі? 

Національний Делегат керує впровадженням нової церемонії та припиненням проведення 

старих церемоній у межах своїх юрисдикцій. Старі церемонії все ще можуть проводитись, 

якщо ваш Національний Делегат дозволить. Кінцеву дату повного припинення старих 

церемоній визначає Найвища Рада. 

3. Я категорично проти зміни ініціації. Що я можу зробити? 

Перегляньте наступне посилання в повному обсязі, яке містить звернення Найвищого Лицаря 

на зустрічі Національних Делегатів (videos.kofc.org/exemplification). Він представляє детальні 

причини, що стоять за цією зміною. Посилання також містить відео церемонії. Ви побачите, 

що принципово уроки збереглися, і що вони представлені способом, набагато більш 

відповідним нашому часу. 

Що ви можете зробити, це підтримати зусилля нашого Ордену, щоб надати більшій кількості 

людей можливість жити своєю вірою в дії, використовуючи цю нову церемонію для набору, 

просування та утримання нових членів. 

4. Де проводити церемонію надання ступеня благодійності, єдності і патріотизму? 

Церемонія була розроблена для проведення в храмі з великою аудиторією. Якщо церковне 

приміщення недоступне, церемонія може проводитися гідно і урочисто, як найкраще 

визначається Великим Лицарем та офіцерами ради у співпраці з Регіональним Делегатом. 

5. Чи потрібно вивчити тест церемонії напам’ять? 

Команді ініціації дозволено читати текст. Виступи із пам’яті заохочуються, але не обов’язкові. 

Вкрай важливо, щоб усі аспекти були виконані високопрофесійно та з максимальним 

декором. Перші враження тривалі. Неправильно проведена церемонія пошкодить репутацію 

нашого Ордена. Усі члени команди повинні бути кваліфікованими читачами та публічними 

спікерами, повністю задоволеними формулюванням, вимовою, переходами та тоном. Чи 

церемонія прочитана з пам’яті чи прочитана за сценарієм, її потрібно робити з театральним 

чуттям та пристрастю. Команди повинні переглядати онлайн-відео та практикувати багато 
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разів, перш ніж її проводити. Особливу увагу слід приділити тому, як будуть сприйматися їхні 

виступи та їх вплив на кандидатів та гостей. 

6. Як щодо онлайн-відео? Чи можна його використовувати? 

Інтернет-відео, яке зараз поширюється серед членів, мало на меті підвищити обізнаність про 

нову церемонію та вимагати коментарів. Він не призначався для показу кандидатам та 

громадськості. Однак в якості проміжного заходу ради можуть обмежено показувати відео 

кандидатам, які не можуть відвідати заплановану церемонію. У таких випадках Великий 

лицар та двоє інших членів повинні проводять церемонію, одягнені в темні костюми з 

стрічками. Місце розташування має бути офіційно встановлене з усіма реквізитами. 

7. Хто може бути доповідачем? 

Усі члени команди повинні бути кваліфікованими читачами та публічними спікерами, з 

хорошим формулюванням, вимовою, переходами та тоном. 

8. Хто може бути Офіцером, який вручає відзнаки? 

Вервички і емблеми-значки вручає Великий Лицар та офіцери вищого рангу. За великої 

кількості кандидатів слід долучати інших офіцерів вищого рангу.  

9. Що робити, якщо Капелан та настоятель відсутні чи не можуть прочитати вступну та 

заключну молитви? 

Якщо немає Капелана та настоятеля, Головуючий повинен вести молитви на відкриття та 

закриття. В такому випадку "благословення на завершення церемонії" повинно бути 

пропущене, як зазначено в сценарії. 

10. Хто може звернутись до нових лицарів 3-го ступеня? 

У тексті описано хто може виступати та точки промов. Доповідачі повинні бути короткими та 

зосередженими. 

11. Як часто проводити церемонію надання ступеня благодійності, єдності і патріотизму? 

Сплануйте їх так часто, як тільки можете. Ідеально було б проводити великі публічні ініціації в 

церкві у такі важливі випадки, як День засновника 29 березня, або День Колумба 12 жовтня. 

12. Чи може рада приймати членів до інших рад? 

Так. Це дозволено. Однак краще для нових членів, якщо кандидати пройдуть церемонію у 

звичному оточенні власної парафії. 

13. Чи лицарі 1-го та 2-го ступенів можуть брати участь у церемонії? 

Заохочуйте членів 1-го та 2-го ступенів брати участь у церемонію надання ступеня 

благодійності, єдності і патріотизму. Ці члени також повинні отримати вервичку та емблему-

значок, незважаючи на те, що  вони отримали їх на церемонії 1-го ступеня. Після завершення 

церемонії вони є членами 3-го ступеня. 

14. Чи можуть вступати онлайн-члени? 

Онлайн-члени можуть брати участь у церемонії надання ступеня благодійності, єдності і 

патріотизму, а потім переходити до вашої ради. Дані про перехід можуть бути оброблені 

згодом. Якщо член Інтернету бажає залишитися в Онлайн Раді, його побажань слід 

дотримуватися. 
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15. У що повинні бути вдягнені учасники церемонії? 

Це не повсякденна подія. Однак жодного кандидата чи гостя не слід ретельно перевіряти чи 

не дозволяти бути присутніми через одяг. 

КАНДИДАТИ: Дайте їм знати, що вони можуть носити костюм і краватку, але також доречна 

сорочка з комірцем та однотонні штанами. 

ДОПОВІДАЧІ: Кращим вбранням є костюм і краватка зі стрічкою. Як мінімум, сорочка, піджак і 

брюки зі стрічкою. 

ОФІЦЕРИ РАДИ: Кращим одягом є костюм і краватка з офіцерською відзнакою. Відповідні, 

фірмові сорочки лицарів Ради Колумба також будуть доречними. 

16. Хто зустрічає і збирає кандидатів? 

Кандидатів зустрічає Фінансовий секретар та збирає у зоні, яка сприятиме перегляду обіцянок 

та підписанню Конституційного сувою. Запропонуйте своєму страховому агенту допомогти. 

Додайте помічників залежно від кількості кандидатів. 

Вартовий супроводжує тих, кого потрібно подати до своїх зарезервованих місць перед 

збором. Для невеликих груп їх можна супроводжувати як одну групу. Для великих груп їх 

можуть супроводжувати невеликими групами, коли вони закінчать підписання 

Конституційного сувою. 

Кандидати повинні розміщуватися на стороні презентаційного простору, що знаходиться 

безпосередньо перед подіумом презентації. 

17. У церемонії немає жодної згадки про внески. Коли їх збирати? 

Такі адміністративні питання, як дане питання, слід вирішити під час засідання ради або 

можуть бути стягнені внески перед церемонією. 

18. Коли і як видаються членські картки? 

Фінансовий секретар роздаватиме членські картки після церемонії. Оскільки у Фінансового 

секретаря немає номерів для нових членів, ці картки потребують часу. Існуючим членам, які 

мали ступень лицаря, можна було отримати картки відразу після церемонії. 

19. Не має виступу Страхового агента. Коли це потрібно робити? 

Для того, щоб церемонія була короткою, агент не викликається в кінці церемонії. Тільки 

Великий лицар, капелан і вищий офіцер мають остаточні точки розмови, передбачені 

сценарієм. Страхові агент повинні бути повідомлені про церемонію, і вони повинні бути 

присутніми, коли це можливо. Їх роль полягає у зустрічі та вітанні кандидатів. Страхові агенти 

продовжуватимуть зустрічі з новими членами. 

20. Що повинен зробити Фінансовий секретар відповідно до церемонії? 

1. Надайте членські картки третього ступеня новоспеченим членам. 

2. Подати документи до Найвищої Ради 

а. Новий член - форма 100 (новий член) з датою ступеня у всіх трьох ступенях. 

б. eMembers - форма 100 (перевід) із датою ступеня у всіх трьох ступенях поля. Якщо eMember 

вказаний на вкладці перспектив ради в Управлінні членами, його можна прийняти, а ступінь 

дати можна оновити в Управлінні членами. 

c. Учасники 1-го та 2-го ступеня - Використовуйте Управління членами для оновлення дат 

ступеня або надсилання форми 100 (Зміна даних) з датою ступеня у полях другої та третьої 

ступенів. 

3. Переконайтеся, що член отримує повідомлення від ради. 



15 січня 2020 р.          Департамент Церемоніалів                            (перекладач Google) 

4 
 

21. Яку форму потрібно заповнити? 

Звіт про проведення ініціації #450 буде змінено, щоб він підходив і для церемонії надання 

ступеня благодійності, єдності і патріотизму. 

22. Чи повинні Ради продовжувати нараховувати вступний внесок? 

Оскільки Набір кандидата наразі є єдиною вартістю для ради, зниження або скасування плати 

за ініціацію є прийнятними варіантами, і їх можна здійснити шляхом зміни до Ваших 

підзаконних актів Ради. Ради можуть проголосувати за зміну своїх підзаконних актів та 

оновлення їх у режимі он-лайн через "Законодавчі закони онлайн" 

23. Які реквізити / запаси необхідні для здійснення милосердя, єдності та братства? 

Сценарій - Поставки в Інтернеті або Служби онлайн, завантаження PDF 

Стрічки - англійська компанія або Роджер Сов 

Конституційний сувій - Постачання в Інтернеті 

Нитки - англійська компанія або Роджер Сов 

Шнур - англійська компанія або Роджер Сов 

Велике ручне дерев’яне розп'яття з корпусом - KnightsGear 

Набори для кандидатів (розарії та шпильки) - Поставки в Інтернеті 

Молитовна картка McGivney - приладдя в Інтернеті 

Краще, щоб Розп'яття було достатньо великим, щоб усі могли чітко бачити тіло розп'ятого 

Ісуса Христа. Каролінгське розп'яття, хоч і красиве і актуальне, але не підходить для 

презентації з амвону. 

24. Які зміни у Наборі кандидата? 

Існуючий набір для кандидатів (# 531) все ще можна використовувати, але нові набори будуть 

зведені до наступних елементів: 

 Вервичка 

 Емблема-значок 

 Картка Як молитися на вервичці 

 Молитовна картка отця МакҐівні 

 Брошура Їх називають лицарями 

 Картка Сяючі обладунки 

25. Коли буде доступний новий список Конституції? 

Розробляється новий Конституційний сувій, який матиме новий текст і буде представлений у 

книзі стилів у твердій обкладинці. Ми очікуємо, що цей документ буде готовий до липня 2020 

року. Поки вони не стануть доступними, використання існуючого Конституційного сувою є 

доцільним. 

26. Скільки стрічок має придбати рада, і де їх можна придбати? 

Для церемонію надання ступеня благодійності, єдності і патріотизму вистачить шести для всіх 

присутніх ролей, крім капелана. Однак ради, можливо, бажають придбати достатньо, щоб усі 

офіцери ради могли носити як державні, так і приватні функції. Також можна пропонувати 

членам. Стрічки повинні бути використані при введенні в уряд офіцерів Ради, громадських 

подій та парадів, пробуджень та похорон та інших проектів та програм лицарів Колумба. 
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27. Стрічки тонкі і схильні рухатися, як вони зберігаються з емблемою Ордена, розміщеною 

над центральною грудною частиною власника? 

Існують різні довжини стрічок, щоб допомогти розмістити членів різного розміру, які потрібно 

зазначити на замовлення Офіційних Церемоніальних Постачальників. Невеликі золоті 

шпильки, встановлені на спині та біля правого плеча, допоможуть закріпити стрічку. Іншим 

можуть знадобитися додаткові шпильки біля лівого стегна. Поставте запобіжний штифт так, 

щоб вони були максимально прихованими від перегляду. 

28. Як скоро будуть доступні переклади? 

Під час розробки церемонії працювали над перекладами. Включення остаточних змін та 

вказівок до перекладених документів слід здійснити незабаром після випуску англійською 

мовою. 

29. Чи повинні наділі бути Почесні члени? 

Використання Почесного членства заохочуються. Після церемонії слід відзначити Почесних 

членів. Відзнаки Почесних членів та сертифікати можна придбати в Інтернеті. 

30. У цій церемонії немає «обіцянки секретності». Як члени організації поводяться з 

«обіцянками», які вони давали під час попередніх церемоній? 

Обіцянки, що давались у попередніх церемоніях, слід виконувати. 

31. Чи дозволяється гостям відвідувати церемонії старого ступеня? 

Ні. Зміни в попередніх  церемоніях не відбулися. Вони не підходять для гостей. Нова 

церемонія надання ступеня благодійності, єдності та братерства - це єдина ініціація, яка може 

бути показана гостям. 

32. Чому лицарство більше не надається за допомогою меча? 

Використання меча зарезервоване для зразка ступеня патріотизму, тоді членом стане «пан 

лицар». 

33. Чи можна додавати музику? 

Жодні обрядові елементи не можуть бути додані або видалені. 

34. Чи потрібно командам пройти сертифікацію? 

Ні. 

35. Що буде з Надавчим Посадовцем та членів церемоніальної групи? 

Усі вони повинні бути наставниками та путівниками щодо впровадження нової церемонії 

«Добро Ордена». Їх вказівки та інструктажі будуть неоціненними для того, щоб допомогти 

кожній раді ордену провести пояснення та вітати своїх членів. 

36. Чи зменшилась роль районного депутата? 

Не найменше. Регіональний Делегат виконує викладацьку та менторську роль, допомагаючи 

своїм радам досягти успіху. Зокрема, Регіональним Делегатам слід приватно обговорити 

будь-які відхилення від затвердженого сценарію з Великим Лицарем чи командою, щоб 

можна було вжити коригуючих дій. 
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37. Що робити з мантіями? 

Використання стрічок замінило використання мантій у всіх випадках. Оскільки використання 

обрядових мантій більше не потрібно і не заохочується, їх слід відкинути або зберегти як 

історичні дані. 

38. Чи буде оновлюватися брошура "Їх називають лицарями"? 

Брошура "Їх називають лицарями" буде оновлено. До того часу поточну версію слід 

використовувати, оскільки вона буде корисна новим учасникам. 

39. Якою буде роль Каролізького розп'яття та медальйону членства від попередніх 

церемоній? 

Каролінгське розп'яття та медальйон з членства не є частиною церемонії, але можуть стати 

відповідними подарунками ради. Видавати їх не можна під час церемонії, оскільки жодні 

обрядові елементи не можуть бути додані чи вилучені. Існуючі запаси слід використовувати 

змістовно. 

 


