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Częstochowa, 21 lutego 2021 roku 

Vivat Jezus! 

3l października 2020 roku Kościół Święty ogłosił ks. Michaela McGivneya, założyciela Rycerzy 

Kolumba, nowym błogosławionym. Radosne świętowanie tej uroczystości pogłębia i przedłuża ogólnopolska 

peregrynacja relikwii błogosławionego kapłana, która prowadzona jest w parafiach będących miejscem 

działań Rycerzy Kolumba. 

Chociaż ks. McGivney żył w XIX wieku w odległej Ameryce, duszpasterskie problemy, z którymi się 

mierzył, w wielu obszarach przypominają najbardziej aktualne wyzwania, przed jakimi stoją katolickie parafie 

w Polsce i innych krajach Europy. Kapłan z Connecticut posługiwał w czasach nieprzychylnych Kościołowi, a 

wrogość wobec katolików była wyrażana otwarcie. Społeczna presja na opuszczenie Kościoła wielokrotnie 

zwyciężała z chrześcijaństwem walkę o zbawienie ludzkich dusz. Wśród katolików, szczególnie mężczyzn, 

utrata wiary przybierała dramatyczne formy – mężczyźni nie tylko przestawali dbać o religijne praktyki, ale 

również porzucali odpowiedzialność za swoje rodziny. 

Właśnie dlatego ks. McGivney postawił na wytężoną pracę z mężczyznami – chciał przez nich dotrzeć 

do rodzin. Chciał budować taki model duszpasterstwa, w którym świeccy biorą współodpowiedzialność za 

Kościół, ewangelizację oraz dzieła miłosierdzia. Dzięki takiemu modelowi wyprzedził on swoją epokę i 

zalecenia Soboru Watykańskiego II. Był to również jego sposób na odnowienie życia parafii. Każdy kapłan, 

który dziś zastanawia się, jak odnowić swoją parafię, może spojrzeć na przykład i drogę wyznaczoną przez bł. 

ks. Michaela McGivneya, które sprawdzają się już od ponad 130 lat.  

Przyjmujemy z wdzięcznością wobec Boga dar beatyfikacji ks. McGivneya, odczytując znaki Bożej 

Opatrzności dla naszego trudnego czasu. Odczytujemy dobrze również w naszej polskiej rzeczywistości, że po 

130 latach od jego śmierci, Pan Bóg potwierdził jego świętość cudem uzdrowienia nienarodzonego dziecka w 

łonie matki ze śmiertelnej choroby. Widzimy w tym znak mówiący nam, że jeszcze mocniej powinniśmy się 

zaangażować w działania na rzecz obrony życia, jak również w podejmowanie inicjatyw związanych z życiem 

na każdym etapie – zwłaszcza do objęcia troską osób niepełnosprawnych i będących w potrzebie.  

Z tego powodu ogólnopolska peregrynacja relikwii bł. ks. Michaela McGivneya – podobnie jak inne 

wydarzenia organizowane przez Rycerzy Kolumba – jest połączona z dziełem charytatywnym. W czasie 

peregrynacji Rycerze Kolumba będą nieść wsparcie inicjatywom pro-life prowadzonym przez Kościół w 

poszczególnych parafiach lub diecezjach.  

Dlatego cieszę się, że peregrynacja relikwii bł. ks. McGivneya – poprzez naszą ufną modlitwę – 

przyczyni się do wiarygodnych dzieł naszych wspólnot. 

Mając nadzieję na życzliwe przyjęcie tej inicjatywy, łączę wyrazy najgłębszego szacunku i dar 

modlitwy. 
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