
 
 

List Delegata Stanowego Rycerzy Kolumba w Polsce na pierwsze wspomnienie 
liturgiczne błogosławionego księdza Michaela McGivney’a 

Czcigodni kapłani, Bracia Rycerze, drodzy w Chrystusie Panu Bracia i Siostry. 

 
31 października 2020 roku Kardynał Tobin w imieniu Papieża Franciszka ogłosił księdza Michaela 
McGivneya - założyciela Rycerzy Kolumba, nowym błogosławionym. Dziś, w dniu 13-go sierpnia 
pierwszy raz w historii mamy zaszczyt, w sposób szczególny w parafiach w których działają Rycerze 
Kolumba, świętować Jego wspomnienie liturgiczne,. 

Chociaż czas posługi kapłańskiej błogosławionego księdza Michaela McGivneya przypadał na koniec 
XIX wieku i umiejscowiony był na terenie Ameryki Północnej, problemy które napotkał jako żywo 
przypominają te, z którymi spotykamy się na co dzień w naszych parafiach: wrogość wobec Kościoła i 
katolików, społeczna presja na opuszczenie Kościoła, budowanie antykultury braku odpowiedzialności 
szczególnie mężczyzn za swoje rodziny, wreszcie strach i problemy powodowane epidemią. 

Odpowiedzią błogosławionego księdza Michaela McGivneya na te wyzwania było zaproszenie do 
działania i stałej formacji katolickiej mężczyzn. Było wezwanie ich, by wzięli odpowiedzialność, w 
pierwszej kolejności za siebie nawzajem i swoje rodziny, a także za parafie, w których żyją, wreszcie za 
cały Kościół Święty. Tak w 1882 roku powstali Rycerze Kolumba, którzy dziś są największą męską 
wspólnotą katolicką, w której w duchu Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa ponad 2 mln mężczyzn na 
całym świecie stara się kroczyć ścieżką do zbawienia wytyczoną blisko 140 lat temu przez swojego 
błogosławionego założyciela. 

Prawdziwą radością jest to, że w Polsce niemal 7 tysięcy mężczyzn działających przy prawie 300 
parafiach jest Rycerzami Kolumba. Podejmowane dzieła miłosierdzia, wsparcie dla swoich kapłanów 
oraz jasne stanie po stronie katolickich wartości jest niewątpliwie jednym z mocnych fundamentów, 
na którym może polegać polski Kościół. Chcę Wam moi Bracia Rycerze w tym szczególnym dniu 
serdecznie podziękować za Waszą postawę, za wszystko co czynicie na rzecz swoich parafii, za czas, 
który poświęcacie na chwałę naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 

Niech mi będzie wolno też zaprosić w nasze szeregi wszystkich mężczyzn, którzy nie są jeszcze 
Rycerzami Kolumba, a którzy chcieliby podążać z nami za naszym błogosławionym założycielem. Dziś 
nie można być letnim, dziś trzeba wstać z kanapy, powiedzieć zdecydowanie tak Panu Bogu i stanąć w 
wyłomie, jeśli leży nam na sercu przyszłość naszych rodzin, naszych dzieci i wnuków oraz ojczyzny i 
Świętego Kościoła Katolickiego. 

Raz jeszcze dziękując Bogu za dar beatyfikacji księdza Michaela McGivneyaa, zachęcam do modlitwy 
za wstawiennictwem naszego Założyciela. 

Błogosławiony Michaelu McGivneyu – wstawiaj się za nami. 

Vivat Jezus! 

Krzysztof Zuba 
Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce  


