
List Delegata Stanowego Rycerzy Kolumba w Polsce z okazji peregrynacji 

Ikony św. Józefa 

 

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

 

Rozpoczynamy dziś peregrynację Ikony św. Józefa w wizerunku z Oratorium św. Józefa w Montrealu, 

wizerunku ojca i opiekuna Najświętszej Maryi  Panny i Jezusa. To szczególnie ważne akcenty dla nas – 

Rycerzy Kolumba, których posłaniem jest budowa szczęśliwych małżeństw i katolickich rodzin. 

Niedościgniony wzór św. Józefa niech będzie dla nas codzienną inspiracją w naszym powołaniu do 

małżeństwa i ojcostwa.  

Święty Józef uczy nas jak nikt inny, że prawdziwa męskość to połączenie odwagi z pokorą, siły  

z łagodnością i stanowczości z posłuszeństwem. To pełna otwartość na Boży plan, bez dociekań, 

wątpliwości, bez sprzeciwu. To poświęcenie siebie bez reszty dla innych, w szczególności tych, których 

Bóg powierzył naszej opiece. 

Nie mam wątpliwości, że święty Józef był inspiracją dla błogosławionego księdza Michaela McGivney’a 

gdy 140 lat  temu zapraszał mężczyzn do działania i stałej formacji katolickiej. Było to wezwanie, by 

wzięli odpowiedzialność, w pierwszej kolejności za siebie nawzajem i swoje rodziny, ale 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 

przez swojego błogosławionego założyciela. 

Moją dumą jest, że w Polsce to już 7 tysięcy mężczyzn działających przy blisko 300 parafiach. Ich 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. 

Papież Franciszek pisząc o świętym Józefie, wezwał nas do twórczej odwagi. Odpowiadając na to 

wezwanie Rycerze Kolumba postanowili, że tej peregrynacji towarzyszyć będzie konkretne dzieło 

miłosierdzia. Pod hasłem „Życie mam” będziemy wspierać rzeczowo i materialnie Domy Samotnej 

Matki prowadzone przez instytucje kościelne w całej Polsce. Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli, 

wszystkich dla których ochrona życia ludzkiego nie jest tylko pustym hasłem, do czynnego włączenia 

się w tę akcję modlitwą, wsparciem rzeczowym lub finansowym. Pokażmy tym odważnym kobietom, 

które często zawiedli najbliżsi, że wzorem świętego Józefa, nie zostawimy ich samych.  

Na koniec proszę Was o modlitwę za wstawiennictwem świętego Józefa o świętość naszych kapłanów, 

o odwagę katolickich mężczyzn, o przyszłość i świętość rodzin. 

 

Święty Józefie  – módl się za nami. 

Vivat Jezus! 

Krzysztof Zuba 

Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce  


