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Propozycja tematyczna na poszczególne dni tygodnia peregrynacji: 

Sobota 

1. Uroczyste wprowadzenie Relikwii i Obrazu Bł. Ks.McGivneya 
2. Odczytanie Listu od Abp. Depo  
3. Msza Św. 
4. Modlitwa Różańcowa – część Radosna w intencji Parafii 
5. Litania do Bł. Ks. McGiveya 
6. Akt Zawierzenia 

Niedziela - Miłosierdzie 

1. Msze św. z homilią o Bl. Ks.McGivneyu 
2. Popołudniowa projekcja filmu https://www.fathermcgivney.org/pl/media/index.html 
3. Zbiórka na rzecz placówki wspierającej Życie 

Poniedziałek - Rodzina 

1. Modlitwa Różańcowa – część Radosna w intencji rodzin (*) - do pobranie w  ScsTool 
2. Litania do Bł. Ks. McGivneya 
3. Msza św. w intencji rodzin z Błogosławieństwem relikwiami 

Wtorek – Życie 

1. Modlitwa Różańcowa – część Bolesna w intencji ochrony Życia (*) 
2. Litania do Bł. Ks. McGivneya 
3. Msza św.  
4. Film Cud pro-life (8min) https://www.youtube.com/watch?v=WKxJ_6QAFnM 

Środa – Na dzisiejsze czasy 

1. Modlitwa Różańcowa – część Chwalebna w intencji chorych oraz o ustanie pandemii (*) 
2. Litania do Bł. Ks. McGivneya 
3. Msza św.  

Czwartek – Kapłaństwo 

1. Modlitwa Różańcowa – część Światła w intencji Kapłanów, o nowe  powołania 
kapłańskie i zakonne (*) 

2. Litania do Bł. Ks. McGivneya 
3. Msza św.  

Piątek  – Wiara 

1. Adoracja  (w okresie Wielkiego Postu - Droga Krzyżowa (*)) - Przebłaganie za 
znieważanie i profanacje kościoła i symboli świętych. 

2. Msza Św. 
3. Ceremonia Zasad Rycerskich - przyjęcia kandydatów do Zakonu Rycerzy Kolumba. 

Pożegnanie Relikwii -  piątek wieczór lub sobota rano 
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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.        

+ Abp Wacław Depo  
KAPELAN STANOWY RYCERZY KOLUMBA W POLSCE 
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Na rozpoczęcie peregrynacji odmówmy Różaniec Święty w intencji naszej 
Parafii. 

Rozważać będziemy Tajemnice Radosne, a pomocą niech nam będą wątki 
zaczerpniętymi z życia bł. Michaela McGivney’a założyciela Rycerzy Kolumba. 

I Tajemnica: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 

„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa."/św.Łk/  
 
Pragnienie młodego Michaela McGivney’a, aby stać się "człowiekiem oddanym 
innym" zostało zauważone przez jego proboszcza, który zachęcił go do 
wstąpienia do seminarium. Miał  16 lat. Ojciec pozwolił mu porzucić pracę w 
fabryce i wstąpić do seminarium, jednak śmierć ojca skomplikowała sytuację 
rodziny. Dzięki  stypendium ukończył seminarium i przyjął święcenia kapłańskie 
w 1877 roku. W pierwszej  parafii w New Haven, posługiwał społeczności 
imigrantów, wziął na siebie obowiązki schorowanego proboszcza, służył jako 
obrońca rodzin w sądzie, opiekował się więźniami, organizował życie kulturalne, 
był przyjacielem osób należących do innych wyznań chrześcijańskich, a także 
założył Rycerzy Kolumba. Przykład ks. McGivney’a uzmysławia nam że droga 
podążania za Bożym powołaniem nie jest ani łatwa, ani prosta. 
 
Módlmy się za Jego przyczyną o łaskę rozeznawania w naszym życiu woli Pana, 
także za wszystkich, którzy pozostają na peryferiach społeczeństwa. 
 

II Tajemnica: Nawiedzenie św. Elżbiety 

„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego 
miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.” 
(Łk 1,39) 

Ks. McGivney’a cechowała umiejętność przekształcania bliźnich w przyjaciół, a 
przyjaciół w braci. Dał tego przykład, kiedy służył osobom wykluczonym 
społecznie niczym Dobry Samarytanin. Żył zatem samą istotą miłości - była to 
miłość, która pragnie rzeczywistego dobra drugiej osoby. Po 7 latach posługi w 
New Haven, ks. McGivney został mianowany proboszczem w miejscowości 
Thomaston. Podczas pożegnalnego nabożeństwa  ludzie głośno płakali w swoich 
ławkach.   
Ks. McGivney zachęcał Rycerzy Kolumba nie tylko do konkretnych czynów, do 
robienia czegoś, ale przede wszystkim do bycia kimś, a mianowicie - do bycia 
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lepszą osobą, taką która jest gotowa żyć zgodnie z wyzwaniami, jakie stawia 
miłość. 
 
Za przyczyną ks. McGivney’a prośmy  księży proboszczów, o gorliwe budowanie 
Królestwa Bożego na ziemi dla dobra wszystkich ludzi, a także za świeckich 
zaangażowanych w życie parafii i działalność społeczną, aby ich działaniom 
przyświecała miłość Boga i bliźniego. 

  

III Tajemnica: Narodzenie Jezusa  

 
„Oto synowie są darem Pana, a owoce łona nagrodą” (Ps 127). 
 

Oto mały domowy Kościół rodziny McGivneyów stał się podatnym gruntem do 
obudzenia przyszłego powołania Michaela i jego braci. Rodzina będąc 
rzeczywistością stworzoną i pobłogosławioną przez Boga jest także miejscem, w 
którym kobieta i mężczyzna mają przywilej wydawania na świat dzieci. Rodzice 
są dla swojego potomstwa pierwszym przykładem ludzkiej miłości, jedności i 
braterstwa. Patrick i Mary McGivney opuścili Irlandię i pobrali się w Ameryce. 
Wydali na świat trzynaścioro dzieci, doświadczając przy tym także smutku, 
pochowania sześciorga z nich. Ich pierwsze dziecko, Michael urodził się w 1852 
roku. Chłopiec wcześnie wziął na siebie odpowiedzialność za rodzinę, opiekując 
się młodszym rodzeństwem. W wieku 13 lat dołączył do ojca, który pracował w 
fabryce. Dzięki temu Michael nauczył się pracowitości, dyscypliny, współczucia, 
braterskiej miłości. Życie McGivneyów zaowocowało wspaniałym darem 
powołań Michaela i  dwóch młodszych braci, którzy również zostali księżmi. 
 
Módlmy się przez wstawiennictwo bł. Michaela o święte małżeństwa, hojnie 
przyjmujące dar nowego życia i o to abyśmy docenili znaczenie życia rodzinnego 
i nasz kościół domowy. 
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IV Tajemnica: Ofiarowanie Jezusa w świątyni 

„Bądżcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”   (Mt 5,48) 

Jak stwierdził jeden ze współczesnych księdzu McGivneyowi: "nazywali go 
świętym i naprawdę tak myśleli". Założyciel Rycerzy Kolumba prowadził życie 
bezinteresownie ofiarowane w służbie drugiemu człowiekowi.  Jego duchowej 
pracy towarzyszyły działania na rzecz doczesnego dobra swoich Braci (...)". Ale 
najlepszy bodaj opis pochodzi od pewnego ówcześnie żyjącego człowieka, który 
wspominał „twarz kapłana (...), twarz pięknego wyciszenia. Nie było w tym 
obliczu niczego, co byłoby oschłe, ale też niczego, co nie byłoby silne". 
 
Módlmy się przez jego wstawiennictwo o świętość duchowieństwa i kapłanów 
oraz prowadzonych przez nich świeckich, o odnawianie pragnienia częstej 
spowiedzi świętej i adoracji Pana Jezusa w Hostii Przenajświętszej ukrytego. 
 

V Tajemnica:  Odnalezienie  Jezusa w świątyni 

„Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem” (Ps.133) 

Rycerze Kolumba wyrośli na gruncie osobistego doświadczenia ks. McGivney’a, 
który  znał trudności, z jakimi boryka się rodzina, gdy jej żywiciel umiera w 
młodym wieku. Poznał także katolików, których zwabiły tajne stowarzyszenia, 
obiecując braterską pomoc oraz korzyści finansowe, choć ich praktyki stały w 
sprzeczności z wiarą katolicką. Jednakże zetknął się również z ludźmi, którzy 
dzięki sile charakteru trwali mocno przy swej wierze, oddając się ciężkiej pracy, 
aby utrzymać swoje rodziny.   
Rycerze Kolumba to wspólnota, która ma wspierać mężczyzn w praktykowaniu 
katolickiej wiary, a także nieść pomoc wdowom i sierotom po śmierci jednego z 
członków rodziny. Misję Rycerzy Kolumba można podsumować  słowami: 
Miłosierdzie, Jedność i Braterstwo. Ks. Michael zachorował na grypę w trakcie 
pandemii w roku 1890 i zmarł w przededniu swoich 38 urodzin. 
Cud, który doprowadził do jego beatyfikacji 31 października 2020 roku polegał 
na uzdrowieniu dziecka, które w łonie matki dotknięte było śmiertelną chorobą, 
a ostatecznie urodziło się z zespołem Downa w dużej, kochającej rodzinie. 
 
Módlmy się za wstawiennictwem bł. McGivney’a o dążenie do świętości przez 
praktykowanie cnót, o rozwój męskich wspólnot, szczególnie w tym różańcu za 
Rycerzy Kolumba oraz za cierpiących i umierających w czasie pandemii 
koronawirusa oraz o ochronę każdego nienarodzonego życia. 
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Litania do błogosławionego ks. Michaela McGivneya 
 

Panie, zmiłuj się nad nami  
Chryste, zmiłuj się nad nami  
Panie, zmiłuj się nad nami. 
Chryste, usłysz nas.    Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże,    zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże,    zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże,      zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże,     zmiłuj się nad nami. 

Święta Maryjo, Matko Boża,    módl się za nami.  

Matko Boża Niepokalanie Poczęta, módl się za nami.  

Matko Boża z Guadalupe, ... 

Gwiazdo Nowej Ewangelizacji,  

Św. Józefie, Oblubieńcze Maryi Panny i Opiekunie Zbawiciela, 

Św. Michale Archaniele, 

Błogosławiony Michaelu McGivneyu,     módl się za nami.  

Pokorny Sługo Boży, ... 
Wierny uczniu Chrystusa,  
Synu Niepokalanego Serca Maryi,  
Posłuszny Synu Kościoła,  
Przykładzie czystości kapłańskiej,  
Gorliwy kapłanie Chrystusa,  
Łagodny pasterzu dusz ludzkich,  
Oddany proboszczu,  
Mądry doradco,  
Nauczycielu wiary,  
Sługo wszystkich,  
Opiekunie ubogich  
Obrońco wdów i sierot,  
Przyjacielu samotnych i cierpiących,  
Towarzyszu więźniów,  
Pocieszycielu chorych i umierających, 
Apostole rodzin chrześcijańskich,  
Ojcze młodzieży,  
Orędowniku pracujących, 
Ewangelisto zagubionych,  
Głosicielu Ewangelii Życia, 
Opiekunie świeckich,  
Obrońco imigrantów,  
Wzorze Miłosierdzia,  
Przykładzie Jedności, 



 Rycerze Kolumba – Peregrynacja Relikwii Bł. Ks. Michaela McGivneya, marzec 2021                                                str. 9 

 

Orędowniku katolickiego Braterstwa,   módl się za nami. 
Nauczycielu chrześcijańskiego Patriotyzmu,  
Założycielu Rycerzy Kolumba, 

Błogosławiony Michaelu, pokorny w służbie Kościołowi,    módl się za nami. 

Błogosławiony Michaelu, oddany Najświętszemu Sercu Jezusa,  
Błogosławiony Michaelu, kapłanie czystego serca,  
Błogosławiony Michaelu, wierny obowiązkom kapłańskim,  
Błogosławiony Michaelu, wytrwały w cierpieniu,  
Błogosławiony Michaelu, w chwili śmierci pełen pokoju,  
Błogosławiony Michaelu, naśladowco Chrystusa ukrzyżowanego, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
   przepuść nam, Panie! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
  przepuść nam, Panie! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
  Zmiłuj się nad nami! 

 

K. Módl się za nami, błogosławiony Michaelu McGivneyu, 

  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się.  

Boże, nasz Ojcze, spraw, aby heroiczny przykład życia i cnót Twojego kapłana, 

błogosławionego ks. Michaela McGivneya, pomógł nam pełniej naśladować Twojego 

Syna, Jezusa Chrystusa, wypełniać Jego przykazanie miłości i budować Jego Ciało, 

którym jest Kościół. Niech przykład Twojego sługi natchnie nas większym zaufaniem 

do Twojej miłości, abyśmy mogli kontynuować jego dzieło opieki nad potrzebującymi i 

odrzuconymi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
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Akt zawierzenia 

Błogosławiony księże Michaelu 

Rozpoczynamy peregrynację Twoich relikwii i obrazu w parafii ……………….. 

Żyłeś ponad sto lat temu z troską spoglądając na swoją parafię, na ludzi 
zmagających się trudami życia, z pandemią, z biedą, często tracącymi wiarę i 
ufność Bogu oraz odchodzącymi od Kościoła. Swoją postawą pokazałeś i 
udowodniłeś, że poprzez modlitwę oraz działania możliwe jest nie tylko 
przeciwstawienie się tym zjawiskom, ale, że podążając za Twoim drogowskazem 
katolickie rodziny będą przybliżały się do Boga. 

Stajemy w tej parafii w roku 2021 i za Twoim wstawiennictwem pragniemy 
zawierzać sprawy, które nosimy w naszych sercach. 

Zawierzamy Ci kapłanów, duszpasterzy, którzy przez sakrament Kapłaństwa 
zostają związani z Chrystusem w szczególny sposób - w sposób który daje im 
przywilej wypowiadania słów przeistoczenia w imieniu Chrystusa, przez to 
uosabiając Go prawdziwie i w pełni na ołtarzu. Jako Rycerze Kolumba 
dziękujemy Bogu za wspaniały dar naszych księży, z którymi  łączymy się w 
pełnej niezłomnej solidarności Zobowiązujemy się do modlitwy nie tylko za Nich, 
a także o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne realizując w praktyce 
nasze hasło: Solidarni z księżmi i biskupami. 

Zawierzamy Ci sprawę ochrony życia w naszej Ojczyźnie, w czasie, kiedy toczy 
się batalia między dobrem a złem, między cywilizacją życia, a cywilizacją 
śmierci. Wspieraj nas, abyśmy budowali, a raczej: odbudowywali szacunek dla 
życia od poczęcia do naturalnej śmierci, bo tak wiele zostało zrujnowane w 
ludziach, w ludzkich sumieniach, w obyczajach, w opinii zbiorowej, w środkach 
przekazu. 

Zawierzamy Ci nasze rodziny i wszystkich małżonków, jakże często zmagających 
się problemami, jakże często wątpiącymi, że Chrystus Dobry Pasterz staje 
pomiędzy mężczyzną a kobietą w tym wielkim sakramencie, przez który stają się 
oni mężem i żoną. Daj siłę, aby wytrwale współpracowali i stale odnawiali łaską 
sakramentu małżeństwa i w wierze wychowywali swoje dzieci, troszcząc się o ich 
Zbawienie. Daj moc, abyśmy przezwyciężyli słabości i pokusy; abyśmy nie dali 
się uwieść modzie rozwiązłości, lecz twardo stali na straży Bożych przykazań. 

Zawierzamy Ci Rycerzy Kolumba i członków naszych rodzin. Błogosławiony 
Księże Michaelu wspieraj nas w podejmowanych, każdego dnia inicjatywach, 
abyśmy w każdym działaniu realizowali zasady miłosierdzia, jedności, braterstwa 
i patriotyzmu podążając ścieżką, którą nam wytyczyłeś. Daj nam siłę byśmy byli 
gorliwymi świadkami wiary. 

Błogosławiony Księże Michaelu – Módl się za nami.  
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Homilia abp. Wacława Depo, Kapelana Stanowego Rycerzy Kolumba w Polsce 

8.11.2020, Częstochowa 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica! 

Drodzy Bracia w Chrystusowym Kapłaństwie, drodzy w Chrystusie Panu Bracia i 
Siostry, uczestnicy tej Eucharystii w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Jasnogórskiej oraz wszyscy łączący się z nami poprzez błogosławiony przekaz telewizji 
Trwam. Pozdrawiam wszystkich członków Rycerzy Kolumba w Polsce i zagranicą 
wysławiających Bożą Opatrzność za dar beatyfikacji założyciela błogosławionego 
księdza Michaela McGivneya.  

W Księdze Mądrości napisanej zaledwie około 10 lat przed narodzeniem Chrystusa 
odnajdujemy klucz do Ewangelii samego Jezusa, który uczy nas jak uczynić życie 
udanym, odpowiadając nim na wolę Bożą. Jedynie mądrość Boża „uprzedza tych, 
którzy jej pragną wpierw dając im się poznać” (Mdr 6,13). To dzięki niej człowiek 
zdolny jest poza pozorami ziemskich sukcesów odróżnić prawdę, sprawiedliwość i 
dobro. Tą samą drogą wiary, łączącej mądrość z miłością prowadzi nas dzisiaj święty 
Paweł w liście do Kolosan, wzbudzając równocześnie nadzieję na życie wbrew prawu 
śmierci. „Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również 
tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z nim” (1 Tes 4,14). Dlatego tak 
ważne jest to, co jest przesłaniem całego Nowego Testamentu, abyśmy byli ludźmi 
coraz głębszej wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego i ludźmi sumienia oczekującymi 
na powrót Pana. W każdej Eucharystii wyznajemy Jego Zmartwychwstanie i prosimy o 
powrót, abyśmy byli gotowi na Jego przyjście. Albowiem ten, kto czuwa sercem, czyli 
sumieniem nigdy nie spóźni się na spotkanie z Bogiem, które będzie miało charakter 
ostateczny w chwili śmierci i sądu nad światem. 

Drodzy w Chrystusie. Na co dzień przeżywamy rozmaite lęki, niepokoje, które mają 
swoje przyczyny zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, pomnażając zły obraz świata 
swoistej bezkarności i braku odpowiedzialności przed Bogiem. W tych napięciach 
społecznych, które obserwujemy czy to w Ameryce, Europie czy w Polsce nietrudno 
zauważyć, że cechą owej krzyczącej wolności jest brak odniesienia do Boga i negacja 
miłości, która prowadzi do ucieczki w kłamstwa, a w sumie do samounicestwienia. 
Patrz na koniec, to jest również wołanie Księgi Mądrości. Cokolwiek czynisz, trzeba 
nam na nowo usłyszeć słowa świętego Jana Pawła II z jego ostatniej pielgrzymki do 
Polski z 16 sierpnia 2002 roku: „Zmartwychwstały Chrystus, mówi dziś do każdego i 
każdej z was: «Przestań się lękać! Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki 
wieków» (Ap 1,17-18). Zaufaj Bogu, który bogaty jest w miłosierdzie. Jest z tobą 
Chrystus, niezawodny Dawca nadziei".   
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To w Nim, w Chrystusie Zmartwychwstałym i Żyjącym w Swoim Kościele złożył swoją 
nadzieję życia i służby błogosławiony ksiądz Michael McGivney. Ojciec Święty 
Franciszek uznając świętość życia księdza Michaela, którego życie było rozpięte 
pomiędzy 12 sierpnia 1852 a 14 sierpnia 1890 roku, a więc zaledwie 38 lat, wskazał na 
znaki opatrznościowej troski Boga o zbawienie każdego człowieka. Postać 
błogosławionego księdza Michaela, syna emigrantów irlandzkich, najstarszego z 13 
rodzeństwa pokazuje nam wyraźnie, że życie człowieka nie jest ślepym wytworem 
natury czy przedmiotem transakcji, ale darem którym należy się dzielić. Poprzez swoją 
służbę kapłańską troszczył się o godność i jedność w rodzinach, zwłaszcza 
emigrantów, będąc sam znakiem miłosierdzia Bożego. Organizował działania, które 
kształtowały braterską wspólnotę. Był z ludźmi w ich smutkach, w czasach pandemii, 
śmierci i żałoby. Nieobce mu były więzienia i szpitale. Widząc zagrożenia idące od 
wielu tajnych, antykatolickich organizacji, które odciągają od wiary katolickiej 
mężczyzn za cenę awansu społecznego i zawodowego, założył w 1882 roku 
organizację dla katolickich mężczyzn Rycerze Kolumba. Ich pierwszym zadaniem było 
stawanie w obroni wiary, dobro i godność rodziny oraz praw obywatelskich 
katolików. Do zasadniczych celów Rycerzy Kolumba według zapisu założyciela było 
zjednoczenie mężczyzn dzielących wiarę katolicką, aby zdobyć siłę do niesienia 
wzajemnej pomocy w czasie choroby oraz by zapewnić godny pochówek zmarłym i 
finansową pomoc rodzinom zmarłych członków. Na przełomie 1889 i 1890 roku 
podczas światowej pandemii, która sparaliżowała świat, ksiądz Michael oddając się 
całkowicie posłudze kapłańskiej, troszcząc się o ofiary pandemii, sam ciężko 
zachorował na gruźlicę i 14 sierpnia w wigilię uroczystości Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny przeszedł z życia do życia z Chrystusem na wieczność. 

Drodzy Bracia i Siostry. Przyjmujemy z wdzięcznością wobec Boga dar jego 
beatyfikacji, odczytując znaki Bożej Opatrzności dla naszego trudnego czasu. 
Dostrzegamy również, że Bóg tak jak powołał księdza Michaela, tak powołuje i nas 
byśmy byli prawdziwymi świadkami jego miłosierdzia w świecie. Odczytujmy 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. Czy to nie jest znak Boga dla współczesnego świata? Zaufajmy 
Bogu. Jest z nami Chrystus niezawodny dawca nadziei, Pan Życia i niezawodnej 
nadziei. 

Vivat Jezus! 
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Tekst Homilii Ks. Krystiana Wilczyńskiego – Kapelana Diecezjalnego Rycerzy Kolumba 
Archidiecezji Gdańskiej  
 

Święty to człowiek podobny do Jezusa 
 
 Jak dobrze jest poczuć więź braterstwa! Jak dobrze jest stanąć ramię w 
ramię i wspólnie wznieść modlitwę do Boga. 
 
 Bracia, Rycerze Kolumba! Pełni odwagi, ale i pokory, stajemy przed 
Bogiem i powierzamy Mu swoje życie. Jednoczy nas jeden Pan, jedna wiara, 
jeden chrzest i wspólna droga według myśli naszego założyciela, 
błogosławionego ks. Michaela McGivneya. 
 
 Popatrzmy na siebie. Różnimy się pod wieloma względami: wiekiem, 
zawodem, umiejętnościami, poziomem zdrowia, ale łączy nas pragnienie 
świętości. To jego właśnie szukamy żyjąc na ziemi. Chcemy być ludźmi w 
pełni, chcemy odnaleźć najlepszą wersję siebie samego. 
 Jesteśmy powołani przez Boga do wielkości, do osiągania ideału, którym 
jest Jego Jednorodzony Syn. To właśnie Jezus Chrystus ma w sobie wszystkie 
cechy, których pragniemy: zażyłość z Bogiem, mądrość, siłę, spryt, troskę, 
odpowiedzialność, cierpliwość, wewnętrzny porządek, czystość i wiele innych. 
To Jego dał nam Ojciec, abyśmy mieli wyraźny wzór do naśladowania. 
 
 Tak, było to nam potrzebne, bo nasze męstwo zostało dotknięte grzechem. 
Od tej pory często nie umiemy używać Bożych darów. Jesteśmy zdolni do 
krzywdzenia siebie, do zadawania ran bliźnim, zwłaszcza naszym rodzinom. 
Zamiast dojrzałych i odpowiedzialnych, stajemy się jak mali chłopcy, którzy 
chcą tylko brać albo jak przedwcześni emeryci, którzy zanim coś zaczną, to już 
są zmęczeni. Ale Pan nas podnosi i ciągle stawia na nogi. Bóg w nas wierzy! 
 
 Naśladowanie Chrystusa bywa trudne i mozolne, nawet czasem może 
wydawać się niemożliwe. Na szczęście jednak otrzymujemy w darze od 
Opatrzności osoby uznane przez Kościół za święte. To właśnie one ukazują, że 
my grzeszni i słabi możemy dorastać do wzoru Bożego Syna. Jednym z takich 
„Bożych darów” jest błogosławiony ks. McGivney. 
 
Ks. McGivney odczytał znaki czasu 
 
 Urodził się 12 sierpnia 1852 roku w Waterbury w USA, jako pierwsze z 
trzynaściorga dzieci Patrica i Mary, emigrantów z Irlandii. Od najmłodszych lat 
Michael bacznie obserwował swojego proboszcza, którego postawa pozwoliła 
odkryć mu powołanie do kapłaństwa, mając zaledwie 13 lat. Jednak nie od razu 
mógł je realizować. Początkowo nie zgadzał się na nie ojciec i Michael musiał 
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podjąć pracę w fabryce. Ten czas pomógł mu w poznaniu losu robotników i ich 
potrzeb. 
 Po trzech latach niegasnące powołanie doprowadziło Michaela do 
seminarium duchownego. Spędził tam twórczo kilka lat. Zapowiadał się na 
świetnego kapłana. Niestety zmarł jego ojciec i seminarzysta musiał wrócić do 
domu, przekonany, że to definitywny koniec jego drogi ku kapłaństwu. Z 
pomocą pospieszył lokalny biskup, który zorganizował stypendium i przeniósł 
Michela do seminarium w Balrimore. Przyszły błogosławiony ukończył je i 22 
grudnia 1877 przyjął święcenia kapłańskie. Pierwsza parafia posługi nosiła 
wezwanie Najświętszej Maryi Panny w New Haven. 
 
 Każdy z nas ma jakąś historię życia. Patrząc wstecz potrafimy ocenić 
proces naszego życia i jego najważniejszych momentów. Sztuką duchową jest 
jednak nie znać przyszłości, a ufać w mądre i pełne miłości prowadzenie przez 
Boga. 
 Przyglądając się z wiarą życiu bł. Michaela dostrzegamy wyraźnie 
interwencje Opatrzności Bożej. Kiedy ludzkie siły w nim słabły, kiedy wszystko 
zdawało się zawalać, on oddawał Bogu stery swojego życia. To wymowne 
zadanie także dla nas – nie zrażać się trudnościami i patrzeć na nie jako na 
szansę wzrostu duchowego. Innymi słowy: wszystko oddawać w ręce Boże. 
 
Miłosierdzie dobre zawsze i wszędzie 
 
 Ksiądz McGivney dobrze rozeznał swoje powołanie. W nowej placówce 
od razu wziął się do pracy duszpasterskiej, aby zjednoczyć swoich parafian. 
 Pamiętamy, że czasy i okoliczności początków jego posługi kapłańskiej 
były trudne. W New Haven młody ksiądz zastał piękny nowy kościół, który 
tonął w długach. Miejscowy proboszcz był już starszym człowiekiem i ciężko 
mu było prowadzić parafię. W krótkim czasie, ze względów zdrowotnych, 
opuścił swój urząd i wyjechał, a wszystkie obowiązki spadły na neoprezbitera. 
 Któż z nas nie wzbraniał się przed wstąpieniem do Zakonu Rycerzy 
Kolumba, jako powód podając „brak czasu” albo „wielość obowiązków”? 
Patrzymy na naszego patrona i uczymy się od niego zapału, gorliwości i 
zaufania Bogu, że jeśli On do czegoś powołuje, to daje również łaskę 
wypełnienia powierzanych zadań. 
 
 Niesprzyjające warunki dla katolickich emigrantów, dyskryminacje 
wyznaniowe, brak opieki socjalnej, to tylko niektóre problemy, z jakimi spotkał 
się nasz błogosławiony. Obok tych społecznych, dostrzegał również sprawy 
pojedynczych ludzi ze swojej parafii, a nawet spoza niej, bo przecież ksiądz jest 
przedstawicielem Chrystusa dla wszystkich. 
 Ks. McGivney uczynił z parafii centrum życia katolickich rodzin. 
Organizował akcje charytatywne, angażował młodzież, posługiwał w pobliskim 
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więzieniu i z wielką determinacją promował abstynencję poprzez krzewienie 
kultury oraz popularyzację sportu. Z całą pewnością możemy powiedzieć, że 
przyszły błogosławiony stał się duszą społeczności parafialnej. 
 
Rycerze Kolumba 
 
 Bracia! Z tego dzieła Bożego w amerykańskiej parafii ks. McGivney 
wyprowadził nasz Zakon. Kierując się troską o katolickie rodziny w 
kryzysowym czasie, potrzebą wzmocnienia wiary w mężczyznach ze swojej 
parafii i pragnieniem godnego życia ich żon i dzieci, dnia 2 października ks. 
Michael zbiera w swoim kościele w New Haven grupkę mężczyzn, którym 
przedstawia swój plan na niecodzienną wspólnotę. Za przewodnika obierają 
sobie wybitnego katolika – Krzysztofa Kolumba, odkrywcę Ameryki. Już po 
kilku miesiącach, 29 lutego, bratnia organizacja zostaje zalegalizowana pod 
nazwą „Rycerze Kolumba”. Swój dynamiczny rozwój przeżywać będzie już po 
śmierci założyciela, który położył fundament pod nasz Zakon, który jest 
niewątpliwie dziełem z Bożego natchnienia. 
 
Kapłan wyprzedzający epokę 
 
 Najwyższy Kapelan, abp Lori w homilii dziękczynnej podkreślił iż, ks. 
McGivney wyprzedził epokę soboru watykańskiego II, a nawet nazwał go 
duszpasterzem po myśli papieża Franciszka. Istotnie, w ciężkich czasach nie 
zrażał się, że wiele przedsięwzięć jest trudnych do wykonania, ale z Bożą 
pomocą je podejmował. Nie był w tym sam, gdyż ze wszystkich sił 
odpowiedzialnością za Kościół podzielił się ze świeckimi. To właśnie główna 
przyczyna skuteczności jego posługi – nie budował wokół siebie, ale dawał 
ludziom zadania, które oni spełniali jak najlepiej umieli. Sam ks. Michael 
pozostawał aktywnym duszpasterzem i wspólnie ze swoimi parafianami 
angażował się w tworzenie tej cząstki Kościoła Chrystusowego. 
 
 Po siedmiu latach pobytu w New Haven biskup zdecydował o 
przeniesieniu ks. Michaela do niedalekiego Thomaston, do parafii pw. Św. 
Tomasza. Uroczystości pożegnalne nie były w stanie pomieścić wiernych w 
kościele. To dowód wielkiej wdzięczności, na jaką zasłużył ten wspaniały 
duszpasterz. 
 Z pewnością przywiązanie do „pierwszej miłości” – jak my, księża, mamy 
w zwyczaju mówić o pierwszej parafii – dawało znać o sobie. Nie hamowało to 
jednak ks. Michaela. W nowym miejscu przyszły błogosławiony działał z 
podobnym zapałem, co w swojej pierwszej placówce. 
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 Taki był aż do swojej śmierci. Możemy powiedzieć, że była ona 
przedwczesna, bo trzydzieści osiem lat to przecież nie czas na umieranie. A 
jednak plany Boże były inne. Prawdziwie uciążliwa epidemia grypy, widoczna 
gołym okiem na ulicach Stanów Zjednoczonych, dotknęła także ks. Michaela. 
Wiedząc o niej nie cofał się, ani nie wstrzymywał swojej działalności. Tym 
bardziej szedł do chorych i potrzebujących, bo tak robił Chrystus. Nasz Pan 
dotykał trędowatych i cierpiących na różne choroby. Taki właśnie wzór 
miłosierdzia zostawił nam wszystkim: „Kto chce zachować swoje życie, straci 
je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je” (Mk 8,35). 
 Tą właśnie drogą poszedł nasz błogosławiony założyciel i zwyciężył 
niebo uczynkami miłosierdzia na ziemi! Bóg powołał go do siebie 14 sierpnia 
1890 roku, w przeddzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, co możemy 
odczytać jako wyraźny znak z nieba. 
 
Zachęta 
 
 Bracia! Czyż słuchając o Błogosławionym ks. McGivneyu, nie wzbudzają 
się w nas najwspanialsze duchowe pragnienia? Czy jest wśród nas ktoś, komu 
miłosierdzie jest nie po drodze? Jeszcze bardziej chcemy podjąć aktywność w 
Kościele. 
 Jesteśmy dziedzicami niespełna stu czterdziestoletniej historii. Wpatrzeni 
w naszego patrona starajmy się podjąć wyzwania, które on zapoczątkował: 
Miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm – oto nasza droga do nieba, oto 
nasza świętość, którą zdobywajmy współpracując z Bożą łaską w Jego świętym 
Kościele. 
 
Vivat Jesus! 
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Propozycja Modlitwy wiernych 

 
Kapłan: Za przyczyną Błogosławionego ks. Michała McGivneya 
przedstawmy Bogu nasze prośby: 
 

1. Módlmy się za Kościół Święty,            
Za Ojca św. Franciszka, biskupów,/za obecnego wśród nas...................,  
za kapłanów, aby za przykładem Błogosławionego ks. Michaela 
McGivneya   wytrwale bronili każdego życia, oraz głosili orędzie o Bogu 
bogatym  w Miłosierdzie.          
           Ciebie prosimy.................................       
 
2.Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby coraz bardziej stawała się miejscem 
sprawiedliwości, wzajemnego szacunku, społecznej zgody. Aby ustały wrogość 
i nienawiść do Kościoła świętego, a przyszło ukojenie udręczonych dusz i 
umocnienie naszej wiary. 
          Ciebie prosimy..................................................                                           
 
3.Módlmy się za Rycerzy Kolumba, aby swoim życiem i pokorną służbą 
Kościołowi, Ojczyźnie oraz ludziom potrzebującym wsparcia, dawali 
świadectwa: Miłosierdzia, Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu.   
           Ciebie prosimy....................................     
 

4. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii, o zdrowie dla chorych, siły i 
wytrwałość dla ich bliskich, oraz dla lekarzy, personelu medycznego i 
wszystkich służb, aby Pan w swoim Miłosierdziu wspierał ich w działaniu i 
błogosławił w służbie bliźnim. 
          Ciebie prosimy.............................................. 
       
 5.Módlmy się za zmarłych Rycerzy Kolumba, zmarłych z naszych rodzin, 
 aby dostąpili łaski oglądania Boga twarzą w twarz w Królestwie Niebieskim. 
          Ciebie prosimy......................................................                
         
6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy coraz doskonalej realizowali 
ideały naszego Czcigodnego Założyciela i odważnie wychodzili naprzeciw 
wyzwaniom naszego rycerskiego powołania. 
          Ciebie prosimy......................................................                
 

Kapłan: Wszechmogący Boże, zawierzając Tobie losy świata i każdego 
z nas, wysłuchaj i przyjmij łaskawie nasze pokorne prośby, jeżeli są 
zgodne z Twoją świętą wolą, Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków.  Amen. 
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Modlitwa o kanonizacje Bł. Ks. Michaela McGivneya. 

 
 

Boże, nasz Ojcze, • opiekunie ubogich i obrońco wdów i sierot, • 
Ty powołałeś Twojego kapłana, błogosławionego Michaela 
McGivneya, • aby stał się apostołem rodziny chrześcijańskiej •                    
i prowadził młodych do pełnej poświęcenia służby bliźnim. • Spraw, 
aby przykład jego życia i cnót • pomógł nam pełniej naśladować 
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, • wypełniać Jego przykazanie miłości 
• i budować Jego Ciało, którym jest Kościół. • Niech przykład Twojego 
sługi • natchnie nas większym zaufaniem do Twojej miłości, • abyśmy 
mogli kontynuować jego dzieło opieki • nad potrzebującymi                         
i odrzuconymi. • Pokornie Cię prosimy, • abyś raczył włączyć 
błogosławionego Michaela McGivneya do grona świętych Kościoła, • 
jeśli taka jest Twoja wola. • Za jego przyczyną racz nam udzielić łaski, 
... [złóż w ciszy tutaj swoją prośbę],  o którą Cię prosimy. • Przez Chrystusa Pana 
naszego. Amen. 
 

 


