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WSTĘP 

 

„Wybiorą na śmierć dziesięciu mężów 

Spośród spędzonych na miejsce zagłady, 

A jeden z nich zapłacze wielkim płaczem. 

Wtedy wystąpisz 

I weźmiesz na siebie 

Śmierć owego męża, 

I będziesz ofiarą całopalną za niego 

I umrzesz za niego 

Na świadectwo miłości bliźniego, 

Aby przed obliczem wszystkich synów człowieczych 

Powtórzyła się męka moja na krzyżu 

I była widomym i powtórzonym odkupieniem 

Za grzechy świata”1.  

 

Dwunasty zeszyt Franciszkańskich Materiałów Duszpasterskich poświęcony został św. 

o. Maksymilianowi, jednemu z najbardziej znanych polskich franciszkanów XX wieku. 

Zeszyt zawiera propozycje Triduum ku czci Szaleńca Niepokalanej przygotowujące do 

Jego święta przypadającego 14 sierpnia. Tematy poszczególnych dni Triduum streszczają 

życie i przesłanie św. Maksymiliana - naśladowcy św. Franciszka z Asyżu - apostoła i 

misjonarza, czciciela Niepokalanej i męczennika z Auschwitz. Na zakończenie 

umieszczono rozważanie o św. Maksymilianie. Bóg zapłać Autorom i Wszystkim, dzięki 

którym mógł ukazać się kolejny zeszyt Franciszkańskich Materiałów Duszpasterskich! 

 

Lublin, święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i męczennicy, współpatronki 

Europy, 9 sierpnia 2008 r. 

 Marek Fiałkowski OFMConv 

 

                                                           
1
 R. Brandstaetter. Chrystusowe męczeństwo bł. Ojca Maksymiliana Kolbego. W: Pokój i dobro. Wybór polskiej liryki 

franciszkańskiej. Red. W. M. Michalczyk, K. Wojtowicz. Kraków-Asyż 1989 s. 136. 



Pierwszy dzień Triduum ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego 

 
Św. Maksymilian – naśladowca św. Franciszka z Asyżu 

 
 

 
WSTĘP DO MSZY ŚW. 
 

Kiedy naród wybrany Starego Przymierza znalazł się w niewoli babilońskiej, daleko 
od Ziemi Obiecanej, doświadczył bolesnej pokusy: Czy Bóg pamięta o moim wybraniu? 
Czy przyprowadzi mnie z powrotem do ziemi ojczystej? Zwątpienie i poczucie 
opuszczenia opanowały serca Izraelitów. Odpowiedź Boga dana przez Proroka brzmiała: 
Jeżeli Matka nie może zapomnieć o swoim dziecku, to jak Bóg może zapomnieć o swoich 
wybranych. Co więcej: „Gdyby matka rzeczywiście zapomniała, to Ja nigdy o tobie nie 
zapomnę”.  

Ta obietnica Boga dotyczy także nas, dotyczy naszych czasów. Rozpoczynając 
Triduum ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego, pragniemy uczyć się od niego - jako 
ucznia i naśladowcy św. Franciszka z Asyżu - zaufania do Boga, wiary w Bożą 
Opatrzności i w wierność Boga co do jego obietnic. 
 
Czytanie z Księgi Proroka Izajasza (49, 14-15) 
 

Mówił Syjon: „Pan mnie opuścił,  
Pan o mnie zapomniał”.  
Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu,  
ta, która kocha syna swego łona?  
A nawet, gdyby ona zapomniała,  
Ja nie zapomnę o tobie.  
 
Oto Słowo Boże. 
 
Psalm 23  
 
Ref. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.  
 
Pan jest moim pasterzem,  
nie brak mi niczego,  
pozwala mi leżeć  
na zielonych pastwiskach. 
Ref. 
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:  
orzeźwia moją duszę.  
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach  
przez wzgląd na swoje imię.  
Ref. 
Chociażbym chodził ciemną doliną,  
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.  



Twój kij i Twoja laska 
są moją pociechą. 
Ref. 
Stół dla mnie zastawiasz  
na oczach moich wrogów,  
namaszczasz mi głowę olejkiem,  
kielich mój pełny po brzegi. 
Ref. 
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną  
przez wszystkie dni życia.  
I zamieszkam w domu Pańskim  
po najdłuższe czasy.  
Ref. 
 
Ewangelia według św. Mateusza (6, 24-34) 
 

Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a 
drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie 
służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje 
życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie 
nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w 
powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. 
Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, przy całej swej trosce, może choćby 
jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?  A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? 
Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet 
Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na 
polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie 
tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy 
jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać?  Bo o to wszystko poganie 
zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie 
się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie 
troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. 
Dosyć ma dzień swojej biedy.  

Oto Słowo Pańskie. 

 
KONFERENCJA 
 
 Troska, troszczenie się o przyszłość wobec nieuniknionej konieczności śmierci, 
czyli lęk przed niebytem, jest - zdaniem Martina Heideggera - główną cechą egzystencjalną 
osoby ludzkiej. Człowiek skazany na ciągłe myślenie o przyszłości na wszelkie możliwe 
sposoby pragnie zabezpieczyć siebie i swoje kruche bytowanie. Stąd apel niemieckiego 
filozofa o życie autentyczne, tzn. autonomiczne – człowieka ma za zadaniem świadomie 
kształtować swoją własną egzystencję. „Każdy jest kowalem swojego szczęścia” – głosi 
mądrość ludowa.  
 Czy twórca filozofii egzystencjalnej ma rację? W jakieś mierze z pewnością tak. 
Każdy z nas odpowiada przecież za swoje życie, za to, co z nim zrobi, jak je wykorzysta. 



Ale czy tylko sam człowiek jest kowalem swojego szczęścia? Tzw. „wczesny” Heidegger 
powiedziałby bez wahania: Tylko i wyłącznie człowiek i nikt inny – zwłaszcza żaden Bóg. 
Z tego też względu proponuje on powrót do filozofii greckiej, gdyż tylko w myśleniu leży 
rozwiązanie problemu egzystencji człowieka.  
 Jak zatem brzmi chrześcijańska propozycja kształtowania egzystencji ludzkiej? 
Odpowiedź dają nam dzisiejsze czytania, zwłaszcza Ewangelia: „Nie troszczcie się więc 
zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie” (Mt 6, 34); 
„Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie” (Mt 6, 31).  

Nikt inny nie zna prawdy o człowieku tak dobrze jak Jezus Chrystus. On wie, że 
człowiek lęka się o swoją przyszłość, lęka się o swój byt. Chrystus wie, że człowiek jest 
istotą zatroskaną, a wręcz nadmiernie troszczącą się o jutro. On wie, że człowiek robi 
wszystko, aby się jego jutrzejszy dzień był bezpieczny i pewny. 

Odpowiedź Chrystusa na zatroskanie i zabieganie człowieka brzmi: „Zaufaj Bogu! 
Patrz na świat! – Bóg utrzymuje wszystko w istnieniu: i kwiaty, i ptaki, i ciebie też. Troszcz 
się o dobrą relację z Bogiem! – a wszystko inne będzie ci dodane. Czyż nie sam Bóg 
troszczy się o swoje stworzenie, czyż nie jest zatroskany o człowieka? Zdecyduj się zatem, 
komu chcesz służyć – Bogu czy Mamonie?”. Innymi słowy: przerzuć swoje zatroskanie na 
Boga, inaczej będziesz ciągle próbował zabezpieczyć swoją przyszłość, a to znaczy, że 
będziesz oddawał hołd bożkom, cielcom ulanym z metalu.  

Chrześcijańska odpowiedź na drżenie człowieka o przyszłość, przed śmiercią, 
przed niebytem to nic innego jak wiara i zaufanie w Opatrzność Bożą. Sam Pan Bóg 
gwarantuje nasze istnienie, tylko On daje nam prawdziwe bezpieczeństwo. Chrześcijanin 
nie boi się przyszłości. Chrześcijanin żyje w teraźniejszości, gdyż prawdziwe zaufanie 
Bogu i wiara w Bożą Opatrzność obdarza człowieka wolnością. Kto służy prawdziwemu 
Panu, ten nie jest niewolnikiem niczego i nikogo.  

Z życia św. Franciszka Serafickiego wiemy, jak wyzwalający był dla niego ten dzień, 
kiedy Biedaczyna odkrył miłującą wszechmoc Boga i tej wszechmocy zaufał. Jeżeli Bóg 
troszczy się o nas, to tak naprawdę mamy wszystko. Jemu służyć, oznacza żyć w pokoju 
serca i ten pokój rozdawać innym. Dlatego też, Franciszek decyduje się na radykalne życie 
Ewangelią Chrystusa (por. RB I), a to oznacza próbę dosłownego naśladowania 
Zbawiciela. Franciszek rozmiłowuje się w ubóstwie swojego Pana, gdyż widzi w nim 
nieograniczoną przestrzeń wolności. Biedaczynie z Asyżu nie chodzi przy tym o kult 
ubóstwa jako takiego, ale o postawę zupełnej zależności od Opatrzności Najwyższego. 
Tylko tak można w pełni zaufać Bogu, tylko tak można kochać Miłość Niekochaną.  

Św. Franciszek zrozumiał, że skuteczność ewangelizowania innych zależy od tej 
właśnie ufności w Bożą Opatrzność. „To jest właśnie to, co chcę ze wszystkich sił 
wypełniać!” (por. 3T 25; 1Cel 21-22). W dniu św. Macieja Biedaczyna uczestniczy we 
Mszy św. i słyszy słowa Chrystusa rozsyłającego uczniów (por. Mt 10, 7-9, Mk 6, 7-12, Łk 
9, 1-6; 10, 1-16). Pan nakazuje apostołom, aby nie brali nic ze sobą: ani złota, ani srebra, 
ani sakwy, ani chleba, ani laski, ani sandałów, ani drugiej tuniki. Ewangelizator nie 
potrzebuje ani nadzwyczajnych zabezpieczeń, ani nadzwyczajnych środków. Jego 
kapitałem jest Słowo i Moc Zbawiciela. 

Czy św. Maksymilian Kolbe wybrał inną drogę życia i apostolstwa niż Założyciel 
franciszkanów? Czy był rzeczywiście jego naśladowcą? Wielu mu współczesnych 
krytykowało jego sposób szerzenia i umacniania wiary. O. Maksymilian położył bowiem 
ogromny nacisk na używanie najnowocześniejszych maszyn i środków technicznych w 
głoszeniu Ewangelii w kraju i na misjach. Niepokalanów stał się jednym z najbardziej 



nowoczesnych ośrodków prasowych przedwojennej Polski. A Czciciel Niepokalanej 
marzył dalej: o radiu, o lotnisku, o samolotach. Czy wszystko to nie było zaprzeczeniem 
ewangelicznego ubóstwa środków? 

Kto znał osobiście św. Maksymiliana i jego sposób życia, kto mógł osobiście 
zwiedzić Niepokalanów, ten zrozumiał szybko, że o. Kolbe jest wiernym synem św. 
Franciszka. Gdy pewnego razu jeden ze zwiedzających, patrząc na nowoczesne maszyny 
w drukarni, zauważył krytycznie: „Cóż na to wszystko powiedziałby św. Franciszek?”. Św. 
Maksymilian odrzekł spokojnie: „Zakasałby rękawy i wziąłby się do roboty”. Wielokrotnie 
też powtarzał: „W podartym habicie, ale najnowszym samolotem – dla Niepokalanej.” 

Św. Maksymilian - jak nikt inny - zrozumiał Franciszkowe ubóstwo i jego sens. 
Zrozumiał, że człowiek prawdziwie ubogi ufa we wszystkim Bogu, polega na Jego łasce, 
wszystko Mu powierza, ale ze swej strony korzysta ze wszystkich możliwych środków, aby 
szerzyć Bożą chwałę. Kiedy niektórzy bracia św. Maksymiliana namawiali go do takiego 
zorganizowania działalności apostolskiej, aby przynosiła ona finansowe korzyści, oburzał 
się na nich, twierdząc, że to byłby koniec Niepokalanowa. A w jednej z konferencji do 
braci mówił: „Co do naszych stosunków finansowych. Ja się po części cieszę, że są długi, 
bo wtedy duch ubóstwa będzie się jeszcze pogłębiał. Chociażby długów nie było, 
będziemy się starać ubóstwo jak najściślej zachowywać, aby jak najwięcej wydać na 
szerzenie chwały Niepokalanej” (Konf 69). Nic dla siebie – wszystko dla Chrystusa przez 
Niepokalaną – taka była dewiza Męczennika z Auschwitz.  

O tym, jak wielkie było zaufanie o Kolbego w Opatrzność Bożą i w opiekę Matki 
Bożej świadczy jego traktowanie życia, choroby i śmierci. Na wieść o zbliżającej się 
katastrofie II wojny światowej św. Maksymilian dodawał odwagi braciom, mówiąc im, że 
w każdych okolicznościach życia można być apostołem Chrystusa i Niepokalanej. 
Trudności, cierpienia, prześladowania są okazją do dawania świadectwa. Zaufanie Bogu w 
każdym czasie i miejscu obdarza pokojem serca i ze skutkiem pozytywnym wpływa na 
innych. Ani więźniowie, ani gestapowcy nie potrafili pojąć wielkiego spokoju, który 
cechował o. Kolbego. W bunkrze głodowym duchowo wspierał on współwięźniów, 
spowiadał ich i dodawał odwagi.  

„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego 
łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie”. To zapewnienie Boga, 
wypowiedziane ustami proroka Izajasza, stało się fundamentem życia i apostolstwa tak 
św. Franciszka z Asyżu, jak i św. Maksymiliana Marii Kolbego. Zawierzyli oni Bogu do 
końca i we wszystkim. Przekonanie Martina Heideggera, że człowiek jest bytem 
zmierzającym ku śmierci i że ostateczny sens jego bytowania oznacza nicość, historia życia 
obu Świętych zdecydowanie negują. Człowiek istnieje bowiem dla Boga i bytuje ku Bogu, 
a sensem jego istnienia okazuje się życie wieczne. Droga, którą człowiek przemierza, 
zmierzając ciągle ku temu celowi, wiedzie poprzez bezgraniczne zaufanie Bożej dobroci. 
Pierwsi ludzie w raju zaufali Kłamcy i jego podstępom. My natomiast mamy ufać 
Chrystusowi, który pragnie, abyśmy wszystkie nasze kłopoty i zmartwienia zamienili na 
jedną jedyną troskę - troskę o rozwój Królestwa Niebieskiego. Wszystko inne zostanie 
nam dodane. 

 
 
 
 
 



MODLITWA WIERNYCH 
 

Do Boga wszechmogącego, który wysłuchuje wszystkich naszych próśb zgodnych 
z Jego wolą, ufni we wstawiennictwo św. Franciszka i św. Maksymiliana,  zanośmy nasze 
pokorne wołania.  
 
 

1. Módlmy się za papieża Benedykta XVI, aby wsparty mocą Bożej łaski, wiernie 
troszczył się o cały lud Boży w duchu ewangelicznego zaufania Chrystusowi. Ciebie 
prosimy... 

2. Módlmy się za biskupów, kapłanów i diakonów, aby posługę sakramentalną i 
troskę duszpasterską wykonywali w duchu Chrystusa, Dobrego Pasterza. Ciebie prosimy... 

3. Módlmy się za zakonników, zakonnice i osoby Bogu poświęcone, aby pozostały 
wierne ślubom, które złożyli z ufnością w Boże miłosierdzie. Ciebie prosimy... 

4. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby wszystkie swoje troski przerzucili na 
Pana i aby nigdy nie zwątpili w Opatrzność Bożą. Ciebie prosimy... 

5. Módlmy się za naszych zmarłych braci i siostry, aby dobry Bóg obdarzył ich 
wiecznym szczęściem i wolnością dzieci Bożych. Ciebie prosimy... 

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy we wszystkim tym, co myślimy, mówimy i 
czynimy, szukali najpierw Królestwa Bożego i dobra naszych bliźnich. Ciebie prosimy... 
 

Wiekuisty, wszechmogący Panie, do Ciebie należy wszelka moc i chwała, Tobie 
służy wszelkie stworzenie. Obdarz nasze serca ufnością w Twoje miłosierdzie, abyśmy nie 
dali się zwieść pokusom złego ducha, który chce nas oddzielić od Twojej miłości. Spraw, 
abyśmy pozostali wierni Tobie i Twemu Słowu. O to prosimy Cię przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen 
 

KOMENTARZ PRZED ZNAKIEM POKOJU  
 

Tylko w Bogu człowiek odnajduje ostateczny pokój serca (św. Augustyn). Św. 
Franciszek nakazał swoim braciom, aby nieśli pokój wszystkim ludziom – nie tylko 
słowem, ale przede wszystkim czynem. Św. Maksymilian powtarzał braciom w 
Niepokalanowie ewangeliczną prawdę o zwycięstwie dobra nad złem przez przebaczenie, 
przebaczenie bezwarunkowe. Tylko ono niesie prawdziwy pokój, pokój, jakiego świat nie 
może dać. Przekażmy sobie znak pokoju, znak przebaczenia i pojednania, znak miłości, 
która zwycięża każde zło i każdy podział! Niech Chrystus nas obdarzy swoim pokojem!  

 

KOMENTARZ PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM 
 

Kochani Bracia i Siostry, św. Franciszek i św. Maksymilian zaprosili nas dzisiaj do 
szkoły ewangelicznego ubóstwa. Patrząc na ich życie, ich miłość do Chrystusa i do ludzi, 
uczymy się od tych wielkich świętych prawdziwej wolności – wolności, która płynie z 
zaufania Bogu. Jest to zaufanie radykalne, zaufanie bez granic – bez względu na 
zewnętrzne warunki. Bóg jest Bogiem wiernym. Nie troszczmy się zatem zbytnio o jutro. 
On zatroszczy się o wszystko, o nas i nasze rodziny. On zatroszczy się o nas w zdrowiu i 



w chorobie, a przede wszystkim w godzinie naszej śmierci. „Czyż może niewiasta 
zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona 
zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie” (Iz 49,15).  

 
Dariusz Bryk OFMConv 

Oggersheim, Niemcy 
 
 
 

 

Drugi Dzień Triduum ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego 
 

św. Maksymilian – współczesny misjonarz i apostoł 
 
 
WSTĘP DO MSZY ŚW. 
 

Dziś w kościołach franciszkańskich obchodzimy święto św. Klary. Urodziła się w 
1193 r. w Asyżu. Patrząc na życie św. Franciszka postanowiła, jak on, zostawić wszystko, 
aby móc doskonale naśladować Chrystusa. Wraz ze św. Franciszkiem jest 
współzałożycielką Zakonu, zwanego klaryskami. Jak głosi podanie, nie mogąc 
uczestniczyć w pasterce sprawowanej w kościele, otrzymała łaskę widzenia jej na 
odległość. Z tego powodu, ta średniowieczna mniszka klauzurowa, została ustanowiona 
patronką telewizji. Obraz przesyłany na odległość ma możliwość przybliżać samego Boga 
przez dobro, prawdę i piękno. Dobrze to rozumiał franciszkański zakonnik – św. 
Maksymilian Maria Kolbe, który w dziele ewangelizacji korzystał z szerokich osiągnięć 
techniki. Dziś rozpoczynamy Triduum przygotowujące nas do rocznicy ofiary, jaką złożył 
on ze swego życia – z miłości do drugiego człowieka. 
 
KONFERENCJA 
 

„Ja dla dusz tylko żyję, to moje zadanie”2. W tym szczerym wyznaniu skierowanym 
do pani Kawai, żony japońskiego ministra przy rządzie polskim, o. Maksymilian ujął cel 
swego życia i streścił całą swoją działalność apostolską. Od kiedy zrozumiał, że przede 
wszystkim Boga należy darzyć miłością, Jego przede wszystkim szukać i znaleźć także 
własne szczęście, prawdę tę chciał przybliżyć każdemu człowiekowi. Do każdego odnosił 
się on z życzliwością, nikogo nie obrażał, nikim nie gardził. Nawet jeśli miał on zdanie 
odmienne od innych, rozmawiał z nim z wielką delikatnością. „Kochać bowiem – 
tłumaczył o. Maksymilian – powinniśmy bezwzględnie wszystkich, nie dlatego, że bliźni 
jest sympatyczny, pożyteczny, bogaty, wpływowy, lub nam wdzięczny. Prawdziwa miłość 
w Bogu, dla Boga i przez Boga kocha wszystkich, i dobrych i złych, przyjaciół i wrogów; 
za wszystkich się modli, za wszystkich cierpi, wszystkim dobrze życzy, pragnie szczęścia 
dla wszystkich, bo tak chce Bóg”3. O. Maksymilian nie mógł pogodzić się z tym, że wielu 
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ludzi odwraca się od Chrystusa i Jego miłości. Przyczynę takiego stanu rzeczy widział w 
działalności ludzi, którzy osłabiają ludzkie charaktery, godzą w życie rodzinne, obiecują 
szczęście za grzech. Aby pomagać innym odnaleźć prawdę, wskazać jedyną drogę do 
szczęścia św. Maksymilian, założył Rycerstwo Niepokalanej. Zadaniem powstałego 
stowarzyszenia jest: wszystkimi godziwymi sposobami przybliżać postać Maryi. Przez 
Maryję bowiem – wyjaśniał Założyciel – człowiek „najprędzej i najłatwiej staje się (…) 
Bożym”4.  

Działalność apostolską św. Maksymilian realizował według następującej kolejności: 
1. Apostolstwo wobec samego siebie, polegające na osobistym uczeniu się u Maryi tego, 
jak zbliżyć się do Jezusa i jak stawać się świętym. „Najważniejsze – mawiał – jest nasze 
wewnętrzne uświęcenie, a wszystko inne przyjdzie jako skutek”5. 
2. Apostolstwo przez modlitwę, którą uważał za najskuteczniejszy środek w walce o 
ludzkie szczęście. „Wszelka działalność zewnętrzna – przekonywał Święty – tylko 
przygotowuje drogę dla łaski, ale tej łaski nie sprowadza”6. Każde jego dzieło było zatem 
omadlane przez niego samego i wielu innych ludzi, których o prosił modlitwę. 
3. Apostolstwo przez ofiarę, którą według o. Maksymiliana mamy składać „z samych 
siebie, ofiarując Niepokalanej swoje upokorzenia, cierpienia, niepowodzenia”7. 
4. Apostolstwo przez dobry przykład, bo życie apostoła jest najlepszym dowodem na 
potwierdzenie głoszonej prawdy i taki dowód przekonuje najbardziej8. 
5. Apostolstwo za pośrednictwem najnowocześniejszych godziwych środków 
zewnętrznych. 

Spośród środków masowego przekazu nich św. Maksymilian szczególnie korzystał 
z prasy, zauważył bowiem, że posługując się tekstem drukowanym, można dotrzeć do 
wielkiej rzeszy ludzi mieszkających na terenie miast i wiosek, tak w kraju, jak i zagranicą. 
Założony przez niego niepokalanowski klasztor wydawał nawet do 750.000 egzemplarzy 
„Rycerza Niepokalanej” miesięcznie. Niekiedy nakład sięgał nawet miliona. „Mały 
Dziennik” – kolejne czasopismo wydawane przez o. Maksymiliana –  w dni robocze miał 
130.000, a w dni świąteczne 250.000 egzemplarzy9.  

O. Maksymilian nie poprzestał na tym. Aby dotrzeć do większego grona osób z 
prawdą wiary, w 1937 r. zwrócił się do Dyrekcji Polskiego Radia, aby pozwolono mu 
wygłosić przemówienie do wszystkim mówiących po polsku. Ósmego grudnia jego głos 
usłyszały miliony słuchaczy. Przemówił on jeszcze 2 II 1938 r. Przy kolejnych prośbach o 
możliwość zabrania głosu na antenie robiono mu jednak coraz więcej trudności, dlatego 
postanowił uruchomić własną stację radiową. W 26 X 1938 r. położono fundamenty stacji 
radiowej, a sześć tygodni później zaczęła ona nadawać swoje pierwsze audycje.  

Drukarnia w Niepokalanowie posiadała najlepsze maszyny drukarskie. Założono 
dalekopis dla sprawniejszej wymiany informacji, a ze względu na opóźnienia pocztowe 
przy dystrybucji czasopism, wysłał braci na kurs pilotażu do Warszawy i rozpoczął 
starania o pozwolenie na otwarcie własnego lotniska w Niepokalanowie10. O. Kolbe 
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planował również wykorzystać w apostolacie możliwości, które dawały projekcie filmowe. 
Wiele z jego zamierzeń nie udało się doprowadzić do końca ze względu na wybuch wojny, 
ale nawet wówczas nie przestał realizować swego apostolatu w takiej formie, jaka była 
możliwa.  

Szczególnym rodzajem apostolstwa prowadzonego przez św. Maksymiliana były 
jego wyjazdy misyjne. W 1930 r. - wraz z dwoma innymi braćmi zakonnymi - przybył do 
Nagasaki, gdzie jeszcze w tym samym roku rozpoczął wydawanie japońskiej wersji 
„Rycerza Niepokalanej”. Rok później rozpoczęto prace przy budowie klasztoru za 
miastem, mającego zajmować się apostolatem przez prasę11. O. Kolbe podjął także 
starania o założenie podobnych placówek misyjnych, wykorzystujących nowe formy 
ewangelizacji, na terenie Chin i Indii. 

Patrząc na szeroko zakrojoną działalność apostolską kierowaną przez św. 
Maksymiliana, zauważa się, że w przybliżaniu człowiekowi Bożej Ewangelii można i warto 
wykorzystywać postępy techniki oraz bieżące sytuacje społeczne. Wszystko bowiem na 
pierwszym miejscu powinno służyć temu, co najważniejsze – prawdziwemu szczęściu 
człowieka, a szczęście to człowiek może ostatecznie odnaleźć jedynie w Bogu.  

Również dzisiaj stają przed nami różne możliwości apostolatu. Oprócz najbardziej 
podstawowych, jak stała troska o osobistą świętość, modlitwa, ofiara, ciągle nie brakuje 
okazji do składania świadectwa z własnego życia. O. Maksymilian wykorzystywał każdą 
nadarzająca się sposobność, aby mówić o Bogu, przypominać Dobrą Nowinę Jezusa 
Chrystusa. Rozmawiał on często na ten temat z przygodnie spotykanymi ludźmi w czasie 
swoich podróży. Nie wyobrażał on sobie rycerza Niepokalanej, któryby, np. „będąc gdzieś 
w towarzystwie, w pociągu, miał zbyć jakiś zarzut przeciw religii odpowiedzią wymijającą i 
tak osłabić wiarę u słuchających”12. Również dziś wielu Polakom nie brakuje okazji, by 
stać się w pewnym sensie misjonarzami przez odważne wyznawanie swojej wiary w czasie 
tak częstych wyjazdów za granicę. Mamy coraz więcej okazji wspierania licznych 
stowarzyszeń katolickich, ruchów apostolskich, współczesną ewangelizację prowadzoną 
przez radio, telewizję czy Internet. Możliwości jest dziś jeszcze więcej niż za czasów św. 
Maksymiliana i przynajmniej w jednej z nich każdy z nas może osobiście uczestniczyć. 
 
MODLITWA WIERNYCH 
 

Świadomi dobroci naszego Ojca w niebie i wsparci wstawiennictwem św. Klary i 
św. Maksymiliana polecajmy potrzeby wierzących w Chrystusa. 
 

1. Módlmy się za wyznawców Chrystusa, aby kierując się w życiu Jego 
wskazaniami, przynosili obfite owoce. Ciebie prosimy... 

2. Módlmy się za siostry klaryski, aby przez swój sposób życia osiągnęły 
ewangeliczną doskonałość. Ciebie prosimy... 

3. Módlmy się za pracujących na misjach, aby cieszyli się wsparciem i pomocą ze 
strony wszystkich wierzących. Ciebie prosimy... 

4. Módlmy się za wykorzystujących współczesne środki przekazu w dziele 
ewangelizacji, aby ich praca przyczyniała się do duchowego rozwoju ludzi. Ciebie 
prosimy... 
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5. Módlmy się za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do domu Ojca, niech 
radują się bezpośrednim oglądaniem oblicza Bożego. Ciebie prosimy... 

6. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy sami, trwając w Chrystusie nieśli Jego 
miłość innym ludziom. Ciebie prosimy... 
 

Wysłuchaj dobry Boże próśb, które z ufnością Ci przedstawiamy, wspominając 
życie Twoich świętych i spraw, abyśmy świadczyli o Twojej dobroci i byli wdzięczni za 
wszystko, czym nas obdarzasz. Przez Chrystusa Pana naszego. 
 
KOMENTARZ PRZED ZNAKIEM POKOJU 

 
Św. Maksymilian uczył, że prawdziwa miłość każe kochać wszystkich: dobrych i 

złych, przyjaciół i wrogów; za wszystkich się modlić, wszystkim dobrze życzy i pragnąć - 
tak jak Bóg - szczęścia dla wszystkich.  

 
KOMENTARZ PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM 

 
Kto doświadcza Bożej miłości, pragnie dzielić się nią z innymi. Różne są sposoby 

apostołowania: przez modlitwę, świadectwo, misje, środki społecznego przekazu. Patrząc 
na życie świętych, przekonujemy się, na jak wiele sposobów można przynosić obfity 
owoc. Także przez nas Bóg chce docierać do ludzkich serc. Każdy z nas jest apostołem i 
każdy z nas rozpoczyna swoją misję wobec innych już po wyjściu z tej świątyni. 
 
 
  

Piotr Hreciński OFMConv 
Lublin 

 

 

 
 
 

Trzeci dzień Triduum ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego 
 

Św. Maksymilian – męczennik XX wieku 
 

 
WSTĘP DO MSZY ŚW. 
 

Św. Maksymilian Kolbe, oddając życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka, 
wypełnił wezwanie św. Pawła: „nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 
12,21). Mogło by się wydawać, że w tych niegodnych człowieka warunkach obozu 
koncentracyjnego przegrał, stracił swoje życie. Jednak polski Franciszkanin nie dał się 
pokonać złu, nie pozwolił się wprzęgnąć w jego poniżające i degradujące człowieka 
jarzmo. Dlatego faktycznie w ostatecznym rozrachunku stał się zwycięzcą. Na początku 
Eucharystii prośmy Chrystusa o dar odwagi w wiernym dźwiganiu naszego codziennego 
krzyża.  



 
KONFERENCJA 
  

Jan Paweł II w Liście apostolskim Tertio millennio adveniente pisał: „U kresu drugiego 
tysiąclecia Kościół znowu stał się Kościołem męczenników […]. W naszym stuleciu 
wrócili męczennicy” (nr 37). Jak bardzo uzasadnione są te słowa, świadczą liczne 
doniesienia o prześladowaniach wyznawców Chrystusa w różnych częściach świata, a 
nawet śmierci - duchownych, zakonników i świeckich z powodu wyznawanej wiary. 

Rzeczywiście, męczennicy powrócili, są wśród nich męczennicy nieznani, jakby 
bezimienni, żyjący w pamięci nielicznych, ale nigdy nie zapomniani przez Boga. Są i tacy, 
którzy zostali wyniesieni na ołtarze. Wśród nich jaśnieje polski franciszkanin - św. 
Maksymilian Maria Kolbe. 

Większość ludzi zna o. Maksymiliana z ostatniej fazy jego ziemskiego życia - z 
obozu w Auschwitz, gdzie oddał życie za ojca rodziny Franciszka Gajowniczka, 
wyznaczonego na śmierć w bunkrze głodowym. To prawda, że nie sposób zrozumieć tej 
odważnej i heroicznej decyzji o. Maksymiliana bez poznania całego jego życia. Trudno ją 
pojąć bez odkrycia radykalnej Maksymilianowej decyzji pójścia za Chrystusem śladami św. 
Franciszka z Asyżu, bezgranicznej miłości do Niepokalanej, codziennego spalania się na 
ołtarzu gorliwej pracy apostolskiej i misyjnej. Istotnie, św. Maksymilian Kolbe całe życie 
przygotowywał się na ten dzień, w którym poszedł na śmierć za drugiego człowieka. Z 
drugiej jednak strony czy znalibyśmy o. Maksymiliana, gdyby nie ten ostatni akord? Czy 
bez jego heroicznej decyzji o oddaniu życia za Franciszka Gajowniczka odkrylibyśmy tego 
niezwykłego człowieka, który chciał być świętym? Męczeństwo o. Maksymiliana było 
zwieńczeniem całego życia, w którym wiernie i z poświeceniem służył Bogu na wzór 
Niepokalanej Dziewicy. Być może, gdyby nie śmierć w Auschwitz, nieliczni wiedzieliby 
tylko o wybitnym franciszkaninie XX wieku, czcicielu Niepokalanej, gorliwym apostole, 
który odważnie sięgał po nowoczesne środki w głoszeniu Ewangelii. Może o. 
Maksymilian byłby zapamiętany jako twórca największego klasztoru w Europie i katolicki 
wydawca. Dopiero dobrowolna śmierć za drugiego człowieka w bunkrze głodowym 
rzuciła nowe światło na jego życie i działalność. 

To było szczególne męczeństwo, nie tylko ze względu na męczarnie głodu, które 
zresztą nie pokonały Franciszkanina z Niepokalanowa (został dobity zastrzykiem 
trucizny). To było upomnienie się o człowieka, w miejscu, gdzie człowieka upadlano i 
poniżano w najbardziej perfidny sposób. W obozie koncentracyjnym lekceważono i 
deptano godność człowieka, traktując go jako silę roboczą, przedmiot, z którym można 
było dosłownie wszystko zrobić. Św. Maksymilian upomniał się o człowieka, upomniał 
się o człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże (zob. Rdz 1,26-27). W 
pewnym sensie upomniał się on o Boga, który stoi szczególnie po stronie małych i 
odrzuconych: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili” (Mt 25,40).  

Machina tego niepojętego obłędu dosłownie starła go na proch, ale to św. 
Maksymilian zwyciężył. Ocalił swoje człowieczeństwo, ocalił drugiego człowieka i w 
pewien sposób ocalił w tym „piekle na ziemi” wiarę w Boga, przypomniał o Jego miłości i 
miłosierdziu. O. Kolbe nie mógł być pewny czy człowiek, za którego oddawał życie 
przetrwa. W obozie codziennie ginęli ludzie, a życie lekceważono. Maksymilian nie mógł 
także wiedzieć czy gdyby nie poszedł na śmierć, sam przetrwałby Auschwitz. Nie 
rezygnacja, ani rozumowe kalkulacje czy pogarda wobec oprawców, ale miłość 



podyktowała o. Maksymilianowi takie rozwiązanie. To, czym kierował się przez całe 
swoje życie, zostało tutaj - w tym dramatycznym momencie - poddane ostatecznej próbie. 
Maksymilian przeszedł tę próbę zwycięsko, podążając śladami Jezusa Chrystusa. „Jeżeli 
ziarno pszeniczne wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli 
obumrze, przynosi plon obfity” (J, 12, 24). 

 
 
MODLITWA WIERNYCH 
 

Za wstawiennictwem św. Maksymiliana, który dobrowolnie oddał swoje życie za 
drugiego człowieka, przedstawiajmy Panu Bogu nasze prośby: 
 

1. Za Kościół święty, aby naśladując swojego Mistrza, upominał się o poszanowanie 
praw najuboższych i odrzuconych. Ciebie prosimy… 

2. Za prześladowanych i cierpiących, aby znaleźli pomoc i wsparcie innych ludzi. 
Ciebie prosimy…  

3. Za wszystkich, którzy przysparzają cierpień bliźnim, aby dostrzegli swój błąd i 
naprawili wyrządzone krzywdy. Ciebie prosimy… 

4. Za zmarłych, zwłaszcza za ofiary przemocy, wojen i konfliktów, o miłosierdzie 
Boże dla nich. Ciebie prosimy… 

5. Za tych wszystkich, którym winniśmy wdzięczność, aby sam Bóg był dla nich 
nagrodą. Ciebie prosimy… 

6. Za nas samych, abyśmy potrafili dobrem i miłością, na wzór Chrystusa, zwyciężać 
zło. Ciebie prosimy… 

 
Wszechmogący, wieczny Boże, w Twoich rękach jest nasz los i nasze życie. 

Umocnij nas na drodze naśladowania Chrystusa ukrzyżowanego i doprowadź do wiecznej 
ojczyzny w niebie. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 
KOMENTARZ PRZED ZNAKIEM POKOJU 

 
Łatwo wyciągnąć rękę do człowieka, do którego czujemy sympatię, który dobrze 

nam czyni i którego nazywamy przyjacielem. Jednak Chrystus każe nam miłować także i 
tych ludzi, którzy nam czynią źle i których uważamy za nieprzyjaciół. Ze świadomością, że 
pokój i przebaczenie mogą zrodzić się tylko z łaski Bożej i ludzkiego wysiłku, przekażmy 
sobie znak pokoju. 
 
KOMENTARZ PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM 
 

 W homilii podczas kanonizacji Jan Paweł II mówił: „Ojciec Maksymilian Kolbe, 
więzień obozowy, upomniał się w obozie śmierci o życie niewinnego człowieka. Ojciec 
Kolbe upomniał się o jego życie, wyrażając gotowość pójścia na śmierć w jego 
zastępstwie, ponieważ tamten był ojcem rodziny i jego życie potrzebne było najbliższym. 
Ojciec Maksymilian Maria Kolbe potwierdził w ten sposób wyłączne prawo Stwórcy do 
życia niewinnego człowieka i dał świadectwo Chrystusowi i miłości”13. Prośmy Boga, za 
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 Jan Paweł II. Homilia w dniu kanonizacji św. Maksymiliana Marii Kolbego. W: Liturgia Godzin. T. 4. 
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wstawiennictwem św. Maksymiliana, aby nigdy nie zabrakło nam odwagi w dawaniu 
ewangelicznego świadectwa we współczesnym świecie. 
 

Marek Fiałkowski OFMConv 
Lublin 

 

 

 
 
 
 
 

Święto św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika 
 

Św. Maksymilian – czciciel Niepokalanej 
 
 
WSTĘP DO MSZY ŚW. 
 

Maksymilian Maria Kolbe jest wyjątkową postacią wśród świętych dwudziestego 
wieku. Jego heroiczny przykład miłości to bardzo praktyczny sposób realizacji słów Pana 
Jezusa, który powiedział: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). O. Maksymilian doskonale wypełnił Chrystusowe 
przykazanie miłości bliźniego, a tej ewangelicznej służby uczył się w swoim 47-letnim 
życiu przede wszystkim od Niepokalanej Dziewicy, Matki Chrystusa. 
 
KONFERENCJA 
 

Ks. Jan Twardowski napisał kiedyś wiersz zatytułowany: O umarłych, którzy się 
chwalą. Posłuchajmy słów poety. 
 

Może umarli w niebie chwalą się, na co kto umarł: 
- Ja umarłem na grypę. 
- A ja na katar. 
- A ja nie wiem na co, bo stale umiera się nie na to, 
na co się choruje. 
- Mnie serce przestało bić. 
- A mnie kopnął koń. 
- A ja wyleciałem przez okno. 
- Połknąłem igłę. 
- Zakrztusiłem się ogórkiem. 
- Umarłem, bo nie miałem lekarstwa. 
- A ja umarłem, bo miałem za dużo lekarstw. 
- Pomyliłem się i zatrułem się grzybami. 
- A ja dlatego, że bawiłem się zapałkami 
i dom się spalił. 
- A ja to nawet nie zauważyłem, kiedy umarłem. 



Wszyscy jednak milkną,  
 kiedy wychodzi Ojciec Maksymilian Kolbe,  
 wydelegowany przez Anioła Stróża do piekła,  
 Ojciec Kolbe, który nawet po ciemku  
 nie stracił jasnej twarzy, i mówi: 
- A ja umarłem dlatego, bo nie pamiętałem 
 o sobie samym, ale o innych14. 

 
Bardzo piękny i głęboki wiersz, który w poetycki sposób podaje przyczynę śmierci 

o. Maksymiliana. „Umarłem dlatego, bo nie pamiętałem o sobie samym, ale o innych”. 
Prawdopodobnie wszyscy wiemy, w jaki sposób umarł św. Maksymilian, że oddał swoje 
życie w obozie koncentracyjnym za człowieka, którego skazano na śmierć. Rzeczywiście, 
w tym momencie, kiedy zdecydował się poświęcić resztę swojego życia za Franciszka 
Gajowniczka, więźnia z oświęcimskiego obozu, Maksymilian nie myślał o sobie, ale o 
uratowaniu życia innego człowieka. Możemy zastanawiać się i pytać, dlaczego zdecydował 
się na taki czyn? Przecież każdy człowiek myśli o tym, jak uratować swoje życie w 
momentach zagrożenia i czyni wszystko, aby je ocalić. Dlaczego o. Kolbe spełnił taki 
heroiczny i bohaterski uczynek? Dlaczego nie myślał wówczas o swoim życiu, ale o życiu 
człowieka, który z bólem skarżył się, że żal mu opuszczać swoją rodzinę, jeśli zostanie 
pozbawiony życia.  

Poszukując odpowiedzi na postawione pytania, musimy spojrzeć na życie świętego 
Franciszkanina z Niepokalanowa. Spróbujmy w jego biografii odnaleźć wydarzenia, 
sytuacje i przyczyny, które kształtowały jego osobistą świętość, głęboką duchowość i 
gotowość przychodzenia z pomocą innym. Można podawać wiele motywów, które 
ukształtowały świętość o. Maksymiliana. Ważne było na przykład to, że jako kapłan, 
zakonnik i franciszkanin każdego dnia pragnął „zachowywać świętą Ewangelię Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, żyjąc w posłuszeństwie, bez własności i w czystości”15, jak 
mówi franciszkańska reguła. Szczególny rys duchowości Świętego nadawała pobożność 
maryjna, przez którą został nazwany Szaleńcem Niepokalanej - ze względu na jego 
osobiste nabożeństwo i cześć oddawaną Matce Bożej Niepokalanej.  

Jak wyglądała jego cześć do Maryi i jaki wpływa miała na życie Maksymiliana 
pobożność maryjna? Przywołajmy kilka wydarzeń z jego życia. Maria Kączkowska w 
książce zatytułowanej Ojciec Kolbe, (napisanej fabularyzowanym stylem), przedstawiła 
niezwykłe wydarzenie z dziecięcych lat Świętego. Kiedy młody Rajmund Kolbe modlił się, 
„nagle poczuł dziwną radość, jakby ktoś położył mu na sercu kojącą rękę. Podniósł oczy i 
zdziwił się ogromnie. Nie widział przed sobą obrazu, tylko samo piękno i czystość. Tak, 
to była Ona, Niepokalana, Najświętsza... W rękach trzymała dwie korony. Jedną z nich 
była olśniewająco biała, druga – czerwona jak krew. – Co to znaczy – zapytał ufnie. – To 
jest czystość i męczeństwo. A potem – niebo. Którą chcesz? Podniósł ręce i zawołał: 
Chcę obie! ”16. Przesłanie przedstawionego wydarzenia mówi, że w życiu Maksymiliana 
obie rzeczywistości ukazane przez dwie korony, miały się spełnić. Widzenie Niepokalanej 
Maryi wpłynęło na późniejsze życie św. Maksymiliana, który od Niej uczył się naśladować 
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15 Reguła i Konstytucje Zakonu Braci mniejszych Konwentualnych świętego Ojca Franciszka. Niepokalanów 1986 s. 15. 
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 M. Kączkowska. Ojciec Kolbe. Rzym 1982 s. 19. 



Jezusa w czystości i w taki sposób wypełniał Boże przykazanie miłości bliźniego w swoim 
życiu, że nie zawahał się nawet przed śmiercią męczeńską. Dlatego osiągnął niebo. 

Maksymilian jako młody kleryk franciszkański, został wysłany na studia 
teologiczne do Rzymu. We Włoszech widział jak antykościelne i ateistyczne ruchy 
odciągały ludzi od Kościoła i od wiary. Dlatego postanowił w 1917 roku wraz z innymi 
franciszkanami założyć maryjne stowarzyszenie znane jako Rycerstwo Niepokalanej. 
Wiedział on, że trzeba starać się o nawrócenie każdego człowieka przez modlitwę, 
doskonalenie się w dobru, i wiedział, że wielką w tym pomocą może być osoba Maryi 
Niepokalanej – cała święta i bezgrzeszna. To dlatego Ją wybrał za patronkę 
stowarzyszenia. Medalik ku Jej czci Kolbe zalecał nosić wszystkim  czcicielom - rycerzom, 
a hasłem do działania stały się słowa, które często powtarzał: „Zdobyć cały świat dla 
Chrystusa przez Niepokalaną!” Dziś Rycerstwo Niepokalanej jest stowarzyszeniem 
międzynarodowym. Wydaje ono swoje własne czasopismo („Rycerz Niepokalanej”) na 
kilku kontynentach i przez działalność członków rzeczywiście „zdobywa cały świat dla 
Chrystusa przez Niepokalaną”.  

Członkowie Rycerstwa Niepokalanej działają bardzo owocnie w duchu swojego 
Założyciela, gorliwie i w pełnym zaufaniu Maryi. Tak pracował św. Maksymilian, i jak 
wskazuje jego zakonne imię - zawsze miał maksymalistyczne plany i wizje. 
Maksymalistycznym planem była budowa franciszkańskiego klasztoru i wydawnictwa 
„Rycerza Niepokalanej” pod Warszawą, w Niepokalanowie, kiedy okazało się, że 
dotychczasowe pomieszczenia w Grodnie są za małe. W czasie gdy klasztor w 
Niepokalanowie zaczynał się rozwijać, o. Maksymiliana miał już kolejny pomysł w głowie. 
Postanowił on udać się na misje do Japonii, aby również tam założyć klasztor i 
wydawnictwo, które w zawierzeniu Niepokalanej szerzyło wiarę chrześcijańską. Po 6 
latach pobytu w Japonii o. Maksymilian powrócił do Polski i został redaktorem „Rycerza 
Niepokalanej”, którego nakład przed wybuchem II wojny światowej osiągnął nakład 
milion egzemplarzy. W ten sposób religijne czasopismo docierało do wielu polskich 
rodzin. O. Kolbe zaufał Maryi Niepokalanej i innych do tej ufności zachęcał, powtarzając: 
„Kochajcie Niepokalaną, zaufajcie Jej całkowicie, oddajcie się jej bez granic”.  

Gdy w Niepokalanowie i w życiu św. Maksymiliana wszystko układało się dobrze i 
działalność wydawnictwa rozwijała się, nastąpił wybuch wojny. O. Maksymilian został 
aresztowany, potem znalazł się w obozie koncentracyjnym, lecz nie stracił wiary i ufności 
do Niepokalanej Matki. Oświęcimski obóz stał się dla niego miejscem, dawania 
świadectwa wielkiej wiary i heroizmu. Maryja, która obiecała mu niebo, czekała na 
swojego Czciciela, zapraszając do królestwa Jej Syna w wigilię Wniebowzięcia. 

Powracając do początku naszych rozważań, należy w tym miejscu powtórzyć 
pytania: jak maryjna pobożność pomagała św. Maksymilianowi prowadzić święte życie? 
Ponadto, jakie wartości widział w zaufaniu Maryi i dlaczego zalecał Ją naśladować? 
Dlaczego cześć, jaką oddawał Matce Bożej, tak bardzo czyniła go otwartym na potrzeby 
drugiego człowieka? O. Maksymilian czcił Maryję przede wszystkim jako Niepokalaną 
Matkę. Głosił i nauczał o tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Maryi, bo w Niej widział 
jedyną istotę nie dotkniętą grzechem. Maryja była dla niego ideałem świętości i do tego 
ideału zmierzał w całym życiu. Również każda działalność Maksymilian - misyjne i 
wydawnicze zaangażowanie - wypływała z wpatrywania się w Jej przykład. Pobożność 
maryjna o. Kolbego nie była jedynie prostą modlitwą do Matki Pana, jak np. odmawianie 
różańca czy litanii, ale od Niej uczył się dostrzegania spraw innych ludzi. Ewangelia 
pokazuje nam Maryję, która śpieszy z pomocą swojej krewnej, kiedy Elżbieta, będąc w 



stanie błogosławionym tej pomocy najbardziej oczekiwała (zob. Łk 1, 39-45). Na kartach 
Ewangelii widzimy również Maryję zatroskaną w Kannie Galilejskiej podczas przyjęcia 
weselnego (zob. J 2, 1-11). Postawy troski i dostrzegania kłopotów ludzi św. Maksymilian 
nauczył się od Maryi. Pobożność maryjna pomagała mu także w tym, by docierać z 
religijnym czasopismem pod dachy polskich domów, by podjąć decyzję o wyjeździe na 
misje do kraju o całkowicie odmiennej kulturze i by w końcu nie pamiętać o swoim życiu, 
kiedy nadarzyła się okazja uratowania życia współwięźnia z obozu koncentracyjnego w 
Oświęcimiu. Pobożność maryjna św. Maksymiliana nie odpychała go od ludzi, ale 
otwierała na ich potrzeby – bardzo konkretne i rzeczywiste troski życia.  

Św. Maksymilian Maria Kolbe - w czasie odprawianych rekolekcji zakonnych - 
zapisał kiedyś w swoich prywatnych notatkach: „Muszę zostać świętym jak największym”. 
Było więc w jego życiu bardzo mocne postanowienie dążenia do świętości, do bycia 
doskonalszym człowiekiem, do wybierania ciągle takich dróg, które doprowadzą go do 
zbawienia. Aby podjęty wielki cel życia zrealizować, potrzebował wzorca, można 
powiedzieć, ideału, w który mógłby się wpatrywać, który mógłby naśladować. Czyż 
znalazłby piękniejszy wzór do naśladowania niż Maryi Niepokalanej? To od Niej 
doskonalej uczył się wiary w zwycięstwo dobra, zaufania Opatrzności Bożej w trudnych 
sytuacjach i ewangelicznej służby ludziom znajdującym się w potrzebie. A jaki ideał w 
życiu posiada każdy z nas? Od kogo uczymy się wiary, zaufania i służby? Patrzmy na 
Maryję, która jest prawdziwą nauczycielką pokory, służby, wiary i wytrwałości w dobrym. 
Niech Bóg nas obdarzy pokojem. 
 
MODLITWA WIERNYCH 
 

Z wiarą pełną ufności przedstawiajmy nasze troski i potrzeby miłosiernemu Bogu, 
który pragnie nas słuchać i obdarza nas tym, czego najbardziej potrzebujemy do 
osiągnięcia zbawienia: 
 

1. Za Kościół, aby przypominał ludziom Chrystusowe przykazanie miłości Boga i 
bliźniego. Ciebie prosimy... 

2. Za przywódców narodów, aby wytrwale pracowali nad umacnianiem pokoju i 
solidarności między ludźmi. Ciebie prosimy... 

3. Z misjonarzy, aby w duchu ewangelicznej służby dzielili się miłością z ludźmi, 
którzy szukają Boga w życiu. Ciebie prosimy... 

4. Za katolickie wydawnictwa i media, aby pokazywały przykłady ludzi 
poświęcających się z miłością dla drugich. Ciebie prosimy... 

5. Za franciszkanów, aby pracowali w duchu ewangelicznej służby, naśladując 
przykład św. Maksymiliana Kolbego. Ciebie prosimy... 

6. Za naszą wspólnotę modlitewną, abyśmy byli wdzięczni Bogu za każdy dar życia 
i byli gotowy chronić je od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Ciebie prosimy... 
 

Boże, nasz Stworzycielu, który miłujesz życie, spójrz z miłością na nas i pomóż 
nam być wiernymi Twojej woli. Przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj nasze błagania, które 
zanosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 
 
 



KOMENTARZ PRZED ZNAKIEM POKOJU 
 

O. Maksymilian zawsze pragnął nieść pokój i dzielił się pokojem z innymi 
więźniami obozu wtedy, kiedy trwała wojna. W duchu modlitwy o świat bez wojen 
przekażmy sobie znak pokoju. 
 
KOMENTARZ PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM 
 

Heroiczny przykład ewangelicznej miłości, który dał św. Maksymilian w chwili, 
gdy zdecydował się poświęcić życie za drugiego człowieka, wypływał z całego jego życia 
skierowanego ku osiągnięciu świętości. O. Maksymilian uczył się świętości każdego dnia 
od Niepokalanej Dziewicy – Całej Świętej, ponieważ Ją wybrał za swoją Patronkę, 
Nauczycielkę i Matkę. Maryja także nam daje przykład, jak zawierzyć do końca Bogu w 
trudnych chwilach, jak dzielić się uśmiechem i radością z innymi, jak być otwartym na 
działanie Boga w codziennych sytuacjach. Dlatego, z sercem pełnym gotowości, 
przyjmijmy Jego błogosławieństwo. 
 

Mieczysław Wit OFMConv 
                                                                                       Chicopee USA 

 
 
 

 

 

Rozważanie o św. Maksymilianie Marii Kolbem 

Święty Maksymilian - człowiek miłości ofiarnej 

 

Beatyfikacja (1971) i kanonizacja (1982) Maksymiliana Marii Kolbego wzbudziły znaczne zainteresowanie 
zarówno jego osobą i działalnością apostolską, jak i jego duchowością. Wzrosła również uwaga skierowana na jego 
myśl teologiczną. Zwłaszcza kanonizacja - pierwszego Polaka po II wojnie światowej - a potem stulecie urodzin 
Świętego pobudziły Kościół w Polsce do głębszego odczytania znaku, jakim jest ten męczennik dla naszych trudnych 
czasów.  

Należy sobie jednak zadać pytanie - co wie o św. Maksymilianie, poza powszechnie używanymi 
przekazywanymi informacjami, współczesny polski wierzący? Jak jest postrzegany o. Kolbe wśród młodszego 
pokolenia, wyrosłego już po jego kanonizacji? Ilu naszych młodych braci i sióstr słyszało o ideałach Rycerstwa 
Niepokalanej? Może dlatego warto raz jeszcze przyjrzeć się temu dziedzictwu, które pozostawił nam o. Maksymilian, 
ale nie po to, by roztrząsać przeszłość, żyć przeszłością, ale po to, aby skierować nasze kroki ku przyszłości. Mamy 
się uczyć od św. Maksymiliana, jak być chrześcijanami w trzecim tysiącleciu.  

Z pewnością dziedziną, która wymaga odkrycia i pogłębienia, jest poznanie św. Maksymiliana jako teologa i 
zakonnika, tego, o którym Jan Paweł II powiedział, że był „św. Franciszkiem XX wieku”. Trzeba powiedzieć, że o. 
Kolbego nie uważa się za teologa, za naukowca w technicznym znaczeniu tego słowa, chociaż nie można nie 
doceniać jego dwóch doktoratów z filozofii i teologii, wykładów we franciszkańskim seminarium w Krakowie (1919-
1922). Był on raczej duszpasterzem i ojcem duchownym dla swoich braci w Niepokalanowie (największym klasztorze 
XX wieku), ale i dla tysięcy czytelników wydawanych przez niego czasopism. Łączy on postawę teologa, mistyka i 
wielkiego apostoła, potwierdzając i ukazując ścisły związek pomiędzy doktryną, wiarą i życiem.  

W ostatnich latach wydano wiele publikacji przedstawiających biografię, duchowość i myśl teologiczną 
św. Maksymiliana. W języku polskim publikacje te prawie wyłącznie dotyczą życia i działalności. Myśl kolbiańska w 
tych opracowaniach jest poruszana raczej rzadko. Dlatego warto skupić się na konkretnych wydarzeniach z życia św. 
Maksymiliana, ale również na jego myśli teologicznej, będącej fundamentem działania i apostolstwa, które 
przygotowała go do męczeńskiego świadectwa. Z tego punktu widzenia należy podkreślić następujące stwierdzenie 



znanego filozofa francuskiego J. Guittona, który po zapoznaniu się z myślą maryjną naszego Świętego, tak się 
wyraził: „W moich oczach głęboka oryginalność ojca Kolbe to nie tylko bycie męczennikiem miłości, ale bycie 
również teologiem, logikiem wiary i bez wątpliwości w tej wierze tak odbitej, w jego pracy nad autentyczną refleksją, 

tkwi przyczyna jego świadectwa męczeńskiego”17. Konkretne czyny o. Kolbego są oczywiście bardzo ważne, ale 
wynikały one z jego wiary, wewnętrznego doświadczenia Boga i spotkania z Maryją Niepokalaną. Co więcej, możemy 
powiedzieć, że odkrycie głównej myśli teologicznej pozwala lepiej zrozumieć najgłębsze motywy działania Świętego. 

W swoim projekcie książki o Niepokalanej o. Kolbe, opisując misterium trynitarze, wyraża się w zwięzły 

sposób: „Bóg jest miłością. W pełni tego życia Ojciec rodzi Syna, Duch zaś pochodzi od Ojca i Syna”18. „Stworzenie 

jest owocem miłości19” – pisze dalej o. Kolbe, idąc za intuicjami św. Franciszka i teologią bł. Jana Dunsa Szkota. 
Nasz Autor, kreśląc wielkie etapy planu stwórczo-zbawczego, twierdzi, że stworzenie świata i człowieka, a także 
odkupienie są zależne tylko i wyłącznie od wolnej, szczodrej i darmowej miłości Boga. Najwyższym wyrazem tej 
Bożej miłości jest wcielenie Drugiej Osoby Boskiej. Syn Boży przyjął ludzką kondycję. Dzięki temu, działania 
stworzeń obdarzonych rozumem nabierają wartości nieskończonej przed Bogiem poprzez zasługi Chrystusa. To 
Chrystus przedstawia przed tronem Bożym wszelkie dobre czyny człowieka. Człowiek, ponadto ma wcielony 
przykład świętości w osobie Syna, przykład możliwy do naśladowania, Chrystusa, Boga i Człowieka, który stał się dla 
niego drogą. Pisze o. Kolbe: „Na wzór tego pierwszego Syna Bożego, Boga-Człowieka, nieskończonego, mają się 
urabiać odtąd dzieci Boże, kopiując rysy Boga-Człowieka, naśladując Chrystusa Pana, będą dążyć do świętości dusze; 
im kto dokładniej odtworzy w sobie obraz Chrystusa Pana, tym bardziej zbliży się do Bóstwa, ubóstwi, stanie się 

człowiekiem-Bogiem”20. 
Człowiek, wpatrując się w Jezusa od Niego uczy się miłości, przebaczenia, pojednania. Chrystus staje się 

wzorem, jak w pełni być człowiekiem. Jego Ewangelia wskazuje drogę postępowania, sposób wypełnienia woli Bożej 
w swoim życiu oraz sposób godnego współistnienia z innymi ludźmi i całym stworzeniem. Widać, jak św. 
Maksymilian kroczy tutaj drogą wytyczoną przez św. Franciszka, który zogniskował swoją duchowość na 
człowieczeństwie Jezusa Chrystusa. Dla Świętego z Asyżu, Wcielenie Syna Bożego było bowiem najwyższym 
wyrazem nieskończonej miłości Boga do człowieka. 
 Bóg nie tylko nas stworzył, ale również powołał do istnienia po to, abyśmy mieli udział w jego szczęściu i 
miłości. Istnieje bowiem tylko jedna autentyczna miłość – miłość Boga, która nieustannie przenika życie każdej 
istoty. Porusza ona każde drgnienie serca, każde tchnienie oddechu, każdą myśl umysłu, każdy moment życia. 
 Doskonale zdawał sobie z tego sprawę św. Maksymilian. Jego franciszkańskie życie, jego kapłaństwo - bez 
względu na to czy przebywał w Rzymie, Krakowie, Nagasaki, Niepokalanowie, na Pawiaku, czy w Auschwitz - było 
szczególnym miejscem praktykowania miłości. Miłość, ta jest darem, ale i szczególnym zadaniem. Maksymilian tę 
miłość praktykował na co dzień w odniesieniu do każdej osoby przez każdy czyn, każde słowo, każde życzliwe 
spojrzenie, każdy szczery uśmiech i radość z istnienia drugiej osoby jako brata w Chrystusie, jako towarzysza doli i 
niedoli. Znowu spostrzegamy tutaj, jak Maksymilian blisko jest tego, co głosił św. Franciszek, który w każdym 
człowieku, a zwłaszcza w tym najmniejszym, rozpoznawał brata, rozpoznawał samego Chrystusa. 

Oczywiście, nie było to dla o. Kolbego wcale takie proste. Każda miłość jest trudna. Św. Maksymilian w 
swoim życiu zawsze stosował maksymę swojego starszego przyjaciela i współbrata w Zakonie, Sługi Bożego 
o. Wenantego Katarzyńca: „Kochajmy tylko, a zaraz nauczymy się przedziwnych znaków świadczących o naszej 
miłości”. Stawanie się bratem dla każdego człowieka u św. Maksymiliana było długotrwałym procesem. On 
nieustannie do tego dorastał, uczył się. Powtarzał: „muszę być świętym i to jak największym”. 

Z pewnością, pierwsze miejsce jego nauki stanowił dom rodzinny. Małżeństwo Juliusza Kolbego i Marii 
Dąbrowskiej było wzorem dla innych rodzin. To od rodziców synowie uczyli się miłości, przebaczenia i pojednania 
na co dzień. Rodzice uczyli młodego Rajmunda odpowiedzialności i szacunku dla każdego człowieka. Ten szacunek 
będzie charakteryzował całe życie św. Maksymiliana.  

Życie duchowe oraz wrażliwość na drugiego człowieka z pewnością pogłębiła formacja zakonna młodego 
brata Maksymiliana we Lwowie. Ówczesny Lwów był miastem wielokulturowym oraz miastem wielu wyznań 
religijnych. Wystarczy powiedzieć, że we Lwowie rezydowało trzech biskupów należących do różnych obrządków 
Kościoła katolickiego: łacińskiego, greckiego i ormiańskiego. Byli również obecni w tym mieście wyznawcy 
prawosławia a także liczni przedstawiciele religii mojżeszowej. Mieszkańcy miasta stanowili również mieszankę 
różnych narodowości: Polacy, Ukraińcy, Ormianie, Żydzi, Niemcy. Takie środowisko sprzyjało nauce pokojowego 
współistnienia i szukania tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. 
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Nie do przecenienia jest również czas studiów o. Maksymiliana w Rzymie. Pobyt w stolicy chrześcijaństwa 
uświadomił mu doskonale, co to znaczy, że Kościół jest katolicki -  czyli powszechny. Ogromną rolę odegrało 
również środowisko studenckie we franciszkańskim kolegium św. Bonawentury. Nie było przypadkiem, że wśród 
siedmiu franciszkańskich współzałożycieli Rycerstwa Niepokalanej, znaleźli się bracia pochodzący z różnych krajów: 
z Polski, Stanów Zjednoczonych, Włoch i Rumunii.  

W Rzymie też młody Maksymilian zetknął się z fanatycznymi przeciwnikami Kościoła, z ruchem 
modernistycznym, a przede wszystkim z działalnością wrogich Kościołowi organizacji masońskich. To 
zadecydowało, że do modlitwy znanej już z objawienia Cudownego Medalika: „O Maryjo bez grzechu 
pierworodnego poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy” św. Maksymilian dodał wezwanie w 
intencji nieprzyjaciół Kościoła świętego. 

Będąc już w Ojczyźnie, o. Kolbe rozwijał ruch Rycerstwa Niepokalanej, prowadził szerszą działalność 
wydawniczą i odznaczał się autentyczną troską o każdego człowieka. Nieustannie zachęcał on do modlitwy, do 
podjęcia konkretnych czynów miłości, aby pozyskać wszystkich - również tych, którzy pozostawali z dala od 
Kościoła, a nawet byli jego zagorzałymi przeciwnikami - dla Niepokalanej, a przez Nią dla Chrystusa. Celem 
podstawowym Rycerstwa pozostawało zawsze uświęcenie ludzi oraz miłość wobec każdego człowieka. 

Czasem szczególnej próby dla ojca Kolbego był wybuch II wojny światowej i okupacja Polski przez wojska 
hitlerowskie. Zajęcie Niepokalanowa, wstrzymanie druku „Rycerza” z pewnością zadały ogromny cios św. 
Maksymilianowi. Mimo wszystko potrafił on zachować spokój i zawierzyć swoje życie oraz istnienie klasztoru 
Niepokalanej. Klasztor niepokalanowski stał się dla wielu przesiedleńców miejscem schronienia i wsparcia zarówno 
materialnego, jak i duchowego. Szczególną rolę odegrał w tym oczywiście gwardian – o. Maksymilian. 
Konsekwentnie, wzór postępowania znajdował on w św. Franciszku, który początki zakonu braci mniejszych związał 
z posługą wobec trędowatych, opuszczonych i potrzebujących. 

Poniewierki i aresztowania doznał również sam o. Kolbe i jego bracia. Kiedy 19 września zabierano 
zakonników z klasztoru, ludzie którzy w klasztorze znaleźli przyjazny kąt oraz sąsiedzi Niepokalanowa, byli 
zrozpaczeni. O. Kolbe, podpierając się laską, szedł spokojnie, łagodnie uśmiechnięty i szeptał do swych najbliższych: 

„Drogie dzieci, spokoju i ufności dużo nam potrzeba. Niepokalana wie dobrze co z nami czynić”21. Również w 
czasie pobytu w obozie dla jeńców cywilnych w Amtitz, św. Maksymilian podtrzymywał ducha we współwięźniach. 
„Drogie dzieci – mawiał – módlcie się za tych, którzy biją. (...) Bóg jest miłością i dał ludziom miłość, i chce ją 
widzieć na świecie. Ale wolnej woli ludzkiej nawet Bóg nie narusza. Niestety, człowiek, gdy chce, może być złym. 

Dlatego powinniśmy się modlić, by Bóg ograniczył złą wolę ludzi”22. Ufność św. Maksymiliana została nagrodzona. 
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1939 r. zakonnicy mogli opuścić obóz i powrócić do 
Niepokalanowa. Czyż ponownie nie odnajdujemy tu śladów tej wielkiej ufności, którą Biedaczyna z Asyżu pokładał 
w Bogu i Jego dobroci?  

Jednakże jakiego formatu człowiekiem był o. Kolbe miał pokazać dopiero jego pobyt w obozie 
koncentracyjnym Auschwitz. Należy podkreślić, że czyn oświęcimski o. Maksymiliana - oddanie życia za drugiego 
człowieka - nie stanowił tylko spontanicznego, jednorazowego aktu. Bez przesady można powiedzieć, że do tego, co 
stało się podczas lipcowego apelu w KL Auschwitz, o. Maksymilian przygotowywał się przez całe życie. Właśnie 
miłość do człowieka i chęć uświadomienia mu wielkiej miłości Boga motywowała Świętego do podjęcia działalności 
wydawniczej i misyjnej, do fundowania nowych klasztorów i wydawania nowych pism. Wiele mamy świadectw 
dobroci o. Kolbego również w codziennych, bezpośrednich kontaktach z ludźmi potrzebującymi jego pomocy. 
Biorąc pod uwagę fakt jego fatalnego stanu zdrowia i ogromu obowiązków które przyjmował na swoje barki, należy 
stwierdzić, że już wtedy oddawał – chwilę po chwili - swoje życie z miłości.   

Pawiak, pobyt w Oświęcimiu, stały się szczególnym miejscem działalności św. Maksymiliana. Już nie przez 
prasę, radio, ale przez przykład postępowania i swoje słowo o. Kolbe stał się apostołem miłości, pokoju i dobra 
wśród współwięźniów. Trzeba dodać, że jego decyzja pójścia do bunkra głodowego wstrząsnęła także oprawcami. 
Niektórzy z nich nie potrafili patrzeć mu prosto w oczy. Znamy te relacje także z Pawiaka. Maksymilian i dla nich 
stał się świadkiem. Swoim gestem zwyciężył on całą machinę obozową mającą na celu upodlenie człowieka i zabranie 
mu godności, uczynienie z osoby zwierzęcia walczącego za wszelką cenę o swój byt. „Właściwie to ojciec 
Maksymilian Maria Kolbe, wśród zmagających się potęg świata, wygrał wojnę! Wtedy, gdy zmagały się potężne moce, 
nie dające się ogarnąć ani powstrzymać, gdy do głosu doszła nienawiść, której nie można było przezwyciężyć większą 
jeszcze nienawiścią – bo zda się, że większej już być nie mogło! – pozostał jeden wybór: nienawiść przezwyciężyć 
większą jeszcze miłością. Taki właśnie środek zwycięstwa wybrał nasz rodak – ojciec Maksymilian Maria. Wobec 

takiego przykładu zatrzymały się niejako potęgi nienawiści, zdumione tak wielką miłością”23. 
Święty Męczennik był przygotowany do miłości twórczej i ofiarnej. Wpatrując się w Chrystusa i Maryję, 

uczył się, że miłość tworzy, miłość buduje i jeśli jest prawdziwa -  jest także ofiarą. Codziennie jako kapłan stawał 
przy ołtarzu i sprawował ofiarę Chrystusa, który oddał życie dla zbawienia człowieka. Kiedy więc przyszło oddać 
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życie za ojca rodziny, nie waha się. Wystąpił z szeregu i powiedział krótko: „jestem kapłanem katolickim”. Jestem 
kapłanem katolickim –  to znaczy jestem tym, który składa ofiarę ze swego życia na wzór Chrystusa.  

O. Kolbe szedł do bunkra głodowego, szedł nie tylko za tego jednego, ale również, aby być z tymi 
dziewięcioma innymi skazanymi. Nie przestawał on być kapłanem, kochał również tych, którzy byli razem z nim i 
którzy dzielili jego mękę. Poszedł on ze skazanymi, aby ich pojednać z Bogiem, aby Ojcu miłosierdzia w pokoju 
mogli zawierzyć swoje dusze. Tak też ofiara Chrystusa-Kapłana była ofiarą pojednania grzesznych ludzi z Ojcem. 
Czyn o. Maksymiliana stał się ofiarą wypływającą z prawdziwej miłości bliźniego, miłości względem skazanych na 
śmierć głodową, aby ich ratować przed rozpaczą w ostatniej godzinie życia.  

Z celi śmierci dochodziły słowa modlitwy i nagle stała się rzecz dotąd nieznana. W bunkrze głodowej 
śmierci rozległy się głosy, które wprawdzie nie przebijały wszystkich obozowych murów, ale mimo to dotarły do 
uszu ogółu więźniów Oświęcimia i miały być wkrótce usłyszane na całym świecie. Bunkier śmierci w Oświęcimiu 
śpiewał. Umierający śmiercią głodową towarzysze o. Kolbego wielbili swą pieśnią Boga. Św. Maksymilian sam 
odchodził do Boga, ale również przygotował towarzyszy na spotkanie z Bogiem, który jest Miłością. Natomiast w 
serca pozostających w męczarniach więźniów wlał on otuchę i potwierdził, że miłość zawsze zwycięża, bo miłość nie 
ustaje, nigdy się nie kończy. 

Misja o. Kolbego nie osiągnęła finału wraz z jego śmiercią, nie zakończyła się wraz z ustaniem działań 
wojennych. W Niepokalanowie, a właściwie w „Niepokalanowach” (bo takie istnieją i w innych krajach), a także w 
innych franciszkańskich klasztorach żyje nadal duch o. Maksymiliana. Święty patronuje również wielu dziełom 
pojednania, zwłaszcza pomiędzy narodami polskim i niemieckim. Należy tu wspomnieć chociażby o organizacji 
Maximilian-Kolbe-Werk. Również polscy i niemieccy biskupi w znamiennym liście do papieża Jana Pawła II z 
czerwca 1982 r. wspólnie proszą o to, aby św. Maksymilian został ogłoszony męczennikiem za wiarę. W swoim liście 
zawarli m.in. takie słowa: „Biskupi Polski i Niemiec są przekonani, że w naszych czasach, kiedy to ludzie bezbożni, 
gardzący Bogiem i bliźnim, stosują terror i przemoc, heroiczna wiara bł. Maksymiliana, która doprowadziła go aż do 

śmierci męczeńskiej, posłuży do odnowienia zjednoczenia z Bogiem i do złagodzenia obyczajów w całym świecie”24. 
Jest ważne, aby na nowo przypominać sobie fakty z życia i ofiarę św. Maksymiliana. Istotne jest to, byśmy 

nie ograniczali się tylko do słów wypowiedzianych czy wysłuchanych, ale byśmy od niego uczyli się miłości –  
miłości twórczej i ofiarnej, byśmy stawali się coraz bardziej ludźmi franciszkańskiego pokoju i dobra byśmy pomimo 
zakusów złych sił, byli w naszych środowiskach budowniczymi cywilizacji miłości. Św. Maksymilian niechaj nam w 
tym patronuje. 
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