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WSTĘP

Siedemdziesiąta rocznica oddania życia przez o. Maksymiliana Marii Kolbego za współwięźnia w obozie 
Auschwitz w 1941 r. stała się okazją do ogłoszenia przez prowincjałów franciszkańskich w Polsce Roku 
Kolbiańskiego, który rozpoczął się 14 sierpnia 2010 r. i trwał do połowy października 2011 r. Z kolei Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2011 Rokiem św. Maksymiliana Kolbego dla uczczenia życia i moralnej 
postawy tego wybitnego Polaka i kapłana. Dało to impuls wielu przedsięwzięciom, które miały na celu odkrycie na 
nowo postaci ojca Kolbego oraz odczytania jego idei i świętości, w myśl hasła, które przyświecało tym obchodom: 
„Nie gaście ducha św. Maksymiliana”.

Od listopada 2010 r. do lipca 2011 r. – czyli przez dziewięć miesięcy – każdego czternastego dnia miesiąca, 
w ramach przygotowań do 70. rocznicy śmierci św. Maksymiliana w bunkrze głodowym, w franciszkańskich 
klasztorach odprawiana była nowenna ku czci Świętego z Niepokalanowa. Oddajemy do rąk czytelników materiały, 
które służyły pomocą w przygotowaniu wspomnianej nowenny i miały przybliżyć postać Założyciela Niepokalanowa 
i Męczennika z Auschwitz. Teksty te wykorzystywane były także przez liczne parafie i wspólnoty Rycerstwa 
Niepokalanej w Polsce i za granicą. Serdecznie dziękuję Autorom rozważań oraz wszystkim, którzy korzystali z 
przygotowanych materiałów poświęconych życiu i działalności św. Maksymiliana Kolbe, a także tym, którzy 
troszczyli się, aby dotarły one na czas do czcicieli Szaleńca Niepokalanej.

o. Marek Fiałkowski OFMCon
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Pierwszy Dzień Nowenny

Konferencja - o. Piotr Hreciński OFMCon

Posiew świętości – środowisko rodzinne, wychowanie religijne i patriotyczne

Poznali się w kościele parafialnym w Zduńskiej Woli. On, Juliusz Kolbe, był wysoki, dobrze zbudowany, 
pogodny i wesoły, stroniący od alkoholu i papierosów. Zaangażowany w prace społeczne, brał czynny udział w życiu 
parafialnym, pełniąc wiele odpowiedzialnych funkcji. Ona, Marianna Dąbrowska, była niskiego wzrostu, starannie 
ubrana, pogodna, pełna energii i pracowita. Choć raczej nieśmiała i małomówna, niejeden młodzieniec ubiegał się o 
jej rękę, lecz ona nie chciała wyjść za mąż. Myślała o życiu zakonnym, ale w zaborze rosyjskim nie było zakonów. 
Przyjęła oświadczyny Juliusza, mając nadzieję, że w założonej z nim rodzinie Bóg będzie zajmował pierwsze miejsce. 
Pobrali się w Zduńskiej Woli w 1891 r. Wkrótce potem wstąpili do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 

Pierwsze ich dziecko otrzymało na imię Franciszek, drugiemu, ur. 8 stycznia 1894 r., nadano na imię 
Rajmund (późniejszy św. Maksymilian). Początkowo podstawą ich utrzymania była praca w wynajętym mieszkaniu 
przy warsztatach tkackich. Wkrótce rzemiosło to stało się jednak nieopłacalne i Kolbowie przeprowadzili się do 
Łodzi. Juliuszowi udało się nawet znaleźć dość dobrą pracę, ale niedługo po narodzinach kolejnego syna, Józefa, 
przeprowadzili się do Jutrzkowic pod Pabianicami. Ich zdaniem, Łódź nie sprzyjała dobremu wychowaniu dzieci. W 
nowym miejscu w rodzinie Kolbów przyszło na świat dwóch kolejnych synów: Antoni i Walenty, którzy jednak 
zmarli w pierwszych latach życia. Aby zdobyć środki na utrzymanie rodziny, Kolbowie otworzyli sklep z artykułami 
pierwszej potrzeby, który jednak upadł, ponieważ – ze względu na ludzką nędzę – zbyt często wydawali swoim 
klientom towar na tzw. kredyt. Wydarzenia te były dużym ciosem dla Kolbów, nie zabrakło im jednak energii, by 
sobie z nimi poradzić. Po raz kolejny zmienili miejsce zamieszkania, przeprowadzając się tym razem do Pabianic, 
gdzie oboje znaleźli zatrudnienie w fabryce i spędzali w niej po 11-12 godzin dziennie. Prócz tego poświęcali swój 
czas także innym zajęciom. Juliusz był introligatorem, fryzjerem oraz kolporterem tajnej prasy patriotycznej. Ze 
względu na jego pogodne i życzliwe usposobienie w domu chętnie gromadzili się robotnicy, by prowadzić rozmowy o 
treści patriotycznej i religijnej. Marianna zaś, w porozumieniu z miejscowym lekarzem, zajmowała się akuszerstwem 
oraz leczeniem lżejszych chorób i obrażeń ciała.
 Stawiając sobie wymagania, Kolbowie byli również wymagający wobec swoich dzieci. Pewnego razu, gdy 
Rajmund (późniejszy św. Maksymilian), wybrawszy zabawę zaniedbał powierzone mu obowiązki, matka upomniała 
go, dodając na koniec: Mundek, co z ciebie wyrośnie?. Od tego czasu Rajmund usilnie szukał odpowiedzi na to 
pytanie, często modląc się przed domowym ołtarzykiem Matki Bożej. 

Troska o życie religijne dzieci była jednym z zasadniczych elementów wychowania w rodzinie Kolbów. 
Każdy z małżonków rozwijał żywą, osobistą relację z Bogiem, co owocowało ich zgodą w domu, otwarciem na 
potrzeby tych, którym się wiodło gorzej, umiejętnością poprzestawania na małym. Nikomu nie wyrządzali krzywdy, 
w niepamięć puścili nawet długi należne im za towar, które doprowadziły ich do bankructwa. Codziennie, całą 
rodziną, gromadzili się na modlitwie przy utworzonym w domu ołtarzyku Matki Bożej. Sercem niedzieli było 
wspólne z dziećmi uczestnictwo we Mszy św., ale również w dni powszednie Kolbowie często uczestniczyli w 
porannej Eucharystii przed rozpoczęciem pracy w zakładzie. Oboje należeli do Żywego Różańca i chętnie włączali się 
do różnych prac parafialnych, szczególnie przy budowie nowego kościoła. Przykład życia i życzliwość rodziców 
pomagała zapewne w rozwoju religijności synów. Każdy z nich był ministrantem i należał do kościelnego chóru. U 
każdego z nich pojawiały się myśli o kapłaństwie. Rodzice pragnęli, by najstarszy z synów został księdzem, ale to 
właśnie on, mimo podjętej próby, do kapłaństwa nie doszedł, gdy tymczasem Rajmund i Józef złożyli śluby wieczyste 
w Zakonie Franciszkanów i przyjęli święcenia kapłańskie.

Chłopcom były również bliskie losy znajdującej się wciąż pod zaborami Polski. Umiłowanie ojczyzny 
zawdzięczali przede wszystkim postawie ojca, który – sam zaangażowany w konspiracyjną działalność 
narodowowyzwoleńczą – przekazywał synom treści patriotyczne i uczył narodowych pieśni. Swoją służbę ojczyźnie 
przypieczętował śmiercią w czasie I wojny światowej jako żołnierz Legionów Józefa Piłsudskiego.
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Wybór między życiem i pracą w Zakonie a walką z bronią w ręku o wyzwolenie ojczyzny był też poważnym 
dylematem w życiu Rajmunda i jego starszego brata Franciszka. Pierwszy z nich zdecydował się ostatecznie służyć 
ludziom jako zakonnik i kapłan, drugi podjął walkę zbrojną w czasie I i II wojny światowej jako żołnierz; skazany za 
działalność konspiracyjną, zmarł w obozie koncentracyjnym KL Mittelbau.

Patrząc na życie i działalność św. Maksymiliana Marii Kolbego, można zauważyć, jak dobrym środowiskiem 
do rozwoju osobistej wiary i powołania kapłańskiego okazała się jego rodzina. Wiele charakterystycznych elementów 
jego duchowości i apostolstwa miało swoje korzenie właśnie w środowisku rodzinnym. Wśród tych specyficznych 
elementów można wymienić: 

1. Żywą wiarę w Bożą Opatrzność, która niejednokrotnie pozwoliła rodzinie Kolbów żyć, mimo niedostatku 
pieniędzy i trudnych doświadczeń, a o. Maksymilianowi dała odwagę rozpoczynać i prowadzić działalność apostolską 
bez zaplecza finansowego.

2. Kult Matki Bożej, którą uważano w domu za Najlepszą z Matek i Orędowniczkę u Boga, za przyczyną 
której modlono się wspólnie każdego dnia. Niepokalana przenikała duchowość o. Maksymiliana i stała się inspiracją 
działalności Rycerstwa Niepokalanej.

3. Znajomość życia przeciętnego ubogiego człowieka w wymiarze religijnym, moralnym i materialnym oraz 
pomoc potrzebującym, na których Kolbowie zawsze byli otwarci. U św. Maksymiliana ma to swój wyraz w wielkiej 
pracowitości i poświęceniu, w trosce, by inni ludzie byli blisko Boga, który jest największym szczęściem człowieka, 
oraz w szacunku wobec ludzi cierpiących i udzielaniu pomocy potrzebującym. 

4. Wykorzystanie prasy jako środka przekazu pozwalającego na skuteczne docieranie z informacją do wielu 
zamożnych i niezamożnych osób. Posługiwał się nią Juliusz Kolbe, rozpowszechniając treści patriotyczne wśród 
robotników; jego syn, św. Maksymilian, wykorzystał ten sposób, by dotrzeć z Dobrą Nowiną o Zbawieniu do tysięcy 
ludzi w kraju i za granicą.

Kanonizacja o. Maksymiliana wielu ludziom przybliżyła świętość jego życia i wielkość ofiary, którą złożył w 
bunkrze głodowym, ale też stała się okazją, by poznać losy i wiarę pozostałych członków jego rodziny. Gdy Józef, 
najmłodszy z synów Kolbów, dołączył do braci, wstępując do prowadzonego przez franciszkanów seminarium, 
rodzice również postanowili jeszcze bardziej poświęcić życie Bogu. Juliusz Kolbe początkowo przebywał u 
Franciszkanów we Lwowie jako tercjarz i podejmował pracę w pobliskich folwarkach zakonnych, potem zaś, do 
wybuchu I wojny światowej, mieszkał w Częstochowie, gdzie prowadził księgarnię. Marianna, matka o. 
Maksymiliana, zamieszkała wpierw przy Benedyktynkach we Lwowie, potem zaś została tercjarką i rezydentką u 
Sióstr Felicjanek w Krakowie, gdzie przeżyła śmierć męża i dzieci.

Wiele możemy się uczyć od św. Maksymiliana. Wiele też możemy czerpać z życia jego domu rodzinnego, w 
którym przez słowo i przykład w atmosferze miłości dokonywało się wychowanie dzieci. Marianna Kolbe po latach 
powiedziała: Kochałam swych synów i męża nad życie, ale nie nad wolę Bożą. 

Pierwsze miejsce w rodzinie Kolbów rzeczywiście zajmował Pan Bóg. Pierwsze miejsce Pan Bóg może 
zajmować także w moim życiu.

L. Dyczewski. Święty Maksymilian Kolbe. Niepokalanów 1994.
M. Kączkowska. Ojciec Kolbe. Niepokalanów 1992. 
F. Szczęch. Rodzina i środowisko św. Maksymiliana Kolbego. W: Rok Kolbiński w diecezji

bielsko-żywieckiej. E. Burzyk. Bielsko-Biała 1995 s. 25-37.
J. Szwarc. Marianna i Juliusz Kolbowie. http://adonai.pl/swieci/drukuj.php?id=174
A. Wojtczak. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe. T. 1. Niepokalanów 1989.
T. Wontor-Cichy. Więzień KL Auschwitz Franciszek Kolbe. http://www.episodesfromauschwitz.pl/cms/upload/1453564606.pdf

Nabożeństwo nowennowe:
Pieśń (do wyboru):
Szaleniec Niepokalanej
W habicie anciszkańskim
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Ojcze Kolbe wołamy
Kochał wszystkich

Boże, który nieustannie wspierasz rodzinę ludzką swoim błogosławieństwem i dajesz jej wzory świętości, prosimy 
Cię, abyśmy wiernie naśladowali wzór świętego Ojca Maksymiliana i przez szczególne oddanie Niepokalanej szerzyli 
Królestwo Chrystusowe. Święty Ojcze Maksymilianie, który z miłości oddałeś życie dla ocalenia bliźniego, w imię tej 
miłości wspomóż nas swoim wstawiennictwem i uproś nam łaskę, o którą pokornie prosimy.

Litania do świętego Maksymiliana

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
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.

Święty Maksymilianie, módl się za nami.
Święty Maksymilianie, wielki miłośniku Boga,
Święty Maksymilianie, nieustraszony rycerzu Niepokalanej,
Święty Maksymilianie, apostole Niepokalanej Pośredniczki Łask,
Święty Maksymilianie, założycielu Rycerstwa Niepokalanej,
Święty Maksymilianie, apostole Cudownego Medalika,
Święty Maksymilianie, mężny szerzycielu królestwa Niepokalanej,
Święty Maksymilianie, wzorze życia zakonnego,
Święty Maksymilianie, pragnący śmierci męczeńskiej,
Święty Maksymilianie, gorliwy apostole Japonii,
Święty Maksymilianie, pełen poświęcenia dla chorych i nieszczęśliwych,
Święty Maksymilianie, zdobywco dusz dla Niepokalanej,
Święty Maksymilianie, ukazujący ludziom ideał życia,
Święty Maksymilianie, miłośniku modlitwy,
Święty Maksymilianie, wzorze niezachwianej ufności,
Święty Maksymilianie, pociągający ludzi dobrocią i radością,
Święty Maksymilianie, pragnący nawrócenia grzeszników,
Święty Maksymilianie, pragnący zjednoczenia w Kościele wszystkich wyznawców Chrystusa,
Święty Maksymilianie, pragnący nawrócenia pogan,
Święty Maksymilianie, kochający bliźnich dla Boga,
Święty Maksymilianie, miłośniku umartwienia i pokuty,
Święty Maksymilianie, przykładzie posłuszeństwa,
Święty Maksymilianie, miłośniku ubóstwa i prostoty,
Święty Maksymilianie, wzorze anielskiej czystości,
Święty Maksymilianie, obrońco dobrych obyczajów,
Święty Maksymilianie, głosicielu odrodzenia Narodu Polskiego,
Święty Maksymilianie, obrońco wiary świętej,
Święty Maksymilianie, apostole prasy katolickiej,
Święty Maksymilianie, apostole dobrego przykładu,
Święty Maksymilianie, wzorze znoszenia cierpień,
Święty Maksymilianie, przykładzie przebaczenia wrogom,
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Święty Maksymilianie, umacniający współwięźniów na duchu,
Święty Maksymilianie, ofiarujący swe życie za rodzinę,
Święty Maksymilianie, spieszący z kapłańską posługą skazańcom,
Święty Maksymilianie, męczenniku Oświęcimia,
Święty Maksymilianie, chlubo polskiej ziemi,
Święty Maksymilianie, wsławiony po całym świecie,
Święty Maksymilianie, wielki nasz orędowniku w niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Módl się za nami święty Maksymilianie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K. Módlmy się: Wszechmogący, miłosierny Boże, który serce świętego Maksymiliana rozpaliłeś miłością do 
Niepokalanej i uczyniłeś go wielkim Jej rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego Królestwa, rozpal i nasze serca 
podobną miłością i ofiarnością, abyśmy w życiu swoim szukali zawsze Twej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

Modlitwa na pierwszy dzień nowenny
Wszechmogący, miłosierny Boże, Twój Syn, Jezus Chrystus, przychodząc na świat w rodzinie ludzkiej, 

ukazał ją jako najlepsze miejsce do rozwoju życia i wiary; spraw, prosimy, aby wszystkie rodziny, zjednoczone z Tobą, 
ochoczo realizowały swoje powołanie, stając się drogą uświęcenia małżonków i kolebką świętości ich dzieci. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen.

Akt poświęcenia się Niepokalanej świętego Maksymiliana Kolbe

Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza. Ty, której Bóg cały 
porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie 
całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i 
ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego 
bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: Ona zetrze głowę twoją, jako też: Wszystkie 
herezje samaś zniszczyła na całym świecie, abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się 
użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zabłąkanych i obojętnych 
duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; 
albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski 
Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

K. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
W. Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.
K. Boże, który nieustannie wspierasz rodzinę ludzką swoim błogosławieństwem i dajesz jej wzory świętości, prosimy 
Cię, użycz nam za przyczyną świętego Maksymiliana łaski świętości życia i męstwa w wyznawaniu wiary. Przez 
Chrystusa Pana naszego.
W. Amen. 

Pieśń: Niesiemy sztandar w świat daleki
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Drugi Dzień Nowenny

Konferencja - o. Marek Fiałkowski OFMCon

Rozeznawanie woli Bożej – wizja dwóch koron i młodzieńcze wahania

Zanim Maksymilian mógł napisać podczas swoich rekolekcji w 1920 r. niezwykłe postanowienie – Muszę 
być świętym jak największym, musiał rozpoznać swoje powołanie i rozeznać wolę Bożą w stosunku do swojego życia. 
Choć został wychowany w rodzinie głęboko wierzącej, która swoje życie układała według zasada wiary, to nie uniknął 
młodzieńczych wątpliwości i pytań dotyczących swojej życiowej drogi. Jak każdy młody człowiek snuł swoje plany i 
zastanawiał się czemu lepiej się poświęcić i co będzie dla niego najlepsze. 

Co z ciebie wyrośnie!
We wspomnieniach matki św. Maksymiliana zachował się następujący epizod. Pewnego dnia, kiedy 

Rajmund coś spsocił, powiedziała do niego: Mundziu, nie wiem, co z ciebie będzie. Te słowa zapadło głęboko we 
wrażliwą duszę chłopca, który szukał pomocy u Najświętszej Marii Panny. Matka zaniepokojona jego dziwnym 
zachowaniem nalegała, aby powiedział jej co się z nim dzieję. Drżąc ze wzruszenia i ze łzami – opisuje – mówi mi: jak 
mama mi powiedziała ‘co to z ciebie będzie’, to ja bardzo prosiłem Matkę Bożą, żeby mi powiedziała, co ze mnie będzie. I 
potem, gdy byłem w kościele, to znowu ją prosiłem, wtedy Matka Boża ukazała mi się, trzymając dwie korony: jedną 
białą a drugą czerwoną. Z miłością na mnie patrzyła i spytała, czy chcę te korony. Biała znaczy, że wytrwam w czystości, 
a czerwona, że będę męczennikiem. Odpowiedziałem, że chcę... Wówczas Matka Boga mile na mnie spoglądnęła i znikła.

 Od najmłodszych lat Maksymilian wpatrywał się w przykład Maryi Niepokalanej. Miał do Niej szczególne 
zaufanie i tak pozostało do końca jego życia. Po latach sam wspomina, jak z okazji dorocznego odpustu rodzice dali 
mu niewielką sumę pieniędzy do osobistej dyspozycji i wówczas za darowane pieniądze na parafialnym odpuście 
kupił sobie figurkę Niepokalanej. Tym dziecięcym wyborom przyszły Święty pozostał wierny do końca swoich dni, a 
jego życie potwierdziło to niezwykłe objawienie woli Bożej, którego doświadczył w bardzo młodym wieku. Jego 
ziemską wędrówkę wypełniło życie w czystości, posłuszeństwie i ubóstwie, w którym nie brakowało cierpienia, 
przypieczętowanego męczeńską śmiercią w bunkrze głodowym.

Rycerz – w mundurze czy habicie?
 Wybór dwóch koron, zaskakujący dojrzały jak na dziecięcy wiek Maksymiliana, nie rozwiązał wszystkich 
wątpliwości i dylematów przyszłego Męczennika. Realizacja czystości i męczeństwa mogła przecież przebiegać 
różnymi drogami. Trochę podobnie jak św. Franciszek, młody Kolbe chciał zostać rycerzem. Tyle, że u Maksymiliana 
było to pragnie związane z walką o wyzwolenie Polski. Wychowany w domu w duchu patriotycznym, zapragnął 
poświęcić swoje siły, a może i życie dla Ojczyzny.

Nie bez wpływu na te pragnienia był pobyt Maksymiliana we Lwowie, gdzie wraz z rodzonym bratem uczył 
się we franciszkańskim Małym Seminarium. Lwów był wówczas ważnym miejscem polskiej myśli i kultury. 
Gromadziły się w nim najwybitniejsze umysły i najszlachetniejsze serca, podejmujące wytężoną pracę dla przyszłego 
odrodzenia państwowości. Uczucia patriotyczne były również rozbudzane przez zainteresowania młodego Kolbego, 
który pasjonował się historią, obmyślał plany fortyfikacji miasta i pragnął wyzwolenia Polski spod okupacji zaborców. 
Trudno zatem się dziwić, że zrodziły się w nim wątpliwości, czy zamiast zostać franciszkaninem nie powinien służyć 
Polsce jako żołnierz, walcząc o jej wyzwolenie.

Założyciel Niepokalanowa napisze po latach, że nosił się z zamiarem zrezygnowania z podjęcia drogi życia 
zakonnego i kiedy szedł do przełożonego, aby powiedzieć, że on i brat nie będą prosić o przyjęcie do wspólnoty 
franciszkańskiej, usłyszał głos dzwonka do rozmównicy. Opatrzność Boża przysłała w tej tak krytycznej chwili matkę 
do rozmównicy. Marianna Kolbe przyjechała do Lwowa, by oświadczyć synom, że ona i ojciec postanowili poświęcić 
resztę życia Bogu. Przyszły Święty odczytał tę wiadomość jako szczególny znak dany mu od Boga i podjął decyzję 
wstąpienia do franciszkanów. I jak przedtem namawiał swojego brata do opuszczenia internatu, tak teraz pociągnął 
go za sobą do zakonu.
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Maksymilian Kolbe w pewnym sensie nigdy nie porzucił pragnienia, aby stać się rycerzem. W swoim 
zakonnym życiu dzielnie walczył o zbawienia ludzi, wykorzystując nie tyle miecz, co oręż nowoczesnych metod 
apostolstwa. Założył Rycerstwo Niepokalanej, zorganizował niezwykły klasztor – Niepokalanów, wyruszył nawet na 
misje, aby zdobywać świat dla Niepokalanej. 

W tych młodzieńczych rozterkach i poszukiwaniach Maksymiliana Kolbe widać głębokie pragnienie 
odnalezienia woli Bożej i wypełniania w pełni otrzymanego powołania. Jest to dla nas ważna wskazówka. Całe życie 
naśladowcy Chrystusa winno być przecież wiernym kroczeniem Jego drogami czyli realizacją woli Bożej. To sposób 
osiągnięcia świętości. Każdy z nas jej do niej wezwany, a może osiągnąć świętość realizując swoje niepowtarzalne 
powołanie, którym obdarzył go Bóg. Nie wolno lekceważyć woli Bożej i już od najmłodszych lat trzeba starać się ją 
odczytywać. Bóg nie zostawia nas samych w tych poszukiwaniach, ale przychodzi nam z pomocą. Często 
zwiastunami Jego woli są ludzie mam najbliżsi – rodzice, rodzeństwo, wychowawcy, duszpasterze. Zjawiają się w 
odpowiednim czasie, służąc radą i wsparciem, tak jak to było w życiu św. Maksymiliana. Wypełnienie woli Bożej 
przynosi człowiekowi prawdziwe spełnienie, gdyż Bóg, który jest miłością wie, co dla człowieka jest najlepsze.

Św. Maksymilian M. Kolbe. Pisma. Cz. 2. Przygotował do druku P. Sotowski. Niepo-kalanów 2008.
L. Dyczewski. Święty Maksymilian Maria Kolbe. Warszawa 1984.

Nabożeństwo nowennowe: Pieśń i Litania do świętego Maksymiliana - s. 7
Modlitwa na drugi dzień nowenny

Wszechmogący wieczny Boże, za wstawiennictwem św. Maksymiliana prosimy Cię, rozjaśnił ciemności 
naszych serc i daj nam prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, abyśmy mogli rozpoznać i 
wypełnić Twoją świętą wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Akt poświęcenia się Niepokalanej św. Maksymiliana Kolbe, modlitwa, pieśń - s. 9
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Trzeci Dzień Nowenny

Konferencja - o. Andrzej Prugar OFMCon

Wzrastanie w wierze – studia rzymskie, zetknięcie z Masonerią, idea założenia MI

O. Maksymilian mając osiemnaście lat, zostaje skierowany na studia do Rzymu. Wraz z nim przełożeni 
wysłali jeszcze sześciu innych braci z Krakowa (Anzelma Kubita, Feliksa Wilka, Ludwika Königa, Rajnera 
Gościńskiego, Łukasza Krukara, Hugolina Czyża). Siedem lat w stolicy chrześcijaństwa (1912-1919), to przede 
wszystkim lata edukacji zakończone dwoma doktoratami: z filozofii – na Uniwersytecie Gregoriańskim u jezuitów 
(1915) oraz z teologii – na franciszkańskim Fakultecie Teologicznym Seraphicum (1919); śluby wieczyste (1914) i 
przyjęcie święceń kapłańskich (1918). W Rzymie Maksymilian przeżył I wojnę światową, odzyskanie niepodległości 
Polski, ale również wydarzenia w Wiecznym Mieście, które otworzyły przyszłemu Świętemu oczy na aktualne 
problemy świata, Europy i Kościoła oraz zaowocowały powstaniem Rycerstwa Niepokalanej. 

Młody człowiek i zakonnik wspomina (np. w listach do  mamy), że odwiedził Koloseum i Katakumby, 
miejsca wiary i męczeństwa chrześcijan. Pomyślcie bracia – Maksymilian zagadnął swoich kolegów, polskich kleryków, 
gdy wyszli z Koloseum – właśnie to miejsce zainspirowało hrabiego Zygmunta Krasińskiego do napisania „Irydiona”. Gdy 
przyjechał w 1830 roku i zobaczył ten drewniany krzyż, zastygł nad przeszłości. Krasiński, żyjący na wygnaniu, jak 
każdy Polak i człowiek wierzący, przeżywał mocno dramatyczne losy ojczyzny; rozważał sens, cel, sposób walki i 
przelewania krwi dla odzyskania niepodległości. Twierdził, że ciało ze swej natury spragnione jest krwi i miecza, bo 
musi bronić krótkiego życia, duch zaś może myśleć, modlić się i miłować, dane jest mu ożywiać inne serca, aby 
dojrzewać do pełni. 

Patrząc na wiarę i radykalizm chrześcijan w pierwszych wiekach po Chrystusie, studiując filozofię i teologię, 
Kolbe dojrzewa do ewangelicznej odpowiedzi, pełni. Jednocześnie, dzięki świetnym profesorom i wychowawcom, 
obserwuje i analizuje znaki czasu. Współbracia ze studiów podkreślają jego otwartość na dialog z każdym, 
świadomość swojej tożsamości jako franciszkanina oraz konieczność konkretnych czynów wiary. 

Filozof
Jak to możliwe, że w tych oświeconych czasach, w których żyjemy, wciąż możecie wierzyć w Istotę Najwyższą? 

Idea Stwórcy jest przestarzała, a praktyki religijne to zabobony, opium dla ludu, uspakajanie mas i trzymanie ich w 
zależności… jak twierdzi Feuerbach, to nie Bóg stworzył nas, ale to ludzie stworzyli Go w swoim umyśle – tak ironicznie 
zagadnął młody mężczyzna dwóch kleryków: Maksymiliana Kolbe i Józefa Pala, którzy szli rzymskimi ulicami w 
habitach. Czy jest Pan filozofem? – zapytał spokojnie Maksymilian. Tak, jestem doktorem filozofii. Jeśli tak – odrzekł 
Maksymilian – to musiał Pan czytać Arystotelesa? Oczywiście tak – odparł mężczyzna. O. Maksymilian, odwołując się 
do argumentów Arystotelesa o przyczynie i skutku oraz do innych filozoficznych rozważań Arystotelesa, które w 
średniowieczu zsyntetyzował św. Tomasz z Akwinu, spokojnie wyłożył swoje zdanie. Br. Józef Pal – towarzysz drogi – 
uśmiechnął się tylko. Nie mając innych argumentów, rozmówca i przeciwnik młodych franciszkanów odpowiedział: 
Tylko proszę mnie nie pouczać, mówiłem, że mam doktorat z filozofii!. Ja też – odparł z uśmiechem Maksymilian. 

Obok wykładów z filozofii, Kolbe studiował również matematykę, fizykę, chemię, biologię, astronomię i 
psychologię doświadczalną. Chodził – wspomina o. Anzelm Kubit – na dysputy do profesorów, zwłaszcza do profesora 
fizyki, o. Cezarego Gorettiego Miniatiego, starając się uzasadnić matematycznie możliwość zbudowania perpetum mobile. 
Nawet potem utrzymywał kontakty z o. Józefem Giafranceschim, fizykiem i opracowywał projekt rakiety kosmicznej, 
który przedstawił w artykule pt. Etereoplan. Astronom, prof. Maciej Bielicki, kiedy przeczytał ten artykuł, wydał taki 
sąd o o. Kolbe: Jego rozważania teoretyczne [...], plany budowy rakiety kosmicznej oraz program eksperymentów 
kosmicznych stawiają go w rzędzie niemalże odkrywców lotów kosmicznych i wynalazców rakiet kosmicznych. Pozwalają 
również zaliczyć go do jednostek o niepospolitych zaletach umysłu: był typem badacza-naukowca o szerokich 
widnokręgach myślowych.
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Teolog 
Na studiach ważni są mistrzowie. Maksymilian takich miał wśród profesorów, ale i wśród wychowawców – 

rektorów Kolegium: o. Alojzy Bondini, późniejszy arcybiskup, aż do samej śmierci był (poprzez korespondencję) 
kierownikiem duchowym o. Kolbego. W roku 1916 urząd rektorski objął o. Stefan Ignudi, doradca papieży i 
niezwykły apologeta. Maksymilian otrzymał dobre wykształcenie teologiczne ze szczególnym uwzględnieniem 
tradycji Zakonu Franciszkanów. Ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (1854) 
jako zwieńczenie drogi wysiłku teologów franciszkańskich, maryjne objawienia w Lourdes (1858), nawrócenie Żyda 
Alfonsa Ratisbone (1842), o którym to wydarzeniu bardzo przekonująco mówił o. Stefan Ignudi, wreszcie prorocze 
doświadczenia mistyczne św. Katarzyny Laboure z 1830 roku (święto Cudownego Medalika wprowadził papież 
Leon XIII w 1894 r.) pogłębiły znajomość i ważność Maryi w dziele zbawienia ludzkości i każdego człowieka. Bliskie 
stały się Maksymilianowi rozważania bł. Jana Dunsa Szkota, Doktora subtelnego. Każdy potrzebuje pomocy w drodze 
do Boga, ponieważ jest grzesznikiem. Jedynym Przewodnikiem i Pośrednikiem do światła jest Jezus Chrystus. 
Maryja, zachowana od grzechu – ze względu na zrodzenie Syna Bożego – tym bardziej potrzebowała uprzedzającej i 
zachowującej Ją łaski Jezusa Chrystusa. Ona bez grzechu poczęta i cała święta, zanurzona w Bogu również poprzez 
swoje nieustanne fiat, może bardzo skutecznie modlić się za grzesznikami. Tak przedstawia sprawę teologia, tak 
Maryja sama manifestuje swoją obecność w historii, również w znakach bliskich czasowo Maksymilianowi: przesłanie 
z kaplicy przy ul. Rue de Bac, z groty w Lourdes, z kościoła Andrea delle Fratte, gdzie nagle doznał łaski nawrócenia 
Ratisbone. 

Wszystkie te wydarzenia prowadziły Maksymiliana do kaplicy Kolegium, gdzie albo z braćmi lub podczas 
rekolekcji, adoracji i medytacji zapisał między innymi: Celem twoim jest tylko Bóg; Szukaj tylko chwały Bożej na 
świecie; Interesy Przenajświętszego Serca Pana Jezusa niech będą twoimi interesami; Teraz czas stać się świętym; Świętość 
polega na dobrym wypełnianiu obowiązków; Daj się prowadzić Duchowi Świętemu przez Niepokalaną. Wielkość twoja – 
w wielkiej miłości Bożej. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia przez Niepokalaną; Odcinaj myśli wzniosłe. 
Szczegółowo wytyczał sobie zachowanie względem bliźnich: Każdego z braci za starszego uważaj, a siebie za 
najmniejszego… będziesz z nim wolniej rozmawiał. 

Na obrazku prymicyjnym umieścił zdanie św. Franciszka: Bóg mój i wszystko oraz prośbę bł. Dunsa Szkota: 
Dozwól mi chwalić Cię, o Panno święta, daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim. Były to jego hasła życiowe, które 
przyswoił sobie z tradycji franciszkańskiej. Ważne też były słowa, które kard. Pompilji wpisał mu na swej fotografii w 
dniu święceń: Niech woń twego życia będzie rozkoszą Kościoła Chrystusowego. Intencja Mszy Świętej, którą św. 
Maksymilian odprawił w Uroczystość Bożego Narodzenia w Rzymie w 1918 r., brzmiała: Pro amore usque ad 
victimam – miłować aż do granic złożenia z siebie ofiary.

Narodziny rycerza i nowego rycerstwa
Trudno sobie wyobrazić rycerza, który analizuje sytuacje wokół siebie i nie działa; jest bierny. To sprzeczne z 

etosem rycerza, który powinien być człowiekiem czynu, szlachetnego czynu. Lektura Św. Bernarda z Clairvaux († 
1153) oraz hiszpańskiego franciszkanina bł. Rajmunda Lullusa († 1315), zwanego Doctor illuminatus, dała mu 
impuls do rozmyślań o prawdziwym podboju świata: Średniowieczny rycerz i opat – św. Bernard – w swojej Pochwale 
Nowego Rycerstwa (Liber ad Milites Templi de laude noae militiae) twierdził, że świat jest pełen rycerzy i mnichów, i 
potrzebne jest połączenie tych dwóch powołań w jedno, aby bronić wiary. Dopuszczał jednak zadawanie śmierci w 
obronie wiary. Franciszkański zaś teolog – bł. Rajmund – twierdził, iż podboje powinny być zgodne z zamysłem 
Boga a zastosowany oręż to miłość, modlitwa i łzy. Jeśli wyprawa krzyżowa, to – w mocy Ducha Świętego, – 
wyprawa, która jest misją przekazującą prawdę o Zbawicielu i męce Jezusa Chrystusa. 

Rozważania te, które zostały przełożone na powstanie nowego rycerstwa: Rycerstwa Niepokalanej 16 
października 1917 r. w celi br. Antonio Mansi – zdobyć, w najściślejszej więzi z Niepokalaną, świat dla Najświętszego 
Serca Jezusa. Wraz z bratem Maksymilianem, siedmiu kleryków poruszonych agresją wobec wiary, Kościoła i papieża 
ślubowało po rycersku starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, a zwłaszcza masonów i o 
uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Na początku tego samego znamiennego 1917 
roku, w Rzymie miały miejsce manifestacje masońskie. Właśnie w tym roku przypadała 200 rocznica założenia w 
Anglii Wielkiej Loży Masońskiej. Interpretację tych wydarzeń dał klerykom sam rektor Kolegium o. Ignudi, ukazując 
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również stanowisko Stolicy Apostolskiej od Klemensa XII († 1740) aż do Piusa X († 1914). Było jasne dla braci, że 
trwa wojna o człowieka, oderwanie go od Boga Stwórcy, od Kościoła, od wartości ewangelicznych. To wojna w 
umysłach, pobudzana choćby przez literaturę, słowo pisane. Maksymilian osobiście doświadczył przemarszu 
zwolenników masonerii przez ulice Rzymu. Bluźnierstwa pod adresem Kościoła i papieża mocno poruszyły 
franciszkanina. Reakcja młodego zakonnika była iście rycerska. Poszedł do rektora i poprosił o pozwolenie pójścia do 
Wielkiego Mistrza Masonów, aby uświadomić mu błąd w myśleniu. Rektor spokojnie wytłumaczył Maksymilianowi: 
Pamiętasz historie nawrócenia św. Augustyna? Matka jego prosiła kapłana, aby nawrócił jej syna. Kapłan odmawiał 
nawrócenia aroganckiego, choć uczonego młodzieńca, gdyż wiedział, że Augustyn nie jest jeszcze gotów… Matka wylała 
jeszcze morze łez, aż przyszedł czas i nawrócił się… możesz się modlić za Wielkiego Mistrza i członków Loży, ale nie 
możesz tam pójść. Maksymilian przyjął to, ale nie poprzestał tylko na modlitwie. Rycerstwo Niepokalanej i 
pierwszych siedmiu braci wraz nim stało się odpowiedzią na sytuację, której doświadczył i wobec której nie pozostał 
obojętny. Pisał z Rzymu do swojego rodzonego brata, również franciszkanina, Alfonsa Kolbe: Jest to bowiem w 
naszych czasach największą zarazą – obojętność, która nie tylko między świeckimi, ale także pomiędzy zakonnikami 
znajduje swoje ofiary. 

Czyny św. Maksymiliana są odpowiedzią na znaki czasu. Teologia, którą prezentuje św. Maksymilian, 
wypływa z wiary, która jak czytamy w nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego, jest aktem rozumu, przekonanego o 
prawdzie Bożej z nakazu woli, poruszonej łaską przez Boga (KKK 155, Katechizm cytuje definicję św. Tomasza z 
Akwinu). Poruszona została wola św. Maksymiliana podczas obecności w Rzymie; poruszona wielkością Bożego 
Miłosierdzia, pięknem Niepokalanej, ciągle obecnej i działającej bardzo konkretnie w historii, poruszona 
świadectwem męczenników i świętych, poruszona zorganizowanym atakiem na to, co Boże i święte. Poruszona nie do 
pesymizmu i krytyki, ale do działania pełnego ufności. Maksymilian wykorzystał więc swój umysł, aby działać w Imię 
Boga i Niepokalanej. 

Św. Maksymilian M. Kolbe. Pisma. Red. P. Sotowski. Cz. 1-2. Niepokalanów 2007.
C. R. Foster. Rycerz Maryi, Niepokalanów 2007.
J. Domański. Święty Maksymilian w Rzymie. Wydanie internetowe: http://www.severa.franciszkanie.pl/infomi/Maxinrom01.htm  z dnia 19 
listopada 2010 r.

Nabożeństwo nowennowe: Pieśń i Litania do świętego Maksymiliana - s. 7
Modlitwa na trzeci dzień nowenny

Dziękujemy Ci Ojcze niebieski za dar św. Maksymiliana, który wpatrując się w Serce Twojego umiłowanego 
Syna i Jego Niepokalanej Matki, uległy natchnieniom Ducha Świętego i z pokorą przyjmował i odważnie 
odpowiedział na znaki czasu. Spraw, aby nie były nam obojętne sprawy Twego królestwa, które otwierasz przed 
każdym człowiekiem żyjącym na ziemi. Oświecaj nasz umysł, abyśmy każdego dnia, wsparci wstawiennictwem św. 
Maksymiliana, potrafili całym umysłem, całym sercem, ze wszystkich sił, dzielić się skarbem wiary. Przez Chrystusa 
Pana naszego. Amen
Akt poświęcenia się Niepokalanej św. Maksymiliana Kolbe, modlitwa, pieśń - s. 9
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Czwarty Dzień Nowenny

Konferencja - o. Piotr Cuber OFMCon

Rycerz Niepokalanej

Był rok 1917. Od wystąpienia Marcina Lutra minęło 400 lat, od powstania masonerii lat 200. Ruch 
masoński rozwinął się we Włoszech na dobre. Przy okazji rocznicy spalenia Giordana Bruna doszło w Rzymie do 
masowych demonstracji. W pochodzie, który przeszedł ulicami Wiecznego Miasta, wolnomularze nieśli sztandar, na 
którym Lucyfer deptał leżącego pod jego stopami Michała Archanioła. Na jednym z transparentów, który 
demonstranci zatknęli naprzeciw Watykanu, widniał napis: Diabeł będzie rządził w Watykanie, a papież będzie mu 
służył za szwajcara. Świadkiem tych wydarzeń był młody franciszkański kleryk z Polski, który podówczas studiował w 
Rzymie – nazywał się Maksymilian Kolbe. Widząc jawnie podnoszącą się potęgę szatana zastanawiał się, co ma 
zrobić w tej sytuacji. Był pewien, że nie może pozostać biernym.

Odpowiedź przyszła kilka miesięcy później. 16 października 1917 r. w ubogiej celi Międzynarodowego 
Kolegium Franciszkańskiego w Rzymie, siedmiu młodych franciszkanów rozważało punkty pierwszego dyplomiku 
Rycerstwa Niepokalanej. Ponad nimi, pomiędzy dwoma świecami, stała figurka Niepokalanej. Najświętsza Maryja 
Panna, stojąc na globie ziemskim deptała stopami głowę starodawnego węża. Taki był początek międzynarodowego 
stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej (Militia Immaculata – MI), które dziś zrzesza ponad 4 mln ludzi na świecie, 
w tym ok. 2 mln w Polsce. Św. Maksymilian, zakładając MI, miał jasny cel: Starać się o nawrócenie grzeszników, 
heretyków, schizmatyków, a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem NMP 
Niepokalanej (Statuty Generalne).
 Od tamtych wydarzeń upłynęło sporo lat. Niewiele jednak zmieniło się w kwestii walki z wiarą i Kościołem. 
Czasami zadajemy sobie pytanie: czy tak musi być? W Apokalipsie św. Jana znajdujemy na nie odpowiedź. W scenie 
walki Smoka z Niewiastą (Ap 12, 3-18) starodawny Smok symbolizuje szatana, odwiecznego wroga rodzaju 
ludzkiego. Symbol Niewiasty ma dwa znaczenia: można widzieć w nim samą Maryję, ale wielu teologów dostrzega w 
tym obrazie nas – ludzi wierzących wszystkich czasów. W wersecie 17. tego opisu czytamy słowa: I rozgniewał się 
Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają 
świadectwo Jezusa (Ap 12, 17). Św. Jan uzmysławia nam, że zarówno Maryja, jak i my, jej dzieci, jesteśmy skazani na 
wieczną walkę z szatanem. 
 Proroctwo św. Jana spełnia się w Kościele od momentu jego powstania. Przez dwa tysiące lat Kościół był 
prześladowany przez różne siły. W pierwszych latach swojego istnienia były to represje ze strony gminy żydowskiej w 
Jerozolimie. Potem przyszło prześladowanie ze strony Rzymian, które przerwał dopiero w 313 r. edykt cesarza   
Konstantyna. I chociaż prześladowania ustały, a religia chrześcijańska cieszyła się wolnością, to przez dwa tysiące lat 
jeszcze wielokrotnie miała być przelewana krew męczenników. Wystarczy wspomnieć choćby niedawny okres 
komunizmu w naszej ojczyźnie. Charakteryzowały go represje, internowania, inwigilacja, uprowadzenia, 
morderstwa. Przeciwnikom nie udało się jednak wykorzenić wiary. Prześladowania zrodziły świętych i męczenników: 
Jan Paweł II, prymas Wyszyński, ks. Popiełuszko, ks. Zych, ks. Suchowolec, ks. Niedzielak. 

Szatan zrozumiał, że takimi metodami nie zwycięży Kościoła. Przeciwnie – im większe prześladowania – 
tym większa wiara. Dlatego zmienił taktykę. Dziś już nie używa siły w walce z wierzącymi. Dziś próbuje ich 
ośmieszyć, wyszydzić, upodlić. Prasa, radio, telewizja, oddane na usługi zła, pełne są ataków na wyznawców 
Chrystusa. Atakuje się Kościół jako instytucję – ciemną, zacofaną, nieżyciową, nie nadążającą za modami i 
zmieniającymi się trendami. Atakuje się jego ludzi: papieża, biskupów, kapłanów, wiernych. Wiele faktów jest 
przeinaczanych, przekłamywanych, byle tylko obrzucić błotem, oczernić Kościół, zniechęcić, odciągnąć od niegoa jak 
najwięcej osób. 

Właśnie ta nienawiść do Kościoła i Jego zastępcy na ziemi, wzrastająca obojętność religijna, osłabianie 
moralności i psucie obyczajów przez siły masonerii, obudziły w młodym kleryku franciszkańskim chęć walki ze złem 
w celu ratowania ludzi. Ojciec Kolbe dostrzegł najgłębszy problem współczesnego człowieka – problem grzechu i 
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łaski, upadku i powstania, porażki i zwycięstwa. Założyciel Rycerstwa intuicyjnie wyczuwał, że tam, gdzie zapomina 
się o Bogu i Jego przykazaniach, tam w konsekwencji ginie człowiek i świat. Tymczasem on, chciał ten świat uratować 
przed zagładą, zdobyć go dla Chrystusa przez Niepokalaną. Chciał, aby członkowie nowo założonego przez niego 
stowarzyszenia stali się duszą odnowy chrześcijańskiej, duszą, która wszystko ożywia na zewnątrz, ale sama pozostaje 
jak najmniej widoczna. 

Ojciec Maksymilian wiedział jednak, że nie każdy chrześcijan, a nawet nie każdy członek Rycerstwa 
Niepokalanej, będzie w stanie w jednakowy sposób realizować cel stowarzyszenia. Dlatego założyciel MI podzielił je 
na trzy stopnie w zależności od zaangażowania danej osoby. MI 1 – działa na zasadach ruchu, czyli na ogólnych 
zasadach. Każdy z członków stara się realizować ideały i cele Rycerstwa Niepokalanej w sposób indywidualny, 
stosownie do swoich możliwości, bez przyjmowania jakichś specjalnych zadań czy dodatkowych zobowiązań. Nosi 
cudowny medalik i odmawia modlitwę O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta. MI 2 – funkcjonuje na zasadzie 
zorganizowanej grupy, która, działając przy parafii czy kościele, spotyka się cyklicznie, prowadząc formację swoich 
członków oraz aktywnie angażując się w życie Kościoła. Podejmując działalność charytatywną i społeczną, promuje 
szeroko pojętą kulturę chrześcijańską. MI 3 – stanowią osoby, które pragną całkowicie poświęcić się apostolstwu 
maryjnemu zgodnemu z ideałem nakreślonym przez św. Maksymiliana. Czynią to przez posługę w 
Niepokalanowach, domach rekolekcyjnych oraz poprzez przynależność do instytutów i zgromadzeń zakonnych i 
stowarzyszeń życia apostolskiego o duchowości kolbiańskiej. 

Skoro sam Ojciec Maksymilian dopuszczał różny stopień zaangażowania w MI, nie powinno nas dziwić, że 
chociaż w momencie zakładania kolejnej wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej zgłasza się wiele osób, to jednak po 
opadnięciu pierwszych emocji oraz zapału związanego z rekolekcjami czy kazaniami, pozostaje zazwyczaj kilkanaście 
osób chętnych i gotowych do głębszego zaangażowania. Pierwsi będą odtąd stanowić MI 1, drudzy będą tworzyć MI 
2. Jeżeli z kolei ktoś z nich poczuje w sercu przynaglenie do poświęcenia całego życia szerzeniu idei o. Kolbego, może 
wybrać drogę najbardziej radykalną, wstępując do MI 3. W każdym z tych przypadków cel działalności pozostaje 
niezmienny, zmieniają się tylko metody i stopień zaangażowania poszczególnych osób w prace stowarzyszenia. 
 Na koniec warto zapamiętać, że Rycerstwo Niepokalanej nie jest celem samym w sobie, ale winno służyć 
Kościołowi, dlatego skuteczność apostolska zależy od zgodności jego działań z celami Kościoła oraz od świadectwa 
poszczególnych członków. 

Św. Maksymilian Maria Kolbe. Pisma. Cz. 1-2. Przygotował do druku P. Sotowski. Niepokalanów 2007-2008.
A. Wojtczak. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Niepokalanów 2008.
C. R. Foster. Rycerz Maryi. Misja i męczeństwo św. Maksymiliana Marii Kolbego. Niepokalanów 2007.

Nabożeństwo nowennowe: Pieśń i Litania do świętego Maksymiliana - s. 7
Modlitwa na czwarty dzień nowenny

Święty Ojcze Maksymilianie, który przejęty potęgą zła i rozpalony gorliwością o zbawienie dusz ludzkich 
założyłeś Rycerstwo Niepokalanej, aby przyczyniało się do zdobycia świata dla Chrystusa przez Niepokalaną, 
prosimy Cię, abyś nas wspomagał w wysiłkach podejmowanych dla wypełnienia rozpoczętego przez Ciebie dzieła. 
Rozpal nas prosimy tą samą miłością i gorliwością, którą ożywiała Twoje serce, abyśmy potrafili świadectwem 
własnego życia, wiarą i czynem, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, pociągać ludzi na drogę zbawienia, 
przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
Akt poświęcenia się Niepokalanej św. Maksymiliana Kolbe, modlitwa, pieśń - s. 9
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Piąty Dzień Nowenny

Konferencja - o. Piotr Bielenin OFMCon

Trafić pod strzechy – cel formacyjny, działalność wydawnicza, radio i telewizja

O. Maksymilian Kolbe, kiedy 16 października 1917 r. jako student rzymskiego Kolegium Świętego 
Bonawentury wraz ze swoimi sześcioma współbraćmi w zakonie powoływał do istnienia Rycerstwo Niepokalanej, 
nakreślił mu bardzo jasny cel zawarty w haśle: Zdobyć cały świat dla Niepokalanej Dziewicy, by Ona, a przez Nią 
Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi. Początkowo, pomimo jasnych założeń, nie było wiadomo, jak 
dokładnie ten cel osiągnąć. Narzędziami miało być osobiste oddanie się Niepokalanej, noszenie Cudownego 
Medalika i odmawianie aktu strzelistego, będącego rozwinięciem napisu na otoku Cudownego Medalika. 

Pomimo pozytywnego przyjęcia Milicji Niepokalanej – bo tak początkowo w Polsce nazywano Rycerstwo – 
zarówno ze strony władz zakonnych a także Kurii Rzymskiej, prawdziwy rozkwit Rycerstwa rozpoczął się od powrotu 
o. Maksymiliana do Ojczyzny. Ugruntowana w narodzie pobożność maryjna znalazła dopełnienie w propozycji 
o. Maksymiliana. On sam swoje nabożeństwo do Matki Najświętszej pogłębił przez lekturę książek św. Ludwika 
Grignion de Montfort i studium mistrzów franciszkańskich, wśród nich bł. Jana Dunsa Szkota – obrońcy przywileju 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To właśnie Maryja w tajemnicy jej Niepokalanego Poczęcia stała 
się tak bliska ojcu Kolbe. To dla Niepokalanej chciał on zdobyć cały świat a także całkowicie ofiarować samego siebie, 
aż po prorocze pragnienie bycia dla Niej startym na proch, które zrealizowało się w KL Auschwitz w sierpniu 1941 r. 

Poprzez Rycerstwo Niepokalanej o. Kolbe nie pragnął rozpowszechniać jakiegoś nowego nabożeństwa lub 
specjalnej aktywności religijnej, lecz uczynić z pobożności maryjnej konkretną drogę do świętości. To zadanie 
pozostaje ciągle aktualne, dlatego przynależność do Rycerstwa nie może ograniczać się tylko do wymiaru 
pobożnościowego, lecz winna prowadzić do oparcia całego życia na fundamencie maryjnym, a to wymaga stałej 
formacji, zarówno duchowej jak i teologicznej.

O. Maksymilian, zgodnie ze swoim imieniem mający maksymalistyczne dążenia, chciał do swojej idei 
pozyskać jak najszersze grono, nie tylko katolików, nie tylko chrześcijan, ale i tych, którzy Chrystusa jeszcze nie znają, 
a nawet wrogów Kościoła świętego i religii. Tak szeroko nakreślone cele wymagały nowych rozwiązań. Ojciec Kolbe 
zdawał sobie sprawę, że nie jest możliwe bezpośrednie dotarcie do wszystkich, a osobisty kontakt nie zawsze jest 
wystarczający. Owszem, może być pewnym zaczynem, ale ziarno wrzucone w glebę wymaga stałej troski, aby mogło 
wydać obfity plon. Dlatego też potrzeba systematycznej formacji stała się sprawą nie cierpiącą zwłoki. Ten cel był 
możliwy do zrealizowania poprzez jedyne na ten czas masowe medium, jakim było słowo drukowane, a więc 
różnorodne ulotki, broszury, opracowania, życiorysy. Były to pewne opracowania, owszem, pomocne i nieodzowne, 
jednak stałość formacji maryjnej wymagała periodyku regularnie docierającego do czytelników. 

Niezbędną, pierwszoplanową rolę w dziele formacyjnym odegrał druk Rycerza Niepokalanej. Była to stała 
comiesięczna okazja do zapoznania się z tekstami, których treść kształtowała czytelników na różnorodne sposoby: 
poprzez informacje, rozważania, świadectwa. Lektura pozwalała nie tylko lepiej poznać Kościół, zagadnienia 
teologiczne, ale także problemy społeczne i przejawy konkretnego działania katolika w określonych sytuacjach 
życiowych. Kącik korespondencyjny był sposobem bezpośredniego kontaktu z czytelnikami i świadectwem licznych 
łask otrzymywanych za pośrednictwem Niepokalanej. Powodzenie, jakim cieszył się Rycerz Niepokalanej, było 
jasnym dowodem, że była to inicjatywa nie tylko trafiona, ale wręcz oczekiwana przez liczne grono spragnionych 
dobrego słowa czytelników.

Miesięcznik ten został założony w 1922 roku przez o. Maksymiliana Kolbe, który był jego pierwszym 
redaktorem. Do października 1922 roku wydawany był w  Krakowie, później w Grodnie, a od 1927 roku w 
Niepokalanowie. Początkowo Rycerz ukazywał się w nakładzie 5 tys. egzemplarzy, stopniowo jednak ich liczba rosła, 
osiągając zawrotną liczbę 800 tysięcy. Druga wojna światowa przerwała wydawanie pisma. Tylko raz podczas wojny, 
w grudniu 1940 r., o. Maksymilian wyprosił u władz niemieckich zgodę na jednorazowe wydrukowanie Rycerza w 
nakładzie 120 tys. egzemplarzy. Po wojnie wznowiono wydawanie pisma, jednakże już w roku 1952 przestało się ono 
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ukazywać, gdyż komuniści zakazali jego działalności, obawiając się wpływu, jaki na czytelników wywierał ten na 
wskroś katolicki i polski periodyk. Tym razem przerwa w wydawaniu była o wiele dłuższa, bo trwała aż do przemian 
posierpniowych, czyli do 1981 r. Od tego czasu Rycerz na nowo podjął swoją misję, nie odzyskał jednak 
pierwszoplanowej roli wśród czasopism katolickich, jaką posiadał w okresie międzywojennym, ale nadal cieszy się 
licznym gronem stałych i wiernych czytelników.

Należy również dodać, że w roku 1971 r., jako dziękczynienie i owoc beatyfikacji o. Maksymiliana Kolbego, 
polscy franciszkanie rozpoczęli w Santa Severa pod Rzymem wydawanie Rycerza Niepokalanej dla Polaków 
mieszkających na emigracji. Ta polonijna wersja regularnie ukazuje się do dzisiaj, obejmując swoim zasięgiem także 
nowe skupiska emigracyjne.

Istnieje również japońska edycja tego miesięcznika zatytułowana Seibo no Kishi (czyli Rycerz Maryi-bez-
grzechu), który został założony w 1930 roku w Nagasaki przez samego o. Maksymiliana. Było to pierwsze japońskie 
czasopismo katolickie, które wychodzi do dzisiaj. Rycerz pod różnymi nazwami wydawany jest obecnie w wielu 
różnych krajach w kilku językach, między innymi po angielsku, niemiecku czy włosku.

Szczególną rolę informacyjną, ale i formacyjną, posiadało drukowanie Małego Dziennika, gazety codziennej 
wychodzącej od 1935 roku w ponad stutysięcznym nakładzie, a wydanie niedzielne nawet w ponad 
dwustutysięcznym. Mały Dziennik miał ambicje bycia pismem bezpartyjnym, skierowanym do szerokich kręgów 
społecznych i wprowadzających w życie narodu zasady zgodne z nauką Kościoła katolickiego według ideałów 
Rycerstwa Niepokalanej. Istotną rolę na łamach Małego Dziennika odgrywało podkreślenie znaczenia tożsamości 
narodowej Polaków i ochrony interesów narodowych nie tylko kulturowych, ale i ekonomicznych.

Jeszcze inną istotną rolę formacyjną odgrywa kwartalnik Miles Immaculatae, najpierw wydawany w języku 
łacińskim, a obecnie włoskim. I tu jego inicjatorem był sam o. Maksymilian. O ile Rycerz czy Mały Dziennik miały 
dotrzeć do jak najszerszego grona czytelników, to Miles jest czasopismem naukowym, zawierającym maryjne artykuły 
teologiczne czy historyczne, a obecnie także o tematyce kolbiańskiej. 

Szczególną rolę pełni Informator Rycerstwa Niepokalanej jako pismo wspólnot MI. Jak sama nazwa wskazuje, 
ma głównie charakter informacyjny, obecne są także w nim elementy formacyjne.

Tak szeroka działalność wydawnicza pociągnęła za sobą konieczność stworzenia własnej drukarni, a w 
efekcie końcowym wydawnictwa z prawdziwego zdarzenia, co doprowadziło do powstania w 1927 r. będącego 
ewenementem w skali światowej klasztoru – wydawnictwa Niepokalanowa, którego o. Maksymilian był pierwszym 
gwardianem. Klasztor w Niepokalanowie do dzisiaj jest ośrodkiem wydawniczym, a także centrum narodowym 
Rycerstwa Niepokalanej i duchowości kolbiańskiej oraz kontynuacji dzieła w duchu św. Maksymiliana.

 W obecnych czasach dzieło to wymaga sięgnięcia do nowych środków masowej komunikacji. Pierwszym z 
tych mediów jest radio. Eter – jak zwano w czasach o. Kolbe przestrzeń radiową – i możliwość jego wykorzystania 
zachwyciły o. Maksymiliana już ponad 70 lat temu. Był oficjalnie zarejestrowany w Polskim Związku 
Krótkofalowców pod symbolem SP3RN. Te ostatnie litery – RN – znaczyły dla niego tyle co Radio Niepokalanów. 
Po powrocie z Japonii podjął próbę stworzenia własnej rozgłośni. Pierwszą próbną audycję nadano 8 grudnia 1938 r. 
w dniu Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Niestety, do wybuchu wojny projektu nie 
udało się zrealizować. Także rzeczywistość komunistycznego państwa nie pozwoliła na to w czasie powojennym. 
Dopiero upadek komunizmu i następujące po nim przemiany pozwoliły powrócić do tej idei św. Maksymiliana. W 
połowie lat dziewięćdziesiątych powstało Radio Niepokalanów. Swym zasięgiem obejmuje ono województwo 
mazowieckie – jego zachodnią część, całe województwo łódzkie, a poprzez Internet cały świat. Podstawowym 
wyznacznikiem Radia Niepokalanów jest jego katolicki charakter, nie tylko ze względu na czas antenowy poświęcony 
na modlitwę, ale także dzięki dobrej muzyce i ciekawym audycjom informacyjnym i formacyjnym promujące 
wartości chrześcijańskie.

Innym ogólnie dostępnym medium jest obecnie telewizja. Nie mogło przy sprzyjających okolicznościach 
zabraknąć ze strony franciszkanów próby stworzenia telewizji. I tak Telewizja Niepokalanów została uruchomiona w 
grudniu 1995 roku. Otrzymała koncesję na nadawanie za pośrednictwem nadajników naziemnych zlokalizowanych 
w kilku większych miastach. Zasięg stacji obejmował około połowy ludności Polski. Zamiarem jej twórców była 
przede wszystkim ewangelizacja. Na antenie Telewizji Niepokalanów pojawiały się transmisje na żywo z ważnych 
18



wydarzeń religijnych, emitowano także specjalne programy dotyczące Kościoła, filmy fabularne, reportaże oraz 
program informacyjny. W roku 2001 Telewizję Niepokalanów zastąpiła TV Puls, zmienił się w ten sposób także 
charakter stacji, która nabrała cech telewizji komercyjnej. Twórcy Telewizji Niepokalanów chcieli kontynuować 
swoje dzieło, uruchamiając drugi program pod nazwą Telewizja Niepokalanów II. W pierwszych miesiącach 
nadawania sytuacja stacji była dobra, jednak po krótkim czasie zaczęło brakować pieniędzy. TV Puls miała problemy 
finansowe, a jej kłopoty pociągnęły za sobą upadek TN2. Zmniejszał się też udział franciszkanów w TV Puls. 
Ostatecznie, franciszkanie z powodów finansowych wycofali się w 2010 r. z TV Puls, która całkowicie straciła swój, 
już i tak wątpliwy w ostatnim czasie, katolicki charakter. Niestety, ta ze wszech miar pożyteczna inicjatywa dotarcia 
do masowego odbiorcy z orędziem Dobrej Nowiny nie powiodła się i to z wielu różnych powodów.

Innym nowoczesnym medium jest Internet. Istnieje szereg stron i portali, które przedstawiają idee Rycerstwa 
Niepokalanej i są narzędziem nowoczesnej ewangelizacji, która była tak bliska św. Maksymilianowi.

Staranie się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie 
nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem 
Niepokalanej, także ateistów i ludzi religijnie obojętnych oraz tych, którzy zapomnieli o Bogu i wartościach 
chrześcijańskich, te cele i dziś franciszkanie oraz Rycerze Niepokalanej czynią przedmiotem swych modlitw i 
zainteresowań, a także realizacji poprzez media: prasę, radio i telewizję. Na chwałę Bożą i ku pożytkowi ludzi. Przez 
Niepokalaną.

http://www.niepokalanow.pl/
http://www.radioniepokalanow.pl/

Nabożeństwo nowennowe: Pieśń  i Litania do świętego Maksymiliana - s. 7
Modlitwa na piąty dzień nowenny

Wszechmocny i wieczny Boże, Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać przede 
wszystkim tego co dobre, prawdziwe i piękne, pomóż nam, błagamy Ciebie, przez wstawiennictwo św. Maksymiliana, 
męczennika, abyśmy roztropnie korzystali ze środków masowego przekazu, abyśmy kierowali nasze umysły, serca i 
oczy tylko na to, co podoba się Tobie i jest dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym, abyśmy poprzez słowo, 
dźwięk i obraz coraz bardziej poznawali miłość Boga i Jego plan zbawienia obejmujący każdego człowieka. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen. 
Akt poświęcenia się Niepokalanej św. Maksymiliana Kolbe, modlitwa, pieśń - s.  9
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Szósty Dzień Nowenny

Konferencja - o. Piotr Paradowski OFMCon

Gród Niepokalanej – Niepokalana, nasz ideał, cel i działalność Niepokalanowa

 Niepokalanów jest to miejsce obrane przez Niepokalaną! Przeznaczone wyłącznie na szerzenie Jej czci. 
Wszystko, cokolwiek jest i będzie w Niepokalanowie, to Jej własność. W tym nowym klasztorze poświęcenie się nasze musi 
być całkowite. Zakonność musi tam kwitnąć w całej pełni. Będzie tam bardzo ubogo, bo wedle ducha św. Franciszka – tak 
mówił o. Maksymilian Kolbe do 18 braci, z którymi wyruszał w 1927 r. na ofiarowane zakonowi pola Szymanowa. 
Jak bardzo przypominał wraz z nimi św. Franciszka z Asyżu, podobnie rozpoczynającego tworzenie wspólnoty 
zaślubionej Pani Biedzie! Ilekroć przywoływał tamte wspomnienia, opowiadał z uśmiechem o surowych początkach 
nowego klasztoru: szczere pole – darowizna księcia, gipsowa figura Niepokalanej ustawiona jakby kamień węgielny 
wznoszonego dzieła, deski położone na walizkach służące za stół, podłoga służąca za krzesła i skąpo rozrzucona 
słoma, by było gdzie głowę skłonić. Kiedy tylko wracał do pierwszych chwil, mówił z rozrzewnieniem: Miłe to były 
początki.

Powstające dzieło domagało się dobrego zarządcy i gospodarza, genialnego organizatora i mistrza inspiracji. 
To, co czyniło z o. Maksymiliana organizacyjnego geniusza, a z braci franciszkanów pokornych realizatorów 
twórczych pomysłów Założyciela, to bezwzględne oddanie siebie Niepokalanej i zgoda z wolą Bożą. Przyszły Święty 
potrafił zauważyć cały potencjał zdolności ludzkich i umożliwić zakonnikom zrealizowanie siebie w dziele misyjnym 
Niepokalanowa. W ten sposób stworzył największy na świecie klasztor, z najliczniejszą wspólnotą zakonników, w 
którym panowały ład, porządek i gospodarność, gdzie wszystko było dokładnie przemyślane, zorganizowane, 
sumiennie wykonane i zarządzane. Stopniowo dwudziesto-pięciohektarowy teren zaczął funkcjonować jako dobrze 
urządzone i samowystarczalne miasteczko: wybrukowane uliczki, kolejka wąskotorowa do stacji kolejowej, 
przestrzenie rekreacyjne z boiskami sportowymi, gospodarstwo hodowlane, inspekty i ogrody, pasieka, mleczarnia, 
masarnia, piekarnia, zakład krawiecki i szewski, bieliźniarnia, pralnia, fryzjernia, łaźnia, własne ujęcia wody, kilka 
kaplic, nowoczesna drukarnia z całym zapleczem działów wydawniczych, elektrownia, kuźnia, blacharnia, stolarnia, 
straż pożarna, radiostacja, infirmeria z gabinetem dentystycznym, szpitalik, nowicjat, juniorat i małe seminarium 
misyjne oraz cmentarz grzebalny. Klasztor niepokalanowski posiadał fachowców niemal w każdej dziedzinie 
gospodarczej: od wybitnych zegarmistrzów, rzeźbiarzy i malarzy, po twórców witraży i mechaników 
samochodowych. A dodać by trzeba jeszcze wiele innych specjalności. 

Rzeczywiście, rozwój Niepokalanowa był imponujący i budził podziw przybywających. Zadawano pytania: 
Dla kogo to wszystko? Czemu ma służyć? A o. Maksymilian odpowiadał: Dla Niepokalanej! Ona jest gospodynią i 
strażniczką domu. Wszystko czyni się tu skwapliwie dla Niej. Zbudowano dom dla Matki, przy którym 
niepokalanowscy franciszkanie żyli w prostocie, ubóstwie, modlitwie, wytężonej pracy intelektualnej i fizycznej, 
wspólnocie, która imponowała swoimi osiągnięciami, a świadectwo życia zjednywało im przychylność i życzliwość 
okolicznych mieszkańców. W ciągu dwunastu lat pobytu franciszkanów w Niepokalanowie wspólnota rozrosła się do 
762 osób, stanowiąc niezbity dowód żywotności wyznawanych idei i Bożego błogosławieństwa. I dlatego, aby nie 
zapomnieć, dla kogo to wszystko i po co, w każdej celi i pracowni ustawiano figurkę Niepokalanej Matki. Nie mury 
więc były tu najważniejsze, ważny był przede wszystkim duchowy klimat Niepokalanowa.

Stworzenie dobrze funkcjonującego klasztoru było jedynie bazą pod główny cel Niepokalanowa, a ten był 
już dawno skonkretyzowany. Myśli o zdobyciu dusz dla Niepokalanej nie dawały spokoju o. Maksymilianowi od 
studiów rzymskich i założonego wtedy Rycerstwa Niepokalanej. Cały świat dla Niepokalanej! Trzeba Jej oddać swoją 
duszę i ciało na wyłączną własność! Jej zawierzyć podejmowane wysiłki i przyjąć wszystko, co Pan Bóg da. Dlatego 
głównym zadaniem Niepokalanowa była nowoczesna ewangelizacja mas, by w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach 
(…) rozszerzyło się błogie Królestwo Jezusowe poprzez oddanie się Niepokalanej Matce Zbawiciela. W wygłaszanych 
konferencjach do braci św. Maksymilian wyjaśniał: Niepokalanów ma jeden cel: zbudować Rycerstwo Niepokalanej. 
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Ten cel dotyczy trzech obszarów: Polski, świata i samego Niepokalanowa. Doskonała lokalizacja klasztoru pozwalała na 
rozwinięcie nowoczesnej działalności ewangelizacyjnej poprzez wydawnictwo katolickie, broniące wiary i obyczajów 
chrześcijańskich, kształtujące szczęśliwą rodzinę polską, a przede wszystkim szerzące cześć Niepokalanej. Ogromne 
było zapotrzebowanie i praca do wykonania, jednak o. Maksymilian z odwagą powierzał każde nowe dzieło Maryi, 
mówiąc braciom: Bez Matki Bożej nic zdziałać nie potrafimy. Zakupiono więc maszyny drukarskie, co roku 
powiększano nakłady czasopism, włączając do druku nowe tytuły. W Niepokalanowie ukazywały się miesięczniki: 
Rycerz Niepokalanej, Rycerzyk Niepokalanej, Mały Rycerzyk Niepokalanej, Informator Rycerstwa Niepokalanej, gazeta 
codzienna Mały Dziennik, a następnie Miles Immaculatae, Biuletyn Misyjny, Echo Niepokalanowa oraz wydawnictwa 
książkowe. Jak obliczono, trzy wydawane w Niepokalanowie pisma stanowiły w 1936 r. połowę całej prasy katolickiej 
w Polsce! O. Maksymilian chciał i inne zdobycze techniki móc wykorzystać dla rozszerzania czci Niepokalanej. Prasa 
to jedno, radio to drugie, a może telewizja? Przyszły Święty był pierwszym Polakiem, który już w marcu 1938 r. wziął 
udział w próbnym pokazie telewizji zorganizowanym w Berlinie.

Wciąż mało było św. Maksymilianowi jednego takiego miejsca na świecie, dlatego w jego głowie pojawiła się 
myśl o założeniu wielu Niepokalanowów i w ten sposób głoszenia Ewangelii innym narodom. Niedługo ziściło się 
jedno z tych marzeń – japoński Niepokalanów, ale to już temat następnego rozważania.

Św. Maksymilian M. Kolbe, Konferencje. Niepokalanów 1990.
J. Pędziwiatr. Menedżer Niepokalanej. Od pucybuta do milionera. „Rycerz Niepokalanej” 2010 nr 7-8.
www.niepokalanow.pl

Nabożeństwo nowennowe: Pieśń i Litania do świętego Maksymiliana - s. 7 
Modlitwa na szósty dzień nowenny

Wszechmogący Stwórco człowieka, który św. Maksymilianowi Marii dałeś łaskę umiejętnego korzystania z 
talentów mu udzielonych, spraw, aby nasze czyny były miłe Tobie i stały się środkiem naszego uświęcenia. Niech 
umiejętne wykorzystywanie dóbr ziemi przyczyni się do większej chwały Twojej, a zaradność ludzkiego umysłu niech 
pomnaża dobro między ludźmi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Akt poświęcenia się Niepokalanej św. Maksymiliana Kolbe, modlitwa, pieśń - s. 9
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Siódmy Dzień Nowenny

Konferencja - o. Stanisław Stój OFMCon

Cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną – misje w Japonii, Rycerz, Niepokalanów

Cześć Niepokalanej! Już mieszkamy w prawdziwym Niepokalanowie japońskim. Wczoraj, tj. w sobotę, była 
przeprowadzka… Maszyny i w ogóle wszystkie rzeczy przewoziły dwa auta… Plac nasz to teren na dość wysokiej górze, 
porośnięty trzciną, tak że pod każdy budynek trzeba będzie teren równać. Obecny budynek jeszcze wykańczają… 
Chciałbym także zaznaczyć, że wszystkie okoliczne dzieci pomagały znosić pakunki do budynku… Po tej pracy Br. Zeno 
kupił im cukierków i ciastek, z czego bardzo się cieszyły… Z jednej strony nasz plac graniczy ze strumykiem, który wartko 
płynie obok ślicznej groty skalnej, podobnie jak w Lourdes… Jutro z rana będziemy robić beton pod maszynę, aby we 
wtorek montować… przyjdą zakładać elektryczność, wodociąg, telefon i już japoński Niepokalanów gotowy – tak o 
początkach Mugenzai no Sono – japońskiego Niepokalanowa - br. Romuald Mroziński pisze w dniu 17 maja 1931 
roku.

Cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną – to hasło przynagla św. Maksymiliana do wyruszenia na Daleki 
Wschód. Udaje się tam z czterema braćmi zakonnymi z Niepokalanowa. Dwóch zatrzymuje się w Szanghaju w 
Chinach. Dwaj docierają z nim do Nagasaki w Japonii. 

Na tę wyprawę przygotowuje się duchowo, odwiedzając miejsce śmierci pierwszych Męczenników w 
Rzymie, św. Antoniego w Padwie, św. Franciszka w Asyżu, św. Jana Bosko i św. Józefa Cottolengo w Turynie, 
Niepokalaną w Lourdes, św. Teresę od Dzieciątka Jezus w Lisieux, kaplicę objawień Cudownego Medalika w Paryżu. 
W Rzymie otrzymuje odpowiednie pozwolenie od ojca generała zakonu i ze Stolicy Apostolskiej na rozpoczęcie 
pracy misyjnej. W Kurii Generalnej omawia sprawy z tym związane, zaś kleryków z Indii, Chin i Japonii prosi o 
tłumaczenie materiału do Rycerza Niepokalanej, który zamierza wydawać w ich krajach.

Pierwszy numer japońskiego Rycerza wychodzi już w miesiąc po przybyciu do Nagasaki. Jest to możliwe 
dzięki współpracy japońskich tłumaczy i drukarzy, z których nie wszyscy są katolikami. Po paru miesiącach już sami 
bracia muszą składać japońskie czcionki we własnej drukarni, która w Mugenzai no Sono rozrasta się do sporego 
wydawnictwa.

Japoński Rycerz zwraca się przede wszystkim do pogan, Japończyków, którzy jeszcze nie poznali Pana Jezusa. 
Spotyka życzliwy odbiór. Odnotowuje wiele nawróceń. Maksymilian, który pragnie zdobyć cały świat, jest szczęśliwy 
ze chrztu Japończyka Amaki i stwierdza, że dla tej jednej duszy warto było podjąć trud wyprawy misyjnej.

Przybywają z Polski nowi współpracownicy, pojawiają się rodzime powołania. Dla chłopców, zachęconych 
zapałem polskich misjonarzy i pragnących do nich dołączyć, tworzy się seminarium. Dzisiaj jego wychowankowie 
tworzą już Japońską Prowincję Franciszkanów.

Owszem, nie brak trudności związanych z surowymi warunkami życia, skąpym wyżywieniem, dokuczliwym 
klimatem w miesiącach letnich i zimowych, potrzebą pełnego poświęcenia się dla sprawy Niepokalanej. Niektórzy 
ojcowie i bracia nie wytrzymują kłopotów i muszą opuścić Japonię. 

Maksymilian gorączkuje, ma kłopoty ze zdrowiem. Jednak opiekuje się wspólnotą braci i seminarzystów, 
redaguje Rycerza, utrzymuje kontakt z Niepokalanowem i z Rzymem. Jest moderatorem Rycerstwa Niepokalanej w 
skali światowej. Osobiście rozgląda się w Indiach za miejscem pod kolejny Niepokalanów i otrzymuje obietnicę 
dogodnego terenu oraz możliwości działania od biskupów dwóch obrządków. Snuje plany dla Brazylii, Boliwii i 
innych krajów.

Po sześciu latach niestrudzonej pracy misyjnej w Japonii zostaje wybrany gwardianem polskiego 
Niepokalanowa. Trafia tutaj na okres największego rozmachu i rozkwitu. Troszczy się o duchową formację braci, o 
czym świadczy wiele zapisanych konferencji ascetycznych, które do nich wygłosił. Stara się o podnoszenie ich 
kwalifikacji zawodowych, przydatnych w różnych działach pracy Niepokalanowa. Biorąc wzór od Japończyków 
wysyła nawet dwóch braci na kurs pilotów, aby Mały Dziennik jak najszybciej docierał samolotem do odbiorców. 
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Sprowadza najnowsze maszyny drukarskie. Rozpoczyna próbne audycje Radia Niepokalanów i zabiera głos w 
rozgłośni Polskiego Radia.

Rycerz Niepokalanej osiąga nakład miliona egzemplarzy. Są specjalne czasopisma dla dzieci i młodzieży. Dla 
kapłanów z różnych zakątków świata zaczyna się ukazywać po łacinie Miles Immaculatae.

Wspólnota ojców, braci i uczniów Małego Seminarium w Niepokalanowie staje się największą wspólnotą 
zakonną na świecie, liczy kilkaset osób gotowych na pełne poświęcenie dla sprawy Niepokalanej, aby poprzez 
modlitwę, pracę i przykład życia zdobyć dla Chrystusa każdego człowieka, który żyje nawet w najbardziej oddalonym 
zakątku świata.

Pomimo nawału pracy redakcyjnej, troski o rozwój Rycerstwa Niepokalanej w wielu krajach świata, 
podejmowania licznych i dostojnych gości, którzy odwiedzają Niepokalanów, Maksymilian ma osobisty kontakt z 
członkami wspólnoty Niepokalanowa. Każdy z nich może do niego przyjść o dowolnej porze dnia i nocy, aby dzielić 
się swoimi troskami.

Szczególnym zainteresowaniem otacza kandydatów do życia zakonnego, zaś pełne zaufanie ma dla profesów 
wieczystych. Im to właśnie się zwierza, że w Japonii Niepokalana zapewniła go o przygotowanej nagrodzie w Niebie.

Duży nacisk kładzie na modlitwę, która jest źródłem i gwarancją owoców pracy apostolskiej. Pierwszym 
znakiem, który stawia na podarowanym mu terenie pod budowę Niepokalanowa, jest figurka Niepokalanej. 
Pierwszym zaś budynkiem staje się kaplica. Potem dopiero pomieszczenia dla maszyn drukarskich, gospodarcze, 
elektrownia, kuchnia, jadalnia, sypialnie, szpitalik, remiza strażacka.

Praca jest dokładnie określona w wyznaczonych godzinach i na przydzielonych stanowiskach. Jest czas 
przeznaczony na wspólne posiłki i rekreacje. Wśród bogatej dokumentacji widzimy uśmiechniętego Maksymiliana 
przy jego ulubionej grze w szachy podczas wyprawy do Puszczy Kampinoskiej.

W jego życzliwym otwarciu na drugiego człowieka i pozwoleniu na działanie łaski Bożej, w czym 
Niepokalana jest uprzywilejowaną Szafarką, odnajdujemy wyjaśnienie sekretu powodzenia jego pracy apostolskiej.

Nie bez powodu wspaniała bazylika w Niepokalanowie otrzymuje tytuł Wszechpośredniczki Łask. Tutaj 
przybywający dzisiaj bracia i pielgrzymi uczą się w szkole św. Maksymiliana. U stóp Niepokalanej na kolanach przed 
Najświętszym Sakramentem we wspaniałym tabernakulum otwierają swe serca na bezmiar Bożej Miłości, aby potem 
nią promieniować w swoim środowisku życia na napotkanych ludzi i pociągać ich do Jezusa Chrystusa. 

Nabożeństwo nowennowe: Pieśń i Litania do świętego Maksymiliana - s. 7
Modlitwa na siódmy dzień nowenny

Miłosierny Boże, spraw, aby gorące pragnienie św. Maksymiliana, wyrażone w słowach: Cały świat dla 
Chrystusa przez Niepokalaną, znalazło swoje rychłe urzeczywistnienie. Niech macierzyńska troska Niepokalanej 
pobudzi wielu gorliwych apostołów i za ich przyczyną sprawi, że ludzie w każdym zakątku świata otworzą swoje serca 
na Chrystusa i Jego dar odkupienia. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Akt poświęcenia się Niepokalanej św. Maksymiliana Kolbe, modlitwa, pieśń - s. 9
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Ósmy Dzień Nowenny

Konferencja - o. Marek Fiałkowski OFMCon

Dojrzewanie do świętości – wojna, Pawiak, Auschwitz, apel, cela śmierci

Wybuch II wojny światowej pokrzyżował liczne plany o. Maksymiliana. Ten jednak starał się zachowywać 
spokój, oddając wszystko w ręce Opatrzności Bożej. Na ile to było możliwe, utrzymywał dotychczasowy porządek 
życia w klasztorze w Niepokalanowie, przygotowując braci na trudności, jakie nieuchronnie niosła ze sobą 
zawierucha wojenna. Zorganizowano punkty obserwacyjne, drużyny przeciwpożarowe oraz punkty sanitarne. 
Rozesłano zaległe numery Małego Dziennika, który ostatni raz ukazał się 5 września 1939 r. Po konsultacjach z 
przełożonym prowincji o. Kolbe rozesłał braci do rodzinnych domów, prosząc ich, aby wszędzie byli apostołami 
Chrystusa, dawali dobry przykład i służyli ludziom.

O. Kolbe jako przełożony klasztoru w Niepokalanowie, którego działalność znana była w całej Polsce i poza 
jej granicami, był postacią rozpoznawaną. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało mu – jak wielu innym znanym 
postaciom polityki, animatorom kultury i działaczom społecznym – paszport, aby mógł opuścić kraj. O. Kolbe nie 
skorzystał z tej propozycji, gdyż uważał, że jest w Polsce potrzebny.

19 września 1939 r., wraz z 40 zakonnikami, o. Maksymilian został aresztowany i umieszczony kolejno w 
obozach: Lamsdorf (Łambinowice), Amtitz (Gąbice) i Ostrzeszów. W obozie zakonnicy doznali wielu upokorzeń, 
cierpieli głód, boleśnie odczuwali brak codziennej Mszy św. W miarę możliwości o. Kolbe starał się utrzymać 
regulamin życia zakonnego – bracia modlili się wspólnie, odbywały się rozmyślania, okresowe nabożeństwa, słuchali 
konferencji. Ich przełożony przekonywał ich, że pobyt w obozie należy traktować jako szczególną misję, na którą 
przysłała braci Niepokalana, aby pocieszali strapionych i wzmacniali załamanych oraz krzywdzonych. 8 grudnia 
bracia zostali zwolnieni z obozu internowania i wrócili do klasztoru w Niepokalanowie, co uznali za szczególną łaskę 
swojej Patronki.

Współbracia namawiali o. Maksymiliana, aby ukrył się w jakimś bezpiecznym miejscu. On jednak odmówił i 
powrócił z nimi do Niepokalanowa. Na miejscu, mimo zniszczeń poczynionych w klasztorze przez okupanta, 
zakonnicy świadczyli różnorodną pomoc okolicznej ludności, a także udzielali wsparcia wyrzuconym ze swoich 
domów, wśród których było wielu Żydów. O. Maksymilianowi udało się nawet uzyskać pozwolenie na 
wydrukowanie podwójnego numeru Rycerza Niepokalanej, który rozszedł się błyskawicznie. Jednak ta działalność 
trwała krótko. 17 lutego 1941 r. o. Kolbe wraz z czterema swoim współpracownikami został aresztowany przez 
gestapo i osadzony na Pawiaku. Dwudziestu braci z Niepokalanowa zgłosiło się dobrowolnie za o. Kolbego – byli 
gotowi ponieść każdą ofiarę, aby tylko wypuszczono go na wolność. Nie udało się jednak doprowadzić do jego 
uwolnienia. Na Pawiaku z godnością znosił upokorzenia, mężnie wyznawał swoją wiarę, pomagał innym i nawet 
zorganizował rekolekcje wielkopostne dla niewielkiej grupy więźniów. 28 maja został przewieziony do obozu zagłady 
w Auschwitz, gdzie otrzymał numer 16670 i został przydzielony do wyjątkowo okrutnie traktowanej grupy więźniów 
politycznych i księży.

W obozie o. Kolbe, maltretowany, upokarzany i bity – czasem jeszcze bardziej od innych więźniów – dał 
świadectwo miłości Boga i bliźniego. Nie uskarżał się na swój los, nie złorzeczył swoim oprawcom, ale w heroiczny 
sposób starał się służyć i pomagać innym. Pomimo dotkliwego głodu, dzielił się posiłkami, wybierał najgorsze prycze 
do spania, krzepił upadłych na duchu, modlił się i służył posługą spowiedzi, nie bacząc na surowe kary jakie mogły go 
za taką działalność spotkać.

O. Maksymilian Maria Kolbe w obozie w Auschwitz ofiarował swoje życie za współwięźnia Franciszka 
Gajowniczka, ojca trzech synów, sierżanta Wojska Polskiego. Stało się to na placu apelowym na oczach bloku 14. W 
odwecie za ucieczkę więźnia wyznaczono dziesięciu innych do bunkra głodowego. Wśród nich wspomnianego 
sierżanta Gajowniczka, który głośno żalił się, że pozostawi żonę i osieroci dzieci. Kiedy o. Kolbe usłyszał jego słowa, 
wyszedł z szeregu i – zwracając się do kierownika obozu Karla Fritzscha – oświadczył, że chce pójść za Gajowniczka 
na śmierć do bunkra głodowego. Zaskoczony Fritzsch zgodził się na tę wymianę. W celi śmierci, o. Kolbe do końca 
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modlił się, pocieszał skazanych na śmierć głodową i podnosił ich na duchu. Umarł jako jeden z ostatnich, 14 sierpnia 
1941 r. Śmierć przyspieszył zastrzyk fenolu. Następnego dnia jego ciało spalono w krematorium a popiół rozsypano 
na polach oświęcimskich.

Większość ludzi zna o. Maksymiliana z ostatniego okresu jego ziemskiej egzystencji – z obozu w Auschwitz, 
gdzie oddał życie za ojca rodziny. To prawda, że nie sposób zrozumieć tej odważnej i heroicznej decyzji o. 
Maksymiliana bez poznania całej jego biografii. Trudno ją pojąć bez odkrycia radykalnej 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 odważnie poszedł na śmierć za drugiego człowieka. 

Jednak z drugiej strony, czy znalibyśmy o. Maksymiliana, gdyby nie ten ostatni akord jego życia? Czy bez 
jego heroicznej decyzji o poświęceniu siebie za Franciszka Gajowniczka odkrylibyśmy tego niezwykłego człowieka, 
którego pragnieniem była świętość? Męczeństwo o. Maksymiliana było zwieńczeniem całego życia, w którym wiernie 
i z poświęceniem służył Bogu na wzór Niepokalanej Dziewicy. Być może, gdyby nie śmierć w Auschwitz, tylko 
nieliczni wiedzieliby 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 postawę i działalność.

To było szczególne męczeństwo, nie tylko ze względu na męczarnie głodu, które zresztą nie pokonały 
Franciszkanina z Niepokalanowa – został przecież zabity zastrzykiem trucizny. To było upomnienie się o człowieka, 
w miejscu, gdzie ludzi wyniszczano i poniżano w najbardziej perfidny sposób. W obozie koncentracyjnym 
lekceważono i deptano godność człowieka, traktując go jako siłę roboczą, przedmiot, z którym można było zrobić 
dosłownie wszystko. Św. Maksymilian 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 po stronie małych i odrzuconych: Wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili – mówi Chrystus (Mt 25,40). 

Machina tego niepojętego obłędu dosłownie starła go na proch, ale to św. Maksymilian zwyciężył. Ocalił nie 
tylko swoje człowieczeństwo, drugą osobę, ale 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 poszedł na śmierć 
przetrwa. W obozie codziennie ginęli ludzie, a życie cynicznie lekceważono. Maksymilian nie mógł także wiedzieć 
czy gdyby nie poszedł dobrowolnie na śmierć za Franciszka Gajowniczka, 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 – jak ziarno 
pszeniczne, które wrzucone w ziemię musi obumrzeć, aby przynieść plon obfity (zob. J, 12, 24). Roman Brandstaetter 
pisał:
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. 
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(R. Brandstaetter. Chrystusowe męczeństwo bł. Ojca Maksymiliana Kolbego. W: Pokój i dobro. Wybór polskiej liryki anciszkańskiej. Red. W. M. 
Michalczyk, K. Wojtowicz. Kraków-Asyż 1989 s. 136).

Ten, który rozdał życie. Wstęp, biografia św. Maksymiliana i wybór tekstów: Leon Dyczewski OFMConv. Niepokalanów 1989.
L. B. Dyczewski. Człowiek człowiekowi… Rzec o św. Maksymilianie Marii Kolbe. Oświęcim 1994.
Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie. Nr 12. Triduum ku czci św. Maksymiliana Kolbego. Red. M. Fiałkowski. Lublin 2008. 
www.lublin.franciszkanie.pl/index.php?option=com_content& task=section&id= 8&Itemid=50

Nabożeństwo nowennowe: Pieśń  i Litania do świętego Maksymiliana - s. 7
Modlitwa na ósmy dzień nowenny

Wszechmogący, wieczny Boże, w Twoich rękach jest nasz los i nasze życie. Prosimy Cię, abyś za 
wstawiennictwem św. Maksymiliana Marii Kolbego, który z miłości do Ciebie ofiarował swojej życie za bliźniego, 
umocnił nas na drodze naśladowania Chrystusa ukrzyżowanego i doprowadził do wiecznej ojczyzny w niebie. Przez 
tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.
Akt poświęcenia się Niepokalanej św. Maksymiliana Kolbe, modlitwa, pieśń - s. 9
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Dziewiąty Dzień Nowenny

Konferencja - Ks. Jacek M. Pędziwiatr

Droga Maksymiliana Marii Kolbego na ołtarze

Dwukrotnie w ciągu roku na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz odprawia się Mszę świętą: 14 sierpnia 
przed wejściem do Bloku Śmierci, w podziemiach którego w tym właśnie dniu dobity zastrzykiem kwasu 
karbolowego narodził się dla nieba święty Maksymilian Maria Kolbe oraz 2 listopada, w Dzień Zaduszny, przed 
Ścianą Śmierci, przylegającą do tego samego bloku, tuż obok zasłoniętego betonem i obwarowanego kratami okienka 
piwnicznego bunkra, w którym przez blisko trzy tygodnie ojciec Maksymilian umierał z głodu. Do przewodniczenia 
tym wyjątkowym modłom zaprasza się znamienitych gości. 2 listopada – we wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych – 1968 roku Mszę świętą odprawił tutaj metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła, który w 
okolicznościowym kazaniu relacjonował swoje niedawne spotkanie z ówczesnym Następcą Świętego Piotra: Byłem 
przyjęty na audiencji u Ojca Świętego Pawła VI. Po dłuższej rozmowie zapytał mnie Ojciec Święty: „Co bym mógł dla 
Kościoła i narodu uczynić?”. Odpowiedziałem: „Ojcze Święty, my Polacy przede wszystkim czekamy na beatyfikację lub 
na kanonizację któregoś z naszych rodaków – kandydatów na ołtarze”. „Którzy to są?”. Powiadam Papieżowi: „Jest tych 
kandydatów na ołtarze albo do beatyfikacji, albo też już błogosławionych – do kanonizacji – z narodu polskiego 
pięćdziesięciu. Najbardziej chyba oczekuje naród polski na beatyfikację ojca Maksymiliana Kolbego”. Papież wysłuchał 
moich słów, kazał je zanotować łącznie z imionami – zresztą dobrze sobie znanymi – i powiedział: „Wiem, że Wam jest 
to bardzo potrzebne, że bardzo trzeba, ażeby jakiś Polak w krótkim czasie został wyniesiony na ołtarze”. Od tej rozmowy 
minęły niespełna trzy lata do chwili, kiedy papież Paweł VI ogłosił ojca Maksymiliana błogosławionym.

Założyciel Niepokalanowa opuścił ten świat 14 sierpnia 1941 roku, po dobrowolnym zgłoszeniu się na 
śmierć głodową w zamian za współwięźnia Franciszka Gajowniczka, który ocalał z gehenny obozowej, a po wojnie, 
do końca swoich dni, był apostołem heroicznego życia i śmierci ojca Kolbego. Wieść o jego męczeństwie powoli, ale 
systematycznie, rozchodziła się po świecie. Jesienią 1943 roku opublikowano w Padwie pierwszą biografię ojca 
Maksymiliana, napisaną przez redaktora naczelnego Italia Cattolica, profesora Piotra Chiminellego. W tym samym 
czasie ulotki i broszury z życiorysem i modlitwą o beatyfikację ojca Kolbego drukowano również – w języku polskim 
– w Jerozolimie i rozpowszechniano je w wojsku polskim na Bliskim Wschodzie oraz wśród polskiej emigracji. 
Narastający po zakończeniu II wojny światowej prywatny kult Maksymiliana dał impuls do wszczęcia procesu 
beatyfikacyjnego. Przełomowym okazał się rok 1948. Najpierw – 24 marca – otwarto proces informacyjny w sprawie 
założyciela „Rycerstwa Niepokalanej” w Padwie. Dwa tygodnie później z oficjalną inicjatywą beatyfikacji wystąpił 
biskup Paweł Yamaguchi, ordynariusz Nagasaki. Niezbędny proces uzupełniający na terenie Polski został 
zainicjowany 17 czerwca 1949 roku w Warszawie. Odrębną ścieżką potoczył się proces w Japonii. W ciągu kolejnych 
20 lat do Kongregacji Obrzędów wpłynęła rekordowa liczba dokumentów, świadectw, petycji i oficjalnych listów 
postulacyjnych – w tym także od kardynałów i biskupów niemieckich – aby sługa Boży Maksymilian Maria Kolbe 
dostąpił zaszczytu wyniesienia na ołtarze. Jako anegdotę opowiada się, że pod koniec lat 50. prymas Polski kardynał 
Stefan Wyszyński wstawiał się za ojcem Maksymilianem u papieża Jana XXIII: Wasza Świątobliwość mógłby dla tego 
Polaka szerzej otworzyć bramy niebieskie, by wcisnął się poza kolejką.

15 maja 1960 roku, na skutek zabiegów o. Antoniego Marii Ricciardiego, generalnego postulatora Zakonu 
Braci Mniejszych Konwentualnych, Święta Kongregacja Obrzędów, pod kierunkiem kardynała Kajetana Cicognani 
powołała do życia komisję do spraw procesu ojca Maksymiliana. Decyzji tej patronował papież Jan XXIII. Ale 
dopiero jego następca, Paweł VI, doprowadził 30 stycznia 1969 roku do rozpoczęcia jej prac w sprawie cnót Sługi 
Bożego. Podczas nich zbadano kwestię cudów za przyczyną ojca Kolbego. 14 czerwca 1971 roku papież Paweł VI 
ogłosił: Wiadomo o dwóch cudach zdziałanych przez Boga za wstawiennictwem Sługi Bożego Maksymiliana Kolbego, 
mianowicie: natychmiastowe, zupełne i trwałe uzdrowienie Angeliny Testoni z zapalenia jelita krętego i z chronicznego 
zapalenia otrzewnej powiązanych z syndromem gruźlicy płuc; i drugi: natychmiastowe, zupełne i trwałe uzdrowienie 
Franciszka Luciano Raniera z ciężkiego stanu zatrucia i zakażenia, jaki nastąpił po amputacji prawej kończyny dolnej... 
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Zrządzeniem Opatrzności, ogłoszenie autentyczności cudów za przyczyną ojca Maksymiliana miało miejsce w dniu 
obchodzonym jako rocznica powstania KL Auschwitz – bowiem 14 czerwca 1940 roku naziści przywieźli tutaj 
pierwszy transport osadzonych z więzienia w Tarnowie.

17 października w Bazylice Świętego Piotra Paweł VI przewodniczył Mszy świętej beatyfikacyjnej. Po 
odśpiewaniu Kyrie eleison Sekretarz Kongregacji do spraw Świętych, arcybiskup Ferdynand Antonelli, przedstawił 
życiorys Sługi Bożego i poprosił o przystąpienie do ogłoszenia upragnionej beatyfikacji. Po przemówieniu w języku 
polskim biskupa Władysława Rubina, Sekretarza Synodu Biskupów, Ojciec Święty wypowiedział formułę 
beatyfikacji: My, spełniając życzenie wielu Braci i Naszych Biskupów, całego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i 
licznych wiernych, mając uprzednio uchwałę Świętej Kongregacji do spraw Świętych, po dojrzałej rozwadze i po 
uproszeniu światła z wysokości, mocą i powagą Naszą apostolską Czcigodnego Sługę Bożego Maksymiliana Marię 
Kolbego, kapłana wspomnianego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, w poczet Błogosławionych wpisujemy, 
udzielając upoważnienia, aby jego święto w dniu jego urodzin dla nieba, 14 sierpnia, w miejscach i w sposób ustalony 
przez prawo, corocznie można było obchodzić. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Niemal nazajutrz podjęto starania o kanonizację ojca Maksymiliana. Proces nabrał przyspieszenia dzięki 
papieżowi Janowi Pawłowi II, który 19 stycznia 1982 r. wydał odpowiednią dyspensę, na mocy której można było 
przystąpić do kanonizacji ojca Kolbego bez wymaganych prawem kolejnych cudów. Odbyła się ona 10 października 
tego samego roku na placu Świętego Piotra, w czasie, gdy w Polsce obowiązywał stan wojenny. Z tego powodu na 
uroczystości nie mógł przybyć prymas Polski, kardynał Józef Glemp. Obecny był natomiast Franciszek Gajowniczek, 
za którego oddał życie święty Maksymilian.

W drodze ojca Kolbego na ołtarze spełniła się jego wizja z dzieciństwa: Madonny ofiarującej mu dwie 
korony: białą – wyznawcy i czerwoną – męczennika. Maksymilian został beatyfikowany jako wyznawca. Przed 
kanonizacją biskupi polscy i niemieccy – a tym ostatnim przewodził Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt 
XVI – postulowali, by ojca Maksymiliana ogłosić świętym męczennikiem. Jan Paweł II zgodził się. Mało kto 
przypuszczał wówczas, jak wielkie znaczenie będzie miało zaliczenie Maksymiliana w poczet męczenników. To 
właśnie pod jego wpływem Kościół – głównie za sprawą Jana Pawła II – na nowo podjął refleksję nad męczeństwem. 
W Liście apostolskim „Tertio millennio adveniente” czytamy: w XX wieku wrócili męczennicy (...). Zginęło ich w tym 
wieku więcej niż we wszystkich dziewiętnastu stuleciach od narodzenia Chrystusa (nr 37).

Od czasów procesu świętego Maksymiliana o męczeństwie mówi się również wtedy, gdy nienawiść do wiary 
ze strony prześladowcy jest najważniejszą, choć nie jedyną przyczyną prześladowania, zaś sam prześladowca może 
mieć charakter zbiorowy w postaci wrogiego religii systemu totalitarnego. Taka kwalifikacja męczeństwa otworzyła 
drogę na ołtarze świętym i błogosławionym, którzy ponieśli śmierć w czasach wojny domowej w Hiszpanii, 
totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego: od św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein aż po księdza 
Jerzego Popiełuszkę.

Maksymilian był pierwszym polskim świętym ogłoszonym po wojnie i po Soborze Watykańskim II. 
Poprzednia kanonizacja polskiego świętego – był nim Andrzej Bobola – miała miejsce w 1938 roku. Maksymilian 
był pierwszym kanonizowanym męczennikiem czasów wojny, pierwszym świętym drugiego tysiąclecia wiary na 
ziemiach polskich. Kościół wyniósł go na ołtarze, by ukazać w nim wzór człowieka, którego winniśmy naśladować, 
zgodnie ze słowami świętego Pawła: Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa (1 Kor 4, 
16).

Nabożeństwo nowennowe: Pieśń i Litania do świętego Maksymiliana - s. 7
Modlitwa na dziewiąty dzień nowenny

Wszechmogący Stwórco człowieka, który św. Maksymilianowi Marii dałeś łaskę umiejętnego korzystania z 
udzielonych mu talentów, spraw, aby nasze czyny były miłe Tobie i stały się środkiem naszego uświęcenia. Niech 
umiejętne wykorzystywanie dóbr ziemi przyczyni się do większej chwały Twojej, a zaradność ludzkiego umysłu niech 
pomnaża dobro między ludźmi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Akt poświęcenia się Niepokalanej św. Maksymiliana Kolbe, modlitwa, pieśń - s. 9
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List z okazji 70-lecia śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego

Znaczenie życia i śmierci Św. Maksymiliana Kolbego dla współczesnych

Bracia i Siostry w Chrystusie Panu,
Przeżywany w tym roku kolejny, dziesiąty już Dzień Papieski zbiega się w czasie z 28. rocznicą kanonizacji 

św. Maksymiliana Marii Kolbego, którego Sługa Boży Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 10 października 1982 r. w 
Rzymie.  Ta rocznica wypada w roku szczególnym, który polscy Franciszkanie (OFMConv) przeżywają jako Rok 
Kolbiański, upamiętniający 70 lat od śmierci Męczennika z Auschwitz, Patrona naszych trudnych czasów. Z tej okazji 
Prowincjałowie trzech prowincji Franciszkanów (OFMConv) w Polsce skierowali list do wiernych, przypominający 
znaczenie życia i śmierci św. Maksymiliana M. Kolbego dla Kościoła powszechnego i wszystkich żyjących w nadal 
trudnych czasach współczesności. Jeśli bowiem tegoroczny Dzień Papieski chcemy przeżywać pod hasłem „Odwaga 
świętości”, nie sposób w całym szeregu świętych, których Jana Paweł II wyniósł na ołtarze, pominąć - w tym 
szczególnym dla nas roku - odwagi i ofiary naszego świętego Współbrata.

Święty Maksymilian Maria Kolbe, urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli, po studiach w Rzymie 
wrócił do kraju z podwójnym doktoratem i podjął działalność wyróżniającą się nadzwyczajną gorliwością apostolską, 
umiejętnością odczytywania znaków czasu w duchu Ewangelii, wielkim rozmachem. Dzisiaj jest znany jako: apostoł 
chrześcijaństwa na miarę średniowiecza, który ewangelizował Polskę i Japonię; odnowiciel ducha franciszkańskiego 
w dwudziestym wieku, który ubóstwo, prostotę życia, poświęcenie dla wielkich idei łączył z najnowszymi 
osiągnięciami techniki i pragmatyzmem; założyciel największej męskiej wspólnoty zakonnej dwudziestego wieku; 
manager i twórca największego w Polsce wydawnictwa prasy i książki religijnej; czciciel Matki Bożej Niepokalanej, w 
której widział najdoskonalszego człowieka i pośrednika pomiędzy ludźmi i Bogiem; założyciel ruchu maryjnego pod 
nazwą "Rycerstwo Niepokalanej", który działa w kilkudziesięciu krajach świata; obrońca ludzkiej godności i ludzkiego 
życia; człowiek pojednania dwóch narodów: Polaków i Niemców. To określenia, które charakteryzują działalność i 
duchowość św. Maksymiliana Marii Kolbego. Ostatnie miesiące bardzo aktywnego życia św. Maksymilian spędził w 
najgorszym więzieniu Gestapo w Warszawie i w obozie zagłady Auschwitz, gdzie masowo uśmiercano ludzi. Ale 
zanim ich zabito, wyniszczano biologicznie, chciano zabić w nich wiarę w Boga, nadzieję i miłość, pozbawiano ich 
praw ludzkich, chciano odebrać im poczucie godności osoby ludzkiej. Dla osiągnięcia tego celu precyzyjnie 
zorganizowano strukturę zniewalania człowieka, przemocy i zła. Św. Maksymilian, będąc w takim środowisku, 
zachował poczucie wolności, wiarę w człowieka i w Boga, na zło odpowiadał dobrem: pocieszał smutnych, krzepił 
upadłych na duchu, odstępował zupę i chleb wygłodniałym, wzmacniał wiarę w Boga, budził nadzieję na lepszą 
przyszłość, przekonywał, że prawda i sprawiedliwość zwyciężą, ukazywał sens cierpienia i ofiary, rozgrzeszał 
skazanych na śmierć, wskazywał, że po niej przychodzi zmartwychwstanie. Mając 47 lat ofiarował swoje życie za 
współwięźnia – Franciszka Gajowniczka. Zmarł 14 sierpnia 1941 roku w bunkrze głodowym Auschwitz. 

Papież Paweł VI 17 października 1971 roku ogłosił ojca Maksymiliana Kolbego błogosławionym wyznawcą. 
Polskie władze państwowe 22 marca 1972 roku odznaczyły go pośmiertnie Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari, 
a tym samym włączyły go do grona najwspanialszych Polaków - bohaterów. Papież Jan Paweł II 10 października 1982 
roku (właśnie w dniu dzisiejszym 28 lat temu) zaliczył ojca Maksymiliana do grona świętych męczenników Kościoła 
katolickiego, który poniósł śmierć w obronie wiary chrześcijańskiej i cnót ewangelicznych, a tym samym podkreślił, 
że miłość do człowieka i wiara w Boga, wierność Jego zasadom wymagają poświęcenia i nawet ofiary z własnego życia.

Życie i śmierć św. Maksymiliana ma dzisiaj znaczenie symboliczne. Jest przykładem życia niebywale 
twórczego i ofiarnego dla dobra człowieka i chwały Pana Boga, przykładem, jak  być wolnym i  świadczyć dobro w 
każdych warunkach, jak rozbrajać nawet tak dokładnie zaplanowaną i zorganizowaną strukturę zniewolenia i zła, 
jaką był koncentracyjny obóz Auschwitz.

Warunki, w jakich żyjemy są zawsze  mniej bądź bardziej trudne. We wszystkich epokach, w naszej także, 
łamane są prawa człowieka, naruszana jest sprawiedliwość i godność osoby ludzkiej, występują zafałszowania prawdy, 
solidarność wśród ludzi wciąż jest niedoskonała. "Auschwitz trwa do dziś, jak trafnie ujął to kardynał Józef Höffner w 
czasie Mszy św. polsko-niemieckiej podczas kanonizacji św. Maksymiliana. Wszędzie bowiem, gdzie ludzie są 
męczeni, upokarzani i wyniszczani, trwa Auschwitz. Ale i to, co stało się w celi Auschwitz, trwa do dzisiaj, tam 
mianowicie, gdzie ludzie sobie wzajemnie przebaczają i odnajdują się w miłości, wszędzie tam, gdzie człowiek kocha 
wbrew nienawiści, tam jest cela śmierci męczennika Maksymiliana Kolbego". Dzięki niemu "miłość okazała się 
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potężniejsza od śmierci (...), odniosła swoje zwycięstwo tam, gdzie zdawała się tryumfować nienawiść i pogarda 
człowieka. Przez swoje życie i śmierć święty Maksymilian stał się przewodnikiem - jak go nazwał Jan Paweł II w 
przemówieniu do Polaków w czasie audiencji 11 listopada 1982 roku - w którym człowiek współczesny odkrywa 
przedziwną "syntezę" cierpień i nadziei naszej epoki. Jest w tej syntezie, ukształtowanej życiem i śmiercią Męczennika, 
ewangeliczne wezwanie o wielkiej przejrzystości i mocy: patrzcie do czego zdolny jest człowiek, który bezwzględnie 
zaufał Chrystusowi przez Niepokalaną! Ale jest w tej syntezie także prorocza przestroga. Jest wołanie skierowane do 
społeczeństwa, do ludzkości, do systemów odpowiedzialnych za życie człowieka i społeczeństw (...) o konsekwentne 
poszanowanie praw człowieka, a także praw narodu". 

Występujący dzisiaj w różnej formie egoizm, gonitwa za przyjemnością i osobistą korzyścią, ciągła groźba 
ataku na życie ludzkie - w postaci różnych represji, prześladowań, nowych wojen, aborcji, eutanazji - tworzą ogromne 
zapotrzebowanie na przykłady bezkompromisowych obrońców ludzkiego życia i ofiarnej miłości bliźniego. Dlatego 
współczesny świat  przyjmuje św. Maksymiliana - jako podawany przez Kościół wzór do naśladowania  - z 
entuzjazmem.   Wprawdzie uratował on tylko jednego człowieka od okrutnej śmierci, ale w milionach ludzi  
podtrzymał wiarę w człowieka, wyraźnie ukazał, że człowiek to "ktoś" cenny, wielki, niezniszczalny, że nie da się go 
sprowadzić do numeru, rzeczy i ziemi, że warto dla niego pracować i za niego umierać. Św. Maksymilian ratując od 
śmierci  jednego człowieka stał się obrońcą życia każdego człowieka i patronem wszystkich, którzy bronią ludzkiego 
życia i czynią wszystko, by stawało się ono bardziej ludzkie, którzy działalnością swoją wyznają zasadę, że człowiek 
jest najwyższą wartością, i realizują ją w duchu szacunku i miłości, w duchu prawdy i sprawiedliwości. Swoim 
męczeństwem i życiem pomógł dzisiejszemu światu te prawdy i zasady współżycia ludzkiego lepiej zrozumieć, stał się 
przewodnikiem w tym, jak  służyć drugiemu człowiekowi i Bogu. 

Św. Maksymilian broniąc człowieka i jego praw, walcząc ze złem, z jego strukturami proponuje  
współczesnemu światu metodę obrony człowieka i walki ze złem, a jest nią chrześcijańska miłość i  bezprzemocowość 
(non violance). U jej podstaw leży dogłębne rozumienie podstawowych prawd chrześcijańskich, mówiących, że 
człowiek jest najwyższą wartością na ziemi, że jest zdolny do poznania prawdy, ukochania dobra i czynienia go, że 
zawsze ma szansę porzucić zło, jakie czyni, a zwrócić się ku dobru, że najlepszym motywem działania człowieka jest 
miłość zakotwiczona w Bogu.  Św. Maksymilian uważał, że miłość jest jedna, a przejawia się tylko dwojako: w miłości 
Boga i miłości bliźniego.  Zgodnie też z tą zasadą, którą  zapisał w swoich notatkach:  "Miłość bliźniego z miłości ku 
Bogu: daj Bogu bliźniego i bliźniemu Bogu = miłość prawdziwa" - postępował.

 Metoda miłości i walki bezprzemocowej o poszanowanie życia i prawa człowieka zyskiwać może coraz 
większą liczbę zwolenników tylko wówczas, jeżeli będziemy pogłębiali znajomość Boga i człowieka. Istota miłości i 
walki bezprzemocowej leży w wielkim poszanowaniu człowieka i jego umiłowaniu, postulującym, by nawet w walce 
go nie krzywdzić i nie niszczyć. Zmierza ona nie do sparaliżowania niewłaściwej działalności drugiego człowieka i 
podporządkowa-nia go sobie siłą i przemocą, lecz do jego przemiany. Nie jest to zatem metoda ani łatwa ani 
efektowna. Wymaga nieraz wielkich ofiar, rezygnacji z realizacji własnych interesów i ogromnej cierpliwości. Te cechy 
metody miłości i bezprzemocowej walki są zazwyczaj widziane jako jej słabości i przemawiają na rzecz stosowania 
metody siły i przemocy jako bardziej skutecznej w przezwyciężaniu zła. Jest to jednak złudzenie. Metoda siły i 
przemocy nie przynosi trwałych owoców. Są tu bowiem zwycięzcy i zwyciężeni. Zwyciężeni zawsze odczuwają 
dotkliwie swój stan i czekają tylko sposobności, by zająć pozycję zwycięzców, z reguły przy pomocy siły i przemocy. 

Metoda miłości i walki bezprzemocowej wypływa z Ewangelii Chrystusa, Który przekonuje nas, że Bóg nie 
chce śmierci człowieka błądzącego, lecz pragnie jego przemiany i tego aby żył. Do tego właśnie zmierza metoda 
miłości i bezprzemocowa, by człowiek, który zabijał, kradł, oszukiwał, żył z cudzej pracy, szukał tylko  przyjemności, 
uznał swoje dotychczasowe postępowanie za niewłaściwe i zaczął czynić akurat odwrotnie, by był zdolny do realizacji 
zasady życia św. Maksymiliana: "Dla siebie jak najmniej, dla Boga i bliźnich jak najwięcej".

W metodzie miłości i walki bezprzemocowej nieodzowna jest rozmowa między ludźmi, dialog, w czasie 
którego lepiej poznajemy drugiego człowieka, jego problemy wewnętrzne i sytuacje zewnętrzne, a w konsekwencji 
tego poznania przestajemy widzieć się nawzajem jako wrogowie. Tam, gdzie nawet do rozmowy dojść nie może, i 
trzeba ponieść cierpienie lub śmierć - jak w przypadku świętego Maksymiliana - nie można cierpieć z niechęcią do 
drugiego człowieka, nie można umierać z nienawiścią, lecz trzeba mieć nadzieję zwycięstwa dobra w człowieku, od 
którego doznaje się zła, trzeba umieć przebaczyć i modlić się za tych, którzy nam są niechętni, którzy są naszymi 
prześladowcami.
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Św. Maksymilian dzisiejszemu światu proponuje metodę miłości i walki bezprzemocowej jako jedynie 
słuszną a jednocześnie najbardziej skuteczną, ponieważ najlepiej służy wewnętrznej przemianie człowieka, czyni go 
bardziej ludzkim, a strukturę zniewolenia i zła zmienia w kierunku wolności i dobra.  Ukazuje, że do drugiego 
człowieka można dojść tylko drogą miłości i szacunku, bo droga lęku, pogardy i przemocy prowadzi donikąd. Tylko 
poprzez postawę szacunku i miłości do drugiego człowieka można obronić ludzkie życie, można budować solidarność 
między ludźmi, a w państwach tworzyć to, co godne starań i poświęceń, co wielkie i trwałe, co służy wszystkim jego 
obywatelom i kształtuje atmosferę pokoju z sąsiadami. 

Dla św. Maksymiliana Bóg jest źródłem wszelkiego życia i dobra, Matkę Bożą Niepokalaną stawiał jako wzór 
doskonałości człowieka i pośredniczkę między  Bogiem i ludźmi, chrześcijańskie zasady życia indywidualnego i 
społecznego upowszechniał przez nowoczesne środki komunikowania społecznego, szczególnie przez prasę i książkę, 
sięgał już po radio i telewizję, w działalności ewangelizacyjnej stosował nowoczesne formy organizacji pracy,  public 
relations i reklamę. Przekonywał, że wszelkie ludzkie wynalazki powinny przede wszystkim służyć rozwojowi 
człowieka i szerzeniu dobroci oraz wspaniałości Boga, że dziennikarze i pracownicy wszelkich  mediów powinni 
przestrzegać zasad prawdy i pokoju. Przez swoje dzieło apostolsko-misyjne zwrócił uwagę na masy społeczne, na 
ubogich, łączył ludzi różnych statusów społecznych, narodów i kultur. Przez szerzenie kultu Niepokalanej wskazywał 
jak pięknym i dobrym może być człowiek. Przez wielorakie akty miłości Boga i bliźniego ukazał, że można być 
ludzkim wszędzie, także w nieludzkim  obozie koncentracyjnym, że można wyłamać się ze struktury zniewolenia, 
dobrem przeciwstawić się złu, można stanąć w obronie życia także wtedy, kiedy jest ono masowo niszczone, że 
człowiek jest wolny i może świadczyć dobro w każdych warunkach, że międzyludzkie stosunki oparte na 
przebaczeniu, wzajemnej miłości i sprawiedliwości są trwalsze niż na przemocy i nieuczciwości, że  czyny wolne i 
dobre skutecznie rozbrajają strukturę zniewolenia i zła, tworzoną przez ludzi nienawistnych, zachłannych i żądnych 
władzy. Św. Maksymilian przez swoją  działalność apostolską i męczeńską śmierć dodał to wszystko do 
chrześcijańskiego i polskiego dziedzictwa kulturowego, z którego tak wiele korzystał. Zrealizował to, co polecał 
innym, kiedy pisał: "Każde pokolenie do prac i dorobku poprzednich pokoleń powinno dołożyć swoje własne prace”. 

Bóg i aktualna sytuacja wzywają także nas do tego, abyśmy w naszej sytuacji życiowej na nowo ukazywali 
dobro w całym blasku jego piękna, aktualizowali chrześcijańskie wartości podstawowe, abyśmy uznawali 
nienaruszalność praw osoby ludzkiej, które często są lekceważone, nieszanowane lub które są odbierane jednej grupie 
ludzi, a przyznawane tylko niektórym, abyśmy bronili ludzkiego życia i ludzkiej godności. Możemy to czynić przez 
działania  nadzwyczajne, a także przez codzienne życie, przestrzegając  zalecenia św. Maksymiliana: "Nie zapominaj, 
że świętość polega nie na czynach nadzwyczajnych, ale na dobrym spełnianiu obowiązków względem Boga, siebie i 
innych". Tak rozumianą świętość może realizować każdy chrześcijanin, niezależnie od tego gdzie przychodzi mu żyć i 
pracować. Niech będzie to więc zachętą dla nas wszystkich, aby na wzór Świętego Ojca Maksymiliana konsekwentnie 
dążyć do świętości pojmowanej jako miłość, która jest zdolna do ofiary z siebie. 

W duchu wiary w świętych obcowanie prosimy Świętego Maksymiliana Marię Kolbego o to, abyśmy za Jego 
przykładem potrafili wypełniać w naszym życiu wolę Bożą tak doskonale, jak czyniła to ukochana przez Niego, 
Maryja Niepokalana. 

W Roku Kolbiańskim, w 28. rocznicę kanonizacji Ojca Maksymiliana, 
dnia 10 października 2010 r. 

Prowincjałowie trzech Prowincji Polskich 
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych:

o. Jarosław Zachariasz OFMCon, Kraków
o. Mirosław Bartos OFMCon, Warszawa
o. Adam Kalinowski OFMCon, Gdańsk
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SERIA: Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie

Dotychczas ukazały się:

1. Triduum ku czci św. Ojca Franciszka. Kraków 1997 ss. 106.
2. Nowenna ku czci św. Antoniego z Padwy. Lublin 1998 ss. 94.
3. Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP. Lublin 1999 ss. 78.
4. Rozważania pasyjne. Droga krzyżowa. Lublin 2000 ss. 61.
5. Rozważania na Adwent i Boże Narodzenie. Lublin 2001 ss. 44.
6. Nabożeństwa. Lublin 2002 ss. 66.
7. I spojrzał na niego z miłością. Nabożeństwa powołaniowe. Lublin 2003 ss. 93.
8. Przyjdź Duchu Święty. Lublin 2004 ss. 43.
9. Bł. Jakub Strzemię. Lublin 2005 ss. 39.
10. Bł. Jan Dunst Szkot. Lublin 2006 ss. 44.
11. Wielki Post i Triduum Paschalne. Lublin 2007 ss. 40.
12. Triduum ku czci św. Maksymiliana. Lublin 2008 ss. 27.
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