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Oto słowo Boże

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść 
Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem 
znieść, ale wypełnić (…). Dopóki niebo 
i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani 
jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż 
się wszystko spełni” – mówi nam Pan 
Jezus w dzisiejszej Ewangelii.

A Bóg, Stwórca człowieka, nadał nam 
Dekalog z miłości. Aby zabezpieczyć praw-
dziwe szczęście –  życie w wolności od 
grzechu, największego nieszczęścia osoby 
ludzkiej. Abyśmy osiągnęli życie wieczne
Pan Jezus nie znosi Prawa, ale nadaje mu 
autentyczną, duchową głębię. Odkrycie sen-
su Bożych przykazań to odkrycie Boga – 
MIŁOŚCI i MIŁOSIERDZIA, który z całego 
serca chce zbawić człowieka. Przykazania 
to pomoc w drodze do Nieba, aby nie 
zbłądzić, nie ulec Złemu i z nim nie trafić 
do krainy wiecznej śmierci.

PIERWSZE CZYTANIE 
Syr 15, 15–20

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, 
a dochowanie wierności zależy od Jego 
upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, 
po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed 
ludźmi życie i śmierć, co ci się spodoba, to 
będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość 
Pana, ma ogromną władzę i widzi wszystko. 
Oczy Jego patrzą na tych, co się Go boją – 
On sam poznaje każdy czyn człowieka. 
Nikomu On nie przykazał być bezbożnym 
i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 119, 1–2. 4–5. 17–18. 33–34 

Błogosławieni słuchający Pana

Błogosławieni, których droga nieskalana,
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim. 
Błogosławieni, którzy zachowują Jego 
napomnienia
i szukają Go całym sercem.

Otwórz moje oczy, 
abym podziwiał Twoje Prawo. 

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, 
bym ich przestrzegał do końca. 
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa 
i zachowywał je całym sercem. 

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 2, 6–10

Bracia:
Głosimy mądrość między doskonałymi, ale 

nie mądrość tego świata ani władców tego 
świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy 
tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, 
którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku 
chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z 
władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, 
nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie 
nauczamy, jak zostało napisane: «Ani oko nie 
widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce 
człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy 
przygotował Bóg tym, którzy Go miłują».

Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch 
przenika wszystko, nawet głębokości Boga 
samego.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
(Por. Mt 11, 25)

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, 
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. 

EWANGELIA 
Mt 5, 20–22a. 27–28. 33–34a. 37
Jezus powiedział do swoich uczniów: 

„Powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedli-
wość nie będzie większa niż uczonych w 
Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do 
królestwa niebieskiego. 

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: 
«Nie zabijaj», a kto by się dopuścił 
zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam 
powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego 
brata, podlega sądowi. 

Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». 
A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie 
patrzy na kobietę, już w swoim sercu 
dopuścił się z nią cudzołóstwa.

Słyszeliście również, że powiedziano przod-
kom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», 
«lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». 
A Ja wam powiadam: Wcale nie przysię-
gajcie. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; 
nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.

K O M  E  N  T  A              R Z

ks. Robert Mikos

Mamy kłopot z Bożym prawem. Bo 
skażona grzechem (począwszy od tego 
pierworodnego) natura ludzka niezbyt łatwo 
poddaje się Bożej woli. A do tego dochodzi 
współczesna mentalność, która fałszywie 
pojmuje wolność jako prawo do bez mała 
wszystkiego, bez zasad i ograniczeń. 
„Zabrania się zabraniać!”. Pan Bóg 
oskarżony jako ten, który chce zniewolić 
człowieka. Prawo Boże do odrzucenia. 
Człowiek sam sobie żeglarzem, sterem, 
okrętem – i reżyserem swojego życia.

Jakie jest nastawienie mojego serca do 
Bożych zasad?

Wypełniajmy Boże prawo z najpiękniej-
szych motywacji. Nie jak niewolnicy, ale jako 
umiłowani przez Ojca Niebieskiego. By z Nim 
żyć na wieki.

Ty po to dałeś swoje przykazania, 
aby przestrzegano ich pilnie. 
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi 
ku przestrzeganiu Twych ustaw. 

Czyń dobrze swemu słudze, Panie, 
aby żył i przestrzegał słów Twoich. 

Alleluja, alleluja, alleluja.

Dlaczego Bóg posyła swoją Matkę 
do Fatimy, aby przekazała trójce 
małych dzieci jedno z najbardziej 
poważnych przesłań, jakie Kościół 
otrzymał w całej swojej historii ? 
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Niepokalana 
i ... Jej Rycerz

  Rajmund Kolbe przychodzi na świat 
w Zduńskiej Woli koło Łodzi (zabór rosyjski) 
8 stycznia 1894 r. w skromnej, pobożnej 
rodzinie. Rodzicom zależy na tym, by odebrał 
naukę w języku ojczystym, dlatego kształci 
się w domu. Jako mały psotnik bierze sobie 
do serca westchnienie matki: „Mundziu, co z 
Ciebie wyrośnie?”. W tej sprawie modli się 
dużo przed domowym ołtarzykiem, w końcu 
w wieku 12 lat pyta Maryję o to, kim będzie. 
Ta odpowiada podczas modlitwy w kościele 
parafialnym w Pabianicach, ukazując chłopcu 
dwie korony: białą i czerwoną. Rajmund wie, 
że biała oznacza wytrwanie w czystości, zaś 
czerwona – męczeństwo. Matka Boska pyta 
go, czy zgadza się na ich przyjęcie. On 
wyraża zgodę.
   W 1907 roku, za zgodą rodziców, wstępuje 
do franciszkanów konwentualnych we Lwowie 
i rozpoczyna naukę w małym seminarium. 
Wśród uczniów wyróżnia się zdolnościami w 
przedmiotach ścisłych. We Lwowie wstępuje 
do nowicjatu. Po maturze kontynuuje studia 
w Krakowie. Przełożeni widząc jego nieprze-
ciętne zdolności, wysyłają go na studia do 
Rzymu. 
 Tam właśnie jest świadkiem demonstracji 

masońskiej, która robi na nim ogromne 
wrażenie. Demonstrujący niosą transparenty 
mówiące, iż w XXI w. w Stolicy Piotrowej 
zasiądzie Lucyfer. Pełne nienawiści okrzyki, 
chęć zniszczenia Kościoła Katolickiego, to 
dla Kolbego wezwanie do walki. Jednak 
Maksymilian (takie imię przybiera wstępując 
do nowicjatu w 1910 r.) czuje, że to nie walka 
zbrojna może tu pomóc, ale modlitwa. 
Inicjator Rycerstwa Niepokalanej ma wtedy 
23 lata. Stowarzyszenie Militia Immacolatae 
zakłada czterech franciszkanów. Dzieje się 
to 16 października 1917 r., trzy dni po ostatnim 
objawieniu fatimskim, kiedy Portugalia cała 
wre w związku z wydarzeniami w Fatimie. 
Treść objawień Maryi przekazanych trojgu 
pastuszkom jest zbieżna z ideą przyszłego 
świętego.    Tymczasem w Rzymie Maksymilian oddaje 

się studiom filozoficznym i teologicznym. 
Oprócz tego pogłębia swoje zainteresowania 
przedmiotami ścisłymi – w oparciu o newto-
nowskie prawo akcji i reakcji projektuje pojazd 
międzyplanetarny zwany „etereoplanem”. 
W 1914 roku składa śluby wieczyste. Swoje 
życie duchowe opiera na Dziejach duszy, 
autorstwa św. Tereski od Dzieciątka Jezus, 
oraz na lekturze związanej z Maryją: św. 
Gemmy Galgani Głębia duszy, św. Alfonsa 
Marii Liguori Uwielbienia Maryi i św. Ludwika 
Marii Grignion de Monfort O ofiarowaniu się 
Jezusowi przez Maryję.

 Ale, wszystko po kolei.

Św. Maksymilian Maria Kolbe to postać niezwykła. Do końca wierny swej Pani, 
Niepokalanej Maryi, w Oświęcimiu oddaje życie, by ratować ojca rodziny. Boży 
Szaleniec, który bez grosza przy duszy rusza do Azji i w Japonii wydaje „Rycerza 
Niepokalanej” po japońsku. Niezłomny Rycerz, przed którym nawet wynaturzeni 
oprawcy w obozie koncentracyjnym czują respekt, nie mogąc znieść jego 
przenikliwego wzroku. 

    Militia to międzynarodowe stowarzyszenie 
publiczne zatwierdzone przez Papieską Radę 
ds. Świeckich w dniu 17 października 1997 r. 
Warunków przynależności do Rycerstwa 
Niepokalanej nie jest wiele. Najważniejszym z 
nich jest oddanie się całkowicie Niepokalanej 
jako narzędzie w Jej rękach. „Istotą Rycerstwa 
Niepokalanej – pisał św. Maksymilian – jest 
należeć do Niepokalanej pod każdym wzglę-
dem całkowicie”. Stąd członkowie MI w akcie 
poświęcenia proszą Niepokalaną: „abyś mnie 
całego i zupełnie na rzecz i własność swą 
przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz z wszy-
stkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym 
życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci 
się podoba”. Twórca MI dodaje: „Dusza tak 
Jej oddana bezwiednie wpływa na otoczenie, 
promieniuje dookoła i innych do naśladowa-
nia pociąga. Ale to Jej nie wystarcza. Ona 
pragnie dla Niepokalanej zrobić wszystko, co 
może i dlatego w dalszym ciągu w tym akcie 
poświęcenia błaga: „Użyj także, jeżeli zechcesz, 
mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia..., 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 Najświętsze-
go Serca Jezusowego”. Drugim warunkiem jest 
noszenie cudownego medalika objawionego 
w 1830 r. przez Maryję nowicjuszce sióstr 
szarytek w Paryżu, późniejszej świętej – 
Katarzynie Labouré. Maksymilian obrał ten  
medalik jako szczególny znak stowarzyszenia, 
polecając wszystkim swoim naśladowcom 
noszenie go i codzienne odmawianie modlitwy 
o nawrócenie i uświęcenie wszystkich ludzi.
Co więcej, propagował jego noszenie również 
wśród niewierzących ufając, iż jeśli przyjmie 
się go z dobrą wolą, wcześniej czy później 
otrzyma się łaskę nawrócenia. Trzecim i ostat-
nim warunkiem jest wpis do księgi Rycerstwa 
Niepokalanej w Niepokalanowie lub innym 
miejscu, gdzie stowarzyszenie jest kanonicz-
nie założone.

Celem Militia Immacolatae jest walka o na-
wrócenie schizmatyków, heretyków i maso-
nów. Cel ten miał być realizowany poprzez 
oddanie się członków na całkowitą i wyłącz-
ną służbę Maryi i codzienne powierzanie jej 
losów grzeszników. Narada ze współbraćmi i 
spowiednikiem utwierdza brata Kolbe co do 
słuszności tej idei. Co ciekawe, Maksymilian 
całkowicie porzuca swoje młodzieńcze 
zamiary walki zbrojnej w celu szerzenia kultu 
Niepokalanej, które wcześniej niemal dopro-
wadziły go do porzucenia planów związanych 
z kapłaństwem. ko

   Rzym opuszcza w roku 1919 jako doktor 
filozofii i teologii. Zostaje przeniesiony do 
Grodna, gdzie zaczyna wydawać „Rycerza 
Niepokalanej”. Wysłany z powodów zdrowot-
nych do Zakopanego prowadzi tam rekolek-
cje. Po powrocie do Grodna aktywizuje 
nowych zapaleńców Maryi głosząc referaty 
o Niepokalanej, oddaniu się Jej i o życiu
wewnętrznym. Postępująca gruźlica sprawia, 
że przełożeni znów wysyłają go do Zakopa-
nego, tym razem zakazując mu wszelkiej 
pracy apostolskiej. Kolbe spędza tam 8 mie-
sięcy, po czym wraca do Krakowa. Tam, na 
początku 1922 r., zastaje go długo oczekiwa-
na wiadomość o zatwierdzeniu przez Stolicę 
Apostolską Rycerstwa Niepokalanej. Kolbe 
natychmiast zaczyna wydawać pismo „Rycerz 
Niepokalanej”, które w krótkim czasie zdobywa 
ogromną popularność w Polsce i na świecie, 
osiągając tylko w Polsce nakład niemal 
miliona egzemplarzy! Nawet w dzisiejszych 
warunkach, te liczby wydają się nieosiągalne 
dla jakiejkolwiek gazety. Przełożeni patrzą na 
rosnącą popularność Kolbego niezbyt przy-
chylnie, przenoszą go do Grodna. Nic jednak 
nie może zatrzymać Maksymiliana w Grodnie, 
na rubieżach Rzeczpospolitej, kupuje maszy-
nę drukarską, swoim zapałem zjednuje kolej-
nych ochotników i wznawia działalność wyda-
wniczą. Praca wre. W klasztorze grodnień-
skim robi się na tę działalność trochę za cia-
sno. Za pozwoleniem przełożonych Maksymi-
lian szuka nowego lokum, w czym ma pomóc 
darowizna, którą książę Jan Drucki-Lubecki 
zamierza przekazać franciszkanom – ziemia 
w majątku Teresin w pobliżu Warszawy. 
Maksymilian osobiście stawia tam figurę 
Niepokalanej – do dziś możemy ją tam oglądać.
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Fot. Figura Niepokalanej, postawiona przez ojca 
Maksymiliana Kolbe u wejścia na teren klasztoru
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   Tak prężnie działające centrum nie uchodzi 
uwadze okupantów. Już kilkanaście dni po 
wybuchu wojny franciszkanie wraz z miesz-
kańcami okolicy zostają uwięzieni w obozie 
tymczasowym w Lamsdorf (Łambinowice), a 
potem w Amteitz (Gębice), gdzie w nieludz-
kich warunkach oprawcy przetrzymują 14 
tysięcy osób. Więźniom nie szczędzą tortur. 
W połowie listopada esesmani przewożą 
zakonników do obozu w Ostrzeszowie, by 
w uroczystość Niepokalanej, 8 grudnia 1939 r. 
– uwolnić ich.

   Na początku wojny Niepokalanów liczy sobie 
już 762 zakonników.

  Mieczysław jest świadkiem męczeństwa 
Kolbego. Piekło obozu utrwala się w pamięci 
artysty na zawsze. Po wojnie maluje ponad 
100 scen życia obozowego, z których nieod-
miennie wyłania się wizerunek wielkiego 
świętego. Dlatego popada w niełaskę – 
władze komunistyczne nie uznają talentu 
i twórczości, która stanowi niewyczerpane 
świadectwo świętości Maksymiliana.

   W tym samym baraku więziony jest malarz 
Mieczysław Kościelniak. Ojciec Kolbe prosi go 
o narysowanie Jezusa i Maryi. Artysta robi
rysunki na kawałku cudem zdobytej kartki 
wielkości znaczka pocztowego. Maksymilian 
wszywa wizerunek w niewielką kieszonkę 
szerokiego pasa, który dają mu współwięź-
niowie z baraku. Mieczysław widzi Ojca 
Kolbego codziennie, choć za dnia każdy 
z nich pracuje gdzie indziej. Malarz 
wspomina prorocze słowa, które święty 
wypowiedział podczas jednego z tajnych 
wieczornych spotkań: „Ja nie przeżyję 
obozu, ale ty tak. Pamiętaj, że twoim 
obowiązkiem jest przekazać światu prawdę”.

organizuje nieustającą Adorację Najświęt-
szego Sakramentu. Uruchamia warsztaty dla 
ludności: kuźnię, blacharnię, dział naprawy 
rowerów i zegarów, dział fotografii, zakład 
krawiecki, szewski i dział sanitarny.
   W lutym 1941 r. gestapo zabiera Ojca 
Kolbego i kilku zakonników do Warszawy. 
Kolbe zostaje umieszczony w Pawiaku, 
gdzie pomimo bicia – nie wyrzeka się wiary. 
Wkrótce jednak zostaje zmuszony do odda-
nia habitu i włożenia więziennego pasiaka. 
W maju 1941 roku zostaje przewieziony do 
Oświęcimia, gdzie otrzymuje numer 16670 i 
trafia do oddziału kryminalisty o przydomku 
„Krwawy Krott”, który bije go niemal na 
śmierć. Ojca Kolbe ratują współwięźniowie; 
znosi heroicznie cierpienie fizyczne i głód, 
dzieląc się swoją głodową racją z innymi. 
Niesie im pociechę i zachęca do oddania się 
w opiekę Niepokalanej. 

Nie bacząc na niebezpieczeństwo, o. Kolbe 
natychmiast wraca do Niepokalanowa i rzuca 
się w wir pracy organizacyjnej. Przygotowuje 
miejsce dla wysiedlonych z poznańskiego 
3 tys. Polaków, w tym ok. 2 tys. Żydów. Nie ma 
pozwolenia na działalność wydawniczą, ale  
fo

Oświęcim, 1941: 
„Kim Pan jest?” 

„Jestem kapłanem katolickim”
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  W 1936 r. Kolbe zostaje wybrany przeło-
żonym Niepokalanowa w Polsce i wraca do 
kraju. Jego praca misjonarsko-apostolska 
przyciąga rocznie nieprzebrane rzesze 
naśladowców – rocznie zgłasza się niemal 
1800 chętnych. Kolbe osobiście dokonuje 
surowej selekcji:  kluczowym wymogiem jest 
pragnienie świętości u kandydatów. 

  Niezrażony malarz jeździ po Polsce i głosi 
konferencje nt. świętości Maksymiliana, co 
też nie służy jego karierze. Za to w 1971 r. 
bierze udział w uroczystości kończącej pro-
ces beatyfikacyjny Ojca Kolbe, podczas której 
przedstawia papieżowi Pawłowi VI swój doro-
bek malarski związany z o. Maksymilianem. 
Żona artysty wspomina słowa Mieczysława: 
„Jaką spuściznę możemy po sobie zosta-
wić? Nie ma w życiu momentów na tyle trud-
nych, żeby nie było w nich choćby odrobiny 
nadziei. Czyż powodem, dla którego żyjemy, 
nie jest pokazanie dobroci i piękna?” Słowa 
artysty są odbiciem wielkiej wiary Ojca Kolbe.
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– A co zrobić z figurą Matki Bożej, którą ojco-
wie postawili na moim polu? – zapytał książę.
O. Maksymilian schylił pokornie głowę, może 
w oczach kręciły mu się łzy.
– Niech pozostanie na miejscu. Jej przekaza-
liśmy dar księcia.
Książę zamyślił się głęboko. Przed nim stał 
biedny redaktor jak skazaniec czekający na 
wyrok. Wargi jego poruszały się w milczeniu.
– Skoro tak, to ofiaruję wam parcelę bez
żadnych zobowiązań ze strony klasztoru – 
powiedział w końcu książę.
W tym momencie na duszę obydwu rozmów-
ców spłynęła kropla z Plastra Miodu Samsona.

  „Chcesz drogie dziecko, abym Ci pokazał 
Niepokalaną. Oto ją masz! Czy widzisz to wszy-
stko, tyle budynków, tyle w nich maszyn… 
tak wielkie nakłady pism i tyle serc tu 
w Niepokalanowie bezgranicznie oddanych 
Niepokalanej… a Niepokalanów japoński… 
tego kiedyś nie było, a teraz jest … oglądaj 
więc drogie dziecko Niepokalaną w Jej dziele” 
– o. Maksymilian Maria Kolbe
  Zakonnicy z pasją zabierają się do pracy, 

aby sprostać potrzebom apostolskim. Jednak 
myliłby się ten, kto by sądził, że Niepokala-
nów to tylko wydawnictwo. W istocie, klasztor 
szybko rozrasta się do rozmiarów samowy-
starczalnego miasteczka: brukowane uliczki, 
kolejka wąskotorowa łącząca garaż ze stacją 
kolejową w Szymanowie, zalesione tereny do 
rekreacji, boiska sportowe, hodowla, pasieka, 
mleczarnia, niezależne ujęcia wody, a poza 
tym kilka kaplic, no i wreszcie drukarnia wy-
posażona w supernowoczesny park maszy-
nowy (w czasie II wojny skradziony przez 
Niemców i wywieziony do Rzeszy), introliga-
tornia i biura redakcji w podziale na konty-
nenty. Oprócz tego niezależna elektrownia, 
remiza ochotniczej zakonnej straży pożarnej 
(w tamtym czasie jedyna taka na świecie!) 
z trzema sekcjami gaśniczymi, szpitalik, 
radiostacja i szkoły dla kandydatów: nowicjat, 
juniorat, małe seminarium misyjne. W 1938 r. 
Niepokalanów uruchamia radiostację, której 
sygnałem muzycznym jest melodia pieśni 
Po górach, dolinach.

  Jednak, jak głosi historia, po obiecującym 
początku negocjacje pomiędzy księciem a 
przełożonymi franciszkanów zostają zerwane 
ze względu na warunki księcia, na które nie 
zgadza się prowincjał. Maria Winowska w 
„Szaleńcu Niepokalanej” tak relacjonuje 
dialog, który miał się odbyć pomiędzy ucze-
stnikami ostatniego spotkania w tej sprawie:

Wizjoner i przedsiębiorca

 To nie wszystko – na przyszłość plany 
połączenia Niepokalanowa z oddziałami 
zagranicznymi poprzez ustanowienie… połą-
czeń lotniczych. W tym celu Kolbe wysyła 
kilku braci na kursy pilotażu. Jednym słowem, 
schemat organizacyjny Niepokalanowa wyry-
sowany przez Maksymiliana Kolbe do złu-
dzenia przypomina strukturę organizacyjną 
prężnej korporacji międzynarodowej.

 No właśnie – międzynarodowej. W 1930 r. 
Maksymilian udaje się do Azji. W Szanghaju, 
pomimo zapewnienia przez chińskiego kato-
lika utrzymania i warunków do pracy 
wydawniczo-apostolskiej misjonarzy, lokalny 
bbiskup nie wyraża zgody na taką działalność. 
Franciszkanie ruszają zatem do Japonii, 
gdzie co prawda mogą prowadzić swoją 
działalność, ale bynajmniej nikt im niczego nie 
ułatwia. Dla św. Maksymiliana nie stanowi to 
jednak przeszkody. Pomimo ciężkich warun-
ków rozpoczyna pracę organizacyjną i wydaw-
niczą, co w ciągu trzech miesięcy przynosi 
konkretny efekt w postaci własnej drukarni 
i domu. Bez przerwy rośnie nakład Rycerza 
japońskiego (Seibo no Kishi) – w pierwszym 
miesiącu jest to 18 000 egzemplarzy, numer 
listopadowy to 20 000, a grudniowy – 25 000. 
Na owoce pracy apostolskiej nie trzeba długo 
czekać: w rok później Maksymilian wyświęca 
pierwszego Japończyka, któremu nadaje imię 
Maria. Tego samego roku kupuje dziki stok 
góry z drugiej strony Nagasaki pod budowę 
japońskiego Niepokalanowa (Mugenzai no Sono 
– Ogrodu Niepokalanej). W 1934 r. poświęca
tam nowy kościół. Ponoć to miejsce wskazuje 
mu osobiście Niepokalana i nie jest ono przy-
padkowe. Budynki zasłonięte przez górę, jako 
jedyne w okolicy wytrzymują uderzenie bomby 
atomowej zrzuconej przez Amerykanów na 
Nagasaki.

Fot. Wnętrze zbudowanej przez zakonników 
pierwszej kaplicy w Niepokalanowie
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  „Jeżeli rachunek sumienia i rozmyślanie 
idą bardzo ciężko, ale nie z naszej winy, 
tzn. jeżeli mimo wszystko staramy się 
dobrze spełnić, wszystko jest w 
porządku. Niepokalana dla naszej zasługi 
często zasłania nam horyzont chmurami 
zniechęcenia, niewiary, nieufności itp., 
lecz od czasu do czasu ukazuje się 
słońce promieniste, które zachęca nas i 
mówi nam, że ono i spoza chmur świeci. 
Jeżeli wola nie poddaje się tym 
uczuciom, mimo że one nawet dłużej 
trwają, wtedy tym więcej zbliża się do 
Niepokalanej. Wszystko polega na tym, 
aby w każdej chwili, w każdej okolicz-
ności, dać się Jej prowadzić.” – fragment 
konferencji św. Maksymiliana Marii Kolbe 
pt. „Prasa i oddanie się Niepokalanej”.

  W Muzeum w Niepokalanowie można zoba-
czyć zeznania świadka, p. Brunona Borgowca, 
byłego więźnia obozu w Oświęcimiu, numer 
obozowy 1192, który dnia 31 października 
1946 r. w Urzędzie Parafialnym św. Jadwigi w 
Chorzowie oświadczył pod przysięgą: „Byłem 
więźniem obozu koncentracyjnego w Oświę-
cimiu i musiałem czyścić cele śmierci i rów-
nież bunkier Ojca Maksymiliana Kolbe, franci-
szkanina. W tym bunkrze znajdował się Ojciec 
Kolbe do naga rozebrany i czekał na śmierć 
głodową. W celi nie było okna. Zaduch był 
straszny, posadzka cementowa, żadnego 
umeblowania, tylko wiadro na potrzeby natu-
ralne. Ojciec Kolbe nigdy nie narzekał. Głośno 
się modlił tak, że i jego współtowarzysze mogli  
go słyszeć i razem z nim się modlić. O. Kolbe 
umarł po 2. tygodniach 14. sierpnia 1941 roku. 
Ponieważ to konanie jego SS-manom za długo 
trwało, został zastrzykiem kwasu karbolowego 
zgładzony. Ojciec Kolbe miał ten dar, że umiał 
pocieszyć ludzi. Współwięźniowie narzekali 
i w rozpaczy krzyczeli i nawet przeklinali. Po 
słowach O. Maksymiliana Kolbe jednak uspo-
koili się i pogodzili się z ich strasznym losem. 
Gdy miałem ciało Ojca Kolbe z celi wynieść 
i drzwi otworzyłem, podpadło mi, że Ojciec 
Kolbe siedział na posadzce oparty o ścianę 
i miał oczy otwarte. Jego ciało było czyściutkie 
i promieniowało. Każdemu podpadłaby ta 
pozycja i każdy sądziłby, że to jakiś święty. 
Jego twarz oblana była blaskiem pogody. 
Ciała innych więźniów zastałem leżące na 
posadzce, zabrudzone i o zrozpaczonych 
rysach. Wzrok O. Kolbe był zawsze dziwnie 
przenikliwy. SS-mani go znieść nie mogli 
i krzyczeli: „Schau auf die Erde, nicht auf uns!” / 
„Patrz na ziemię, nie na nas!” Pewnego razu, 
podziwiając jego męstwo za życia i zachowa-
nie się, SS-mani mówili między sobą: „So 
einen, wie diesen Pfaffen, haben wir hier noch 
nicht gehabt. Da muss ein ganz ausergoe-
wohnlicher Mensch sein”. / „Takiego klechy, 
jak ten, nie mieliśmy tu jeszcze. To musi być 
nadzwyczajny człowiek”. 

   Pod koniec lipca 1941 r. z bloku Ojca Kolbe 
ucieka więzień. Rozwścieczony komendant 
zwołuje wszystkich więźniów z bloku i wybiera 
dziesięciu, którzy jako karę za ucieczkę mają 
ponieść śmierć głodową. Wskazuje ich pal-
cem: „Du…du” (Ty…ty). Jednym ze skazanych 
na śmierć jest Franciszek Gajowniczek, mąż 
i ojciec, któremu z ust wymyka się okrzyk roz-
paczy, że osieroci rodzinę. Wtedy z szeregu 
wychodzi Kolbe i podchodzi do komendanta. 
Rzecz niesłychana, w taryfikatorze Niemców 
już sam ten czyn równa się karze śmierci. 
Wściekły SS-man pyta: „Czego chcesz?” 
Niemcy zwracali się do polskich więźniów 
tylko i wyłącznie na Ty. „Chcę umrzeć zamiast 
tego człowieka” – pada spokojna odpowiedź. 
Wymiana zdań odbywa się po niemiecku. 
„Dlaczego chce Pan umrzeć za niego?” – 
słysząc te słowa zdumieli się nawet esesmani.  
To było nie do pomyślenia – komendant obozu 
i przedstawiciel „rasy nadludzi” zwraca się do 
„polskiej świni” na „Pan”. „Dlatego, że on ma 
żonę i dzieci”. „Kim Pan jest?” – drąży 
komendant. „Jestem kapłanem katolickim”.

„Jego ciało było czyściutkie 
i promieniowało”

 Dzięki ofierze o. Maksymiliana Franciszek 
Gajowniczek zmarł śmiercią naturalną w 1995 r. 
Po wydarzeniach oświęcimskich zwykł był 
mówić, że zna wartość swojego życia odku-
pionego tak drogocenną ofiarą i wie, że nie 
może marnować ani jednej jego chwili.

Niepokalanów nie przestaje pełnić swej misji modlitwy o nawrócenie.

Fot. Rekonstrukcja celi św. Maksymilina Kolbe 
w Muzeum w NiepokalanowieTekst i zdjęcia: Anna M. Saczuk

Akt oddania się Niepokalanej – św. Maksymilian Maria Kolbe

O 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 naj-
miłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak 
najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych 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 z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają. Dozwól mi chwalić 
Cię, Panno Przenajświętsza. Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

„Żyje miłością ten, kto ma ducha przebaczania: 
Miłość wzajemna nie polega na tym, żeby nam nikt nigdy 
żadnej przykrości nie zrobił, ale na tym, abyśmy starali się 
drugim przykrości nie sprawiać i nabrali wprawy w naty-
chmiastowym i całkowitym przebaczeniu wszystkiego, co 
nas urazi. To znoszenie się wzajemnie stanowi istotę 
wzajemnej miłości." – św. Maksymilian Maria Kolbe
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wyruszyć w drogę. Odczujcie więc przy sobie 
obecność Niebieskiej Mamy. Jest to obec-
ność cicha i spokojna. Chce Ona dodać 
wam sił w zmęczeniu, podtrzymuje was w 
pracy, broni przed licznymi niebezpieczeń-
stwami. Każdego dnia pomaga wypełnić 
wszystko, co przygotował dla was Ojciec, 
aby Trójca Przenajświętsza została dzisiaj 
bardziej uwielbiona... Zstąpiłam z Nieba, aby 
odżyć w was i kochać waszym sercem, pod-
trzymywać waszą pracą, zbawiać waszymi 
cierpieniami wiele Moich zagubionych 
dzieci, potrzebujących dziś bardziej niż 
kiedykolwiek niezawodnej pomocy.»

Maryja objawiła się także po to, by wez-
wać do modlitwy za grzeszników: «Żyjecie 
w niezdrowej atmosferze zepsucia i tak tru-
dno wam wytrwać w wierności przykazaniom

 Był maj 1917 r. Trwała jeszcze I wojna 
światowa. W Cova da Iria – „Dolinie Pokoju” – 
zaczęła ukazywać się Matka Najświętsza. W 
ciągu sześciu objawień zapowiedziała koniec 
wojny, ostrzegła przed widmem komunizmu, 
kolejną wojną oraz prześladowaniami Kościoła. 
Mówiła, że bardzo wielu ludzi idzie na wieczne 
potępienie, że trzeba się dużo modlić i wynagra-
dzać Bogu za grzechy. Świadkiem objawień 
była trójka fatimskich dzieci: Łucja (10 lat), 
Franciszek (9 lat) i Hiacynta (7 lat). Matka Boża, 
oprócz konkretnych wezwań do modlitwy 
(szczególnie różańcowej), czynienia pokuty, 
poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi 
oraz zwrócenia się w posłuszeństwie ku 
Osobie Ojca Świętego, przekazała dzieciom 
objawienia apokaliptyczne, końca czasów, 
które – jak powiedział Jan Paweł II – „zdają się 
przybliżać do swego wypełnienia”. Zapowiedź 
tragicznej przyszłości, czekającej ludzkość: jeśli 
nie zejdzie ona z drogi grzechu, będzie musiała 
przejść przez bolesne oczyszczenie i karę. 
Maryja ukazała rozpoczętą w naszym wieku 
ostateczną walkę między Bogiem a szatanem, 
opisaną w Apokalipsie, która przygotowuje 
ludzkość na powtórne przyjście Chrystusa w 
chwale oraz Jego zwycięstwo.  

Maryja objawiła się w Fatimie, aby 
przedstawić Swój plan ocalenia ludzkości 
przed grożącą jej karą i zapowiedzieć opisaną 
w Apokalipsie (por. Ap 12), czekającą nas bitwę 
między Nią a Smokiem. Tak mówiła włoskiemu 
mistykowi ks. Gobbiemu w 1979 r.: Przyszłam 
z Nieba odsłonić Mój plan dotyczący bitwy, 
która wciąga wszystkich ludzi, stojących w 
szyku pod rozkazami dwóch dowódców, na 
przeciwstawnych pozycjach: Niewiasty obleczo-
nej w słońce i czerwonego Smoka. Wskazałam 
drogę, którą macie iść: jest to droga modlitwy 
i pokuty. Zaprosiłam was do wewnętrznej 
przemiany życia. Przygotowałam też przystań, 
abyście się w niej zgromadzili, schronili i doz-
nali umocnienia podczas obecnej burzy, która 
stanie się jeszcze gwałtowniejsza. Przystanią 
tą jest Moje Niepokalane Serce.»

13 maja 1981 r. tak powiedziała o Swym uka-
zaniu się w Fatimie: «Światło Mojego Niepoka-
lanego Serca obejmuje już wszystkie części 
świata, a Mój plan zarysowuje się coraz wy-
raźniej, aby ocalić i pocieszyć wszystkich. Oto 
dlaczego ukazałam się w Fatimie trojgu małym 
dzieciom. Zstąpiłam z Nieba, aby wraz z wami 
ii

Autor: Maciej Lichota 

zadaniE:  Rozwiąż krzyżówkę.
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1. „… się i wierzcie w Ewangelię” – jedno z dwóch sformułowań, które wypowiada
kapłan podczas posypania głów wiernych popiołem.

2. Dzień tygodnia, który przyjmuje charakter pokutny.
3. Nabożeństwo odprawiane w okresie Wielkiego Postu, najczęściej w niedziele to

Gorzkie … .
4. Imię jednego ze świętych, których święto przypada 14 lutego.
5. Imię jednego z Ewangelistów.
6. W Środę Popielcową wszystkich w przedziale wieku 18–60 lat obowiązuje post … .
7. „Prochem jesteś i w … się obrócisz” – jedno z dwóch sformułowań, które wypowiada

kapłan podczas posypania głów wiernych popiołem.
8. Jeden z najważniejszych dobrych uczynków.
9. Symbol władzy kapłańskiej.

10. Imię świętej, której wspomnienie obchodzimy 5 lutego.

Dlaczego Bóg posyła swoją Matkę 
do Fatimy, aby przekazała 

trójce małych dzieci 
jedno z najbardziej poważnych 
przesłań, jakie Kościół otrzymał 

w całej swojej historii?

Bożym, które skłaniają do kroczenia drogą 
miłości, do unikania grzechu, do życia w łasce 
i świętości. Tak więc każdego dnia coraz 
więcej Moich biednych dzieci pozwala się 
zwieść przez niepohamowany egoizm, 
zazdrość i nieczystość. Najłatwiejszą i naj-
mniej winną ofiarą staje się młodzież. Przypadł 
jej los życia w latach, kiedy świat stał się 
gorszy, niż był w czasach potopu... Jak wiele 
dusz idzie do piekła, bo nie ma nikogo, kto 
modliłby się i ofiarowywał za nie! Powie-
działam to Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji, gdy 
ukazałam się im w Fatimie. Dzisiaj mówię wam: 
ileż dusz możecie ocalić od ognia piekielnego 
i doprowadzić do Raju, jeżeli każdego dnia 
będziecie się ze Mną modlić za nie i poświęcać!»

 ciąg dalszy w następnym numerze
Opracowanie: Anna Kozikowska
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Zapraszamy do oglądania kolejnej wystawy 
parafialnej w dzwonnicy, w każdą niedzielę 
w godzinach otwarcia kawiarenki. Prezenta-
cja potrwa do końca marca. Wszystkim 
artystom, biorącym udział w wydarzeniu, 
serdecznie dziękujemy.
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1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione dziś o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Spotkanie członków Kół Żywego Różańca
odbędzie się dziś o godz. 16.00, w Kanonii.

3.

VI Niedziela Zwykła – 12 lutego 2017 r.

4.
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K O M U N I K AT Y  D U S Z PA S T E R S K I E

2.

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na 
rzecz Caritas Archidiecezji Warszawskiej, 
ze wskazaniem naszej parafii. Szczegółową 
informacja można znaleźć na plakacie w 
gablotce oraz na ulotkach wyłożonych na 
stoliku przy wyjściu z kościoła.

W najbliższym czasie sakramentalny związek 
małżeński zawrą:
Robert Łowicki, kawaler z parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Celestynowie 
i Helena Papanaum, panna 
z parafii tutejszej.
Zapowiedź II.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zacho-
dzących między narzeczonymi zobowiązany 
jest powiadomić kancelarię parafialną. 
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

W tym tygodniu we wtorek, 14 lutego br., 
przypada święto św. Cyryla, mnicha oraz 
Metodego, biskupa.li

7.
Wszystkich zainteresowanych rozważaniem 
Słowa Bożego zapraszamy na spotkanie
z cyklu Lectio Divina w sobotę 18 lutego
o godz. 19.00 do dzwonnicy.

8.

W następny poniedziałek, 20 lutego, po 
Mszy św. o godz. 18.00 rozpoczynamy 
33-dniowe przygotowania do uroczystego 
Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi 
przez Maryję wg św. Ludwika Marii Grignion 
de Montfort. Szczegóły na stronie interneto-
wej parafii.

6.

Intencja różańcowa 
od 12.02 do 12.03.2017 r.

 Módlmy się za chorych i cierpiących, 
a zwłaszcza za nieuleczalnie chorych, 

aby doświadczali bliskości 
i miłości Pana.

 Wspólnota „Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej 
Miłosiernej” przy parafii św. Anny w Wilanowie,  
zaprasza na spotkania modlitewne w każdy 
poniedziałek o godz. 19.00 w dzwonnicy.  

Chór parafialny „Sanctae Annae” zaprasza 
wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do 
naszej śpiewającej wspólnoty na próby, w każdy 
wtorek w kanonii o godz. 18.30.

Spotkania Legionu Maryi w naszej parafii św. 
Anny w Wilanowie mają miejsce w kanonii, 
w czwartki o godz. 18.00. 

 Osoby zainteresowane całkowitym oddaniem 
się Chrystusowi i dla Chrystusa, z miłości, w 
Niepokalanym Sercu Maryi według św. Ludwika 
Marii Grignion de Montfort prosimy o kontakt: tel. 
609 146 445. Szczegóły na www.parafiawilanow.pl 
w zakładce „Wspólnoty” – PER MARIAM.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii 
św. Anny w Wilanowie zaprasza na spotkania 
w terminach podanych w ogłoszeniach duszpa-
sterskich.

 Koła Żywego Różańca przy parafii św. Anny 
w Wilanowie, zapraszają na spotkania modli-
tewne w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 
16.00 w kanonii. 

 Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym przy parafii św. Anny w Wilanowie wraz 
z ks. Robertem zaprasza na spotkania modlitewne 
w każdy piątek od godz. 19.30 do 20.30 w kościele.

 W każdy pierwszy wtorek miesiąca, zapra-
szamy rodziców na wspólną modlitwę w intencji 
dzieci, zwłaszcza tych, które odeszły od Boga 
i Kościoła na godz. 17.30. Msza św. w intencji 
rodziców i dzieci odprawiana jest w pierwsze 
wtorki miesiąca o godz. 18.00.   

Przy naszej parafii powstaje wspólnota młodzie-
żowa. Młodzież licealną, studencką i pracującą 
prosimy o kontakt z ks. Michałem.

Chłopców, chcących dołączyć do grona 
ministrantów, zapraszamy na spotkania w soboty 
o godz. 10.30 w kanonii. Kontakt: z ks. Michałem.

Wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich 
zaprasza na spotkanie w każdy wtorek o godz. 
18.30 do dzwonnicy. 

Zainteresowanych lektura słowa Bożego zapra-
szamy na spotkania LECTIO DIVINA w trzecią 
sobotę miesiąca do dzwonnicy o godz.19.00. 

Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu 
przy parafii św. Anny w Wilanowie zaprasza 
wszystkich, którzy, chcą poświęcić Jezusowi 
Chrystusowi swój czas na modlitwie uwielbienia w 
milczeniu w wybranym przez siebie dniu i godzinie.  
Chętnych prosimy o wypełnienie deklaracji i wło-
żenie do skrzynki na stoliku przed kaplicą 
adoracyjną św. Anny lub w zakrystii. 

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.

5.

Zapraszamy na drogę doskonałego ofiarowania się Jezusowi 
Chrystusowi przez Maryję wg św. Ludwika Grignion de Montfort
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