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Konferencje 
św. Maksymiliana

Z zapisanych i pilnie strzeżo-
nych przed wojenną zawieruchą 
słów o. Maksymiliana, które wy-
głosił do braci w Niepokalano-
wie i Mugenzai no Sono (Naga-
saki), powstał zbiór Konferencji 
św. Maksymiliana Marii Kolbe-
go. Książka obejmuje integralny 
tekst z przywróconymi usunię-
ciami cenzury komunistycznej 
z 1976 roku.

Wznowione dzieło trafia do 
Czytelników w nowej, eleganc-
kiej szacie graficznej.

Do nabycia w księgarni Te Deum 
www.tedeum.pl
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Słowo wstępne

Abyśmy mogli godnie wypełniać nasze powołanie Rycerzy Niepokalanej, musimy 
zadać sobie pytanie, jakimi cechami powinien odznaczać się takowy Rycerz. Odpowiedź 
na to pytanie powinna być zakotwiczona w rzeczywistości, w której żyjemy. Musi ona 
uwzględniać czasy i okoliczności, w których przyszło nam istnieć. A są to czasy wzmo-
żonej walki duchowej na każdym froncie, czasy upadku starej cywilizacji i wdrażania, 
krok po kroku, rewolucji obyczajowej. Jesteśmy świadkami próby przeobrażenia społe-
czeństw i wprowadzenia nowego ładu, który zrywa ze starym porządkiem, zbudowa-
nym na wierze katolickiej i kulturze rzymskiej. Świat nadprzyrodzony jest nieustannie 
negowany, a uwaga ludzka kierowana na to, co ziemskie. Tak więc czas i okoliczności 
okazują się przełomowe. Tym przełomem jest przejście w epokę niewoli i antychrze-
ścijaństwa. Ta epoka nosi znamiona czasów ostatecznych. Niegodziwość szerzy się na 
każdym kroku, a miejsca święte są pełne ohydy spustoszenia.

Zastanawiając się więc nad rysem Rycerza dzisiejszych czasów, rzeczą właściwą bę-
dzie sięgnięcie do opisu apostołów czasów ostatecznych, o których rychłe zesłanie prosi 
św. Ludwik Maria Grignion de Montfort w swojej Płomiennej modlitwie. Na podstawie 
tej modlitwy moglibyśmy ich określić trzema słowami: święci, misjonarze, dzieci Maryi.

O tak! Rycerz dzisiejszych czasów musi dążyć do świętości. Im większa nieprawość 
panuje na świecie, tym większa powinna być osobista świętość tych, którzy z nią wal-
czą. Serce Rycerza musi płonąć żarem miłości do swego Pana i Króla. Taki Rycerz musi 
być całkowicie oddany służbie swemu Panu. Święty Ludwik prosi „o niewolników Two-
jej miłości i Twojej woli, o ludzi według Serca Twego, którzy oderwani od własnej woli, 
która ich zagłusza i hamuje, aby spełniali wyłącznie Twoją wolę i pokonali wszystkich 
Twoich nieprzyjaciół, jako nowi Dawidowie z laską Krzyża i procą Różańca świętego 
w rękach” (L.M. Grignion de Montfort, Płomienna modlitwa, nr 8). Tu nie chodzi o jakąś 
sentymentalną miłość. Należy ją zbudowanać na mocnym fundamencie. Fundamencie 
wiary i nauki Kościoła. Święty Ludwik podkreśla, że Rycerze winni odznaczać się nie 
tylko czystością obyczajów, ale i czystością nauki. A czystość obyczajów ma wypływać 

Drodzy  
Rycerze Niepokalanej!
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z czystości nauki, jako swego źródła. Taka świętość będzie rodzić ofiarność. Święty 
Ludwik mówi o Krzyżu w ręce Rycerza. To znaczy, że Rycerz ów gotów jest ponosić 
wszelkie trudy i ofiary dla swego Pana. Nie cofnie się przed niczym w walce duchowej. 
Nawet jeśliby miał przypłacić ją swym życiem. Nic nie może go powstrzymać, jest bo-
wiem wolny wolnością Krzyża świętego. Święty Ludwik modli się dalej o „…wolnych 
Twoją wolnością, oderwanych od wszystkiego bez ojca i matki, bez braci i sióstr, bez 
krewnych według ciała, przyjaciół według świata, dóbr doczesnych, bez więzów i trosk, 
a nawet własnej woli” (Ibidem, nr 7).

Rycerze ci mają być prawdziwymi misjonarzami, których duch apostolski wypływa 
z żaru miłości i ofiarności. W kolejnej prośbie św. Ludwik błaga Boga Ojca o „ludzi po-
dobnych do obłoków wzniesionych ponad ziemię, nasyconych niebiańską rosą, którzy bez 
przeszkód będą pędzić na wszystkie strony świata przynagleni tchnieniem Ducha Święte-
go” (Ibidem, nr 7). Świętość i ofiarność, zakorzenione w Zbawicielu, upodabniają Rycerzy 
do apostołów, którzy nieustraszenie i z wielką gorliwością przemierzali świat, nie zwa-
żając na niebezpieczeństwa i trudy. Mocą Chrystusa stawiali czoła przeciwnościom na 
drodze krzewienia Królestwa Chrystusowego i szerzyli Jego naukę. „Ci naśladowcy Apo-
stołów będą głosili virtute multa (por. Mt 24, 30; Mk 13, 16), virtute magna (por. Ag 4, 33; 
Bar 2, 11), z tak wielką mocą i czystością, tak wzniośle i wspaniale, że w miejscach, gdzie 
będą przemawiać, poruszą umysły i serca wszystkich” (Ibidem, nr 22).

W końcu apostołowie czasów ostatecznych, a tym samym dzisiejsi Rycerze to naj-
wierniejsze dzieci Maryi. Prawdziwą świętość i ducha misjonarskiego zdobędą owi 
Rycerze przez zjednoczenie z Maryją. Przez prawdziwe oddanie siebie na święte nie-
wolnictwo swej Królowej i Pani. „Wybrałeś ich, aby stali się bielsi ponad śnieg przez 
zjednoczenie się z Maryją, Twoją Oblubienicą najpiękniejszą, najczystszą i niepokalaną. 
Zechciałeś, aby zostali ubogaceni niebiańską rosą, żyznością ziemi i wszelkimi docze-
snymi oraz wiecznymi błogosławieństwami, którymi napełniona jest Najświętsza Ma-
ryja Panna” — pisze św. Ludwik (Ibidem, nr 25).

Drodzy Rycerze, pielęgnujmy nieustannie w naszych sercach doskonałe Nabożeń-
stwo do Najświętszej Maryi Panny. Niechaj ono rozpali w nas pragnienie świętości i du-
cha misjonarskiego, abyśmy stali się świętymi i nieustraszonymi misjonarzami Króle-
stwa Jezusa i Maryi na ziemi.

ks. Dawid Wierzycki
krajowy moderator Rycerstwa Niepokalanej
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„Niedawno, bo wczoraj, skończyliście rekolekcje. I niejeden się 
cieszy, i słusznie, bo szczęście zalewa mu duszę. I to jest tą łaską, ła-
ską Niepokalanej. Ale łudzilibyśmy się, że dzieło uświęcenia jest już 
dokonane. To jest dopiero rozpoczęcie pracy, jakby obudzenie się 
z letargu, ale to nie jest jeszcze samo postanowienie i wykonanie go. 
Teraz zaczyna się dopiero walka. O co walczymy, o co nam chodzi 
w tej walce? Chodzi o wyrwanie nałogów grzechowych, żeby na to 
miejsce przyszedł nałóg cnoty. To jest robota, która trwa całe życie. 
Ale to nie my sami czynimy; Niepokalana w nas pracuje i Ona będzie 
wykorzeniać te wady, a zasiewać cnoty, bo Ona jest Pośredniczką łask. 
Gdy to sobie przypomnimy, to aż otucha wstępuje w serce.”1

Założyciel Niepokalanowa nie pozostawiał swoim współbraciom 
żadnych złudzeń. Oczywiście cieszyło go ich szczęście, odczuwane po 
rekolekcjach (w tym przypadku — odbywanych w grudniu 1937 roku), 

1 Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 2009, s. 161,  
konferencja nr 112.

Robota, 
która trwa całe życie!

Czytając 
św. 

Maksymiliana
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ale wiedział doskonale, że taki stan bywa chwilowy, a więc nietrwały. 
A celem Rycerstwa Niepokalanej jest przecież trwałe uświęcenie dusz. 
To zaś może nastąpić tylko w wyniku nieustającej walki albo też — jak 
to ujął św. Maksymilian — „roboty, która trwa całe życie”.

Jakże to „niedzisiejsza” postawa: całe życie! Kto dziś przyjmuje po-
stanowienia na całe życie? Ludzie, którzy się pobierają, co prawda ślu-
bują sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską na całe życie, ale 
jakże często to „całe życie” kończy się po kilku latach rozwodem i ko-
lejnym związkiem — oczywiście także „na całe życie”. To samo doty-
czy wszystkich innych sfer życia: od zawodu, którego już mało kto uczy 
się dziś na całe życie (bo 
trzeba być „elastycznym 
na rynku pracy”), po religię 
i wartości, stanowiące pole 
dowolnych „poszukiwań”. 
Całkiem poważnie trakto-
wany jest nawet pogląd, że 
płeć też nie musi być dana 
„na całe życie”, bo i w tej sfe-
rze można „eksperymento-
wać”.

Skoro więc żyjemy 
w epoce „płynnej nowocze-
sności” ( jak to ujął jeden 
z modnych filozofów), to 
jakże szokująco brzmią na-
uki o. Kolbego, że „chodzi 
o wyrwanie nałogów grze-
chowych, żeby na to miej-
sce przyszedł nałóg cnoty”. 
Cnota to kolejne „niedzisiej-
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sze pojęcie” — wyśmiane, wyszydzone, splugawione, jakże często będą-
ce powszechnym przedmiotem żartów, frywolnych dialogów i tekstów 
— zupełnie odwrotnie niż grzech. Dlatego „nałóg cnoty” zamiast „nało-
gów grzechowych” to postulat zupełnie niezrozumiały dla współczesne-
go człowieka. Jeśli więc ponad 80 lat temu św. Maksymilian uważał ten 
postulat za „robotę na całe życie”, to cóż dopiero powiedziałby dzisiaj!

Po ludzku patrząc, jest to zadanie ponad nasze siły. Grzech stał się 
już tak powszechny i powszechnie akceptowany, że pojedynczy katolik 
ma prawo być przerażonym jego skalą. A nawet i większe grupy katoli-
ków są w gruncie rzeczy bezsilne, gdy chcą zaszczepiać „nałóg cnoty”. 
Lecz założyciel Niepokalanowa przewidział taką sytuację. I z góry dał 
odpowiedź na wszelkie wątpliwości: to Niepokalana będzie toczyć tę 
walkę, my jedynie możemy być Jej narzędziami. Bez Niej nic nie osią-

gniemy — z Nią osiągniemy 
wszystko.

Zatem powołaniem Ryce-
rza Niepokalanej jest służyć na-
szej Matce (a więc i Jej Synowi) 
w taki sposób, w jaki Ona uzna-
je za możliwy i konieczny. To 
nieraz nie zgadza się z naszymi 
planami i ambicjami, ale gdy 
nadchodzi taki moment, zawsze 
warto sobie przypomnieć ten 
jakże oczywisty fakt, że to Ona 
jest Pośredniczką wszelkich 
łask. Łask, bez których jeste-
śmy zupełnie bezsilni. A więc 
z Nią, tylko z Nią i na zawsze 
z Nią — oto prawdziwa powin-
ność rycerska!

(PS)



Rycerz
na miarę 

XXI wieku
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Czy rycerze to postacie charakterystyczne tylko dla średnio-
wiecza? Czy ideałów, którymi się kierowali, możemy szukać jedy-
nie w historii? To właśnie teraz, w XXI wieku, zapotrzebowanie na 
rycerzy i potrzeba kultywowania rycerskich ideałów wydaje się 
może nawet większe niż za czasów, w których się one kształtowały.
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Rycerz na miarę XXI wieku

Otaczający nas świat, na-
stawiony na konsumpcję oraz 
zwiększanie komfortu życia, cał-
kiem zapomina o praktykowaniu 
cnót oraz o ich wartości, zarów-
no dla naszego życia ziemskiego, 
jak i duchowego.

Zasadniczo nie lubimy rozma-
wiać o wysiłku i o rzeczach, które 
wysiłku wymagają. Wolimy przy-
jemne i lekkie tematy, lecz w tek-
ście tym poruszymy zagadnienie 
ascezy oraz pracowitości jako 
cnót jakże ważnych dla naszego 
życia duchowego.

Asceza kojarzy się z życiem 
zakonnym oraz ograniczeniami. 
W rzeczywistości asceza nie jest 
zerwaniem ze światem. Nie jest 

wyrzeczeniem się tego wszyst-
kiego, co widzą zmysły. Takie po-
strzeganie ascezy trzeba uznać za  
niepełne. 

Asceta rezygnuje ze swoich 
przyzwyczajeń, wad i na-

łogów, a nawet ze swojego spo-
sobu myślenia niepasującego do 
ideałów, które chce realizować. 

Trzeba pamiętać, że asceza  
to określone ćwiczenie, ducho-
wy trening, który temu, kto go 
podejmuje zapewnić ma osią-
gnięcie czegoś doskonalszego. 
Całkiem inaczej zaczniemy poj-
mować ascezę, gdy spojrzymy 
na nią w kontekście sportowym. 
Wytrwałość sportowca wzbudza 
w nas podziw. Owoce jego wy-
rzeczeń są przeważnie spektaku-
larne. Dlaczego więc nie zacznie-
my praktykować ascezy w naszej 
codzienności, co moglibyśmy 
uczynić poprzez przyjmowanie 
pożądanej postawy, przynajmniej 
w odniesieniu do jednej, konkret-
nej sfery naszego życia?

Bez pracy nie ma „pełnego” 
człowieka. Kto czuje niechęć do 
pracy, nie tylko się nie rozwija 
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Współczesność odeszła 
od utartego rozumie-

nia pracy jako szkoły charakteru, 
miejsca formowania się godności 
i duchowego wzrostu człowieka. 
Współczesność zmusza człowie-
ka do nabywania tego, co środ-
ki masowego przekazu promują  
jako konieczne do szczęścia, naj-
lepsze i jedynie wartościowe. 

Moda, lansowana przez 
wszechobecne media, wyznacza 
kryteria oceny i hierarchiza-
cji, decyduje o tym, jaka praca 
uznawana jest za dobrą, a jaka 
nie, które zajęcie uchodzi za od-

i utrudnia rozwój innym, ale sta-
je się też karłem pod względem 
duchowym, pomniejsza to, czym 
obdarzyła go natura. Otrzymał 
coś szczególnego, jedynego, wła-
ściwego sobie, co powinien roz-
wijać i pomnażać, by przynosić 
owoce. Kiedy człowiek nie pra-
cuje lub wstrzymuje się przed 
jakąkolwiek pracą, nawet mało 
znaczącą, powoli zaczyna czuć 
się niepotrzebny. Nikt go nie 
dostrzega, nikt nie ma prawa 
prosić go o pomoc. Ktoś taki za-
czyna tracić sens życia. Pogarsza 
się jego samopoczucie duchowe 
i psychiczne.
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powiednie, a którego trzeba uni-
kać, ponieważ wydaje się mało 
„prestiżowe”, nieodpowiednie dla 
człowieka czy wręcz uwłaczające 
mu. Odnosi się wrażenie, jakoby 
pojęcie pracy nie kojarzyło się już 
z wysiłkiem, lecz tylko z rozryw-
ką i przyjemnością. Wysiłek, trud, 
zmęczenie, pracowitość, które 
znaczą drogę do doskonałości, 
odeszły w niepamięć, stały się 
niemodne.

Duchowe doskonalenie wiąże 
się z kształtowaniem charakte-
ru, ćwiczeniem się w cnotach, 
wytrwałością w realizacji ide-

ałów, samozaparciem w obliczu 
przeciwności. To obecnie bar-
dziej aktualne niż kiedykolwiek. 
Konieczna jest również umiejęt-
ność mądrego wymagania od 
siebie, ponieważ to przez nasze 
czyny jesteśmy w głównej mierze 
świadectwem i przykładem dla 
innych.

Dla jeszcze głębszego zrozu-
mienia, jak wysiłek i praca po-
zwolą nam przetrwać w trud-
nych sytuacjach życiowych 
i zahartują ducha, przypomnij-
my sobie św. Maksymiliana jako 
wzór rycerskości:

„W kilka dni po owym ostatnim kazaniu z bloku 14, na który 
w końcu przeniesiono o. Maksymiliana, uciekł jeden z więź-
niów. W myśl przepisów obozowych, jeśli uciekł więzień, przy-
najmniej dziesięciu innych z tego samego bloku skazywano na 
karę śmierci głodowej.

Ten sposób kary rzuca światło na to, czym był naprawdę obóz 
niemiecki. To nie było tylko miejsce, gdzie zadawano śmierć 
tysiącom ludzi, ale gdzie śmierć czyniono wymyślnie okrutną. 
Czyż do kary śmierci potrzeba było, aby następowała ona wsku-
tek zagłodzenia? Czy nie wystarczała sama szybka śmierć?

Czym jest głód, więźniowie w obozie dobrze wiedzieli.
Dlatego, gdy wieczorem owego dnia stwierdzono ucieczkę 

jednego z więźniów, przerażenie ogarnęło wszystkich miesz-
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kańców 14 bloku. Tyle razy słyszeli więźniowie o strasznej 
śmierci w bunkrze głodowym, tyle razy dochodziły ich uszu 
głosy ostatecznej rozpaczy konających z głodu. Dreszcz gro-
zy przeszywał tych, co słyszeli, jak straszne sceny dzieją się 
wśród skazanych na głód aż do śmierci.

Na kogo padnie wybór? Kto pójdzie? — myśleli więźniowie 
z 14 bloku. Myślał również o. Kolbe.

I on często bywał głodny i wiedział, co znaczy głód. Słyszał 
również o rozpaczy zamęczanych w bunkrze głodowym. 
Rozmyślał nad tym, jak ciężką musi być śmierć głodowa, jak 
bardzo cierpią ludzie na nią skazani. Myślał i modlił się.

Żal mu było, że może ci nieszczęśliwi, których jutro na 
śmierć wybiorą, będą umierać w rozpaczy, że tak tragicznie 
odejdą z ziemi do Boga. Czy nie można by im jakoś pomóc? 
Myślał i tym goręcej się modlił.

Tymczasem po stwierdzeniu ucieczki wszystkie bloki przez 
trzy godziny stały na placu apelowym i czekały na wyrok 
okrutnych władz obozowych.

Wieczorem około godziny 9 rozkazano wszystkim się ro-
zejść, nie było wybierania na śmierć, za karę na razie nie dano 
tylko więźniom z bloku 14 kolacji. Jedzenie wylano.

Ciężka i niespokojna była to noc na bloku 14.
Następnego dnia wszystkie bloki udały się do swych prac, 

a tylko blok 14 pozostał na placu apelowym, stojąc tamże na 
baczność przez cały dzień.

Dzień był lipcowy, gorący i skwarny. Więźniowie słabli 
i mdleli. Tych, którzy padli, wynoszono z szeregów i rzucano 
na jedną kupę.

Do wieczora leżących było wielu. Ci zaś, co stali, mieli opuch-
nięte twarze i oczy zachodziły im mgłą z gorąca i zmęczenia, 
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Rycerz na miarę XXI wieku

jakim była fizycznie wyczerpująca postawa na baczność. Gdy 
wieczorem inne bloki wracały do obozu z pracy, blok 14 stał 
jeszcze na placu apelowym, o. Kolbe był między stojącymi, nie 
zemdlał.

Po apelu wieczornym, ze wszystkimi honorami dowódcy 
wojskowego, zbliżył się do bloku 14 potwór-kierownik obozu, 
Fritzsch.

— Ponieważ zbiegły w dniu wczorajszym więzień dotychczas 
nie został znaleziony, dziesięciu spośród was pójdzie na śmierć 
— powiedział Fritzsch.

Zapanowała głucha cisza, a tylko komendant obozu prze-
chodził wzdłuż szeregów i wybierał tych, których przeznaczył 
na śmierć.

Ojca Maksymiliana opuścił i wskazał ręką na stojącego bli-
sko w tym samym szeregu więźnia.

— Ach, jak mi żal żony i dzieci, które osierocam — powie-
dział sąsiad o. Kolbego i udał się na koniec bloku, gdzie stali już 
inni wybrani na śmierć.

Wybieranie się skończyło i jedni mieli odetchnąć z ulgą, 
a skazani pójść na śmierć, gdy spośród szeregów bloku wy-
szedł o. Kolbe i ze spokojnym spojrzeniem począł się zbliżać do 
komendanta obozu.

Nastąpiło powszechne zdziwienie.
— Czego sobie życzysz? — spytał Fritzsch przez tłumacza do 

zbliżającego się o. Maksymiliana.
— Pragnę pójść na śmierć za owego ojca rodziny — odpo-

wiedział zapytany, wskazując ręką na swego niedawnego są-
siada z szeregu.

— Jaki zawód? 
— Ksiądz katolicki.
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— Dlaczego chcesz to uczynić?
— Jestem starszy i sam, życie moje nie jest tak potrzebne, jak 

jego życie. Ma rodzinę, niech dla niej żyje. Jest potrzebniejszy 
ode mnie.

Fritzsch przyglądał się dość długo o. Maksymilianowi. 
Zastanawiał się. Czegoś podobnego w Oświęcimiu jeszcze nie 
było.

— Dobrze — wyrzucił wreszcie i kazał wystąpić dawnemu 
skazańcowi, a jego miejsce zajął o. Kolbe.

Było to rozładowanie atmosfery, uderzenie piorunu, to wy-
wołało wielki wstrząs moralny w całym obozie.

W otchłani, gdzie dotąd spychano wszystkich na dno poni-
żenia godności ludzkiej, gdzie panowała nienawiść nie tylko 
w stosunku do wrogów, ale gdzie Niemcy pomieszawszy ludzi 
uczciwych z przestępcami, rozsiali nienawiść i wśród swoich.

W obozie, gdzie wszyscy za wszelką cenę chcieli żyć, gdzie 
czynili wszystko, byle przetrwać, usłyszano zdanie: ‘Chcę iść 
na śmierć’.

Stało się coś, co naprawdę do owej chwili było nie do pomy-
ślenia w obozie.

Wszystkim blokom rozkazano rozejść się. Dokonano tego 
wśród śmiertelnej ciszy.

Czyn o. Kolbego był na ustach wszystkich więźniów. Ci, co 
byli bliżej zdarzenia i widzieli je własnymi oczyma, opowiadali 
innym. 

Stało się to, co tak często zdarzało się w życiu o. Maksymiliana: 
mówiło o nim wielu, ale nieliczni go rozumieli”.1 

1 Albert Wojtczak OFMConv, Ojciec Maksymilian Maria Kolbe, t. I, Niepokalanów 1989, 
s. 298–300.



Drodzy Rycerze, zostaliśmy powołani do armii Krzyżowców, by pod sztanda-
rem Niepokalanej prowadzić dusze do Pana Boga. Jest to wielkie wyróżnienie 
i łaska, a zarazem i wielkie zobowiązanie. Powołanie apostolskie bowiem, aby 
mogło przynosić owoce, wymaga od nas życia w świętości i czystości serca.

„Pan Bóg bowiem, jak uczy św. Jan 
od Krzyża, żąda od nas choćby naj-
mniejszego stopnia czystości duszy, 
[i żąda jej bardziej — dop. redakcji] 
niż największych dzieł, których mo-
żemy dokonać”1. Stąd też, fundamen-
talnym naszym zadaniem musi być 
życie w łasce uświęcającej i zjedno-
czeniu z Panem Bogiem. To waru-
nek konieczny powodzenia naszego 
apostolatu. W innym wypadku, całe 
nasze życie apostolskie: modlitwy, 
ofiary oraz dzieła misyjne, nie przy-
niosą duszom upragnionych nawró-
ceń i zbawienia. 

Drodzy Apostołowie Jezusa i Ma-
ryi, dbanie o czystość serca wymaga 
od nas z pewnością wiele zaparcia 
i ofiar. Niemniej jej owoce są prze-
ogromne. Po pierwsze daje ona pokój 
1 św. Jan od Krzyża, Dzieła, Kraków 1998,   
s. 102.

i radość serca. Następnie jednoczy 
nas z Panem Bogiem: „Błogosławieni 
czystego serca, albowiem oni Boga 
oglądać będą” (Mt 5, 8). 

W końcu, poprzez czystość na-
szych serc, stajemy się narzędziami 
Niepokalanej w prowadzeniu dusz 
do Pana Jezusa. Warto więc, jak wi-
dzimy, podjąć trud pracy nad sobą 
i życia w czystości. Pomoc ku temu 
znajdziemy w intymnym zjednocze-
niu z Matką Bożą. 

Ona zawsze jest blisko nas, by nas 
wspierać i prowadzić do Boga. Oddaj-
my się Jej z ufnością i pozwólmy się Jej 
prowadzić. Z Nią stawajmy codzien-
nie pod krzyżem, łącząc się z ofiarą 
Pana Jezusa, która nieustannie od-
nawia się podczas każdej Mszy św. 
Z Nią przystępujmy do Komunii św., 
by zjednoczyć się z żertwą, którą jest 
sam Pan Jezus, nasz Bóg i Zbawiciel. 

Intymność życia  
z Maryją
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„Wyrazy ludzkie nie wystarczą do 
mówienia o Niej, bo Ona niepokala-
na, cała piękna, a wyrazy nasze nie są 
wolne od niedoskonałości; ani rzeczy 
stworzone, z których ich znaczenie 
jest zaczerpnięte, nie są bez skazy. 

Mowa ludzka ma tylko dopomóc 
duszy do zbliżenia się do Niej, a Ona 
sama duszy się coraz jaśniej objawi; 
dusza w modlitwie, w częstym a ser-
decznym z Nią przestawaniu coraz 
doskonalej Ją rozumieć będzie, Jej 
Bożą niepokalanością się zachwycać 
i miłością ku Niej rozpłomieniać, aż 
do całkowitego wyniszczenia siebie. 

Nazywamy Ją Matką, ale matka 
ziemska nie jest wolna od ułomno-
ści, stąd też ustawy ludzkie zawierają 
miejsca o prawach dzieci wobec ro-
dziców; tymczasem ta Matka to Mat-
ka bez skazy, niepokalana i jakiekol-
wiek zastrzeżenie ze strony dziecka 
sprawiłoby Jej słusznie niewymowną 
przykrość i krzywdę, gdyż zawiera-
łoby przypuszczenie, że nie jest nie-
możliwy u Niej choćby cień skazy. 
Owszem, Jej oddane dziecię pragnie, 

by Ona jego używała i zużyła1, pra-
gnie się dla Niej wyniszczyć.

Nazywamy Panią, ale pojęcie to 
oddala od serca matczynego.

Zowiemy Królową, lecz i tu trzeba 
by oddać, że to Królowa serc, Królo-
wa miłości. Jej prawo — to miłość, Jej 
potęga — to miłość matczyna.

Te i podobne wyjaśnienia jednak, 
chociażby wnoszone bez końca, nie 
powiedzą jeszcze ani w części tego, 
co odczuwa dusza Jej miłością tra-
wiona. 

Ona doświadcza na sobie, że Nie-
pokalana staje się coraz bardziej jej 
pod każdym względem i zdaje sobie 
sprawę, że to dopiero początki pozna-
nia Jej i pokochania.

Bezpośrednio z Jej serca więcej za-
czerpniesz wiedzy o Niej i bardziej się 
Jej miłością rozpalisz niż ze wszyst-
kich słów ludzkich razem wziętych.”

br. Maksymilian

1 Idea bardzo droga św. Maksymilianowi, 
która mówi o poświęceniu się Maryi, jako 
Jej narzędzie (zob. Akt poświęcenia się NMP 
zredagowany przez o. Kolbego).

Niechaj to będzie programem nasze-
go życia. Nie ma innej drogi wiodą-
cej do szczęśliwości niebiańskiej oraz 
innego sposobu zdobywania dusz 
dla Trójcy Przenajświętszej. Niechaj 
poniższy tekst2 św. Maksymiliana, 
2 Fragment niedokończonej książki o. Kolbe-
go o Niepokalanej, Niepokalanów,  

zaczerpnięty z jego niedokończonej 
książki o Niepokalanej, zachęci nas 
do życia w zjednoczeniu z Maryją, 
by w ten sposób czerpać siły do ży-
cia w świętości.

5 do 20 sierpnia 1940, [w:] św. Maksymilian 
M. Kolbe, Pisma, t. II, Niepokalanów 2008, 
nr 1184a, s. 685.
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Aby zrozumieć, kim są Rycerze 
Niepokalanej oraz kim jest Pan Jezus, 
warto rozważyć podstawowe ter-
miny, takie jak ,,osoba”. Osobami są 
nie tylko członkowie M.I., nie tylko 
katolicy, ale wszyscy ludzie. Osoba-
mi są również aniołowie, są też trzy 
Osoby Boskie, chociaż jest tylko je-
den Bóg. Zwierzęta nie są osobami, 
choć współcześnie wielu aktywistów 
chciałoby je do osób zaliczyć. 

Logik i filozof Boecjusz (480–
524) zdefiniował osobę jako ,,jed-
nostkową substancję natury ro-
zumnej”. Co to oznacza? Człowiek 
jako osoba ma status bytu, który 
został stworzony na obraz i podo-
bieństwo Boga, a zatem jest zdolny 

do osiągnięcia celu swojego życia 
— zjednoczenia z Bogiem. Osoba to 
samodzielnie istniejący byt, posia-
da naturę rozumną i wolną wolę. 
Jako samodzielny byt, osoba nie jest 
częścią innego bytu, nie jest rzeczą, 
ani też ogółem bytów. 

Z tej filozofii wynika bardzo waż-
na konsekwencja: ,,Czynności na-
leżą do osobników” (actiones sunt 
suppositorum). Jak pisze ks. Fran-
ciszek Kwiatkowski: ,,Nie ręka bije, 
nie gardło śpiewa, nie rozum myśli, 
lecz dany człowiek, dany osobnik 
bije ręką, śpiewa gardłem, myśli ro-
zumem. Czynności mogą pochodzić 
bezpośrednio od jakichś narządów, 
lecz ostatecznie pochodzą od działa-

Człowiek jako osobaCzłowiek jako osoba

Fides et ratio

16

Człowiek jako osoba



jącego podmiotu, od substancjalne-
go osobnika. On też jest za te czyn-
ności odpowiedzialny.”1 Za nasze 
czyny odpowiadamy indywidualnie 
jako osoby. Wiemy, że grzech ciężki 
to ten, który popełniamy świadomie. 
Pojawia się zatem pytanie, czy świa-
domość jest tym samym, co natura 
rozumna? Otóż nie, nawet jeśli czło-
wiek utraci świadomość, np. w wy-
niku wypadku, to nie traci swojej 
ludzkiej, rozumnej natury. 

Kartezjusz, a za nim Kant i więk-
szość późniejszych niekatolickich 
filozofów zdefiniowała osobę jako 
,,substancję świadomą siebie”. Ksiądz 
Franciszek Kwiatkowski wyjaśnia, że 
taka definicja zawiera dwa poważne 
błędy. Po pierwsze, błąd filozoficzny: 
małe dzieci, umysłowo chorzy, pija-
ni, śpiący itd., nie mają świadomości 
siebie, a jednak są osobami. Po dru-
gie, błąd teologiczny: ludzka natura 
w Chrystusie jest świadoma siebie, 
ale nie jest osobą.

Aby to rozwinąć, należy zastano-
wić się przez chwilę nad szczegól-
ną osobą, jaką jest Słowo Wcielone. 
W Panu Jezusie są dwie natury i dwie 
wole (ludzka i Boska), ale tylko jedna 
Boża osoba. Jak zauważyliśmy wcze-
śniej: czynności należą do osób.

 Zatem wszystkie ludzkie działa-
nia Chrystusa są działaniami Boga 
i mają wartość czynności Boga. Dla-
tego możemy mówić, że Bóg się uro-
1 ks. F. Kwiatkowski, Filozofia wieczysta w za-
rysie, tom II, Kraków1947, ss. 49–50.

dził, że umarł na krzyżu, że Maryja 
prawdziwie jest Matką Boga.

Na ten aspekt bardzo często 
zwraca uwagę abp Marcel Lefebvre 
w swoich rozważaniach: ,,Pan Jezus 
nie jest osobą ludzką. Jest On osobą 
Boską. A więc ukazuje się naszym 
oczom Słowo Boga, wcielonego pod 
postacią dziecka. Ale czy to dziecko 
prawdziwie posiada wiedzę nieskoń-
czoną? Czy zamyka w swych rącz-
kach całe stworzenie? Czy napraw-
dę jest Stworzycielem świata? Tak, 
prawdziwie nim jest”.2

Te rozważania prowadzą nas do 
podwójnej refleksji. 

Po pierwsze, nad wielką miłością 
Boga, który dla nas stał się człowie-
kiem i umarł na krzyżu. 

Po drugie, nad odpowiedzialno-
ścią za nasze czyny. Jakie działania 
powinniśmy podjąć, aby jak najlepiej 
odpowiedzieć Bogu na Jego miłość 
i osiągnąć szczęście wieczne? Jako 
osoby mamy wolną wolę, jednak na-
sza natura jest skażona i, mimo naj-
lepszych chęci, wciąż upadamy. 

Możemy zatem zdecydować, że 
ofiarujemy naszą osobę Niepokala-
nej, aby to Ona przez nas działała 
i doprowadziła nas do zjednoczenia 
z Bogiem. Na tym polega doktryna 
św. Maksymiliana.

Anna Mandrela

2 abp M. Lefebvre, Życie duchowe, Warszawa 
2020, s. 79.
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Rycerskie historie
pisane

ręką Niepokalanej
 Historia z Polski

Jeden z Rycerzy opowiedział nam 
taką historię: 

Wszedłem do sklepu ze sprzę-
tem audio-wideo i zwróciłem się do 
sprzedawcy, aby pomógł mi w wy-
szukaniu odpowiednich produktów. 
Wtedy moje oczy spoczęły na jego 
ramieniu, na którym, po angielsku, 
wytatuowano wiadomość: „Kiedy 
nie ma już nadziei”. Aby ją „upięk-
szyć”, narysowano pentagram. 
Zwróciłem się do tego mężczyzny: 
„Kiedy nie ma już nadziei, jest Ona” 
i — wyciągając z torby Cudowny Me-
dalik — dodałem: „Jest dla ciebie”.

Wtedy dwóch jego kolegów do-
łączyło do naszej rozmowy, a jeden 
z nich, wskazując palcem na tatuaż, 
zapytał: „Co to znaczy?” Drugi z nich 
odpowiedział: „To diabeł!” I obaj 
szybko oddalili się w głąb sklepu.

Sprzedawca, który do tej pory nic 
nie mówił, poczerwieniał niczym 
piwonia. Dlatego ze współczuciem 

powiedziałem mu: „To prawda, ten 
pentagram odnosi się do diabła, ale 
musisz wiedzieć, że masz Matkę, 
która może wszystko! Maryja jest 
naprawdę Twoją Matką i to do Niej 
musimy się zwracać, gdy już nie ma 
nadziei...”. Potem kontynuowaliśmy 
rozmowę związaną z moimi zakupa-
mi sprzętu audiowizualnego.

Gdy dotarłem do kasy, jeden z po-
przednich sprzedawców chwycił Cu-
downy Medalik i pokazał go swoim 
kolegom, mówiąc im, żeby spojrzeli. 
Patrzyli zdziwieni, a w ich oczach 
można było odczytać pragnienie po-
siadania medalika. Wyjąłem z kie-
szeni kilka medalików i przekazałem 
je wszystkim sprzedawcom wokół 
mnie, wyjaśniając przy tym, kim jest 
postać przedstawiona na medaliku. 
A kiedy wyszedłem ze sklepu, Nie-
pokalana mogła już działać na tym 
nowym terytorium.

Warszawa, luty 2021



Służba i praca  
bez względu na okoliczności
Służba i praca dla Niepokalanej nie jest pracą etatową. Nie należy więc my-

śleć o niej w kategoriach ośmiogodzinnej aktywności, ani wtłaczać w innego 
rodzaju sztywne ramy. To samo tyczy się pracy nad sobą, czy też kształtowa-
nia poczucia obowiązku i systematyczności.

Obecna sytuacja na świecie spra-
wia, iż ludzie zaczynają dzielić się na 
dwie grupy: tych stale czekających na 
powrót do tego, co było kiedyś, oraz 
tych podejmujących pracę, stawiają-
cych czoła wyzwaniom, bez względu 
na zaistniałe okoliczności.

Kiedy pomyślimy sobie o naszych 
przodkach, w życie których wdziera-
ły się o wiele większe tragedie, takie 
jak chociażby krwawe piętno II wojny 
światowej, zaczynamy zastanawiać 
się, w jaki sposób radzili sobie oni 
z wojenną codziennością. Nie znali jej 
końca, a z pewnością nie przypusz-
czali, ile długich lat przyjdzie im żyć 
w niewoli. Być może myśleli w duchu: 
„Jeszcze rok lub dwa i skończy się to 
szaleństwo. Świat się o nas upomni, 
a tymczasem, byleby to wszystko ja-
koś przeczekać!”.

A dziś? Jak myśli współczesny czło-
wiek? Pomimo że tłem dla naszych 
czasów nie jest brutalna wojna, „staty-
stycznym zjadaczem chleba” targają te 

same instynkty, te same mechanizmy 
nim sterują. „Oby tylko to wszystko 
jakoś przeczekać! Zapaść jak niedź-
wiedź w sen zimowy i obudzić się, gdy 
stopnieje wszystek złowrogi śnieg”.

Tymczasem warto wybudzać leni-
wą naturę z tego marazmu, sięgając 
w tym celu po wartościowe przykłady 
zwykłych ludzi, którzy również  spę-
dzali swoje lata na ziemi w trudnych 
czasach. Taką postacią jest na przy-
kład ks. Stefan Wincenty Frelichow-
ski. Patron harcerzy polskich, kapłan, 
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urodzony w 1913 roku w Chełmży, 
któremu przyszło żyć pod okupacją 
niemiecką. Cóż takiego nadzwyczaj-
nego przeżył czy czego dokonał?

Po wybuchu II wojny światowej 
został aresztowany za działalność 
w harcerstwie. Trafił do obozów kon-
centracyjnych w Stutthofie i Sachsen-
hausen, a potem do Dachau. Warunki 
tam panujące były nieludzkie. Hitle-
rowcy względem trafiającego tam 
duchowieństwa stosowali wyjątkowe 
okrucieństwo. Ksiądz Frelichowski 
miał zaledwie 27 lat, kiedy okolicz-
ności wymogły na nim opowiedzenie 
się, do której grupy ludzi chce przy-
należeć: tych biernie czekających na 
koniec, czy tych czynnie służących.

Pomimo napotykanych trudno-
ści, z narażeniem życia, nadal peł-
nił służbę kapłańską, odprawiał 
potajemnie Msze święte, udzielał 
sakramentów, komunii św., oraz 
spowiadał. Na przełomie 1944 i 1945 
roku, w obozie, w którym przeby-
wał, zaczął rozprzestrzeniać się ty-

fus. Wybuch epidemii nie 
miał żadnego wpływu na 
jego służbę. Ksiądz Freli-
chowski zaangażował się 
w pomoc chorym oraz 
zachęcił do tego samego 
wielu innych kapłanów. 
Swą postawą reprezen-
tował najwyższy poziom 
oddania oraz służby in-
nym. Na skutek udzie-
lanej współwięźniom 

pomocy, zaraził się tyfusem plami-
stym. Zmarł 23 lutego 1945 roku.

Okoliczności, w jakich się znaj-
dujemy, nie powinny być przez nas 
traktowane jako centralny punkt 
naszego życia, a jedynie przyjmowa-
ne jako jego tło. Idąc za przykładem 
ks. Frelichowskiego, zastanówmy się, 
czy właściwie interpretujemy sens 
aktualnego położenia. Czy nie zanie-
dbujemy naszych obowiązków wzglę-
dem Pana Boga, względem bliźniego, 
względem własnej duszy, szukając 
usprawiedliwienia w zaistniałych 
okolicznościach? Czy przypadkiem 
nie zapadliśmy w sen zimowy, w na-
dziei, że ktoś przyjdzie i prędzej czy 
później nas z niego wybudzi?

Zadając więc ponownie pytanie: 
cóż takiego nadzwyczajnego prze-
żył czy też czego dokonał ks. Stefan 
Wincenty Frelichowski, znajdujemy 
banalnie prostą odpowiedź: nie we-
getował, a zwyczajnie żył dla Boga 
i bliźnich!

(KG)
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Nie minęło dużo czasu, a tu nie-
spodziewanie dowiedziałam się, 
że i u drugiego brata są problemy 
rodzinne. Tym razem trudność 
polegała na tym, że jego dorasta-
jący 16-letni syn miał do swoich 
rodziców wiele pretensji, zarzutów 
i był wobec nich bardzo szorstki. 
Miałam okazję obserwować bra-
tanka podczas tegorocznych wa-
kacji, które spędzał u nas. Wielkim 
autorytetem stał się dla niego mój 
mąż oraz teść. Syn mojego brata 
był uczynny, chętnie garnął się do 
każdej pracy. 

Tymczasem dowiedziałam się 
od siostry, że we własnym domu 
zachowywał się inaczej i brzydko 
wyrażał się o rodzicach. Przeżyłam 

prawdziwy wstrząs. Po raz kolejny 
zamówiłam Mszę trydencką w in-
tencji drugiego brata i jego rodziny 
oraz poprosiłam wszystkich, po-
dobnie jak poprzednio, o rozpoczę-
cie nowenny pompejańskiej oraz 
modlitwę do ojca Wenantego. Tak-
że w tym przypadku zachęcałam 
do noszenia Cudownego Medalika. 
Mój bratanek nie rozstaje się z me-
dalikiem, który podarowałam mu 
na zakończenie wakacji. Bratowa 
także nosi swój medalik.

Jestem przekonana, że poprawa 
sytuacji nastąpiła dzięki obecności 
Cudownych Medalików pod da-
chem opisanych rodzin, pomimo 
tego, że nie wszyscy ich członko-
wie od razu zaczęli je nosić!

Mój rycerski 
apostolat (cz. II)

Publikujemy kolejną część świadectwa dotyczącego apostola-
tu prowadzonego przez jednego z Rycerzy. Część pierwsza uka-
zała się w poprzednim numerze „Triumfu Niepokalanej”.
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Iskierki z Polski

Apostolat w DPS
W tym samym czasie w pobli-

skim Domu Pomocy Społecznej, 
w którym pracowałam jeszcze kilka 
lat temu, wybuchła tzw. epidemia. 
Sytuacja była o tyle dramatyczna, 
że część pracowników została za-
mknięta wraz z podopiecznymi na 
terenie DPS-u, a część poddana była 
izolacji w domach. Trwało to kil-
ka tygodni. Ogromnie wszystkim 
współczułam, dlatego razem z cór-
kami otaczałyśmy personel oraz 

mieszkańców ośrodka serdeczną 
modlitwą różańcową. Przekazałam 
do DPS-u Cudowne Medaliki wraz 
z ulotkami i broszurkami. Kilku 
koleżankom podałam te materiały 
jeszcze przed zamknięciem DPS-u, 
gdyż od dłuższego czasu nad pla-
cówką „wisiała” groźba kwaran-
tanny.

Muszę szczerze przyznać, że 
paradoksalnie tzw. pandemia uła-
twiła mi rozdawanie medalików 
i ulotek, gdyż za każdym razem 
informowałam, że medaliki chro-
nią przed epidemią. Wcześniej na 
pewno miałabym pewne opory, by 
rozdawać medaliki, wstydziłabym 
się to czynić. Teraz wiem, że nie-
którzy pracownicy DPS-u noszą 
medaliki.

Apostolat wśród znajomych
Cały czas przed oczami sta-

wały mi kolejne dusze, którym 
pragnęłam ofiarować Cudowne 
Medaliki. Wypracowałam pew-
ną strategię i metodę. Staram się 
obdarowywać medalikami całe 
rodziny moich znajomych. Wkła-
dam do koperty wszystkie foldery 
tematyczne oraz broszurki, które 
posiadam w danej chwili, wraz 
z medalikami. Gdy przesyłam je 
pocztą, piszę krótki list z prostymi 
wyjaśnieniami, kładąc nacisk na 
to, że medaliki są już poświęcone, 
że najwięcej łask przynosi nosze-
nie ich na szyi, o co prosiła sama 
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Niepokalana i św. Maksymilian 
Kolbe. Na zakończenie proszę, aby 
ten podarunek nikogo nie uraził. 
Modlę się do Niepokalanej w in-
tencji osoby, której ofiarowuję me-
dalik i publikacje M.I., odmawiając 
akt strzelisty „O Maryjo bez grze-
chu poczęta…”.

Wciąż pojawiają się rozmaite 
okazje i okoliczności, w jakich 
ofiarowuję bliźnim Cudowne 
Medaliki. Moje córki przekazu-
ją je swoim koleżankom z okazji 
18. urodzin. Ja sama podarowałam 
medaliki  pracownikom Ośrod-
ka Zdrowia, fryzjerce, sąsiadom, 
znajomym bliższym i dalszym. 
Czasem dołączam je do prezentu 

pierwszokomunijnego, urodzino-
wego, imieninowego czy jubile-
uszowego. Medalik podarowałam 
też proboszczowi z okazji imienin, 
a także  kilku innym kapłanom. 
Mimo to długa jest lista osób, do 
których Cudowny Medalik jeszcze 
nie dotarł.

Zależy mi na tym, aby podaro-
wać jak najwięcej medalików, fol-
derów, ponieważ są one niezwykle 
wartościowe.

Wszystko dla Niepokalanej, 
aby ratować dla Niej jak najwię-
cej dusz, aby Ją poznały i poko-
chały.

Katarzyna
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80. rocznica śmierci o. Maksymiliana

Ważne daty
w życiu

św. Maksymiliana
Rok 2021 ma wyjątkowe znaczenie dla M.I., gdyż 80 lat 

temu zaszły istotne dla Rycerzy wydarzenia.

1. Aresztowanie św. Maksymi-
liana 17 lutego 1941 roku i uwięzie-
nie go na Pawiaku.

Niemcy zaaresztowali ojca Kol-
bego wraz z czterema współbraćmi 
w dniu, w którym przypada w ka-
lendarzu liturgicznym wspomnie-
nie ucieczki św. Rodziny do Egiptu. 
Dla św. Maksymiliana był to waż-
ny miesiąc — miesiąc Niepokalanej 
z Lourdes, którą czcił w sposób 
szczególny, odmawiając ze współ-

braćmi nowennę, kończącą się 11 
lutego. W tym dniu Kościół wspo-
mina pierwsze objawienie Matki 
Bożej w Lourdes.

2. Wywiezienie ojca Kolbego 
z Pawiaka do obozu w Auschwitz 
28 maja 1941 roku. Znowu trudne 
doświadczenia dokonały się w mie-
siącu maryjnym, który św. Maksy-
milian celebrował z niezwykłą po-
bożnością.
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Istnieje kilka wspomnień 
współwięźniów z okresu pobytu 
św. Maksymiliana w obozie kon-
centracyjnym. Poniżej przytaczamy 
kilka z nich:

— świadectwo Wilhelma Żela-
znego,

— świadectwo Henryka Sienkie-
wicza,

— świadectwo ks. Konrada 
Szwedy.

3. Śmierć ojca Kolbego w bun-
krze głodowym 14 sierpnia 1941 r. 

Doszło do niej również w miesiącu 
maryjnym. 

Święty Maksymilian pragnął 
umrzeć w święto poświęcone Ma-
ryi. Jak wiadomo, został uśmierco-
ny zastrzykiem z fenolu w wigilię 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. 

Nie wiemy dokładnie, co działo 
się w bunkrze, ale istnieje kilka 
świadectw współwięźniów pra-
cujących w bloku śmierci. Poniżej 
publikujemy wypowiedź Brunona 
Borgowca.

Zachęcamy wszystkich Rycerzy do podjęcia nowenny ku czci 
św. Maksymiliana w dniach od 5 do 13 sierpnia

Modlitwa do św. Maksymiliana Kolbego
O Boże, Ty napełniłeś serce Twego sługi, św. Maksymi-

liana Marię, gorliwością o zbawienie dusz, miłością bliź-
niego oraz żarliwym nabożeństwem do Niepokalanej. 

Udziel nam, za jego wstawiennictwem, łaski działania 
dla chwały Bożej i zbawienia dusz oraz upodabniania się 
coraz bardziej, aż do śmierci, do Twego Syna, Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Tobą w jedności 
Ducha Świętego, przez wieki wieków.

 Amen.
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Przebywając w obozie, straci-
łem chęć do życia i zacząłem nawet 
myśleć o popełnieniu samobójstwa 
poprzez rzucenie się na druty. Kole-
ga, widząc mnie w tym stanie, po-
stanowił mi pomóc i to on właśnie 
skontaktował mnie z ojcem Maksy-
milianem.

Spotkaliśmy się w obozowej alej-
ce między blokiem 3. a 11., gdzie pod 
pozorem dozwolonych przez Niem-
ców wieczornych spacerów, księża 
spowiadali współwięźniów. Nie była 
to taka spowiedź, jak w kościele, ale, 
podobnie do tej odbywanej w kon-
fesjonale, przebiegała w formie dia-
logu. Miała ona ważne znaczenie — 
podtrzymywała więźniów na duchu. 
Podczas tej rozmowy — spowiedzi, 

ojciec Maksymilian przekonywał 
mnie o tym, że nie powinienem 
się poddawać. Na zakończenie, wi-
dząc, że nie jestem jeszcze dość sil-
ny i przekonany do jego słów, wyjął 
z kieszonki ukrytej w pasiaku ró-
żaniec i powiedział: "Przeżegnaj się, 
pomódl się, a jak będziesz uważał, 
że już przyszedłeś do siebie, to mi 
go oddaj, żebym mógł go dać komuś 
innemu". 

Różaniec był poszarpany, powią-
zany nitkami z habitu ojca Kolbego. 
Jak wyjaśnił mi, różaniec nosił na 
sobie ślady zniszczeń, których do-
konał, jeszcze w czasie pobytu ojca 
Maksymiliana na Pawiaku przesłu-
chujący go gestapowiec. Kiedy za-
uważył ojca Kolbego modlącego się 

na różańcu w swej 
celi, zażądał, aby 
podeptał on swój ró-
żaniec. Ojciec Mak-
symilian tego nie 
zrobił, mówiąc, że 
ksiądz nie może tak 
traktować różańca. 
Wtedy gestapowiec 
sam, z wielką zacie-
kłością, zaczął pro-
fanować różaniec: 
bił nim więźnia, 

Świadectwo Wilhelma Żelaznego
(nr obozowy 1126)
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rzucał na posadzkę i deptał, doma-
gając się, by ojciec Kolbe wyrzekł się 
swego szacunku dla różańca. Wtedy 
zgniecione lub uszkodzone zostały 
niektóre paciorki, a cały różaniec 
w wielu miejscach był porozrywany. 
Po wyjściu gestapowca, ojciec Mak-
symilian bardzo starannie pozbierał 
z podłogi wszystkie części różańca 
i schował je w woreczku, przyszy-
tym wewnątrz rękawa. Przy użyciu 
nitek z własnego habitu, prowizo-
rycznie zreperował różaniec, zastę-
pując nitką brakujące paciorki. Tak 
przywiózł go do obozu w Auschwitz. 

W woreczku przyszytym pod pa-
chą — wewnątrz obozowego pasiaka 

— ojciec Maksymilian nosił różaniec 
także w Oświęcimiu, aż do chwili, 
w której, na zakończenie naszej roz-
mowy, zostawił go w moich rękach. 
Różaniec ten bardzo mi pomógł 
w powrocie do duchowej równowa-
gi. Odczuwałem wdzięczność wobec 
ojca Maksymiliana, a także mojego 
sąsiada za to, że za-
opiekowali się mną i 
wsparli mnie w trud-
nych chwilach. Kiedy 
byłem już gotów, by 
zwrócić różaniec, nad-
szedł dzień apelu, pod-
czas którego, zamiast 
Franciszka Gajownicz-
ka, na śmierć poszedł 
ojciec Kolbe. Przez na-
stępne dni wprawdzie 
żył jeszcze, ale do celi 

w bloku śmierci nie udało się już ni-
czego przekazać. Nie zdążyłem więc 
oddać różańca i w ten sposób po-
został on u mnie. Miałem go odtąd 
przy sobie przez cały czas.

(...)
Przez wiele następnych lat, 

zwłaszcza w okresie stalinowskim, 
ja i moja rodzina doświadczaliśmy 
rozmaitych przykrości: wyrzuco-
no mnie z pracy i szykanowano na 
wiele różnych sposobów. Wtedy nie 
mówiłem nikomu, jaką wartość po-
siada przechowywany przeze mnie 
różaniec, nawet żona długo nie wie-
działa o jego pochodzeniu. Wiele 
razy w czasie wojny i po niej modli-
twa, odmawiana na tym różańcu, 
pozwalała mi przetrwać trudne ży-
ciowe doświadczenia.

Wilhelm Żelazny zmarł w latach 
dziewięćdziesiątych w Polsce.

Różaniec św. Maksymiliana
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Po aresztowaniu w dniu 4 kwiet-
nia 1940 roku i przesłuchaniu przez 
Gestapo w al. Szucha w Warszawie, 
pierwszym transportem z Warsza-
wy, 15 sierpnia 1940 roku, zostałem 
przewieziony do Oświęcimia. Przy-
dzielono mnie do bloku 27. Blok ten 
był podzielony na izby. Skierowa-
no mnie do izby, nazywanej przez 
Niemców Schweinerische Pfaffen 
(niem. świńskie klechy) i tu po-
znałem Numer 16670, którym był — 
o ile można się tak wyrazić — ojciec 
Maksymilian Kolbe. Znałem go już 
z opowiadania, z czasów szkolnych. 
Mówili mi o nim koledzy oraz ich 
rodzice. Uczęszczałem wtedy do 
szkoły handlowej w Sochaczewie 
(dojeżdżałem tam z Warszawy) 
i widziałem, jak budowano Niepo-
kalanów.

W Oświęcimiu poznałem bliżej 
ojca Kolbego. Tu nawiązała się nasza 
bliższa znajomość i wielka brater-
ska miłość, która towarzyszyła nam 
w dalszych przeżyciach obozowych. 
Żyliśmy w jednej izbie i spaliśmy 
obok siebie na podłodze. Przypomi-
nam sobie pierwszą noc w obozie. 
Słyszę: ojciec Maksymilian modli się. 
Zwróciłem się do niego i poprosiłem, 
żeby spał, gdyż był wycieńczony po-

Świadectwo Henryka Sienkiewicza
(nr obozowy 2714)

bytem na Pawiaku oraz transpor-
tem. Ojciec Maksymilian odpowie-
dział mi: „Śpij dziecko, gdyż czeka 
cię ciężka praca i musisz wypocząć, 
a ja już stary; będę się za was modlił. 
Ja tu przybyłem dzielić z wami nie-
dolę obozową.”

Ojciec Maksymilian został przy-
dzielony do komanda specjalnego 
dla księży i żydów. Pewnego dnia 
pchał taczkę ze żwirem, naładowa-
ną aż po brzegi. Widząc mękę ponad 
ludzkie siły, podszedłem wtedy do 
niego i poprosiłem, aby zamienił się 
ze mną. Kapo zauważył, że rozma-
wiamy, dostaliśmy za to po dziesięć 
kijów. Wtedy ojciec Maksymilian 
powiedział do mnie: „Heniu, to co 
cierpimy, to wszystko dla Niepoka-
lanej. Niech barbarzyńcy widzą, że 
jesteśmy wyznawcami Niepokala-
nej.” To mnie podniosło na duchu 
i pozwoliło znosić dalsze przeżycia 
w obozie.

W czerwcu 1941 roku ojciec 
Maksymilian został przydzielony 
do komanda Babice, w którym był 
słynny bandyta Krott, znany w ca-
łym obozie ze swych okrutnych 
wyczynów. Pewnego dnia widzę, 
jak komando Babice wraca i niesie 
ofiary krwawego Krotta, a wśród 
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nich ojca Maksymiliana. Widzia-
łem, jak na apelu nie stał on już 
na swych nogach, lecz leżał, dawał 
jednak jeszcze oznaki życia. Po ape-
lu odprowadzono go na rewir (był 
to szpital obozowy).

Od współtowarzyszy z rewiru 
dowiedziałem się, co mówią o ojcu 
Maksymilianie. Koledzy powiedzie-
li mi, że jest między nimi zakonnik, 
który spowiada, modli się całymi 
godzinami, i że nawet oddaje im 
swoje skromne porcje, czym zdobył 
serca wszystkich chorych. Udało 
mi się wejść na rewir i porozma-
wiać z ojcem Maksymilianem. Pro-
siłem go, żeby dbał o swoje zdrowie. 
Powiedział mi, że jest bardzo za-
dowolony, że Niepokalana zezwo-
liła mu tu być oraz zdobywać dla 
Niej serca ludzi, którzy znajdują się 
w trudnych warunkach i potrzebu-
ją pocieszenia.

Pracując w komandzie Bunawerk, 
miałem styczność z ludźmi pozosta-
jącymi na wolności. Dostałem swe-
go czasu 400 marek i 30 medalików, 
przyniosłem je do obozu i oddałem 
ojcu Maksymilianowi, który meda-
liki pobłogosławił i porozdawał mię-
dzy nas (jeden z nich mam do chwili 
obecnej).

Następnym razem przyniosłem 
komunikanty, które dostałem od 
pracownika cywilnego. Ojciec Kol-
be niezmiernie się ucieszył, gdyż 
na rewirze były bardzo potrzebne. 
Z tej radości aż mnie mocno uści-

skał. Odczuwałem zadowolenie, że 
mogłem sprawić taką wielką radość 
ojcu Maksymilianowi.

Pracując w tym komandzie, 
mieliśmy możność organizowania 
żywności od osób cywilnych, które 
były nam bardzo przychylne, lecz 
przyniesienie jedzenia do obozu 
wiązało się z dużym ryzykiem, gro-
ziło nawet śmiercią. Ojcu Maksy-
milianowi opowiadałem, że boję 
się dostarczać żywność dla kolegów 
ze względu na niebezpieczeństwo 
z tego wynikające. Wtedy powie-
dział mi: „Oddaj się w opiekę Nie-
pokalanej, a ja będę gorąco modlić 
się i Ona ci pomoże”. Natchniony 
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ufnością do Niepokalanej, zaczą-
łem szmuglować do obozu jedze-
nie, zawsze unikając nieszczęścia. 
Pewnego razu niosę w spodniach 
dwukilogramowy bochenek chle-
ba, a w zawiązanych nogawkach po 
jednym kilogramie słoniny. W bra-
mie obozu — rewizja (ci, którzy 
przeżyli obóz, wiedzą, co oznaczała 
rewizja w bramie). Po obmacaniu 
przez SS-mana, przepuszczono 
mnie przez bramę obozową. Opo-
wiedziałem o całym zajściu ojcu 
Maksymilianowi, który wówczas 
powiedział mi: „Ufaj Niepokalanej, 
a Ona niejeden raz okaże łaskę”.

Po wyjściu ze szpitala, ojciec 
Maksymilian zostaje przydzielony 
do bloku 14. Pracuje przy obieraniu 
kartofli i tu także zdobywa serca 
współtowarzyszy niedoli. Wszyscy 
garną się do niego. Staje się popu-

larny w obozie, każdy zwraca się do 
niego, idzie po radę i pocieszenie. 
Ma w sobie coś  przyciągającego, coś 
nadludzkiego w tym człowieku się 
znajduje.

Przypominam sobie, jak pewnej 
lipcowej niedzieli po południu, ze-
szło się nas kilku więźniów, a mię-
dzy nami był ojciec Kolbe. Od-
mawialiśmy litanię, potem ojciec 
Maksymilian wygłosił kazanie. Sło-
wa jego płynęły jak z ust najlepsze-
go kaznodziei. Tak nas podniósł na 
duchu, że nie przeczuwaliśmy, iż to 
było ostatnie jego kazanie. Za kilka 
dni został skazany na męczeńską 
śmierć. (...)

Widziałem, jak niemiecki oficer 
kazał wrócić Franciszkowi Gajow-
niczkowi na swój blok, a jego miej-
sce w celi śmierci zajął ojciec Mak-
symilian.
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Byłem wówczas pielęgniarzem 
na oddziale infekcyjnym. Kiedy do-
wiedziałem się, że ojciec Kolbe jest 
w szpitalu, natychmiast poszedłem 
go odwiedzić. Był przytomny. Twarz 
pokryta sińcami, oczy mętne, wyso-
ka gorączka paliła organizm do tego 
stopnia, że sztywny język z trudno-
ścią mógł się poruszać, a głos za-
mierał w krtani. (...) Po kilku dniach 
przenoszą ojca Kolbego na oddział 
infekcyjny i umieszczają w sali po-
dejrzanych o tyfus plamisty. Otrzy-
mał łóżko obok głównych drzwi 
wejściowych. Każdego wynoszone-
go nieboszczyka błogosławi i udziela 
sub conditione absolucji.

W izbie chorych roztacza swą 
duszpasterską opiekę nad niedo-
magającymi i cierpiącymi współ-
braćmi. Często opowiada, czerpiąc  
z bogatego skarbca swych przeżyć 
różne epizody, słucha spowiedzi, 
prowadzi wspólne modlitwy, pod-
nosi na duchu, wygłasza konfe-
rencje o Matce Najświętszej Nie-
pokalanej, którą kochał z dziecięcą 
prostotą. Pod osłoną nocy przycho-
dzili do niego skołatani cierpienia-
mi więźniowie, prosząc o spowiedź 
świętą i słowa pociechy.

Świadectwo ks. Konrada Szwedy
(więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz od 18 grudnia 

1940 roku do 3 czerwca 1942 roku)

Kiedy po całodziennej pracy przy-
chodziłem do niego, przytulał mnie 
jak matka swe dziecko, podnosił na 
duchu, wskazując na niedościgły 
wzór Niepokalanej. „Ona jest praw-
dziwą Pocieszycielką strapionych, 
wszystkich wysłuchuje, wszystkim 
pomaga”. Odchodziłem zawsze jakoś 
dziwnie uspokojony i pokrzepiony.

Niekiedy przynosiłem mu kubek 
zaoszczędzonej herbaty. Jak bardzo 
się zdziwiłem, kiedy nie chciał go 
przyjąć, tłumacząc: „Dlaczego mam 
robić wyjątek? Inni też nie mają”. 
Każdym kubkiem herbaty, najmniej-
szą odrobiną, nawet skórką cytryny, 
dzielił się z innymi. Nie znosił wyróż-
niania. Stał się popularnym w naszej 
izbie i wszyscy „Ojczulkiem” go na-
zywali.

Ponieważ szpital obozowy był 
przepełniony, ojca Kolbego przenie-
siono na blok dla inwalidów, gdzie 
otrzymywał połowę normalnej racji 
żywnościowej. Z tego bloku, po pew-
nym czasie, przeniesiono go na blok 
14., z którego później uciekł jeden 
z więźniów.

Rycerz Niepokalanej, 
grudzień 1945 rok
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80. rocznica śmierci o. Maksymiliana

Byłem więźniem obozu koncen-
tracyjnego w Oświęcimiu i mu-
siałem czyścić cele śmierci, w tym 
i również bunkier ojca Maksymi-
liana Kolbego, franciszkanina. (...) 
Pełniłem wówczas funkcję pisarza 
i tłumacza we wspomnianym bun-
krze.

Wobec nadzwyczajnego zacho-
wania się ojca Maksymiliana w ob-
liczu śmierci, którym wzbudził 
podziw również u SS-manów, przy-
pominam sobie ostatnie dni życia 
tego szlachetnego człowieka z całą 
dokładnością.

Blok 13. (blok śmierci — przyp. 
red.), położony na prawym końcu 
obozu, był ogrodzony 6-metrowym 
murem. W podziemiach mieści-
ły się cele — niektóre z nich miały 
małe okienka, w których znajdowa-
ły się prycze, inne zaś nie posiadały 
ani okna ani pryczy i były zupełnie 
ciemne. Do jednej z takich cel, w lip-
cu 1941 roku, po odbytym apelu wie-
czornym, przyprowadzono 10 więź-
niów z bloku nr 14.

Przed blokiem kazano im się 
najpierw rozebrać do naga, a na-
stępnie wpychano biedne ofiary 
do ciemnic, w których było już ok. 
20 nieszczęśników z poprzedniej 

Świadectwo Brunona Borgowca
(nr obozowy 1192)

ucieczki. Od tego dnia nie otrzy-
mali już oni żadnej strawy. Z celi, 
w której znajdowali się ci biedacy, 
codziennie dochodziły dźwięki gło-
śno odprawianych modlitw, m.in. 
różańca św., dobiegał także śpiew. 
Do tych modlitw i pieśni przyłą-
czali się też więźniowie z sąsied-
nich cel. W chwilach nieobecności 
SS-manów na bloku, chodziłem do 
bunkra, aby porozmawiać i pocie-
szyć kolegów. 

Gorące modlitwy i pieśni, kie-
rowane przez nieszczęśliwych 
do Matki Najświętszej, rozlegały 
się po wszystkich gankach bun-
kra. Miałem wrażenie, że jestem 
w kościele. Przepowiadał ojciec 
Maksymilian Kolbe, a następnie 
chórem odpowiadali więźniowie. 
Niejednokrotnie byli tak zatopieni 
w modlitwie, iż nie słyszeli nawet, 
że do bunkra zeszli przeprowadza-
jący inspekcję SS-mani, i dopiero 
na ich krzyki głosy modlitwy mil-
kły. (...)

Śp. ojciec Maksymilian Kolbe 
trzymał się dzielnie, nie prosił o nic 
i nie narzekał, dodawał otuchy in-
nym. Wobec tego, iż więźniowie 
byli bardzo osłabieni, modlitwy od-
bywały się już teraz tylko szeptem. 
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Podczas każdej inspekcji, gdy już 
prawie wszyscy inni leżeli na po-
sadzce, ojca Kolbego widziano, jak, 
stojąc lub klęcząc w środku, z po-
godnym wzrokiem wpatrywał się 
w przybyszów. 

SS-mani, znali jego poświęce-
nie, jak również wiedzieli, iż wszy-
scy znajdujący się z nim w tej celi 
umierają niewinnie, toteż odczu-
wając szacunek wobec ojca Kolbego, 
mówili między sobą: Der Pfarrer 
dort ist doch ein ganz anständiger 
Mensch. So einen haben wir hier 
noch nicht gehabt (Ten proboszcz 
tam jest całkiem przyzwoitym czło-
wiekiem. Takiego jeszcze tutaj nie 
mieliśmy).

Tak upłynęły dwa tygodnie. 
Po trzech tygodniach pozostało 
jeszcze tylko czterech więźniów, 
wśród nich także ojciec Maksymi-
lian Kolbe.

Pewnego dnia SS-mani przypro-
wadzili kierownika izby chorych, 
Niemca, przestępcę kryminalnego, 
nazwiskiem Bock, który każdemu 
więźniowi po kolei dawał zastrzyk 
z kwasu karbolowego w żyłę lewej 
ręki. 

Ojciec Maksymilian Kolbe, z mo-
dlitwą na ustach, sam podał ramię 
katowi. Nie mogąc się temu przy-
glądać, pod pretekstem, iż mam 
do wykonania pracę w kancelarii, 
wyszedłem z tego miejsca. Zaraz 
po wyjściu SS-manów z katem, po-

Bunkier, w którym o. Maksymilian 
został zabity zastrzykiem z fenolu

wróciłem do celi, w której znalazłem 
ojca Maksymiliana w pozycji siedzą-
cej, opartego o tylną ścianę, z ocza-
mi otwartymi, i głową  pochyloną 
na bok. Jego pogodna, czysta twarz 
promieniała.

Ciało bohatera przeniosłem, 
z pomocą fryzjera blokowego Chle-
bika z Karwiny, do umywalni. Tam 
złożone zostało do skrzyni i od-
transportowane do kostnicy wię-
ziennej.
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Iskierki z Polski

Nowe kaplice — nowe kąciki M.I.

W kilku miastach Polski zmieni-
ły lokalizację kaplice. Teraz wierni 
z Łodzi, Nowego Sącza oraz Wrocła-
wia mogą uczestniczyć w Mszach św. 
odprawianych w bardziej przestron-
nych miejscach.

Zmiana miejsca kaplicy wiąże się 
także ze zmianą lokalizacji i wyglą-
du kącika M.I.

Publikujemy zdjęcia z kaplicy we 
Wrocławiu (na zdjęciu obok oraz 
w Nowym Sączu (poniżej dwa zdję-
cia).
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Rekolekcje i 38 nowych Rycerzy we Wrocławiu

W dniach 13 i 14 marca 2021 roku 
we Wrocławiu, w kaplicy pw. św. Ja-
dwigi Śląskiej, ks. Karol Steh- 
lin wygłosił rekolekcje wielkopost-
ne. Ich tematem było „Prawdziwe 
nabożeństwo do Najświętszej Maryi 
Panny”.

Na wstępie Ksiądz przedstawił 
rolę Niepokalanej: od wieków wy-
brana przez Boga na Matkę Słowa 
Wcielonego, z woli swego Syna pod 
Krzyżem stała się Matką naszą, któ-
ra miłuje każde swoje dziecko miło-
ścią większą, niż miłość wszystkich 
kochających matek razem wziętych 
do jednego dziecka.

Wykłady poświęcone były trzem 
najważniejszym aspektom prawi-
dłowej relacji człowieka do Naj-
świętszej Maryi Panny jako: dziecka 
do Matki, niewolnika i sługi do Kró-
lowej i rycerza do Hetmanki.

Nauka zawierała wskazówki co 
do praktykowania prawdziwego 
nabożeństwa do Najświętszej Maryi 
Panny. Aby je podjąć, potrzebna jest: 
z naszej strony bezgraniczna dzie-
cięca ufność i synowskie oddanie, 
święta niewola i poddaństwo wobec 
Matki Bożej oraz postrzeganie siebie 
jako narzędzia w Jej niepokalanych 
rękach, które ma służyć pomocą 
Maryi. 

Owo prawdziwe nabożeństwo 
znajdować ma swój wyraz w odda-
waniu czci Jej Niepokalanemu Ser-

cu, odmawianiu różańca św., aktów 
strzelistych, wiernym wykonywa-
niu obowiązków stanu, pokornym 
przyjmowaniu cierpienia i podejmo-
waniu ofiar.

Na koniec ks. Karol podkreślił, że 
istotą prawdziwego nabożeństwa do 
Najświętszej Maryi Panny jest akt 
woli: „ja chcę!” oraz hojna służba 
Matce Bożej.

Na zakończenie rekolekcji w sze-
regi Rycerstwa Niepokalanej zostało 
przyjętych 38 nowych Rycerzy. 

Rycerz z Wrocławia
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Centrum św. Kingi i nowi Rycerze w Nowym Sączu

Dzięki Bożej dobroci oraz 
wszechpośrednictwu Najświętszej 
Maryi Panny, wierni katolicy z No-
wego Sącza i okolic mogli w dniach 
19–21 marca wysłuchać rekolekcji 
głoszonych przez ks. Karola Stehli-
na. W pierwszym dniu zainaugu-
rowane zostało Centrum św. Kingi 
— nowe miejsce apostolatu Bractwa 
Kapłańskiego św. Piusa X w Polsce. 

Ksiądz Przełożony zachwycony 
był pięknym lokalem, który, jak sam 
stwierdził, będzie służył do prze-
kazywania odwiecznej, katolickiej 
nauki, głoszonej przez wszystkich 
świętych, w tym przez św. Kingę. 
Wykłady rekolekcyjne stanowiły dla 
słuchaczy zachętę do włączenia się 
w Rycerstwo Niepokalanej. 

Ksiądz Karol użył wspaniałego 
przykładu działania Matki Bożej: 

„Twoje akty strzeliste to wystawio-
ny koniuszek palca, za który Matka 
Boża może cię schwycić. Nasza Mat-
ka może zacząć dzięki temu małemu 
gestowi pociągać cię do Nieba, bo 
Ona nie poprzestaje na tym małym 
palcu, ale chce uświęcić ciebie całe-
go!”.

Czcigodny Rekolekcjonista wy-
tłumaczył również, jak wielką i cu-
downą jest miłość Najświętszej 
Maryi Panny do nas — biednych 
grzeszników oraz jak bardzo błądzi-
my, gdy powątpiewamy w to, że Ona 
się o nas troszczy.

Nauki Księdza Przełożonego za-
owocowały w duszach, bowiem 
ostatniego dnia rekolekcji do M.I. 
przyłączyło się 33 nowych Rycerzy! 
Oby nasz dobry Pan umacniał dalej 
to dzieło, które sam zaczął.

Rekolekcje i nowi Rycerze w Łodzi

W dniach 26–28 marca 2021 
roku w łódzkiej kaplicy odbyły się 
rekolekcje „O prawdziwym nabo-
żeństwie do Najświętszej Maryi 
Panny” prowadzone przez ks. Ka-
rola Stehlina. Rozpoczęły się uro-
czystą Mszą świętą w dniu poświę-
conym Matce Bożej Bolesnej, który 
jest świętem patronalnym Bractwa 
św. Piusa X.

Podczas czterech pierwszych 
konferencji ks. Karol przedstawiał 

słuchaczom Maryję jako Matkę, 
Królową i Hetmankę oraz odnosząc 
się do każdego z Jej wymienionych 
tytułów, wyjaśniał, jaką powinni-
śmy przyjąć względem Niej postawę. 

Wobec Maryi — naszej Matki — 
mamy być ufającymi dziećmi, które 
pozwalają się Jej prowadzić i nie-
ustannie się do Niej uciekają. Ale 
to za mało. Maryja jest też Królową, 
a więc musimy być Jej sługami, nie-
wolnikami. Maryja jest Hetmanką, 

Iskierki z Polski
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Modlitwa przy kapliczkach i krzyżach
Kilka miesięcy temu członkowie 

koła M.I. 2 Kraków Maryi rozpoczęli 
publiczną modlitwę przy kapliczkach 
oraz krzyżach. Idea ta jest godna na-
śladowania. Krzyże oraz kapliczki to 
nieodłączny element polskiego kra-
jobrazu. Najczęściej znajdują się one 
w miejscach bardzo uczęszczanych, 
a zatem modląc się przy nich, nawet 

a więc winniśmy być Jej rycerzami. 
Ksiądz Karol podkreślał ponad-
to, że prawdziwe nabożeństwo do 
Najświętszej Maryi Panny nie pole-
ga tylko na praktykach zewnętrz-
nych, lecz przede wszystkim na 
wewnętrznym do Niej odniesieniu. 
I nie chodzi tu o wzruszenia, rzew-
ne uczucia wobec Maryi, ale o akt 
woli, przez który decydujemy się Jej 
poświęcić. 

Na zakończenie rekolekcji do M.I. 
przystąpiły 34 osoby, potwierdzając 
swoje pragnienie całkowitego od-
dania się Niepokalanej, natomiast 
uczestniczący w tej ceremonii Ryce-
rze odnowili swój akt poświęcenia.

Dodatkowo, pod koniec marca, po 
Mszy świętej i wykładzie w Ostrołę-
ce ks. Karol Stehlin przyjął w szeregi 
Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej 
Obserwancji 9 osób.

w niedużych grupach, możemy zwró-
cić uwagę wielu osób i przypomnieć 
im o konieczności oddawania czci 
Bogu i Niepokalanej.

Dla Rycerzy jest to znakomita for-
ma apostolatu. Zachęcamy do rozpo-
wszechniania tej inicjatywy w swo-
ich środowiskach. 
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Publiczna modlitwa różańcowa w Krakowie

W każdy drugi piątek miesią-
ca o godz. 17.00., przed kościołem 
św. Wojciecha na Rynku Głównym 
w Krakowie, odbywa się publiczna 
modlitwa różańcowa, organizo-
wana przez Fundację Pro — Prawo 
do Życia w porozumieniu z Kołem 
M.I.2 Kraków Maryi. Intencją wspól-
nej modlitwy jest wynagrodzenie za 
grzech dzieciobójstwa oraz wyjed-

nanie nawrócenia dla ludzi, którzy 
się go dopuszczają, a także dla tych, 
którzy aktywnie nawołują do jego 
popełniania. 

Różaniec prowadzą księża Łu-
kasz Szydłowski i Hubert Kuszpa. 
Każda z odmówionych tajemnic bo-
lesnych jest poprzedzana krótkim 
rozważaniem o Męce Pana Jezusa 
i o stawaniu się do Niego podob-

nym poprzez ofiarowywanie 
naszych własnych cierpień, 
lęków i trudności, również 
tych związanych z przyję-
ciem i wychowaniem w Jego 
Imię dzieci.

Podczas pierwszego spo-
tkania reakcje przechodniów 
były różne: niektórzy zatrzy-
mywali się, aby zrobić zdjęcie, 
inni wykrzykiwali proabor-
cyjne hasła, jeszcze inni wy-
buchali głośnym śmiechem, 
ale znaleźli się również i tacy, 
którzy przystanęli, aby dołą-
czyć kilka Ave Maria. 

Po modlitwie odbywa 
się zbiórka podpisów pod 
projektem ustawy całkowi-
cie delegalizującej aborcję 
w Polsce. Zaskakująco wiele 
osób podchodziło, aby zło-
żyć pod nim swoje podpisy. 
Inicjatywa z całą pewnością 
nie pozostawiła nikogo obo-
jętnym.

Iskierki z Polski
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Rozdawanie medalików podczas akcji Stop Aborcji

Od kilku tygodniu trwa w Polsce 
zbiórka podpisów pod obywatelską 
inicjatywą ustawodawczą, która 
zakłada całkowity zakaz zabijania 
dzieci w łonach matek wraz z za-
pewnieniem im prawno-karnej 
ochrony. Projekt znosi automatycz-
ną bezkarność dzieciobójczyń, która 
została wprowadzona przez komu-
nistów w 1956 roku.

Zbiórka podpisów jest doskonałą 
sposobnością do szerzenia apostola-
tu Rycerstwa Niepokalanej. Każdej 
osobie, która podchodzi do stolika, 
staramy się przekazać cudowny me-
dalik wraz z folderem. 

Prawie wszyscy chętnie przyjmu-
ją medalik. Zdecydowana większość 
bardzo za niego dziękuje. Niektó-
rzy pokazują, że już taki posiadają. 
Znajdują się też osoby, które nie chcą 
przyjąć tego źródła łaski. Zgadzają 
się z nauczaniem Kościoła piętnu-
jącym zbrodnię aborcji, natomiast 

brakuje im cnoty wiary, niezbędnej 
do zbawienia.

Podczas każdej zbiórki rozda-
jemy we Wrocławiu kilkadziesiąt 
medalików, od początku akcji to już 
kilkaset. Inicjatywa potrwa do koń-
ca czerwca. Warto się przyłączyć: 
www.stronazycia.pl/stop-aborcji/
inicjatywa-2021/

Prosimy o modlitwę za osoby, 
które zdecydowały się przyjąć me-
dalik, aby go rzeczywiście nosiły 
oraz za te, które odmawiają przy-
jęcia go, aby spotkanie z Rycerzami 
Niepokalanej było dla nich okazją do 
refleksji i przyczyniło się do ich na-
wrócenia.

https://stronazycia.pl/stop-aborcji/inicjatywa-2021/ 
https://stronazycia.pl/stop-aborcji/inicjatywa-2021/ 
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Iskierki ze świata

Apostolat M.I. w Nikaragui
Pomimo obostrzeń związanych 

z tzw. pandemią, ks. Miguel Bonifa-
ce kontynuuje apostolat Rycerstwa 
Niepokalanej we wszystkich krajach 
Ameryki Środkowej. 

Niedawno w Managui, stolicy Ni-
karagui, ks. Boniface przyjął w po-
czet Rycerstwa Niepokalanej 24 oso-
by. W dniu 25 maja dołączyło do M.I. 
9 młodych Rycerzy. Największym 
jednak dziełem Niepokalanej jest 
wstąpienie w szeregi Rycerstwa Nie-
pokalanej Tradycyjnej Obserwancji 
28 seminarzystów w Seminarium de 
Mons Mata.

Obecnie w Nikaragui jest 93 Ry-
cerzy Niepokalanej. Módlmy się, aby 
wszyscy oni z gorliwością służyli Nie-
pokalanej jako narzędzia nawracania 
dusz oraz szerzyli Jej cześć, by była 
znana i kochana.

Nowi Rycerze w Seminarium de Mons Mata wraz z ks. Boniface oraz księdzem 
opiekunem
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Program Rycerstwa Niepokalanej
„Ona zetrze głowę twoją” (Rdz 3, 15)

„Wszystkie herezje Samaś zniszczyła na całym świecie” (z brewiarza rzymskiego)

I. Cel:
Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów itd., 

a zwłaszcza masonów oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem 
Niepokalanej.

II. Warunki:
1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej Niepokalanych rękach.
2. Wpisać się do księgi Rycerstwa w miejscu, gdzie Rycerstwo Niepokalanej Trady-

cyjnej Obserwacji jest założone.
3. Nosić Cudowny Medalik.

III. Środki:
1. Odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej:
„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy   

i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i polecony-
mi Tobie.”

2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie środki godziwe, na jakie po-
zwala stan, warunki i okoliczności — co zostawia się gorliwości i roztropności każdego 
Rycerza.

3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika.
Uwaga: Środki te są tylko zalecane. Nie obowiązują pod grzechem, choćby najmniejszym; jedynym 
bodźcem jest miłość ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim 
połączyć przez Niepokalaną.

Jeśli chcesz dołączyć do Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji, 
napisz na adres: sekretariat@militia-immaculatae.org

Militia Immaculatæ (M.I.) jest armią Rycerzy Niepokalanej, 
która działa na rzecz nawracania wszystkich ludzi do Boga, bez 
względu na to, czy są protestantami, żydami, muzułmanami, 
czy masonami, tak aby wszyscy, bez wyjątku dążyli do świę- 
tości, za pośrednictwem i wstawiennictwem Niepokalanej 
Dziewicy Maryi. Militia Immaculatæ została założona przez 
św. Maksymiliana Kolbego w dniu 16 października 1917 roku. 

Od 1937 roku Militia Immaculatæ znana jest także pod 
nazwą Rycerstwa Niepokalanej.

mailto:sekretariat@militia-immaculatae.info


Wszystkich Rycerzy i Czytelników, którym droga jest sprawa apostolatu ma-
ryjnego w Polsce prosimy o wsparcie finansowe naszego dzieła i czasopisma.

KONTO ZŁOTÓWKOWE
Bank BNP Paribas
47 1750 0012 0000 0000 4109 9418

Fundacja Militia Immaculatae
ul. Garncarska 34
04-886 Warszawa

Msze św. w intencji M.I. 

  2.02 — Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny
25.03 —  Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny
26.03 — Matki Bożej Bolesnej
26.04 — Matki Dobrej Rady
31.05  — Najświętszej Maryi Panny Królowej
27.06 — Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  2.07 — Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
24.09 — Najświętszej Maryi Panny  
               od Wykupu Jeńców
 13.10 —  rocznica objawień w Fatimie (cud słońca)
 16.10 —  rocznica założenia M.I.
 27.11 —  Uroczystość Matki Bożej  
               od Cudownego Medalika
 10.12 — Wspomnienie NMP Loretańskiej

Z radością informujemy, że w tym roku ks. Dennis McDonald, krajowy moderator 
Rycerstwa Niepokalanej w Stanach Zjednoczonych, odprawi Msze święte w intencji 
uświęcenia wszystkich Rycerzy M.I. Oto terminy:

NOWY NUMER KONTA


