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Adwent (z łac. adventus  przyjście, przybycie)
to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od
I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia
Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami
uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór
24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery
kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy
okres w każdym nowym roku liturgicznym.

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca
ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale
na końcu czasów (okres od początku Adwentu do
16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości
Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze
przyjście Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej
obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza.
Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym
Mesjaszem.

Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu
spotykamy w IV w. między innymi w liturgii galijskiej
i hiszpańskiej. Z pewnością Adwent nie istniał, dopóki
nie ustalono stałej daty świąt Narodzenia Pańskiego.
Została ona wyznaczona dopiero w II połowie IV wieku.
W Hiszpanii pierwsze wzmianki o przygotowaniu
do obchodu Narodzenia Pańskiego (choć nie jest ono
określane mianem Adwentu) pochodzą z roku 380.
Kanon 4 synodu w Saragossie, który odbył się w tym
roku, poleca wiernym, aby od dnia 17 grudnia
do Epifanii (6 stycznia) gorliwie gromadzili się

w kościele, nie opuszczając ani jednego dnia. W tradycji
gallikańskiej Adwent miał charakter pokutny i ascetyczny
(post, abstynencja, skupienie), co wspomina św. Hilary
(+ 367). W V w. biskup Tours, Perpetuus, wprowadził
w Galii obowiązek postu w poniedziałki, środy i piątki
w okresie trzech tygodni od dnia św. Marcina
(11 listopada) do Narodzenia Pańskiego. W Rzymie
okres przygotowania do Narodzenia Pańskiego został
wprowadzony dopiero w drugiej połowie VI wieku.
Adwent miał tu charakter liturgicznego przygotowania
na radosne święta Narodzenia Pańskiego, ze śpiewem
Alleluja, Te Deum laudamus, z odpowiednim doborem
czytań i formularzy, bez praktyk pokutnych.
Od czasów św. Grzegorza Wielkiego (590604) Adwent
w Rzymie obejmował już 4 tygodnie. Był to czas
bezpośredniego, liturgicznego przygotowania na obchód
pamiątki historycznego przyjścia Chrystusa.
Na początku IX w. Adwent nabiera także charakteru
eschatologicznego  staje się czasem przygotowania
na ostateczne przyjście Chrystusa. W wyniku połączenia
tradycji gallikańskiej i rzymskiej ukształtował się Adwent,
jaki przeżywamy do dziś  liturgicznie rzymski,
a ascetycznie gallikański (kolor fioletowy, bez Gloria).
Formę tę rozpowszechniały klasztory benedyktyńskie
i cysterskie. W XIII w. znana ona była już w całym
Kościele, do czego przyczyniły się nowe zakony,
zwłaszcza franciszkanie.

Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie
Starego i Nowego Testamentu, przez których życie
i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat
na przyjście Jego Syna: Maryję, Jana Chrzciciela,
Izajasza. Adwent to czas radosnego oczekiwania



na spotkanie z Panem i przygotowania się do niego
przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego Kościół zachęca
do udziału w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu
pokuty i pojednania. Adwent nie jest jednak w sensie
ścisłym czasem pokuty, tak jak na przykład Wielki Post.

Jak czytamy w "Ogólnych normach roku
liturgicznego i kalendarza" z 1969 r.: "Adwent
ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania
do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który
wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi.
Równocześnie jest okresem, w którym przez
wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje
się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia
na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent
jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania".

W czasie całego
Adwentu, poza niedzielami
i uroczystością
Niepokalanego Poczęcia
NMP (8 grudnia),
odprawiane są Roraty.
Ta bardzo dawna tradycja
jest nadal w Polsce
kultywowana. Roraty to Msze ku czci Najświętszej
Maryi Panny, odprawiane wczesnym rankiem.
Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często
śpiewanej na ich początku  Rorate caeli desuper
(Spuśćcie rosę, niebiosa). W czasie Rorat przy ołtarzu
znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca  symbolizuje
ona obecność Maryi. Eucharystia rozpoczyna się przy
zgaszonych światłach; zapalają się one dopiero
podczas uroczystego hymnu "Chwała na wysokości
Bogu". Jest to jeden z nielicznych przypadków w roku
liturgicznym, kiedy hymn ten śpiewa się każdego dnia
(chociaż wyłącznie podczas Rorat).

Według Abrahama Bzowskiego, dominikanina,
wybitnego historyka Kościoła, początek Rorat w Polsce
datuje się na XIII wiek. Ich odprawianie miał
wprowadzić w Poznaniu książę Przemysł I Pobożny,
a w Krakowie, na prośbę św. Kingi, Bolesław Wstydliwy.
Największą popularność i szczyt rozwoju Roraty
osiągają w XVI wieku. Codziennego udziału w tej Mszy

świętej przestrzegali królowie Zygmunt Stary i Zygmunt
August, królowa Bona, Anna Jagiellonka i Marysieńka
Sobieska. Zygmunt I Stary i Anna, jego córka, starali
się o to, aby w kaplicy królewskiej na Wawelu Roraty
odprawiane były nie tylko w czasie Adwentu, ale przez
cały rok raz na tydzień. Na ten cel przeznaczyli pewne
fundusze i w 1545 roku utworzono, przy kaplicy
zygmuntowskiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi,
specjalną kapelę śpiewaczą "rorantystów".
Z odprawianiem Mszy św. roratniej wiąże się zapalanie
dodatkowej świecy. W dawniejszych czasach przed
rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza podchodził król,
niosąc pięknie ozdobioną świecę, i stawiał ją na
najwyższym lichtarzu na środku ołtarza. Podobne
świece, lecz już nie ozdobione, przynosili do ołtarza
prymas, senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i chłop
 przedstawiciele ówczesnych stanów. Każdy z nich,
wręczając świecę celebransowi, odpowiadał na jego
pytanie: "Gotowy jesteś na sąd Boży?"  "Gotów jestem
na sąd Boży".

Od IX w. dla drugiej części Adwentu charakterystyczne
są tzw. antyfony "O", ponieważ wszystkie rozpoczynają
się od tej właśnie litery: O Sapientia, O Adonai, O Radix
Jesse, O Clavis David, O Oriens, O Rex gentium,
O Emmanuel. Tak uszeregował je Amalariusz z Metzu
(+ 850). Oparte są one na obrazach i symbolach
biblijnych. Antyfony te w tłumaczeniu polskim stanowią
siedem kolejnych zwrotek dawno śpiewanej pieśni
"Mądrości, która z ust Bożych wypływasz". Ich treść
obrazuje tęsknotę Izraelitów za Mesjaszem. Stosowane
były pierwotnie jako antyfony do Magnificat w Liturgii
Godzin. W odnowionej liturgii zachowały swoje
tradycyjne miejsce. Ponadto włączone zostały w Mszę
świętą jako wersety aklamacji przed Ewangelią.

III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą
Różową lub  z łaciny  Niedzielą GAUDETE. Nazwa ta
pochodzi od słów antyfony na wejście: "Gaudete
in Domino", czyli "Radujcie się w Panu". Szaty
liturgiczne mogą być  wyjątkowo  koloru różowego,
a nie, jak w pozostałe niedziele Adwentu, fioletowe.
Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością
z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z odkupienia,
jakie przynosi. Warto pamiętać, że oprócz Niedzieli
Gaudete jest jeszcze tylko jedna okazja do używania
szat liturgicznych koloru różowego  jest nią Niedziela
LAETARE  IV Niedziela Wielkiego Postu.

l

2



3

Poświęcona 29 czerwca 2015 r. przez papieża Franciszka
kopia obrazu Świętej Rodziny, którego XVIIIwieczny
pierwowzór znajduje się w Papieskim Instytucie Studiów nad
Małżeństwem i Rodziną w Watykanie zawitała do Zduńskiej
Woli.

To niezwykłe wydarzenie odbyło się w naszej parafii
w dniach od 28 października do 4 listopada. Nawiedzenie
obrazu stało się możliwe dzięki inicjatywie ks. prałata
Dariusza Kalińskiego oraz działających w parafii Rycerzy
Kolumba. Do bazyliki zduńskowolskiej obraz został
przywieziony przez Rycerzy Kolumba z Ciechocinka wraz
z duszpasterzami: ks. prałatem Grzegorzem Karolakiem
i ks. Rafałem Zatorskim  koordynatorem peregrynacji obrazu.

Rycerze Kolumba (Knights of Columbus) stanowią
największą, świecką organizację charytatywną Kościoła
rzymskokatolickiego, zrzeszającą ok. 1,8 mln członków
na całym świecie. Doktryna Zakonu opiera się na czterech
zasadniczych filarach: miłosierdziu, jedności, braterstwie
i patriotyzmie. Zakon zainaugurowany został z inicjatywy
ks. Michaela McGivney'a, proboszcza parafii Najświętszej
Maryi Panny w USA. Pierwsze, założycielskie spotkanie
mężczyzn miało miejsce 2 października 1881 r. Natomiast
zatwierdzenie działalności tego Stowarzyszenia odbyło
się 29 marca 1882 r. W początkowym okresie działalności
głównym celem organizacji było udzielanie wsparcia rodzinom
irlandzkich imigrantów.

Rycerze Kolumba przybyli do Polski w 2005 r.,
za namową papieża św. Jana Pawła II i na zaproszenie
wystosowane m.in. przez kardynałów: Józefa Glempa
i Franciszka Macharskiego.

Obecnie w Polsce Rycerze Kolumba działają
w 85 parafiach i liczą łącznie ok. 4000 mężczyzn. W diecezji
włocławskiej istnieją w dwóch parafiach: Wniebowzięcia NMP
w Zduńskiej Woli, która liczy 42 Rycerzy i Św. Piotra i Pawła
w Ciechocinku z 48 Rycerzami.

Centralne miejsce w życiu Zakonu Rycerzy Kolumba
zajmuje Matka Boża, która wskazuje drogę i prowadzi
do Chrystusa. Wśród wielu form jej czci poczesne miejsce
zajmuje peregrynacja obrazów wyrażających jej przymioty.
Pierwszy taki program nawiedzenia został zorganizowany
w 1979 roku z obrazem Matki Bożej z Guadelupe. Od tego
czasu peregrynowały m.in. obrazy: Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, Matki Boskiej Częstochowskiej, Madonny
Poczajowskiej, Matki Bożej Wniebowziętej, Niepokalanego
Poczęcia Maryi z bazyliki katedralnej NotreDame de Quebec
w Kanadzie, Pani Nowego Adwentu, Pani Różańca Świętego
oraz Matki Bożej Miłosierdzia.

17 października 2015 r. pod nadzorem Delegatów
Stanowych rozpoczęły peregrynacje po Polsce dwie kopie
obrazu Świętej Rodziny. W Rzeszowie dla części południowej
i w Toruniu dla części północnej Polski. W ten sposób dotrą
one do wszystkich wspólnot parafialnych, w których istnieją
stałe Rady Zakonu Rycerzy Kolumba.

Peregrynacja w Zduńskiej Woli, która zbiegła się

z zakończonym kilka
dni wcześniej w
Watykanie synodem
poświęconym
rodzinie, miała na
celu ukazanie ideału Świętej Rodziny jako wzoru
dla współczesnych rodzin i zachęcenie
do pogłębienia: wiary nadziei i miłości. Przed wieczorną Mszą
św. o godz. 1800 obraz został procesyjnie wniesiony
do bazyliki zduńskowolskiej i umieszczony w prezbiterium,
gdzie był wystawiony do 4 listopada br., czyli do momentu
przewiezienia obrazu do parafii w Łodzi.

Podczas inauguracji nawiedzenia obraz Świętej Rodziny
został powitany przez Wielkiego Rycerza Rady Nr 16015
w Zduńskiej Woli Kacpra Paczesnego, który wskazał, że czas
nawiedzenia parafii przez obraz Świętej Rodziny,
opromieniony błogosławieństwem Ojca Świętego Franciszka
przyczyni się do pogłębienia refleksji na temat rodziny,
jej istoty i zadań w Bożym zamyśle.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i kazanie
wygłosił Kapelan Rady Nr 16014 w Ciechocinku ks. Prałat
Grzegorz Karolak, który powiedział m.in.: „To nawiedzenie
jest wielką szansą dla odrodzenia życia religijnego naszych
rodzin. Owoce nawiedzenia już obserwujemy w parafiach:
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu, św. Piotra
i Pawła w Ciechocinku i Zduńskiej Woli”. Przypomniał
jednocześnie, że oryginał obrazu znajduje się w Papieskim
Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Watykanie.

Na zakończenie uroczystej Eucharystii ks. dr prałat
Dariusz Kaliński  Kapelan Rady Nr 16015 w Zduńskiej Woli
i jednocześnie główny Teolog  Dogmatyk Rycerzy Kolumba
wyraził słowa dziękczynienia Panu Bogu za dar Świętej
Rodziny, Jej obecności, za dar pracy, posługi i życia braci
Rycerzy Kolumba, którzy są kustoszami tego obrazu.
Następnie zawierzył Świętej Rodzinie wszystkie rodziny
z parafii Wniebowzięcia NMP, ze szczególnym
uwzględnieniem tych spodziewających się potomstwa,
zatroskanych o swoje dzieci i przeżywających trudności.
Rycerze Kolumba, polecili Świętej Rodzinie swoje rodziny,
przede wszystkim małżonki i dzieci. Każdy z uczestniczących
w nabożeństwie otrzymał obrazek z wizerunkiem Świętej
Rodziny i modlitwą w intencji rodzin. Wielu z uczestniczących
w nabożeństwie nabyło specjalny Rytuał Rodziny,
z propozycjami modlitw, błogosławieństw i nabożeństw.

Podczas peregrynacji dostrzegalne było
zainteresowanie rodzin obrazem, ale przybywało też wiele
młodzieży, by spędzić czas na kontemplacji wizerunku Świętej
Rodziny. Nawiedzenie to stanowiło szczególny czas łaski
dla parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, gdyż wielu
mieszkańców przychodziło specjalnie, aby stanąć tu, przed
osławionym wizerunkiem Świętej Rodziny, który następnie
został przewieziony do Łodzi, a stamtąd doTomaszowa
Mazowieckiego.

Ks. Mariusz Budkiewicz
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Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi
jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r.
bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra
w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów
i biskupów. Papież pisał tak:

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która
utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili
swego poczęcia  mocą szczególnej łaski i przywileju
wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa
Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego  została zachowana
nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego,
jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni
powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

Tym samym kto by tej prawdzie zaprzeczał, sam
wyłączyłby się ze społeczności Kościoła, stałby się odstępcą
i winnym herezji.

Maryja od momentu swojego poczęcia została
zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby
się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas
wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż
jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu
na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił
Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce
uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających
z grzechu pierworodnego (np. śmierci  stąd w Kościele
obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci).
Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego  braku
grzechu pierworodnego; posiadał również charakter
pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi.

Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest
bardzo długa. Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa
liczni teologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę
i szczególne wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi.
Ojcowie Kościoła nieraz nazywali Ją czystą, bez skazy,
niewinną. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII w.
w Kościele łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi.
Późniejsi teologowie, szczególnie św. Bernard i św. Tomasz
z Akwinu zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie
Maryi, ponieważ  według nich  przeczyłoby to dwóm innym
dogmatom: powszechności grzechu pierworodnego oraz
konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi,
a więc także i Maryi. Ten problem rozwikłał w XIII w. Jan Duns
Szkot, który wskazał, że uchronienie Bożej Rodzicielki
od grzechu pierworodnego dokonało się już mocą
odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa. W 1477 papież
Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej,

które od czasów Piusa
V (+ 1572 r.) zaczęto
obchodzić w całym
Kościele.
W czasie objawień
w Lourdes w 1858 r.
Maryja potwierdziła
ogłoszony zaledwie
cztery lata wcześniej
dogmat. Bernardecie
Soubirous przedstawiła się mówiąc: "Jestem Niepokalane
Poczęcie".

Kościół na Wschodzie nigdy prawdy o Niepokalanym
Poczęciu Maryi nie ogłaszał, gdyż była ona tam powszechnie
wyznawana i praktycznie nie miała przeciwników.
Warto zwrócić uwagę, że teologia rozróżnia niepokalane
poczęcie i dziewicze poczęcie. Niepokalane poczęcie dotyczy
ustrzeżenia Maryi od chwili Jej poczęcia od grzechu
pierworodnego (przywilej, cud w porządku moralnym).
Dziewicze poczęcie polega natomiast na tym, że Maryja
poczęła w sposób dziewiczy "za sprawą Ducha Świętego"
BogaCzłowieka, Jezusa Chrystusa (przywilej, cud
w porządku natury).

Kościół Wschodni ustalił tylko jeden typ
ikonograficzny w X w. Obraz przedstawia spotkanie
św. Joachima ze św. Anną przy Złotej Bramie w Jerozolimie.
W tym bowiem momencie według tradycji wschodniej miał
nastąpić moment poczęcia Maryi. Ikonografia zachodnia jest
bogatsza i bardziej różnorodna. Do najdawniejszych typów
Niepokalanej (XV w.) należy Niewiasta z Apokalipsy,
"obleczona w słońce". Od czasów Lourdes powstał nowy typ.
Ostatnio bardzo często spotyka się także Niepokalaną
z Fatimy. Dokoła obrazu Niepokalanej często umieszczano
symbole biblijne: zamknięty ogród, lilię, zwierciadło bez skazy,
cedr, arkę Noego.

Zgodnie z kanonem 1246 Kodeksu Prawa
Kanonicznego w dniu dzisiejszym mamy obowiązek
uczestniczyć w Eucharystii. Jednakże na mocy dekretu
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
z 4 marca 2003 r. Polacy są zwolnieni z tego obowiązku
(ze względu na fakt, że nie jest to dzień ustawowo wolny
od pracy). Nie jesteśmy zatem zobowiązani do udziału
we Mszy św. i powstrzymania się od prac niekoniecznych.
Jeśli jednak mamy taką możliwość  powinniśmy wziąć udział
w Eucharystii.



5

13.09.2015  Poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych
14.09.2015  Podwyższenie Krzyża Świętego odpust w kaplicy na Cmentarzu
09.10.2015  190 rocznica powstania miasta Zduńska Wola
11.10. 2015 r. w ramach XX Dni św. Maksymiliana, Patrona Zduńskiej Woli, organizowanych przez Katolickie
Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży gościliśmy zespół
powołaniowy „Kerygma”.

14.10.2015  Podsumowanie Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskiej
28.10. – 04.11.2015  Peregrynacja obrazu Świętej Rodziny z Watykanu dzięki Radzie Rycerzy Kolumba
25.10.2015  124 rocznica poświęcenia naszego kościoła
01.11.2015  Uroczystość Wszystkich Świętych
02.11.2015  Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
03.11.2015  Msza Święta za zmarłych Kapłanów w parafii św. Antoniego

6.30 - Spowiedź dorosłych
7.00 – Msza święta dla dorosłych
8.30 - Spowiedź dorosłych
9.00 - Msza św. dla dorosłych
1 6.00 - Spowiedź dla dzieci
1 6.30 – Msza św. dla dzieci
1 7.00 – Msza św. w kaplicy w Czechach (I piątek miesiąca)
1 7.30 - Spowiedź młodzieży i dorosłych
1 8.00 - Msza św. dla młodzieży i dorosłych
1 9.30 - Spowiedź młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłych
20.00 – Msza święta dla młodzieży i dorosłych

6.30 - Spowiedź dorosłych
7.00 – Msza święta dla dorosłych
8.30 - Spowiedź dorosłych
9.00 - Msza św. dla dorosłych
1 6.00 - Spowiedź dzieci
1 6.30 – Msza św. dla dzieci
1 7.30 - Spowiedź młodzieży i dorosłych
1 8.00 - Msza św. dla młodzieży i dorosłych
1 9.30 - Spowiedź młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłych
20.00 – Msza święta dla młodzieży i dorosłych

Msza święta: 7.00, 8.00 (Czechy), 9.00, 1 0.30 (młodzież), 1 2.00 (dzieci), 1 8.00



Ojciec Maksymilian umiał iść na przekór złu. Jeszcze
niedawno był chory i nie mógł o własnych siłach odprawić Mszy
świętej. Bracia musieli go podtrzymywać przy ołtarzu, a teraz,
ledwie przybył z Polski ojciec Konstanty, ojciec Maksymilian,
rycerz nieustępliwy, natychmiast wybiera się na podbój świata
dla Niepokalanej. „Może się zdąży – pisze w listach do kraju –
przed kapitułą generalną założyć Niepokalanów w Indiach
i w Chinach, zacząć wydawać „Rycerza” we Włoszech
i w Ameryce, zyskać powołania misyjne, poruszyć ciężkie trochę
konwenty franciszkańskie, aby zyskały nowe życie pod
sztandarem Niepokalanej”. Ale przede wszystkim Indie! O Indiach
marzył od kilku lat, a teraz ojciec prowincjał pozwolił mu rozejrzeć
się w tym pięknym i wielkim kraju, więc ojciec Maksymilian jest już
w drodze.

„Kyuko”, czyli pociąg pospieszny, unosi go 29 maja 1932
roku w stronę miasta Kobe. W duszy ojca Maksymiliana pełno
niepewności. Czy dobrze postąpił? Czy taka jest wola
Niepokalanej? Jedzie na niepewne, w nieznane. W kieszeni
ma tylko list kleryka rzymskiego sprzed dwóch lat. List polecający
do Ernakulam. No, i braciom kazał się modlić w tej intencji, żeby
nie bruździł Niepokalanej. Nie ma w tych planach jego własnej
woli, bo po ludzku biorąc jest wycieńczony chorobą i kto wie,
czy nie wyzionie ducha w drodze. A może przyjdzie mu wrócić
z niczym? Ale to wszystko dla Niepokalanej. Ona go poprowadzi
i co uczyni, to na pewno będzie najlepsze.

Mając w ręku łączony bilet do Ernakulam, ojciec
Maksymilian wsiada na statek japoński „Afurika Maru”. Płyną
wzdłuż wybrzeży chińskich. Jest 31 maja ostatni dzień miesiąca
Niepokalanej. W małej kajucie na szafce stoi figurka Matki Bożej.
Ona tu króluje. Ojciec Kolbe modli się do swej ukochanej „Mamy”
z bezgraniczną ufnością. – Jakiż spokój daje mi „Maryja” – pisze
w liście do czytelników polskiego „Rycerza”. Statek jest niewielki,
zapchany ludźmi. Na pokładzie pełno skrzyń, beczek i lin
pachnących smarami. Powietrze jest parne i gorące, słońce pali
niemiłosiernie. Zbliżają się przecież do strefy podzwrotnikowej.
W kajucie nie można wytrzymać, więc ojciec Kolbe wychodzi
na chybotliwy pokład i myśli:  Żeby choć parę godzin można
wypocząć w cieniu, na stałym lądzie. W Hongkongu jest misja
polska, ale jaki adres?... Na chybił trafił nadaje depeszę na Szkołę
Salezjańską. – Może się uda, jeśli Niepokalana zechce. – Ojciec
Maksymilian schodzi do kajuty, aby w tej intencji odmówić cząstkę
różańca. Nad ranem ze srebrzystej mgły wyłania się powoli
miasto. Widać wysokie dźwigi w porcie, maszty okrętów

i niezliczoną ilość barek. Małe motorówki i łodzie obskoczyły okręt
ze wszystkich stron. Ojciec Maksymilian stanął przy wyjściu
i czeka. Nagle, na schodach prowadzących na pomost, ujrzał
brodatą postać księdza. – Czy ksiądz z polskiej misji? – pyta
uradowany. – Tak, ksiądz Wieczorek. Jakież to szczęście spotkać
rodaka na dalekiej obczyźnie. Wchodzą natychmiast do chińskiej
barki i płyną wzdłuż wybrzeża, prowadząc serdeczną pogawędkę.
W misji salezjańskiej chłód… cisza… i cały dzbanek wody z sokiem
pomarańczowym. Pić się tak chce, aż „płuca trzeszczą”. Słabe
schorowane płuca ojca Maksymiliana ledwie dyszą. Może być
krwotok, ale „Niepokalana widać sobie nie życzy”, bo po krótkim
wypoczynku ojciec Maksymilian zwiedza miasto: kościół sióstr,
gdzie codziennie zdarza się po kilka chrztów dorosłych
Chińczyków, i na drugim końcu Hongkongu dom dla kleryków, który
jest w rozbudowie. Na wysokości drugiego piętra wykończa
się właśnie obszerny kościół z wyjściem na drugą stronę pagórka.
Wieczorem wypoczynek w przewiewnym domu salezjańskim
i dobroczynny sen, a na drugi dzień Msza święta i ojciec Kolbe,
obdarzony cukierkami dla dzieci emigrantów, wyrusza w dalszą
drogę.

Na pokładzie roi się od dzieci. Otaczają ojca
Maksymiliana, wyciągają rączki po słodycze. Jeden z malców
z roześmianą buzią pokazuje paluszkiem i mówi słodko: Odzi san –
to znaczy dziadzio. Dokoła morze i morze… Statek pruje fale
żelaznym dziobem, a małe skrzydlate rybki umykają co żywo.
Są bardzo kolorowe i ruchliwe, wyskakują z wody, zmieniając
się wszystkimi barwami tęczy. Dzieci są niezmordowane: krzyczą,
bawią się, biegają. Wieczorem dopiero sen je zmorzył. Pokładły
się, gdzie chłodniej. Ojciec Maksymilian idąc raniutko, aby odprawić
Mszę świętą, musi wymijać ostrożnie rozrzucone bezładnie rączki
i nóżki dziecięce.

Upał jest straszliwy. Przez pokład przewalają się białe
bryzgi. Morze jest niespokojne, skłębione i mieni się o zachodzie
złotem i czerwienią, ale nikt się tym nie zachwyca. Wszyscy
z utęsknieniem wzdychają do podłogi, która się nie rusza. Ojciec
Maksymilian siedzi w kajucie i usiłuje pisać listy. Myśli snują się
w zmęczonej głowie:  Co robić? Czy zostać w Indiach, uczyć się
języka i zaraz zacząć wydawać „Rycerza”? Ba, ale w jakim
narzeczu? Może lepiej, żeby przyjechał ktoś młodszy. Albo
na przykład ojciec Florian, ze swoją niezwykłą pamięcią, prędzej by
sobie poradził z wydawnictwem. Myśli, plany, zamiary… przelewają
się na papier. (cdn)

Maria Kączkowska




