
Godzina śmierci Pana Jezusa, trzecia
po południu, jest czasem uprzywilejowanym
w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie
stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług
Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata.
O trzeciej godzinie – mówił Pan Jezus do Siostry
Faustyny – błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie
dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj
się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu
w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia
dla świata całego (Dz. 1320).

Pan Jezus nie podał gotowej formuły modlitwy
o 1500, ale powiedział, że można odprawiać Drogę
krzyżową, nawiedzić Najświętszy Sakrament, a jeśli
na to czas nie pozwala, to w tym miejscu, gdzie nas
zastaje trzecia godzina, choć przez krótki moment
połączyć się z Nim, konającym na krzyżu.

Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia powinna
spełniać określone warunki: należy ją odprawiać
o godzinie trzeciej po południu (gdy zegar wybija
tę godzinę), winna być skierowana wprost do Jezusa,
a w błaganiach należy się odwołać do wartości i zasług
Jego bolesnej męki.

Często w praktyce i publikacjach powtarza
się opinię, że o trzeciej po południu trzeba odmawiać
Koronkę do Miłosierdzia Bożego i że Koronka
odmawiana o tej porze ma szczególną moc. Takie

myślenie wynika z nieznajomości nabożeństwa
do Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez
Siostrę Faustynę i być może z potrzeby korzystania
z gotowej formuły modlitewnej.

z którą Jezus związał
określoną obietnicę i sposoby jej praktykowania. Nigdzie
nie powiedział, że w tej Godzinie trzeba odmawiać
Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Oczywiście,
że o trzeciej możemy odmawiać Koronkę, tak jak
o każdej innej godzinie dnia i nocy, ale wtedy
nie praktykujemy modlitwy w Godzinie Miłosierdzia
(tylko odmawiamy Koronkę). Koronka do Miłosierdzia
Bożego nie może być bowiem modlitwą w Godzinie
Miłosierdzia, gdyż jest skierowana do Boga Ojca (Ojcze
Przedwieczny, ofiaruję Ci…), a modlitwa w Godzinie
Miłosierdzia ma być skierowana wprost do Jezusa.

Systematyczna praktyka modlitwy w Godzinie
Miłosierdzia wprowadza w osobisty, bezpośredni kontakt
z Jezusem, bo każe rozważać Jego miłosierdzie
objawione w męce, zwracać się do Niego w sposób
bezpośredni, jak do kogoś bardzo bliskiego, i dla zasług
Jego męki błagać o potrzebne łaski dla siebie i świata.
Od nas zależy, czy o trzeciej po południu chcemy
praktykować modlitwę w Godzinie Miłosierdzia czy też
odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
W przekazywaniu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego
i jego praktyce trzeba to jasno określać i nie mieszać
Koronki z Godziną Miłosierdzia.

Godzina Miłosierdzia – tak o godzinie swej
śmierci mówił sam Pan Jezus, gdy w październiku 1937



roku w Krakowie przekazywał Siostrze Faustynie kolejną
formę kultu w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego.
Polecenie uczczenia godziny swej śmierci powtórzył
kilka miesięcy później, w lutym 1938 roku, określając
jej cel, sposób obchodzenia i ponawiając obietnicę
do niej przywiązaną. Przypominam ci, córko Moja
– mówił do Siostry Faustyny – że ile razy usłyszysz,
jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała
w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj
jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie
dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało [ono]
na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. (…)W tej godzinie
stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie
zwyciężyło sprawiedliwość (Dz. 1572). W tej godzinie
dokonało się dzieło odkupienia człowieka. Jezus
zadośćuczynił Bogu za nasze grzechy przez swą mękę
i posłuszeństwo aż do śmierci, i w ten sposób pojednał
nas z Ojcem, otworzył zamknięte przez Adama bramy
nieba. Na krzyżu miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość,
nie przekreśliło jej, ale wypełniając przekroczyło
jej miarę.

W chwili konania Jezusa na krzyżu mamy więc
rozważać tajemnicę miłosierdzia Bożego, która najpełniej
objawiła się właśnie w męce i śmierci Wcielonego Syna
Bożego. Choć przez krótki moment – prosił Pan Jezus
– zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim
opuszczeniu w chwili konania (Dz. 1320). Rozmyślanie
nad męką Pańską prowadzić ma do uwielbiania
i wysławiania miłosierdzia Jezusa, a także – zgodnie
z Jego życzeniem – do błagania o miłosierdzie Boże
dla całego świata, a szczególnie dla grzeszników, którzy
są w największej potrzebie.

Pan Jezus ponadto udzielił Siostrze Faustynie
konkretnych wskazówek co do sposobu odprawiania
Godziny Miłosierdzia. Mówił: Staraj się w tej godzinie
odprawiać Drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki
pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić Drogi krzyżowej,
to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje
Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym
Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy,
pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez
króciutką chwilę (Dz. 1572). Aby praktykować modlitwę
w Godzinie Miłosierdzia nie trzeba koniecznie iść
do kościoła czy mieć dużo czasu. Jeśli go nie mamy,
wystarczy króciutka chwila, by w duchu stanąć
na Golgocie u stóp krzyża i połączyć się z konającym
Jezusem. Pan Jezus – poza znaną w pobożności
chrześcijańskiej Drogą krzyżową – nie podał żadnej
formuły modlitewnej, ale z analizy Jego wypowiedzi
(obietnic) wynika, że modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
musi spełniać określone warunki.

Po pierwsze winna być odprawiana o godzinie
trzeciej po południu (nie w nocy), bo chodzi w niej
o uczczenie momentu konania Jezusa na krzyżu.

Po drugie – winna być skierowana bezpośrednio
do Pana Jezusa, a więc nie do Boga Ojca, Matki
Najświętszej czy św. Siostry Faustyny. Pan Jezus
powiedział bowiem: Nie odmówię duszy niczego, która
Mnie prosi… (Dz. 1320). Możemy jednak błagać
o miłosierdzie wraz z Maryją stojącą pod krzyżem
i wraz ze św. Siostrą Faustyną. W błaganiach mamy
się odwoływać do wartości i zasług bolesnej męki Pana
Jezusa, dlatego w tej modlitwie używamy zwrotu:
Dla zasług Twej bolesnej męki, prosimy Cię, Panie…
Nie mówimy natomiast: Przez przyczynę Matki
Najświętszej czy: Za wstawiennictwem św. Siostry
Faustyny, bo wtedy w modlitwie odwoływalibyśmy się
do wartości i zasług Matki Bożej czy świętych, a mamy
się odwoływać – jak chce Pan Jezus – do zasług Jego
męki. Intencje, jakie polecamy w Godzinie Miłosierdzia
(modlitwa wstawiennicza) winny być zgodne z wolą
Bożą, co należy do natury każdej modlitwy, a sama
modlitwa winna być ufna i połączona z aktami
miłosierdzia wobec bliźnich, co jest warunkiem
prawdziwego nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

Do tak praktykowanej modlitwy w Godzinie
Miłosierdzia przywiązał Pan Jezus obietnicę wszelkich
łask i doczesnych dobrodziejstw. W tej godzinie – mówił
do Siostry Faustyny – nie odmówię duszy niczego, która
Mnie prosi przez mękę Moją (Dz. 1320). A innym razem
dodał: W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie
i dla innych (Dz. 1572).



Włączamy się w to wychwalanie Maryi
nabożeństwami majowymi, zwłaszcza pośród pól, przy
kapliczkach i figurkach przydrożnych. A wychwalając
Maryję prosimy o Jej pośrednictwo, bo i wiosną ciężko
nam żyć. „Święta Matko Odkupiciela, Bramo niebios
zawsze otwarta, Gwiazdo Morza! Wspomóż upadły lud,
gdy powstać usiłuje” słowa te odnoszą się do każdego
człowieka, do wspólnot, do narodów i epok ludzkiej
historii, do naszej epoki… Kościół widzi, bowiem,
 o czym świadczy powyższa modlitwa – widzi
Bogarodzicę po macierzyńsku obecną i uczestniczącą
w licznych i złożonych sprawach, których pełne jest
dzisiaj życie jednostek, rodzin i narodów, widzi Ją, jako
Wspomożycielkę ludu chrześcijańskiego w nieustannej
walce dobra ze złem, aby nie „upaść”, a w razie upadku,
aby „powstać.” /JPII Encyklika o Matce Odkupiciela, n.52/
I przychodzimy na nabożeństwa majowe po wsparcie
w zmaganiach i aby dziękować za pomyślność własną
i najbliższych.

Ks. Prof. Czesław Bartnik tak opisuje swoje
wspomnienia z nabożeństw majowych w rodzinnej
wiosce: „U sąsiadów śpiewają majowe nabożeństwo.
Melodia litanii taka rzewna i piękna. Zbiera się dużo ludzi
ze wsi. Ciotka Ewa występuje w roli proboszcza, wuj
w roli organisty i kościelnego. Wszyscy śpiewają,
aż się rozlega po całej wsi. Ci, którzy nie przyszli,
otwierają okna i drzwi, żeby słyszeć u siebie.
W momentach przerwy dolatuje jakby konkurencyjne
rechotanie żab z pobliskich stawów i łąk. Czasami furkają
chrabąszcze. Trzeba takiego złapać i wrzucić za koszulę.
To taka psota, ale jakby nie kłóci się z kultem Maryi,
wyrastającym z tej Kołyski Wiejskiej. Ciotka Ewa jest
zapiewajło, litanię zna na pamięć. Wuj przewodzi stronie
męskiej. Buczy jak chrabąszcz, ale to nie z fałszu tylko
z tęsknoty za Matką Boską Niebieską. Od czasu
do czasu szczerzy dwa pożółkłe zęby, które
mu pozostały, bo bitwach na zabawach w młodości….
A w środku tego zgromadzenia była Matka Boska
– żywa, śpiewna, polna, wiejska, majowa, łąkowa, jakby
ze łzami w oczach z radości, i taka całą wpleciona
w życie ludzkie…”

Majowe dzisiaj! Czy my chcemy wplatać Matkę
Najświętszą w nasze ludzkie życie, czy uczymy tego

wplatania nasze dzieci, czy to tak trudno przyjść
z rodziną na Majowe raz, dwa razy w tygodniu, a może
wyjechać rowerami w plener do wiosek i tam przeżyć
takie nabożeństwo wraz z mieszkańcami wioski. Jak tam
dopiero brzmi pieśń „Chwalcie łąki umajone, góry doliny
zielone, … chwalcie z nami Panią Świata, Jej dłoń, nasza
wieniec splata…” Ks. Biskup Józef Zawitkowski w jednym
ze swoich kazań tak wspominał: ”Śpiewaliśmy Litanię
do Matki Boskiej. Wielu nazw jeszcze nie rozumiałem.
Dziś widzę, ile w każdym wezwaniu jest miłości do Matki
Boskiej. Różo Duchowna! Wieżo Dawidowa. Jaka
Ty jesteś śliczna, jesteś cenniejsza od wieży z kości
słoniowej. Czego to człowiek o Matce Bożej
nie powiedział! Ale jest to dziecięca miłość nas
wszystkich, małych i dużych, którzy chcą matce Boskiej
wyrazić swoją miłość.”/ Ks. Bp Józef Zawitkowski,
Rekolekcje Narodowe t.1/

Litania to inaczej zbiór próśb, nieustanna
modlitwa, często historycznie odbywana w procesjach,
często są to wezwania śpiewane lub czytane przez
prowadzącego, na które wierni odpowiadają określoną
formułą. Często w starożytności były stosowane
na Wschodzie. Litania Loretańska do NMP w ustalonej
wersji występuje w Kościele Zachodnim, czyli Rzymskim
od XII wieku. Była używana w sanktuariach maryjnych
Włoch, zwłaszcza w Loretto, stąd jej nazwa. Z biegiem
czasu dodawano nowe wezwania jak choćby w ostatnim
czasie Matko Miłosierdzia czy Królowo Rodzin. Litania
maryjna jest nazwana również drogocenną perłą wśród
litanii i odpowiada potrzebom serca ludzkiego w każdej
szerokości geograficznej. W niej człowiek po imieniu
– coraz to inaczej  nazywa osobę drogą jego sercu
Maryję Matkę Jezusa i naszą.

Zakończmy te nasze majowe refleksje
stwierdzeniem wspomnianego wcześniej Ks. Biskupa,
Poety i Wieszcza: „Inne są Dzisiaj mody i inne śpiewania.
Naszą polską miłość do Matki Bożej chcemy
wypowiedzieć nie tylko w polskich sentymentach. To jest
znak naszej religijności i polskiej tożsamości… Nie wiem,
jaka będzie Polska. Wiem, że gdybyśmy stracili
dziedzictwo ojców, gdybyśmy stracili miłość do Tej, która
jest Matką daną nam ku obronie, przestaniemy być
Narodem i jeszcze raz stracimy Ojczyznę.”
Jest maj! Chwalcie z nami Panią świata! Chwalmy
Ją razem na nabożeństwach majowych.



21 kwietnia 2016 roku wspólnota parafialna Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku przeżyła historyczne
wydarzenie, jakim było poświęcenie figury św. Józefa
Wędrującego z Dzieciątkiem Jezus. Figura została wykonana
poza granicami Polski; przedstawia postać dorosłego
mężczyzny, który trzyma na prawej ręce dziecko, umieszczona
w nawie głównej ciechocińskiej świątyni pod obrazem Jezusa
Miłosiernego. Nazwa figury: św. Józef Wędrujący
z Dzieciątkiem Jezus nawiązuje do przekazu biblijnego, który
mówi o wielokrotnych wędrówkach Józefa z Maryją i Jezusem,
odzwierciedla też historię figury, która przez dwa lata
wędrowała po czterech miejscach kultu i nigdzie nie znalazła
swojego nabywcy. W końcu, w piątym sklepie z figurami
i dewocjonaliami została zauważona i natychmiast zakupiona
do kultu liturgicznego przez Parafię Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Ciechocinku.

Dnia 21 kwietnia o godz.16:00 kościół w Ciechocinku
wypełnił się parafianami i gośćmi – kuracjuszami.
Na uroczystość poświęcenia Figury i inaugurację kultu
św. Józefa w tutejszym kościele przybyło dwóch księży
biskupów i trzydziestu kapłanów, w tym pięciu z nich
to proboszczowie parafii pw. św. Józefa w Diecezji
Włocławskiej. Tego dnia ks. prałatowi Dariuszowi Kalińskiemu
(jako znakomitemu teologowi), przypadł w udziale zaszczyt
wygłoszenia homilii tematycznej związanej z rolą św. Józefa
w historii zbawienia i Jego udziału w wychowaniu Zbawiciela
Świata, dla którego był prawdziwym ziemskim Ojcem.

Homilia ks. profesora wzbudziła powszechny zachwyt
zgromadzonej wspólnoty wiernych. Spontaniczne oklaski
trwały przez dłuższy czas, a na twarzach słuchaczy była
widoczna szczera radość.

Dostojny kaznodzieja ukazał bowiem postać
św. Józefa tak, że wszyscy pogrążyli się w głębokiej zadumie
nad biblijnym obrazem Ojcostwa św. Józefa. Wielu stwierdzało
nawet, że szczerze zazdroszczą parafianom w Zduńskiej Woli
tak mądrego proboszcza.

Już po kilku dniach, podczas pierwszej nowenny
odprawianej 23 kwietnia (sobota) o godz. 16:00 przed Figurą
zgromadziło się ponad trzysta osób, które pragnęły wspólnie
modlić się „O uświęcenie rodzin i pokój dla świata”. Prorocze
okazały się słowa, wypowiedziane w homilii: „Widzimy dziś
św. Józefa, w tej pięknej figurze, niosącego Dziecię Jezus
z gotowymi do błogosławienia rękoma, bo Jezus to jego
dziecko, choć nie przez więzy krwi. Św. Józef niesie Jezusa
każdemu z nas…”.

Tą drogą pragnę serdecznie podziękować
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Dariuszowi Kalińskiemu,
Waszemu Proboszczowi, za wielki wkład włożony w naszą,

ciechocińską uroczystość. Jako wybitny teolog swoją homilią
założył solidny fundament pod rozwój kultu św. Józefa
w tutejszej parafii. Kolejnym darem Jego życzliwości dla nas
stało się udzielenie kościelnego „Nihil obstat” dla modlitwy,
która towarzyszy Figurze.

Poniżej zamieszczam fotografię Figury i tekst
modlitwy, która odtąd towarzyszy nowennie do św. Józefa
odprawianej co tydzień w sobotę o uświęcenie rodzin i pokój
dla świata. Osobę ks. Prałata Dariusza Kalińskiego
i wszystkich Jego Parafian w Zduńskiej Woli polecam
przemożnej opiece św. Józefa Wędrującego z Dzieciątkiem
Jezus i serdecznie zapraszam do pięknego Ciechocinka.

Święty Józefie – miłości milcząca
Święty Józefie – służący najdoskonalej Dziecku i Jego Matce
Święty Józefie – trzykroć nawiedzony przez Anioła Pańskiego
Święty Józefie – niosący w sobie cząstkę nieba

Tobie zawierzam całe moje życie
Bądź moim Orędownikiem u Ojca w Niebie
Niech wspiera mnie zawsze Twoja opieka
i towarzyszy mi moc Twojej Modlitwy
Zostań Gospodarzem mojej doczesności
i doprowadź mnie do szczęśliwości wiecznej

AMEN



Te słowa były drogowskazem w trudnej drodze
Kardynała, który wprowadził Polskę w nowe Tysiąclecie.
Był inicjatorem obchodów Milenium Chrztu Polski. Obchodzić
taki Jubileusz, mówił ,to znaczy świadczyć własnym życiem
o Chrystusie. Bez tamtego Millenium trudno byłoby sobie
wyobrazić następne ćwierć wieku polskiej historii: pontyfikat
św. Jana Pawła II, odzyskaną wolność .

Dziś, kiedy przeżywamy Jubileusz 1050 Chrztu
Polski, przypomnijmy postać wybitną, dla której
doświadczenie miłosierdzia staje się widzialne w świadectwie
konkretnych znaków.

– kardynał Wyszyński często powtarzał te słowa,
a my powinniśmy o tym pamiętać.

Osoba księdza Prymasa jest symbolem umiłowania
wolności, sprawiedliwości oraz czci dla człowieka.
Jest znakiem jedności wszystkich Polaków, których zawierzył
Matce Bożej. Jan Paweł II, Prymasa Tysiąclecia nazwał,
nieustraszonym rzecznikiem człowieka, jego nienaruszalnych
praw w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym
i narodowym, a także przykładem żywej miłości Boga
i Ojczyzny, który musi być policzony jako jeden
z największych mężów w jej dziejach.

, Sługa Boży urodził
się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem. Od 1920 r.
kształcił się w Wyższym Seminarium Duchownym
we Włocławku. 3 sierpnia 1924 r. z rąk bp. Wojciecha
Owczarka przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1925
– 1929 kontynuował naukę na Wydziale Prawa
Kanonicznego, a także Wydziale Prawa i Nauk Społeczn
– Ekonomicznych KUL gdzie uzyskał doktorat.

Po zakończeniu wojny powrócił do Włocławka, gdzie
zaangażował się w prace nad ponownym otwarciem
seminarium. Jeszcze w 1945 r. został jego rektorem, a także
redaktorem czasopisma „Ład Boży”. W 1946 r. papież Pius
XII mianował go biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej.

Dwa lata później, po śmierci kardynała Hlonda,
został podniesiony do godności arcybiskupa metropolity
warszawsko – gnieźnieńskiego, prymasa Polski,
a 12 stycznia 1953 r. otrzymał kapelusz kardynalski (którego
nie mógł odebrać osobiście, gdyż władze komunistyczne
odmówiły mu wydania paszportu).

14 lutego 1950 r. prymas Wyszyński, jako głowa
polskiego Kościoła zawarł porozumienie z władzami PRL.
W zamian za uznanie nowej granicy zachodniej uzyskał
zgodę na naukę religii w szkołach i działalność KUL. Ugoda
trwała krótko. Już 25 września 1953 r. prymas został

aresztowany. Do jesieni 1956 r. przebywał w kolejnych
miejscach odosobnienia: Rywałdzie Królewskim, Stoczku
Warmińskim, Prudniku Śląskim oraz Komańczy.

Podczas pobytu prymasa w Komańczy powstał tekst
Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, pomyślanych jako
odnowienie ślubów lwowskich Jana Kazimierza z czasów
Potopu szwedzkiego. Ponieważ kardynał Wyszyński wciąż
był więziony, tekst ślubów odczytał bp Michał Klepacz
26 sierpnia 1956 r., w obecności blisko miliona pielgrzymów,
przybyłych na Jasną Górę.

W swoich działaniach był również aktywnym
uczestnikiem obrad Soboru Watykańskiego II, podczas
którego złożył na ręce papieża Pawła VI memoriał Episkopatu
Polski w sprawie ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Prośba
ta została spełniona 21 listopada 1964 r.

Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński zmarł
28 maja 1981 r. w Warszawie, w uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których
57 przeżył jako kapłan. Trumna z jego ciałem spoczęła
w podziemiach katedry św. Jana w Warszawie, a pogrzeb
stał się wielką manifestacją narodową.

Przez dziesięciolecia swojej posługi prymas
Wyszyński zdołał przeprowadzić polski Kościół przez
niezwykle trudne dla jego funkcjonowania lata .
Najlepszym świadectwem szacunku, na jaki zasługuje
ta niezwykła postać jest hołd, jaki oddał jej Jan Paweł II
podczas inauguracji swojego pontyfikatu 22 października
1978 r.:



Było to 10 stycznia 1937 roku. W Niepokalanowie
urządzono jasełka. – Jasełka odegrane będą dzisiaj specjalnie
dla mieszkańców klasztoru, ale ponieważ sala nie zdoła
prawdopodobnie pomieścić nas wszystkich, wobec tego bracia
solemni będą mogli zrobić ofiarkę z jasełek – powiedział pod
koniec wieczerzy ojciec Maksymilian. – Będziemy mogli
pozostać dłużej na maleńkiej pogawędce. Ale tylko ci bracia,
którzy będą chcieli. Pozostali więc bracia: Leon, Łukasz,
Pacyfik, Rufin, Tymoteusz, Włodzimierz, Tadeusz, Jerzy,
Cyprian i inni. Przyłączył się też ojciec Pius Bartosik, z czego
ojciec Maksymilian niezmiernie się uradował. Zasiedli z obu
stron ojca Maksymiliana ojciec Pius i brat Leon, potem bracia
najmłodsi powołaniem, starsi dalej. Ojciec Maksymilian zaczął
mówić o tym, jak powinno się ustalić przepisy, według których
żyje się w Niepokalanowie, jak pilnie powinny
być przestrzegane. Celem Niepokalanowa jest
nie wydawnictwo, ale szerzenie czci Matki Bożej. W końcu jak
zwykle, bracia zaczęli prosić, aby im ojciec Maksymilian
opowiedział coś o Matce Bożej. Zauważyli, że w miarę
jak mówił, ujawniała się w nim coraz gorętsza miłość
do Niepokalanej. Wreszcie jeden z braci rzekł:  Ojcze, miłość
do Niepokalanej jest zaraźliwa. – Tak – podchwycił z ulgą
ojciec Maksymilian. Miłość do Niepokalanej jest zaraźliwa.
– Powiedział to przyciszonym głosem i zamilkł. Nikt
nie odważył się przerwać ciszy. Wreszcie ojciec Maksymilian
rzekł:  Drogie dzieci, wy mnie kochacie i ja was kocham
bardzo, ale ja nie zawsze będę z wami. Zanim odejdę od was,
chciałbym wam coś pozostawić. Dlatego poleciłem, aby zostali
tylko profesi solemni i ci, którzy chcą. Będzie to znak, że tych
Niepokalana życzy sobie tu mieć. Ojciec Maksymilian zaczął
mówić ściszonym głosem. – Wy mnie nazywacie gwardianem.
I jestem nim. Nazywacie mnie dyrektorem, a więc przełożonym
– i to prawda. Ale jestem też waszym ojcem. Więcej nawet
niż rodzonym. Przeze mnie otrzymaliście życie duchowe, życie
Boże – swoje powołanie zakonne. Czy tak jest? Czy
to prawda? – Ależ tak  potwierdzili bracia. Każdy z nas przybył
do Niepokalanowa na wezwanie Niepokalanej. Każdy
zawdzięcza „Rycerzowi” swoje powołanie. – Więc w sprawie
Niepokalanej – mówił ojciec Maksymilian – jestem waszym
ojcem, a wy moimi dziećmi. I powiem do was jak święty Paweł:
ja was zrodziłem w Ewangelii. Będę wam mówił po imieniu,
drogie dzieci, a wy już nie tytułujcie mnie dyrektorem ani
gwardianem, ale ojcem. W małej gromadce braci zapanowało
milczenie. Po chwili ojciec Maksymilian rzekł:  A gdyby mnie
zabrakło… kto będzie moim następcą? – Dlaczego ojciec
tak mówi? Czy myśli umierać? – Rozważali te słowa, ale nikt

nie śmiał podjąć rozmowy. Ciszę przerwał ojciec Maksymilian:
Ojciec Pius będzie moim następcą. Słysząc te słowa ojciec
Pius pochylił się z miłością do ojca Maksymiliana i pocałował
go w rękę. Ojciec Maksymilian przygarnął go do siebie
po ojcowsku i rzekł:  Jakże mnie cieszy, drogie dziecko, żeś
tu pozostał z nami. Znów zapadło długie milczenie. W małym
gronie braci, zebranych wkoło swego ojca, zapanował nastrój
poufny i rodzinny. Czy to miało być pożegnanie? Po dłuższym
milczeniu ojciec Maksymilian rzekł:  Pewnie się już jasełka
skończyły i my chyba pójdziemy pomodlić się do kaplicy.
Ale bracia prosili, żeby jeszcze coś powiedział. – O czym?
– O Matce Bożej. – Jak myślicie: czy ja jestem szczęśliwy?
– rzucił pytanie ojciec Maksymilian. Długą chwilę nie było
odpowiedzi. Wreszcie brat Cyprian rzekł:  Wszyscy
chcielibyśmy być tak szczęśliwi jak ojciec dyrektor. – Muszą być
cierpienia i pokusy – mówił ojciec Maksymilian – bo inaczej
to bym nie mógł znieść tego szczęścia, jakie mi daje
Niepokalana. Pomimo trosk i kłopotów codziennych na dnie
serca panuje pokój i szczęście. – Czy ojciec dużo cierpi?
– zagadnął ojciec Pius. Ojciec Maksymilian zawahał się.
Dopiero po chwili odpowiedział. – Kto chce więcej i lepiej
się uświęcić, ten musi być przygotowany na największe
cierpienia i krzyżyki. Krzyże są mi potrzebne, gdyż inaczej
za mocno byłbym szczęśliwy. Cierpienia są na to, aby szczęście
trochę przygłuszyć, bo inaczej tego szczęścia nie można
by było znieść. Ja sobie nie wyobrażam, żeby na tej ziemi
mogło być większe szczęście. Drogie dzieci, kochajcie
Niepokalaną, a Ona uczyni was szczęśliwymi.

Ojciec Maksymilian ukrył twarz w dłoniach i siedział
wzruszony do głębi, a braci ogarnął dziwny spokój,
rozrzewnienie, błogość niczym nie wytłumaczona. Jedno w nich
było serce i jedna myśl. Po chwili brat Leon pochylił się do ojca
Maksymiliana i poprosił:  Ojcze, powiedz nam jeszcze
coś więcej. Chwila namysłu i ojciec Maksymilian odsłonił
braciom jedną z tajemnic swej duszy. – Czy wiecie – powiedział
bardzo cicho – czy wiecie, że ja z całą jasnością mam
zapewnione niebo? Było to … w Japonii. Dzieci drogie, więcej
wam nie powiem i nie pytajcie mnie już o te rzeczy. Dlatego
zdradziłem wam te tajemnicę, byście wspomnieli tę chwilę,
gdy wam będzie ciężko, i wzajemnie zachęcali się do znoszenia
różnych cierpień i krzyżów, których Niepokalana od was zażąda.
– Dzieci drogie, nie pragnijcie rzeczy nadzwyczajnych, ale by
się wola Niepokalanej stała. Mówiąc wam o tych rzeczach,
ja także spełniłem wolę Matki Najświętszej. Ale proszę was,
bardzo proszę, abyście nie opowiadali o tym nikomu, dopóki
ja żyję na tej ziemi. (cdn)




