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Ojciec Kolbe miał długą brodę
Ojciec Kolbe bywał w Japonii.
Później, w pasiaku, przymierał głodem
Jak wielu. Nie przeżył wojny.
Umarł.
Właściwie to nawet nie On,
Rycerzyk Niepokalanej, Don Kichot:
Zginął z pieśnią, pokornie, cicho.
Iluż zginęło!
Tej śmierci nie da się jednak uprościć.
Wybrał. Z wiary. Z Ewangelii. Z mocy.
Poświadczył istnienie nieśmiertelności
I w wieczność – skoczył…
1944

Pamiętna wizyta, papieża Franciszka w dn. 29.07.2016
r., jako pielgrzyma do byłego obozu koncentracyjnego K.L.
Auschwitz na terenie Oświęcimia, jego żarliwa i pokorna modlitwa
w głębokiej ciszy w celi męczeńskiej, głodowej śmierci Świętego
Ojca Maksymiliana Kolbego, skłania do refleksji i przywołuje
na pamięć tę wspaniałą postać, Męczennika Miłości, osobę tak
bliską rodakom ze Zduńskiej Woli.

W naszym mieście, dnia 8 – go stycznia 1894 roku
o godz. 1:00 w nocy przyszedł na świat, przy ul. Browarnej 8,
obecnie Kolbego 9  Rajmund Kolbe. Jeszcze tego samego dnia,
o godzinie 16 – tej, został ochrzczony, w Kościele Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, obecnie Bazylice Mniejszej przez
ówczesnego proboszcza parafii Franciszka Kapałczyńskiego.
Tutaj też spędził pierwsze półtora roku swojego dzieciństwa.
Pamiątką historyczną tego czasu jest chrzcielnica z umieszczoną
obok tablicą z napisem przypominającym o tym wydarzeniu.

Zachował się też dom – miejsce narodzenia naszego Świętego.
Dzięki troskliwości o dzieła Boże, Kustosza Bazyliki,

ks. Prałata dr. Dariusza Kalińskiego, duszpasterza tej parafii
rozwija się kult św. Maksymiliana tak w wymiarze duchowym jak
i administracyjno – apostolskim. W każdy czwartek przed
wieczorną Mszą św. o godz. 18:00 jest odprawiana Nowenna
do św. Maksymiliana, podczas której zanoszone są modlitwy
za żywych i umarłych, a po Eucharystii można ucałować
zachowane relikwie ( włosy z brody Świętego).

Funkcjonuje również Ośrodek Pamięci
św. Maksymiliana, na terenie którego mieści się Dom Pielgrzyma
oraz Aula, która jest miejscem spotkań wspólnot parafialnych, a
także koncertów , przedstawień teatralnych oraz konferencji
tematycznych.

W tym roku obchodzimy 75 rocznicę męczeńskiej
śmierci ojca Kolbego w K. L. Auschwitz. Raz jeszcze spójrzmy na
jego życie, misję kapłańską, apostolską, a także na męczeńską
śmierć i zechciejmy z jego pouczeń, wskazań, świadectwa życia
zaczerpnąć coś dla siebie dla naszego uświęcenia.

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje



oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Nawet w obozie w K. L.
Auschwitz, w piekle XX wieku, mężnie trwał przy Bogu
i apostołował. Zabrano mu godność ludzką, nadając numer
obozowy 16670. Przed aresztowaniem był kapłanem
– zakonnikiem. Pragnął, by jak najwięcej ludzi wierzyło w Boga.
Korzystał z prasy i radia. Był człowiekiem praktycznym,
skromnym, pokornym, bogatym intelektualnie i duchowo.
Odznaczał się wielkim nabożeństwem do Matki Bożej
Niepokalanej. Założył miasto Maryi, które otrzymało nazwę
Niepokalanów i to nie tylko w Polsce , ale i w Japonii.
Był wydawcą i redaktorem naczelnym „Rycerza Niepokalanej”
i przez ten miesięcznik apostołował, szerzył cześć Maryi.
Cudownie potrafił mówić o Niepokalanej jako Orędowniczce
wszelkich łask przed Bogiem. Święty Maksymilian objawiał
ludziom Boga przez czyny. On ukazał, że Bóg jest Miłością,
a „Tylko Miłość jest Twórcza”. Swym poświęceniem, miłością
do bliźniego, ofiarą i cierpieniem ukazał światu oblicze Boga.

Kto mnie widzi ten widzi Ojca – powiedział Pan Jezus.
Każdy z nas ma ukazywać innym oblicze Boga przez swoją
dobroć, miłosierdzie, cierpliwość, uczynność, wyrozumiałość,
przez przebaczenie, przez swoje serce.

Święty Maksymilian nie przestał widzieć Boga, nawet
wtedy, gdy przebywał w obozie zagłady. Naoczni świadkowie jego
gehenny opowiadali, że woził żwir do krematorium nosił kamienie,
głodował i nieraz bito go do nieprzytomności. Bito między innymi
za to, że był „klechą” jak mówili na niego oprawcy, a on patrzył
łagodnie nawet na oprawców. Nienawiść zwalczał miłością.
Kiedyś powiedział: „to łaska Niepokalanej. Jestem Jej wdzięczny,
że tu mogę być.” A był w piekle. Ale i tu apostołował przez dobroć
i miłość.

Święty Maksymilian chciał ukazywać światu prawdziwe
oblicze Boga i ukazał je przez miłość heroiczną, gdy oddał życie

Święty Maksymilian czuł się zawsze otoczony Miłosierdziem Boga,
doświadczał Bożego Miłosierdzia w swojej osobistej historii jako
dar Pana Jezusa  podkreśla poruszająca refleksja s. Angeli
Esposito, misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego, przygotowana
z okazji Roku Miłosierdzia.

Na początku Bulli wprowadzającej Nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia (Misericordiae vultus) Papież Franciszek,
entuzjastycznie, kontempluje: „Jezus Chrystus jest obliczem
miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej
znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe,
widoczne i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu. Ojciec
«bogaty w miłosierdzie» (por. Ef 2, 4), gdy objawił Mojżeszowi
swoje imię: «Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę

za bliźniego, za współwięźnia. Chciał nawrócić ludzi do Boga
i wyrobić w ich sercach Jego Oblicze i Podobieństwo. Czynił
to przez Niepokalaną, ukazując Jej wielką wiarę, pokorę, czystość,
zaufanie i miłość. To dla Jej czci, 16 października 1917 założył
Militie Immacullatae – Rycerstwo Niepokalanej. Przez to pobożne
Stowarzyszenie miał przyprowadzać do Boga wszystkie dusze,
a szczególnie innowierców i masonów. Ojciec Maksymilian
i reszta skazanych na śmierć głodową byli pozbawieni nawet
ubrań, ale On zadbał o to, aby nie stracili wiary nadziei i miłości.

Dnia 14 sierpnia w wigilię Uroczystości Wniebowzięcia
NMP skrajnie wyczerpany z głodu i pragnienia nadal żył, a kat
obozowy w celu „ posprzątania” bunkra, dobił żyjącego
św. Maksymiliana i innych żyjących jeszcze więźniów zastrzykiem
fenolu. Brunon Borgowiec, który miał za zadanie wywieźć ciało
uśmierconego o. Maksymiliana zauważył pierwsze oznaki
świętości, gdyż ciało było czyste pachnące i rozpromienione
blaskiem inaczej niż w przypadku pozostałych ciał. Po tym dniu
obozowi kapo podchodzili do polskich więźniów i mówili im,
że zginął im bohater, gdyż nie rozumieli jak przez dwa tygodnie
można wielbić Boga przez Niepokalaną, a ten niezwykły człowiek
tak właśnie czynił.

Po 30 latach Papież Paweł VI ogłosił Go
błogosławionym, jako wyznawcę 17 października 1971 roku,
natomiast jedenaście lat później Papież Polak Jan Paweł II ogłosił
Kolbego Świętym Męczennikiem 10 października 1982 roku.

Święty Maksymilianie! Apostole w pasiaku naucz nas
kochać Jezusa przez Niepokalaną, tak jak Ty kochałeś. Naucz
kochać naszych bliźnich i nieprzyjaciół, tak ja Ty ich kochałeś
i wybaczałeś im to, co Tobie czynili.
Spraw, byśmy przez ofiarną miłość po trudach pielgrzymowania
i wierności Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie osiągnęli wieczną radość.
Amen.



Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi
dogmat naszej wiary, choć formalnie ogłoszony stosunkowo
niedawno  przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r.
w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus: "...powagą
Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra
i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako
dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga,
Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia
z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej"
(Breviarium fidei VI, 105). Orzeczenie to papież wypowiedział
uroczyście w bazylice św. Piotra w obecności prawie 1600
biskupów i niezliczonych tłumów wiernych.

i wierność» (Wj 34, 6), sprawił, że człowiek mógł nieprzerwanie
poznawać Jego boską naturę na różne sposoby i w wielu
momentach historii. W «pełni czasów» (por. Ga 4,4), gdy wszystko
było gotowe według Jego planu zbawienia, zesłał On swojego
Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam
w sposób ostateczny swoją miłość. Kto widzi Syna, widzi też
i Ojca (por. J 14, 9).” (Mv 1).

Maryja, otoczona Miłosierdziem Boga, śpiewa
w Magnificat, że Jego imieniem, dzięki któremu będzie znany
z pokolenia na pokolenie (por. w. 50), jest Miłosierdzie.

Określenie „miłosierdzie”  z greckiego „eleos”  tłumaczy
słowa hebrajskie „hesed” i „rachamim”. „Hesed” oznacza: dobroć,
życzliwość, miłosierdzie, dar, wierność, przebaczenie. Poprzez
„rachamim” zostaje wyrażona miłość macierzyńska, którą
ma matka, która odczuwa wzruszenie dla dziecka, które nosi w
swoim łonie. Chodzi o te wnętrzności, które opisuje nam prorok
Ozeasz, poruszone ze współczucia dla nas (por. Oz 11,8). Istotą
Boga jest ta miłość macierzyńska, która nie może nie kochać nas
w naszej biedzie.

Dwa zatem słowa hebrajskie „hesed” i „rachamim”
wyrażają miłość czułości, miłość czystej darmowości. Jest
to miłość, która przyjmuje, wzrusza się i przebacza.

Maryja w spojrzeniu Boga, który pochyla się nad Nią,
w Synu, którego nosi w łonie, rozpoznaje współczucie Boga.
Rozpoznaje głębię Jego Serca, która jest głębią Serca czułego,
miłosiernego.

Szczęśliwy zbieg okoliczności, że Rok Jubileuszowy
zostanie otwarty w dniu 8 grudnia 2015 roku, staje się dla nas
misjonarek, misjonarzy, wolontariuszy i rycerzy Niepokalanej
motywem radości i zaangażowania, bo jak przypomina nam
Papież: „Ta uroczystość liturgiczna wskazuje sposób, w jaki Bóg
działa już od początków naszej historii. Po grzechu Adama i Ewy
Bóg nie chciał zostawić ludzkości samej, wystawionej na działanie
zła. Stąd też w swoim zamyśle zechciał On, aby Maryja, święta
i niepokalana w miłości (por. Ef 1, 4), stała się Matką Odkupiciela
człowieka. Na ogrom grzechu Bóg odpowiada pełnią
przebaczenia. Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego
grzechu i nikt nie może ograniczyć miłości Boga, który przebacza”
(por. Mv 3).

Rok Jubileuszowy jest wspaniałą okazją do pogłębienia
centralnej tajemnicy Ewangelii: Miłosiernej Miłości Boga. Ojciec
Kolbe będzie nam towarzyszył przez cały Rok Łaski 2016
z jaśniejącym świadectwem swojego życia.

Święty Maksymilian M. Kolbe doświadcza Bożego
Miłosierdzia w swojej osobistej historii jako dar Pana Jezusa. Gdy
dowiaduje się, że jego brat Franciszek zdecydował się
na opuszczenie życia zakonnego, napisał do mamy: „Biedny
Franuś... Nie mogę pojąć miłosierdzia Bożego nade mną...
On pierwszy prosił o przyjęcie do Zakonu... Razem przyjęliśmy
pierwszą Komunię św.; sakrament bierzmowania; razem w szkole;
razem w nowicjacie; razem złożyliśmy profesję sympliczną...

Przed nowicjatem ja raczej nie miałem chęci prosić
o habit i jego chciałem odwieść... i wtedy była ta pamiętna chwila,
kiedy idąc do O. Prowincjała, aby oświadczyć, że ja i Franuś

nie chcemy wstąpić do Zakonu, usłyszałem głos dzwonka
 do rozmównicy.  Opatrzność Boża w nieskończonym
miłosierdziu swoim przez Niepokalaną przysłała w tej tak
krytycznej chwili Mamę do rozmównicy.  I tak potargał Pan Bóg
wszystkie sieci diabelskie...

Zostawmy wszystko Opatrzności Bożej, w której
to rękach jest cały świat i wszystkie jego wypadki.” (PMK 23).
Święty Maksymilian czuł się zawsze otoczony Miłosierdziem Boga.
Dzięki jego potężnemu wstawiennictwu mogą być prawdziwe
dla nas słowa życzenia Papieża Franciszka: „Każdy wchodzący w
tym roku poprzez Bramę Miłosierdzia będzie mógł doświadczyć
miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję.

Każdy będzie zaangażowany w przeżywanie tego Roku
Świętego, jako szczególnego momentu łaski i odnowy duchowej”
(por. Mv 3).
Angela Esposito MIPK
foto: obraz św. Maksymiliana,wykonany w czerwcu 2004 r.,
przeznaczony do kultu w kaplicy św. Maksymiliana
u franciszkanów w Sanoku



Przekonanie o tym, że Pan Jezus nie pozostawił ciała
swojej Matki na ziemi, ale je uwielbił, uczynił podobnym
do swojego ciała w chwili zmartwychwstania i zabrał
do nieba, było powszechnie wyznawane w Kościele katolickim.
Już w VI wieku cesarz Maurycy polecił obchodzić
na Wschodzie w całym swoim państwie w dniu 15 sierpnia
osobne święto dla uczczenia tej tajemnicy. Święto to musiało
lokalnie istnieć już wcześniej, przynajmniej w V w. W Rzymie
istnieje to święto z całą pewnością w wieku VII. Wiemy
bowiem, że papież św. Sergiusz I ustanawia na tę
uroczystość procesję. Papież Leon IV dodał do tego święta
wigilię i oktawę. Z pism św. Grzegorza z Tours dowiadujemy
się, że w Galii istniało to święto już w VI w. Obchodzono
je jednak nie 15 sierpnia, ale 18 stycznia. U Ormian
uroczystość Wniebowzięcia Maryi rozpoczyna nowy okres
roku kościelnego. 15 sierpnia obchodzą pamiątkę tej tajemnicy
również Chaldejczycy, Syryjczycy i Maronici. Kalendarz
koptyjski pod dniem 21 sierpnia opiewa Wniebowzięcie ciała
Matki Bożej do nieba.

Różne bywają nazwy tej uroczystości: Wzięcie Maryi
do nieba, Przejście, Zaśnięcie,

Odpocznienie Maryi. Nie wszyscy ojcowie Kościoła,
zwłaszcza na Wschodzie, byli przekonani o fizycznej śmierci
Matki Najświętszej. Dlatego także Pius XII w swojej konstytucji
apostolskiej nie mówi nic o śmierci, a jedynie o chwalebnym
uwielbieniu ciała Maryi i jego wniebowzięciu. Kościół
nie rozstrzygnął zatem, czy Maryja umarła i potem została
wzięta do nieba z ciałem i duszą, czy też przeszła do chwały
nie umierając, lecz "zasypiając".

Św. Jan Damasceński podaje, jak cesarzowa
Pulcheria (ok. roku 450) wystawiła kościół ku czci Matki Bożej
w Konstantynopolu i prosiła listownie biskupa Jerozolimy
Juwenalisa o relikwie Matki Bożej. Juwenalis odpisuje jej
na to, że relikwii takich nie ma, gdyż ciało Jej zostało wzięte
do nieba "jak to wiemy ze starożytnego i bardzo pewnego
podania".
Teolodzy Kościoła usiłują nie tylko stwierdzić fakt istnienia tej
tajemnicy, ale także go uzasadnić. O tej tajemnicy pisali św.
Tomasz z Akwinu, św. Albert Wielki, Jan Gerson, Suarez i inni.
Kiedy w XV w. Jan Marcelle w kazaniu na Wniebowzięcie
Maryi wypowiedział zdanie, że "nie jesteśmy wcale
zobowiązani pod grzechem śmiertelnym wierzyć, że Maryja
została z ciałem do nieba wziętą", gdyż nie jest to dogmat,
cały fakultet uniwersytetu paryskiego wystąpił z całą
stanowczością przeciwko niemu i zażądał, by te słowa
odwołał, gdyż tego rodzaju wypowiedź pobrzmiewa herezją
i jest sprzeczna z ogólnie wyznawaną prawdą. Pisarze
kościelni podkreślają, że skoro Matka Chrystusowa była

poczęta bez grzechu, skoro Bóg obdarzył Ją przywilejem
Niepokalanego Poczęcia, to konsekwencją tego jest, że nie
podlegała prawu śmierci. Śmierć bowiem jest skutkiem
grzechu pierworodnego. Ponadto nie wypadało, aby ciało,
z którego Chrystus wziął swoją ludzką naturę, miało podlegać
rozkładowi. Chrystus, którego ciało Bóg zachował
od zepsucia, mógł zachować od skażenia także ciało swojej
Matki. Wreszcie tajemnica zmartwychwstania i wniebowzięcia
jest przewidziana dla wszystkich ludzi, dlatego nie sprzeciwia
się rozumowi, aby Chrystus dla swojej Rodzicielki
przyspieszył ten dzień.

Ogłoszenie prawdy o wniebowzięciu Maryi jako
dogmatu wiary było przypieczętowaniem i ukoronowaniem
starożytnej tradycji Kościoła. Według Tradycji Matka Boża
ostatnie lata swego życia spędziła w Jerozolimie w pobliżu
Wieczernika albo w Efezie. Większość badaczy przychyla
się do pierwszej możliwości. Istnieje przekaz, że św. Jan
Apostoł opuścił Ziemię Świętą w czasie pierwszego wielkiego
prześladowania Kościoła w roku 34 i udał się z Maryją
do Efezu. Chciał Ją w ten sposób uchronić przed
niebezpieczeństwami prześladowań. Jednakże w pierwotnej
literaturze chrześcijańskiej nie ma żadnej wzmianki o takiej
podróży. PseudoDionizy Areopagita pisze, że w czasie swojej
pielgrzymki do Ziemi Świętej w roku 363364 dowiedział się
od św. Cyryla Jerozolimskiego, patriarchy Jerozolimy, że grób
Maryi był w Jerozolimie w Dolinie Jozafata. Podobny opis
zawiera apokryf Księga Jana z IV w. W apokryfie tym jest
mowa o tym, że Maryja umarła śmiercią naturalną
w Jerozolimie, została pogrzebana u stóp Góry Oliwnej
w Dolinie Jozafata i że została wzięta
do nieba. Wszystkie znane starożytne apokryfy wskazują,
że grób Maryi jest w Getsemani w Dolinie Jozafata. Obecnie
znajduje się tam kościół, którym opiekują się prawosławni
Grecy. Kult Maryi Wniebowziętej był w Kościele bardzo żywy
i zdecydowanie wyróżniał się wśród wielu innych. Wystawiono
tysiące świątyń pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej.
Pod opiekę Maryi Wniebowziętej oddał Węgry król św. Stefan,
a Francję  król Ludwik XIII (powtórzył to także Ludwik XV).
W polskiej (i nie tylko) tradycji dzisiejsze święto zwane jest
również świętem Matki Bożej Zielnej. Na pamiątkę podania
głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli
kwiaty, poświęca się kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Lud wierzy,
że zioła poświęcone w tym dniu za pośrednictwem Maryi
otrzymują moc leczniczą i chronią od chorób i zarazy. Rolnicy
tego dnia dziękują Bogu za plony ziemi i ziarno, które zebrali
z pól.



1. Grzeszących upominać
2. Nieumiejętnych pouczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych

Ojciec Maksymilian nawet w najtrudniejszych
momentach swego życia czynił miłosierdzie.
Tu pociesza strapionych…

Papież Franciszek modlił
się w celi św. Maksymiliana
Marii Kolbego
29 lipca 2016 r. w piątek rano,
Ojciec Święty Franciszek
przyjechał do niemieckiego
obozu w AuschwitzBirkenau.
Samochód zatrzymał
się przed główną bramą. Chciał

sam wejść i modlić się, aby Pan dał mu łaskę płaczu – jak powiedział,
po czym przeszedł pod bramą „Arbeit Macht Frei”. Pod Ścianą Straceń
papież zapalił lampę – swój dar dla muzeum. Następnie udał się
do oddalonego o trzy kilometry byłego obozu Auschwitz IIBirkenau,
w którym Niemcy na masową skalę mordowali Żydów.

Wizyta Papieża Franciszka w obozie Auschwitz choć odbyła
się w ciszy była bardzo wymowna. Franciszek spotkał się z byłymi
więźniami i zapalił znicz pod Ścianą Śmierci. Kulminacyjnym
momentem była modlitwa w celi śmierci św. Ojca Maksymiliana
Kolbego.
Wizyta papieża odbyła się w dniu, w którym przypadała 75. rocznica
apelu na obozowym placu, kiedy o. Maksymilian ofiarował swoje życie
za współwięźnia.

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe pozostanie znakiem
naszej epoki – znakiem szczególnie wyrazistym. To krótkie
stosunkowo życie jest syntezą i zarazem jakby zwierciadłem,
w którym epoka ta znajdzie swe wielostronne odbicie.

To zwycięstwo przez wiarę i miłość odniósł
ów człowiek w tym miejscu, które było zbudowane
na zaprzeczeniu wiary – wiary w Boga i wiary w człowieka
– i na radykalnym podeptaniu już nie tylko miłości,
ale wszelkich oznak człowieczeństwa, ludzkości; w tym
miejscu, które było zbudowane na nienawiści i na pogardzie
człowieka w imię obłąkanej ideologii, w tym miejscu, które było
zbudowane na okrucieństwie.

Dziś widzimy, że jest w Jego życiu jakieś miłosierdzie
Boże dla Narodu, które sprawiło, że Ojciec Kolbe narodził się
w samą porę, żył i działał we właściwym czasie, był i jest
aktualny dla Narodu i świata – na dziś.

Ojciec Maksymilian zwyciężył samego siebie. Można
powiedzieć: zwyciężył swoją słabość. Stał się mocnym. Stał
się wielkim siłaczem ponad ludzką miarę. Stał się świętym,
bo przyjął na siebie prawo miłości Jezusa Chrystusa
i tę niezwykłą moc, jaką dała mu – i nam daje – Niepokalana.

Wyznajemy, że prawem przekształcenia człowieka jest
miłość i sprawiedliwość. Święty Maksymilian Kolbe,
męczennik Oświęcimia, niech się stanie patronem XX wieku
i niech nas prowadzi w nowy adwent – oczekiwanie na drugie
tysiąclecie narodzenia Polski. To, co w męczenniku Miłości
przypomina tragedię ludzkości – obóz koncentracyjny – niech
będzie ostrzeżeniem przed potwornością bratobójczej wojny
nuklearnej, niech budzi miłość do człowieka, szacunek
i troskę o jego godność i wolność, o sprawiedliwość
i wspólnotę.



Wakacje sprzyjają podróżom, te dzielimy
na zagraniczne i krajowe. Wychodząc z założenia, jak mówi
polskie przysłowie „kto chce zwiedzać obce kraje, najpierw
własny kraj poznaje”, będąc przejazdem, odwiedziliśmy wraz
z mężem miejscowość w województwie podkarpackim, o której
od jakiegoś czasu dość głośno zrobiło się w mediach. To wieś
Markowa.

Jak czytamy w Wikipedii początki wsi sięgają roku
1381, gdy została zasiedlona osadnikami z Górnej Saksonii,
Łużyc i Dolnego Śląska, sprowadzanymi przez Kazimierza
Wielkiego po przyłączeniu tych ziem do Korony. Kolejna fala
osadników przybyła tu ok. roku 1571. W 1450 roku właścicielem
był Jan z Pilczy syn trzeciej żony Władysława Jagiełły.
Właścicielami Markowej byli w XV w. Pileccy, potem Stadniccy,
Korniaktowie, Lipscy, Bratkowscy i Lubomirscy. W Markowej
istniał niewielki folwark, rozparcelowany przez Lubomirskich
w 1926 roku. Na pocz. XX w. powstały we wsi: kółko rolnicze,
kasa pożyczkowa, straż pożarna, kółko teatralne, a w latach
międzywojennych spółdzielnia mleczarska i jedna z pierwszych
w Polsce spółdzielnia zdrowia. Markowianie ze szczególnym
pietyzmem traktują historię i tradycję swojej wsi, dlatego
też staraniem Towarzystwa Przyjaciół Markowej powstał
unikalny na skalę europejską skansen budownictwa
przysłupowego, czyli typowej zabudowy wiejskiej z przełomu XIX
i XX wieku.

Jak widać, wieś nietuzinkowa, w której ludzie potrafią
sobie zorganizować życie. Jednak stało się tam coś,
co rozsławiło ją nie tylko na okolice, ale niemal na cały świat,
za przyczyną pewnej rodziny…

Jak czytamy dalej, 24 marca 1944 r. niemieccy
żandarmi i policjanci granatowi rozstrzelali polską,
ośmioosobową rodzinę Józefa i Wiktorii Ulmów oraz
ukrywanych przez nich w domu ośmioro Żydów z rodzin Szallów
i Goldmanów. Wydarzenie to upamiętnia odsłonięty w 2004 r.
pomnik, znajdujący się przy drodze do skansenu, a także
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej

im. Rodziny Ulmów, które otwarto 17 marca 2016 roku.
W czasie trwania Światowych Dni Młodzieży również

usłyszeliśmy o Markowej.
Przy pomniku ofiar w byłym obozie Auschwitz II

– Birkenau, Ojciec Święty Franciszek w milczeniu przeszedł
wzdłuż tablic pamiątkowych w językach ofiar. Gdy zatrzymał
się na modlitwie przed Pomnikiem, naczelny rabin Polski
Michael Schudrich odśpiewał po hebrajsku Psalm 130,
a następnie tę samą modlitwę odczytał ks. Stanisław Ruszała,
właśnie proboszcz z Markowej. Psalm zakończyła żydowska
modlitwa za zmarłych – Kadisz oraz polska – „Wieczne
odpoczywanie”. W tym czasie Ojciec Święty modlił się w ciszy.
Po modlitwie Franciszek spotkał się z kilkunastoma
„Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata”, przedstawicielami
rodzin oraz reprezentantami nieżyjących już osób, którzy
z narażeniem życia pomagali Żydom.

W czasie naszej wakacyjnej wędrówki odwiedziliśmy
kościół parafialny pw. Św. Doroty w Markowej, gdzie
proboszczem od lipca 2008 roku jest ks. Stanisław Ruszała, tuż
po wejściu do kościoła nie miałam wątpliwości, kto nas
tu zaprosił, gdy w witrażu okna po lewej stronie ujrzałam postać
św. Maksymiliana. Po prawej zaś, w konfesjonale, zobaczyłam
postać znanego już z telewizji kapłana, co ośmieliło mnie,
by podejść i chwilę z nim porozmawiać. To od niego
dowiedziałam się, że Zduńska Wola była mocno podkreślona
w rozmowach w czasie wizyty Ojca Świętego w Obozie.

Święty Maksymilian już się zapoznał z rodziną, która
jak On czyniła Miłosierdzie bliźnim, za co zapłaciła najwyższą
cenę – życie.

On oddając swoje życie za innego więźnia stał
się bratem wszystkich i uczy nas jak głosić Ewangelię życiem.

Pomnik rodziny Ulmów

Trwają przygotowania
do

Zapisy na pieszą pielgrzymkę,
rozpoczynamy od wtorku

w Ośrodku św. Maksymiliana.
Sekretariat czynny codziennie,

do 21 sierpnia włącznie,
w godz.



Zamknęły się ciężkie drzwi więzienia. Ojcu Maksymilianowi
i jego aresztowanym współbraciom początkowo pozwolono chodzić
w zakonnym ubiorze, ale ta okoliczność była właśnie powodem
do stosowania wobec nich wyjątkowych szykan. Po pewnym czasie
ojciec Maksymilian zgodził się, aby jego towarzysze zamienili habity
na strój więzienny. Sam jednak nadal nie rozstawał się z szatą
zakonną. Wkrótce przeniesiono go do celi 103. Przebywało w niej
dwu innych więźniów, spośród których jeden był wyznawcą religii
mojżeszowej. Szybko zaprzyjaźnili się z ojcem Kolbem, który umiał
ich zainteresować rozmową na różne tematy. W takiej atmosferze
może by nawet zapomnieli, że są w więzieniu, gdyby nie dochodziły
ich z sąsiednich cel przeraźliwe jęki więźniów, którzy powrócili
z tortur. Mimo woli narzucała się przytłaczająca myśl o Palmirach,
gdzie odbywały się egzekucje ofiar niemieckiego terroru.

Pewnego dnia otwierają się nagle drzwi celi oznaczonej
numerem 103. Zjawił się gestapowiec w randze Scharführera, a
spostrzegłszy ojca Maksymiliana w habicie zakonnym wpadł
natychmiast w szał. Jego straszna twarz nabrzmiała wściekłością.
Oczy zaszły krwią. Ojciec Maksymilian stał przed nim wyprostowany,
z przymrużonymi oczyma. Niemiec wydał z siebie jakiś chrapliwy
głos. Plugawe, ordynarne słowa zdawał się wypluwać ze
skrzywionych szkaradnie ust. Szarpnął raz i drugi raz za krzyż od
koronki i wykrztusił z siebie. – I ty wierzysz w to… w to… ty…
klecho? – Wierzę – odpowiedział spokojnie ojciec Maksymilian.
Niemiec z furią uderzył go w twarz. Z całej siły – raz, drugi, trzeci.
Kapłan pochylił się i zachwiał, poczuł w ustach krew. – A teraz
wierzysz? – O tak, wierzę całym sercem. Co za wściekłość! Ach,
to bestia, która szaleje. Naciera coraz bliżej. Ojciec Maksymilian
odpycha ją tym jednym słowem: Wierzę. Zatoczył się, ale to nic.
Gestapowiec bije go teraz po głowie pięściami. Twarz ojca pokryły
sinopurpurowe plamy, puchnie w oczach. – Wierzę, wierzę!
– powtarza. To słowo jest jak błysk miecza. Zwyciężył. Niemiec
trzasnął drzwiami i wybiegł z celi jak wściekły. Nic nie wskórał.
Więźniowie patrzą na to ze zgrozą. Ojciec Maksymilian wstaje
z trudem i uśmiecha się. Ktoś podał mu rękę, dźwiga. – Ojciec twarz
ma spuchniętą, zniekształconą – odezwał się drugi towarzysz
współczującym głosem. – Nie martwcie się o mnie – mówi, choć
każde słowo sprawia mu ból nieznośny. – Macie przecież dosyć
swoich zmartwień. Mnie się nic nie stało. To dla Niepokalanej…

Spokojny jak zawsze, nawet pogodny, bierze w ręce
koronkę i zaczyna chodzić powoli, potem prędzej…  Ach, ten
krzyżyk. Jakże jest drogi teraz…  Ojcze nasz, któryś jest w niebie.
Święć się Imię Twoje… Przyjdź Królestwo Twoje… Bądź wola
Twoja…
 Ojciec jest chory? – Nie, mnie nic nie jest. – Ależ tak. Ojciec pójdzie
do szpitala – mówił pielęgniarz. Służba sanitarna postanowiła
skorzystać z okazji, żeby go ratować. – No, to pójdę jak chcecie
– zgodził się z uśmiechem. W szpitalu lekarze stwierdzili zapalenie
płuc. Leżał i modlił się. Chcieli mu trochę dogadzać. Nie zgodził się.
– Żadnych wyjątków. Są słabsi ode mnie. Dajcie im. Jako

ozdrowieniec ojciec Maksymilian zgłosił się do pracy w bibliotece
więziennej. Teraz miał większe szanse do apostolstwa,
do roztoczenia opieki duchowej nad współwięźniami, zwłaszcza nad
tymi, którzy storturowani i przygnębieni wracali ze śledztwa.
Spowiadał ich w nocy, pocieszał, mówił o Niepokalanej i modlił się
razem z nimi. W Wielkim Poście urządził nawet rekolekcje dla swoich
najbliższych współtowarzyszy. Pogodny, ufny, rozmodlony dodawał
więźniom ducha. Był wśród nich jak żywe świadectwo prawdy Bożej
i miłosierdzia.

28 maja przyszedł rozkaz wyjazdu do Oświęcimia. Ojciec
Maksymilian dostał tam pasiak, stare chodaki i numer 16 670.
Pozornie niczym się już nie różnił od tysięcy skazańców. Był zawsze
głodny, pogryziony przez wszy, gnany biegiem do pracy, upadał pod
ciężarem dźwiganych belek. Bili go bykowcem, kopali podkutymi
butami, grozili śmiercią. Nie miał żadnych praw człowieka, tak jak
wszyscy, a jednak różnił się od innych. Gdy jego towarzysze, biegnąc
po miskę wstrętnej zupy, popychali się, kłócili, on cierpliwie czekał na
swoją kolej i dzielił się z nimi chlebem. Bardziej głodnym ustępował
lepsze miejsce. Uśmiechał się, gdy inni złorzeczyli i przeklinali albo
załamywali się z rozpaczy. Modlił się za siebie i za nich.

Zachował się jego list do matki z dnia 15 czerwca 1941 r.
pisany przepisowo po niemiecku. „ Kochana Mamo! – Z końcem maja
przyjechałem z transportem do obozu w Oświęcimiu. Powodzi mi się
dobrze. Bądź spokojna. Mamusiu, nie troszcz się o mnie ani o moje
zdrowie. Bóg jest wszędzie obecny i z wielką miłością czuwa nad
wszystkimi i nad wszystkim… Lepiej, żebyście na razie do mnie
nie pisali, gdyż nie wiem, jak długo tu zostanę”.

„Krwawy Krott”, kat Oświęcimia, postanowił wykończyć
księży. Komando „Babice” było odległe 8 kilometrów od obozu. Mieli
tam grodzić płot. Pół kilometra trzeba było na obitych, pokrwawionych
plecach dźwigać faszynę. Więźniowie padali, brak im było sił.
Wówczas zaczynały się sypać razy. Rozlegał się wrzask Niemców.
Kapo Krott upatrzył sobie ojca Maksymiliana. Kazał mu dźwigać
podwójny ciężar. Kiedyś rozkrwawił mu nos i pobił ciężko. Nie mógł
znieść tego „klechy”, który nie dał się ugiąć. Patrzył prosto w oczy.
Spojrzenie miał jasne, przenikliwe, nigdy nie narzekał i nie prosił
o łaskę. Złamać go za wszelką cenę. Poniżyć, wdeptać w ziemię
to człowieczeństwo, w którym duch jest nieugięty i wolny, chociaż
ciało wyniszczone i chore. Pewnego dnia skopał go, a podczas
przerwy obiadowej polecił wymierzyć mu pięćdziesiąt uderzeń kijem.
Zbitego do nieprzytomności wrzucił do błota i przykrył gałęźmi.
Wieczorem odnaleźli ojca Maksymiliana koledzy i przynieśli na wpół
żywego do szpitala obozowego.

W baraku miał najgorsze miejsce przy drzwiach. Sam sobie
je wybrał. – Tędy wynoszą w nocy zmarłych, to będę ich błogosławił
– powiedział. – Nie bójcie się o mnie. Niepokalana mi pomaga. Jakoż
był niestrudzony. Spowiadał po nocach, nauczał i pocieszał,
obejmował nieraz jak matka, tulił i przyciskał do serca. Gdy go wzięli
do szpitala – wprawiał w podziw swoją mężną postawą. Nawet
Niemcy o nim mówili, że to jest niezwykły ksiądz.



młody sierżant 36 Pułku Piechoty, Gajowniczek. – Taki młody – myśli
ojciec Maksymilian ze współczuciem. – I nagle decyduje się. Wyszedł
z szeregu… Idzie prosto do komendanta. – Stój! Czego chcesz?
wrzasnął Fritzsch i chwycił za rewolwer. Przed nim stał
już wyprostowany, pełen godności ojciec Maksymilian. – Chcę pójść
na śmierć za jednego ze skazanych – rzekł spokojnie. Fritzsch
osłupiał. To rzecz niesłychana. Ktoś mówi nie pytany. Nie boi się go.
Ten jasny wzrok przeszywa go aż do głębi. – Dlaczego? – pyta
niepewnie. – Jestem stary i schorowany – mówi ojciec Maksymilian
– a on ma żonę i dzieci. – Za kogo chcesz iść do bunkra? Ojciec
Maksymilian palcem wskazuje Gajowniczka. Jeńców ogarnia podziw.
Wspinają się na palce, chcą ujrzeć, kto jest tak szalony, aby wybrać
śmierć głodową zamiast nadziei powrotu. – Kto ty jesteś? – pyta
zdumiony Fritzsch. – Ksiądz katolicki. Fritzsch odwraca głowę.
Nie może ścierpieć spojrzenia jasnych, mądrych oczu. Jest ogłupiały
i wściekły. – No, to idź! – mówi nieswoim głosem. Palitzsch daje
rozkaz:  Marsz! I kolumna dziesięciu skazańców wyrusza w milczeniu
do bunkra. Idąc ojciec Maksymilian podtrzymywał słabego
towarzysza. Zmierzchało się. Na niebie rozpostarły się czerwone
smugi, które z wolna przeszły w fiolet i zgasły. Za ojcem
Maksymilianem zatrzasnęły się drzwi śmierci. Więźniowie w ponurym
milczeniu rozeszli się do swoich baraków. Nikt prawie nie spał. Nagle
ci, co mieszkali nad bunkrem, usłyszeli śpiew… Z daleka, jakby
z grobu, płynęła pobożna pieśń.

Mijał dzień za dniem. Coraz częściej dyżurny więzień
wynosił zmarłych. Reszta konała. Leżeli nadzy na zimnym cemencie,
wijąc się w głodowych męczarniach. Tylko ojciec Maksymilian chodził
jeszcze po celi, stał albo klęczał, modląc się. Ciągle był zajęty. Rano
– rozmyślanie na klęczkach. Duchowe uczestnictwo we Mszy świętej.
Komunia z Panem. Jakże piękne, radosne były słowa liturgii:
„Wstępuję do ołtarza Bożego, do Boga, który uwesela młodość moją”.
Już tak blisko przed nim nieskończona szczęśliwość posiadania
Boga, wolność doskonała, zjednoczenie z wieczną ofiarą Chrystusa.
Niepokalana spełniła jego najśmielsze marzenia, więc w zimnej,
cuchnącej celi, pełnej jęków i grozy konania, dziękował na klęczkach
i miłość zalewała mu serce powodzią łaski. Cały dzień zajmowało
mu posługiwanie braciom – skazańcom, wyspowiadał ich, zaopatrzył
na śmierć. Mówił do nich:  Dzieci drogie! Spokojnie, spokojnie.
Zaufajcie Niepokalanej. Śmierć nie jest straszna. Tak samo mówił
w Niepokalanowie i w Japonii. A teraz musi wypełnić swoją ostatnią
misję. Klęczy wśród nich i odmawia różaniec. Kat Oświęcimia Bock
otrzymał rozkaz wykończenia tych, co jeszcze żyli w bunkrze.
Gdy Niemcy weszli, ojciec Maksymilian siedział wsparty o ścianę.
Oczy miał otwarte, twarz jasną. Był czysty i wydawało im się,
że z umęczonego ciała promieniuje światło. Gdy Bock zbliżył
strzykawkę z fenolem, ojciec Maksymilian podniósł rękę i uśmiechnął
się.

Było to 14 sierpnia 1941 roku, w wigilię Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Nazajutrz, w samo święto, przewieziono
ciało ojca Maksymiliana do krematorium i wkrótce jego prochy wiatr
rozniósł
na cztery strony świata, aby, jak ziarno pszeniczne rzucone w ziemię,
wydały plon obfity.

Potem wzięli go na blok 14 i przeznaczyli do obierania ziemniaków.
Kierownikiem był pan Bolesław Świderski. Chciał on pomóc ojcu
Maksymilianowi, ale ten dziękował serdecznie i odmawiał.
– Dlaczego ja mam się wyróżniać spośród innych? Oni też
potrzebują – mówił. – Wy jesteście młodzi, będziecie uratowani.
Módlcie się tylko z ufnością do Niepokalanej. W niedzielę
po południu zbierali się potajemnie polscy księża na wspólne
modlitwy i konferencje. Zaszyli się w ciemny kąt za barakiem. Nad
nimi widać było skrawek nieba. Lipcowe słońce przygrzewało.
Chudzi, wynędzniali siedzieli w ohydnych pasiakach. Ojciec
Maksymilian mówił o stosunku Niepokalanej do Trójcy Świętej.
– Istota Niepokalanego Poczęcia uwidacznia się dopiero w świetle
tajemnicy życia Bożego. Ona jest Córką Ojca, Matką Syna,
Oblubienicą Ducha Świętego. Bóg przez Jej ręce spuszcza
na ziemię obfitość łask wysłużonych przez Chrystusa. Całe nasze
życie, każda myśl, słowo, uczynek, jest w Jej ręku… Ona sama musi
każdego z nas i w każdej chwili pouczać, prowadzić, przeobrażać
w siebie, byśmy już żyli nie my, ale Ona w nas, jak Jezus żyje w Niej
i Ojciec w Synu… Oto wyrwał ich na chwilę z piekła Oświęcimia.
Pociągnął za sobą, ukazał niewysłowione piękno Maryi. Siedzieli cisi,
jakby przytłoczeni ogromem tych myśli. – Są to niezgłębione
tajemnice, gubi się w nich rozum skończony. Niepokalana odsłania
ich rąbek tylko tym, którzy Ją pokornie proszą na klęczkach. Ojciec
Maksymilian skończył. Przez chwilę panowało milczenie. Słońce
pochyliło się już ku zachodowi i świeciło prosto na niego. Siedział
wzruszony z twarzą pogodną, jak to polskie, letnie przedwieczerze.
Parę dni później z bloku czternastego uciekł więzień. Wiedzieli,
że pozostałym grozi za to straszna kara. Za jednego dziesięciu szło
na śmierć. W nocy nikt nie spał. Niektórzy spowiadali się u ojca
Maksymiliana, klęcząc przy jego pryczy. Pocieszał ich:  Nie bójcie
się. Niebo jest blisko, a w niebie czeka nas Matka Niepokalana.

Na drugi dzień zarządzono karny apel. Szli na baczność w
skwarze lipcowego słońca. Mijała godzina za godziną. Od wczoraj
nic nie jedli. Nie wolno wyjść z szeregu. Ale i stać nie ma sił. Coraz to
ktoś zachwieje się i pada. Esesmani wyciągają omdlałych, o
twarzach nabrzmiałych i sinych. Ci, ci jeszcze stoją w szeregach,
wyglądają nie lepiej. Każdy z nich czeka na śmierć. Ojciec
Maksymilian stoi zatopiony w modlitwie. On, rycerz Niepokalanej, nie
czuje, że słońce pali, że głód skręca mu wnętrzności, że nogi stały
się jak dwie ciężkie bolące kłody. Stoi wyprostowany i modli się. Oto
zbliża się czas ostatniej rozprawy. Jest już tylko o krok od śmierci…
Komendant obozu Fritzsch zbliżył się do nich. – Zbieg się nie znalazł
– mówi przez zęby. – Za jednego dziesięciu zginie. W bunkrze
głodowym – słyszycie?

Lagerführer jest straszny. Małe oczki iskrzą się złowrogo.
W twarzy widać tępotę i okrucieństwo. Jakaś piekielna radość, że się
go boją, tak bardzo. Muszą się bać… bo inaczej… na dnie jego
nikczemnej duszy czai się także strach. Jeszcze gorszy. Ojciec
Maksymilian patrzy spod przymrużonych powiek. Tak mu żal tych
ludzi. Nawet Niemców mu żal. Fritzsch idzie wzdłuż szeregu
i wskazuje palcem:  Ten. Przyboczny Palitzsch zapisuje numer.
– Jeszcze ten… i ten. Ominęli ojca Maksymiliana. Nagle tuż koło
niego ktoś jęknął. – Nie zobaczę już mojej żony i dzieci – szlochał




