
Miesiąc listopad obdarowuje nas swoją zadumą.
Jednocześnie wraz z deszczową, smutną i ponurą aurą
narzuca nam nastrój refleksji na temat przemijania naszego
życia. Miesiąc ten rozpoczynamy przecież od uroczystości
Wszystkich Świętych i Dnia Wszystkich Wiernych
Zmarłych.

Te dwa wspomnienia liturgiczne to czas, gdy świat
zmarłych wkracza w świat żyjących. Natomiast żywi
wkraczają w ciszę i pokój wieczny, tych którzy
już poprzedzili nas w pielgrzymce wiary i życia do domu
Boga Ojca.

We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych,
wkraczamy w świat zmarłych, którzy odeszli od nas,
których Bóg powołał do Siebie. I jakby na siłę pragniemy
ożywić to, co minęło. Wyrazem tego są nasze cmentarze,
na których spoczywają nasi bliscy, które w te wspomnienia
liturgiczne przepełnionesą pękami barwnych kwiatów
i zniczy, jakże szkoda, że często pomijana jest modlitwa
przy grobie, kosztem gonitwy i chęcią ustawienia

jak największej liczby zniczy, w jak najkrótszym czasie.
Przemierzając cmentarze myślimy o tych wielkich

przestrzeniach czasu i przywołujemy w modlitwach tych,
którzy byli przed nami, a dziś są w domu Ojca, gdzie
dla każdego jest przygotowane miejsce. Zatrzymując
się na modlitwę przy grobie odżywają wspomnienia, które
obudzone, napełniają nas powagą, zadumą, zamyśleniem,
refleksją i ciszą. Te właśnie wspomnienia, ożywione
wymową Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych
prowadzą nas na groby naszych najbliższych, abyśmy tam
bez zbędnych świadków, wzniosłych słów, przemądrzałych
przemów mogli wyrazić swoją prostą wdzięczność.
Podziękowanie tym, których już nie ma pośród nas.
W ciszy opadających, jesiennych liści zmrożonych
pierwszymi przymrozkami, w ciszy płonących zniczy.
Mamy wszyscy za co podziękować:
– za dobro, które nam przekazali i za wartości, które bronili

z wielkim poświęceniem,
– za wiarę, której strzegli, miłość, której byli wierni

i za nadzieję, której nie utracili.

Uroczystość ta ma charakter bardzo radosny.
Wspominamy bowiem wszystkich tych, którzy żyli przed
nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę osiągnęli
wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie.
Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych,
czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także
wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli
zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich



małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego
jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa
nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna
jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga.
Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także
każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Teologia
wskazuje, iż każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus
Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego
z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmie od Boga
dar świętości.

Naszą polską tradycją jest, że odwiedzamy groby
bliskich, modlimy się za ich dusze. Zewnętrznym wyrazem
tego są znicze zapalane na grobach, kwiaty, wieńce.
Z przykrością jednak należy stwierdzić, że do Polski
zaczynają przenikać elementy „kultury amerykańskiej”
z ich „świętem” Halloween. To „święto” kojarzy
się z obrazem duchów, szkieletów, czarownic oraz tłumami
dzieci, które w przebraniach wampirów, duchów, czarownic
i diabłów odwiedzają domy, zbierając cukierki i jabłka.
Tak często bawią się amerykańskie dzieci, starsi zaś
szukają nawiedzonych domów lub oglądają horrory.
Jeszcze inni o północy odwiedzają cmentarze, uczestniczą
w seansach spirytystycznych. Dla większości osób
Halloween jest okazją do zabawy. Na tej zabawie zarabiają
krocie producenci kostiumów halloweenowych, plantatorzy
dyń, producenci i dystrybutorzy horrorów. Co się jednak
kryje za tą pozornie niewinną zabawą, której podstawowymi
symbolami są śmierć, krew, duchy i okultyzm? Trudno
mówić o przypadku, widząc, iż Halloween jest niemal
dokładną kalką starych guseł i przesądów. Nie ma się też
co dziwić, iż święto to jest wykorzystywane
do propagowania satanizmu. Tradycyjna nauka katolicka
zawsze postrzegała pogaństwo jako przedsionek jawnego
kultu szatana. Pismo święte mówi o tym wyraźnie:
„(…) to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze,
a nie Bogu (…)” (1 Kor 10, 20).

orędowników u Boga i przykłady do naśladowania.
Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa

się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła.
Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która
należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako
jedyna występuje w księgach liturgicznych (w liturgii Wigilii
Paschalnej; ponadto także w obrzędzie poświęcenia
kościoła i ołtarza oraz w obrzędzie święceń).

Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce
Bożej. Potem kultem otoczono męczenników, nawiedzając
ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę
śmierci. W IV wieku na Wschodzie obchodzono jednego
dnia wspomnienie wszystkich męczenników. Z czasem
zaczęto pamiętać o świątobliwych wyznawcach:
papieżach, mnichach i dziewicach. Większego znaczenia
uroczystość Wszystkich Świętych nabrała za czasów
papieża Bonifacego IV, który zamienił pogańską świątynię,
Panteon, na kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich
Męczenników. Polecił przy tej okazji umieścić tam kamienie
przywiezione z katakumb chrześcijańskich męczenników.
Historycy przekazują, iż przywieziono wtedy aż 28 pełnych
wozów. Uroczystego poświęcenia świątyni wraz
ze złożeniem relikwii męczenników dokonano 13 maja 610
roku. Z rocznicą tych wydarzeń związane było rzymskie
święto Wszystkich Świętych. Czczono wtedy jedynie
Maryję i męczenników. W późniejszych wiekach dołączono
kult „wszystkich doskonałych Sprawiedliwych”. Obchody
przeniesiono z 13 maja na 1 listopada. Powodem były
prawdopodobnie trudności z wyżywieniem rzesz
pielgrzymów przybywających do Rzymu na wiosnę. Już ok.
800 r. wspomnienie Wszystkich Świętych obchodzone było
w Irlandii i Bawarii, ale 1 listopada. Za papieża Grzegorza
IV (828844) cesarz Ludwik rozciągnął święto na całe
swoje państwo. W 935 r. Jan XI rozszerzył je na cały
Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu i niektórych
Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego.

Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest – wbrew
spotykanym niekiedy opiniom – „Świętem Zmarłych”,
ale przypomina wszystkim wiernym o ich powołaniu
do świętości. W odróżnieniu od tej uroczystości,
następnego dnia – 2 listopada – wspomina się wszystkich
wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy
w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba.

Dzień 1 listopada przypomina prawdę
o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy
z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia:



Biskup Roman Andrzejewski nauczał:

Modlitwa za zmarłych jest jednym z siedmiu uczynków
miłosierdzia, co do duszy („7. Modlić się za żywych
i umarłych”). W Piśmie świętym, wielokrotnie spotykamy
się z modlitwą za zmarłych. W Drugiej Księdze
Machabejskiej mamy opis bitwy pod Adullam (II wiek
przed Chrystusem), w której poniosło śmierć wielu
żołnierzy. Ich dowódca, Juda Machabeusz, złożył za nich
ofiarę przebłagalną. Z księgi Machabejskiej dowiadujemy
się, że „Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał,
bowiem zmartwychwstaniu. Gdyby, bowiem nie był
przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa
za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym;
lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli,
jest przygotowana najwspanialsza nagroda, była to myśl
święta i zbożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono
ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni
od grzechu” (2 Mch 12,4245). Kościół niemal od zarania
swych dziejów szczególną troską modlitewną otacza
zmarłych. Podczas każdej Mszy św. modli się
za wszystkich, którzy odeszli już z tego świata: „Pamiętaj
także o naszych zmarłych braciach i siostrach
i o wszystkich, którzy odeszli już z tego świata. Dopuść
ich do oglądania Twojej światłości”. Błędne jest zatem
i zupełnie niepoprawne, potoczne określenie „dusze,
o których nikt nie pamięta, za które się nikt nie modli,
które znikąd ratunku nie mają”  takich dusz nie ma.
Jedną z form troski o zmarłych są tak zwane wypominki,
występujące w dwojakiej odmianie: jako jednorazowe
 gdy imię zmarłego wyczytuje się tylko raz na cmentarzu
i podczas listopadowego różańca za zmarłych
oraz rocznec gdy zmarłych wspomina się przez cały rok,
w każdą niedzielę przed Mszą św. W naszym kościele
wypominki jednorazowe odmawiamy w oktawie
Uroczystości Wszystkich Świętych o godz. 1730,
a roczne co niedziela przed Mszą św. o godz. 700, 830,

1000, 1130 i 1800.
Nasz Wielki Rodak Jan Paweł II mówił

w listopadzie 2003 roku w rozważaniach na „Anioł
Pański”, iż: „Modlitwa za zmarłych jest ważną
powinnością, bowiem nawet, jeśli odeszli w łasce
i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze
ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.
Kościół, więc nieustannie powierza w modlitwie
zmarłych, którzy byli z danej wspólnoty, a także tych,
których wiarę znał jedynie sam Bóg: „Pamiętaj o tych,
którzy odeszli z tego świata (…) oraz o wszystkich,
których wiarę jedynie Ty znałeś”. I to tutaj właśnie po raz
kolejny objawia się to heroiczne wyznanie wiary
w miłosierdzie Boże względem zmarłych. To ono jest
w stanie uratować także takiego człowieka, który  choć
według naszego rozeznania  jest daleki od miłości
Bożej, nie ma zamkniętej drogi do życia wiekuistego
w „Ojczyźnie Niebieskiej”.

Błogosławiony Jan Paweł II, podczas audiencji
generalnej 4 VIII 1999 r. nauczał: „Niech ta modlitwa
za zmarłych towarzyszy nam często. W niej się wyraża
nasza wiara, zbawienie wieczne, do którego człowiek
dochodzi także przez czyściec. Czyściec to znaczy stan
oczyszczenia, stan, w którym dusze przygotowane
do zbawienia, do szczęścia wiecznego, oczyszczają
się jeszcze, ażeby dojrzeć do ostatecznego spotkania
z Bogiem. «Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne
spoczywanie. Światłość wieczna niech im świeci, gdzie
królują wszyscy święci, gdzie królują z Tobą, Panem,
aż na wieki wieków. Amen!”
Pamiętajmy o naszych zmarłych i polecajmy
ich miłosierdziu Bożemu w modlitwie wypominkowej.
Pamiętajmy także o odpuście zupełnym, który możemy
uzyskać pod zwykłymi warunkami jeden raz dziennie,
modląc się za zmarłych:
 w kościele 1 listopada i w dniu 2 listopada.
 na cmentarzu od 1 do 8 listopada.

„Bóg zapłać” za wszelkie ofiary składane przy okazji
modlitwy wypominkowej. Niech jednak ofiara złożona
wraz z wypominkami nie zwalnia nas od prywatnej
i wspólnotowej modlitwy za zmarłych. Zapraszamy
na Msze święte, na różaniec i na modlitwę
na cmentarzach. Pamiętajmy także o zachowaniu
się na cmentarzu godnie i z szacunkiem.



Pamiętajmy, że w pierwotnym zamyśle Kościoła
uroczystość Wszystkich Świętych jest dniem
radosnym i w takiej też atmosferze powinien być
przeżywany. Bowiem 1 listopada to dzień,
w którym wszyscy nasi błogosławieni i święci
patronowie obchodzą swoje imieniny.
Nie utożsamiajmy jednak naszej chrześcijańskiej
radości z niebezpieczną zabawą w pogańskie
Halloween, które sięga swoimi korzeniami wiele
tysięcy lat wstecz i wywodzi się z pogańskiego
celtyckiego święta ku czci boga śmierci
– Samhaina.
W tym właśnie dniu druidzcy magowie podczas
swoistych obrzędów spirytystycznych składali
również krwawe ofiary z ludzi. Być może
do wielbicieli zamerykanizowanego święta
Halloween przez cały ambaras medialno
przebierańczomarketingowy, nakręcający niezły
biznes, nie docierają zarówno informacje
o prawdziwej istocie tego „święta",
jak i praktykach satanistów, którzy tego dnia

są niezwykle aktywni.
Pewnie niewielu rodziców wie, że zbieranie

słodyczy przez dzieci wywodzi się również
z pogańskich zabobonów, według których,
aby nie rozzłościć złych duchów, powinno
się przygotować na ten dzień wiele rarytasów.
Niewinna zaś z pozoru wydrążona dynia jest z kolei
pozostałością po pogańskim zwyczaju rzeźbienia
wizerunku demonów, których rolą było
odstraszanie wszelakich nieszczęść. To również
ówczesny symbol potępionych dusz.

Warto tutaj także dodać, że zarówno
podświetlona dynia, jak i czaszka, którymi
tak chętnie ozdabiane są domy podczas
Halloween, w przeszłości były symbolami czcicieli
szatana. Nie ma wątpliwości, że Halloween
jest powiązany z okultyzmem, dlatego może
zniekształcać postrzeganie prawdy o świecie
nadprzyrodzonym i prowokować do przekroczenia
bardzo niebezpiecznej granicy.

Od pewnego czasu święto to zyskuje
coraz większe uznanie również na Starym
Kontynencie, nie wyłączając Polski. W naszej
Ojczyźnie część pubów i szkół organizuje pod
koniec października wieczorne imprezy, w trakcie
których świętuje się „noc duchów”, a niejeden
supermarket rozprowadza w tym czasie rozmaite
halloweenowe akcesoria. Przyzwyczailiśmy
się patrzeć na Halloween jak na może nieco
dziwną, lecz niegroźną w sumie zabawę. Bliższe
przyjrzenie się genezie i całej otoczce tego święta
dowodzi jednak, iż jest ono jawną i bezpośrednią
kontynuacją dawnych kultów pogańskich.

Musimy być świadomi, jak zło próbuje
się wedrzeć do naszych domów i naszych serc.
Jezus po to umarł i zmartwychwstał, abyśmy byli
wolni od zła. Bądźmy świadomymi chrześcijanami,
nie lekceważmy zagrożeń, które czyhają na nas
w świecie. Bądźmy więc blisko Boga, pielęgnujmy
nasze piękne chrześcijańskie zwyczaje i unikajmy
tego, co ma choćby pozory zła.



Stara świątynia jest jak stary człowiek: posiada
już ukształtowany charakter, pomarszczoną, dostojną twarz,
w której wypisane są przeżyte lata. Tak też jest z naszą
świątynią Mariacką. Odcisnęły w niej swe piętno dzieje miasta
i jego mieszkańców. Niezliczone rzeźby, freski, obrazy, detale
architektoniczne miały przekazywać wiernym w formie obrazu
naukę Pisma Świętego i hagiografii. Była to tzw. Biblia
pauperum (Biblia dla ubogich), która stanowiła potężne
narzędzie edukacyjne. Każda świątynia jest niczym zamknięta
w cegle i kamieniu księga, w którą trzeba się wczytywać.
Zadaniem sztuki sakralnej było pragnienie wyrażenia
rzeczywistości, która często najtrafniej może być
przedstawiona za pomocą symboli. Jednocześnie przypomina
to swoistą podróż w przeszłość, gdzie podziwiamy dzieła
minionych wieków.

Już w 1599 r. była w Zduńskiej Woli kaplica Matki
Bożej Śnieżnej. Opisując ten kościół 100 lat później wizytator
zanotował, że wielki ołtarz był pod wezwaniem Najświętszej
Maryi Panny (Beatisima virginis Maria), z drewnianą mensą
i dobrym portatylem.

Nowy drewniany kościół wzniesiono w 1782 r. pod
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Budowę obecnej świątyni pod dawnym wezwaniem rozpoczął
w 1871 r. ks. Ignacy Kolbe, ówczesny proboszcz w Zduńskiej
Woli. Jego konsekracji dokonał bp Bereśniewicz 30 V 1891 r.
Motywem przewodnim przyświecającym ozdabiającym
świątynię było oddanie czci i ukazanie roli Bogarodzicy:
 Przy drzwiach wejściowych spostrzegamy dwóch

cherubinów z otwartymi księgami wieszczącymi: pierwszy

 „Królowej Polski Śpiewajmy; drugi  Bogurodzicę
Wysławiajmy”;

 Na chórze umieszczono łaciński napis: „Ave Maria”
stanowiący pierwsze słowa modlitwy "Pozdrowienie
Anielskie". Może to stanowić nawiązanie do legendy
o Św. Bernardzie z Clairvaux, który przechodząc koło figury
Matki Najświętszej pozdrawiał ją zawsze słowami: „Ave
Maria" („Bądź pozdrowiona Maryjo"). Pewnego razu Maryja
miała odpowiedzieć: „Ave Bernarde"  „Witaj Bernardzie".

Benedykt XVI, który notabene świątynię WNMP
w Zduńskiej Woli wyniósł do godności bazyliki podczas
audiencji 13 sierpnia 2008 r. wyjaśnił najtrafniej znaczenie
tych słów: „Ave Maria!” – było to ostatnie zawołanie na ustach
św. Maksymiliana Marii Kolbego, gdy podawał ramię temu,
który zabił go zastrzykiem z fenolu. Ze wzruszeniem trzeba
stwierdzić, jak to pełne pokory i ufności odwołanie
się do Matki Bożej było zawsze źródłem odwagi i spokoju.

Gdy rozważamy tajemnice różańcowe ponówmy
nasze zaufanie do Tej, która z nieba w każdym momencie
czuwa z miłością macierzyńską nad nami. To w modlitwie
„Zdrowaś Maryjo”, prosimy Ją, aby modliła się za nami „teraz
i w godzinę śmierci naszej”.(cdn)

W dniach 1416 października 2016 r.
w Niepokalanowie odbył się Jesienny Zjazd Asystentów,
Prezesów i Animatorów MI Stowarzyszenia "Rycerstwo
Niepokalanej" w Polsce.

W pierwszym dniu liderzy MI mogli uczestniczyć
w Konferencji Mariologicznej pt. Kult Niepokalanego Serca
Maryi darem dla współczesnego świata, zorganizowanej
przez Centrum Studiów Mariologicznych "Kolbianum"
w Niepokalanowie.
W drugim dniu, w sobotę, odbyło się VI Zgromadzenie
Narodowe sprawozdawczowyborcze.
Z pośród 105 członków uprawnionych do głosowania,
obecnych było 90 delegatów. Wyborom przewodniczyli prezes
międzynarodowy MI o. Raffaele Di Muro.
Zgodnie z przepisami Statutu Generalnego MI, nowym
asystentem narodowym MI został gwardian Niepokalanowa
o. Grzegorz M. Szymanik OFMConv.
Skład Zarządu Narodowego MI na lata 20162020:
• Prezes Narodowy  o. Stanisław M. Piętka OFMConv
• Wiceprezes  o. Robert M. Stachowiak OFMConv

• Delegat ds. Młodzieżowego Ruchu MI  o. Tomasz Tęgowski
OFMConv

• Sekretarz  Dorota M. Koszałka
• Doradca I: Teresa M. Michałek OV
• Doradca II: Leszek Maksymilian Jaworski
• Komisja rewizyjna: Krystyna Radomska, Danuta Orlikiewicz

i Helena Kucharska
Wieczorem, 15 października, odbyło się pierwsze spotkanie
nowego Zarządu, na którym zaplanowano akcje i działania
MI na jubileuszowy rok 100lecia MI.



Co to się dzieje? Brat Ewodiusz po prostu stracił
głowę. Motor się rozpędził, koło pasowe pękło, dynamo
się popsuło, pas się zerwał. Szyby wyleciały z trzaskiem.
Była to duża strata dla klasztoru i brat Ewodiusz czuł
się winny, że nie dopilnował motoru. Chodził teraz wokół
zepsutego dynama i nie wiedział, za co się wziąć. Nagle
drzwi się otworzyły i wszedł ojciec Maksymilian. Dali
mu znać, że w elektrowni był wypadek, więc przyjechał
pośpiesznie na rowerze. Brat Ewodiusz zmartwiony
zaczął się oskarżać. Należała mu się kara. Tak uważał.
Ale ojciec Maksymilian nie dał mu dojść do słowa.
– Nie martw się, bądź spokojny – powiedział cicho, jakby
się nic nie stało. Wszedł na pobojowisko i oglądał
wszystko dokładnie. Potem spojrzał na brata i jeszcze
raz powtórzył z naciskiem:  Nie myśl już o tym,
zapomnij.

Taki był ojciec Maksymilian. Straty materialne
nigdy go zbytnio nie przejmowały. Jako gwardian miał
w Niepokalanowie sześciuset braci – z seminarzystami
przeszło siedemset dusz, które należało uświęcić. To był
cel Niepokalanowa – zbawienie dusz, więc wciąż mówił
im o Niepokalanej, o wierności, o życiu
nadprzyrodzonym. Upominał, żeby się nie dali utopić
w pracy. – Przyjdzie chwila, że motory zostawimy i inni
po nas nastąpią, a my pójdziemy po zapłatę,
nie za udoskonalenie maszyn, ale za to, jak my sami
dążyliśmy do doskonałości. Toteż wskazywał kaplicę
jako najważniejsze miejsce pracy. – Tu bracia pracują
na klęczkach. Drugie takie miejsce to szpitalik. – Chorzy
najlepiej służą Niepokalanej – mówił ojciec Maksymilian.
Nikt nie chce przecież chorować. Muszą się wyrzec
swojej woli, aby wypełniać wolę Bożą. Ich modlitwy
najmilsze są Bogu. To są aktywni misjonarze. Ojciec
Maksymilian codziennie odwiedzał chorych. Pocieszał
ich jak najlepsza matka. – Czy ci czego nie potrzeba,
drogie dziecko? Jak się czujesz? – pytał brata, który
był po ciężkiej operacji. – Jestem niecierpliwy, ojcze
gwardianie – wyznał brat z całą szczerością. Wówczas
ojciec Maksymilian zbliżył się do łóżka, położył głowę

na głowie brata i objął w ramiona jak kochająca swe
dziecko matka. – A gdybyś miał umrzeć – powiedział
cicho – to nic strasznego. W niebie jest nasza Najdroższa
Matka i tylu braci z naszego zakonu.

Ojciec Maksymilian sam ogromnie cierpiał,
ale prawie nigdy o tym nie mówił. Gdy miał gorączkę, brał
różaniec do ręki i zaczynał spacerować po celi albo
wychodził do ogrodu. – Ta gorączka sama się rozchodzi
– mawiał dobrotliwie. Gdy bracia prosili, żeby się położył
i odpoczął, odpowiadał pogodnie:  Na to jestem, abym
się dla was wyniszczał. Miłość musi być ofiarna. Należy
postępować po rycersku. Ojciec Maksymilian nosił wciąż
w sercu pragnienie męczeństwa.

Ojciec prowincjał polecił mu wyjechać
do Zakopanego na odpoczynek. – Może to będzie taka
Niedziela Palmowa przed Wielkim Tygodniem
– powiedział ojciec Maksymilian, myśląc o grożącej
wojnie. Jadąc samochodem, zabrał matkę z Krakowa
i brata Pelagiusza, jako sekretarza, gdyż ojciec prowincjał
polecił mu napisać książkę o Niepokalanej. Zamieszkali
u Sióstr Sercanek na Łukaszówkach. Pani Maria cieszyła
się, że jest razem z synem, ale była też z niego dumna.
Widziała, jak jest poważany, jak sobie radzi
we wszystkim.

Potem matkę odesłał samochodem i został
z bratem Pelagiuszem. Leżąc na werandzie, dyktował
codziennie swoją książkę o Niepokalanej, a brat pisał
na maszynie. Ojciec Maksymilian był wyczerpany
nadmierną pracą w Niepokalanowie i przyznał, że bardzo
cierpi. Zwykle uśmiechniętą i pogodną twarz ściągnął
nagły skurcz bólu, ale nic więcej brat nie mógł
się od niego dowiedzieć, prócz tego, że chętnie to znosi
i dobrze jest tak, jak jest. Patrząc na wyzłocone słońcem
góry, mówił o dobroci Niepokalanej i o tym, że wszystko,
co Bóg daje, jest dla naszego dobra. (cdn)




