
W środę popielcową, rozpoczyna się w Kościele
czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Główne przesłanie
tego okresu koncentruje się na duchowym przygotowaniu
chrześcijan do godnego przeżywania świąt
Zmartwychwstania Pańskiego, największych świąt
chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami męki śmierci
i zmartwychwstania (Paschy) Chrystusa; wydarzeniami, które
stanowią fundament Kościoła i naszej wiary. Ponieważ są
to najważniejsze święta (zwane też paschalnymi), dlatego
domagają się specjalnego przygotowania, by móc
je należycie przeżyć; stąd też ich nazwa: Wielkiego Postu,
a nie jakiegoś tam zwykłego postu.

Historycznie rzecz biorąc, okres ten kształtował
się powoli, przyjmując różne formy, by wreszcie osiągnąć
znane nam dziś oblicze. W pierwszych wiekach Wielki Post
obejmował tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę. W III w.
poszczono już cały tydzień, zaś na początku IV w.,
na pamiątkę czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni
oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce
z Egiptu, został on przedłużony do czterdziestu dni. W VII w.
za początek postu przyjęto szóstą niedzielę przed
Wielkanocą. Ponieważ niedziele były wyłączone z postu, aby
zachować 40 dni pokutnych, ich początek przypadał
na środę; stąd Środa Popielcowa. Od 1570 roku był to już
zwyczaj powszechnie obowiązujący w Kościele. W tym dniu
na znak pokuty posypywano głowy popiołem przypominając
sobie o prawdziwej wartości życia przy Bogu. Po Soborze
Watykańskim II (19621965) ujednolicono różnie
funkcjonujące nazwy niedziel Wielkiego Postu, tak że dziś
nazywają się one: pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta
Wielkiego Postu, szósta natomiast nazywa się Niedzielą
Palmową, czyli niedzielą Męki Pańskiej. Okres Wielkiego
Postu trwa do liturgii Wielkiego Czwartku, która z kolei
rozpoczyna właściwe jedno wielkie Święto Paschalne
celebrowane w ramach trzech dni, tzw. Triduum Paschalne.

W ciągu całego okresu, idąc śladem biblijnej
zachęty: poszczenia, modlitwy i jałmużny, przyjmowano
różne praktyki pokutne, aby uwydatnić wagę tego okresu
i należycie przygotować się do właściwych świąt. W związku
z tym cała zewnętrzna oprawa liturgiczna przyjęła również
odpowiednią formę: przez cały czas Wielkiego Postu
na przykład nie śpiewa się Alleluja; w jego miejsce wykonuje
się inny śpiew przed Ewangelią. Poleca się również
używania szat liturgicznych koloru fioletowego.
W obecnych czasach, korzystając z bogactwa historycznego
rozwoju tego okresu oraz śledząc biblijnoliturgiczne
wskazówki Kościoła, mamy pełniejszy obraz tego, co ten
czas rzeczywiście oznacza i jak się w nim najlepiej
przygotować na święta wielkanocne. Jest to przede
wszystkim okres duchowego przygotowania wnętrza
(w języku biblijnym: serca) człowieka, któremu towarzyszą
zewnętrze przejawy i pewne gesty.

Chodzi tu o to, co Kościół nazywa metanoją, czyli
o trwalsze przylgnięcie do Boga, o nawrócenie serca
człowieka ku Niemu oraz pojednanie z bliźnimi, wyrażone w:
• większej wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu,
• większym zasłuchaniu się w Słowie Bożym, w czym mają
pomóc również organizowane rekolekcje parafialne,

• unikaniu zbytecznego rozproszenia w postaci hucznych
zabaw,

• większym skupieniu się na modlitwie, zarówno tej prywatnej
jak i wspólnotowej,

• wykazaniu większej wrażliwości na potrzeby innych,
• korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania,
• uczestnictwie w różnych ćwiczeniach wielkopostnych,
na przykład w nabożeństwach wielkopostnych (gorzkie żale,
droga krzyżowa), lub podejmowaniu pewnych szczególnych
postanowień mających wykazać bezinteresowność,
szlachetność serca, uśmiech i życzliwość w stosunku
do innych.



Rola Wielkiego Postu w roku liturgicznym
jest niebagatelna. Czas ten pomaga nam przeżyć tajemnice naszego
zbawienia i doświadczyć je na nas samych. Liturgia pod tym
względem proponuje nam różne znaki i symbole, czerpiąc obficie
z utartej wcześniej tradycji ludzkiej, której Bóg przydaje zbawczą
treść. Warto przyjrzeć się tym symbolom i znakom, by zrozumieć
przesłanie zbawczego planu Boga również w stosunku do każdego
z nas. Oczywiście skoncentrujemy się tylko na tych najbardziej
charakterystycznych dla Wielkiego Postu.

Wielki Post trwa 40 dni. Jest to liczba symboliczna na oznaczenie
specjalnego czasu przygotowania na rzeczywiste spotkanie
z Bogiem. Człowiek, z racji swojej małości i grzeszności, potrzebuje
stanąć przed Bogiem odpowiednio przygotowany, a do tego
potrzebny mu jest najpierw czas. Prorocy długo przygotowywali
się na spotkanie z Bogiem, szczególnie wtedy, kiedy czekała
ich ważna do spełnienia misja. Mojżesz przez 40 dni i nocy
przebywał na górze Synaj poszcząc, by otrzymać wreszcie tablice
10 przykazań. Eliasz, mocą pokarmu niebieskiego, szedł przez
40 dni i 40 nocy aż do Bożej góry Horeb, by doświadczyć spotkania
z Bogiem w postaci cichego poszumu wiatru. Nawet pogańscy
Niniwici, dzięki pracy Jonasza, potrafili przez 40 dni pościć,
by przebłagać Boga i przekonać Go do ocalenia ich miasta
od zagłady. Tym bardziej Jezus, idąc za przykładem tego
symbolicznego znaku, udaje się na pustynię, by przez 40 dni
przygotować się do swojej misji zbawczej. Każdy z nas w okresie
Wielkiego Postu otrzymuje więc swoje 40 dni, czas
na przygotowanie do szczególnego spotkania z Bogiem w tajemnicy
zbawienia

Okres 40 dni przygotowania na spotkanie z Bogiem ma również
szczególne miejsce: na pustyni, z dala od zgiełku świata i jego
uciech, tzn. w ciszy, tam, gdzie rzeczywiście można Boga usłyszeć
w głębi swojego serca. Oddalenie pustynne, niekoniecznie musi
oznaczać dokładnie pustynię. Chodzi raczej o każde miejsce
odosobnienia, które bardziej sprzyja temu spotkaniu. Prorocy
i rzesze świętych z reguły wybierali pustynie, gdzie z powodu braku
pokarmu i wody, doświadczali swojej niewystarczalności, a tym
samym głębszego pragnienia Boga. Taki jest również przypadek
Jezusa, który po ludzku chce nam pokazać, gdzie najpierw należy
szukać Boga: z dala od zgiełku świata w głębokiej ciszy własnego
serca. Tę pustynię czy oddalenie musimy sobie zapewnić sami, żyjąc
z dala od hulanek i zabaw tego świata.

Gest posypania głowy popiołem jest pierwszym momentem
i znakiem wejścia człowieka na drogę spotkania z Bogiem.
Przebywanie na pustyni, by nie było jałowe, wiąże się najpierw
z przyjęciem odpowiedniej postawy wewnętrznej człowieka:
przyznanie się do własnej niegodności i grzeszności. Jest to znak
uznania swojej pozycji i miejsca w obliczu Boskiego majestatu
i miłosierdzia, które nazywa się pokorą. W tradycji Izraela, oprócz
innych znaczeń: smutku, bólu i żałoby, wyrażał go zewnętrzny gest

posypania głowy popiołem. Stawiał on człowieka w prawidłowej
pokornej postawie do Boga przypominając, że jest nikim (prochem)
ze swoją pychą („Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”),
dlatego potrzebuje nawrócenia, co przypominają słowa kapłana
podczas posypania popiołem: „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”.

Postawa pokory (wyrażona w posypaniu głowy popiołem)
wprowadza człowieka w atmosferę pustyni, czyli koniecznego
odosobnienia, gdzie odbywa się powolny proces spotkania
z Bogiem. Atmosferę tę stwarzają: post, jałmużna i modlitwa, trzy
podstawowe biblijne działania człowieka jako swoiste znaki jego
nawrócenia i pokory. Wszystkie te elementy były wcześniej
wykorzystywane przez proroków Izraela i świętych Kościoła, już nie
mówiąc o samym Jezusie, który na pustyni pościł i modlił się, by
w swoim czasie oddać swoje życie na krzyżu. Działania te w efekcie
są wyrazem naszej miłości, wewnętrznej zadumy i powagi nad
tajemnicami zbawienia, które wprowadzają w samo centrum
środowiska Bożego. One w sumie stanowią treść przebywania
na pustynnym odosobnieniu, by uczyć nas słuchania woli Bożej
i wrażliwości na prawdziwe potrzeby drugiego człowieka.

Wielkopostną atmosferę przebywania człowieka na pustyni oddaje
kolor krwi (czerwony) zmieszany z niebiańskim celem (niebieski),
czyli: fiolet, znak żałoby i smutku, mozolnej pracy i udręki, typowej
dla środowiska pustynnego, gdzie wszystko jest wybrakowane
i o wszystko trzeba walczyć, by w końcu cieszyć się owocami
spotkania z Bogiem. Jest to zarazem znak przelania krwi Syna
Bożego, który obniżył nam wyżyny błękitnego nieba.

Trzy podstawowe działania wielkopostne, tj. post, jałmużna
i modlitwa, są karmione treściami zbawczymi, dzięki którym
dokonało się zbawienie. Chodzi tu o nabożeństwa wielkopostne,
jako formy ciągłego przypominania o miłości Bożej względem
człowieka; miłości, która oddała się na krzyżu za nasze grzechy.
Relacja o tej miłości, tak pieczołowicie przechowywana w sercu
Matki Jezusa, zachowała się w przekazach biblijnych, i jako taka
była przedmiotem medytacji mnichów i ojców pustyni. Z czasem
jednak w postaci uproszczonej i ludowej stała się treścią specjalnych
nabożeństw wielkopostnych: rozważania Drogi krzyżowej Jezusa
Chrystusa krzewione przez zakony żebracze (XII w.), oraz pobożne
rozpamiętywania Męki Pańskiej w postaci tzw. Gorzkich żali
zachowanych wyjątkowo w polskiej religijności od XVIII w.
Zróbmy wszystko, abyśmy w okresie Wielkiego Postu, w który
wkraczamy po raz kolejny tego roku, wykorzystali czas nam dany
i stworzyli atmosferę pustyni w naszym sercu. Posypmy nasze głowy
popiołem i rozpocznijmy krwawą walkę z naszymi wadami
i egoizmem stosując oręż cnót i działań wielkopostnych, by spotkać
Boga w głębi serca. Wspierajmy się przy tym ogniem miłości, która
pchnęła Syna Bożego na krzyż, przypominając się podczas każdego
nabożeństwa.



Msza święta: 7.00, 8,00 (Czechy  kaplica), 9.00, 10.30 (z udziałem młodzieży), 12.00 (z udziałem dzieci), 18.00

 (Sakrament Pokuty pół godziny przed mszą świętą)
 Msza św. i spowiedź dla dorosłych
 Msza św. i spowiedź dla dorosłych
 Nabożeństwo Słowa Bożego dla młodzieży Szkół ponadgimnazjalnych
 Nabożeństwo Słowa Bożego dla młodzieży Gimnazjum
 Nabożeństwo Słowa Bożego dla dzieci Szkół Podstawowych – klasy IVVI
 Msza św. dla dzieci Szkół Podstawowych  klasy 0III i Przedszkola
 Msza św. i spowiedź dla dorosłych
 Msza św. i spowiedź dla dorosłych

 (Sakrament Pokuty pół godziny przed mszą świętą)
 Msza św. i spowiedź dla dorosłych
 Msza św. i spowiedź dla dorosłych
 Nabożeństwo Słowa Bożego dla młodzieży Szkół ponadgimnazjalnych
 Nabożeństwo Słowa Bożego dla młodzieży Gimnazjum
 Nabożeństwo Słowa Bożego dla dzieci Szkół Podstawowych – klasy
 Msza św. dla dzieci Szkół Podstawowych  klasy 0III i Przedszkola
 Msza św. i spowiedź dla dorosłych
 Msza św. i spowiedź dla dorosłych

 Msza św. dla dorosłych
 Msza św. dla dorosłych
 Msza św. dla młodzieży Szkół średnich
 Msza św. dla młodzieży Gimnazjum
 Msza św. dla dzieci Szkół Podstawowych – klasy IVVI
 Msza św. dla dzieci Szkół Podstawowych  klasy 0III i Przedszkola
 Msza św. dla dorosłych
 Msza św. dla dorosłych



Przed nami okres Wielkiego Postu zbliżający
nas do wejścia w czas szczerej pokuty, która nie jest
tylko podjęciem jakichś zewnętrznych umartwień,
ale autentycznym zwróceniem serca ku Ojcu, który widzi
w ukryciu. Niech w tej czterdziestodniowej wędrówce
po pustyni naszego serca towarzyszy nam kilka refleksji
o Św. Józefie.

Święty Józef jest jednym z najbardziej czczonych
w Kościele świętych. O nim i jego życiu wiemy tylko tyle,
ile podają nam Ewangelie. Św. Mateusz podaje,
że pochodził z królewskiego rodu Dawida. Był cieślą,
a przede wszystkim prawym i dobrym człowiekiem.
Opiekował się Jezusem i Maryją troskliwie, przestrzegał
przepisów prawa, chronił swoją rodzinę. Kiedy umarł  nie
wiadomo. Domyślamy się, że wcześnie, bo podczas
nauczania Jezusa ani razu nie został wspomniany. Jego
rola w posłannictwie Jezusa jest jednak duża, bo to jemu
anioł nie tylko objawił narodziny Jezusa, ale też
przestrzegał i prowadził pośród zasadzek życiowych.
To jego wybranie jest najlepszym świadectwem,
że musiał być człowiekiem wyjątkowym.

W Polsce kult św. Józefa datuje się od XI/XII
wieku. Kościół ustanowił dwa święta ku jego czci  jedno
z nich: Józefa Rzemieślnika  obchodzone jest w dniu
święta pracy, w uznaniu roli pracy ojca rodziny w jej
utrzymaniu, a pośrednio pracy w życiu człowieka. Drugie
pod datą 19 marca. W tym dniu czcimy św. Józefa
Oblubieńca. Jest to dzień wytchnienia w Wielkim Poście,
kiedy uroczystość poświęcona Opiekunowi Jezusa
ma charakter nieco bardziej świąteczny.

Św. Józef odznacza się szczególnymi walorami. Jego
najważniejsze cechy, to przede wszystkim:
1) wielka wiara w Boga:
 wrażliwość, otwartość, zawierzenie, zaufanie, oddanie
i uległość wobec działania Ducha Świętego i Jego
natchnień np. podczas rozterki związanej z decyzją
dotyczącą Maryi, która stała się brzemienną bez udziału
Józefa;
2) ogromna, oblubieńcza miłość Józefa do Maryi:
 szczególnie głęboka więź duchowa, miłość całkowitego
oddania i służby, aż po ofiarę,
3) bycie mężem sprawiedliwym, pobożnym;
Józef jako człowiek prawy moralnie i wartościowy
był pełen cnót. Wyróżniała go odpowiedzialność,
zaradność, odwaga i męstwo. Świadczy o tym choćby:
 decyzja o wspieraniu i miłowaniu Maryi oraz Jej
poczętego dziecka,
 troska o byt materialny oraz opieka nad nimi
(np. ochrona przed śmiercią z rąk ziemskich władców:

Heroda Wielkiego i Archelaosa;
4) bycie wzorowym, ziemskim ojcem Jezusa (w sensie
powołania duchowego, nie zaś funkcji biologicznej)
poprzez własny przykład i wychowywanie Jezusa.

Rozważając te przykłady, możemy zobaczyć,
jak doniosłą rolę Bóg powierzył Józefowi, a zarazem jak
jest on zwyczajny i bliski nam. W każdej epoce był
odkrywany jako wzór ojcostwa i pracowitości, a sama
Święta Rodzina jako wzór dla rodziny chrześcijańskiej.

Spróbujmy odkryć św. Józefa na nowo jako patrona
dla naszych czasów. Nawiążmy w tym szczególnym
okresie duchową rozmowę ze św. Józefem, aby pomógł
nam poprzez rozważanie jego postaw i modlitwę
przeżyć bardzo owocnie Wielki Post.

opracowano na podstawie strony
http://www.swietyjozef.kalisz.pl/BibliotekaSwJozefa/



Nad ołtarzem św. Józefa i Maksymiliana widzimy obraz
przedstawiający Wniebowzięcie NMP, który dawniej umieszczony
był w ołtarzu głównym;
 po przeciwnej stronie polichromia z motywem Najświętszego Serca
Maryi;
 poniżej fresk Matki Bożej Charłupskiej z napisem "Księżna Sieradzka
MB  Charłupska" namalowana z charakterystycznymi 2 orłami. Orły
na oryginalnym obrazie zawieszone zostały przez Jakuba Bema
(stryjecznego brata gen. Józefa Bema), jako wota. Te dwa orły
pochodzące ze sztandarów Legionów Polskich Jana Henryka
Dąbrowskiego, ofiarowane były z prośbą o odzyskanie przez
Polskę niepodległości.

Obok chrzcielnicy na cokole ustawiono procesyjną figurę
Matki Bożej Fatimskiej;  w zakrystii zaś znajduje się przenośny
feretron z ikoną Matki Bożej Częstochowskiej; natomiast
w prezbiterium zobaczymy bogatą polichromię zawierającą obrazy
odnoszące się do Bogarodzicy.

Po lewej stronie Matka Boża została ukazana w typie
ikonograficznym, jako Opiekunka okrywająca ludy swym płaszczem
(Pokrov). Pokrow to forma ukazania Matki Boskiej jako orędowniczki,
pośredniczki i opiekunki ludzkości. Bogurodzica z rozpostartym szalem
podtrzymywanym przez aniołów nad zgromadzonym ludem
(uciśnionych sierot, kalek i starców) na pierwszym obrazie nawiązuje
do II wojny światowej. Drugi obraz przedstawia Maryję z postaciami
świętych: Jadwigi, Maksymiliana, brata Alberta, Stanisława Kostki,
bpa Wojciecha i bpa Stanisława.

Odpowiednikiem tego rodzaju ikonografii maryjnej w sztuce
zachodniego chrześcijaństwa jest Matka Miłosierdzia (łac. Mater
Misericordiae), zwana też Schutzmantelmadonna (z niem. "Madonna
z płaszczem obrony"). Pokrowy wywodzi się z żywego w Cesarstwie
Bizantyńskim kultu relikwii Matki Bożej. W kościołach Bizancjum
przechowywano m.in. pasek i chustę Maryi. Niejednokrotnie ocalenie
Konstantynopola przed atakiem nieprzyjacielskiej floty przypisywano
bezpośredniej interwencji Matki Bożej, na przykład w roku 626
podczas oblężenia miasta czy w 860 podczas ataku Rusów,
gdy po zanurzeniu w morze szala Maryi miały rzekomo powstać
olbrzymie fale, które zniszczyły nieprzyjacielskie okręty.

Po prawej stronie prezbiterium ukazano Matkę Bożą
Różańcową z Aniołami podtrzymującymi różaniec. Dalej  Matka Boża
z przędzą i mieszkańcami Zduńskiej Woli. Możliwe, że ukazano
tu rodziców św. Maksymiliana.

Sklepienie ozdabiają róże będące symbolami Matki Bożej.
Legenda mówi, że gdy na wieść o śmierci, a raczej zaśnięciu Matki
Bożej udano się do Jej grobu, to zastano tam jedynie mnóstwo
różnorodnych kwiatów. Do Maryi odnosimy słowa z Pieśni nad
Pieśniami "Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma, oblubienico,
ogrodem zamkniętym, źródłem opieczętowanym" (PnP 4,12).

Bogarodzica nazywana jest często różą. W Litanii
Loretańskiej znajduje się wezwanie określające Maryję słowami:
"Różo duchowna". Spotykamy też zwrot "Różo Zamorska", czyli nie
z tego świata. Róża uważana za królową kwiatów, jest symbolem
piękna, które przypisuje się Maryi, a także podkreśla jej królewską
godność. Czerwony kwiat róży to także symbol Wcielenia, miłości,
macierzyństwa, powściągliwości oraz cierpienia (Męka Pańska).
Te przymioty są autentyczną stroną życia Matki Bożej. Z różą wiąże
się także modlitwa różańcowa, w której 20 tajemnic układa się
w symboliczną różę. Również św. Jan Paweł II ofiarował Matce Bożej
Jasnogórskiej złotą różę, w Kalwarii Zebrzydowskiej srebrno  złotą,
a w Licheniu różaniec ze złota i pereł.

Na łuku tęczowym przed ołtarzem znajduje się inskrypcja
zaczerpnięta z litanii i dedykacji kościoła głosi "Królowo Wniebowzięta
Módl sie za Nami".
 Witraż po prawej stronie prezbiterium zawiera wizerunek
Najświętszego Serca Maryi. Informuje o tym napis: "Niepokalane
Serce Maryi Módl się za nami".
W nastawie ołtarzowej ukazane jest wniebowzięcie Matki Bożej,
składający się z czterech obrazów nawiązujących do arcydzieł
Bartłomieja Strobla Młodszego:
 Obraz główny przedstawia w dwóch sferach pusty grób Maryi
z aniołem ukazującym całun, oraz wniebowzięcie Bogarodzicy
podtrzymywanej przez drugiego Anioła, którą wita Jezus Chrystus
w czerwonym płaszczu.
 W dolnej części (predelli) powtórzony został motyw pustego grobu
otoczonego przez zdumionych apostołów.
 Powyżej sceny głównej ukazano koronację Matki Bożej, której
dokonuje Bóg Ojciec z tiarą na głowie i Jezus z krzyżem w dłoni
i królewską koroną na głowie. Całość kompozycji dopełnia Gołębica
symbolizująca Ducha Świętego w owalnej tarczy. Może nawiązuje
do staropolskiego wiersza Łazarza Baranowicza (ok. 15951694):
"Niech malarze znają,
jak malować mają.
Malarze Pannę niechaj tak malują:
Na głowie wieniec tu niech aplikują,
Gołębia w wieńcu jako gnieździe jakim 
Nie lada Gołąb w gnieździe nie ladakim.
"Duch Święty najdzie na Cię"  tak rzeczono...
Czystemu Duchu czyste gniazdo w wieńcu,
Na czystej ręce miejsce oblubieńcu.
Gołąb na głowie, Baranek na ręce
Duchem zaczęty, a skona na męce.
Na mękach swego Ojcu odda Ducha 
Kogo serdeczna stąd nie zdejmie skrucha?..."



Wszystko było w rozsypce. Niemcy wywieźli
częściowo maszyny drukarskie; magazyny puste, bo co
w nich było, to zrabowali. Bracia w liczbie kilkunastu, którzy
zatrzymali się w najbliższej okolicy i powrócili
do Niepokalanowa, snuli się po zabudowaniach klasztornych,
nie wiedząc, za co się chwycić. Gdy rozeszła się wieść,
że ojciec Maksymilian powrócił, brat Kamil przyszedł
spiesznie do celi ojca. Zastał go przy telefonie. Ojciec
Maksymilian był bardzo zajęty. – Niech brat siądzie – zwrócił
się do niego z uśmiechem, potem mówił dalej, gestykulując
rękami. – W tych dniach przywiozą do nas transport
wysiedlonych. – Ilu? – Trzy tysiące. – Skąd? – Ze Zbąszynia,
Leszna i Lwówka. Musimy wszystko zrobić, żeby ulżyć doli
tych biedaków wyrzuconych z gniazd rodzinnych,
pozbawionych najpotrzebniejszych rzeczy. Zajmijcie się tym,
dzieci drogie, bo to nasza misja na najbliższe dni. Skończył
położył słuchawkę i spojrzał uważnie na brata Kamila. – Nie
trap się – powiedział serdecznie, widząc, że jest mizerny
i smutny. – Nie możemy obecnie prowadzić wydawnictwa,
będziemy ludziom inaczej służyć. Będziemy ściągać braci.
Jutro puścimy w ruch motor, uruchomimy warsztaty,
zaopiekujemy się wysiedlonymi. Znowu będziemy pracować
dla Niepokalanej, dla dusz. Mówił to łagodnie, z dobrocią,
chociaż dokoła wszystko było w ruinie: zdemolowane działy
wydawnicze, stosy porozrzucanych czasopism, porozbijane
krzyże i figurki Matki Bożej. On jeden spokojny, opanowany,
pełen zapału do dalszej pracy dla swego Ideału,
dla Niepokalanej. Brat Kamil poczuł łzy napływające do oczu.
Cierpienia, które niosła z sobą ta straszliwa wojna, wydały
mu się nie do przeżycia. Zląkł się, że za chwilę wybuchnie
płaczem, więc wstał, żeby się pożegnać. Ojciec Maksymilian
spostrzegł jego wzruszenie. Przycisnął go do serca
i powiedział:  Bądź spokojny, nie trap się. Będziemy dalej
dla Niej pracować.

Powrót ojca Maksymiliana tchnął w braci nowego
ducha. Przede wszystkim zarządził on całodzienną adorację
Najświętszego Sakramentu i przywrócił prawidłowe życie
klasztorne. Mieli znów pośród siebie ojca, który serdecznie
o nich się troszczył, wszystko potrafił przebadać i własnym
przykładem wskazywał drogę bezgranicznej miłości
dla Niepokalanej.
Pewnego dnia opowiadał braciom o poświęceniu się w myśl
obranego ideału Rycerstwa Niepokalanej i o cierpieniu. Cały
świat wówczas pogrążony był w cierpieniu, a Polska,
zdeptana butami najeźdźcy, pławiła się w męce i krwi.
Nie każdy umiał cierpieć w duchu ofiary. Nie każdy umiał
pogodzić się z wolą Bożą i wypowiedzieć swoje: fiat. Ojciec
Maksymilian głosił teraz apostolstwo cierpienia i pracy. Założył

warsztaty: ślusarski, stolarski, szewski, krawiecki, tartak, dział
naprawy zegarków, mleczarnię itp. Zakonnicy pomagali
okolicznej ludności, a zwłaszcza wysiedleńcom, wśród których
było 1.500 Żydów.

Powoli ściągali bracia. Przyjmował każdego
z otwartymi ramionami. Marzył znów o wydawaniu „Rycerza”.
Jakoż wyszedł w czasie okupacji jeden numer, ale gdy ojciec
Maksymilian poszedł na aleję Szucha w Warszawie starać
się o pozwolenie na wydanie następnego numeru, gestapowcy
wpadli we wściekłość. – Co? Pismo? Wyśmiali go, zabrali
dotychczasowe pozwolenie wydane przez policję i odprawili
z niczym. Dobrze jeszcze, że go puścili…  Nic nie szkodzi,
nic nie szkodzi – mówił do braci, którzy ubolewali nad nim.
– widocznie Niepokalana sobie teraz nie życzy, żebyśmy
wydawali pisemko. Będziemy Jej służyć inaczej. A gdyby mnie
zabrakło, proszę was, zachowajcie posłuszeństwo i ubóstwo
zakonne. Pamiętajcie, że dla Niepokalanej wszystko trzeba
poświęcić…  Ja pragnę – powiedział raz – i chciałbym być
starty na proch dla sprawy Niepokalanej. Czas ofiary
się zbliżał.

Nadszedł styczeń 1941 roku. W niedzielę ludzie
wychodzili z kaplicy po Mszy świętej. Nagle zajechały zielone
budy i wyskoczyli z nich Niemcy. Ludzie z krzykiem rozbiegli
się, ale furta był obstawiona. Nie było dokąd uciec. Złapano
ich. Skopani, pobici stali na mrozie, czekając, aż ich załadują
na auta. Ojciec Maksymilian patrzył na to i serce mu
się krwawiło. – To ten Ratajczak nasłał tu gestapo, to nasz zły
duch – mówili bracia. Ojciec Maksymilian postanowił rozmówić
się z nim, ale przedtem nakazał braciom, aby się modlili
za Treuhändera majątku Teresin. Wkrótce nadarzyła
się sposobność. Przyjechał bryczką w rosłe konie, z kobietą.
Była bardzo bezczelna – prawdziwa Volksdeutschka. Weszła
bez pytania za klauzurę i do celi ojca Maksymiliana. Za nią
wszedł Ratajczak. – Ilu jest braci? Ma być w Niepokalanowie
pięćdziesięciu. Ojciec przyjmuje wszystkich. Tak słyszałam.
Pewnie jest najmniej stu. – Oni tu mieszkali – tłumaczył ojciec
Maksymilian – muszę ich przyjąć. Nie mają się gdzie podziać.
– My tu zrobimy porządek. – Tak jak w niedzielę? – spytał
ojciec Maksymilian, czerwieniąc się nagle. – Jak tak można?!
Ludzie przyszli spokojnie do kościoła. Tak ich łapać! Jak psów
bić pałkami – starców, kobiety, dzieci, kogo popadło. To taka
jest kultura niemiecka?! – Co? ksiądz mówi takie rzeczy?
Ja mogę księdza zaraz kazać aresztować. – Wiem o tym
– rzekł spokojnie ojciec Maksymilian. – No, my nie jesteśmy
tacy straszni. Z Polakami nie można inaczej – powiedziała
kobieta. (cdn)




