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Ubodzy słudzy Pana jesteśmy na służbie ubogich


Styczeń

Aby prawdziwe ukazanie się Jezusa pomiędzy ludźmi natchnęło nas tymi uczuciami pokory i prostoty, które są konieczne do przyjęcia braci, których spotykamy na naszej drodze.

Pokora jest cnotą, dzięki której wierzący stawia siebie w warunkach stałej zależności od Boga, względem Którego on uważa siebie za stowrzenie małe i wciąż potrzebujęce łaski i siły, która pochodzi od Najwyższego. Maksymilian Kolbe, zgodnie z przykładem Biedaczyny z Asyżu, okazuje się pokornym bratem i kapłanem. On zna limity swojej osobowości i rozumie, że jedynie oddając się w ręce Pana, poprzez pośrednictwo Niepokalanej, może osiągnąć szczyt chrześcijańskiego życia, stając się modelem dla tych, których spotyka na swojej drodze. Tekst, który proponujemy, jest wyjęty z listu napisanego w 1937 roku w klasztorze w Niepokalanowie i zaadresowanego do braci w Nagasaki. “Oczywiście musimy być przygotowani na to, że miłość własna, to «ja», buntować się będzie nieraz. Najrozmaitsze trudności, pokusy, przeciwności, niemal że nas czasem nie położą. Ale jeżeli tylko korzenie głęboko tkwić będą w ziemi, pokora coraz głębiej wkopywać się będzie tak, że coraz mniej polegać będziemy na sobie, to Niepokalana sprawi, że to wszystko tylko nam zasługi pomnażać będzie. Doświadczeń jednak potrzeba i przyjdą, bo złoto miłości musi w ogniu utrapień się przeczyszczać [por. Syr 2,5; Zch 13,9; i P 1,7], owszem cierpienie jest pokarmem wzmacniającym miłość” (PMK 658).
Polski Święty jest w dojrzałej fazie swojej duchowej drogi, dlatego ofiaruje pożyteczne sugestie odnośnie ascetycznego przebiegu i wskazuje na znaczenie wewnętrznego oczyszczenia, dzięki któremu zmierza się do «okiełzania» tych aspetków osobowości, które powodują wyłanianie się własnego ja w sposób przesadny. Bycie pokornymi oznacza podążanie drogą ascezy i oczyszczenia w celu karmienia naszej intymności z Bogiem, ograniczając albo eliminując skutki miłości własnej i pychy. Maksymilian uczy, że pokora pozwala wierzącemu odkryć opatrznościową i miłosierną milość Pana w takiej mierze, w jakiej serce jest uwolnione od tych więzów, które go zamykają w egoizmie i samowystarczalności. Zmierzanie do świętości oznacza natomiast otwarcie własnego serca na Boga, powierzenie się Jego miłości i patrzenie na Niepokalaną jako wzór całkowitego przylgnięcia do Bożych poleceń. Jest to wyzwanie angażujące, ale Męczennik Oświęcimia pokazuje nam, że dla stania się darem miłości dla braci, ważne jest podążanie tą drogą.
Ponadto właśnie pokora tworzy też braterstwo, bo wszyscy bracia uznają się małymi przed Bogiem, włączonymi w ten sam projekt życia wewnętrznego i apostolskiego. Maksymilian uczy, że sługą Pana jest ten, kto myje nogi bratu i bliźniemu w ogólności. Rozumiemy – w następstwie tego – jak ta postawa serca jest ważna dla opanowania tendencji samoafirmacji i egocentryzmu, co może okazać się przykrym wrogiem w perspektywie drogi świętości.
Pokora Męczennika Oświęcimia jest wyrażona także przez następujące słowa: “Źródło szczęścia i pokoju nie zewnątrz, ale wewnątrz nas przebywa. Wykorzystujmy wszystko dla ćwiczenia naszej duszy w cierpliwości, pokorze, posłuszeństwie, ubóstwie i innych cnotach zakonnych, a krzyże nie będą już tak ciężkie” (PMK 814). Z tych wyrażeń można wywnioskować, że wewnętrzny pokój jest ściśle związany z praktyką cnót typowych dla życia zakonnego. Spokój, który panuje w sercu wierzącego jest owocem ascezy, pokuty i umiejętności życia wymiarem Krzyża, w stylu zawierzenia i oddania opatrznościowej miłości Boga. Słuszna postawa brata mniejszego wyraża się w ofiarowaniu Najwyższemu każdej sytuacji własnego życia, z pokorą i cierpliwością właściwą dla tego, kto pokłada w Panu całą swoją ufność. Maksymilian w tym tekście ukazuje, że naprawdę ważne jest mieć serce uspokojone. Z tym stanem ducha wydarzenia życia stają się cudowną okazją do duchowego wzrostu. Cnoty pokory i cierpliwości stawiają nas w warunkach pogodnego przyjęcia również momentów Krzyża, które, w konsekwencji, są motywem postępu na drodze nawrócenia. Spokój i cnoty okazują się naprawdę podstawowe dla skierowania do dobra i w nadprzyrodzonym wymiarze wszystkich wladz człowieka. Doskonała pokora jest reprezentowana przez pełne upodobnienie się do Chrytusa: jest wymiarem, który Kolbe osiąga i wskazuje też każdemu z nas dla doświadczenia szczęścia w Chrystusie i osiągnięcia promiennej zdolności świadczenia o Jego miłości i obecności w naszym życiu.

Dla refleksji

•	Czego brakuje mojej drodze dla doskonalenia cnoty pokory?
•	Jak reaguję wobec sytuacji upokorzenia albo umartwienia? Czy uważam je za okazje do wzrastania?
•	Jak przeżywam czas Krzyża i próby, który charakteryzuje moją drogę?
•	Czy staram się w zdecydowany sposób «okiełzać» mój egoizm i pychę?
•	Do jakiego stopnia jest moje zawierzenie Panu?
•	 

Luty

Abyśmy od Niepokalanej uczyli się karmić tą wewnętrzną pokorą, która pozwala nam przyjąć każdą łaskę i manifestację Boga.

Maryja autorytatywnie uczy wierzących wejścia w postawę pokory i przyjęcia względem Woli Boga. Dla uświęcenia człowieka jest podstawowe, aby on siebie zapytał, o co Bóg go prosi i jaką trasę kładzie przed nim na jego drodze. Dziewica pokazuje całą tę uwagę i staje się wspaniałym Świadkiem dla ludzkości, oddając się do dyspozycji, w całkowity i wielkoduszny sposób, do pełnienia Woli Boga.
Nie zapominajmy, że Ona jest Błogosławiona właśnie dlatego, że uwierzyła w wypełnienie Słowa Najwyższego. Maryja ufa Bogu, powierza się Jego głosowi, ufa Jego Wszechmocy. Jej «tak», podjęcie troski o Jezusa i Elżbietę są owocami Jej oddania się Jemu. Słuchanie głosu Najwyższego pozwala Maryi rzucić się w miłości ku Jezusowi, ku Elżbiecie. Tutaj jest znamienne powiązanie pomiędzy zdolnością pokornego słuchania i działania z miłością dla braci. To jest postawa Maryi: kochać Ją oznacza naśladować Jej sposób przyjęcia i oddania.
Maksymilian Kolbe w swoim artykule opublikowanym w Echu Niepokalanowa w dniu 24 grudnia 1938 roku miał możność napisać: “Już w chwili Zwiastowania Trójca Przenajświętsza jasno przedstawiła Ci przez Anioła swój plan Odkupienia i oczekiwała od Ciebie odpowiedzi. Wyraźnie wtedy już zdawałaś sobie sprawę, na co się zgadzasz, czyją stajesz się Matką! I oto On teraz przed Tobą w postaci słabego niemowlęcia. Jakie uczucia pokory, miłości i wdzięczności musiały przepełniać wtedy serce Twoje... gdyś spoglądała na pokorę, miłość i wdzięczność ku Tobie wcielonego Boga. Napełnij, proszę, i moje serce pokorą Twoją i miłością Twoją, i wdzięcznością Twoją!” (PMK 1159).
Uwaga Maryi w celu zrozumienia Woli Najwyższego rodzi się z Jej postawy pokory, z Jej całkowitej zależności od Boga, jedynego Dobra. Jest ważne zrozumieć polecenia Wszechmocnego, aby móc realizować Jego plan z maksymalnym oddaniem. To implikuje postawę znacznego ubóstwa wewnętrznego: tego, które Matka Boża ukazuje w każdej okoliczności.
Bowiem, “ubóstwo Maryi, które jest pokorą, ukrytym życiem, zwyczajną egzystencją, przynależnością ludzkości najzwyklejszej, w nieznanej miejscowości, jest Jej wnętrzem, apelem łaski i wysławiania wielkości Pana. Bóg wybiera słabą rzeczywistość tego świata, aby pozwolić zabłysnąć swojej potędze. Każda potęga ludzka jest zasłoną wobec jedynej potęgi Boga. Jesli Bóg przeznacza Maryję, aby stała się Jego Matką, w Jego Wcieleniu, chce Ją ubogą, pokorną i ukrytą, aby lepiej zamanifestować splendor swojej łaski” (M. Thurian, Maria Madre del Signore immagine della Chiesa (Maryja, Matka Pana, obrazem Kościoła), Brescia 1965, 72).
Poszukiwanie Boga i Jego Woli dla Dziewicy nie następuje jedynie w czasie Zwiastowania. Ona stale odnawia tę postawę słuchania, również w innych ważnych wydarzeniach ziemskich losów Pana, jak ubogie Narodzenie, Ucieczka do Egiptu, Odnalezienie małego Jezusa pośród nauczycieli Świątyni, jak Jego Śmierć na Kalwarii. Przy każdej okoliczności Niepokalana ukazuje się jako jaśniejący model dla tych, którzy pragną zwracać się do Pana z największą dyspozycyjnością serca.
Niepokalana pokazuje nam swoją pokorę w doskonałym złączeniu się z kenozą Syna. Ona uczy nas przekształcić nasze momenty Krzyża w czas zjednoczenia z Ukrzyżowanym, z którego Osobą pragniemy być szczególnie głęboko związani. Oto prorockie i znaczące słowa Pawła VI: “Maryja wreszcie jest Dziewicą ofiarującą. To właśnie staje się widoczne w ofiarowaniu Jezusa w świątyni (por. Łk 2,22- 35). W wydarzeniu tym Kościół prowadzony przez Ducha Świętego, oprócz spełnienia przepisów o ofiarowaniu pierworodnego (por. Wj 13,11-16)  i o oczyszczeniu matki (por. Kpł 12,6-8), odkrył pewną tajemnicę odnoszącą się do historii zbawienia: dostrzegł mianowicie, że w świątyni przedłuża się ta podstawowa ofiara, którą Słowo, stając się Ciałem i przychodząc na świat (por. Hbr 10,5-7), złożyło Bogu i że obwieszcza się tam zbawienie wszystkich ludzi, ponieważ Symeon, nazywając Dziecię Jezus światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela (por. Łk 2,32), uznaje Je za Mesjasza, za Zbawiciela wszystkich. W końcu zrozumiał też Kościół, że proroczo odnosi się to do męki Chrystusa, ponieważ słowa Symeona łączące w jednej i tej samej przepowiedni Syna, znak sprzeciwu (Łk 2,34), i Matkę, której duszę przeniknie miecz (por. Łk 2,35), spełniły się na Górze Kalwarii” (Paweł VI, Marialis Cultus, 20).

Dla refleksji

•	Zastanawiamy się nad naszą zdolnością do przyjęcia projektu Bożego. Czy jest oparta na pokorze i słuchaniu, jak uczy Niepokalana:
•	Czy pokora Maryi pobudza mnie, aby we wszystkim zależeć od Boga, w postawie milczenia, słuczania i adoracji?
•	Czy mam wystarczającą pokorę dla przekształcenia momentów próby w czas łaski i błogosławieństwa?
•	Czy przyjmuję momenty trudu i upokorzenia z pewnością, że stanowią one integralną część mojej drogi uświęcenia? Czy patrzę na Maryję, gdy jestem pogrążony w cierpieniu?
•	 

Marzec

Aby czas Wielkiego Postu był okresem sprzyjającym dla życia według ubogiego stylu, który pozwala nam, we wszystkim, ufać pomocy Boga i odkryć Jego obecność w naszym życiu.

Papież Franciszek powiedział do seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszek pochodzących z całego świata: „A ja wam mówię, naprawdę boli mnie, kiedy widzę księdza czy zakonnicę w najnowszym modelu samochodu: przecież tak nie można! Nie można! Pomyślicie: czyż odtąd, Ojcze, mamy jeździć na rowerze? Rower jest dobry! Ks prał. Alfred jeździ na rowerze — on porusza się na rowerze. Uważam, że samochód jest potrzebny, ponieważ jest wiele pracy do wykonania i żeby się przemieszczać... ale kupcie samochód skromniejszy! A jeśli podoba ci się ten okazały, pomyśl, ile dzieci umiera z głodu. To wystarczy! Radość nie rodzi się, nie bierze się z posiadanych rzeczy!”(Franciszek, Przemównienie do seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszek w dniu 6 lipca 2013 roku). Odnośnie «naszego» Maksymiliana możemy twierdzić, że jego ubóstwo jest równe ubóstwu św. Franciszka, bo myśli i żyje według tej rady ewangelicznej w optyce pełnego powierzenia się Opatrzności Bożej.
Bycie ubogimi jest kapitałem, na którym opieraja się obaj Święci, pewni, że Najwyższy pobłogosławi zamiarom, które On sam natchnął. Odnosząc się do swojego Ojca Założyciela, Ojciec Kolbe chce, aby bracia mieszkali w postych i ubogich budynkach oraz używali to, co zostaje dane, nie dla celów osobistych, ale dla tych, którzy cierpią wszelki rodzaj ubóstwa, przede wszystkim duchowego. Niepokalana poprzez swoją troskliwą obecność i wstawiennictwo pozwala własnym dzieciom na osiągnięcie nadzwyczajnych celów apostolskich. Tak wyjaśniamy sobie narodziny i rozwój Rycerstwa Niepokalanej, Rycerza i Miast Niepokalanej, wyraz apostolatu o wysokim profilu ewangelicznym i znacznej ekspansji, co ma u podstaw bezwarunkową ufność w Panu i Matce Bożej. Tutaj jest następnie ubóstwo osobiste, które jest przestrzegane w sposób najdoskonalszy i autentycznie możliwy. Fundusze, które Opatrzność daje do rozporządzania, zostają przeznaczone na rozpowszechnienie Słowa; zakonnik jest powołany do ogołocenia, co stanowi wskaźnik pełnego i świadomego naśladowania Chrystusa. Maksymilian uważa, że należy mieć Niepokalaną jako cel i ubóstwo jako kapitał: dwa skarby, których Niepokalanów nie może, pod żadnym względem, opuścić. Bez takiego celu przestałby być Niepokalanowem, zdradziłby swoją misję. Ponieważ bez ubóstwa i powierzenia się Opatrzności Bożej nie można mówić o rozwoju, o ofensywie (PMK 263).
Wielkie dzieła Boże rodzą się i rozwijąja pod znakiem pełnego oddania się w Jego ręce. Ufnośc i ubóstwo idą równym krokiem i są u podstaw upodobnienia do ubogiego Chrytusa oraz apostolskiego sukcesu, który nabiera stylu maksymalnego oddziaływania misyjnego.
Umiarkowany styl brata i rycerza jest zwrócony na zdobycie Królestwa. Bezwarunkowa ufność w miłosne i opatrznościowe działanie Boga jest fundamentalną linią prowadzącą, aby iść do życia wiecznego i świadczyć światu o pięknie tej drogi. Jest ważne, w konsekwencji, maksymalne ograniczenie osobistych potrzeb, jak mieszkanie, ubranie i pożywienie, oraz skoncentrowanie się na własnej misji w sposób wolny i stały. Tym, co się liczy, jest przylgnięcie z zaangażowaniem do wezwania do apostolatu ze względu na Królestwo Boże.
Jesteśmy ubogimi, gdy, dla rozpowszechniania Ewangelii i z miłości do Niepokalanej, używa się najpotężniejszych środków, aby tylko nie zabrakło osobistego umiarkowania, owocu bezwarunkowego oddania własnego życia Panu. Jest konieczne zwrócenie się na najnowocześniejsze środki apostolatu dla głoszenia i zachowanie pokornego i istotnego stylu życia, co gwarantuje wierność w naśladowaniu i powierzenie się Opatrzności oraz projektowi Boga, z pewnością, że nie zabraknie Jego opieki. Ojciec Kolbe dla pozostania na linii ubóstwa chcianego przez św. Franciszka i przekazanego przez franciszkańską tradycję, daje wkład do innowacji w sposobie jego praktykowania. Życie zakonnika powinno być ubogie i umiarkowane, zawsze nastawione na poszukiwanie obecności i Woli Bożej. Jednak dla głoszenia Ewangelii i nadejścia Królestwa należy dać maksimum, używać, jeśli Opatrznośc na to pozwala, wszystkie możliwe zasoby, aby głoszenie było skuteczne i awangardowe. Styl brata mniejszego pozostaje nacechowany tym, co istotne, wymiar misyjny zostaje ubogacony w najlepiej dostępny sposób przez siły fizyczne i ekonomiczne wspólnoty zakonnej. Rola Maryi jest naprawdę ważna dla tego, kto chce być ubogi, ponieważ „Jej jest nasze wszystko, a więc doskonałe ubóstwo i ożywanie rzeczy jedynie koniecznych i wystarczających do osiągnięcia celu” (PMK 432). Niepokalana jest więc punktem odniesienia dla tego, kto jest wezwany do ubogiego życia w naśladowaniu Pana. Gdy wierzący Jej się powierza, pozwala się prowadzić także w odniesieniu do używania dóbr.

Dla refleksji

•	Oddzielenie od dóbr materialnych i dążenie ku dobrom wiecznym reprezentuje wyzwanie ważne dla każdego wierzącego. Do jakiego stopnia Twoja droga jest umiarkowana i tego, co istotne?
•	Wiara prowadzi mnie do ufności, że Bóg uczyni we mnie wielkie rzeczy, bez tego, że to będzie związane z moim posiadaniem. Ufne zawierzenie Panu i Niepokalanej pozwala Kolbemu realizować wielkie dzieła mimo absolutnego ubóstwa. Czy jego przykład mówi do mojego serca?
•	Życie w umiarze pozwala mi być wrażliwym na ubogich: czy odbieram zaproszenie Papieża, który wzywa mnie, aby uważnym na potrzeby braci?
•	 

Kwiecień

Aby nasze serca i spojrzenia były zawsze czyste i proste, aby móc zrozumieć uświęcającą obecność Zmartwychwstałego w każdej okoliczności naszej historii.

Żywo odczuwać Jezusa: jest to cudowna rzecz, która realizuje się poprzez stałą modlitwę. Zwracać się na „Ty” do Pana jest możliwe, jeśli się karmi komunię i zażyłość z Nim. Według św. Maksymiliana K. Kolbego bowiem: „Modlitwa jest wyrazem pięknej duszy. Ciało ludzkie z prochu powstało i po śmierci w proch się obróci. Również wszelkie ludzkie działanie zwrócone jest do matki-ziemi. A tylko w czasie modlitwy człowiek podnosi serce do nieba i rozmawia ze Stwórcą wszechrzeczy i pierwszą ich Przyczyną, Bogiem” (PMK 1108a). Modlić się, według franciszkańskiego Męczennika, oznacza wznosić się aż do Stwórcy, zwracać się do Boga ponad wszelkie atrakcje ziemskie, ponad wszelką przeszkodę na świecie, ponad wszelką barierę, która pojawia się pomiędzy człowiekiem i jego Panem. Modlitwa jest rozmową z Nim, Stwórcą wszechrzeczy. Chodzi o prawdziwy i właściwy dialog, w którym Najwyższy mówi do człowieka a ten odpowiada. Modlitwa jest rozmawianiem z Bogiem w sposób bezpośredni, zwyczajny, wytrwały. Dla św. Maksymiliana modlitwa jest stałym przepływem dialogu pomiędzy człowiekiem i Bogiem-Trójcą, miłosnym i nieustannym spotkaniem, w którym stworzenie może adorować, czcić, błogosławić i wysławiać wlasnego Stwórcę i jest dyspozycyjne do wysłuchania Jego głosu i Woli. W każdej chwili wierny może otworzyć dla Najwyższego swojego ducha i wyrazić Mu miłość i wdzieczność, i jednocześnie otrzymać pomoc potrzebną dla własnej drogi duchowej. Ta ustawiczna rozmowa jest drogą do ustawicznego przyjmowania we własnym sercu obecności Zmartwychwstałego. Zatem modlitwa daje nam okazję do dokonania doświadczenia Zmartwychwstałego, odczuwania Go we własnej egzystencji i w każdym wydarzeniu życia. Jest to wielkie pouczenie Maksymiliana, który żyje obecnością Odkupiciela, doświadczając głębokiej radości komunii z Nim.
Święty ma podczas Mszy św. przywilej przebywania z Chrystusem żywym w chwale. Nieprzypadkowo przypisuje on Eucharystii walor centralny, zarówno dla własnej drogi nawrócenia jak dla rozwoju dzieł zrodzonych z jego przylgnięcia do Woli Bożej. Gdy w 1927 roku zakłada Miasto Niepokalanej w Polsce, pierwszym zbudowanym budynkiem jest kościółek z drewna, w którym od momentu poświęcenia bracia celebrują Najświętszą Ofiarę. W codzienności Maksymilian karmi się z niewyczerpanego źródła łaski, jakim jest Eucharystia: każdego dnia podczas celebracji i adoracji ma miejsce żywy i stały dialog ze Zmartwychwstałym, co przekształca się w mocną i nierozdzielną komunię. Gdy przystępuje do ołtarza przeżywa doświadczenie Zmartwychwstania i głębokie wejście w tajemnice paschalną.
Jest tutaj wyraźny związek pomiędzy miłością i troską, z jaką on przeżywa celebrację Mszy św. oraz męczeństwem:  Kolbe, zanurzając się dzień po dniu w tajemnicy Jezusa, który daje się ludzkości, który staje się Chlebem dzielonym dla wszystkich ludzi, uczy się przekształcać swoje życie w stałą ofiarę dla Boga i na rzecz braci. Pomiędzy Eucharystią i Oświęcimiem jest tutaj nierozerwalny związek, bo właśnie z kenozy Pana polski Franciszkanin uczy się drogi męczeństwa. Na ołtarzu jest w szkole Ukrzyżowanego, który dla niego reprezentuje model pierwszej wielkości, do Którego upodobnienie się jest w doskonałej zgodzie z tym, czego uczy Biedaczyna z Asyżu.
Niepokalana jest obecna w tym spotkaniu pomiędzy Świętym i Zmartwychwstałym, bo jest Pośredniczką i Matką. Wstawiennictwo, przykad i opieka Maryi są podstawe ze względu na to, że Ona wprowadza Świętego do doświadczenia obecności Pana w momencie, w którym odprawia codzienną Mszę św. Bowiem według polskiego Franciszkanina: „nie ma lepszego przygotowania do Komunii św., jak całą tę sprawę oddać Niepokalanej […]. Ona najlepiej przygotuje nasze serce i będziemy pewni, że szczyt przyjemności Jezusowi sprawimy, że największą miłość wtedy Mu okażemy” (PMK 565).
I znowu on uważa, że „po Komunii św. prosić będziemy znowu Niepokalaną, by Ona sama raczyła w duszy naszej przyjąć Pana Jezusa i sprawić Mu taką przyjemność, jakiej nigdy jeszcze dotąd nie doznał” (PMK 1151). Wszystko dokonuje się ze wsparciem Niepokalanej, której miłosna obecność gwarantuje żarliwy i owocny udział we Mszy św., poprzez którą wierzący jest wezwany do oddania najwyższej chwały Panu. Miłość do Niepokalanej ma też funkcję eucharystyczną z uwagi na to, że zbliżając się do Niej, dzięki Jej przykładowi i Jej wstawiennictwu, wierny może z większą troską przeżywać tajemnicę realnej obecności Zbawiciela w Sakramencie i zatem z większą wolnością, przekonaniem i koncentracją karmić się podczas uczty Eucharystii. Przykład Maksymiliana zaprasza nas do maksymalnego docenienia momentu, w którym przeżywamy nasz udział we Mszy św.: jest to miejsce naszego spotkania ze Zmartwychwstałym, jest to Boża szkoła, w której uczymy się wchodzić w paschalną dynamikę, w drogę Exodusu, która prowadzi nas, przy delikatnym i skutecznym wsparciu Niepokalanej, do życia wiecznego.

Dla refleksji

•	Czy moja modlitwa pozwala mi dokonywać stałego doświadczania Chrystusa Zmartwychwstałego?
•	Czy moje modlenie się jest spotkaniem z Panem, doświadczeniem, że On jest żywy i obecny na mojej drodze?
•	Czy moja modlitwa wychodzi poza rytualizm, gdy wchodzę w komunię ze Zmartwychwstałym?
•	Maryja jest kobietą, która doświadcza w chwale rzeczywistości Zmartwychwastania: Czy Ona mi przypomina, że także ja jestem przeznaczony do wiecznej chwały?
•	 


Maj

Abyśmy od Niepokalanej uczyli się przylgnąć do Bożego projektu w duchu pokory i z jak największą dyspozycyjnością serca.

Maryja pokazuje, że dla przylgnięcia do Woli Bożej konieczne jest przebycie drogi rozeznania. Gdy znajdujemy się wobec intuicji, która wydaje się nam, że pochodzi od Boga, ważne jest poszukiwanie dobrego zrozumienia jej pochodzenia, ale też jak można ją realizować. Przy okazji Zwiastowania Maryja pyta Anioła nie z powodu niewiary, lecz dla lepszego zrozumienia projektu Boga. Pytania Dziewicy są uprawnione i pozwalają zrozumieć, jak ważne jest przylgnięcie do Woli Bożej, co pociąga włączenie umysłu i serca. Chrześcijanie są wezwani, aby żyć w stałej postawie rozeznania, aby być uważnymi na zrozumienie i realizowanie Bożego projektu we własnym doświadczeniu życia.
Tego stałego dążenia uczy nas właśnie Maryja, która w Ewangeliach jawi się zawsze gotowa do życia tym, co Najwyższy Jej objawia. Rozeznanie zatem należy do doświadczenia Maryi, która uczy nas w pełni przylgnąć do Woli Bożej, mimo iż pojawiają się w nas pytania albo wątpliwości. Ważne jest zawsze mieć świadomość tego, co się czyni, ale bez pomniejszania pełnej dyspozycyjności do wykonania projektu życia, który Bóg dla nas wymyślił.
Nieprzypadkowo Paweł VI określa Matkę Bożą jako Dziewicę słuchającą: „Maryja jest Dziewicą słuchającą, która z wiarą, przyjęła słowo Boże. Powiadamy: z wiarą, która była dla Niej warunkiem i drogą do Bożego macierzyństwa” (Paweł VI, Marialis Cultus, 17). Maryja autorytatywnie uczy stawania się w postawie przyjęcia względem Woli Bożej. Dla uświęcenia człowieka jest fundamentalnym, aby on pytał się, jaka jest dla niego Wola Boga i jaką trasę przed nim wytycza na jego drodze. Dziewica oddaje się w całkowity i wspaniałomyślny sposób pełnieniu Bożych zamysłów, stając się wspaniałym świadkiem dla całej ludzkości.
Maryja pokazuje nam zdolność realizowania ustawicznego rozeznania związanego ze wszystkimi wydarzeniami, które dotyczą Jej Syna. Z pewnością to nastąpiło w momencie Zwiastowania, ale się odnowiło w innych momentach próby szczególnie delikatnych. Myślimy, na przykad, o bolesnych wydarzeniach Ucieczki do Egiptu (por. Mt 2,13-15) i Odnalezienia Jezusa w świątyni (por. Łk 2,48-50). Chodzi o sytuacje, w których Niepokalana, rozważając wszystko w swoim Sercu, pokazała, że potrafi ściśle pozostać w Bożym projekcie. To samo następuje, gdy idzie szukać Pana, zatroskana tym, co o Nim się mówi (por. Mt 12,46-47). Także w tej sytuacji podąża swoją drogą odnośnie tego, co rozumie, że jest Wolą Bożą. Ta sama dynamika dokonuje się na Kalwarii (por. J 19,25-27). Według św. Maksymiliana modlitwa i miłość do Dziewicy pozwalają wiernemu na coraz doskonalsze poznanie Jej i dysponują go do nabywania i życia Jej cnotami. Mianowicie, „Każda myśl, słowo, czyn, cierpienie Niepokalanej były jak najdoskonalszym aktem miłości Bożej, miłości Jezusa. Trzeba by więc powiedzieć duszom i to wszystkim i każdej z osobna, co są i będą aż do skończenia świata, powiedzieć przykładem, słowem żywym, pisanym, drukowanym, radiowym, malowanym, rzeźbionym itd., itd., co i jak Niepokalana w konkretnych okolicznościach bieżącego życia różnych stanów by myślała, mówiła, czyniła, żeby najdoskonalsza miłość, miłość aż Niepokalanej ku Bożemu Sercu rozpłomieniała na ziemi” (PMK 569).
Jak Maryja całkowicie powierzyła się projektowi i mocy Najwyższego, również wierni są wezwani do dokonania tego samego kroku. Duchowe doświadczenie Ojca Kolbego świadczy, że także w społecznym kontekście, w którym się poruszamy, jest możliwe żyć w ścisłym zjednoczeniu z Bogiem i stałym nastawieniu na pomoc braciom. Czytając jego historię rozumiemy, że znajdujemy się wobec autentycznego cudu miłości Bożej. Pan może dokonać wielkich rzeczy w nas, jak to miało miejsce u Świętych i Maryi Dziewicy. Naszym egoizmem i ciasnym spojrzeniem nie ograniczajmy potężnego działania Boga. Bezgraniczne zawierzenie Woli Bogo, dla Którego wszystko jest możliwe, pozwala nam stać się narzędziami i świadkami Jego Wszechmocy, według projektu dobrze wymyślonego dla nas. Kolbe uczy, że Niepokalana może być Mistrzynią w tej duchowej dynamice.

Dla refleksji

•	Czy mam przekonanie, że moja świętość jest owocem pełnienia Bożego projektu w moim odnesieniu?
•	Czy uległość Maryi przemawia do mojego serca, uczy je być zawsze dyspozycyjnym dla Bożego projektu?
•	Czy moje serce jest gotowe na przyjęcie tego, co Pan codziennie mi komunikuje?
•	Maryja jest wzorem dla św. Maksymiliana: czy pozwalam także ja brać inspiracje ze wspaniałego świadectwa Niepokalanej, zwłaszcza w temacie zawierzenia i dyspozycyjności? W jakim punkcie jest moja droga?
•	Do jakiego stopnia jest moja zdolność słuchania głosu Boga i maja uległość w realizowaniu Jego projektu?
•	 

Czerwiec

Aby Duch Święty inspirował nas odnośnie sposobu świadczenia o owocach miłości, pokory, radości, łagodności i życzliwości, które od Niego pochodzą,

Siła apostolatu św. Maksymiliana jest bez wątpienia reprezentowna przez ewangeliczne świadectwo, które we wszystkich okolicznościach i okresach jego egzystencji stara się ofiarować bliźniemu. Właśnie jego przykład okazuje się decydujący dla oddziaływania własnego dzieła, dla okazania się «zaraźliwym» dla współbraci i wiernych. Misyjny styl polskiego Świętego charakteryzuje się przez trzy ruchy: wzorowe działanie, które poprzedza mówienie, ubóstwo i poświęcenie związane z oddaniem. Jak Franciszek on uważa, że bracia i wierni mogą być pobudzani przez prawdziwe świadectwo ewangeliczne bardziej niż przez słowa. Patrzenie na Chrystusa, Niepokalaną i Franciszka powinno móc przełożyć się na życie, które może oświecić bliźniego i delikatnie wprowadzić go do miłowania Najwyższego z coraz większym przekonaniem. Ubóstwo czyni cennym własny przykład ewangelicznego życia i staje się wyrazem pokory i powierzenia opatrznościowej miłości Pana. Na koniec ofiara i poświęcenie się apostolskiej działalności stawiają brata, rycerza albo wiernego w ogólności w warunkach wielkodusznago oddania się projektowi, który Wszechmocny im powierza. Te trzy wymiary reprezentują to, czym Kolbe żyje i przekazuje jako przeslankę do życia misyjnego. On jest przekonany, że świadczenie wiary i ewangelicznego orędzia, począwszy od wymowy własnego doświadczenia duchowego, jest kluczem, który pozwala misjonarzowi wejść w serca ludzi. Umiłowanie własnego powołania, życzliwość, przyjęcie, umiarkowanie pozwalają temu, kto ewangelizuje, przemawiać przede wszystkim własnym przykładem a następnie słowem. Święty uwidacznia, że tylko poprzez praktykę ubóstwa również inne działania apostolskie, jak rozpowszechnianie Rycerza Niepokalanej albo operatywny wzrost Miasta Niepokalanej, mogą realizować się bez przeszkód i z większą wiarygodnością.
Już w 1919 roku może napisać następujące słowa, wyjęte z jego medytacji, które możemy zdefiniować jako projekt dla przyszłego apostoła: „Pierwszą twą sprawą jest twoje własne uświęcenie. Troska o uświęcenie innych ma być przepełnieniem twej ku P. Jezusowi miłości. - Staraj się we wszystkim najwięcej przyjemności uczynić P. Jezusowi i zaufaj Jemu przez Niepokalaną” (PMK 864F). Osobista świętość reprezentuje pierwszą formę ewangelizacji. Dążenie do niej wiąże się z drogą stałego pokonywania własnych słabości i pokus, aby z Bogiem wprowadzić relację miłości stale coraz głębszej i nośnika wewnętrznego pokoju i siły duchowej na drodze wiecznej szczęśliwości. Św. Maksymilian okazuje się prawdziwym i właściwym prorokiem w tym zakresie, bo poprzez pisma, słowa i świadectwo napełnia odwagą swoich braci na wspólnej drodze, aby byli wytrwali i zdeterminowani w dążeniu do stanu stałego nawrócenia. Jest podstawą nie żywić uczuć smutku, lecz kroczyć w wierze z pewnością miłosnej obecności Najwyższego, który napełnia nas łaską, i ze świadomością troskliwego i stałego orędownictwa Niepokalanej, która troszczy się o serce i itinerarium doskonałości człowieka. Nawet upadki i niepewności mogą stać się motywem wewnętrznego wzrostu, jeśli się ma bezgraniczną ufność w uświęcające działanie Boga, poprzez pośrednictwo Dziewicy. Z tej pewności rodzi się odwaga Ojca Kolbego i rady, które ojcowsko daje braciom. Ascetyczno-pokutny wymiar, według Maksymliana, charakteryzuje się przez małe i wielki krzyże codzienne, przez przyjęcie tych doświadczeń, które dzień po dniu stanowią część naszej drogi. On żyje w pełni tym przyjęciem i każda sytuacja bólu czyni go coraz bardziej przygotowanym na przylgnięcie do Woli Bożej. To wszystko przygotowuje go do apoteozy ascezy, którą on żyje w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu i, ogólnie, we wszystkich sytuacjach bólu i trudu doświadczanych w okresie wojny. Współbracia świadczą, że podczas trudnych czasów wojny w nim zaznacza się wielki pokój wewnętrzny, owoc głębokiej jedności z Bogiem i już ugruntowanego ćwiczenia pokuty. Wszystko oddaje i ofiaruje Panu z duchem wdzięczności i szczerego zawierzenia. Ta doskonałość w ascezie rodzi się z codziennej rzeczywistości pokutnej, w której Święty przyjmuje trudy i kontrowersje ze spokojem i jako motyw dla wewnętrznego wzrostu. Do okrutnego męczeństwa i ascezy osiągającej szczyt jest przygotowanie i preludium weryfikujące się, chwila po chwili, w jego codziennym doświadczeniu. Świadectwo, które dochodzi do najwyższego punktu, nie jest owocem momentu ferworu, ale raczej następstwem egzystencji ustawicznie ofiarowanej Bogu.

Dla refleksji

•	Czy z radością i dyspozycyjnością otwieram się na działanie Ducha Świętego?
•	Jakie są owoce Jego działania we mnie?
•	Czy wzywam Ducha Świętego, aby stale mógł mnie nawracać?
•	Do jakiego stopnia jest moja zdolność świadczenia wiary?
•	Czy moje bycie misjonarzem w świecie wychodzi ze świadectwa wiary i miłości ofiarowanego braciom?
•	 

Lipiec

Abyśmy jak Chrystus, który czyni się „małym” w Eucharystii, potrafili dawać przykład ewangelicznego ubóstwa w miejscu i czasie, w którym żyjemy

Święty Franciszek w pierwszym Napomnieniu kontempluje tajemnicę eucharystyczną, jak Jezus czyni się obecnym w prostych elementach chleba i wina. On zaprasza braci, w jednem ze swoich listów, aby byli ubodzy, nasladując Pana w tej dynamice kenozy, która każdego dnia dokonuje się we Mszy św. Św. Maksymilian idzie po tej samej linii i bierze właśnie ze swojego umiłowania Eucharystii siłę i inspirację do życia modelowanego na stylu Chrystusa.
W następującym tekście Ojciec Kolbe ukazuje swojego ducha kontemplatywnego i swoją wiarę w rzeczywistą obecność Pana w Sakramencie. Chodzi o artykuł, który ukazał się w polskiej wersji Rycerza Niepokalanej w 1924 roku: „I od tej chwili Ofiara Mszy św. zagościła na ziemi…. Kapłan, następca Apostołów, posłuszny nakazowi Boga-Człowieka, na Jego pamiątkę powtórzy rzewną scenę z ostatniej wieczerzy. Chleb stanie się Ciałem Chrystusa żywym, a wino - Jego Przenajświętszą Krwią. I wyjdzie On, Stwórca nieba i ziemi i Odkupiciel dusz, niesiony rękami kapłana, na ulice i drogi swych dzieci” (PMK 971).
Słowa polskiego Świętego odnoszą się do procesji Corpus Domini i ukazują głęboką wiarę w obecność Pana w postaciach eucharystycznych. On kontempluje tajemnicę, poprzez którą Jezus zamieszkuje pośród ludzi. Jest to cud miłości, który uwiecznia się dzięki Mszy św. i działaniu kapłanów. Św. Maksymilion dochodzi do zrozumienia głębi tej nadzwyczajnej łaski dzięki modlitwie, uwadze, z jaką przeżywa odprawianie Mszy św., medytacji i ufności Słowu Bożemu. Bez wątpnienia wymiar eucharystyczny jest podstawowy dla ubóstwa przeżywanego i głoszonego przez św. Maksymiliana.
Nie zostaje też zapomniana duchowa komunia, która też ma wielką wartość odnośnie wewnętrznego pożywienia i jest kultywowana w niemożliwości przeżywania jej sakramentalnie. Cała jego działalność jako sługi Bożego, brata i misjonarza, zarówno w fazie formacyjnej jak w dojrzałej, «obraca się» wokół tajemnicy eucharystycznej. W apostolskim życiu Miast Niepokalanej bracia często są wzywani, aby skupić się wokół Najświętszego Sakramentu.
Zatem ubóstwo Ojca Kolbego chce modelować się na ubóstwie Chrystusa i Franciszka: są jego absolutnymi punktami odniesienia. Jednak, profetycznie, żyje i uczy ubogiego stylu, który bierze pod uwagę również kulturalną i duchową sytuację Koścoła i Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Z tego wynika, że styl zakonny jest nacechowany przez połączenie umiaru i przyjęcia tego, co Pan daje. Konkretnie jest konieczne bezwarunkowo powierzyć się Jego Dobroci, według przykładu Chrystusa i Niepokalanej, którzy doświadczyli drogi ogołocenia i ofiary dla dobra ludzkości. Właśnie nadprzyrodzone ubóstwo praktykowane przez św. Maksymiliana po linii całej franciszkańskiej tradycji stanowi, według jego opinii, także trampolinę do skoku dla odnowy Braci Mniejszych Konwentualnych.
Zatem całkowite powierzyć się Bogu i zaufać macierzyńskiej opiece Niepokalanej. To oznacza, w tym, co dotyczy ascetycznego wymiaru, że coraz bardziej zostaje «usunięty» egoizm i egocentryzm na rzecz coraz większego otwarcia umysłu i serca. Bycie ubogimi, według świadecwta i nauczania polskiego Męczennika, oznacza nabranie świadomości, że jesteśmy pod opieką i stale wspierani przez miłość Boga, co objawia się też poprzez macierzyństwo Maryi.
Oddanie siebie i ubóstwo dla Maksymiliana rodzi się ze źródła Eucharystii. Chodzi o przyjęcie miłości Chrystusa, na Którego modelu rodzi się i rozwija duchowe życie naznaczone Jego Ofiarą i Jego staniem się małym dla zbawienia ludzkości. Patrzmy więc na jego głębokie pragnienie upodobnienia się do Pana, które nam pozwala być ekstremalnie wrażliwymi i dyspozycyjnymi na przyjęcie ubóstwa, które jest wokół nas, aby przekazać pomoc tym, którzy cierpią i wymagają naszego wsparcia. Ubóstwo polskiego Świętego jest wyrazem i następstwem drogi przeżywanej w miłości do Chrystusa i w Jego obecności eucharystycznej. To pomaga mu realizować drogę pokory i wsparcia ubogich, drogę, która stanowi wspaniałe proroctwo Kościoła.

Dla refleksji

•	Czy udział we Mszy św. daje mi możliwość kontemplacji ubóstwa Chrystusa?
•	Czy moja miłość do Eucharystii przekłada się na gesty prostoty i przyjęcia?
•	Czy potrafię stać się darem dla braci z siłą Eucharystii?
•	Czy ogołocenie Chrystusa jest dla mnie zaproszeniem do itinerarium w tym, co istotne, aby być darem dla braci?
•	Jakie gesty ubóstwa proponuję dla siebie, aby realizować odpowiedni wzrost duchowy?
•	 

Sierpień
Abyśmy, jak św. Maksymilian w obozie koncentracyjnym, potrafili przekazywać Światło Boże w miejscach, gdzie gości ciemność desperacji.

Światło w ciemności! To tytuł kolbiańskiej wystawy, która znajduje się w Klasztorze św. Maksymiliana Kolbego w Rzymie, w którym był dom formacji polskiego Świętego i miejsce założenia M.I. A światłem w ciemności był Męczennik Oświęcimia, gdy w momencie naprawdę strasznym dla ludzkości potrafił przekazać wartości Ewangelii i miłość Chrystusa w miejscach, gdzie tryumfowała nienawiść i barbarzyństwo. Naprawdę znaczące są następujące słowa Papieża Franciszka z okazji jego wizyty w Lampedusa: „Utraciliśmy poczucie braterskiej odpowiedzialności; upadliśmy w hipokryzyjną postawę kapłana i sługi ołtarza, o której mówi Jezus w przypowieści o Dobrym Samarytaninie: patrzymy na wpółumarłego brata na środku drogi, może myślimy «biedaczek» i dalej idziemy naszą drogą, to nie nasze zadanie; i tym się uspokajamy, czujemy się w porządku. Kultura dobrobytu, która prowadzi nas do myślenia o nas samych, czyni nas niewrażliwymi na krzyki innych, sprawia, że żyjemy w mydlanych bańkach, które są piękne, ale są niczym, są iluzją przelotną, prowizoryczną, która prowadzi do obojętności względem innych, a nawet prowadzi do globalizacji obojętności. W tym świecie globalizacji upadliśmy w globalizację obojętności. Przyzwyczailiśmy się do cierpienia bliźniego, to nas nie dotyczy, nie interesuje, nie jest naszą sprawą! Powraca postać Bezimiennego z Manzoni’ego. Globalizacja obojętności robi nas wszystkich «bezimiennymi», odpowiedzialnymi bez imienia i bez twarzy” (Franciszek, Homilia Ojca św. Franciszka podczas Mszy św. koncelebrowanej na stadionie «Arena» z okazji wizyty w Lampedusa w dniu 8 lipca 2013 roku).
Maksymilian pokazał, że zwyciężył globalizację obojętności w obozie koncentracyjnym, gdy oddał życie za ojca rodziny. To było światło w ciemności, motyw nadziei dla wielu więźniów, nie tylko poprzez epilog jego życia, ale dzięki miłości, którą zawsze umiał przekazać od początku jego deportacji. Już w wagonach śmierci intonował hymny dla Maryi, potem w Oświęcimiu jego przykład miłości reprezentoweał nadzwyczajną siłę dla wielu więźniów i skazańców, którzy dzięki niemu zwyciężyli atak lęku i rozpaczy. Wszyscy jesteśmy wezwani, aby być światłem w ciemności w obliczu wielkich tragedii, które dzisiaj wstrząsają całą ludzkość. Jan Paweł II, mówiąc do kleryków braci mniejszych konwentualnych, mówi, że św. Maksymilian “jaśnieje dzięki mocnej miłości, z jaką poświęcił swoją egzystencję Niepokalanej, i poprzez heroiczny dar swojego życia dla braci, ofiarę, która doprowadziła go do okrutnej śmierci w bunkrze Oświęcimia. On pozostaje między nami jako prorok i znak nowych czasów, czasów cywilizacji miłości. […] On lubił powtarzać – “Tylko miłość jest twórcza”. Lecz optymizm, z którym O. Kolbe stawiał czoła codzienności, nie pozwolił mu nigdy zapomnieć, że właśnie w życiu toczy się ustawiczna walka łaski z grzechem, wierności i niewierności (por. Rz 7,14-25). I właśnie, gdy wydawało się, że zło miałoby przewagę nad nim, w horrorze obozu zagłady, w pełni pojawia się zwycięstwo Chrystusa. Ojciec Maksymilian potwierdza, poprzez odważne świadectwo, siłę nowego stworzenia, której Maryja Niepokalana jest zapowiedzią i przykładem, na mocy Jej bycia przeznaczoną na Matkę Odkupiciela” (Jan Paweł II, Przemówienie do kleryków braci mniejszych konwentualnych na stulecie urodzin św. Maksymiliana Kolbego, 1-3).
Czcigodny Papież potwierdza bardzo ważne pojęcie, które wyraża dominująca cechę świętego Rodaka: on może być światłem w ciemności w obozie koncentracyjnym tylko wtedy, jeśli to ma miejsce także w codzienności. Maksymilian pozwala nam zrozumieć, że możemy dokonywać wielkie gesty dla oświecenia świata, który jest w ciemnościach, jeśli ta operacja zachodzi poprzez gesty już wyrażone zwyczajnie. On bowiem był światłem w ciemności jako młody student w Rzymie przy zakładaniu, z innymi współbraćmi, M.I.; był światłem w ciemności, gdy rozpowszechniał po całym świecie pobożność do Niepokalanej poprzez Rycerza; był światłem w ciemności zakładając Miasto Niepokalanej, mega-klasztor będący w stanie gościć prawie tysiąc braci całkowicie poświęconych rozpowszechnianiu Ewangelii za pośrednictwem prasy i radia; był światłem w ciemności, gdy od 1930 do 1936 roku udał się statkiem jako misjonarz do Japonii i w imię Boga i Niepokalanej dokonywał tych samych cudów, co w Ojczyźnie. Oświęcim reprezentował szczyt drogi, na której dzień po dniu on umiał być światłem dla braci, szczególnie tych, którzy błąkali się w ciemnościach.

Dla refleksji

•	Jaka jest moja postawa w obliczu wielkich tragedii naszych czasów?
•	W jaki sposób staram się być światłem w ciemności dla moich braci?
•	W jaki sposób reaguję w obliczu ludzkości zranionej przez nienawiść i niesprawiedliwość?
•	Jakie jest moje zadanie dla oświecenia braci, którzy upadają w przepaść bólu i rozpaczy?
•	Jak pokonuję zasłonę obojętności, która wznosi się nad tragediami człowieka?
•	 

Wrzesień

Abyśmy, z sercem ubogim i pokornym, uczyli się od Niepokalanej uwielbiać Pana za cuda, które stale w nas dokonuje.

W umyśle i sercu brzmią dźwięki Magnificat. Maryja jest Mistrzynią dziękczynienia, ponieważ dziękuje Bogu za wszystkie cuda, których dokonał w Jej życiu. Dziewica cieszy się wielkimi przywilejami: jest Niepokalaną, Matką Bożą, Tą, która w doskonały sposób współpracuje w planie Odkupienia, Tą, która jest wezwana do naśladowania Jezusa w całych ziemskich dziejach, ale jest świadoma, że Jej powołanie jest darem Bożego Miłosierdzia. W Matce Bożej podziwiamy właśnie zdolność dziękczynienia i uwielbiana Boga. Czy mamy zdolność dziękczynienia? Czy potrafimy powiedzieć «dziękuję» Temu, Który wezwał nas do życia w ścisłej komunii z Nim? Czasami w wiernych brakuje odczucia wielkości powołania do chrześcijańskiego życia, jak również pragnienia dziękowania Bogu za własny stan życia i łaski, które zostają nam udzielane w obfitości. Nasza predyspozycja do dziękczynienia rodzi się i jest większa, jeśli jesteśmy świadomi wielkości i piękna naszego powołania. Tym, co ciąży, jest wezwanie do życia Krzyżem z Chrystusem. Cierpienie fizyczne albo moralne jest często elementem uwalniającym trwałe albo nieodwracalne kryzysy. Trudności wydają się nie do pokonania i często powodują depresję albo brak komfortu, do tego stopnia, że traci się świadomość i pewność bezmiaru i uroku naśladowania Chrystusa. Natomiast upodobnienie się do Chrystusa oznacza właśnie akceptację również momentów próby. Upodobnienie się do Niego oznacza proszenie Go o łaskę wytrwania i wierności, mimo momentów bólu i pustyni.
Także Niepokalana znała próby i ból, lecz umiała wszakże dziękować Bogu za swoje wybranie. Ona jest Pełna Łaski, jest pełna obecności i mocy Bożej, i dlatego z Jej Serca wzniósł się hymn chwały i dziękczynienia. Nie powinniśmy zapominać, że otrzymaliśmy przepiękne powołanie: służyć i miłować Boga z siłą łaski, która od Niego pochodzi. To prawda, czasami jesteśmy wezwani do doświadczania intensywnych i niezrozumiałych cierpień. Jednak pamiętajmy, że także my mamy umocnienie łaski Bożej, która pomaga nam być wiernymi, wytrwałymi. W każdym człowieku Pan dokonuje cudów, dokonuje wielkich rzeczy, za które należy wznosić hymny wdzięczności. Ciężar Krzyża nie powinien przygniatać nas i sprawiać, że zapominamy o pięknie i wielkości naszego powołania. Jesteśmy wezwani, aby stać z Jezusem i naśladować Go w Jego tajemnicy, we wszystkim tym, co przeżywał i powiedział. Chodzi o rzeczywistość,  która pociąga wielką odpowiedzialność z naszej strony, ale która pozostaje też zawsze entuzjastyczną.
Dziewica sprawia, że Jej życie i Jej powołanie są częścią dokładnego projektu zbawienia. Bóg mówi do człowieka poprzez wieki, poprzez przepływ pokoleń. Jest dobrze pamiętać, że my jesteśmy wewnątrz duchowej tradycji, stanowimy część drogi utwierdzonej przez wieki i czynimy się nosicielami specjalnego poruszenia Ducha Świętego. Jesteśmy już wewnątrz biegu świętości, który sugeruje Duch. Czasami wydaje się, że nasza pamięć byłaby krótka: zapominamy historię, z której pochodzimy i jesteśmy wezwani do jej ubogacania. Odzyskujmy wielką wartość naszej historii! Przeszłość uczy nas, że Bóg jest wierny i swoją łaską wspiera tych, których wzywa do realizacji określonego projektu.
Niepokalana rozumie, że pokora jest cnotą, która «otwiera» Serce Boga. On wywyższa pokornych, bo oni w Nim mają swoje jedyne bogactwo. Jeśli Pan jest jedynym naszym bogactwem, jeśli naprawdę żyjemy Nim, życie staje się cudem, staje się Jego promieniowaniem, Jego miłością, Jego łaską, Jego obecnością wśród ludzi. Pokora jest życiem Bogiem, jest przekazaniem Mu maksymalnej dyspozycyjności naszego serca. Niepokalana zdaje sobie sprawę, że jest wewnątrz projektu i ze swoim «tak» współpracuje w cudowny sposób w planie zbawienia, poprzez swoje dziękczynienie oddaje chwałę Bogu za swoje powołanie i dary, które pochodzą z Jego miłosiernej i opatrznościowej Miłości. Na koniec proponujemy Magnificat św. Maksymiliana, który dziękuje Bogu-Trójcy za dar Niepokalanej: “Uwielbiam Cię, o Ojcze nasz w niebie, za to, żeś w Jej przeczystym łonie Syna swego Jednorodzonego złożył. Uwielbiam Cię, o Synu Boży, żeś do Jej przeczystego łona wstąpić raczył i prawdziwym, rzeczywistym Jej Synem się stał. Uwielbiam Cię, o Duchu Przenajświętszy, żeś w Jej nieskalanym łonie Ciało Syna Bożego uformować raczył. Uwielbiam Cię, o Trójco Przenajświętsza, o Boże w Trójcy Świętej jedyny, za tak Boskie wyniesienie Niepokalanej. I nie będę ustawał, codziennie po przebudzeniu się ze snu, najpokorniej z czołem o ziemię uwielbiać Cię, Boże Trójco, mówiąc trzykrotnie: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen” (PMK 1170).

Punkty dla refleksji

•	Czy dziękuję Bogu za dar Chrztu?
•	Czy cierpienia przeszkadzają mi w uznaniu cudów Boga?
•	Czy dziękuję Bogu za «wielkie rzeczy», które dokonuje w moim życiu?
•	Czy jestem świadomy bycia wewnątrz największego projektu dla mnie?
•	Czy jestem świadomy wierności Boga?
•	Jak żyję cnotą pokory?
•	Czy Bóg jest moim najważniejszym bogactwem?
•	 

Październik

Abyśmy dzięki naszemu świadectwu przyczyniali się do podniesieniu ludzkości cierpiącej i zniewolonej wszelkiego rodzaju ubóstwem.

Treści głoszenia są naprawdę ważne, jednak Maksymilian ukazuje absolutnie centralną rolę świadectwa i łaski Bożej, która wspiera misjonarza, któremu nie wystarcza siła jego argumentacji, aby podnieść ludzkość z ubóstwa i zniewolenia, które ją uciskają. On jest protagonistą chrystocentrycznego gloszenia, bo pragnie przekazać miłość Chrystusa dla ludzkości, która dzięki Jego Śmierci i Zmartwychwstaniu została odkupiona. Polski Święty chce radośnie żyć tą prawdą, ale też dawać ją poprzez słowo i pismo. Lecz ten ruch ewangelizacji wychodzi z jego osobistego przykładu ewangelicznego doświadczenia i także jego współbraci, którzy z nim współdzielą tę sama misję.
Innym pragnieniem Kolbego jest dać zrozumieć człowiekowi znaczenie obecności Niepokalanej w jego egzystencji, radość, jakiej się doświadcza dzięki obecności Matki gotowej do przekazania swojego wstawiennictwa, swojej pomocy oraz swojej macierzyńskiej i czułej opieki.
Św. Maksymilian daje nam promienne świadectwo poprzez swoją zdolność wejścia i włączenia się głęboko i szybko w środowiska, do których dociera. On zna ludzi, słucha ich i potrafi nawiązać ze wszystkimi spokojny i twórczy dialog, poprzez który stara się proponować konkretne rozwiązania problemów, jak też linie apostolatu o znacznej doniosłości. Zostaje podkreślona wielka zdolność naszego Świętego w oddawaniu siebie słuchaniu bliźniego i wyjściu naprzeciw jego potrzeb z wrażliwością i skutecznością. Właśnie to przyjęcie jest determinujące dla wiarygodności apostolatu, który szanuje pragnienia i instancje ludu.
Kolbiańska misja nabiera wartości, oczywiście, dzięki propozycji, aby mieć Niepokalaną jako doskonały model dla istoty ludzkiej. Jej cnoty są wyrazem życia w Chrystusie na najwyższym poziomie. Przedstawianie Matki Bożej jako nadzwyczajnego wzoru do naśladowania jest największą formą miłości, jaką misjonarz może przekazać bliźniemu. Świadectwo Ojca Kolbego jest ubogacone przez motywacje, które popychają go do misje: pragnienie głoszenia miłości, jaką Bóg ma dla ludzi, posłuszeństwo Kościołowi i naśladowanie Chrystusa według stylu Franciszka. Polski Święty jest ożywiany przez wolę przekazania ludziom głębi Bożej miłości, która manifestuje się też poprzez macierzyńską obecność Dziewicy Maryi. Jego gorliwość jest taka, że prowadzi go do marzenia o apostolacie bez granic i barier. Ponadto franciszkański Męczennik czuje się osobiście wezwany przez Kościół i Ojca św., który w latach jego ziemskiej egzystencji z determinacja zaprasza różne czynniki rzeczywistości eklezjalnej do wielkodusznego otwarcia się na misyjny wymiar. Ponadto on odczuwa, jako bardzo ważny przykład Biedaczynę, który poprzez Regułę kładzie misję pomiędzy podstawowymi elementami życia franciszkańskiego. On sam bowiem żyje głębokim i stałym dążeniem misyjnym.
Właśnie św. Maksymilian jest misjonarzem, ponieważ uważnie słucha głosu Pana, który mówi do jego serca poprzez Kościół i poprzez przykład Serafickiego Ojca. On jest wrażliwy na te wezwanie, które odczuwa jako pochodzące od Boga i odpowiada z całą swoją wielkodusznością i zaangażowaniem, ofiarując, także w temacie pośluszeństwa wspaniałe świadectwo, które ubogaca jego działalność misyjną. Przykład Franciszka, jak powiedziano, jest szczególnie oświecający: Asyżanin jest modelem misjonarza; jego przykład, jego Reguła są wysoce ewangelizacyjne i pozwalają na maksymalny rzut apostolski skierowany na zbawienie i uświęcenie dusz (PMK 263).
Również w tej optyce Męczennik Oświęcimia w pełni wchodzi we franciszkańską tradycję, którą on rozwija poprzez swój genialny wkład. Ostatecznie możemy twierdzić, że życie polskiego Świętego idzie za tymi dyrektywami, które moga być wielkim wzorem także dla współczesnego franciszkanizmu. Świadectwo św. Maksymiliana jest ubogacone i nacechowane przez stałą ofiarę jego życia Najwyższemu, co w męczeństwie znajduje swoją apoteozę. Ofiara O. Kolbego nie jest momentem ferworu, lecz wynikiem stałej ofiary jego życia dla Boga poprzez pośerdnictwo Dziewicy.

Punkty dla refleksji

•	Czy jestem świadomy, że moje świadectwo jest cenne dla cierpiącej ludzkości?
•	Jakie pragnienia animują moją ewangelizację?
•	Czy niosę Chrystusa poprzez mój styl życia?
•	Czy jestem świadomy mojego powołania do misji w kontekście, w którym żyję?
•	Czy jest we mnie pragnienie głoszenia i świadczenia Ewangelii z pokornym sercem Franciszka i Maksymiliana?
•	 

Listopad

Abyśmy, idąc na spotkanie z Chrystusem, który nadchodzi, pamiętali, że droga świętości polega na przyjęciu Go z tym ubóstwem serca, którego nas uczył.

Świętość nie jest tylko owocem przyjęcia łaski Bożej i poruszeń, które pochodzą od Boga. Im więcej człowiek współpracuje, tym więcej realizuje się ta wspaniała współpraca. Tak samo myśli św. Maksymilian, który tak się wyraża: „Dopiero Chrystus Pan przyszedłszy na świat wskazał ludzkości przykładem i słowem drogę do prawdziwej świętości. Istotą jej - miłość Boga aż do heroizmu. Oznaką - wypełnianie Bożej Woli, zawartej zwłaszcza w Przykazaniach Bożych, Kościoła Bożego i w obowiązkach stanu. Środkiem - ciągłe czuwanie nad sobą, by wady poznać i wykorzenić, a cnoty wszczepiać, pielęgnować, rozwijać aż do niepowszednich stopni - modlitwa, którą dusza zdobywa nadprzyrodzone Boże łaski, niezbędne do postępu duchowego. U wszystkich świętych zajmuje ona pierwszorzędne miejsce. Najważniejsze jej stopnie - to modlitwa ustna, rozmyślanie i kontemplacja. W tej ostatniej porywa Pan Bóg nieraz duszę do siebie bliżej i wtedy, olśniona nadziemskim światłem i rozpłomieniona miłością, wpada w zachwycenie, nie mające nic wspólnego z naturalnymi zachwytami” (PMK 904).
Polski Męczennik pozwala nam zrozumieć, że dla osiągnięcia świętości podstawowe jest utrzymywanie z Najwyższym relacji intensywnei i głębokiej komunii, co pozwala realizować, krok po kroku, przebieg stałego i przekonanego nawrócenia. Niepokalana, ze swojej strony, jest Matką i Uczennicą Jezusa, przez Nią przyjętego do łona, któremu towarzyszyła podczas ziemskich wydarzeń i szła za Nim aż na Golgotę. Dziewica uczy nas stać z Chrystusem, zdecydowanie i wyłącznie skierować na Niego życie, aby żyć z Nim głęboką i stałą komunią, komunią, która stanowi idealny habitat dla naszej modlitwy. Zjednoczenie miłości z Jezusem, jako ośrodkiem naszej misji, pomaga nam stale wzrastać na drodze modlitwy: Maryja uczy nas, że długo przebywając w towarzystwie Jezusa nasza modlitwa jest coraz bardziej skierowana na Wolę Ojca i jest niezwyciężonym wsparciem dla naszej wierności i wytrwania.
Tutaj podkreśla się też pokorę Maryi, która zawsze okazuje maksymalną współpracę z łaską, której Bóg Jej udziela i która w Niej znajduje pełną dyspozycyjność. W Niepokalanej wyłaniają się w szczególności cnoty pokory i wdzięczności, które pozwalają Jej zachować postawę wewnętrznej małości tak głęboko, co pozwala Jej na najlepsze używanie pomocy pochodzącej od miłosiernej i opatrznościowej miłości Wszechmocnego. W tym wszystkim Ona okazuje się wspaniałą Mistrzynią dla wszystkich wierzących. Świętość jest wyrażeniem współdziałania pomiędzy łaską i zasługą: właśnie Matka Boża pozwala nam zrozumieć, jak najlepiej używać Bożego wsparcia, rzucając na pole maksymalne zaangażowanie i determinację.
Oświecające są następujące wyrażenia Maksymiliana: „Sami więc z siebie nic nie potrafimy chyba tylko zło, które właśnie jest brakiem dobra, porządku, siły. Jeżeli uznamy tę prawdę i spoglądniemy na Boga, od którego otrzymujemy w każdej chwili wszystko, co mamy, natychmiast widzimy, że On, Bóg, i więcej dać może i pragnie jako najlepszy Ojciec dać nam wszystko, co nam jest potrzebne. Gdy jednak dusza sobie przypisuje to, co jest darem Bożym, czyż Pan Bóg może ją obsypywać łaskami? Przecież wtedy utwierdzałby ją w fałszywym i aroganckim mniemaniu. Więc z miłosierdzia swojego nie daje tej obfitości darów i ... dozwala nawet na upadek, by dusza poznała wreszcie, czym jest sama z siebie, by na sobie nie polegała, ale z całą ufnością jedynie Jemu się oddała. Stąd też upadki były dla świętych - szczeblami do doskonałości. Biada jednak duszy, która nawet tego ostatecznego lekarstwa nie przyjmie, ale w pysze pozostając mówi: “nie mogę się poprawić”, bo Pan Bóg też jest sprawiedliwy i z każdej udzielonej łaski zażąda ścisłego rachunku” (PMK 1013).

Punkty do refleksji

•	W jaki sposób przyjmuje poruszenia Ducha na mojej drodze?
•	Świętość jest przyjęciem Pana: czy kontempluję przykład Maryi?
•	Czy przyjmuję obecność Chrystusa z pokorą, której uczy mnie Niepokalana?
•	Czy przyjmuję obecność Pana także, gdy doświadczam próby?
•	Czy przyjęcie obecności Chrystusa we mnie jest bez warunków albo hipokryzji?
•	 

Grudzień

Aby ubogie narodzenie Jezusa uczyniło nas świadomymi wielkiego daru Wcielenia, poprzez który stał się ubogim, aby nas wszystkich ubogacić.

„Któż by przypuścić śmiał, że Ty, o Boże Nieskończony, Wieczny, umiłowałeś mnie od wieków i więcej niż od wieków, bo odkąd jesteś Bogiem - więc mnie miłowałeś i miłujesz zawsze?... Choć byłem nicością, Tyś już mnie kochał i dlatego właśnie, żeś mnie kochał, o Boże serdeczny, wyprowadziłeś mnie z nicości do bytu!... Dla mnie stworzyłeś niebiosa gwiazdami zasiane, dla mnie ziemię, morza, góry, rzeki i tyle, tyle pięknych rzeczy na ziemi... Nie dosyć tego: by mi okazać z bliska, jak czule mnie kochasz, zstępujesz z nieba najczystszych rozkoszy na zbrudzoną i spłakaną ziemię, życie pędzisz wśród ubóstwa, trudów i cierpień - a wreszcie wzgardzony, wyśmiany raczyłeś zawisnąć boleśnie na haniebnej szubienicy między dwoma łotrami... W ten straszny a ofiarny sposób odkupiłeś mnie, o Boże Miłości!... Któż by śmiał przypuścić?... A nie poprzestałeś jeszcze na tym, lecz widząc, że 19 wieków przepłynie od czasu, gdy te dowody Twej miłości się wylewały i dopiero wtedy ja ukażę się na tej ziemi - zaradziłeś i temu! Serce Twoje nie godziło się z tym, bym miał karmić się jedynie wspomnieniami Twej ogromnej miłości. Pozostałeś na tej niskiej ziemi w Najświętszym Przedziwnym Sakramencie Ołtarza i przychodzisz do mnie i jednoczysz się ze mną - ściśle, bo pod postacią pokarmu... Już teraz Krew Twoja płynie we krwi mojej, dusza Twoja, o Boże Wcielony, przenika duszę moją, umacnia ją i karmi... O cuda! Któż by śmiał przypuścić?... I cóż dać jeszcze mogłeś, o Boże, oddając mi już siebie samego na własność?... Serce Twe miłością ku mnie płomienne podyktowało Ci dar jeden jeszcze: tak, jeszcze jeden dar!... Ty nam dziećmi stać się przykazałeś, jeżeli chcemy wnijść do Królestwa niebieskiego [por. Mt 18,3]. A wiesz, że dziecku potrzeba matki: sam ustanowiłeś prawo miłości takie. Dobroć i miłosierdzie Twoje stwarza nam więc Matkę - uosobienie Twej dobroci i twej miłoścu bezgranicznej - i pod Krzyżem na Golgocie nam Ją i Jej nas oddaje... I postanawiasz, o miłujący nas Boże, by Ona wszystkich łask Twoich Szafarką wszechwładną i Pośredniczką była - Jej niczego nie odmówisz, jako i Ona również nic nikomu odmówić niezdolna” (PMK 1062).
W tym tekście Maksymilian kontempluje to, co reprezentuje dla człowieka Wcielenie i jego cudowne następstwa. Co zatem oznacza dla nas Boże Narodzenie? Jezus stał się jednym z nas, wziął nasze podobieństwo, radykalnie przywracając godność ludzkości upadłej w grzech. On pokazał nam drogę świętości poprzez to, co powiedział i uczynił, a na koniec oddał życie dla naszego zbawienia. Jego miłość nie zatrzymała się tutaj: zagwarantował swoją obecność aż do końca czasów poprzez sakrament Eucharystii i, jakby to nie wystarczało, dał nam Matkę, abyśmy mogli mieć kolejny znak Jego Dobroci i być otoczeni opieką na naszej drodze do życia wiecznego. Maksymilian wyśpiewuje pochwały Bogu i dziękuje Mu za tak wielką życzliwość; on jest bardzo uważny na Boże dary i jest gotów przyjąć je z maksymalna ufnością. Mówi swoje osobiste «dziękuję» Najwyższemu za miłość, którą okazał w jego odniesieniu i dla wszystkich ludzi.  Życzliwość Boża ukazuje się w najwyższy sposób, według Męczennika Oświęcimia, poprzez odkupienie dokonane przez Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Wdzięczność Ojca Kolbego poetycznie i naalegająco wylewa się też na dar sakramentów i Słowa, które ofiarują człowiekowi możliwość słałego odczucia obecności i miłości Boga. Na koniec polski Franciszkanin wyraża swoje podziękowanie za dar Niepokalanej, bo Jej pośrednictwo i macierzyńska obecność okazują się podstawowe dla drogi każdego wierzącego. Naprawdę znamienna jest konkluzja Świętego: ta inwokacja pełna radości i świadomości jest możliwa właśnie dlatego, że umotywowana i animowana przez wiarę, co reprezentuje «soczewkę» dla podziwiania i kontemplowania tego, co Pan dokonuje na rzecz ludzkości.
Według nauczania Maksymiliana praktyka modlitwy pozwala każdemu chrześcijaninowi na stałą refleksję o elementach wyznawanej wiary, które zostają zakorzenione głęboko w sercu i umyśle, także dlatego, że stają się dostępne wszystkim z uwagi na prostotę tego rodzaju modlitwy. Święty jest opisany, w każdej fazie życia, jako zawsze nastawiony na modlitwę i żarliwie przygotowany do odprawiania Mszy św., z czego nie rezygnuje, z narażeniem swojego życia, nawet w obozie koncentracyjnym. W tym miejscu ciemności przeżywa Najświętszą Ofiarę w ukryciu i rozważa dobrodziejstwa, które Wszechmocny udzielił ludzkości w ciągu całej historii zbawienia. Kontemplacja Bożej życzliwości wzmacnia jego wiarę i pozwala mu napełnić radością i pokojem więźniów oraz heroicznie umrzeć w miejsce ojca rodziny.

Punkty do refleksji

•	Czy podziwiając kenozę Pana jestem przynaglany do wielkodusznego oddania się?
•	Patrząc na św. Maksymiliana, jak mogę rozprzestrzeniać miłość Chrystusa?
•	W jaki sposób mogę uczynić moje życie ofiarą dla Boga i braci?
•	W jaki sposób mogę być ubogi pośród ubogich jak Maksymilian w Oświęcimiu?
•	Poprzez jakie gesty konkretyzuje się moja medytacja Wcielenia i Bożego Narodzenia?


