
Wprowadzenie
14 sierpnia 1941, w obozie zagłady w Oświęcimiu (Auschwitz), umierał Ojciec 
Maksymilian Kolbe Brat Mniejszy Konwentualny, który oddał swoje życia, aby ocalić 
ojca rodziny (Franciszka Gajowniczka) i aby towarzyszyć duchowo w agonii innym 
osobom skazanym na śmierć w tym samym bunkrze głodu. 

15 sierpnia, jego ciało zostało spalone w krematorium, a jego prochy zostały 
rozrzucone. 

Siedemdziesiąt pięć lat po jego śmierci, Międzynarodowy Rycerz Niepokalanej 
(M.I.) proponuje, aby w każdym narodzie była zrealizowana peregrynacja relikwii 
Ojca Kolbego wedłóg wskazań broszury na tą uroczystość.

INDEKS

1. Znaczenie peregrynacji relikwii;

2. Uroczystość i ryty na powitanie relikwii;

3. Uroczystość z młodzieżą i dla młodzieży;

4. Msza Święta ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego;

5. Różaniec kolbiański;

6. Koronka do Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. 
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Znaczenie nawiedzenia relikwii

święty i męczennik miłości 

Kościół uznaje świętego i męczennika, Maksymiliana Marię Kolbego, bo aż do 
heroizmu praktykował wszystkie cnóty chrześcijańskie i zakonne. 

Swoje życie oddał za Kościół przez swoje posłuszeństwo, teologię, prawowierność, 
gorliwość misyjną, swojego ducha ekumenicznego i katolickiego.

Umiłował Maryję, aby zaprowadziła go do Chrystusa Odkupiciela.

Umiłował człowieka  aż do ofiary z życia. Św. Maksymilian powiedział: “Jest tak 
wielu nieszczęśliwych ludzi bez wiary, którzy obrażają Boga i są w niebezpieczeństwie 
wiecznego potępienia. Muszę dotrzeć do nich i przynieść ich wszystkich do Boga przez 
Maryję; i żebym to mògł uczynić to jest konieczne moje życie, moja cała praca, moje 
cierpienia, aż do samej śmierci”.   

relikwie świętych

“Zgodnie z tradycją Kościół oddaje cześć Świętym i ma w poważaniu ich 
autentyczne relikwie oraz wizerunki”1.

“Wyrażenie “relikwie świętych” to przede wszystkim ciała lub znaczne części 
tych, którzy dzięki heroicznej świętości życia, przebywając obecnie w ojczyźnie 
niebieskiej, byli na ziemi najwspanialszymi członkami Mistycznego Ciała Chrystusa 
i żywą świątynią Ducha Świętego”2. 

“Relikwiami są również przedmioty należące do świętych, jak sprzęty, ubrania i 
rękopisy, przedmioty otarte o ich ciała lub ich groby, oleje, lniane płótna (brandea), a 
także czczone ich wizerunki”3.

przepisy, ozdoby i kult relikwii

Kult relikwii ma się odbywać poprzez odpowiednie procedury, biorąc pod uwagę 
następujące wskazania Kościoła: “Różne są formy oddawania czci relikwiom. 
Do najbardziej jednak znanych i stosowanych powszechnie w Kościele form czci 
należą: ucałowanie relikwii, przyozdabianie ich światłami, kwiatami, udzielanie 
nimi błogosławieństwa, noszenie ich w procesji, zanoszenie do chorych. Nie wolno 
ustawiać relikwii na ołtarzu, ponieważ jest on zarezerwowany do sprawowania 
Najświętszej Ofiary”4. 

Dlatego, relikwiarz, można umieścić w kościele lub w kaplicy, po jednej ze 
stron ołtarza lub w innym oddpowiednim miejscu. Jest dozwolone okadzanie 
kadzidzidłem relikwii, a także sam ich pocałunek i  błogosławieństwo relikwiarzem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1  Zob. Sobòr Watykanski II – Sacrosantum Concilium 111.
2  Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii: zasady i wskazania / Kongregacja ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 2002 n.236.
3 Tenże.
4 Tenże 237.
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