Rozważania Ilony - animatora Rycerstwa Niepokalanej
Spotkanie formacyjne nie jest celem samym w sobie, ma być ono chwilą
wytchnienia, utwierdzić w działaniu i wspomóc w walce. Nie zwyciężymy
swojego egoizmu, nie postąpimy daleko w rozwoju osobistym, czytając ciekawe
książki, czy poprzez rozważania wewnętrzne. W wyżej przytoczonym
fragmencie homilii Jana Pawła II czytamy: "Wiara i uczynki całego życia Ojca
Maksymiliana wskazują na to, że swoją współpracę z Bożą Łaską pojmował jako
wojowanie." Możemy naprawdę pragnąć Bożej Łaski, podjąć decyzję o jej
przyjęciu, ale uczynkami swymi nie potwierdzić tej decyzji w życiu. Warto
również sobie uświadomić, że Łaska Boża spływa w każdej sekundzie naszego
życia, a im trudniejsze doświadczenie, tym większa Łaska. Przyjęcie, a raczej
przyjmowanie Łaski Bożej winniśmy rozumieć jako współpracę z nią. Napisane
jest bowiem, abyśmy nie przyjmowali Bożej Łaski na próżno. Łaskę więc można
zmarnować, stracić. Jak więc współpracować z Łaską Bożą na co dzień? Jest to
proces, zadanie na całe życie. Wraz z przyjęciem Łaski musi iść zmiana w
dotychczasowym życiu. Współpraca z Łaską to wojowanie - jak mówi św.
Maksymilian. Wojownik nie szuka w życiu swojej strefy komfortu, w której by
się dobrze i bezpiecznie czuł. Lecz stara się każdą sytuację i każde trudne,
nieprzyjemne doświadczenie przeżyć jako możliwość, szanse rozwoju i odbierać
jako Łaskę. Jeśli nauczymy się przyjmować każdą sytuację życiową jako łaskę,
którą Bóg nam daje, wtedy możemy iść dalej. Nie tylko wykorzystywać każdą
sytuację, ale ich szukać. Wojownik wychodzi na pole bitwy. I ja mogę walczyć
z moim grzechem i z moimi wadami, które przecież w te grzechy mnie wpędzają.
Co jest dla mnie najtrudniejsze? Co jest dla mnie niewygodne, nieprzyjemne?
Czego się boję, wstydzę? Pójdę tam, pokonam swój lęk, pokonam wstyd, będę
miły dla osoby której nie lubię, podejmę trudne zadanie, przestanę sobie
dogadzać, wyłączę telewizor, a Łaska Boża będzie ze mną. W tej współpracy
potrzebna jest wielka determinacja i radykalizm w stosunku do siebie. Nie
pokonasz swoich wad i nie postąpisz w rozwoju"na spokojnie", to zawsze będzie
walka. Ale Jezus mówi: "Wystarczy Ci Mojej Łaski…"
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PRZYJĄĆ ŁASKĘ
Intencja modlitewna na listopad:
Aby Męczennik miłości pobudzał nas do przyjęcia radykalnego świadectwa o
Królestwie Bożym.

Pismo Święte:
1 J 3, 16
Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy
oddać życie za braci.

Nauczanie Kościoła
Jan Paweł II, homilia podczas kanonizacji o. Maksymiliana Kolbego, 10.10.1982
r., plac Św. Piotra.
Przez śmierć, jaką poniósł na krzyżu Chrystus, dokonało się odkupienie świata,
gdyż śmierć ta ma cenę najwyższej miłości. Przez śmierć, jaką poniósł Ojciec
Maksymilian, przejrzysty znak tej miłości odnowił się w naszym stuleciu, tak
bardzo i tak wielorako zagrożonym grzechem i śmiercią. [...] Natchnieniem
całego życia była mu Niepokalana, której zawierzał swoją miłość do Chrystusa i
swoje pragnienie męczeństwa. W tajemnicy Niepokalanego Poczęcia odsłaniał
się przed oczyma jego duszy ów przewspaniały nadprzyrodzony świat Łaski
Bożej ofiarowanej człowiekowi. Wiara i uczynki całego życia Ojca
Maksymiliana wskazują na to, że swoją współpracę z Bożą Łaską pojmował jako
wojowanie (militia) pod znakiem Niepokalanego Poczęcia. Rys Maryjny jest w
życiu i świętości Ojca Kolbego szczególnie wyrazisty. Tym znamieniem
naznaczył też całe swoje apostolstwo, zarówno w Ojczyźnie, jak na misjach. [...]
Na to, co się stało w obozie Oświęcim (Auschwitz) patrzyli ludzie. I chociaż
oczom ich musiało się zdawać, że „pomarł” towarzysz ich kaźni, chociaż po
ludzku „odejście jego” mogli uważać za „unicestwienie” – to przecież w ich
świadomości nie była to tylko „śmierć”. Maksymilian nie „umarł” – ale „oddał
życie... za brata”. Była w tej straszliwej po ludzku śmierci cała ostateczna

wielkość ludzkiego czynu i ludzkiego wyboru; sam się dał na śmierć z miłości. I
było w tej jego ludzkiej śmierci przejrzyste świadectwo dane Chrystusowi:
świadectwo dane w Chrystusie godności człowieka, świętości jego życia i
zbawczej mocy śmierci, w której objawia się potęga miłości. Właśnie dlatego
śmierć Maksymiliana Kolbego stała się znakiem zwycięstwa. Było to
zwycięstwo odniesione nad całym systemem pogardy i nienawiści człowieka i
tego, co Boskie w człowieku - zwycięstwo podobne do tego, takie odniósł na
Kalwarii Pan nasz Jezus Chrystus: „Jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie
to, co wam przykazuję…” (J 17,14).

Z Pism św. Maksymiliana
Fragment konferencji o. Maksymiliana Kolbego pt. „Powołanie zakonne jest
nadzwyczajną łaską Bożą przez Niepokalaną” [119], Konferencje świętego
Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 2015.
Ale żadna łaska nikogo do dobrego nie zmusza. Pan Bóg chce, żeby i dusza ze
swej strony wyraziła swoją zgodę. I dlatego ta chwila jest i Waszą ostateczną
decyzją. Jak Niepokalana w chwili zwiastowania wyraziła swoją wolę: „Oto ja
służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego” [Łk 1,38], tak Pan
Bóg chce i Niepokalana również, żebyście i Wy ze swej strony wyrazili swoją
zgodę – żebyście dzisiaj ostatecznie, całkowicie dobrowolnie powiedzieli, czy
chcecie przyjąć tę łaskę, czy chcecie się oddać Panu Bogu dobrowolnie na całe
życie. [...] A jeżeli chodzi o przyszłość co do wytrwania, to wiemy, że jeżeli
chcemy, możemy wszystko: zależy bowiem od tego, czy zaufamy Niepokalanej
całkowicie, czy też będziemy się chcieli na własnych siłach opierać. Jeżeli Jej
zaufamy, dojdziemy do tej chwili, że będziemy Jej dziękować za tę miłość, jaką
nam Pan Bóg okazał.

Wyjaśnienie tekstów
Radykalizm, radykalny – słowa używane dziś w tak wielu kontekstach,
wieloznaczne. Najczęściej brzmią w naszych uszach negatywnie. Natomiast
Słownik języka polskiego podaje nam 2 znaczenia terminu radykalny: 1. «będący
skutkiem zdecydowanych, bezkompromisowych działań»; 2. «dążący do
zasadniczych zmian w życiu społecznym lub politycznym; lub: będący wyrazem
tych dążeń». Mamy tu więc nacisk na działanie zdecydowane oraz na dążenie do
zmian. Co ciekawe, słowo to pochodzi od łacińskiego radicalis, co oznacza
«zakorzeniony». Źródłosłów wskazuje więc na odnowę, powrót do korzeni.

Rozważanie
Po raz pierwszy Męczennikiem miłości nazwał o. Maksymiliana Ojciec Święty
Paweł VI, który ogłosił go błogosławionym. Jan Paweł II powtórzył ten
znamienity tytuł podczas kanonizacji o. Kolbego. Rzeczywiście – miłość Boga i

bliźniego stanowiła fundament jego człowieczeństwa. Miłość, która nie
pozwalała mu spocząć, jeśli choć jedna jeszcze dusza byłaby narażona na
wieczne potępienie. To dlatego z tak ogromną pewnością i przekonaniem
zdobywał ludzi dla Niepokalanej, bo wiedział, że u Niej znajdzie nadzieję nawet
ten grzesznik, który już po ludzku całkowicie ją stracił! I tak – to właśnie w tym
był radykalny – w świadczeniu o miłości Boga i Najświętszej Matki do każdego
człowieka. Aż po ostatni, heroiczny, najbardziej radykalny czyn w Auschwitz,
który miał być znakiem, że pełnia Miłości to Boże Królestwo i że dla tej Miłości
warto zapłacić każdą cenę, nawet najwyższą. Jako Rycerze tak często o tym
słyszymy, rozmyślamy, poznajemy historię życia i śmierci Męczennika miłości.
Jakie jednak to wszystko ma dla nas znaczenie? Co to zmienia w naszym życiu?
Nie będzie miało żadnego znaczenia i niczego nie zmieni, dopóki tego
świadectwa O. Maksymiliana nie przyjmiemy prawdziwie, w sposób pełny,
całym sercem. I jeśli jego świadectwo nie zostanie przez nas odczytane jako jasny
znak, wskazujący na jedyną, doskonałą Ofiarę Chrystusa. To wielka łaska – móc
poznać i doświadczyć Bożej miłości… Spotkać Go, podążając za Niepokalaną,
za św. Maksymilianem. Na nic się to jednak nie zda bez mojej zgody. Bez
przyjęcia i przylgnięcia do Bożej Prawdy całym sercem. Bo łaska, to dar. A
wolność sprawia, że ten dar można przyjąć lub odrzucić… Jaka jest moja
decyzja?

Pytania
1) Czym jest radykalizm w kontekście wiary katolickiej? Co to znaczy być
radykalnym? Na czym ma polegać moje radykalne świadectwo?
2) Czego uczy nas radykalizm życia Jezusa i radykalizm św. Maksymiliana? Jak
wyglądał i w czym się przejawiał radykalizm w życiu Maryi?
3) Na czym może polegać „męczeństwo miłości” i „oddawanie życia za braci” w
mojej codzienności?
4) Dlaczego radykalne świadectwo życia i męczeńskiej śmierci o. Maksymiliana
ma według św. Jana Pawła II tak dużą wartość i znaczenie w obecnych czasach?
5) Jaką rolę według Ojca Świętego miała w życiu o. Kolbego Niepokalana? Na
czym polega jego „rys Maryjny” oraz postawa rycerska?
6) Co to znaczy w praktyce prawdziwie przyjąć łaskę Bożą? Co oznacza przyjąć
świadectwo – Chrystusa, św. Maksymiliana? Jakie znaczenie ma dla mnie to
wszystko, co uczynił Jezus i święci, którzy Go naśladowali? Co konkretnie
zmienia to w moim życiu, w jaki sposób na nie wpływa? Czy wystarczy samo
poznanie, wysłuchanie czyjegoś świadectwa? Jaką rolę w tym przyjmowaniu
ma moja wolność?
7) Na czym (w odniesieniu do słów o. Kolbego) polega wolność, zgoda, decyzja?

