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 Drodzy Przyjaciele Godziny Różańcowej! 

 Kochani Czciciele św. Maksymiliana! 

            Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Jakże się cieszymy, że dożyliśmy wraz z Godziną Różańcową roku 

2017 i wielkich jubileuszy, takich jak: 100-lecie Rycerstwa Niepoka-

lanej MI, 100-lecie objawień Matki Bożej Fatimskiej, 95-lecie ukaza-

nia się pierwszego numeru „Rycerza Niepokalanej”, 90-lecie Niepokala-

nowa i 35-lecie kanonizacji św. Maksymiliana. 

Św. Maksymilian od najmłodszych swoich lat wszystko postawił na 

Matkę Bożą i Jej zaufał bezgranicznie. “Być narzędziem w ręku Niepo-

kalanej” – powtarzał – “bo Ona, będąc Matką Bożą, posiada potęgę nie-

skończoną Stwórcy” (KŚMMK, 118). Przez Maryję tak wiele w życiu doko-

nał. Zanim jeszcze został wyświęcony podczas studiów w Rzymie założył 

Rycerstwo Niepokalanej, które prężnie rozwijało się po jego powrocie 

do Polski, a wraz z Rycerstwem powstało wydawnictwo Rycerza Niepoka-

lanej. Ta gorąca miłość do Matki Bożej przyczyniła się również do po-

wstania Niepokalanowa w Polsce, a następnie w Japonii. 

Św. Maksymilian Kolbe jest naszym mistrzem i przewodnikiem w po-

znawaniu i czci oddawanej Niepokalanej. Wczujmy 

się w jego słowa:  

„Niepokalana - oto nasz ideał. Samemu do Niej 

się zbliżyć, do Niej się upodobnić, pozwolić, by 

Ona opanowała nasze serce i całą naszą istotę, by 

Ona żyła i działała w nas i przez nas, by Ona mi-

łowała Boga naszym sercem, byśmy do Niej należeli 

bezgranicznie - oto nasz ideał. Promieniować na 

otoczenie, zdobywać dla Niej dusze, by przed Nią 

także serca bliźnich się otwarły, by zakrólowała 

Ona w sercach wszystkich - oto nasz ideał”. 

Zbliżamy się do 14 sierpnia - święta św. Maksy-

miliana - świętego tak bardzo drogiego każdemu, a szczególnie nam Po-

lakom i Amerykanom polskiego pochodzenia. Poprzedzi je nowenna mo-

dlitw za pośrednictwem św. Maksymiliana. Franciszkanie tak jak św. 

Maksymilian pragną służyć człowiekowi, Matce Bożej i Najwyższemu Bogu 

poprzez ewangelizację i katechizację kolejnych pokoleń Polonii roz-

sianej już nie tylko po amerykańskiej i kanadyjskiej ziemi, ale po 

całym świecie. Aby to czynić potrzebna jest pomoc każdego z Was.  

Zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w Nowennie do św. 

Maksymiliana. Nowenna ta będzie trwała od 5 do 13 sierpnia. Już dzi-

siaj przyślijcie swoje intencje na załączonej kartce. Niech Maryja 

razem ze swym rycerzem wyprasza łaski dla nas wszystkich. Pamiętajmy 

o słowach św. Maksymilian: “Każda modlitwa przez pośrednictwo Niepo-

kalanej i każdy akt spełnienia Jej woli przynosi Bogu chwałę i uwiel-

bia Go najdoskonalej(…)”  

Niech Bóg wysłuchując modlitwy zanoszonej przez wstawiennictwo św. 

Maksymiliana stokrotnie odpłaci Tobie za życzliwość i szczodrość wo-

bec naszego franciszkańskiego apostolatu. Zawierzając Was wszystkich 

opiece Błogosławionej Dziewicy Maryi i wstawiennictwu św. Maksymilia-

na Marii Kolbego, serdecznie Was pozdrawiamy i czekamy na odpowiedź. 

Oddany w Niepokalanej, 

 

 

                         O. Marcel ze wspólnotą Godziny Różańcowej 

PS - Jako podziękowanie za udział w nowennie wyślemy Wam Modlitwę o 

pokój i ochronę przed terroryzmem. 


