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Drodzy Przyjaciele Godziny Różańcowej!
Kochani Czciciele św. Maksymiliana!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Dzień święceń kapłańskich zawsze pozostaje w pamięci prezbiterów. Pod koniec kwietnia 2018 roku wspominaliśmy 100. rocznicę
święceń o. Maksymiliana Marii Kolbego, które przyjął w Rzymie
dnia 28 kwietnia 1918 roku w bazylice San Andrea della Valle.
O. Maksymilian zawsze chciał ratować świat przez Niepokalaną i
dlatego całkowicie się zawierzył Niepokalanej. Mówił nawet, że
jak Ona będzie chciała, to może rozrzucić jego kości. Pragnieniem
o. Kolbego było zdobywanie świata dla Niepokalanej, a więc jego
życie
i
śmierć
okazały
się
opatrznościowe
w perspektywie tego, co się wydarzyło później.
Proszę spojrzeć: prymas Wyszyński zawierza Polskę
Maryi, a Jan Paweł II zawierza Jej Rosję i cały
świat. Można powiedzieć, że o. Maksymilian był
zapalnikiem, a wielki płomień został rozniecony
już po jego śmierci.
Jego całkowite zawierzenie Niepokalanej doskonale wpisuje się w historię opieki Maryi nad Polską i światem. Nowy film pt. „Dwie Korony” ukazał
się w październiku 2017 r. – w setną rocznicę
ostatnich objawień fatimskich oraz w 100-lecie
powstania Rycerstwa Niepokalanej. Jak będziecie
mieli okazję oglądnijcie ten film. Naprawdę warto. Film pokazuje, że o. Maksymilian był wulkanem
pozytywnej energii, który czerpał z życia pełnymi garściami.
To był człowiek, który bardzo mocno wykraczał poza swój czas
i ówczesne schematy. Oglądając „Dwie Korony”, będzie przecierać
oczy ze zdumienia, gdy zobaczycie, jakie o. Maksymilian miał zainteresowania, jakie miał idee i co próbował wcielić w życie. Na
przykład film pokazuje, jak o. Maksymilian jedzie do Japonii bez
znajomości tego egzotycznego języka i zabezpieczenia finansowego,
a już miesiąc po przyjeździe wydaje po japońsku „Rycerza Niepokalanej”, który zresztą ukazuje się do dnia dzisiejszego.
Św. Maksymilian Kolbe jest naszym mistrzem i przewodnikiem w
poznawaniu i czci oddawanej Niepokalanej.
Zbliżamy się do 14 sierpnia - święta św. Maksymiliana - świętego tak bardzo drogiego każdemu, a szczególnie nam Polakom i Amerykanom polskiego pochodzenia. Poprzedzi je nowenna modlitw za pośrednictwem św. Maksymiliana. Franciszkanie tak jak św. Maksymilian pragną służyć człowiekowi, Matce Bożej i Najwyższemu Bogu poprzez ewangelizację i katechizację kolejnych pokoleń Polonii rozsianej 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
dzisiaj 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 Niepokalanej i każdy akt spełnienia Jej woli przynosi Bogu
chwałę i uwielbia Go najdoskonalej(…)”
Niech Bóg wysłuchując modlitwy zanoszonej przez wstawiennictwo
św. Maksymiliana stokrotnie odpłaci Tobie za życzliwość i szczodrość wobec naszego franciszkańskiego apostolatu. Zawierzając Was
wszystkich opiece Błogosławionej Dziewicy Maryi i wstawiennictwu
św. Maksymiliana Marii Kolbego, serdecznie Was pozdrawiamy i czekamy na odpowiedź.
Oddany w Niepokalanej,
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