
Sulejówek, dnia 17 lutego 2016 roku, śr 
 

  

„MAKSYMILIANALIA – NIEPOKALANÓW 2016” 

 zaplanowanej jako uczczenie przez środowiska kolbiańskie, takich Rocznic jak: 
 

- 75 Rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego w niemieckim obozie 

koncentracyjnym Auschwitz – Birkenau (14.VIII.1941r.); 

- Października jako: miesiąca różańca świętego i Matki Boskiej Różańcowej (7.X.), 

beatyfikacji o. Maksymiliana Marii Kolbego (17.X.1971r.), kanonizacji Błogosławionego o. 

Maksymiliana Marii Kolbego (10.X. 1982r.); założenia MI – Rycerstwa Niepokalanej w 

Rzymie przez o. Maksymiliana Marii Kolbego (16.X.1917r.); wyboru kard. Wojtyły na 

papieża – Jan Paweł II (16.X.1978r.); wspomnienie Jana Pawła II (22.X.), św. Franciszka z 

Asyżu (4.X.), św. Jana XXIII (11.X.) i św. Faustyny Kowalskiej (5.X.); poświęcenia kościoła 

bazyliki – sanktuarium w Niepokalanowie (przyjmuje się ostatnią niedzielę października);  

 

 wyraża następującą symbolikę: 

 

- M jak MAKSYMILIANALIA; 

- dwóch koron: białej (świętość) i czerwonej (męczeństwo), które otrzymał mały Rajmund 

Kolbe od Matki Boskiej; 

- Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia 2016 ogłoszony przez papieża Franciszka – Rok Łaski 

Miłosierdzia; 

- promienie Miłosierdzia białe i czerwone z obrazu Jezusa Miłosiernego wg św. Faustyny;  

- krew wypływającą z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu; 

- biało – czerwone barwy narodowe Polski; 

- niebieska litera M symbolizuje Maryję Niepokalaną („przez Maryję do Jezusa” św. 

Maksymilian) i „Maryję, która jest >>bramą<< miłosierdzia Bożego, poprzez którą Bóg 

wszedł w dzieje ludzkości, by z Niej narodził się Zbawiciel świata” o. Paweł Warchoł; św. 

Maksymiliana; Miłosierdzie Boże; zawołanie pielgrzymów tych uroczystości: idziemy i 

działamy na „Maksa” i zdobywamy świat dla Chrystusa przez Niepokalaną;  

 Biała korona królewska (zamknięta, obłękowa), zarazem korona świętości 

symbolizuje też cel naszego ziemskiego życia – uświęcanie się w codzienności, aby 

w nagrodę wejść do Królestwa Niebieskiego i wielbić Boga „twarzą w twarz”.  

 Zaś czerwona korona męczeństwa i poddaństwa (otwarta, koronetka) symbolizuje 

nasze codzienne zmaganie, czyli dźwiganie krzyża, w pocie czoła i czasem krwi – odważnie, 

bez lęku, w pełnej ufności do Pana Boga. 

 Ten znak, logo symbolizuje więc DROGĘ każdego człowieka na ziemi, 

a chrześcijanina i katolika szczególnie. (HMZ) 

*** 
                       Zapraszam potencjalnych pielgrzymów do Niepokalanowa na przeżycie wspólnoty ze wszystkimi środowiskami kolbiańskimi 

8 października 2016r., aby uczestniczyć w dobrodziejstwach Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, właśnie w jednym z miejsc Łaski Roku 

Miłosierdzia. Pielgrzymujmy na MAKSA! Kluczem do owocnego wykorzystania roku jubileuszowego są: pielgrzymka - stąd zaproszenie!, 

kościół jubileuszowy - pełni tą rolę sanktuarium w Niepokalanowie, drzwi święte - Brama Miłosierdzia też otwarta na przejście pielgrzymów 

przez te drzwi jako Bramę Miłosierdzia w Niepokalanowie, spowiedź, eucharystia i modlitwa w intencjach papieża. Dobrze się 

przygotowując i uczestnicząc w pielgrzymce możemy uzyskać odpust po spełnieniu warunków: spowiedzi, braku przywiązania do grzechu, 

pielgrzymki do kościoła jubileuszowego, modlitwy w tym kościele - wyznanie wiary, modlitwa w intencjach papieża (Ojcze nasz lub 

modlitwa jubileuszowa) i akt strzelisty do Jezusa Miłosiernego (np. "Jezu Miłosierny, ufam Tobie") /cytuję za Rycerzem Niepokalanej Nr 12 

z grudnia 2015/. A papież Franciszek powiedział, że Miłosierdzie Boże staje się "odpustem Ojca, który poprzez Kościół - Oblubienicę 

Chrystusa - dociera do grzesznika, któremu udzielił już przebaczenia, i uwalnia go od wszelkich pozostałości skutków grzechu, pozwalając 

mu działać z miłością oraz wzrastać w miłości, zamiast ponownie popaść w grzech". Podziel się tą nowiną ze swoimi przyjaciółmi ... I do 

zobaczenia w Niepokalanowie! HMZ  


