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Ojciec Kolbe, człowiek współczujący
Rok Łaski 2016: wszystko pod znakiem miłosierdzia jak świadczy Nadzwyczajny Rok
Miłosierdzia rozpoczęty w dniu 8 grudnia 2015 roku.
„Miłosierdzie nie jest nowością w życiu chrześcijan. Papież Franciszek jednak proponuje
je, jakby było siłą ukrytą i rewolucyjną. Chodzi o najbardziej złożoną i fascynującą część
tego pontyfikatu”1 .
Papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański w uroczystość Chrystusa Króla
stwierdził: „… Wobec wielkiego rozdarcia w świecie i zbyt wielu ran w ciele ludzi prośmy
Dziewicę Maryję, aby wspierała nas w naszym zaangażowaniu naśladowania Jezusa,
naszego Króla, czyniąc obecnym Jego Królestwo poprzez gesty czułości, zrozumienia i
miłosierdzia”2.
W świecie panuje logika przemocy, nienawiści i broni. Logika ekonomicznych interesów.
W momencie, w którym konflikty wydają się bez rozwiązań i serca ukazują się
zatwardziałe, Papież zaprasza nas do skierowania naszej myśli do Matki Miłosierdzia, aby
towarzyszyła nam w Roku Świętym przy odkrywaniu radości czułości Boga… Jej śpiew
uwielbienia, na progu domu Elżbiety, był poświęcony miłosierdziu, które rozciąga się „z
pokolenia na pokolenie”3 .
Jubileusz jest zaangażowaniem w pogłębianie wiary i życie chrześcijańskim
świadectwem z odnowioną autentycznością. Owocami tego zaangażowania są uczynki
miłosierdzia, czyli gesty miłości względem braci, danie pożywienia głodnym, danie picia
spragnionym, danie dachu temu, kto go nie ma; ale także pocieszenie tego, kto cierpi,
pouczenie tego, komu brakuje wykształcenia, doradzenie temu, kto ma wątpliwości.
Uczynków miłosierdzia jest czternaście, dotyczą nie tylko ciała, ale także ducha naszego
bliźniego.
Pozwolimy się prowadzić w tym Roku Łaski 2016 przez św. Maksymiliana Kolbego,
Męczennika Miłości i Człowieka Miłosierdzia w 75-tą rocznicę jego męczeństwa z miłości.
Jest jaśniejącą latarnią. Wskazuje nam drogę dla życia Uczynkami Miłosierdzia,
zaczynając od tego miesiąca: Dać pożywienie głodnym. Jest to pierwszy uczynek
cielesnego miłosierdzia polecany przez Kościół ludziom słuchającym Słowa Pańskiego:
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Wy dajcie im jeść… wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił
błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom4.
Według uczniów ludzie powinni kupić sobie jedzenie. Dla Jezusa natomiast kupowanie
jest zastąpione przez współdzielenie: to oznacza, że powinny ulec zmianie relacje
pomiędzy nami. Jezus prosi nas nie o jakiś gest miłosierdzia, ale aby życie każdego z nas
było darem dla innych. Czasownik kupować jest zastąpiony przez czasownik dać. Z
przynagleniem, bo jest w formie rozkazującej. Jest to przykazanie miłości.
Jezus dołączył do swojego gestu współczucia apostołów każdego czasu.
Po pierwszym uwięzieniu Ojciec Kolbe mógł wrócić do Niepokalanowa w dniu 8 grudnia
1939 roku razem z czterema kapłanami i czterdziestoma współbraćmi. Od ich
aresztowania w dniu 19 września klasztor został poważnie zniszczony. Wiele rzeczy
ukradziono. Także wyposażenie kuchni i inne narzędzia zniknęły. Ojciec Kolbe nie mógł
już drukować: maszyny drukarskie zostały zaplombowane. Jednak nie uważa się za
zwyciężonego. Zamykają mu drukarnię, otwiera stołówkę, aby posilić ofiary wojny.
Zaledwie dwa dni po powrocie Ojca Maksymiliana do Niepokalanowa klasztor
przekształca się w ośrodek przyjęcia dla 3.500 uciekinierów wypędzonych z rejonu
Poznania.
Jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną,
wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem5 .
Zygmunt Gorson, więzień Oświęcimia, opowiadał, że św. Maksymilian dzielił swoją rację
pożywienia z pewnymi więźniami. Był dla wszystkich swoich towarzyszy więzienia
światłem w ciemnościach obozu, bo był pełen Boga. Inspirował w swoich towarzyszach
ufność, odwagę, poczucie dobra…6.
Tam, gdzie ludzkie serce oddaje się z miłosierdziem i przebaczeniem, jest zawsze czas
światła.
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