14 Lutego 2014
Ojciec Kolbe i świat cierpienia

Dla refleksji w tym miesiącu bierzemy punkt wyjścia z XXII Światowego Dnia Chorego, który w tym
roku ma jako temat „Wiara i MIŁOŚĆ”. Orędzie zaczyna się następującym wersetem: „Także my winniśmy
oddać życie za braci” (1J 3,16).
Proponujemy niektóre fragmenty: „Kiedy z czułością zbliżamy się do tych, którzy potrzebują opieki,
wnosimy nadzieję i uśmiech Boga w sprzeczności świata. Kiedy wielkoduszne oddanie innym staje się
stylem naszego działania, robimy miejsce dla Serca Chrystusa i zostajemy przez nie ogrzani, a tym samym
przyczyniamy się do nadejścia Królestwa Bożego… Abyśmy mogli rozwijać w sobie czułość, nacechowaną
szacunkiem i delikatną miłością, mamy chrześcijański wzór, ku któremu możemy w sposób pewny kierować
nasze spojrzenie. Jest nim Matka Jezusa i nasza Matka, wsłuchująca się w głos Boga i potrzeby oraz
trudności Jego dzieci. Maryja, pod wpływem Bożego miłosierdzia, które w Niej stało się ciałem, zapomina o
sobie i spieszy z Galilei do Judei, by odwiedzić swoją kuzynkę Elżbietę i jej pomóc; wstawia się do swojego
Syna na godach w Kanie, kiedy widzi, że kończy się weselne wino; nosi w swoim sercu przez całą
pielgrzymkę życia słowa starca Symeona, przepowiadające, że Jej serce przeszyje miecz, i niewzruszenie stoi
pod krzyżem Jezusa. Ona wie, jak idzie się tą drogą, i dlatego jest Matką wszystkich chorych i cierpiących.
Możemy ufnie uciekać się do Niej z synowskim oddaniem, pewni, że weźmie nas w opiekę, wesprze i nie
opuści. To Matka Ukrzyżowanego Zmartwychwstałego: stoi przy naszych krzyżach i towarzyszy nam w
drodze do zmartwychwstania i pełnego życia… Ten, kto stoi pod krzyżem z Maryją, uczy się kochać jak
Jezus”.
Ojciec Kolbe przeżywa dosłownie te słowa. W Niepokalanowie, ośrodku pracy, komunii i modlitwy,
gdzie przebywa ze swoimi braćmi, uderza nas jego czułość w odniesieniu do braci. Z Positio Archiwum
Watykańskiego widać, że: „Ojciec Kolbe miał temperament prowadzący do wzburzenia, z natury jest
gorący, przejęty pasją. Dzięki cnocie jest opanowany”. W Niepokalanowie z Ojcem Kolbem przebywało
ponad 700 braci, z którymi ma głębokie więzi. Jest dla nich ojcem: „Uważam, że nigdy ojciec, matka nie
kochali swojego dziecka, jak Ojciec Kolbe nas kochał”. Pewnego dnia zostaje pilnie wezwany do drukarni,
bo brat popsuł maszynę. Wszystko zniszczone, praca została zatrzymana. Ojciec Kolbe przybywa na miejsce
wypadku i pierwszą rzeczą, o którą pyta brata, jest „Czy nie zrobiłeś sobie krzywdy?”. Dla Ojca Kolbego
prymat dotyczy ducha: wystarczy zobaczyć, z jakim naciskiem błaga Ministra Prowincjalnego, aby nie
wydalał z Zakonu profesa symplicznego, brata Ewarysta, mimo iż był ciężko chory: „Gdyby on nic innego nie
robił do końca życia, tylko chorował i trzeba było na niego dużo pieniędzy z Wydawnictwa łożyć, to takim
jest nadzwyczajnym zakonnikiem, ze warto by go trzymać, choćby tylko dla błogosławieństwa Bożego przez
Niepokalaną za niego” (PMK 119). Inny dowód jego czułości: „Niech br. Ewaryst stale pomaga br. Albertowi
podwieczorkować i jadać drugie śniadania, a wszystko z masłem” (PMK 100).

Gdy planuje się przenosiny z Grodna do Niepokalanowa, pisze: “Przenosin w zimie trochę się boję, by się
bracia przy transportach nie "pozagrzewali" i "poprzeziębiali"” (PMK 119). Pewnego dnia czuje się fizycznie
bardzo źle i ktoś doczepia na jego drzwi kartkę z napisem: „Nie przeszkadzać Ojcu!”. Gdy Ojciec Kolbe to
zauważa, zaraz usuwa kartkę, mówiąc: „Każdy może przyjść do mnie, kiedy chce, ja zawsze jestem dla was”.
Ojciec Kolbe jest człowiekiem pełnym pasji, zainteresowanym wszystkimi aspektami życia. Często grał w
szachy – wyznaje brat Grzegorz a brat Felicissimus podkreśla, że jako „człowiek pośród ludzi był radosny,
lubił opowiadać kawały, rozśmieszać chorych w szpitaliku dla ich odprężenia”.
Czułość, która mu towarzyszyła w rodzinie naturalnej i w rodzinie Niepokalanowa, wybucha w
obozie koncentracyjnym, gdzie miłość Boża została ukryta w dymie Oświęcimia. Ojciec Kolbe wiele razy
dzieli swój chleb i zupę: gesty równoważne z oddaniem własnego życia. Potem nadchodzi dzień, w którym
ofiaruje się w miejsce człowieka, którego nawet nie zna, i umiera zamiast niego.
Na koniec: Ojciec Kolbe przekazuje nam konkretnie, że współdzielenie własnej drogi z osobami,
które są w potrzebie, jest pierwszym lekarstwem życia. On umiał oddać się na służbę dla wszystkich, w
szczególności najsłabszych, bo wychodził z królestwa czynu i rywalizacji, aby wejść do królestwa
darmowości i komunii.
Dzisiaj Ojciec Kolbe prosi nas o kontynuowanie jego misji: skupienie się na tym, co istotne, leczenie ran,
rozgrzewanie serc. Jednym słowem czynienie własnego życia darem dla naszych braci najbardziej
potrzebujących.
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