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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Czcigodny Księże Proboszczu!

Św. Ojciec Maksymilian został nazwany przez św. Jana Pawła 
II Patronem naszych trudnych czasów. Urodził się na ziemiach 
polskich pod zaborem rosyjskim. Doświadczył okrucieństwa 
dwóch światowych wojen. Przeżył epidemię hiszpanki. Prowa-
dził działalność wydawniczą w czasie kryzysu ekonomicznego. 
Oddał życie za bliźniego w obozie koncentracyjnym. Miał słabe 
zdrowie. Atakowany był przez wrogów Kościoła i nie był rozu-
miany nawet w Kościele i Zakonie. Pomimo tylu przeciwności umiał porwać i pociągnąć za 
sobą miliony dusz. Jego motto: „Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną”. Sekre-
tem jego życia jest Maryja, dla której żył, pracował, cierpiał i umierał. Niepokalanej zawierzył 
samego siebie, wszystko, kim był i co posiadał.

Czasy, w których żyjemy, bez wątpienia należą do jednych z najtrudniejszych w dziejach 
ludzkości. Żyjemy w lęku o życie, o byt materialny i niepewni jutra. Atakowane są: Kościół, 
duchowieństwo, małżeństwo i rodzina. Patrząc na to, co się dzieje, można powiedzieć: świat 
stanął na głowie. Nie chcemy narzekać i rwać włosów z głowy, ale działać, zaradzać złu i sze-
rzyć dobro. Pragniemy zaprosić Księdza wraz z wiernymi do wspólnych działań pod wodzą 
Maryi.

Dnia 12 września 2020 roku w Niepokalanowie została zainicjowana Kampania Różańco-
wa. Jest to dzieło osób duchownych i świeckich, zatroskanych o losy Kościoła, Polski i świata. 
W Fatimie Maryja zapowiedziała: „na końcu moje Niepokalane Serce zatryumfuje”. Jedynym 
warunkiem przynależenia do Kampanii jest regularny Różaniec w intencji: o tryumf Niepo-
kalanego Serca Maryi w nas, naszych rodzinach, Ojczyźnie i na całym świecie. Do modlitwy 
możemy dołączyć post, praktyki pokutne, wynagrodzenie za grzechy własne i innych oraz 
uczynki miłosierdzia. Więcej na załączonych plakatach, ulotkach i stronie: www.kampania-
rozancowa.pl. Korespondencję proszę kierować na: poczta@niepokalanow.pl. 

Jedną z najbardziej atakowanych obecnie instytucji jest rodzina. Przy naszym sanktuarium 
działa Różaniec Rodzin, który jednoczy rodziny na zasadach Żywego Różańca w modlitwie za 
siebie nawzajem. Głównym i najważniejszym celem Różańca Rodzin jest wspólna modlitwa 
w rodzinach. Św. Jan Paweł II pisał, że rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona 
pozostaje. Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja 
gromadzeniu się rodziny. Więcej na stronie: www.rozaniecrodzin.pl. 

Jednym z najważniejszych dzieł św. Ojca Maksymiliana jest miesięcznik „Rycerz Niepoka-
lanej”. W obecnym roku przygotowujemy się do 100. rocznicy powstania tego czasopisma. Z tej 
okazji zaplanowaliśmy wiele spotkań i różnych wydarzeń. W imieniu własnym i całej naszej 
franciszkańskiej wspólnoty zapraszam Was bardzo serdecznie. Niech Niepokalana ma Was w 
swojej opiece, a św. Ojciec Maksymilian Kolbe, Patron trudnych czasów, wstawia się za Wami.

o. Mariusz Słowik OFMConv,
gwardian Niepokalanowa

24 kwietnia – Ogólnopolskie Spotkanie 
Apostolatu „Margaretka” 

14 sierpnia – 80. rocznica śmierci 
 O. Maksymiliana M. Kolbego

8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – odpust
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Najważniejsze wydarzenia 2021

24 kwietnia – Ogólnopolskie Spotkanie 
Apostolatu „Margaretka” 

14 sierpnia – 80. rocznica śmierci 
 O. Maksymiliana M. Kolbego

31 lipca – 1 sierpnia 
Zjazd Rycerstwa Niepokalanej

11 września – V Ogólnopolskie 
Spotkanie Dzieci 

8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – odpust Zapraszamy!



Czcigodny Księże Proboszczu!
Jakiś czas temu zwrócił się do mnie Ojciec Prowincjał z pro-

pozycją, abym od stycznia 2021 roku objął stanowisko redaktora 
„Rycerza Niepokalanej”. Propozycja ta bardzo mnie zaskoczyła. 
Poprosiłem więc o parę dni do namysłu, mając świadomość, że 
jest to wielkie zadanie. Szukanie argumentów za i przeciw nie 
dawało mi pokoju ducha. I wreszcie przyszła myśl, której nie 
mogłem się oprzeć i która sprawiła, że zgodziłem się. 

Uświadomiłem sobie, że jestem w wieku, w którym Ojciec Maksymilian kończył działal-
ność apostolską i swoje ziemskie życie. W tym roku będziemy obchodzili 80. rocznicę Jego 
męczeństwa. Gdy umierał w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, miał 47 i pół roku. Zosta-
wił Niepokalanów, misje, całe dzieło wydawnictwa i „Rycerza Niepokalanej”. Przejmując od-
powiedzialność redaktora naszego czasopisma, mam dokładnie 47 i pół roku. Mam poczucie, 
że zadanie, przed którym stoję, ma być kontynuacją tego, co zaczął i niesamowicie rozwinął 
Święty z Niepokalanowa. Nie jestem drugim Maksymilianem, ale jedno wiem i wierzę głę-
boko, że On będzie mnie wspierał w tym wielkim zadaniu, a Jego święta ręka czuwa i będzie 
czuwała nad tym dziełem. Mając tę świadomość, pragnę kontynuować dzieło Ojca Kolbego, 
wierząc, że „Niepokalana się wszystkim zajmie”… i tak jest.

Właśnie został wydany kolejny numer „Rycerza” pod nową redakcją. Dzięki sugestii jednej 
z Czytelniczek podjęliśmy inicjatywę nagrywania wersji audio tego czasopisma. Artykuły do 
odsłuchania dostępne są na stronie rycerzniepokalanej.pl, a także na YouTube (Redakcja 
Rycerz Niepokalanej). Mamy nadzieję, że będzie to dobry sposób na spotkanie się z naszym 
czasopismem dla wszystkich chorych, tych, którzy z różnych przyczyn mają kłopoty z czyta-
niem, dla kierowców i tych, którym wygodniej będzie słuchać niż samemu czytać. 

Jeśli Czcigodny Ksiądz Proboszcz widziałby taką duszpasterską potrzebę, z chęcią przyje-
chalibyśmy do Księdza Parafii, aby głosić Słowo Boże, zgodnie z ideą św. Ojca Maksymiliana: 
„Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną”.

o. Piotr Szczepański OFMConv, 
redaktor naczelny


