Arcybiskup dr Ludwig Schick
Święto św. Maksymiliana Kolbego, Oświęcim, 14 sierpnia 2022 r.

Drodzy Współbracia w kapłańskiej posłudze,
Umiłowani Siostry i Bracia!

1.

Już trzynasty raz z rzędu, tj. od 2009 roku, uczestniczę co roku w uroczystościach

poświęconych św. Maksymilianowi Kolbego w Oświęcimiu. Osobiście jestem wielkim
wielbicielem św. Maksymiliana Kolbego! Inspiruje mnie jako chrześcijanina i do moich zadań
jako biskupa Kościoła katolickiego. Dlatego co roku chętnie przyjeżdżam do Oświęcimia, by
14 sierpnia wziąć udział w procesji do obozu i we Mszy św. w obozie. Mogę wtedy również
reprezentować Konferencję Episkopatu Niemiec i Kościół katolicki w Niemczech, a w
szczególności organizacje Dzieło Maksymiliana-Kolbego i Fundację Maksymiliana Kolbego.
2.

Św. Maksymilian Kolbe jest inicjatorem pojednania polsko-niemieckiego! Po

straszliwym terrorze hitlerowskim w Polsce i straszliwej II wojnie światowej, po
przesiedleniach i wpędzeniach, pierwszym zbliżeniem biskupów niemieckich i polskich była
wyrażona na Soborze Watykańskim II wspólna prośba do papieża Pawła VI o beatyfikację
Maksymiliana Kolbego, co nastąpiło w 1971 roku. Maksymilian Kolbe był inicjatorem
pojednania polsko-niemieckiego i pozostaje jego inspiratorem do dziś.
Napomina nas, abyśmy nie zaprzestawali dzieła dokonanego pojednania i kontynuowali je. Od
1963 roku do dziś osiągnęliśmy wiele, ale nie jesteśmy jeszcze u celu. W dobie kryzysu w
Europie, zarówno polityczne, jak i kościelne relacje między Polską a Niemcami ponownie są
poddawane dyskusji i kwestionowane. W 2022 roku św. Maksymilian Kolbe napomina nas
Niemców i Polaków: „Nie zapominajcie o chrześcijańskim braterstwie i dobrym sąsiedztwie,
budujcie solidarność i pokój dla pokojowej przyszłości Europy i świata”.
3.

W tym roku obchodzimy 40. rocznicę kanonizacji Maksymiliana Kolbego, która miała

miejsce w Rzymie 10 października 1982 roku. Papież Jan Paweł II, którego bardzo podziwiam,
wygłosił wspaniałą homilię o Maksymilianie Kolbem jako świadku Ewangelii Jezusa
Chrystusa i męczenniku miłosierdzia w Auschwitz.

Chciałbym przypomnieć kilka punktów z tej homilii, które mają szczególne znaczenie dla
naszej teraźniejszości.
4.

Po pierwsze, Maksymilian Kolbe został po raz drugi aresztowany przez niemieckich

okupantów w lutym 1941 roku i deportowany do Auschwitz, ponieważ ukrywał w
Niepokalanowie żydowskie, polskie i ukraińskie ofiary terroru hitlerowskiego. W ten sposób
okazał swoją uniwersalną miłość do wszystkich ludzi, niezależnie od osoby, narodu oraz religii.
Bóg kocha wszystkich, Bóg chroni wszystkich, Bóg chce życia w obfitości dla wszystkich ludzi!
Takie było jego przekonanie i jest to ważne przesłanie św. Maksymiliana Kolbego dla nas.
Żyjemy w czasie wojny w Europie. W naszym sąsiedztwie, na Ukrainie, szaleje straszliwa
wojna. Po raz kolejny niewinni ludzie są zabijani z powodu ich narodowości, dlatego że są
Ukraińcami i chcą pozostać Ukraińcami. Maksymilian Kolbe woła z nieba: „Bóg tego nie chce!
Chce, aby wszystkie narody żyły razem w suwerenności i wolności, a jednocześnie w dobrym
sąsiedztwie i solidarności. Pojednajcie się, czyńcie pokój, żyjcie w pokoju”. To jest pierwsze
dzisiejsze przesłanie św. Maksymiliana Kolbego do Rosji, Ukrainy i wszystkich ludów i
narodów.
5.

Po drugie, miliony Ukraińców są na wygnaniu, szczególnie wielu z nich znalazło

schronienie tutaj, w Polsce. Są otoczeni gościnnością i opieką. Maksymilian Kolbe chwali Was
za to i mówi: „Drogie siostry i bracia, moi polscy rodacy. Cieszę się, że mnie naśladujecie i
dajecie schronienie i dom prześladowanym i uchodźcom, tak jak ja to zrobiłem ponad 80 lat
temu w Niepokalanowie.”
Św. Maksymilian Kolbe prosi również wszystkie ludy i narody Europy i świata, aby nie
wykluczały z miłości bliźniego żadnego obcego, potrzebującego, uchodźcy czy przesiedleńca,
ale aby włączały w nią wszystkich. Miłość Boga i bliźniego jest głównym przykazaniem Jezusa,
a także fundamentem pojednania i pokoju.
6.

Po trzecie, Maksymilian Kolbe był Europejczykiem, a nawet kosmopolitą. Urodził się

na terenie dzisiejszej Polski, szkołę ukończył we Lwowie, który dziś znajduje się na Ukrainie,
tam też odbył nowicjat. Studiował we Włoszech, pracował w Polsce i w Japonii. Jego „Militia
Immaculatae” wszędzie niosła ewangeliczne orędzie. Wzywa nas dzisiaj, w 2022 roku, do misji
i głoszenia wiary chrześcijańskiej, aby nadal coraz bardziej kształtowała ona nasze życie w
Europie i na całym świecie.

Przeżywamy fazę zarówno sekularyzacji, jak i religijnego poszukiwania sensu życia, wartości
i cnót, nadziei i miłości. Ewangelia i Jezus Chrystus są spełnieniem tych poszukiwań.
Maksymilian Kolbe był apostołem i misjonarzem, świadkiem i męczennikiem za Ewangelię.
Powołuje nas do bycia misjonarzami i do dawania świadectwa o Jezusie Chrystusie, który jest
zbawieniem świata.
7.

Po czwarte, św. papież Jan Paweł II w homilii wygłoszonej 10 października 1982 r. na

placu św. Piotra w Rzymie podkreśla, że św. Maksymilian Kolbe swoją śmiercią w zastępstwie
współwięźnia dał świadectwo prawa do życia. Jego męczeństwo było protestem przeciwko
zabijaniu istot ludzkich. Bóg nie chce śmierci, chce życia, którego w żadnych okolicznościach,
z żadnej przyczyny, nie wolno zabrać ani na nie nastawać. Nie ma powodów pozwalających
zabijać!
Dzisiaj Maksymilian Kolbe gorąco broniłby dzieci nienarodzonych przed aborcją i zabójstwem
w łonie matki. Podobnie protestowałby przeciwko eutanazji i wspomaganiu samobójstwa osób
starszych i chorych. Potępiłby również wojnę na Ukrainie i każdą wojnę, ponieważ zabijają one
życie, jak również bezpośrednio i pośrednio negatywnie wpływają na życie. Samowolne
wstrzymanie przez Rosję dostaw gazu i eksportu zboża zagraża również życiu milionów ludzi.
Św. Maksymilian Kolbe głośno wystąpiłby przeciwko każdemu, kto zabija lub zagraża życiu.
8.

Św. Maksymilian Kolbe jest dziś tak samo aktualny jak wtedy, gdy został zamęczony

w Auschwitz w 1941 roku, jak wtedy, gdy został beatyfikowany w 1971 roku i gdy został
kanonizowany w 1982 roku. Ma on dla nas chrześcijan, a także dla niechrześcijan, wiele
cennych przesłań i napomnień. Musimy nieść jego świadectwo słowem i czynem dla naszego
świata, aby był to świat godny człowieka i godny życia, aby cała ludzkość miała dobrą
przyszłość. Z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, o którym świadczył
Maksymilian Kolbe, przyszłość może się udać.
Święty Maksymilianie Kolbe módl się za nas, za nasz Kościół, za Polskę i Niemcy, za Ukrainę
i Rosję, za Europę i świat. Bądź dla nas przykładem i orędownikiem w niebie. Proś dla nas o
pokój i zbawienie.
Amen.

[Decydujące znaczenia mają słowa wypowiedziane. Tekst do dokumentacji zostanie przesłany później.]

