
Pytania: 
 
1. Czy moje rozmowy z bliźnimi są przepełnione szacun-
kiem, uważnym słuchaniem, otwartością? Czy potrafię 
wysłuchać innych do końca, czy może częściej narzucam 
swoje zdanie? Co  powinienem zmienić w tej kwestii? 
 
2. Czy wśród moich bliskich oraz wśród osób z mojej pa-
rafii i wspólnoty potrafię rozmawiać o Jezusie, o swojej 
wierze, o wartościach, które są dla mnie ważne? Kiedy 
ostatni raz rozmawiałem z kimś na takie tematy? Czy pa-
miętam taką rozmowę, która była ważna dla mnie lub dla 
osoby, z którą rozmawiałem? 
 
3. Czy potrafię z szacunkiem rozmawiać z osobami o od-
miennych poglądach, wyznawcami innych religii, niewie-
rzącymi? Czy mam odwagę, by dać świadectwo swojej 
wiary? Czy potrafię opowiedzieć taką sytuację, w której 
dałem świadectwo wiary - słowem, uczynkiem, postawą? 
 
4. Dlaczego Kościół, chrześcijanie powinni prowadzić dia-
log z ludźmi innych religii i kultur? Jakie mogą być owoce 
takiego dialogu? 
 
5. Jaka jest nasza rola, rola Kościoła w dzisiejszym świe-
cie, w którym zacierają się granice, w którym odległe kul-
tury przybliżają się do siebie? Czego uczy nas św. Mak-
symilian w patrzeniu na inne kultury? 
 
Modlitwa na zakończenie: 
 
Tajemnica różańca: Nawiedzenie św. Elżbiety. 
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WEZWANI, ABY ROZŚWIETLIĆ CIEMNOŚCI 

 

 
Intencja modlitewna na czerwiec:  
 
Aby wszyscy wierzący w Chrystusa mieli serca otwar-
te i gotowe, by przyjąć braci i siostry innych kultur i 
religii. 
 
Pismo Święte: 
 
J 17, 20-26 
 

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich 
słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jed-
no, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stano-
wili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I 
także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stano-
wili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we 
Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś 
Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiło-
wałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze 
Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą 
Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. 
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Cie-
bie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem 
im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty 
Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».  
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Teksty pomocnicze: 
 

Fragment artykułu o. L. B. Dyczewskiego, Misyjne dzie-
dzictwo św. Maksymiliana Kolbego, z „Rycerza Niepokala-
nej” nr 66 [2010] 201. 
 

„Rzeczywiście św. Maksymilian nie pisał artykułów, ani nie gło-
sił konferencji na temat postawy dialogu (w owym czasie ten 
temat nie był tak modny, jak dzisiaj), jednak ta myśl była mu 
bliska. Można to było zauważyć w jego postawie, kiedy poszu-
kiwał kontaktów z ludźmi innych wyznań, innych religii, innej 
koncepcji świata oraz w wyjątkowej zdolności utrzymania tych 
kontaktów, w zdobywaniu współpracowników z innych części 
świata (także bardzo licznych); w jego pismach nie spotyka się 
negatywnych opinii na temat innych wyznań, religii albo kultur. 
U podstaw postawy dialogu znajduje się przekonanie, że źró-
dłem życia i celem każdego człowieka oraz wszystkich naro-
dów jest Chrystus, a ich kultura wypływa z tego samego źródła 
– Bożej mądrości”. 
 

Fragment przemówienia Ojca św. Franciszka z okazji 50-
lecia utworzenia Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreli-
gijnego z 19 maja 2014 roku. 
 

„Jak Chrystus na drodze do Emaus, tak Kościół pragnie stać 
się bliski i towarzyszyć w drodze każdemu człowiekowi. Taka 
gotowość do kroczenia razem jest tym bardziej konieczna w 
naszych czasach, naznaczonych przez głębokie i nigdy przed-
tem nie mające miejsca kontakty pomiędzy ludami i różnymi 
kulturami. W tym kontekście Kościół będzie coraz mocniej za-
angażowany w dialog i intensyfikowanie współpracy, już prze-
cież owocnej, z tymi wszystkimi, którzy, należąc do różnych 
tradycji religijnych, podzielają wolę budowania relacji przyjaźni 
i biorą udział w licznych inicjatywach dialogu”. 
 

Rozważanie: 
 

Pisząc, rozmawiając, czy myśląc o św. Maksymilianie bardzo 
często mówimy, że wyprzedzał on swoje czasy. Rzeczywiście - 
Maksymilian odczytywał Ewangelię tak głęboko, że z pomocą 

Ducha Świętego mógł dokonywać dzieł tak niezwykłych, że 
możemy je dziś określić mianem: nadprzyrodzone. Jednym z 
nich było wielkie pragnienie, jakie Jezus wlał w serce Maksymi-
liana bardzo wcześnie „Zdobyć jak najwięcej dusz dla Chrystu-
sa przez Maryję!”. I to pragnienie w swoim życiu realizował 
najpełniej, jak tylko potrafił.  
 

Co ciekawe, Maksymilian nie był teoretykiem - nie pisał wiel-
kich słów na temat misji czy dialogu międzyreligijnego. On po 
prostu działał. Nie tylko otaczał modlitwą ludzi różnych 
wyznań, kultur i światopoglądów, ale rozmawiał z nimi, pisał 
listy, szukał szerokich kontaktów. Wiedział, że źródłem wszel-
kiego dobra i piękna, jakiego doświadczają ludzie - bez wzglę-
du na to, w jakiej części świata mieszkają - jest sam Bóg i Jego 
odwieczna Mądrość.  
 

Św. Maksymilian osobiście dał jasny przykład dialogu w prak-
tyce - wybrał się w podróż misyjną do Japonii - kraju dalekiego 
nie tylko ze względu na odległość, ale przede wszystkim na 
całkowicie odmienną kulturę i religię. Na tej nieznanej drodze 
prowadziła go Niepokalana - Matka wszystkich ludzi. Dzięki 
temu, nawet tam, na krańcu świata mógł z Jej pomocą założyć 
japoński Niepokalanów. 
 

W swoim przemówieniu Ojciec Święty Franciszek ukazuje nam 
Jezusa towarzyszącego uczniom w drodze do Emaus, jako 
doskonały przykład dialogu. Podobnie jak Jezus - my chrześci-
janie powinniśmy towarzyszyć każdemu człowiekowi - także 
temu, który szuka swojej drogi, który wątpi, który zadaje pyta-
nia, który się boi. Papież wzywa nas do postawy gotowości - 
jest ona ważna w dzisiejszych czasach - czasach otwartych 
granic, samolotów, internetu… Miejsca i kultury kiedyś nie-
osiągalne, dziś są na wyciągnięcie ręki. Wielu naszych bliskich 
wyjeżdża, pracuje za granicą, a do naszego kraju przyjeżdżają 
cudzoziemcy. Kościół, a w Nim także każdy Rycerz, jest we-
zwany, aby realizować przykazanie miłości bliźniego także na 
tej płaszczyźnie - płaszczyźnie dialogu, współpracy i zwyczaj-
nej, ludzkiej, przepełnionej szacunkiem obecności. 


