
Historia Św. Maksymiliana Kolbe – materiał na XX Bieg Rycerski  
 
1. Ze strony http://harmeze.franciszkanie.pl/sw-maksymilian-kolbe/  
 
W 1907 roku lwowscy franciszkanie prowadzili w Pabianicach misje parafialne. Uczestniczyli w nich dwaj 
bracia Kolbowie: Franciszek i Rajmund. Gdy rekolekcjonista podczas jednej z nauk ogłosił, że franciszkanie 
przyjmują młodych chłopców do gimnazjum, obaj bracia postanowili zapisać się do tej szkoły. Z pomocą 
rekolekcjonisty przedostali się do Lwowa i tam wstąpili do małego seminarium franciszkanów 
konwentualnych. Trzy lata później dołączył do nich trzeci brat - Józef. Pewnego dnia modląc się w kościele 
franciszkanów przed obrazem Matki Bożej Niepokalanej Maksymilian złożył przyrzeczenie, że do końca życia 
będzie walczył dla Maryi, choć w tym momencie walkę tę wyobrażał sobie na sposób zbrojny. 

Czas pobytu braci Kolbów we Lwowie przypadł na okres walki o odzyskanie niepodległości przez Polskę. 
Chłopcy wychowani przez rodziców w duchu walki o wolną Polskę w pewnym momencie stanęli przed 
trudnym wyborem: walczyć o niepodległość ojczyzny z bronią w ręku, czy poświęcić się służbie Bożej w 
zakonie franciszkańskim. Kiedy Rajmund z Franciszkiem podjęli decyzję o wstąpieniu do wojska, 
niespodziewanie przyjechała do nich w odwiedziny matka. Przywożąc ze sobą najmłodszego syna Józefa, 
wyjawiła im, że wraz z ojcem postanowili poświęcić się na wyłączną służbę Bożą. Rajmund odczytał w tym 
wydarzeniu znak woli Bożej. Postanowił pozostać w zakonie. Wkrótce też poprosił przełożonych o przyjęcie 
do nowicjatu, w którym otrzymał zakonne imię Maksymilian. Był rok 1910.  
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I Komunia święta Mundka 
 
 – Oto dzisiaj, synkowie moi, przyjmiecie Ciało i Krew Najświętszą naszego Pana Jezusa Chrystusa – 
powiedziała radośnie i z wielkim wzruszeniem Marianna, poprawiając jednocześnie czuprynę Mundka. 
– Już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że będzie Mu u mnie dobrze – westchną Rajmund a jego oczy 
zabłyszczały.  
– Myślę, że Jezus zna twoją tęsknotę i bardzo się dzisiaj cieszy – uśmiechnęła się szczęśliwa mama. Dodała 
jeszcze, spoglądając na obu synów, by pamiętali, że On zawsze na nich czeka w Komunii Świętej i że należy 
dbać o czystość sumienia. 
– Maniu, chodźcie już, bo jeszcze chwila a spodnie Józia nie będą wyglądały już ani trochę uroczyście. 
Naprawdę nie wiem, gdzie on to błoto znalazł… 
Trzydzieści minut później rodzina Kolbów znajdowała się już w parafialnym kościele pod wezwaniem 
świętego Mateusza w Pabianicach. Ksiądz Edward Szulc, którego chłopcy dobrze znali i szczerze lubili, w 
swojej homilii podkreślił poświęcenie, z jakim dwóch wielkich apostołów: Piotr i Paweł - głosili Ewangelię. 
Był bowiem dwudziesty dziewiąty czerwca – ich święto. Kapłan wspomniał też, że za wyznawanie swojej 
wiary ponieśli śmierć męczeńską, a najbardziej w życiu cenili sobie miłość do Jezusa i drugiego człowieka. 
Mundek, jak zawsze, starał się zapamiętać dokładnie każde słowo. Gdy tylko usłyszał o męczeństwie, 
przypomniała mu się czerwona korona, którą zgodził się przyjąć od Maryi. Zamyślił się na chwilę… Już za 
moment klęczał wpatrzony w białą jak śnieg Hostię i złoty kielich. Marianna, choć z daleka, objęła go 
pełnym miłości spojrzeniem. Nadszedł wreszcie upragniony czas i chłopiec przyjął Jezusa do swojego serca 
– ugościł Go najpiękniej jak umiał. Po Mszy Świętej cała rodzina zebrała się przy ołtarzu Matki Bożej. 
 – Kochajcie Ją… - wyszeptała Marianna kierując oczy ku lśniącej srebrem figurze Maryi z Dzieciątkiem. Ona 
was miłuje i możecie nazywać Ją Mamusią. 
W duszy Mundka zrodziło się wtedy wielkie pragnienie bycia Jej rycerzem… Nie wiedział jeszcze jak miałaby 
wyglądać jego walka, ale zrozumiał, że najważniejsza jest miłość. 
 
 



W nieznane 
Mundek zawsze miał głowę pełną pomysłów. Bardzo szybko też chłonął wszelkie ciekawostki – te z 
dziedziny historii i literatury Polski, o której opowiadał tato, ale także dotyczące ziół, o których wiele 
wiedziała mama. Pan Kotowski, aptekarz dobrze znający rodzinę Kolbów, patrzył na młodego Rajmunda z 
podziwem i uznaniem. Często rozmawiał z chłopcem i wiedział dobrze, iż posiada on niezwykłe zdolności. 
Młodych rodziców nie stać jednak było na posłanie go do szkoły. Wielkoduszny mężczyzna zaproponował 
więc pomoc. Wkrótce szczęśliwy Mundek rozpoczął u niego prywatne lekcje łaciny i w niedługim czasie 
dołączył do Frania – swojego starszego brata, który uczęszczał do szkoły handlowej.  
 – Mamo, tato, proszę, zgódźcie się! – błagalnym głosem mówił Rajmund do rodziców.  
 – Synu… – spokojnie, ale stanowczo zaczął ojciec. Jeszcze nie skończyliście handlówki. 
 – Ale o. Peregyn mówił, że w Małym Seminarium można się uczyć. No i przede wszystkim jest ono dla 
chłopców, którzy chcieliby zostać zakonnikami albo kapłanami. A ja właśnie… 
Na chwilę zapadła cisza, którą przerwało stukanie do drzwi. W odwiedziny przyszedł ks. Jankowski, który 
kiedyś pracował w Pabianicach i akurat był w okolicy.  
– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Zawołał entuzjastycznie kapłan. Widzę, że trwa u was jakaś 
zagorzała dyskusja. Chyba pojawiłem się nie w porę… 
– Myślę, że w porę – odezwała się milcząca do tego momentu Marianna. Odbywają się w  parafii Misje 
święte, które prowadzi o. Peregryn Haczela. Zaprosił on wszystkich chętnych chłopców do nauki w Małym 
Seminarium Ojców Franciszkanów we Lwowie. Nasi synowie po prostu chcą jechać… Zwłaszcza Mundek, 
ale wie ksiądz, że nie mamy pieniędzy na taki wydatek… 
Potem ks. Jankowski rozmawiał długo z rodzicami małego geniusza. Dzięki dobroci kapłana i jego wsparciu 
materialnemu Franek i Mundek mogli wyjechać do Lwowa i zamieszkać w Małym Seminarium. We 
wrześniu 1907 roku chłopcy opuścili Pabianice i pod skrzydłami Niepokalanej wyruszyli w nieznane. 

Żołnierz czy zakonnik? 
Mundek czuł się w Małym Seminarium jak w domu. Trzy lata nauki minęły bardzo szybko, a myśl o 
powołaniu zakonnym, towarzysząca mu już od dzieciństwa, stawała się coraz silniejsza. Często rozmawiał z 
Frankiem o swoich planach, co do rozpoczęcia nowicjatu w klasztorze Ojców Franciszkanów i wiedział, że 
jego brat ma podobne pragnienie. Serce młodego Polaka było jednak rozdarte, ponieważ jego ukochana 
Ojczyzna znajdowała się pod zaborami i właśnie rodziła się nadzieja na długo oczekiwaną wolność… Z 
różnych stron docierały do chłopca wiadomości o demonstracjach niepodległościowych. 
– A może Maryja chciałby, bym pod Jej sztandarem walczył o Polskę jako Jej rycerz? – Mundek 
wypowiedział te słowa prawie szeptem, ale na tyle głośno, że monolog usłyszał Franciszek. 
 – No co ty wymyśliłeś? Za kilka dni mamy rozmowę z o. Dionizym i rozpoczynamy nowicjat. Tylko mi nie 
mów, że chcesz się zaciągnąć do jakiejś podziemnej armii. Nie, nie… Jesteś za młody i za chudy… Poza tym 
musiałbym iść z tobą, bo jesteś moim bratem. 
– Słuchaj Franciszku, tato byłby szczególnie dumny, gdyby się dowiedział, że walczymy o Polskę. – 
odpowiedział przejęty Rajmund. 
– Myślę, że byłby równie dumny, gdybyś został księdzem, przecież sam tego pragniesz. Zresztą, nie 
pamiętasz już, ile kosztowało ich wysłanie nas do seminarium? Walczyć może kto inny, a ty może lepiej 
zostań tutaj. 
– Pamiętam… Nie wiem tylko do końca, czego pragnie ode mnie Maryja… – Mundek spuścił głowę. Miał 
przed oczyma białą i czerwoną koronę, którą objawiła mu Matka Boża i wielką niewiadomą. 
Obaj chłopcy pozostali w niepewności. Na szczęście w porę pojawiła się u nich z odwiedzinami mama. 
Wysłuchała swoich synów i doradziła, by raczej pozostali na drodze powołania zakonnego.  
Czwartego września 1910 roku Franek i Mundek rozpoczęli nowicjat pod kierownictwem 
o. Peregryna. Według zwyczaju zakonnego otrzymali nowe imiona – Walerian i Maksymilian, czyli dążący 
do najwyższych szczytów. Czy dla Rajmunda była to zapowiedź wielkiej świętości? Rok później brat 
Walerian oraz brat Maksymilian złożyli swoją pierwszą profesję czasową – obiecali Panu Bogu, że będą żyć 
w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie i założyli franciszkański habit. 


