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Słowo do Pielgrzyma
Każdy człowiek wierzący jest pielgrzymem. Jeden 

wędruje na Górę Tabor, gdzie w zachwycie oznajmia 
Bogu, że dobrze jest mu tutaj; drugi kroczy do Wie-
czernika i sadowi się przy Stole Pańskim, zadowolo-
ny, że Jezus nie wskazał palcem na niego. Wszyscy 
wszak wiedzą, że ani Góra, ani Wieczernik nie koń-
czą ludzkiego losu. Są tylko etapem.

Całe życie przypomina wędrówkę. Wędrówka 
zaś to trud. To pot. To poranione stopy. Droga krzy-
żowa. Droga Krzyżowa − nie ta od Wielkiego Postu, 
lecz powszednia jak chleb z Ojczenasza.

Bądź wola Twoja! − tak łatwo powiedzieć, kiedy 
stoimy na Górze; kiedy siedzimy za Stołem. Trud-
niej, kiedy przyjdzie nam oprzeć głowę o kamień, 
kiedy krew spływa po skroniach i stopach. Ojcze, je-
śli możliwe, zabierz ode Mnie ten kielich. Nawet Pan Je-
zus przez moment chciał wrócić z powrotem do spo-
kojnej Sali na Górze.

Tymi samymi śladami, tą samą drogą szedł św. 
Maksymilian. Jego droga krzyżowa nie rozpoczęła 
się na Pawiaku ani w bunkrze głodowym Auschwitz. 



Drogą krzyżową szedł od dzieciństwa. Mijały kolej-
ne lata. Mijał kolejne stacje. Cień Krzyża wyznaczał 
drogę jego życia. W Polsce i w Japonii. Niesłuszne 
oskarżenia. Posądzenia. Twarde słowa jak drzewo 
Krzyża na ramionach człowieka o jednym płucu...

A kiedy przyszło mu oprzeć głowę o kamień bun-
kra, tam gdzie nie można było dostrzec żadnego 
ucznia, on ujrzał rajskiego ptaka − Matkę Boga. Już 
nie on, lecz Ona wzięła go do siebie.

Drogi Pielgrzymie, pamiętaj o słowach Pana: 
„Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest 
Mnie godzien”. Łatwiej jest iść za Chrystusem, kiedy 
podąża z nami Maryja. Krzyż wtedy lżejszy, droga 
krótsza. Nie czekaj więc na Wielki Post, na Adwent. 
Idź drogą Chrystusa każdego dnia. Z Niepokalaną.  
I ze św. Maksymilianem. Pójdę razem z tobą...

Ojciec Ignacy
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A Word to the Pilgrim
Every believer is a pilgrim. One pilgrim may jo-

urney to Mount Tabor, where in awe declares to the 
Lord, it is good to be here; while another pilgrim 
may enter into the Upper Room to sit at the Lord’s 
Table, relieved that Jesus did not point at them when 
He had been asked who would betray Him. After all, 
everyone knows that neither the mountain nor the 
Cenacle is the final destination of the pilgrim’s jour-
ney. They are stops on the way.

Life is a pilgrim journey. It is a difficult walk. The-
re is sweat and tears. Feet become blistered and hurt. 
It is the Way of the Cross. This Way – is not just for 
Holy Lent, but it is daily as the bread we ask to rece-
ive in the Our Father. 

May Your Will be done! – easier to say when we 
stand on Mount Tabor, or when we sit at the Lord’s 
Table. Harder to say when we must rest our head on 
a rock, when blood drips from our brows and feet. 
Father, if it is Your will, take this cup away from me. Even 
the Lord Jesus in His agony for a moment wished to 
return to the peaceful Upper Room.
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Following in the same footsteps on this Way of 
the Cross, is St. Maximilian. His Way of the Cross 
did not start out in the Pawiak prison nor in the sta-
rvation bunker of Auschwitz. It started from the be-
ginning, in his childhood. Throughout his years, he 
passed his next Station of the Cross. The Cross marks 
his life journey. In Poland and in Japan. Unjust ac-
cusations. Judged. Criticized. He bore harsh words 
like the wood of the Cross carried on the shoulders of  
a man with the use of one lung suffering from tuber-
culosis…

When it came for him to finally rest his head on 
the stone wall of the bunker, there where it was so 
hard to see even one disciple, his eyes were fixed on 
something heavenly – the Mother of God. She had 
come to take him to his final destination. It was the 
end of his journey.

Dear Pilgrim, remember Our Lord’s words: „If 
you refuse to take up your cross and follow Me, you 
are not worthy of being mine”. It is easier to follow 
Christ when Mary is with us on the Way. Our daily 
crosses become lighter and the road better. So do not 



wait for just Holy Lent or Advent, but follow Christ 
each day on your Way. With Mary Immaculate. With 
St. Maximilian. Let us walk together…

Father Ignacy
Translated by Annamaria Mix
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Wstęp
Powiadają, że każdy ma swój Wielki Piątek. I rze-

czywiście, gdy przypatrzeć się życiu człowieka, każ-
dy po tajemnicach radosnego zwykle dzieciństwa  
i światłym wieku dojrzałym, wchodzi na swoją wła-
sną drogę krzyżową. Nikt nie jest w stanie ominąć 
tego odcinka ludzkiego losu.
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The Way of the Cross with St. Maximilian
Translated by Annamaria Mix

Introduction
They say that everyone has their own Good Fri-

day. Truly, when one looks at a person’s life, each 
goes through their joyful mysteries in childhood 
into the light of adulthood and enters ones way of 
the Cross. No one can avoid that part of human exi- 
stence.

Kreuzweg mit dem heiligen Maximilian

Einführung
Der Volksmund sagt, dass jeder sein Kreuz zu tra-

gen hat. Es ist wirklich so, wenn wir das Leben be-
trachten. Jeder geht nach den freudigen Ereignissen 
seiner Kindheit und dem Leben als Erwachsener, be-
tretet seinen eigenen Kreuzweg. Keiner ist imstande 
diese Strecke des menschlichen Loses zu vermeiden.








