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Wstęp

Każdego dnia franciszkanie modlą się za swoich bliskich zmarłych,
zwłaszcza  za  współbraci.  Podczas  wspólnej  kolacji  lektor  odczytuje
imiona i nazwiska współbraci zmarłych następnego dnia, aby przez cały
dzień o nich pamiętać w modlitwie. Wielu spośród nich bardzo dobrze
pamiętamy, znamy ze wspólnego życia w jednym klasztorze. Rodzi to
skojarzenia,  przywołuje  na  pamięć  cechy  zmarłego,  zwłaszcza  jego
wkład w życie zakonne i dzieła, które prowincja zakonna prowadzi.

Pod datą 18 listopada 1994 roku w  Księdze zmarłych naszej  war-
szawskiej  prowincji  zanotowano, że zmarł w Sochaczewie „Br.  Inno-
centy Eugeniusz Wójcik, z Niepokalanowa, jubilat w Zakonie”. Ta krót-
ka notatka, jakich wiele w  Księdze, ukrywa w sobie niezwykłą postać
Brata z Niepokalanowa, zakochanego w Maryi  jak sam jego Mistrz –
św. Maksymilian. Również jak o. Kolbe zmierzający w życiu tylko do
jednego celu: jak największej świętości, której tak często życzył innym
i w tym dążeniu im dopomagał.

Spotkanie  ze  św.  Maksymilianem  już  u  samego  początku  życia
zakonnego potwierdziło jego gorącą miłość do Niepokalanej, pragnienie
całkowitego się Jej oddania, bez reszty, „na przepadłe”. Ten ukryty, ale
pielęgnowany w sercu płomień miłości skromnego i małego młodzieńca
znalazł w Niepokalanowie i Rycerstwie Niepokalanej warunki pełnego
owocowania, podobnie jak dla wielu innych współbraci. Br. Innocenty
jako  „jubilat  w  Zakonie”  stał  się  jednocześnie  „złotym”  skarbem
Zakonu, Niepokalanowa i Rycerstwa Niepokalanej.

Życie br. Innocentego Wójcika złączone z Niepokalanowem i posta-
cią św. Maksymiliana dobrze ukazuje wielką misję i  wielką potrzebę
tego klasztoru wybranego przez Matkę Bożą.  Ukazuje także potrzebę
głoszenia Jej chwały, mówienia o Niej, zawierzenia się Jej, poświęcenia
na wzór św. Maksymiliana i możemy już dodać, na wzór Br. Innocen-
tego. Ci dwaj czciciele, wierni idei całkowitego oddania się Niepoka-
lanej  stali  się doskonałymi czcicielami i  apostołami Jezusa Chrystusa
w naszych  trudnych  czasach.  Stając  się  narzędziami  w rękach Matki
Miłosierdzia uczestniczyli w misji zbawiania i uświęcania, począwszy
od siebie.

Niniejsza praca o ś.p. Bracie ukazuje, z konieczności, tylko niektóre,
tajemnice życia  i  serca  Br.  Innocentego,  będąc hołdem wdzięczności
Niepokalanej za jego życie wśród nas i dla nas, a także wezwaniem do
naśladowania go w swoim życiu, pracy, modlitwie, cierpieniu, miłości,
wierze, oddaniu, radości,  dobroci,  cierpliwości, spokoju, umartwieniu,
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pokorze, ubóstwie, czystości, wielkoduszności, współpracy z łaską Bo-
żą, pragnieniu zbawienia i uszczęśliwienia całego świata... 

Ci, którzy mieli szczęście go poznać, a jeszcze bardziej, współpra-
cować z nim,  mimo upływu dwudziestu lat  wciąż są pod duchowym
urokiem Brata. To nie jego wygląd zewnętrzny zachwycał, ale bogactwo
i piękno, które kryło się w sercu Brata dyskretnie przesuwającego pa-
ciorki różańca pod zużytym kapturem. Warto się nim zachwycić. Warto
się  nim głęboko przejąć  i zaszczepić  w sobie  jego miłość,  aby i  nas
Niepokalana ukształtowała na Braci swego Syna. On, ten cichy i „nie-
winny” Innocenty pozwolił tak się Jej kochać i pragnął tej miłości być
wiernym aż do końca – do nieba?

Niech ta pierwsza publikacja o Br. Innocentym Marii Wójciku służy
dobrze tym, którzy go pamiętają, mile i serdecznie wspominają, ale tak-
że tym, którzy jeszcze nie weszli  na drogę życia naznaczonego łaską
Jezusa i Jego darem z Krzyża, Niepokalaną Matką, aby z ufnością i ra-
dością zawierzyli  się Miłości,  która tęskni za nimi, a której uczy nas
Brat i do niej przekonuje. Niech służy także dobrze misji Niepokalano-
wa, w którym franciszkańskie powołanie Brata zakonnego jest na nowy
i święty sposób odczytane i zrealizowane. Niech słowa św. Jana Pawła
II wypowiedziane 18 czerwca 1983 roku w tym klasztorze odniosą się
w pełni  nie  tylko  do Brata  Innocentego:  „Niepokalanów,  który mówi
o odkryciu nowego Początku ludzkości w Bogu. Niepokalanów: wielki
warsztat franciszkańskiego apostolstwa. Niepokalanów: gdzie w stałym
posłuszeństwie Duchowi Prawdy na wzór Niepokalanej człowiek two-
rzył siebie dzień po dniu tak, aby święty przerósł człowieka...”

o. Mirosław Bartos 
Gwardian Niepokalanowa

Niepokalanów, 18 czerwca 2014 roku
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Upragnione spotkanie...

Zaraz po przybyciu do Niepokalanowa Br. Innocenty bardzo
interesuje się, jak wielu młodych braci, osobą założyciela i wiel-
kiego  misjonarza  Japonii,  o.  Maksymiliana  Kolbego.  Wszyscy
o nim opowiadają, piszą, wspominają, tęsknią za nim, wyglądają
jak na proroka i  ojca.  Udziela  się ta  atmosfera szczególnie  Br.
Innocentemu,  który  jak  o.  Kolbe,  całym  sercem  przylgnął  do
Niepokalanej. Pragnął więc go nie tylko ujrzeć, ale uczyć się od
niego  doskonałego  życia  zakonnego  i  doskonałej  miłości  do
Maryi Wreszcie nadszedł ten ważny dla Niepokalanowa moment,
gdy o. Kolbe powrócił z misji w Japonii na stałe do Polski i do
Niepokalanowa, by zostać jego przełożonym i ojcem dla licznej
już wówczas  gromady młodych ludzi,  jak  określał  to  Br.  Inno-
centy, oraz wielu wprawnych zakonników, których opuścił przed
sześciu laty wyjeżdżając do Kraju kwitnącej wiśni.
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Dzień 23 czerwca 1936 roku otwiera się w Niepokalanowie
nowy rozdział  misji klasztoru i  Rycerstwa Niepokalanej. Bracia
wyczekują na pierwsze, dla niektórych tylko po latach, spotkanie
z o. Kolbem, który przyjechał samochodem z Warszawy. Wielu
zapamięta  ten  dzień  do  końca  życia.  Pamiętał  go  także  i  Br.
Innocenty,  który zazwyczaj  swą opowieść o św.  Maksymilianie
rozpoczynał formułką:  Pierwszy raz o. Maksymiliana spotkałem
w  Niepokalanowie  23  czerwca  1936  roku,  gdy... Oto  co  Br.
Innocenty pamiętał z owego dnia jeszcze 28 listopada 1992 roku:
Pierwsze moje spotkanie z  o.  Maksymilianem miało miejsce 23
czerwca w 1936 roku, gdy on po sześcioletniej pracy na misjach
w Japonii powrócił do Polski. Witaliśmy go na placu klasztornym,
wewnątrz, przed figurą Niepokalanej. Ponieważ wiele już słysza-
łem od starszych braci,  z  listów, które pisał  w podróży,  wprost
byłem  tak  zainteresowany,  zaciekawiony,  chciałem  wszystko
uchwycić oczami, całą swoją osobą.

Zauważyłem: wysiadał z samochodu ciężarowego, jaki wtedy
mieliśmy, widać było, że jest zmęczony, cały miesiąc podróżował
okrętem, widać, że był... taki utrudzony, a jednocześnie jakaś try-
skała z niego radość. Zauważyłem: kapelusz miał dosyć zniszczo-
ny, znoszony, laska – taki zwykły prosty kij, ale u niego to jakoś
pasowało, nie raziło.

Entuzjazm,  z  jakim  niepokalanowianie  witali  swego  ojca
utrwalił się także w kilku fotografiach, jakie z tego dnia pojawiały
się w prasie oraz stały się cenną pamiątką uczestników tego histo-
rycznego wydarzenia.  Witał się z  wszystkimi bardzo serdecznie.
I od tej chwili utrwaliło się we mnie takie jakieś niezatarte przeko-
nanie: ten człowiek jest szczęśliwy. Był bardzo radosny i czuło się,
że jest ogromnie dobry, żywy, energiczny, miły... no taki swój. Tak
witaliśmy  go,  jak  dzieci  witają  ojca  po  dalekiej  podróży  i  on
wśród nas się czuł tak zupełnie po swojemu, swojsko, tak miło. Br.
Innocenty odtąd znał  swoje miejsce:  Niepokalanów, przy boku,
a raczej  przy sercu  o.  Maksymiliana,  razem z  nim będzie  pra-
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cował,  żył  i  poświęcał  się  jednej,  jedynej  miłości  jego  życia:
Niepokalanej, a przez Nią Jezusowi, naszemu Zbawicielowi – jak
przez lata będzie nauczał i zachęcał rycerzy Niepokalanej.

Wraz z przybyciem o. Maksymiliana w Niepokalanów wstąpił
nowy duch,  nowy zapał  do  niezmordowanej  pracy  i  znoszenia
trudnych warunków życia zakonnego i wspólnego.  O. Maksymi-
lian miał w sobie coś takiego, że potrafił tak zapalić. Był bardzo
mądry,  roztropny.  On więcej  dokładał starania,  by nas trzymać
w jakieś formie, w ryzach, by nie przeholować, by sobie ktoś na
zdrowie nie zaszkodził.  Pod względem pracy, odżywienia,  odpo-
czynku był bardzo taki wnikliwy, dbał o nas jak matka o dzieci.
A jednocześnie umiał nas tak nastawić, że chciało się pracować.
Miłość wzajemna, radość była tak wielka,  że fakt  na przykład:
Pierwsza Wigilia, Boże Narodzenie. To w Niepokalanowie były tak
radosne, że zapomniałem o domu rodzinnym, o wszystkim. Później
dopiero sobie przypomniałem w kościele, już na pasterce.
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To, co ludzie robią, co my odczuwamy, szybko przeminie, po-
zostanie  tylko  prawdziwa  miłość,  zasługa  za  przebaczanie,  za-
sługa za wszystkie dobre uczynki spełniane dla ludzi (29 VI 1993).
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