
Quem foi Maksymilian Maria Kolbe 

Maximiliano (em polonês Maksymilian) Maria Kolbe nasceu em 8 de janeiro de 1894 em 

Zaduńska Wola, que na época estava sob o domínio russo. Seu nome de nascimento era Rajmund 

Kolbe e era o segundo filho de Juliusz e Marianna de domo Dąbrowska. A família era pobre, mas 

muito religiosa e deu aos filhos uma boa educação. Por motivos financeiros a família se mudou para 

Łódź e, em 1897, para a cidade de Pabianice, próxima de Łódź.  

 
www.kolbemision.org 

Aos 13 anos, Rajmund e seu irmão Francisco ingressaram no 

seminário dos Frades Menores Conventuais, em Lwów. Em 1910, 

Rajmund iniciou o noviciado e recebeu o nome de Maximiliano. Os 

votos sacerdotais foram feitos em 1 de dezembro de 1914 quando 

escolheu o nome Maria, tornando-se, então, Maximiliano Maria. Por 

suas qualidades foi enviado por seus superiores para Roma para 

estudar filosofia e teologia. Na Universidade Gregoriana, em 1915, 

recebeu o título de Doutor em Filosofia e, em 1919, Doutor em 

Teologia.  

Em 16 de outubro de 1917, por amor incondicional à Virgem Maria, fundou na Itália com 

outros padres o movimento de apostolado mariano denominado “Milícia da Imaculada” (Rycerstwo 

Niepokalanej) que tem como objetivo cristianizar o mundo inteiro.  

Em 1918, foi ordenado sacerdote e voltou à Polônia, onde foi convidado a lecionar no 

Seminário Franciscano, em Cracóvia. Na Polônia organizou o primeiro apostolado da “Milícia da 

Imaculada” fora da Itália.  

O monge Maximilian Maria instalou, em 1922, uma tipografia católica em Caracóvia e 

passou a editar a revista mariana "Cavaleiro da Imaculada" (Rycerz Nipokalanej) que logo alcançou 

a tiragem de um milhão de exemplares.  

Em 1927, a 42km de Varsóvia, fundou o mosteiro Niepokalanów (onde hoje existe uma 

Basílica) edificando sobre as terras presenteadas pelo príncipe Drucki-Lubecki. Lá publicava 

também a revista Rycerz Nipokalanej e desde 1935 também um jornal popular denominado 

“Pequeno Jornal” (Mały Dziennik). Ambos os jornais traziam matérias não apenas de cunho 

religioso, mas social, político e cultural.    

Entre os anos de 1931 e 1936 desempenhou atividades sacerdotais no Japão, na cidade de 

Nagasaki, onde também começou a editar a revista Rycerz Nipokalanej e fundou o Niepokalanów 

japonês. Extensões do mosteiro Nipokalanów foram também fundados na China e na Índia.  

Em 1936, o pe. Maximilian Maria voltou para a Polônia para dirigir o mosteiro 

Niepokalanów que se tornou o mais importante do mundo, pois, em 1939, contava com 700 

monges. Nesta época, o uso de radiofonia não era uma prática difundida e após entrar para a 

Associação Polonesa de Ondas Curtas fundou uma pequena estação de rádio de ondas curtas 

(SP3RN – chamada Radio Niepokalanów) para maior divulgação da obra do mosteiro. Esta estação, 

entre 1937 e 1938, alcançava todo o território da Polônia.   

Durante a ocupação nazista o mosteiro Nipokalanów foi desativado e, em 19 de setembro de 

1939, os 40  monges que lá residiam foram presos. Após ser libertado, Maximiliano Maria 

organizou no mosteiro um centro de ajuda para a população local, tornou-se responsável pela 



formação de seus irmãos monges e deu abrigo a muitos refugiados de guerra. Foi novamente preso, 

em 17 de fevereiro de 1941, pela Gestapo e enviado para a cidade chamada Pawiak.  

Em 28 de maio de 1941, foi levado ao campo de concentração de Auschwitz no qual recebeu 

o número 16670. Em um determinado dia, um dos prisioneiros fugiu e em represália os dirigentes 

do campo de concentração condenaram 10 prisioneiros ao sacrifício da fome e sede. Maximiliano 

Maria se ofececeu para tomar o lugar do pai de família, Francisco Gajowniczek, o que foi aceito. 

Após o tempo do sacrifiício, apenas quatro prisioneiros sobreviveram, entre eles, Maximiliano 

Maria.  

Em 14 de agosto de 1941, há 70 anos, Maximiliano Maria Kolbe morreu após receber uma 

injeção intravenosa letal de fenol (ácido carbólico) junto com os outros três sobreviventes. 

Francisco Gajowniczek foi transferido, em 25 de outubro de 1944, para o campo de concentração de 

KL Sachsenhausen do qual saiu vivo após ser resgatado pelas forças do exército americano.   
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Maximiliano Maria Kolbe foi 

beatificado na Basílica de São Pedro 

em Roma, em 17 de outubro de 1971, 

pelo Papa Paulo VI e canonizado, em 

10 de outubro de 1982, pelo Papa 

João Paulo II, na presença do 

sobrevivente Francisco Gajowniczek. 

Maximiliano Maria Kolbe é 

venerado pela Igreja Católica e Igreja 

Luterana. A festa litúrgica é em 14 

de agosto. 
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Em julho de 1998, a Igreja Anglicana da Inglaterra erigiu uma estátua de Maximiliano Maria 

Kolbe na faixada da Abadia de Westminster, em Londres.  

Em São Paulo, seu retrato está pintado no teto da Capela de N.Sa. de Częstochowa na Igreja 

N.Sa. Auxiliadora.  

Maximiliano Maria Kolbe é patrono da imprensa e dos radioamadores, dos doadores de 

sangue, dos eletrotécnicos, dos toxicodependentes, e da família. 
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