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Anmeldelse af bogen: ”Maximilian Kolbe - glem ikke 

kærligheden”  
 

Kristeligt Dagblad, d. 4. november 2010 

Aage Trommer  

Den helgenkårede Maximilian Kolbes fascinerende skæbne under 
Anden Verdenskrig lægges frem i ny bog 

Bente Wolf, der for år tilbage konverterede til katolicismen og i dag er 

franciskansk lægsøster i Assisi, har skrevet en lille bog om polakken 

Maximilian Kolbe. Der er næppe mange herhjemme, hvem dette navn 

siger noget som helst, men i Polen kender de ham. 

Kolbe gik i 1914 20 år gammel ind i franciskanerordenen og blev fire år senere præsteviet. Allerede 

inden da havde han sammen med et par medbrødre stiftet Militia Immaculatae (Den uplettede 

Gudsmoders hær), hvis formål var "at bringe hele menneskeheden til Gud gennem Kristus under 

Marias ledelse". 

I 1927 stiftede han klostret Niepokalanow (Marias ejendom). Først i 1930’erne virkede han i 

Japan, hvor han grundlagde et kloster. 

Hjemvendt til Polen blev han under Anden Verdenskrig arresteret af tyskerne og endte i Auschwitz. 

Her gik han den 14. august 1941 frivilligt i døden for at redde en anden, ukendt medfange, der i 

øvrigt overlevede årene i dødslejren. Det var et sandt martyrium. I 1971 blev Kolbe saligkåret og 

11 år efter helgenkåret. 

Bente Wolf er dybt betaget af Maximilian Kolbe. Det lyser ud af hver eneste side af bogen. "Mine 

refleksioner omkring hans liv og mission er mundet ud i, at han er et af vor tids mest lysende 

eksempler på at følge Jesu lære: Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage 

sit kors op og følge mig." Hun "oplever Kolbe som så dybt et redskab for Kristus, at vi kan sige, at 

han var en af vor tids måske største medhjælpere for Kristus i verdensforløseropgaven, en opgave, 

han også delte med Jesu måske vigtigste medhjælper, Maria". Mariadyrkelsen fremstår meget 

stærkt i bogen. "Hun er mellemleddet mellem Gud og hvert menneske på jorden. Og i hendes 

ubetingede kærlighed til os alle, formes eller vokser vi spirituelt. Hun er den, der helliggør os." 

 

For en katolsk læser vil denne bog om mystikeren Kolbe næppe være en fremmed verden. 

 

Det er den til gengæld for en dansk folkekirkekristen, der i disse tider undertiden må nøjes med, for 

ikke at sige døjes med, fortolkninger af troen af en ganske anden beskaffenhed. Er der mon noget, vi 

siden Reformationen i 1536 er gået glip af? 
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