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Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

Z MARYJĄ, KRÓLOWĄ POLSKI, MÓDLMY SIĘ O POLSKĘ WIERNĄ BOGU, KRZYŻOWI 
I EWANGELII, O WYPEŁNIENIE JASNOGÓRSKICH ŚLUBÓW NARODU!
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Relacja z Marszu Pakutnego ulicami Warszawy na str. 15

Oddajemy publicznie cześć Najświętszemu Sakamentowi, tak jak to czynili zawsze Polacy.
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21 lipca br. przekroczyliśmy liczbę 100 
tysięcy zdeklarowanych Polaków 

modlących się codziennie przynajmniej jedną 
dziesiątką różańca za Ojczyznę. Zaledwie po 
roku od ogłoszenia, że taka inicjatywa się roz-
poczyna. Jest za co dziękować Bogu i Matce 
naszej. To dzięki Niej gromadzimy się, jako 
Polacy, jako bracia-rodacy, na modlitwie. 
Bo właśnie w modlitwie różańcowej, zgod-
nie ze wskazaniami księży Prymasów Hlonda 
i Wyszyńskiego, widzimy jedyny ratunek dla 
Polski, pogrążającej się w coraz większej kata-
strofie, zarówno moralnej, jak i ekonomicznej. 

Wiemy, że to różaniec Chrystus Pan wybrał 
na te czasy, jako szczególne narzędzie walki 
ze złem, dlatego tą bronią chcemy się posłu-
giwać. Jesteśmy też wewnętrznie przekonani, 
że to, co dziś dzieje się w świecie i w naszej 
Ojczyźnie, na co dozwoliliśmy często i naszą 
milczącą zgodą i brakiem reakcji na zło, domaga 
się podjęcia pokuty, zadośćuczynienia i wyna-
grodzenia Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Dlatego chcemy organizować Pokutne 
Marsze Różańcowe, które przypomną Polakom 
potrzebę modlitwy i pokuty. Chcielibyśmy stwo-
rzyć taką duchowej „atmosferę”, jaka panowała 
w Polsce w chwili poprzedzającej „Cud nad 
Wisłą”. Chcemy zobaczyć siebie samych, nas 
Polaków, na kolanach – ale nie przed obcymi, 
nie przed urzędnikami globalizmu rozpano-
szonymi w kraju i za granicą, nie przed nieczu-
łymi finansistami i egzekutorami długów, ale 
przed Łaskawą Maryją, przed Nasza Królową 
i przed Jej Najświętszym Synem, naszym 
Słodkim Zbawicielem. Chcemy widzieć Polskę 
na modlitwie, z różańcem w ręku, podąża-
jącą za Chrystusem Eucharystycznym, Dobrym 
Pasterzem, nie zaś za takimi przywódcami, 
którzy na kłamstwie i manipulacjach budują 
swoja „pozycję”, którzy na koniec zniszczą 
Naród, kiedy już im nie będzie przydatny. 
Pragniemy wreszcie żyć i oddychać tą wielką 
siłą duchową, jaką daje katolicyzm. To ona 
porywała poprzednie pokolenia do wielkości 
na miarę zagrożeń, przed jakimi stawały – ten 
duch ofiarny popchnął młodzież gimnazjalną 
by ruszyła za swym prefektem ks. Skorupką, 
gdy ten w stule i z krzyżem – symbolem ofiary 
– wzniesionym ku górze, szedł na zwycięskie 
spotkanie z wrogimi hordami bezbożnictwa. 

 Dziś toczy się bój o nasze dusze, o przy-
szłość Polski, czyli po prostu o przyszłość dzieci 
Bożych. By zwyciężyć musimy dać się porwać 
tą samą siłą duchową do walki o Polskę wierną 
Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o Polskę wierną 
katolickiej, jedynie prawdziwej, wierze naszych 
Czcigodnych Ojców i Matek, którzy mimo nawał-
nicy dziejowej przekazali nam Depozyt Wiary! 

Od ośmiu miesięcy trwamy na Jasnej 
Górze na comiesięcznych, nocnych Czuwaniach 
modlitewnych za Ojczyznę. Chociaż liczba 
uczestników na nich wzrasta, jednakże wydaje 
się być ich ciągle mało, bo chcielibyśmy widzieć 
tysiące ludzi rozmodlonych i świadomych, 
o co walczą i do jakiej Instancji się zwracają. 
Bardzo prosimy o wzięcie udziału w następnych 
Czuwaniach. Prosimy o informację, telefoniczną, 
mailową lub listowną, jeśli uda się zorgani-
zować autokar z parafii lub jeśli jedzie grupa 
w ramach jakiegoś ruchu, czy wspólnoty.

Przed nami październik, miesiąc różań-
cowy, po którym spodziewamy się szczegól-
nych łask, przez modlitwę na Różańcu Świętym. 
A dzień szczególny 07.10 – święto Matki Boskiej 
Różańcowej przypada w tym roku na niedzielę. 
Wychodząc naprzeciw temu uczestnicy krucjaty 
Różańcowej za Ojczyznę zamawiają Msze Święte 
i Pokutne Marsze Różańcowe w wielu miejsco-
wościach całego Kraju w intencji Ojczyzny. Na 
progu Roku Wiary ogłoszonego przez Papieża 
Benedykta XVI oddamy Polskę Niepokalanemu 
Sercu Najświętszej Maryi Panny. W Warszawie 
inaugurująca Msza Święta za Ojczyznę odbędzie 
się w Wigilię święta Matki Bożej Różańcowej, 
a po niej nastąpi Marsz ulicami Warszawy 
z modlitwą śpiewem i różańcem. Nie chcemy 
by tylko bezbożne imprezy, koncerty i festyny 
napełniały ulice Stolicy, ale pragniemy modlitwy 
i szczerej gorliwości katolików. Dlatego bardzo 
prosimy: spotkajmy się 6 października o godzinie 
18 w katedrze św. Floriana na Mszy Świętej, by 
uczcić Maryję, Królową Różańca Świętego i w Jej 
ręce złożyć nasze losy, losy naszej Ojczyzny. 
Weźmy różańce, świece i pochodnie i napełnijmy 
Warszawę naszym śpiewem i modlitwą. Bracia, 
z rożnych stron Polski, przyjedźcie by swoja 
gorliwością zaprowadzić Boży ład w Stolicy. 
Organizujcie lokalnie Pokutne Marsze Różańcowe 
i weźcie w nich udział w dniu 07.10.2012. 

ks. Łukasz Kadziński
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26 sierpnia 1956 r. przeszedł do 
historii jako wydarzenie, któ-

re ukształtowało duchową tarczę naro-
du poddanego totalitarnej dyktaturze. 
W tym dniu obchodzonym jako święto 
Matki Bożej Częstochowskiej w obecno-
ści około półtora miliona pielgrzymów 
biskup łódzki Michał Klepacz odczy-
tał tekst Jasnogórskich Ślubów Naro-
du Polskiego, napisany w miejscu od-
osobnienia przez Prymasa Polski. Naród 
pod przewodnictwem pasterzy kościoła 
odnowił w nim przyrzeczenia złożone 
przed trzema wiekami przez króla Jana 
Kazimierza w katedrze lwowskiej. Mo-
dlitwa powierzająca Polskę i Polaków 
orędownictwu ich Królowej w trudnych 
czasach zniewolenia nie ograniczała się 
jedynie do próśb. Śluby Jasnogórskie 
były programem i zobowiązaniem do 
wielkiej pracy duchowej: indywidual-
nej, rodzinnej, społecznej i narodowej. 
W odpowiedzi na wezwania odczytywa-
ne przez kierującego pracami episkopa-
tu biskupa Klepacza, wierni zgromadze-
ni u podnóża klasztoru jasnogórskiego 
odpowiadali: „Królowo Polski, przyrze-
kamy!”. A obietnice zakreśliły olbrzymi 
front walki duchowej: o wierność Bogu 
i Jego Matce, o trwanie przy religii ka-
tolickiej, szerzenie kultu do Najświęt-
szej Dziewicy, o wyzwolenie z grzechów 
ciężkich, o obronę życia nienarodzonych, 
o nierozerwalność małżeństwa i god-
ność kobiety, o wychowanie młodzieży 
w wierności Chrystusowi, o wykorze-
nienie wad narodowych: lenistwa, lek-
komyślności, pijaństwa, marnotrawstwa 

Sierpień to miesiąc, w któ-
rym Polacy od stuleci piel-
grzymują na Jasną Górę, 
błagać o orędownictwo 
i opiekę swą Panią i Królo-
wą. Maryja w historii na-
szego narodu wielokrotnie 
dawała dowody szczegól-
nej swej opieki, a wynika-
jące z tego doświadczenia 
zaufanie kazało Prymasowi 
Tysiąclecia wezwać naród 
do ponownego zwróce-
nia się do Królowej Polski 
w dobie komunistycznego 
zniewolenia.

Jasnogórskie 
Śluby Narodu 
Polskiego 
rocznica
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i rozwiązłości oraz o zdobycie cnót: 
wierności, sumienności, pracowito-
ści i oszczędności, o wzajemną miłość 
i sprawiedliwość społeczną. Ich owocem 
była Wielka Nowenna – 9-letni program 
duszpastersko-formacyjny przygotowu-
jący wiernych do jubileuszu 1000-lecia 
Chrztu Polski, millenium chrześcijań-
stwa z apogeum w postaci uroczystości 
Jasnogórskich 3 maja 1966 r. oraz wiel-
ka pielgrzymka kopii ikony jasnogór-
skiej po parafiach. Ten właśnie wielki 
program duchowej odnowy narodu wy-
daje się być fundamentem późniejszych 
wydarzeń, zwłaszcza obudzenia narodu 
po wyborze na Stolicę Piotrową kardy-
nała Karola Wojtyły, które doprowadzi-
ło do powstania 10-milionowego ruchu 
Solidarności.

Geneza
Historię powstania tekstu Jasnogór-
skich Ślubów Narodu Polskiego należy 
poprzedzić krótkim wprowadzeniem. 
Po zakończeniu II wojny światowej Pol-
ska stała się ofiarą dominacji sowieckiej, 
a zainstalowany w kraju komunistyczny 
rząd dysponując rozbudowaną policją 
polityczną (UB, następnie SB), wojskowy-
mi służbami specjalnym oraz stacjonują-
cymi w Polsce siłami sowieckimi (Armia 
Czerwona, agentura NKWD), prowadził 
konsekwentną politykę zniewalania na-
rodu. Represjonowano byłych żołnierzy 
polskiego podziemia antyhitlerowskie-
go oraz antykomunistycznego, osoby 
aktywne społecznie i politycznie. Po 
sfałszowanych wyborach 1947 roku ko-
muniści przystąpili do wzmożonego ata-
ku na Kościół, będący dla nich główną 
przeszkodą do zawładnięcia narodem. 
Młody prymas - mianowany po śmierci 
kardynała Augusta Hlonda w 1948 roku 
- abp Stefan Wyszyński usiłował chronić 
Kościół i przeciwdziałać ateizacji społe-
czeństwa, prowadząc rozmowy z rzą-
dem i podpisując z nim porozumienie. 
Komuniści nie mieli jednak zamiaru do-
chować swoich obietnic. W tej sytuacji 
doszło do nasilenia prześladowań Ko-
ścioła, którym Prymas się przeciwsta-
wiał. 25 września 1953 r. kardynał Ste-
fan Wyszyński został uwięziony przez 
komunistów i osadzony w miejscu od-
osobnienia, początkowo w Rywałdzie 
i Stoczku Warmińskim skąd po roku zo-
stał przetransportowany do Prudnika, 
a w 1955 r. przewieziony do Komańczy. 
Właśnie w okresie internowania w Ko-
mańczy miały miejsce wydarzenia, które 

wspomina blisko współpracująca z Pry-
masem Maria Okońska: „Był rok 1955. 
Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyń-
ski przebywał w Komańczy, w czwartym 
miejscu swego uwięzienia. Po swoim 
uwolnieniu mówił, że gdy go przewo-
żono z Prudnika na południowy wschód 
Polski – do Komańczy, miał świadomość, 
że jedzie tym samym szlakiem, którym 
przed 300 laty jechał do Lwowa król Jan 
Kazimierz z Prymasem Leszczyńskim, 
aby tam złożyć swe Królewskie Śluby (1 
kwietnia 1656 r.) i ogłosić Maryję, Matkę 
Chrystusa, Królową Polski. Wszystko po 
to, aby Polska była Królestwem Maryi. 
Przypominając sobie to wielkie histo-
ryczne wydarzenie, Ksiądz Prymas po-
stanowił, że w następnym roku – 1956, 
a więc w 300-lecie Ślubów króla Jana 
Kazimierza, musi powstać tekst Ślubów 
odnowionych, już nie królewskich, ale 
narodowych. Z tą myślą jechał do Ko-
mańczy i rozpoczął trzeci rok swego 
uwięzienia(...)”. Jednakże kardynał sam 
dystansował się od napisania teksu Ślu-
bów, argumentując, że gdyby wolą Mat-
ki Bożej było napisanie ich przez niego 
byłby wolny, a tymczasem jest więźniem. 
Maria Okońska przekonała go jednak do 
przygotowania tekstu odwołując się do 

historii Świętego Pawła Apostoła, który 
z więzienia słał listy do gmin chrześci-
jańskich ówczesnego świata. Po napisa-
niu ślubów Prymas przekazał je na Jasną 
Górę za pośrednictwem Janiny Michal-
skiej wraz z listem do Generała Paulinów. 
W liście tym prosił, aby 26 sierpnia 1956 r. 
tekst Ślubów został odczytany z wałów 
jasnogórskich wobec zebranych piel-
grzymów przez bp. Michała Klepacza, 
który zastępował uwięzionego Prymasa: 
„Jeżeli władze komunistyczne przeszko-
dzą, niech tekst Ślubów przeczyta gene-
rał Paulinów o. Alojzy Wrzalik. Jeżeli i ten 
będzie „przeszkodzony”, niech przeczy-
ta przeor Jasnej Góry o. Jerzy Tomziń-
ski. A jeżeli i jemu zabronią, „niech to 
uczyni kuchcik jasnogórski, byleby tylko 
Śluby były złożone”. W czasie od maja 
do sierpnia 1956 r. tekst Ślubów był 

Komańcza. Pomnik z cytatem z Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego z 1956 roku.
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przepisywany przez siostry klauzurowe 
i Instytut Prymasowski. Osoby przepisu-
jące zostały zobowiązane do tajemnicy 
pod przysięgą. Rano 26 sierpnia tekst 
Ślubów – w tysiącach egzemplarzy – zo-
stał rozdany pielgrzymom, których było 
ok. półtora miliona.

Uroczystość
Pomimo niedostępności i wrogości pań-
stwowej prasy, radia i środków masowej 
komunikacji w ciągu kilku dni wezwa-
nie na Jasną Górę dotarło do kilku tysię-
cy parafii w całym kraju. W odpowiedzi 
do Częstochowy podążyło wiele grup 
oraz osób, które już 25 sierpnia zapeł-
niły miasto. O. Stanisław Tomoń, Paulin 
pisze: „Na uroczystości te przybyło 38 
księży ordynariuszy, biskupów i sufraga-
nów, na czele z ks. biskupem Michałem 
Klepaczem, a także liczne delegacje i go-
ście z Holandii, Węgier, Polonia zagra-
niczna oraz ogromne rzesze wiernych. 
Ks. bp sufragan Stanisław Czajka skiero-
wał do proboszczów i administratorów 
kościołów w Częstochowie polecenie, 

aby w nocy z 25 na 26 sierpnia pozosta-
wili dla przybywających pielgrzymów 
otwarte kościoły. Także Jasna Góra była 
otwarta nocą. (…) Cała Jasna Góra stała 
się swoistym konfesjonałem, ponieważ 
ogromna rzesza wiernych, pragnących 
przystąpić do sakramentu pokuty spo-
wodowała, iż księża słuchali spowiedzi 
na stopniach, w załomach murów, wszę-
dzie gdzie było miejsce. Równocześnie 
spowiadało 200 kapłanów. Około 160 
tysięcy osób przystąpiło do sakramentu 
pokuty. W ciągu trzech dni uroczystości 
na Jasnej Górze rozdano 300 tysięcy Ko-
munii świętej, w pozostałych kościołach 
Częstochowy – około 200 tysięcy”.

W dniu uroczystości na Jasnej Górze 
zgromadziło się ponad 1500 kapłanów, 
którzy sprawowali 945 Mszy Świętych 
(tak wiele łask, a to dlatego, że ówcze-
śnie ani w ogóle wcześniej w kościele 
nie było liturgii koncelebrowanych przez 
wielu kapłanów). Centralną Mszę Świętą 
pod szczytem celebrował bp łódzki Mi-
chał Klepacz w obecności pozostałych 

biskupów. Zanim jednak, po błogosła-
wieństwie apostolskim, do którego bp 
Klepacz został upoważniony przez Pa-
pieża Piusa XII, odczytano tekst Ślubów 
i wierni odpowiadali Królowo Polski – 
przyrzekamy! 350 km od Jasnej Góry, 
w klasztorze w Komańczy ślubowanie 
złożył Prymas. Maria Okońska, która to-
warzyszyła kardynałowi w tym wyda-
rzeniu wspomina: „Przyjechałam do 
Komańczy 25 sierpnia wieczorem. Przy-
wiozłam dokładny program uroczysto-
ści na Jasnej Górze i prośbę ojców pau-
linów, aby Ksiądz Prymas czynił to samo 
w Komańczy, z 10-minutowym wyprze-
dzeniem. Tak też się stało. Bardzo prze-
żyłam moment składania Ślubów. Ojciec 
stanął przed ogromnym Obrazem Matki 
Bożej Jasnogórskiej, wziął tekst Ślubów 
do ręki i powiedział do mnie: „Powta-
rzaj – «Królowo Polski – przyrzekamy!». 
Jesteśmy jakby symbolem ludu zebra-
nego pod Szczytem Jasnej Góry”. Czytał 
dobitnie, wyraźnie, z ogromnym wzru-
szeniem. Ja drżącym głosem powtarza-
łam: „Królowo Polski, przyrzekamy!”. Po 
skończonej uroczystości Ojciec był rado-
sny i szczęśliwy jak nigdy przedtem. Do-
konało się to, czego tak bardzo pragnął: 
Naród złożył Śluby i Prymas złożył Śluby. 
W zadumie Ojciec powiedział: „Stała się 
wielka rzecz. Jakiś ogromny, wielki, cięż-
ki kamień przetoczył mi się z ramion na 
ziemię. Czuję się wolny jak ptak. Ufam, 
że Królowa Niebios i Polski doznała dziś 
wielkiej chwały na Jasnej Górze!”. Na dru-
gi dzień, 27 sierpnia, musiałam wyjechać 
z Komańczy. Kończyła mi się przepustka. 
Przy pożegnaniu Ojciec powiedział mi: 
„Dostałem wiadomość, że Śluby zostały 
złożone. Było przeszło milion ludzi. To 
był prawdziwy cud”. Naród zgromadzony 
pod jasnogórskim szczytem trwał jednak 
wokół kard. Stefana Wyszyńskiego, a wy-
mowę jego fizycznej nieobecności, któ-
ra jednak nie przeszkodziła duchowemu 
i pasterskiemu przewodnictwu, podkre-
ślał pusty fotel Prymasa Polski, na którym 
Przeor Jasnej Góry złożył wiązankę biało-
-czerwonych róż.

Aktualność
Czy po 56 latach Jasnogórskie Śluby Na-
rodu stanowią jedynie coraz bardziej za-
mierzchłe wydarzenie z historii? A może 
warto zapytać o ich aktualność? Pytanie 
o ich aktualność siłą rzeczy musi stać 
się jednocześnie pytaniem o ich wypeł-
nienie. W odniesieniu do każdego przy-
rzeczenia możemy odpowiedzieć sobie 

Z Archiwum Jasnej Góry.

Z Archiwum Jasnej Góry.
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jak wygląda jego realizacja. Zaczynając 
od najbardziej fundamentalnego: na 
ile Polska po zdawałoby się odzyskaniu 
politycznej niezawisłości stała się pod-
dana panowaniu Boga w życiu jedno-
stek, rodzin, narodu i państwa? Czy sze-
rzymy kult do Bogarodzicy i Boga? Czy 
naprawdę jako osoby wierzące uczyni-
liśmy wszystko, co w naszej mocy, aby 
nasza ojczyzna była rzeczywistym kró-
lestwem Maryi i Jej Syna? Ile pozostało 
z wiary przodków dzisiaj, kiedy Polacy 
nie tylko opuścili kościoły (obowiązek 
uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej 
podejmuje ok. 40% wierzących, a Komu-
nię świętą przyjmuje ledwie jedna szó-
sta), lecz również zaczynają coraz czę-
ściej odrzucać poczucie grzechu i samo 
jego pojęcie. W języku zastępując nawet 
samo słowo „grzech” wyrazami: błąd, sła-
bość itp. A w wielu przypadkach uznając 
za coś dobrego, pozytywnego praktyki 
będące w świetle katechizmu grzechem? 
Czy zniesienie stalinowskiej ustawy po-
zwalającej masowo mordować najbar-
dziej bezbronnych jest wypełnieniem 
przyrzeczenia obrony życia nienarodzo-
nych? Jak nie pytać o to w czasach, gdy 
potężna ofensywa propagandowa, po-
sługując się szerokim arsenałem środ-
ków w mediach, kulturze, filmie, środo-
wiskach akademickich i parlamencie, 
domaga się „prawa” kobiety do zabicia 

poczętego dziecka? Czy wypełnieniem 
ślubu danego Maryi jest przeprowadze-
nie i to przy aktywnym udziale ministra 
rządu, który uważa się za katolika, „le-
galnego” zabójstwa dziecka, pod pre-
tekstem poczęcia go w wyniku prze-
stępstwa? Nie odrobiliśmy również lekcji 
troski o rodzinę. Liczba rozwodów prze-
kroczyła 1/3 w stosunku do liczby zawie-
ranych małżeństw (70 tysięcy rozbitych 
rodzin rocznie!). Rozbite rodziny, co-
raz liczniejsze konkubinaty oraz głośne 

postulaty nadania praw małżeństwa lu-
bieżnym związkom osób tej samej płci 
z prawem wychowywania dzieci włącz-
nie są naszą współczesną odpowiedzią 
na przyrzeczenie z Jasnej Góry. Czy aby 
jednak ta odpowiedź buduje i chro-
ni młode pokolenie? Czy w ten sposób 
dajemy mu przykład życia w wierno-
ści Chrystusowi? A jeśli dostrzegamy, 
że nie, to otrzymujemy odpowiedź jak 
bardzo potrzeba nam podjąć na nowo 
walkę o rodzinę. Kolejne przyrzecze-
nie zobowiązywało do troski o spra-
wiedliwy porządek społeczny i ekono-
miczny. Tymczasem zostaliśmy sprytnie 
wywłaszczeni z polskiej własności pod 
pretekstem prywatyzacji, która nie była 
żadną prywatyzacją tylko rabunkiem fi-
nansów i mienia, po latach komunizmu 
i liberalizmu utrwaliły się tylko olbrzy-
mie dysproporcje w dochodach, „doro-
biliśmy się” milionów bezrobotnych oraz 
dziesiątków tysięcy bezdomnych. Śluby 
Jasnogórskie zobowiązują nas również 
do zrobienia rachunku sumienia z walki 
z wadami narodowymi. W wielu prze-
strzeniach nie podjęliśmy walki z leni-
stwem i lekkomyślnością czy marnotraw-
stwem, czego dobitnym przykładem jest 
przekraczające wyobrażenie skorumpo-
wanie klasy politycznej oraz niewydol-
ność administracji publicznej podpo-
rządkowanej interesom dominujących 
koterii w partiach rządzących. Nie upo-
raliśmy się z grzechem pijaństwa. Ponad 
7 milionów Polaków nadużywa alkoho-
lu. Blisko połowa dzieci rozpoczynają-
cych naukę w gimnazjach (13-latkowie) 
spożywało alkohol lub upiło się. Przez 
ponad pół wieku od Jasnogórskich Ślu-
bów przybyło wiele współczesnych form 
zagrożeń. Wymieńmy choćby tysiące - 
głównie młodych - ludzi uzależnionych 
od narkotyków, upowszechnienie demo-
ralizujących (nawet pornograficznych) 
treści poprzez prasę, telewizję i internet, 
czy też coraz bardziej pozbawione war-
tości programy nauczania, zmierzające 
do ukształtowania człowieka-niewolnika 
dyspozycyjnego zawodowo: ograniczo-
nego, posłusznego pracownika i niena-
syconego konsumenta, zupełnie zubo-
żonego duchowo. 

Wobec tego bilansu „osiągnięć” nie po-
zostaje nam nic innego jak na nowo pod-
jąć walkę duchową o Polskę taką, jaką 
przyrzekliśmy naszej Królowej. Krucja-
ta, jaka staje przed nami nie może spro-
wadzać się tylko do ludzkich koncepcji, 

programów i działań. To już przerabiali-
śmy i to budowanie bez Boga zawiodło 
nie tylko w Polsce ale i na całym świecie, 
który podąża ku katastrofie. Zawiedli rzą-
dzący, ale też i my nie sprzeciwiliśmy się 
im tak, jak tego wymaga od nas zwykła 
przyzwoitość – katolicka miłość do Boga 
i Ojczyzny. Aby osiągnąć zwycięstwo 
musimy zwrócić się przez pośrednictwo 
Maryi w pełnej wiary modlitwie, aby sam 
Bóg odnawiał nas i naszą Ojczyznę. Prze-
żywając maryjny i pełen patriotycznych 
rocznic miesiąc sierpień, wspomnijmy 
słowa Sługi Bożego Augusta Hlonda, 
który umierając w październiku 1948 r. 
powiedział, że zwycięstwo, gdy przyj-
dzie, będzie zwycięstwem Maryi. A mia-
no Matki Bożej Zwycięskiej od XVII wie-
ku związane jest ze świętem Matki Bożej 
Różańcowej. Nie jest to przypadek. Ja-
snogórskie Śluby Narodu Polskiego po-
zostają dla mnie, dla ciebie Czytelniku 
i dla nas wszystkich – Polaków wielkim 
dziedzictwem, ale i zobowiązaniem. Na-
sza Najświętsza Matka – o ile wykażemy 
skruchę, będziemy pokutować, zadość 
uczynimy złu zaniedbania i tchórzostwa 
– nie odwraca się od nas pomimo zła-
mania tak wielu przyrzeczeń, przeciwnie 
Królowa Polski wskazuje nam drogę i na-
rzędzia walki duchowej prowadzącej do 
zwycięstwa. Niech rozpoczęty na nowo 
Różaniec Święty pozostanie naszym orę-
żem w krucjacie walki o Polskę, jaką ślu-
bowaliśmy przed 56 laty: wierną Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii.

Marcin Wodziński

„Dostałem wiadomość, 
że Śluby zostały złożone. 
Było przeszło milion ludzi. 

To był prawdziwy cud”

Z Archiwum Jasnej Góry.
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Problem Kresów 
Wschodnich
Wojna polsko-bolszewicka nie była 
zwykłą wojną. Po zakończeniu I wojny 
światowej Rosja znajdowała się w trak-
cie wojny domowej. Bolszewicy władzę 
sprawowali w centrum europejskiej czę-
ści Rosji, w okolicach Piotrogrodu i Mo-
skwy, prowadząc jednoczesnie wojnę 
z patriotyczną i wrogą wobec rewolu-
cji Armią Białych. Przywódcy i ich armie 
byli rozsiani po całym kraju, pod Piotro-
grodem – Nikołaj Judenicz, na Syberii – 
Aleksandr Kołczak, a nad Wołgą – An-
ton Denikin. Między powstającym po 
odzyskaniu niepodległości państwem 
polskim, a pogrążoną w chaosie i woj-
nie Rosją, znajdowała się niemiecka 

strefa okupacyjna, w której wciąż stacjo-
nowały, nie biorące już udziału w wal-
kach, niemieckie wojska. Ta niemiecka 
strefa okupacyjna miała stanowić bufor 
bezpieczeństwa przeciw dalszemu roz-
przestrzenianiu się czerwonej rewolucji 
na zachód. W listopadzie 1918 w skutek 
upadku cesarstwa w Niemczech, buntu 
marynarzy w Kilonii, a także niemieckich 
rewolucyjnych rozruchów podjęto decy-
zję o ewakuacji tych wojsk do Niemiec. 
Nie było wtedy wytyczonej żadnej gra-
nicy wschodniej Polski, państwa Enten-
ty pozostawiły w tym rejonie bieg rze-
czy samemu sobie. Otworzyło to drogę 
do otwartego konfliktu polsko-bolsze-
wickiego, którego przedmiotem był nie 
tyle spór graniczny, ile właściwie całe 

istnienie państwa Polskiego oraz eks-
port rewolucji do Europy Zachodniej 
(dla bolszewików droga wiodła „po tru-
pie Polski do wszechświatowej rewolu-
cji”). Państwo polskie, które dopiero co 
odzyskało niepodległość, nie posiadało 
jeszcze wtedy sprawnej administracji 
czy innych instytucji, ale w nowo two-
rzącym się Wojsku Polskim byli żołnierze 
zaprawieni w bojach Wojny Światowej 
i młodzi ludzie, odważni, sercem oddani 
sprawie walki o wolność i niepodległość, 
pragnący by ich domy należały do Polski. 
Sprawa niepodległości nie rozstrzygnę-
ła się jedynie podczas Bitwy Warszaw-
skiej w 1920 roku, bowiem od ponad 
2 lat trwał ogromny wysiłek Polaków, 
ich poświęcenie, straty mienia, a także 

92 lata temu w Bitwie Warszawskiej doszło do starcia dwóch sił – polskiej i sowieckiej. 
Był to przełom decydujący nie tylko o tym jak będzie przebiegała wschodnia granica 
Polski, lecz także o tym czy uda się obronić Polaków przed brutalnym, ateistycznym 
i materialistycznym systemem, który mógłby zapanować w Polsce i Europie Zachodniej 
przez następne kilkadziesiąt lat.

Cud nad Wisłą

Stanowisko karabinu maszynowego Colt-Browning wz. 1895. 
Polska pozycja pod Miłosną, wieś Janki, sierpień 1920 r.

gen. Władysław Sikorski

gen. Tadeusz Rozwadowskigen. Kazimierz Sosnkowski

Józef Piłsudski
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ludzkich ofiar. Dlatego warto spojrzeć na 
wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej 
w szerszym kontekście.

Pierwszy rok konfliktu na 
wschodzie
Po wycofaniu się niemieckich wojsk, 
jeszcze w 1918 roku, bolszewicy ruszyli 
na zachód V Armią Zachodnią w ramach 
operacji „Cel Wisła”, której nazwa mówi 
sama za siebie. Zajęta została Białoruś 
oraz Wilno z nowo powstałą marionet-
kową Litewsko-Białoruską Socjalistycz-
ną Republikę Radziecką (tzw. Litbieł). 
Republika ta serwowała tamtejszej lud-
ności pełen zestaw komunistycznych 
receptur począwszy od walki z religią, 
a skończywszy na likwidowaniu prze-
mocą własności prywatnej. Od lutego 
1919 roku, zaledwie kilka miesięcy po 
proklamowaniu niepodległości i roz-
poczęciu formowania armii polskiej, do 
Wilna i na Białoruś przysyłano pierwsze 
posiłki złożone z wcześniej utworzonych 
oddziałów. Zwierzchnikiem polskich sił 
zbrojnych był pełniący funkcję Naczel-
nika Państwa Józef Piłsudski. Determi-
nacja i waleczność polskich żołnierzy, 
inteligencja i umiejętności polskich do-
wódców pozwoliły Polakom odbić Wilno 
oraz zająć Baranowicze, Pińsk, Lidę oraz 
Mińsk. Na południowym wschodzie kra-
ju trwały zacięte walki polsko-ukraińskie 
o Galicję wschodnią. Wtedy to właśnie 
stanęły do walki słynne Orlęta Lwowskie, 
czyli dzieci i studenci broniący swych 
ziem i domostw przed regularnym woj-
skiem ukraińskim. Bohaterską obroną 
Lwowa przed wojskami ukraińskimi do-
wodził od 25 listopada 1919 roku gen. Ta-
deusz Rozwadowski. Lwów dzielnie bro-
nił się od listopada 1918 do maja 1919, 
posiłki z Warszawy pod dowództwem 
gen Romera, które dotarły w styczniu 
1919 roku oraz nowo przybyła z Fran-
cji błękitna armia gen. Hallera pozwoli-
ła ostatecznie na zwycięskie wyrwanie 
Lwowa z oblężenia przez przeważające 
liczebnie wojska ukraińskie. 

Rok 1919 wobec ogromnego wysiłku i po-
święcenia Polaków na wszystkich fron-
tach zakończył się sukcesami. Ludność 
polska na Kresach Wschodnich Rzeczpo-
spolitej (obecnie: Litwa, Białoruś i Ukra-
ina) – w ogromnej większości znajdo-
wała się pod polskim zwierzchnictwem. 
Sukcesy te wynikały przede wszystkim 
z tego, że bolszewicka armia walczy-
ła o przetrwanie w najtrudniejszym dla 

nich roku wojny domowej z wojskami ro-
syjskimi dowodzonymi przez rosyjskich 
patriotów.

Wyprawa Kijowska
Bolszewicy jednak zmobilizowali się, 
Armia Czerwona tworzona metodami 
terrorystycznymi przez Lwa Trockiego 
(Bronsztejn) rozrastała się w szybkim 
tempie. Zimą 1919-1920 czerwony walec 
ponownie przetoczył się przez Ukrainę, 
w grudniu padł Kijów, w styczniu – Ro-
stów, a w lutym – Odessa. Gen. Deni-
kin został pobity przez armię czerwoną 
podczas jego ofensywy w kierunku Mo-
skwy, a uszczuplone wojska Denikina już 
nie odzyskały swojego potencjału i roz-
poczęły odwrót. Trocki wygłosił buń-
czuczne oświadczenie na temat intencji 
sowieckich, które ukazało się 15 grudnia 
1919 roku w organie Francuskiej Partii 
Komunistycznej „L’Internationale Com-
muniste”: „Polscy panowie-szlachta wy-
szarpią chwilowe zwycięstwo - zwycię-
stwo maruderów - ale kiedy skończymy 
z Denikinem, rzucimy wszystkie nasze 
rezerwy na front polski”.

Analizując zaistniałe wydarzenia Piłsud-
ski doszedł do wniosku, że prędzej czy 
później bolszewicy zdecydują się pod-
bić Kresy siłą. W jego przekonaniu skala 
operacji „Cel Wisła” oraz gruntowność 
eksperymentu z Lit-Bielą stanowiły wy-
starczający dowód ich zamiarów. Tego 
rodzaju „oczywiste fakty” ważyły więcej 
niż uroczyste zapewnienia sowieckiej 
propagandy o pokoju i trosce nad nie-
dolą robotników. Wszystko wskazywało 
na to, że Armia Czerwona, kiedy tylko 
uwolni się od wiążących ją sił na innych 

frontach, spróbuje się zrewanżować Po-
lakom za ich zwycięstwa w 1919 roku.

Celem uprzedzenia ataku bolszewickie-
go postanowiono w obronie własnej 
uprzednio zaatakować i zająć zrewolu-
cjonizowaną bolszewizmem Ukrainę, 
dopomagając samym Ukraińcom w zbu-
dowaniu niepodległego państwa, któ-
re byłoby związane sojuszem z Polską. 
W tym celu podpisano porozumienie po-
lityczne z Symonem Petlurą 21 kwietnia 
1920 roku w Warszawie. Sojusz z repre-
zentowaną przez niego Ukraińską Repu-
bliką Ludową pomógłby po uzgodnieniu 
spornych granic, odgrodzić się Polsce od 
Rosji. Atak rozpoczął się 25 kwietnia. Wy-
prawa Kijowska odniosła sukces – 7 maja 
Polacy odbili od komunistów Kijów. Psze-
niczne ziemie Ukrainy były najcenniej-
szym spichlerzem Europy Wschodniej, 
a zagłębie węglowo-hutniczne Donbasu 
jej najbardziej imponującym komplek-
sem przemysłowym. Niestety ogromna 
koncentracja wojsk bolszewickich na Bia-
łorusi stawała się dla Polski coraz więk-
szym zagrożeniem.

Potężne czerwone 
uderzenie
14 maja 1920 wykorzystując zaangażo-
wanie większości sił polskich na Ukra-
inie, Armia Czerwona pod dowództwem 
Tuchaczewskiego rozpoczęła ofensywę 

Wanda Malczewska. To jej w Uroczystość Wniebowzięcia 
w 1872 r. Matka Najświętsza przekazuje następujące słowa: 

„Uroczystość dzisiejsza niedługo stanie się świętem naro-
dowym was, Polakow, bo w tym dniu odniesiecie świetne 
zwycięstwo nad wrogiem dążacym do waszej zagłady. To 
święto powinniście obchodzić ze szczególną okazałością”.

Naprzeciw atakujących 
hord bolszewickich ukazała 

się Najświętsza Maryja 
Panna (...). Interwencja 

Nieba zapowiedziana 
była błogosławionej 

Wandzie Malczewskiej.
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na Białorusi, powstrzymaną po bardzo 
ciężkich walkach przez polskie wojsko. 
Następnie zaczęła znów koncentrować 
w tym rejonie liczne oddziały i przygoto-
wywała się do ostatecznego natarcia. Tu-
chaczewski dysponował 800-tysięczną 
armią, przy czym 402 tysiące skierowano 
na front zachodni, a 355 tysięcy uzupeł-
niło armię frontu południowo-zachod-
mego w Galicji, w tym słynącą ze swej 
brutalności i okrucieństwa wobec lud-
ności cywilnej, I Armia Konną (Budion-
nego). Dysponował on zarówno dużą 
przewagą liczebną jak i w wyposażenia, 
dzięki wcześniejszemu przejęciu sprzę-
tu wojskowego zdobytego na „białoar-
mistach” Przed natarciem bolszewickie 
dowództwo zachęcało swoich żołnierzy:

Nr 1423 Smoleńsk, 2 lipca 1920 

Żołnierze Armii Czerwonej! Nadszedł 
czas rozrachunku. Armia Czerwone-

go Sztandaru oraz armia drapieżnego 
Białego Orła stanęły naprzeciw siebie 
przed bojem na śmierć i życie. Przez 

trupa Białej Polski prowadzi droga ku 
ogólnoświatowej pożodze. Na naszych 
bagnetach przyniesiemy szczęście i po-

kój masom pracującym. Na zachód!

Wybiła godzina natarcia. Na Wilno, 
Mińsk i Warszawę! Naprzód marsz!

Dowódca naczelny Frontu 
Zachodniego, Tuchaczewski; człon-
kowie Rewolucyjnej Rady Wojennej, 

Smilga, Unszlicht; szef sztabu, Szwarc.

Wielka ofensywa ruszyła 4 lipca. Bol-
szewicy w ciągu 2 tygodni zajęli Wilno 
oraz znaczna część Białorusi, a w tym: 
Mińsk, Grodno i Pińsk. Posuwali się bar-
dzo szybko naprzód, łamiąc polski opór 
i siejąc postrach w głębi kraju. W pierw-
szych tygodniach sierpnia 4 Armia Sier-
giejewa znajdowała się już w Działdowie 
– zaledwie sto pięćdziesiąt kilometrów 
od Gdańska. Oddziały te minęły już całe 
Prusy Wschodnie. Warszawa znajdowa-
ła się daleko z tyłu. Pozostałe armie Tu-
chaczewskiego również parły do przodu: 
trzy z nich zostały skierowane na północ 
od Wisły, a jedna na Warszawę. Na po-
łudniu Armia Jegorowa opanowała Ga-
licję Wschodnią i Budionny wyruszył na 
Lwów. Dotarcie do Niemiec wydawał 
się komunistom bardziej stosownym 
przedmiotem ich troski niż na pozór nie-
uchronna klęska Polski. 

Zagrożenia nie rozumiały natomiast 
państwa Ententy, które nie kwapiły się 
z pomocą naszemu narodowi, mimo 
iż broniliśmy również ich przed bez-
bożną, krwawą rewolucją. Anglia bar-
dzo wspierała walczącego na południu 
Rosji Denikina, natomiast wsparcie dla 
Polski było bardzo niechętne i nieznacz-
ne. Brytyjscy i niemieccy robotnicy za-
chęcani przez partie komunistyczne 
ich krajów blokowali dostawy broni dla 
Polaków. W Gdańsku od 15 lipca do 24 
sierpnia na skutek strajku dokerów port 
był zamkniety dla ładunków przezna-
czonych dla Polski. Jedynym państwem 
Ententy, które konsekwentnie wspiera-
ło nas wysyłaniem sprzętu wojskowego 
była Francja. Także Węgry okazały nam 

wielką pomoc – wysłali nam amunicję 
w takiej ilości, że zaryzykowali opróż-
nieniem wszystkich swych zasobów 
magazynowych – dotarła ona do Polski 
z opóźnieniem ze względu na blokadę, 
jaką zastosowali wobec nas Czesi. Sy-
tuacja stawała się bardzo poważna, kraj 
musiał walczyć w osamotnieniu a na ca-
łej linii trwał, często chaotyczny, odwrót 
oddziałów polskich. Armia Czerwona 
zbliżała się do przedmieść Warszawy, 
a po upadku stolicy wojna byłaby już 
przegrana. Cały korpus dyplomatyczny 
z nielicznymi wyjątkami uciekł z War-
szawy. Społeczeństwo stanęło wobec 
zagrożenia nie tylko rewolucji lecz tak-
że w ogóle istnienia państwa polskiego, 
które przecież dopiero co odzyskało wol-
ność po 123 latach. Nie było już odwrotu. 
Ludzie mobilizowali się – do armii zapisy-
wali się tłumnie ochotnicy, w kościołach, 
na placach i ulicach całej Polski, zano-
szone były modlitwy i prośby, odbywa-
ły się wciąż procesje z Najświętszym Sa-
kramentem i relikwiami świętych. Sama 
wojna była została zawierzona Bogu 
i Matce Najświętszej.

Przełom
19 lipca gen. Rozwadowski powrócił 
z misji zagranicznej i trzy dni później 
podjął obowiązki Szefa Sztabu General-
nego. Został powołany do przeprowa-
dzenia ostatniej obrony przed bolsze-
wikami. Uznano, że należy spróbować 
kontrataku. 6 sierpnia rano Piłsudski 
przyjął Rozwadowskiego i wspólnie 
opracowali szczegóły bitwy. Rozwa-
dowski, który wniósł do pracy Sztabu 
entuzjazm i wiarę w zwycięstwo, wska-
zał na znaczenie rzeki Wieprz, przedsta-
wił aż w trzech wariantach plan polskiej 
kontrofensywy, która sto kilometrów na 
południe od Warszawy, miała się oprzeć 
na rzece Wieprz. Piłsudski wybrał jeden 
z tych wariantów i podpisał do realizacji 
jako Naczelny Wódz. Pod komendą Roz-
wadowskiego Wojsko Polskie poddane 
zostało ogromnemu przegrupowaniu. 
Jednostki piechoty polskiej pokonywa-
ły, pomimo naporu wroga, kilkadziesiąt 
kilometrów na dobę w celu zajęcia do-
godnych pozycji do ataku. Osłabiono 
garnizon warszawski celem wzmocnie-
nia kontruderzenia, które miało zostać 
przeprowadzone na północy przez V Ar-
mię gen. Władysława Sikorskiego znad 
Wkry, a znad Wieprza, 100 km na połu-
dnie od Warszawy, przez IV Armię gen. 
Rydza-Śmigłego dowodzoną osobiście 

Obraz Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą”.
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przez Piłsudskiego. 12 sierpnia Józef 
Piłsudski udał się do Kwatery Głównej 
w Puławach, gdzie złożył na ręce pre-
miera Witosa pisemną dymisję z funkcji 
Naczelnika Państwa i Naczelnego Wo-
dza, prawdopodobnie po to by, w sy-
tuacji klęski i ewentualnych pertraktacji 
z bolszewikami, nie wiązać rąk rządowi. 
Premier nie upublicznił tego wydarzenia 
by uniknąć paniki. Swoją dymisję Piłsud-
ski odebrał ledwie 6 dni później, gdy już 
definitywnie rozstrzygnął się los bitwy. 

15 i 16 sierpnia przypadł moment kulmi-
nacyjny Bitwy Warszawskiej. Armia Czer-
wona dotarła do linii obronnych pod Ra-
dzyminem. Po ciężkich walkach (także na 
bagnety) zdobywa go, by chwilę później 
znów utracić. V Armia Sikorskiego toczy-
ła niezwykle ciężkie i krwawe boje na 
północnym Mazowszu wiążąc olbrzymie 
siły wojsk bolszewickich 

Nie czekając na rozstrzygnięcie obro-
ny stolicy Wojsko Polskie przechodzi do 
kontrofensywy, ruszają na północ od 
Warszawy znad Wkry V Armia gen. Si-
korskiego a na południu znad Wieprza, 
dowodzona przez Piłsudskiego Armia 
gen Rydza-Śmigłego. Armie te, szcze-
gólnie na południu w starciu z Grupą 
Mozyrską nie napotykając większego 
oporu, zachodziły tyły Tuchaczewskie-
go. Ich osłabienie to największy błąd 
dowództwa wojsk bolszewickich. Luka 
w ich szeregach wynikła z powodu kon-
fliktu dowództwa Armii Czerwonej. Ata-
kujący Warszawę Tuchaczewski nie mógł 
wyegzekwować od frontu południowe-
go przysłania spod Lwowa konnej ar-
mii Budionnego. Frontem tym dowodził 

Aleksandr Jegorow, komisarzem poli-
tycznym był Józef Stalin, nie chcieli oni 
odstąpić spod Lwowa, licząc na wielkie 
łupy i rozwój kariery. Gdy później rozkaz 
wykonano i ruszono na Warszawę było 
już za późno. Armia Czerwona ponio-
sła klęskę i była zmuszona do szybkie-
go i definitywnego wycofania się spod 
Warszawy. Nastąpił paniczny odwrót 
na całej linii frontu. Jednym z sukcesów 
decydującym o polskim zwycięstwie 
było odważne zdobycie bolszewickiej 
radiostacji, znajomość sowieckich szy-
frów, które zostały rozpracowane przez 
genialnych polskich kryptologów oraz 
najważniejsze wydarzenie, które wią-
zało się z nadprzyrodzoną interwencją 
Nieba – naprzeciw atakujących hord 
bolszewickich ukazała się Najświętsza 
Maryja Panna, która jako Królowa Polski 
wzięła w obronę młode polskie państwo. 
O tym cudzie, ukazania się Królowej Pol-
ski i panice jaką Bogurodzica wywołała 
w atakujących szeregach, zaświadczali 
później licznie wzięci do niewoli żołnie-
rze Armii Czerwonej. Ta interwencja Nie-
ba zapowiedziana była błogosławionej 
Wandzie Malczewskiej jeszcze w czasie 
niewoli zaborów na długo przed samą 
Bitwą Warszawską a objawiający się jej 
Chrystus wyznaczył datę 15.08, w świę-
to Jego Matki, jako dzień ocalenia Polski.

Konsekwencje zwycięstwa
Bitwa Warszawska nie rozstrzygała jesz-
cze zupełnie o wygranej wojnie. Doda-
ła jednak otuchy i odwagi walczącym 
polskim żołnierzom, co pomogło w dal-
szych zwycięstwach. O wygranej woj-
nie zadecydowało: zapędzenie sowiec-
kich żołnierzy frontu połnocnego do 

Prus gdzie zostali internowani (koniec 
sierpnia 1920), rozgromienie Konarmii 
Budionnego pod Komarowem (31 sierp-
nia 1920), wygrana nad Niemnem (20-26 
września 1920). Wedle ustaleń pokoju 
Ryskiego z marca 1921 Polska odzyskała 
część dawnych Kresów Rzeczypospolitej. 
Lenin natomiast zniechęcony porażkami 
na froncie z Polską, zagrożony upadkiem 
bolszewizmu w Rosji zaczął skupiać się 
na polityce wewnętrznej, czego efektem 
było taktyczne odchodzenie od komuni-
zmu wojennego na rzecz NEP-u.

Do dziś wśród historyków kontrowersje 
wzbudzała sprawa autorstwa polskiego 
zwycięstwa. Cały splendor spadł przede 
wszystkim na Piłsudskiego, choć nie-
słusznie. Bagatelizowano lub pomijano 
złożenie przez niego dymisji, z drugiej 
strony próbowano całkowicie pozba-
wić go tytułu do chwały oskarżając go 
o ucieczkę tuż przed decydującym mo-
mentem. Umniejszano wkład Tadeusza 
Rozwadowskiego w stworzenie udanej 
strategii, choć wspomnienia Rozwadow-
skiego z tamtego okresu są przekonują-
ce. W późniejszych latach Rozwadowski 
był więziony, a następnie otruty naj-
prawdopodobniej przez ludzi Piłsudskie-
go, lecz nie wiadomo czy za jego wiedzą. 

Cud 
Warszawski gazeta codzienna – „Rzecz-
pospolita” pierwsza rzuciła hasło, które-
mu pisana była długa i sławetna kariera: 
„Cud nad Wisłą”. Hasło to rozbrzmiewa-
ło ze wszystkich ambon; dawało wy-
raz wiary każdego pobożnego katolika, 
że ziemia polska została ocalona przed 
czerwoną nawałą mocą Bożą. Patrząc 
na klęskę Tuchaczewskiego złożył się na 
nią cały szereg ważnych czynników: pro-
blemy z łącznością radiową, problemy 
z dostawą zaopatrzenia, utrata kontaktu 
z walczącą na północy Armią Gaja, brak 
porozumienia z Budionnym, konflikt 
z Jegorowem i Stalinem, wykorzystanie 
przez Polaków luki na froncie, bezład-
ny odwrót. Rzeczywiście cudem należy 
nazwać to, że dopiero co odrodzona po 
123 latach niewoli Polska wygrała wojnę 
z Rosją i to samodzielnie. Trudno przy-
jąć te wszystkie problemy i wydarzenia 
za zwykły zbieg okoliczności wiodący 
ku porażce bolszewickiej Rosji, trzeba 
je wziąć za interwencję Bożą, wysłucha-
niem wołania naszego narodu i wsta-
wiennictwo Królowej Polski.

Paweł Zagrajek

Rosyjscy jeńcy w drodze między Radzyminem a Warszawą.
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D ziś wydarzenia tamtych dni są róż-
nie interpretowane, ale nie ma chy-

ba nikogo, kto zaprzeczyłby, że w hi-
storii Polski były to ważne wydarzenie. 
Z jakiego powodu? Myślę że nie tylko 
ze względu na fakt zaangażowania się 
w protesty ogromnej części społeczeń-
stwa, ale również ze względu na ideowe 
źródła sierpniowego zrywu, które na-
wet jeśli nie były „pierwszą przyczyną” 
to z pewnością ujawniły się w symboli-
ce i retoryce wystąpień organizatorów 
strajków. Dziennikarze zachodni byli 
niezwykle zdziwieni, że robotnicy wy-
wiesili na bramie stoczni emblematy re-
ligijne (portrety Matki Bożej i Papieża). 
Spodziewali się raczej symboliki nowej 
lewicy, marksistowskich miazmatów, 
tymczasem zobaczyli na terenie fabryk 
katolickich kapłanów, improwizowane 
konfesjonały, Msze święte i tłumy przy-
stępujące do spowiedzi i komunii świę-
tej. Niemała część uczestników strajków 
jednała się z Bogiem po wielu latach, 
uświadamiano sobie znaczenie wolno-
ści, zaczęto odkrywać sens krzyża. Na 
transparentach znajdowały się cytaty 
z Pisma Św. (Poznajcie Prawdę, a Praw-
da was wyzwoli), a pomnik stoczniow-
ców poległych w grudniu 1970 r. przyjął 

formę krzyża. Warto też przypomnieć, 
że w treści trzeciego z dwudziestu je-
den postulatów znalazło się żądanie 
Mszy św. transmitowanej przez radio. To 
mogło zadziwiać nie tylko zachodnich 
dziennikarzy oglądających w swoich 
krajach kościoły przerabiane na dysko-
teki. Niemniej zdziwieni musieli być tzw. 
doradcy solidarności, Geremek, Michnik, 
Kuroń etc., marzący raczej o reformie 
socjalizmu o związku zawodowym „bez 
Matki Boskiej w klapie”. 

Czy już wtedy można było dostrzec 
rozłam? Z punktu widzenia dzisiejszej 
wiedzy pewnie tak, wówczas niesieni 
falą euforii myśleliśmy, że jednak będzie 
po naszemu. Z przymrużeniem oka pa-
trzyliśmy na solidarnościowe ulotki „so-
cjalizm tak, wypaczenia nie” uznając te 
słowa za posunięcie taktyczne, wszak 
większość z nas marzyła o niepodległo-
ści, o Polsce bez komunistów i sowiec-
kiej armii. Niewielu z nas miało wówczas 
świadomość jaką rolę pełnili doradcy so-
lidarności. Jak zwykle w „dobrej wierze” 
brodaci panowie przekonywali komitet 
strajkowy, aby nie kwestionować prze-
wodniej roli partii, że rejestracja nieza-
leżnego od partii związku zawodowego 

to postulat nierealny. Niewielu też zna-
ło przeszłość przywódcy robotniczego, 
który pod znaczkiem z wizerunkiem Ma-
ryi ukrywał piętno hańby. Pragnęliśmy 
wolności, cieszyliśmy się nią, czuliśmy, 
że Polska się budzi ze snu.

Niezwykła była wówczas rola Kościo-
ła. Stał się on rzeczywistą przestrzenią 
wolności, wokół niego gromadzili się 
twórcy kultury czując, że tylko tu mogą 
mówić prawdę (kto chciał to z tej szan-
sy korzystał) zaczęły powstawać dusz-
pasterstwa poszczególnych środowisk 
zawodowych, na pielgrzymkach do Czę-
stochowy opozycjoniści komentowa-
li aktualną rzeczywistość, zapoznawali 
z prawdziwą historią Polski. Nawet Ku-
roń, Geremek i Michnik, nie chcąc znaleźć 
się na marginesie przemian pojawiali się 
w Kościele i zdawało się, że zaczynają ro-
zumieć, że Polska jest katolicka, albo nie 
ma jej wcale, że ludzie nie pragną „budo-
wać swoich komitetów”, tylko chcą zrzu-
cić z siebie garb komunizmu.

Niestety była to tylko „mądrość 
etapu”. Już podczas zjazdu solidarno-
ści starano się nie dopuścić do sytuacji, 
aby władzę w związku przejęli ludzie ze 

„Wierzę bowiem w sierpień 80” brzmiały słowa jednej z ballad śpiewanych podczas 
„Festiwalu piosenki prawdziwej” w roku 1981. W sierpień 80, czyli w co? Warto się 
nad tym zastanowić w przededniu kolejnej rocznicy społecznego protestu sprzed 
trzydziestu dwóch lat.

Co się stało z ideałami sierpnia?
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Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Maryjo, Królowo Polski, pomóż tej ziemi! 

Z Maryją, Królową Polski, 
módlmy się

o Polskę wierną Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii, 

o wypełnienie 
Jasnogórskich Ślubów 

Narodu!

„Jedyna broń, której używając Polska 
odniesie zwycięstwo, to Różaniec”

– August kard. Hlond

„»Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to 
zwycięstwo Matki Najświętszej«”

– Stefan kard. Wyszyński

www.KrucjataRozancowaZaOjczyzne.pl sekretariat@KrucjataRozancowaZaOjczyzne.pl

Krucjata Różańcowa 
za Ojczyznę – Sekretariat

skrytka pocztowa nr 6
96-515 Teresin

tel.: 532 998 998, faks.: 22 376 27 35

Jasnogórska
Rodzina Różańcowa
o. A. Kordeckiego 2
42-255 Częstochowa

tel.: 34 377 77 77, faks.: 34 377 72 00

środowiska Andrzeja Gwiazdy i Anny Wa-
lentynowicz. Nie sądzę, aby chodziło tu 
wyłącznie o ambicje Wałęsy. Ten był tyl-
ko wykonawcą decyzji podejmowanych 
przez „starszych i mądrzejszych”. Chodzi-
ło raczej o wyeliminowanie radykalnych 
antykomunistów. Na radykałów kreowa-
no wówczas Michnika i Kuronia, którym 
idee niepodległości, tradycje Armii Kra-
jowej i walko z komunizmem były raczej 
odległe. Tak uformował się „układ” sta-
nowiący fundament szarej III RP. 

Stan wojenny, internowania, służy-
ły nie tylko rozbiciu wielkiego zry-
wu społecznego. W obozach interno-
wania selekcjonowano również nowe 
elity. „Ekstrema” wyjeżdżała za grani-
cę, otrzymując paszport w jedną stro-
nę lub gromadziła się wokół Kościoła, 
nowe elity solidarności dbały, aby pro-
testy społeczne nie zagroziły tzw. spo-
łecznej równowadze. Pamiętam jak na 
jednym ze spotkań w KUL Bronisław 
Geremek przekonywał studentów, aby 
nie naciskać na partię i brać tylko to co 
partia chce nam dać, bo nie mamy sił, 

żeby partię pokonać. Msze za Ojczyznę, 
których sens należy docenić, stawały 
się formą zastępczą aktywności nie-
podległościowej, a muzeum archidie-
cezjalne stało się miejscem, w którym 
pozycję autorytetów wyrabiały sobie 
postacie zaangażowane dziś w budowę 
świata postępu (Krystyna Janda, Daniel 
Olbrychski etc). Mieliśmy oczy, a nie wi-
dzieliśmy, mieliśmy uszy a nie słyszeli-
śmy. Kubłem zimnej wody był okrągły 
stół. Większość dzisiejszych niepodle-
głościowców zrozumiała, że dokonuje 
się wielki przekręt. Prof. Chudy prze-
strzegał wówczas „elity” solidarności, 
że siadając do negocjacji będą musia-
ły coś zaoferować. Władza ma fabryki, 
policję, wojsko, a „Solidarność” jedy-
nie czyste sumienie, co nam jednak zo-
stanie gdy oddamy naszą niewinność? 
pytał retorycznie. Głos ten jednak zgi-
nął w zgiełku rozmów prowadzonych 
w stolikach i podstolikach okrągłe-
go stołu. W Magdalence dzielono się 
władzą przy zimnej wódce i gorących 
zakąskach. Tak to narodziła się „nie-
podległość”. W „niepodległej” III  RP 

prezydentem został Wojciech Jaruzel-
ski, ministrem spraw wewnętrznych 
gen Czesław Kiszczak, a szefem MON 
gen Florian Siwicki (wszyscy trzej człon-
kowie WRON), zakłady pracy banki in-
tratne posady zawłaszczyli ludzie daw-
nego systemu. Adam Michnik nie musiał 
już ukrywać przyjaźnie z Jerzym Urba-
nem, a wspomniani wyżej generałowie 
awansowali do pozycji „ludzi honoru”. 
Wkrótce na murach pojawiły się napisy 
‘komuno wróć”, w sklepach „szynka jak 
za Gierka”, a młodzi wykształceni z wiel-
kich miast wybrali do parlamentu sek-
sualnych dewiantów. Niepodległość jak 
przed laty stała sie marzeniem garstki 
sprawiedliwych. 

Dziś kiedy patrzymy na zrujnowaną 
Ojczyznę trudno uwierzyć, że współ-
czesne elity polityczne mogą nas prze-
prowadzić przez wzburzone, czerwone 
morze. Wpatrujemy się więc w oblicze 
Jasnogórskiej Pani, wierząc, że tak jak 
niegdyś wyrwie nas ona z odmętów 
potopu.

Andrzej Kołakowski
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Maryjo, Królowo Polski, pomóż tej ziemi!
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę.

Nie tworzymy żadnych nowych struktur, działamy na za-
sadach zachęcenia do podjęcia tej intencji przez wszystkie 
istniejące już grupy modlitewne i struktury Kościoła.

Sekretariat Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę

intencja modlitewna:

Z Maryją, Królową Polski, 
módlmy się o Polskę 

wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, 
o wypełnienie 

Jasnogórskich Ślubów Narodu!

Imię i nazwisko, data przystąpienia do Krucjaty

Intencja może być odmawiana osobno lub może 
być dodawana do innych dotychczasowych intencji 
odmawianych przez nas na Różańcu, przynajmniej 
jedna dziesiątka dziennie.



Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Maryjo, Królowo Polski, pomóż tej ziemi! 

Z Maryją, Królową Polski, 
módlmy się

o Polskę wierną Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii, 

o wypełnienie 
Jasnogórskich Ślubów 

Narodu!

„Jedyna broń, której używając Polska 
odniesie zwycięstwo, to Różaniec”

– August kard. Hlond

„»Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to 
zwycięstwo Matki Najświętszej«”

– Stefan kard. Wyszyński

www.KrucjataRozancowaZaOjczyzne.pl sekretariat@KrucjataRozancowaZaOjczyzne.pl

Krucjata Różańcowa 
za Ojczyznę – Sekretariat

skrytka pocztowa nr 6
96-515 Teresin

tel.: 532 998 998, faks.: 22 376 27 35

Jasnogórska
Rodzina Różańcowa
o. A. Kordeckiego 2
42-255 Częstochowa

tel.: 34 377 77 77, faks.: 34 377 72 00

Różaniec z chleba  
świadectwem modlitwy zwycięskiej

O to relikwia po mojej matce – róża-
niec z chleba – ulepiony na osno-

wie nitki wyplecionej z więziennego 
koca. Krystyna Kozłowska (wówczas 
Chętnik) – harcerka Szarych Szeregów, 
późniejszy porucznik Narodowej Or-
ganizacji Wojskowej (NOW) – „Cy-
ganka” – zrobiła go w więzieniu 
NKWD w Łomży w dniu Zielo-
nych Świątek – 27 maja 1941 r. 
– o czym świadczy wygrawero-
wana na rewersie krzyżyka data. 

Różaniec z chleba więziennego, na 
którym modliła się matka, przedkładam 
Krucjacie Różańcowej za Ojczyznę jako 
świadectwo modlitwy zwycięskiej. Otóż 
młoda, aresztowana w wieku 18 lat pa-
nienka, przez 17 miesięcy posługiwała 
się orężem modlitwy różańcowej zwy-
cięskiej – ze skutkiem zdumiewająco 
zwycięskim, bowiem wolność odzyskała 
w przeddzień zesłania – wraz z całą ro-
dziną – które miało nastąpić na okrutną 

ziemię do łagrów. O dacie zesłania do-
wiedziała się rodzina Chętników z prze-
cieku informacji, pochodzącej od lokal-
nego komunisty i spakowana oczekiwała 
wywózki. Ucieczka w grę nie wchodziła 
– zakładnikiem było ich dziecko... 

I oto 22 czerwca 1941 r. na od-
głos kanonady wybuchów 
z linii frontu (rozpoczęcie 
wojny niemiecko-sowiec-

kiej),  NKWDziści uciekają 
w popłochu z łomżyńskiego 

więzienia. Sytuację wykorzystują 
więźniowie do ucieczki, rozbijając ława-
mi drzwi swoich cel. W tym czasie So-
wieci – zorientowawszy się, że linia fron-
tu jest dalej niż im się wydawało, wracają 
i strzelają do uciekających pośród łanów 
zbóż Polaków. Matka – młoda wówczas 
panienka – czołga się pośród żytnich 
kłosów, unosząc w dziewczęcej garstce 
skarb co ocalił jej życie.

Wojciech Kozłowski
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Zapałkami określono skalę wielkości
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M arsz rozpoczął się po Mszy Świę-
tej sprawowanej w intencji Krucja-

ty: Z Maryją, Królową Polski, módlmy się 
o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewange-
lii i o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów 
Narodu. Msza z tą intencją jest sprawowa-
na w Warszawie w każdą drugą niedzielę 
miesiąca, o godzinie 18:00, w kościele oo. 
Paulinów przy ulicy Długiej.

Stamtąd też po zakończeniu Eucha-
rystii wyruszył marsz. Miał on charakter 
pokutny, gdyż jest jej ogromna potrze-
ba: wzywała do niej Matka Boża w Fati-
mie, co zostało przez wielu zapomnia-
ne, a tylko dzięki pokucie i nawróceniu 
dokona się duchowe odrodzenie naszej 
Ojczyzny.

Na czele szedł krzyż, a obok niego 
wizerunek Matki Boskiej Jasnogórskiej, 
Królowej Polski oraz relikwie św. Maksy-
miliana Kolbego. Za nimi niesiono trans-
parent Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.  
Wśród uczestników było wiele rodzin 
z dziećmi, osób młodych oraz starszych. 
Modlono się różańcem, a rozważania 
oparte były na nauczaniu Sługi Bożego, 
prymasa Augusta Hlonda:

Odchylenia od zasad moralnych wypa-
czają zmysł chrześcijański. Z tym obcią-

żeniem Polska nie może się duchowo 
podźwignąć. Z gorączki zmysłowości, 

z jadu nienawiści, z żądzy zemsty i krwa-
wych porachunków, z niesprawiedli-

wości i krzywdy nie będzie zgody i bło-
gosławieństwa w kraju. Trzeba nam 
się odrodzić w pokucie. Należy naro-
dowi przywrócić sumienie katolickie.

Poszczególne „dziesiątki” przepla-
tane były pieśniami patriotycznymi 
i Maryjnymi.

Marsz wyruszył spod kościoła oo. 
Paulinów, przeszedł przez Barbakan 
i przez Rynek Starego Miasta. Dalej, na 
ulicy Świętojańskiej, stając przed kate-
drą, upamiętniono gromkim śpiewem 
pieśni „My chcemy Boga”  spoczywają-
cych w niej wielkich Prymasów Polski. 
Następnie marsz przeszedł przez plac 
Zamkowy i Krakowskim Przedmieściem, 
aż do pomnika Sługi Bożego Stefana 
Wyszyńskiego. Jego uczestnicy zatrzy-
mywali się przed każdym mijanym ko-
ściołem, by oddać cześć Najświętszemu 

Sakramentowi. Zatrzymano się także 
przed Pałacem Prezydenckim, by wspo-
mnieć Krzyż „smoleński”.

Przy pomniku Sługi Bożego Ste-
fana kardynała Wyszyńskiego ks. 
Łukasz Kadziński poprowadził Lita-
nię Narodu Polskiego i wygłosił sło-
wo umocnienia. Zachęcał do pokuty 
i walki modlitewnej o Polskę, a szcze-
gólnie o Warszawę. Następnie prosił 
o beatyfikację Prymasa Tysiąclecia i po-
błogosławił zebranych. Marsz zakoń-
czył się wspólnym odśpiewaniem Apelu 
Jasnogórskiego. 

W Warszawie i w innych miejscowo-
ściach w całej Polsce uczestnicy Krucjaty 
organizują Pokutne Marsze Różańcowe. 
Warszawski marsz będzie odbywał się co 
miesiąc, począwszy od września. Ma on 
obudzić sumienia Polaków i przypomi-
nać o konieczności podjęcia pokuty za 
grzechy Narodu.

Serdecznie zapraszamy! Nie bądź-
my obojętni na losy Narodu, lecz walcz-
my o naszą Ojczyznę pokutą i modlitwą 
 różańcową! 
 Marcin Perłowski

8 lipca ulicammi Warszawy przeszedł Pokutny Marsz Różańcowy organizowany przez 
Krucjatę Różańcową za Ojczyznę.

Pokutny Marsz Różańcowy ulicami Warszawy
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P o zakończeniu Apelu Jasnogórskie-
go miejsca w bazylice zostały szyb-

ko zajęte przez przybyłych na czuwanie. 
Ze swoimi parafianami przyjechali ks. Jan 
Spólny z parafii Trójcy Świętej w Gończy-
cach oraz ks. Dariusz Chowaniec z para-
fii Narodzenia NMP w Jeżowem, Obec-
na była także grupa około czterdziestu 
osób z warszawskiej parafii św. Stanisła-
wa Kostki, miejsca pochówku błogosła-
wionego księdza Jerzego Popiełuszki. 
Zebranych powitał ks. Łukasz Kadziński 
i wystawił Najświętszy Sakrament.

Wspólną modlitwę rozpoczął biskup 
Paweł Socha, biskup senior diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej. We wstę-
pie ksiądz biskup wyraził swoją radość 
z obecności na czuwaniu oraz z powsta-
nia i rozwoju inicjatywy Krucjaty Różań-
cowej za Ojczyznę.

Na zakończenie każdej „dziesiątki” Ró-
żańca Świętego przyzywano wstawien-
nictwa św. Andrzeja Boboli, którego reli-
kwie zostały specjalnie przywiezione na 
czuwanie przez jednego z uczestników. 
Po zakończeniu tajemnic radosnych, 
prowadzonych przez księdza biskupa 
i ks. Łukasza Kadzińskiego, konferencję 
wygłosił o. Ignacy Kosmana OFMConv. 
Doktor teologii i wykładowca homile-
tyki we franciszkańskim seminarium du-
chownym przedstawił zgromadzonym 

pojęcie Ojczyzny według świętego Mak-
symiliana Kolbego.

Swoją prelekcję rozpoczął od stwierdze-
nia, że patriotyzm wywodzi się z Ewan-
gelii: człowiek jest przede wszystkim oby-
watelem Ojczyzny niebieskiej, pierwszą 
Ojczyzną człowieka jest raj, patriotyzm 
zaś to tęsknota za utraconym rajem.  — 
Uczymy się kochać Polskę, aby pokochać 
Królestwo niebieskie — mówił o. Kosma-
na. Miłość ojca Kolbego do Ojczyzny 
ukształtowali rodzice, zwłaszcza ojciec, 
aktywny członek organizacji patriotycz-
nych. Stopień przejęcia się losami Polski 
młodego Rajmunda Kolbe był tak ogrom-
ny, że koledzy uważali go za przewrażli-
wionego na tym punkcie, a on sam dłu-
go zastanawiał się czy wstąpić do zakonu 
czy do formujących się jednostek Piłsud-
skiego. Po odzyskaniu niepodległości 
święty Maksymilian widział zagrożenie 
dla Ojczyzny w masonerii, organizacjach 
komunistycznych, lecz przede wszyst-
kim w polskich wadach narodowych: 
rozpuście, bezwstydzie i pijaństwie. Cie-
kawe, że o. Kolbe mocno łączył patrio-
tyzm z troską o sytuację ekonomiczną 
kraju, dlatego mocno potępiał też brak 
uczciwości. Odpowiedzią na zło była dla 
św. Maksymiliana Niepokalana: jej pod-
dane mają być urzędy, szkoły, Ona musi 
być obecna w głosowaniach i wszelkich 
decyzjach. Często o. Kolbego oskarżano 

o nacjonalizm, tymczasem Kościół zawsze 
stał w pierwszym szeregu patriotów. Dla-
tego też o. Kosmana kończąc konferencję 
postawił pytanie: — Czy niewierzący może 
być patriotą? Trudno odpowiedzieć na to 
pytanie, lecz franciszkanin podsumował: 
Ostatnie zdanie należy do historii. Jednakże 
bez perspektywy wiary o wiele trudniej jest 
być patriotą!

Po zakończeniu konferencji rozpoczęła 
się Msza Święta, której po raz czwarty 
z rzędu przewodniczył ks. abp Andrzej 
Dzięga. Pełen tekst homilii ks. abpa 
można znaleźć na kolejnych stronach 
niniejszego Biuletynu Informacyjnego. 
Współkoncelebransami byli bp Socha, 
definitor zakonu paulinów o. Zachariasz 
Jabłoński, o. Ignacy Kosmana oraz księża: 
Stanisław Małkowski, Łukasz Kadziński, 
Jacek Gomulski, Dariusz Chowaniec, Bo-
lesław Kielan, Jan Spólny i Henryk Och.

Po zakończeniu Mszy Świętej zebrani 
odmówili pozostałe trzy części Różańca 
Świętego, które poprowadzili ks. Jacek 
Gomulski, ks. Stanisław Małkowski oraz 
ks. Bolesław Kielan. Jak zwykle przepla-
tane były one pieśniami wykonywanymi 
przez członków Chóru Krucjaty Różań-
cowej za Ojczyznę. Na zakończenie ks. 
Małkowski pobłogosławił pielgrzymów 
Najświętszym Sakramentem.
 Marcin Perłowski

Rośnie liczba przybywających na czuwania Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę – i to nie 
tylko świeckich, ale również biskupów i duchownych.

Dwóch biskupów  
na VII czuwaniu  
na Jasnej Górze!
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Zwiastowanie NMP
Prymas Tysiąclecia nauczał – „Najwięk-
szym brakiem apostoła jest lęk. Bo budzi 
nieufność do potęgi Mistrza, ściska serce 
i kurczy gardło”.

Wobec nadchodzącej pełni czasów 
Bóg posyła Archanioła, aby zaprosił mło-
dą dziewczynę z małej mieściny na krań-
cach ówczesnego świata, do szczególnej 
współpracy. Poprzez Jej decyzję może 
On zbawić ludzi wszystkich wieków. 

Wobec upadku Ojczyzny i nasilają-
cej się pogardy kierowanej do tego, co 
święte i wartościowe, Bóg posyła do na-
szych serc pragnienie potężnej modli-
twy. Zaprasza każdego z nas do walki 
serc i dusz. To zaproszenie może budzić 
w nas obawę, a nawet strach, wiemy bo-
wiem, że taka walka nie każdemu się po-
doba. Stawką jest jednak chrześcijańska 
przyszłość narodu.

Panie Jezu Chryste, ukryty w Naj-
świętszym Sakramencie! Oddal z na-
szych serc lęk przed niezadowoleniem 
innych ludzi. Daj, abyśmy dostrzegli ła-
skę, jaką już teraz nas obdarzasz – łaskę 
wspólnoty serc, łaskę obecności i wspar-
cia apostolskich następców, łaskę poru-
szenia sumień, łaskę ponad 100 200 osób 
walczących pod sztandarem Krucjaty, 
wreszcie – łaskę modlitwy tu, na Jasnej 
Górze. Niech świadomość Twoich darów, 
przysłoni lęk i obawy!

Nawiedzenie św. Elżbiety
W Encyklice Quas Primas, papież Pius 
XI tak nauczał: „Jeżeliby kiedy ludzie 
prywatnie i publicznie uznali nad sobą 
władzę królewską Chrystusa, wówczas 
spłynęłyby na całe społeczeństwo nie-
słychane dobrodziejstwa, jak należyta 
wolność, jak porządek i uspokojenie, jak 
zgoda i pokój”.

To prawda, że Pan Bóg nie zajmuje 
się polityką. Ale jest również prawdą, 
że  to On ma moc strącić władców z tro-
nu, a wywyższyć prawdziwie pokornych. 
I czyni tak, niezależnie od tego, do kogo 
te słowa mogą się odnosić. 

Maryja wyśpiewując swój hymn 
uwielbienia i radości odsłania ukryte 
a jednocześnie prawdziwe mechanizmy 
dziejów, także politycznych. W świetle 
Jej słów widzimy wyraźnie, że jedynym 
władcą (nie tylko nieba, ale i ziemi) jest 
Bóg. Są Mu jednak potrzebni pokorni, 
którzy będą mogli stać się narzędziem 

w bożych zamierzeniach. Nie – narzę-
dziem bezwolnym, ale czynnym, pełnym 
pasji, troski o innych, woli walki o dobro.

Panie Jezu Chryste, któremu Ojciec 
powierzył wszelką władzę na niebie 
i na ziemi! Obdarz nas duchem pokory, 
to znaczy uznania Twej jedynej władzy 
w naszym osobistym życiu, ale także 
i w życiu społecznym. Daj, abyśmy (sami 
radośnie podporządkowując się mocy 
Ewangelii) głosili innym, jak wielkim da-
rem jest uznanie Twego panowania.

Narodzenie Pana Jezusa
Przychodząc na ten świat Syn Boży przy-
niósł dar mocy – łaskę niezbędną do 
tego, aby jego uczniowie mogli realizo-
wać w swoim życiu wezwania Ewangelii.

Często wydaje się nam, że jesteśmy 
owej mocy pozbawieni, całkiem jak gdy-
by panująca w nas i wokół nas ciemność 
była mocniejsza od światłości Chrystusa. 
Mamy wrażenie, że ciemność jest silniej-
sza, że zło triumfuje. Popadamy wów-
czas w rozpacz, załamanie, zamykając 
się w sobie i we własnym, bezpiecznym 
świecie. Ilu jest takich ludzi w Polsce, 
którzy – umiejąc odróżnić dobro od zła, 
i wiedząc, co jest potrzebne temu naro-
dowi – ukąszeni przez węża rozpaczy 
i beznadziei nie potrafią wyzwolić w so-
bie ducha walki? Ilu jest takich, którzy 
poddawszy się, milcząco zgadzają się 
na bezbożnictwo, bylejakość i duchową 
śmierć przyszłych pokoleń?

Chryste, Wcielone Słowo Ojca, obec-
ny przed nami! Wyzwól nas z beznadziei 
i rozpaczy! Daj moc wolnych synów i có-
rek Boga! 

Ofiarowanie Pana Jezusa 
w świątyni
Będą się nam sprzeciwiać. Będą nami 
gardzić. Będą nas nawet nienawidzić.
Nie dlatego, że jesteśmy nieskalani i świę-
ci, ale dlatego, że chcemy iść za prawdą, 
za wolnością, za godnością ucznia Pań-
skiego. Synowi Maryi sprzeciwiają się od 
dwóch tysięcy lat. 

Nie bójmy się być znakiem sprze-
ciwu. Nie bójmy się pogardy i spycha-
nia nas na margines – w miejscu pra-
cy, rodzinie, pośród znajomych, a nade 
wszystko w życiu społecznym i politycz-
nym. Nie może uczeń być ponad swego 
mistrza. Jeśli Jego prześladowali, to i nas 
będą. Z całych sił walczmy o należne 

nam miejsce w społeczeństwie, do któ-
rego posłał nas Pan. Mamy prawo ukazy-
wać braciom i siostrom w tym narodzie 
drogę Ewangelii. Mamy prawo domagać 
się stanowienia praw opartych o jej za-
sady. Mamy prawo publicznie wyznawać 
i manifestować naszą wiarę.

I nie lękajmy się cierpienia, jakie prze-
niknie nasze serca, bo Pan wyprowadzi 
z niego dobro. 

Odnalezienie Pana Jezusa 
w świątyni
Jak trudno czasami odnaleźć Chrystu-
sa! Jak trudno czasami odnaleźć nawet 
w świątyni, choć wydawałoby się, że tam 
winno to być najłatwiejsze! 

Tak bardzo współczesne świątynie 
przypominają przeróżne świeckie bu-
dynki, czy hale, w których z trudem od-
najdujemy czerwone światełko świad-
czące o obecności żywego Boga. Ciężko 
też dzisiaj znaleźć taką świątynię, gdzie 
można będzie usiąść i przysłuchiwać się 
mądrym nauczycielom, uczącym życia 
wiarą. Gdzie ktoś wytłumaczy nam za-
sady rządzące światem, ludzką duszą 
i umysłem, czy przybliży do tajemnicy 
Serca Bożego.

A potem dziwimy się, że ginie w nas 
świadomość obecności Pana, że młode 
pokolenie gubi radość przeżywania litur-
gii, że publicznie podważa się prawo pa-
sterzy do kształtowania sumień narodu, 
każąc im zająć się dobroczynnością.

Chryste, obecny pośród nas w Naj-
świętszym Sakramencie Ołtarza! Wzbu-
dzaj kapłanów i biskupów podług Twego 
serca, zasłuchanego w odwieczny śpiew 
Oblubienicy! Pobudzaj serca i umysły 
pasterzy, aby Twoje świątynie stawały 
się miejscem, w którym każdy odnajdzie 
Ciebie, odda Tobie chwałę, oraz napełni 
się zbawienną mądrością!

Rozważania różańcowe – tajemnice radosne

kard. Stefan Wyszyński Pius XI
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U stóp Maryi jesteśmy. A gdy u Jej 
stóp się człowiek znajduje, łatwo 

może odbudować swoją godność i odzy-
skać całe swoje człowieczeństwo. Te sło-
wa Ewangelii Świętej, które przed chwi-
lą zabrzmiały, to szczególne uznanie dla 
Matki Chrystusowej, spontanicznie wy-
śpiewane, wykrzyczane. „Błogosławione 
Łono, które Cię nosiło i piersi, które ssa-
łeś” - to jest wielki podziw dla Tej, która 
stała jako Matka, przy Bożym Synu, przy 
Synu Człowieczym, przy Mesjaszu, przy 
Zbawicielu. Przy tej Matce, każdy może 
stać się na nowo synem człowieczym 
i na nowo dzieckiem Boga, jeżeli tylko 
jak powiedział Chrystus, będzie słuchał 
i rozważał Słowo Boże. Będzie żył, oddy-
chał i sycił się Bożym Słowem. Bo Maryja 
właśnie w Słowie Bożym jest niezwykle 
silnie obecna, od samego początku.

Gdy Słowo Boże mówi o początku 
dziejów ludzkich, pada już słowo 

Niewiasta. Tu będzie początek twojej 
klęski szatanie! Będzie zmiażdżona two-
ja głowa. Po środku Starego Testamen-
tu ta pamięć o Niewieście żyje i prorok 
przypomina: „Oto Panna pocznie i po-
rodzi Syna i nazwą Jego imię Emmanuel. 
A gdy dopełnia się czas, gdy jest pełnia 
czasu, Bóg posyła Anioła do Dziewecz-
ki, do Dziewicy i ta Dziewica, na niezwy-
kłą propozycję odpowiada: „Otom ja 
Służebnica Pańska, niech mi się stanie”. 
A w  centrum całego dzieła Zbawienia, 
pod Krzyżem stała też Matka Jego. I to 
właśnie wtedy, gdy Chrystus związał 
Swoją Matkę z nami, gdy nam ją dał za 
Matkę, poprzez Jana, zauważ, uczeń od 
tej godziny, wziął Ją do siebie. To ten sam 
uczeń, o którym Chrystus potem powie-
dział, że będzie zachowany aż Ja przyjdę.

Może się wydawać, że to się nie speł-
niło. Przecież zmarł, chociaż jako ostatni 
z Apostołów i jako jedyny śmiercią na-
turalną Święty Jan Apostoł Ewangelista. 

Umiłowany Uczeń Pański. Ten, który był 
u stóp Krzyża. Ten, którego głowa spo-
czywała na sercu Chrystusa przy ostat-
niej wieczerzy. Przecież zmarł powiesz, 
ale jednak w tajemniczy sposób Pan 
Bóg pozwolił mu być. Przez cale dzieje 
Kościoła i cale dzieje świata, pozwolił mu 
widzieć także kres tych dziejów. Pozwo-
lił mu w tym brać udział. I On to swoje 
przeżycie, to swoje doświadczenie, to, 
co widział, to, co słyszał, to, co przeżył 
w ponad-czasie dzięki Bożej opatrzno-
ści, On to opisał w Apokalipsie. To dzię-
ki Niemu, Niewiasta obleczona w słońce 
jest przez nas rozpoznawana i medyto-
wana i uczczona. Także skarb Apokalipsy 
jako ta, która u kresu dziejów zwycięża 
mocą samego Boga. Ale to zwycięstwo 
wypływa z Jej zawierzenia, z Jej wierno-
ści. Z tego, że jest służebnicą do końca.

Stoimy u Jej stóp, tutaj na Jasnej Gó-
rze i w Jej oblicze się w kaplicy wpatrując, 
od samego Apelu aż po świt. Z różańcem 

Ekscelencjo, najdostojniejszy Księże Biskupie Pawle, drodzy Bracia Kapłani; zarówno 
zakonni, jak i diecezjalni, z różnych zakonów i z różnych diecezji i miejsc naszej 
Ojczyzny! Wszyscy tu obecni Siostry o Bracia!

Homilia abpa Andrzeja Dzięgi 
z VII czuwania Krucjaty
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w dłoni Ją sławimy, jako synowie i córki 
polskiego narodu. Bo na polskiej ziemi 
wielu ludzi zapomina o swojej godności. 
Wręcz traci, poniewiera, depcze swo-
ją godność. A tak naprawdę najbardziej 
i najdoskonalej u stóp Maryi, można tę 
godność odbudować, oczyścić, ukazać 
piękną. Mocą samego Boga, za przykła-
dem Maryi.

Bo, od kogo się uczyć, jeśli nie od 
Niej, Jedynej, Niepokalanej w całych 
dziejach świata, ze wszystkich ludzi? Je-
dynej najwierniejszej i najświętszej. Je-
dynej Służebnicy rozmiłowanej w Bogu 
i pełniącej Jego wolę. Przemierzającej 
tę ziemię po środku dziejów grzeszne-
go świata. A przecież Niepokalaną nie-
zmiennie i zwycięską. Przy Niej każdy 
z nas i każda, może odbudować swoje 
człowieczeństwo.

Przedziwne jest to, że właśnie tak jak 
Jan, umiłowany uczeń pański, wziął Ma-
ryję do siebie. Tak każdy, kto weźmie Ma-
ryję w swoje życie, kto z Nią idzie przez 
swoje życie, to osobiste, to ziemskie, to 
doczesne, to trudne, pełne uniesień, ale 
i upadków, słabości, ale i cnót. Modlitwy, 
ale i grzechu. Kto weźmie Maryję w to 
swoje życie ten nie przestanie być Bożym 
dzieckiem. Ten nie przestanie w Boga się 
wpatrywać i Boga słyszeć. Ten nie prze-
stanie Bogu służyć. Trzeba Ją tylko wziąć 
do siebie i pozwolić by pozostała. Przy 
Maryi i u jej stóp. Także rodzina może 
odzyskać i odbudować swoją godność.

Rodzina to jest powołanie człowie-
ka. To pierwsze najbardziej istotne dane 
wszystkim ludziom. Z tego powołania ni-
komu nie wolno rezygnować z błahego 
powodu. Nikomu nie wolno rezygnować 
po to, by żyło się łatwiej i wygodniej. Czy 
bardziej dostatnio. To jest podstawowe 
i naturalne powołanie. Stworzył bowiem 
Bóg człowieka na swój obraz, a więc 
w wielości, w zróżnicowaniu, po to by 
mógł człowiek siebie nawzajem kochać 
i w drugim człowieku by mógł być ko-
chany. Tak jak wspólnota osób Boskich. 
Uczy nas tej pełni istnienia nie tylko in-
dywidualnego i osobistego. Bo pełnia 
istnienia osobowego jest tylko w mi-
łości, w dawaniu siebie drugiej osobie, 
w kochaniu kogoś i w byciu kochanym 
przez kogoś, a nie w miłości jedynie sa-
mego siebie.

Siebie trzeba kochać, bo nie sposób 
pokochać drugiego, jeśli się nie ko-
cha siebie. „Miłuj bliźniego jak siebie sa-
mego”. Siebie trzeba kochać, nie wolno 

siebie nienawidzić. Nie wolno chcieć dla 
siebie źle. Nie wolno sobą pogardzać. 
Chociaż trzeba na siebie patrzeć w praw-
dzie i to też przy Maryi jest możliwe. 

Stworzył Bóg człowieka jako męż-
czyznę i niewiastę, ale jednocześnie 
jako ojca i matkę. Bądźcie jedno, bądźcie 
płodni. Mnóżcie się. Pomnażajcie tę mi-
łość waszą. Pomnażajcie ją i napełniajcie 
tą waszą miłością ziemię i w tej miłości 
waszej, w tym zjednoczeniu waszym, 
czyńcie sobie ziemie poddaną pokolenie 
za pokoleniem. Jedno z najpiękniejszych 
naturalnych powołań człowieka. 

Ileż trzeba było zabiegów szatań-
skich, ile podchodów, ile kłamstwa, ile 
cynizmu, ile przemocy intelektualnej, ile 
przemocy emocjonalnej, psychologicz-
nej, ile musiał szatan podjąć, aby dopro-
wadzić do tego, co patrzymy, że dzisiaj 
napełnia ziemię! Jakie odarcie człowieka 
z miłości małżeńskiej, jakie odbieranie 
miłości rodzicielskiej i odpowiedzialno-
ści rodzicielskiej! Ileż dramatów rodzin, 
ileż pogardy dla rodziny, ile lekceważenia 
rodziny bierze się właśnie stąd, że się na 
rodzinę patrzy nie po Bożemu, nie w mi-

łości i z miłością i, że się rodzinę traktu-
je nie jako laboratorium i szkołę, ale też 
i przestrzeń miłości i zjednoczenia serc, 
ale jako jedną z wielu możliwych form 
bycia razem ludzi! 

Okazuję się, że te podchody nie 
są przeszłością, nie są historią. Wręcz 
w tym pokoleniu idzie – największe 
chyba w dziejach – zmaganie o rodzi-
nę i o małżeństwo, o miłość małżeńską, 
o miłość rodzinną i o życie. Słyszę chyba 
dzisiaj, albo wczoraj w komunikatach ra-
diowych, że jeden z parlamentów euro-
pejskich, który zaledwie kilka lat temu, 

zgodził się zatwierdzić związki osób jed-
nej płci, ale nie na prawach rodziny i mał-
żeństwa. Ot: „Pozwólmy im, niech nie 
będą prześladowani”. I tak trochę by nie 
byli prześladowani, pozwolono im, my-
śląc, że ich to usatysfakcjonuje. Nie usa-
tysfakcjonowało… i natychmiast zaczęli 
żądać więcej. I w tej chwili jest wniosek 
ustawy, w jednym z europejskich parla-
mentów, aby całkowicie zrównać mał-
żeństwa, związki osób tej samej płci, ze 
wszystkimi prawami małżeństw i rodzin.

To jest sygnał dla nas, informacja dla 
nas. Szatan nie ustępuje. Słudzy szatana 
nie zatrzymują się nigdy. Oni krążą jako 
lew ryczący, wokół każdej osoby i każde-
go środowiska, aby pożerać kolejne ofia-
ry. A chcą pożreć wszystkich. Rodzina 
może odbudować swoją godność, ocalić 
ją, umocnić ją, oczyścić i ukazać piękną 
i dostojną u stóp Maryi. Bo przecież Ma-
ryja w rodzinie się wychowała.

Zaledwie wczoraj czciliśmy liturgicz-
nie w kościele świętym, oboje Jej rodzi-
ców Joachima i Annę – wielkich Świę-
tych, wsłuchanych w Boga, którzy jako 
słudzy pańscy, podjęli zadanie ojcostwa 
i macierzyństwa. I to nie było tylko danie 
życia. To było też ukształtowanie kolej-
nego pokolenia, w szczególnym wpa-
trzeniu się w Boga i we wsłuchanie się 
w Boga. Maryja wyrastała, uczona przez 
swoich rodziców, jak Boga poznawać, jak 
z Nim być jedno, jak być Mu wierną i jak 
być w Nim rozkochaną. 

Przecież Maryja sama też podjęła 
działo niezwykle rodzinne, najbar-
dziej rodzinne – macierzyństwo! 
Z  ręki samego Boga, przyjęła jako słu-
żebnica i przeżyła je wiernie, pomimo, 
że wcale nie po różach Jej się życie ukła-
dało, gdy była w stanie błogosławionym, 
gdy była brzemienna, gdy przyszedł 
czas porodu, gdy Herod czyhał na życie 
Dziecka i trzeba było uciekać do obcego 
kraju, gdy potem trzeba było dole i nie-
dole przeżywać, aby zadbać, zatrosz-
czyć się i wychować to swoje dziecko. 
Gdy dwunastoletniego szukała razem 
ze Świętym Józefem, gdy potem zosta-
ła sama w domu, On poszedł prowadzo-
ny misją zbawczą. Gdy potem usłysza-
ła, nawet przez próg domu: „A któż jest 
moim Ojcem? I Moją Matką? Ci, którzy 
słuchają Słowa Bożego”. Gdy potem sta-
ła pod Krzyżem, ale gdy potem była jed-
no z Nim, Zmartwychwstałym. To było 
dopełnienie Jej macierzyństwa, Jej więzi 
z dzieckiem, które Bóg Jej dał. Pozostała 

W tym pokoleniu idzie 
– największe chyba 

w dziejach – zmaganie 
o rodzinę i o małżeństwo, 

o miłość małżeńską, 
o miłość rodzinną i o życie.
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Mu wierna całym sercem, całą sobą. 
Wierna Służebnica Pańska, również jako 
Matka, do końca. 

I także jako Matka jest przy każdym, 
kto Ją wziął w swoje życie. Przy każdej 
matce, przy każdej żonie, przy każdym 
ojcu i mężu, przy każdym synu i córce, 
przy każdym bracie, przy każdej sio-
strze. Ona jest jako ta, która zna życie 
rodzinne. Wierna małżonka, najwierniej-
sza i najpiękniejsza małżonka. Jej Józef 
Święty ufał całkowicie, tak jak Ona ufała 
Jemu. Przeszli razem drogę ziemskiego 
życia, w świetle Bożej łaski siebie roz-
poznając. W świetle Bożej Łaski siebie 
przyjmując. W świetle Bożej Łaski siebie 
nawzajem wspierając, umacniając, obda-
rowując obecnością i miłością i w świetle 
Bożej łaski realizując zadanie, które Bóg 
przed nimi postawił. Rodzina święta. Wo-
kół Jezusa, Maryi i Józefa każdy, kto staje, 
może i swoją rodzinę odbudować, może 
się dźwignąć każde małżeństwo, może 
ożyć każda miłość, może powrócić każ-
da wierność, może znowu owocować 
jedność małżeńska i rodzinna.

Te wszystkie zakusy dzisiejszego po-
kolenia, to całe deptanie małżeństwa 
i rodziny, to całe odbieranie piękna mał-
żeńskiej i rodzinnej miłości będzie nie-
skuteczne, jeżeli małżeństwa i rodziny 
będą w Maryję wpatrzone i maryjnie 
rozmodlone. I jeśli będą maryjnie żyły. 
Błogosławiony dom, w którym róża-
niec leży zawsze na wierzchu, w którym 
jest często brany w dłoń, w którym jest 
głośno odmawiany przez całą rodzinę. 
To jest źródło siły i źródło nowej mocy, 
godności i piękna życia małżeńskiego 
i rodzinnego. 

Ale przy Maryi, u stóp Maryi, każdy 
naród może odzyskać, odbudować, 
udoskonalić swoją godność. Bo także 
naród jest z Bożej ręki. To jest też powo-
łanie człowieka, by iść przez tę ziemię, 
i sprawy, które przekraczają możliwo-
ści przeżywania i realizacji w trybie ro-
dzinnym. By te sprawy podejmować, 
przeżywać, realizować społecznie, na-
rodowo, wspólnotowo. Są te sprawy od 
zawsze obecne, sąsiedzkie sprawy całej 
osady, całego miasta, całej wioski, całe-
go rejonu i całego narodu. Jako naród 
są one przez ten naród rozpoznawane 
i podejmowane.

Naród jest z Bożej ręki. Wspomnij, 
co Bóg powiedział do Abrama „Wyjdź 
z Twojego domu rodzinnego, idź do zie-
mi, którą Ci wskażę. Ja uczynię z Ciebie 

wielki naród”. To nie ludzkie wysiłki, to 
nie ludzkie pomysły ani inicjatywy. To nie 
ludzkie dekrety, ani ustawy ani Konstytu-
cje. To nie wojska ani gospodarka spra-
wia, że istnieje Naród. Te wszystkie insty-
tucje mogą jedynie sprawić, że zaistnieją 
obywatele, ale Naród musi się rozpoznać 
w świetle Bożym. Naród musi siebie roz-
poznać i przyjąć z Bożej ręki. Naród musi 
się poczuć na ziemi, którą Bóg mu daje, 
jako u siebie.

Z pewnym zdziwieniem słuchali po 
II  wojnie światowej i Polacy i Niemcy 
jeszcze bardziej słów Prymasa Tysiąclecia 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który 
na ziemiach zachodnich, wówczas na-
zywanymi „odzyskanymi”, na ziemiach, 

z których decyzje wielkich tego świa-
ta wypędziły dawnych mieszkańców. 
Zresztą wielu z nich samowolnie, własną 
decyzją też uciekało. I na te ziemie zosta-
li przewiezieni, nasi siostry i bracia, Pola-
cy z ziem wschodnich, jechali tygodnia-
mi, w tułaczce w pociągach, w biedzie 
w chorobach, często śmierć też przyjmu-
jąc. I tam potem zasiedlili te ziemie „po-
niemieckie”. I na tych ziemiach Prymas 
Wyszyński, jako Prymas, jako Ojciec Du-
chowy Narodu miał odwagę powiedzieć, 
że „Tę ziemie przyjmujemy z Bożej ręki, 
że na tej ziemi jesteśmy u siebie jako na-
ród i jako naród tę ziemię zagospodaru-
jemy i tę ziemię będziemy przekazywać 
pokoleniom kolejnym.

Bo tylko naród, który postrzega sie-
bie po Bożemu, czuje się bezpieczny, 
ma przed sobą przyszłość. A mając przy-
szłość może pracować i sprawiedliwie się 
organizować i o każdego zadbać i swój 
Duch Narodowy obronić. Ale źródło ży-
cia narodowego jest w Bogu. Są narody 
także w dzisiejszej Europie, które przez 

całe wieki, chociażby jak Słowacja, przez 
1000 lat czekali na moment, kiedy będą 
mieć swoje państwo. I gdy taka chwila 
przyszła, oświadczyli, że chcą mieć swoje 
państwo i mają. Bo mają do tego prawo, 
bo się przed Bogiem rozpoznali jako na-
ród, jako wspólnota i zdecydowali z od-
powiedzialnością przed Bogiem, że chcą 
swoje dziś i swoją przyszłość budować 
po Bożemu, na sprawiedliwej ekonomii, 
na sprawiedliwym wymiarze praw, na 
ochronie rodziny i każdego człowieka 
i na radości i dumie, ze swoich dziejów.

Każdy naród, nawet najbardziej 
upodlony, nawet najbardziej styranizo-
wany, u stóp Maryi stając, może odzy-
skiwać i odbudowywać swoją godność. 
Człowiek każdy, gdy swoją godność od-
zyska, gdy ją sobie uświadomi, gdy chce 
ją przeżywać, czuje się całkowicie wol-
ny. Ale ta wolność jest racjonalna, ro-
zumna. Taki człowiek, nawet jeśli będzie 
z zewnątrz ktoś, mu wolność ograniczał, 
prawa odbierał i będzie go tyranizował 
i zniewalał, ten człowiek zachowa we-
wnętrzną wolność.

Jak tamten więzień łagrów sowiec-
kich, który oświadczył komendantowi: 
„ja już jestem całkowicie wolny, to co mi 
pan mógł odebrać, to już mi pan ode-
brał, ale mojej wolności mi pan mi nie 
odbierze, ja jestem wolny”. Tę wolność 
miał w sobie także w obozie koncentra-
cyjnym Święty Ojciec Maksymilian. Gdy 
przyszła chwila, wystąpił z szeregu, nie 
wezwany, nie wypchnięty. Wystąpił sam, 
on. „Weźcie mnie” - to była Jego decy-
zja, Jego wybór, bo on był wolny! Nawet 
dramat obozu koncentracyjnego, w ni-
czym mu nie ograniczył jego wolności. 
Człowiek, który swoją godność odzysku-
je, który ją sobie uświadamia, zachowu-
je też wolność i ten człowiek sam o sobie 
decyduje. Nawet, jeśli pole tej wolności 
jest od zewnątrz patrząc minimalne, on 
dalej o sobie decyduje. O duszy swojej, 
o myślach swoich i o tym, co dla niego 
jest ważne, o systemie wartości. Bo to 
jest z Boga ta wolność, i rodzina, która 
godność swoją odnajdzie i rozpozna, za-
chowuje wolność.

Są rodziny patologiczne, w których 
naruszona jest proporcja praw, w któ-
rych nie ma miłości, jest przemoc. Tam 
miłości prawdziwej nie ma. Tam często 
jest pozór, namiastka, ułuda miłości. Ale 
jeśli ta rodzina i te małżeństwo, napraw-
dę swoją godność rozpozna, to zachowa-
ją wolność. Nieważne, czy są biedni, czy 
są zasobni. 

74 lata mija, gdy 
wizjonerka i mistyczka 
wołała o to, aby Polska 

jako naród i jako państwo 
uznała Królowanie 
Jezusa Chrystusa.
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Są rodziny bardzo ubogie, które 
mają pełnię szczęścia. Bo żonie wystar-
czy, że spojrzy w oczy mężowi, a mąż 
w oczy żonie i gdy dzieci się do nich 
przytulą. Cała rodzina wie, że jest razem, 
i że  jest rodziną. I to im daje pewność, 
że mogą być szczęśliwi, chociaż niedo-
jedzeni. Ale w nich jest czysto, ich serca 
są czyste, myśli są czyste, ich życie jest 
czyste. Może i tobie było dane było być 
kiedyś u rodziny bardzo biednej, któ-
rej mieszkanie bardzo skromne i bardzo 
ciasne, było jednak zadbane, czyściut-
kie i schludne, bo ich serca są czyste, 
bo godność mają. Takiej rodziny nie da 
się styranizować, ani wewnętrznie, ani 
nie pozwolą styranizować się nikomu 
z zewnątrz. Może być wpływ niedobry 
przyjaciół, przyjaciółek, lekarzy, czasami 
nawet niestety teściowej czy teścia. Cza-
sami prawo państwowe tyranizuje ro-
dzinę. A ta rodzina niezależnie od tych 
zagrożeń i utrudnień jest wewnętrznie 
wolna i pozostanie wolna. Bo się wobec 
Boga rozpoznaje. I naród, który odnalazł 
swoją godność, rozpoznał siebie i wobec 
Boga siebie zaakceptował i przyjął.

A musi to czynić pokolenie za poko-
leniem. Wciąż na nowo. Tego się nie da 
uczynić raz na tysiąc lat, raz na sto lat, to 
trzeba czynić w każdym pokoleniu. Ten 
naród staje wolny. Pięknie mówił ojciec 
konferencjonista o czasach zaborów, jak 
duchowni potrafili przywoływać wolne-
go Ducha Narodu, ukazując mu godność. 
Niezwykły udział w dziejach naszego na-
rodu i w tym zachowaniu wolności, w tej 
trosce o godność naszą narodową ma 
też nasza Królowa, Niepokalana, Często-
chowska Pani. To Ona nas pokolenie, za 
pokoleniem prowadzi. To Ona nas Bogu 
przedstawia, to Ona za nami oręduje. 
I Ona nam przypomina, jacy powinniśmy 
być jako naród.

Bo tylko wtedy, gdy będziemy wol-
ni w sensie duchowym, po Bożemu, bę-
dziemy w stanie zorganizować nasze 
sprawy społeczne i państwowe. Jeśli ten 
wolności nie odzyskamy jako naród, jeśli 
jej sobie nie wymodlimy, jeśli jej w sobie 
na nowo nie postanowimy, jeśli z Bożej 
ręki jej nie przyjmiemy i po Bożemu jej 
nie wyinterpretujemy, na nic się zdadzą 
wszelkie inicjatywy społeczne, kulturo-
we, gospodarcze, polityczne. Okażą się 
wcześniej czy później tyranią, zniewo-
leniem i potarganiem godności. Tak jak 
przestrzegał Jan Paweł II, że demokracja 
bez wartości, wcześniej czy później oka-
że się totalitaryzmem.

Dlatego gdy dzisiaj patrzymy na pol-
ski naród i na polskie państwo, nie będę 
wymieniał obszarów i przejawów za-
grożeń, biedy, a także bardzo niepoko-
jących przejawów zwykłego zniewole-
nia narodu, odebrania narodowi głosu, 
odebrania narodowi wolności, wolności 
decyzji, wolności pracy, wolności orga-
nizacji pracy. Mamy tyle przepisów, tyle 
koncesji, tyle zezwoleń, tyle kajdanów 
nałożonych, iż naprawdę trudno jest 
w tym wszystkim się poruszać. Ale na-
wet i w takich przepisach, które bardzo 
ograniczają wolność człowieka, jeśli na-
ród jako naród będzie wolny wewnętrz-
nie, duchowo, to nie damy się zniewolić. 
Jeśli przestaniemy chcieć być wolnymi, 
to bardzo szybko poznamy, żeśmy nie-
wolnikami na własnej ziemi. 

Co nam czynić trzeba? Od stóp Maryi 
uczyć się, patrząc w Jej oczy, w Jej twarz, 
przypominając sobie Jej obecność w na-
szych dziejach i tych dawnych i tych nie 
dawnych. Uczyć się tej samej mądrości 
na dziś. Wielu jest mądrych ludzi na pol-
skiej ziemi, wielu jest dobrych ludzi na 
polskiej ziemi i wielu jest odważnych lu-
dzi na polskiej ziemi. Bożych ludzi na pol-
skiej ziemi. Nie bójmy się być liderami, 
także narodu. Każdy na swoim obszarze, 
na swoim podwórzu, ale mówiący o Pol-
sce. W swoim domu, ale mówiący i żyją-
cy ojczyzną w swojej rodzinie, ale jedno-
cześnie z sercem pełnym Polski.

Zapytam cię: kiedy ostatni raz dzię-
kowałeś Bogu za to, że się Polakiem 
urodziłeś, że w tym narodzie Bóg Ci 
pozwala żyć. I, że właśnie w tym poko-
leniu także tobie zawierza sprawy naro-
du, sprawy Ojczyzny. Kiedy za to dzięko-
wałeś? Prosimy często Boga, żeby nam 
pomógł, oświecił, dodał mocy. Ale czy 
Mu podziękowaliśmy, że nas Sobie wy-
marzył w Swojej Świętej Opatrzności 
nas postawił na dzisiejszym etapie dzie-
jów narodu i nam zawierzył naród. Ja 
wielokrotnie Bogu dziękowałem i dzię-
kuję, że mi się dał narodzić w tym naro-
dzie, z którego jestem dumny, który po-
dziwiam, za który Bogu dziękuję i który 
Bogu przedstawiam. I ciebie też o to pro-
szę, dziękuj za Polskę i za Naród. Bądź 
dumny z Polski i z Jej dziejów. Nie lękaj 
się patrzeć odważnie i mądrze na dziś. 
I nie lękaj się budować jutra. To jest za-
danie nasze, dziś. To są sprawy, których 
ojcowie jeszcze nie znali, i to są sprawy, 
które dla pokolenia następnego będą już 
historią. Mają być podjęte teraz. 

Siedemdziesiąt cztery lata mija, do-
pełnia się trzecie pokolenie. Jak Święta 
już, tak ogłoszona dzisiaj Siostra Fausty-
na, dopełniając swojego ziemskiego ży-
cia, ukazywała pełną panoramę Bożego 
Miłosierdzia i wołała aby Bożemu Miło-
sierdziu zaufać. W trzecim pokoleniu, 
prowadzeni przez Jana Pawła II, te wo-
łanie usłyszeliśmy i podjęliśmy. Bardzo 
wiele osób jest, bardzo wiele świątyń 
jest, bardzo wiele domów jest i bardzo 
wiele dłoni jest, które o piętnastej go-
dzinie biorą „koronkę” i odmawiają Ko-
ronkę do Miłosierdzia Bożego i za siebie, 
i za zmarłych, i za rodziny, i za naród, i za 
świat. „Miej miłosierdzie za nas i całego 
świata”. Dla nas, nie dla mnie, dla nas, 
dla naszej wspólnoty rodzinnej i naro-
dowej. Dla całego świata, którego jeste-
śmy cząstką.

Siedemdziesiąt cztery lata mija, gdy 
inna wizjonerka i mistyczka wołała o to, 
aby Polska jako naród i jako państwo 
uznała Królowanie Jezusa Chrystusa. 
Nauczona przez Maryję, wychowywana 
przez Maryję, by oficjalnie i urzędowo 
uznała Chrystusa za swojego Pana. Do-
pełnia się trzecie pokolenie, wiele osób 
odnawia, regularnie ponawiając akt ta-
kiego uznania Chrystusa za Pana i Króla 
swojego życia. Są różne wersje tej mo-
dlitwy, ale wszystkie mają tę treść: „Jezu 
bądź Panem mojego życia”. Ale niewiele 
jest rodzin, które to uczyniły, i które to 
czynią, chociaż są i ciągle czekamy, kiedy 
naród to uczyni. Sprawy swoje i sprawy 
państwa, swojego państwa w ten spo-
sób ukierunkowując na dziś i na jutro, 
na Boże tory i dodając dziejom Polski 
Bożej mocy. Niech, więc i ta modlitwa, 
w której wołamy do Boga o Rzeczpo-
spolitą modrą, szlachetną , zjednoczoną 
i Bożą, Chrystusową i Maryjną, pracowitą 
i gospodarną, wierną Bogu i Kościołowi. 
Rozkochaną w dziejach swojej Ojczyzny 
i budujących tę dzieje dziś dla jutra.

Niech, więc ta modlitwa wyprasza 
nam, jednemu pokoleniu, który mocą 
Boga może uczynić wielkie rzeczy, niech 
nam wyprasza moc wiary. Benedykt XVI 
wie, co czyni, otwierając przed nami 
przestrzenie roku wiary i prosząc by-
śmy weszli w Credo, w Wyznanie Wiary 
w życie Wiary i w miłości i zgodę, która 
z wiary rośnie. Niech tak będzie w twoim 
życiu, a Boży Duch niech zstąpi i niech 
odnowi i niech prowadzi, a Maryja niech 
nam to wyprasza. Amen.

ks. abp Andrzej Dzięga
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25–26 maja – V Czuwanie Krucjaty na 
Jasnej Górze. Konferencję do zgroma-
dzonych wygłosił o. prof. dr hab. Janusz 
Zbudniewek OSPPE z Warszawy. Posłu-
gując się wieloma alegoriami do wy-
darzeń związanych z niewypełnieniem 
Ślubów Lwowskich paulin dotknął wie-
lu problemów społecznych, jak np. po-
stępującej laicyzacji połączonej z walką 
z Kościołem w przestrzeni publicznej. 
Jako antidotum wskazał zwrócenie się 
do Matki Najświętszej. Mszę Świętą spra-
wował i wygłosił homilię Jego Ekscelen-
cja ks. abp Andrzej Dzięga. Odwołał się 
do „Bierzmowania Dziejów”, którego 
dokonał Jan Paweł II na Pl. Zwycięstwa 
w 1979 r., by ukazać, co może narodowi 
przynieść Duch Święty. Arcybiskup mó-
wił też o rodzinie jako fundamencie wia-
ry oraz ważnej roli, jaką do spełnienia ma 
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę. Obecni 
byli również kapłani: ks. Stanisław Mał-
kowski i ks. Łukasz Kadziński, który tego 
dnia obchodził właśnie 10. rocznicę świę-
ceń kapłańskich.

6 czerwca – W Telewizji Trwam i Radiu 
Maryja w „Rozmowach niedokończo-
nych” członkowie Sekretariatu Krucja-
ty Różańcowej za Ojczyznę opowiadali 
o przyczynach i historii powstania Dzie-
ła, a także dzielili się własnymi refleksja-
mi na temat sytuacji w Ojczyźnie. Nagra-
nie dostępne jest na stronie internetowej 
Krucjaty.

15 czerwca – W rocznicę ogłosze-
nia Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, 
w  kaplicy Instytutu Prymasowskie-
go w  Choszczówce została odprawio-
na Msza św. Homilię wygłosił ks. Feliks 
Folejewski SAC.

16 czerwca – Została odprawiona Msza 
Święta w intencji Ojczyzny w parafii Mat-
ki Bożej Królowej Polski w Mławie (diece-
zja płocka) – w Kościele pod wezwaniem 
Ducha Świętego. 

17 czerwca – Została odprawiona Msza 
Święta w intencji Ojczyzny w parafii pw. 
św. Jadwigi w Siekierkach Wielkich (gm. 
Kostrzyn, archidiecezja poznańska). 

22–23 czerwca – VI Czuwanie Krucjaty 
na Jasnej Górze. Po raz trzeci z rzędu Eu-
charystii w czasie Czuwania przewodni-
czył abp Andrzej Dzięga, natomiast kon-
ferencję do zgromadzonych wygłosił ks. 
Leopold Powierża CM. Liturgię konce-
lebrowali: o. Zachariasz Jabłoński, defi-
nitor generalny pauliński, ks. Stanisław 
Małkowski, a także ks. Łukasz Kadziński, 
ks. Jacek Gomulski, ks. Leopold Powierża 
oraz ks. kanonik Andrzej Kowalski, któ-
ry.przybył na czuwanie wraz z osoba-
mi z Katolickiego Duszpasterstwa Osób 
Specjalnej Troski z diecezji warszawsko 
– praskiej. W homilii Arcybiskup podzie-
lił się swoim doświadczeniem „życia Oj-
czyzną”: – To moja Ojczyzna – Polska , to 
moja Matka, to mój Naród, to musi mnie 
obchodzić, to musi mnie boleć! Ponow-
nie wskazał na filary wiary, którymi są ro-
dzina i bliźni. Z mocą głosił, że Polska to 
dom, który jest nierozerwalnie połączo-
ny z Kościołem: – Wielu rzeczy brakuje 
w Polsce, ale to przecież dom, nasz dom. 
To nie jest przytułek, Polska to nie jest 
stancja, to nie jest hotel! To jest dom! Po 
nocnym czuwaniu na jasnogórskich wa-
łach zawieszony został olbrzymi trans-
parent Krucjaty Różańcowej, nawołujący 

do modlitwy i pokuty za niewypełnianie 
Ślubów Jasnogórskich.

27 czerwca – W Przemyślu-Kazanowie, 
w kościele pod wezwaniem św. Bene-
dykta, Cyryla i Metodego, odbyła się – jak 
co miesiąc – Msza Święta w intencji Oj-
czyzny i Narodu Polskiego, aby był wier-
ny Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

8 lipca – Przeszedł ulicami Warszawy 
pierwszy Pokutny Marsz Różańcowy. 
Rozpoczął się po Mszy Świętej sprawo-
wanej w intencji Krucjaty w kościele 
oo. Paulinów przy ulicy Długiej. Na cze-
le szedł krzyż, a obok niego wizerunek 

Maj – Sierpień 2012

Kalendarium

Wolontariusze Krucjaty 
Różańcowej w TV TRWAM

Msza św. w Instytucie Prymasowskim 
w Choszczówce, 15.06.2012 r.

Niepokalanów, 24.07.2012 r. Przedstawiciele Krucjaty 
Rożańcowej za Ojczyznę zostali zaproszeni do 
Niepokalanowa na ogólnopolski zjazd Milicji Niepokalanej. 
Rozdawane były deklaracje i materiały Krucjaty, 
dużym powodzeniem cieszył się Biuletyn nr 3.
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Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej 
Polski oraz relikwie św. Maksymiliana 
Kolbego. Wśród uczestników było wie-
le rodzin z dziećmi, młodych osób oraz 
osób starszych. Modlono się różańcem, 
a rozważania oparte na nauczaniu Sługi 
Bożego, prymasa Augusta Hlonda, prze-
platano pieśniami. Przy pomniku Sługi 
Bożego Stefana kardynała Wyszyńskie-
go ks. Łukasz Kadziński odmówił Lita-
nię Narodu Polskiego i wygłosił słowo 
umocnienia. Zachęcał do pokuty i wal-
ki modlitewnej o Polskę, a szczegól-
nie o Warszawę. Następnie prosił Boga 
o beatyfikację Prymasa Tysiąclecia i po-
błogosławił zebranych. Marsz zakoń-
czył się wspólnym odśpiewaniem Apelu 
Jasnogórskiego. 

9 lipca – Ordynariusz kamieniecki ks. Bp 
Leon Maksymilian Dubrawski OFM przy-
stąpił do Krucjaty Różańcowej za Ojczy-
znę. To 17 biskup, który dołączył do na-
rodowej modlitwy.

21 lipca – W Teresinie odbyło się spo-
tkanie animatorów Krucjaty Różańcowej 
za Ojczyznę. Mszę Świętą w kaplicy św. 
Maksymiliana Kolbego odprawił i wy-
głosił kazanie ks. Łukasz Kadziński. Ze-
brani zostali wezwani do brania większej 

odpowiedzialności za dzieło Krucjaty. 
Następnie w poszczególnych blokach 
tematycznych wolontariusze Sekretaria-
tu Krucjaty opowiadali o swej pracy, np. 
przy zliczaniu deklaracji, organizacji czu-
wań i marszy, przygotowywaniu i kol-
portażu Biuletynu Informacyjnego oraz 
przedstawili w jaki sposób można rozwi-
jac w terenie Krucjatę. Zebrani wymienili 
się swoimi doświadczeniami. Spotkanie 
zakończyło się wspólną modlitwą i za-
wierzeniem dzieła Niepokalanemu Ser-
cu Maryi.

24–25 lipca – Na Jasnej Górze odbyło 
się VII Czuwanie Krucjaty Różańcowej za 
Ojczyznę. Uczestniczyło w nim dwóch 
biskupów: abp Andrzej Dzięga i bp Pa-
weł Socha. Relacja z tego wydarzenia 
znajduje się na str. 16.

15 sierpnia – W Uroczystość Wniebo-
wstąpienia NMP wolontariusze Krucjaty 
Różańcowej za Ojczyznę rozdawali piel-
grzymom w Częstochowie deklaracje 
przystąpienia do Krucjaty. Służyli tak-
że swoją radą i odpowiadali na wszel-
kie pytania dotyczące Krucjaty. Zdjęcia 
z tego wydarzenia publikujemy po pra-
wej stronie.

Baner wiszący na wałach jasnogórskich (7.11.2012 r.)

Wolontariusze Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę na Jasnej Górze (15.08.2012).

Pielgrzymi mogli zapoznać się m.in. z biuletynem Krucjaty.

Wolontariusze służyli radą i chętnie odpowiadali na wszystkie pytania.

Wielu pielgrzymów złożyło deklaracje 
przystąpienia do Krucjaty.
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Zamów materiały informujące 
o Krucjacie!

Pytania, zamówienia:
Sławomir Remus 880 260 676

Jeden z banerów (1×2 m) zawisł przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki dzięki inicjatywie uczestnika Krucjaty.

baner 1×3 m

baner 1×2 m

baner 1×1 m

Zawieś baner Krucjaty na swoim domu, płocie lub balkonie. 
Istnieje możliwość dostosowania projektu 

baneru do potrzeb zamawiającego

(przy zamawianiu większych ilości ceny do negocjacji)

Baner (1×1 m) wiszący na płocie w Pruszkowie. Sympatyk Krucjaty udekorował swój balkon podłużnym banerem 1×3 m.

30 zł

15 zł

4 zł

15 zł
35 zł

5 zł

3 zł

60 zł

90 zł

Koszulki, kubki, breloczki, przypinki
Nie musisz wiele mówić. Noś z dumą koszulkę lub przypinkę, która powie innym, że jesteś w Krucjacie.
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Pytania, zamówienia:
Cezary Donat 

 668 528 938 
drukarniakrucjaty@gmail.com

Folder (ulotka) z podstawowymi informacjami dotyczącymi Krucjaty
format: A4 składane na 3

Biuletyn nr 1
format: A4
liczba stron: 16

Biuletyn nr 2
format: A4
liczba stron: 16

Biuletyn nr 3
format: A4
liczba stron: 24

Różaniec
Podaruj go przyjacielowi, 
niech modli się za Polskę. 

Deklaracja 
przystąpienia 

do Krucjaty

Mamy już wydrukowane billboardy. 
Prosimy o wsparcie by mogły zostać 
rozklejone na ulicach naszych miast.

Maryjo, Królowo Polski, pomóż tej ziemi!

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę.

Nie tworzymy żadnych nowych struktur, działamy na za-

sadach zachęcenia do podjęcia tej intencji przez wszystkie 

istniejące już grupy modlitewne i struktury Kościoła.

Sekretariat Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę

intencja modlitewna:

Z Maryją, Królową Polski, 

módlmy się o Polskę 

wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, 

o wypełnienie 

Jasnogórskich Ślubów Narodu!

Imię i nazwisko, data przystąpienia do Krucjaty

Intencja może być odmawiana osobno lub może 

być dodawana do innych dotychczasowych intencji 

odmawianych przez nas na Różańcu, przynajmniej 

jedna dziesiątka dziennie.



Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

Maryjo, Królowo Polski, pomóż tej ziemi! 

Z Maryją, Królową Polski, 

módlmy się

o Polskę wierną Bogu, 

Krzyżowi i Ewangelii, 

o wypełnienie 

Jasnogórskich Ślubów 

Narodu!

„Jedyna broń, której używając Polska 

odniesie zwycięstwo, to Różaniec”

– August kard. Hlond

„»Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to 

zwycięstwo Matki Najświętszej«”

– Stefan kard. Wyszyński

www.KrucjataRozancowaZaOjczyzne.pl sekretariat@KrucjataRozancowaZaOjczyzne.pl

Krucjata Różańcowa 

za Ojczyznę – Sekretariat

skrytka pocztowa nr 6

96-515 Teresin

tel.: 532 998 998, faks.: 22 376 27 35

Jasnogórska

Rodzina Różańcowa

o. A. Kordeckiego 2

42-255 Częstochowa

tel.: 34 377 77 77, faks.: 34 377 72 00

Maryjo, Królowo Polski, pomóż tej ziemi!
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę.

Nie tworzymy żadnych nowych struktur, działamy na za-
sadach zachęcenia do podjęcia tej intencji przez wszystkie 
istniejące już grupy modlitewne i struktury Kościoła.

Sekretariat Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę

intencja modlitewna:

Z Maryją, Królową Polski, 
módlmy się o Polskę 

wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, 
o wypełnienie 

Jasnogórskich Ślubów Narodu!

Imię i nazwisko, data przystąpienia do Krucjaty

Intencja może być odmawiana osobno lub może 
być dodawana do innych dotychczasowych intencji 
odmawianych przez nas na Różańcu, przynajmniej 
jedna dziesiątka dziennie.
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Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Maryjo, Królowo Polski, pomóż tej ziemi! 

Z Maryją, Królową Polski, 
módlmy sięo Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów 

Narodu!

„Jedyna broń, której używając Polska 
odniesie zwycięstwo, to Różaniec”– August kard. Hlond

„»Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to 
zwycięstwo Matki Najświętszej«”– Stefan kard. Wyszyński

www.KrucjataRozancowaZaOjczyzne.pl sekretariat@KrucjataRozancowaZaOjczyzne.pl

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę – Sekretariatskrytka pocztowa nr 696-515 Teresin
tel.: 532 998 998, faks.: 22 376 27 35

Jasnogórska
Rodzina Różańcowao. A. Kordeckiego 242-255 Częstochowa

tel.: 34 377 77 77, faks.: 34 377 72 00

Poszukujemy sponsorów  
nowej akcji billboardowej

Kontakt: 601 259 706



Do sekretariatu wpłynęła deklaracja przystąpienia 
do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę prof. dr hab. 
Wandy Półtawskiej. Urodziła się ona 2 listopada 1921 

roku w Lublinie. Jest doktorem medycyny, psychiatrą, 

profesorem PAT (obecnie Uniwersytet Papieski Jana 

Pawła II w Krakowie). Znana jest powszechnie ze swej 

działalności w Papieskiej Akademii Teologicznej, Papie-

skiej Rady ds. Rodziny czy papieskiej Akademii Pro Vita. 

W czasie wojny była harcerką Szarych Szeregów, za co 

w 1941 roku została aresztowana przez gestapo i skazana 

na śmierć. Wysłano ją do obozu w Ravensbrück (numer 

obozowy 7709), gdzie poddawana był okrutnym ekspe-

rymentom medycznym. Obóz opuściła na początku maja 

1945 r. i wróciła do kraju. W 1951 roku ukończyła studia 

medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

Z wykształcenia jest doktorem medycyny, specjalizacja 

II stopnia w zakresie psychiatrii. Została odznaczona me-

dalem Pro Ecclesia et Pontifice („Za zasługi dla Kościoła 

i papieża”) oraz papieskim Orderem Świętego Grzegorza 

Wielkiego. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersyte-

tu Lubelskiego. Mąż, Andrzej Półtawski, jest profesorem 

filozofii. Mają cztery córki . Przez wiele lat łączyła ją wiel-

ka przyjaźń z papieżem Janem Pawłem II.

Bracia Krzysztof Dzido i Franciszek Rekowski, 

franciszkanie z Niepokalanowa, zgłosili przystąpienie do 

modlitwy w Krucjacie od 07.06.2012 r. 

Ojciec Paweł Mynorz z Krakowa zgłosił dnia 09.06.2012 

r. 77 osób do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. 

22.06.2012 zgłosił do modlitwy o Ojczyznę wierną Bogu, 

Krzyżowi i Ewangelii kolejne 86 osób.

Pani Jolanta Karcz z Łubianej zgłosiła 140 osób mo-

dlących się w Krucjacie Różańcowej. Deklaracja została 

wysłana dnia 13.06.2012 r.

Ks. Wojciech Dembek wraz z 14 parafianami z parafii Św. 

Mikołaja w Kruszynie przystąpili w czerwcu 2012 roku do 

Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Parafia Kruszyna po-

informowała także, że w każdą pierwszą środę miesiąca 

odprawiana jest tam Msza Św. w intencji naszej Ojczyzny.

Z parafii Najświętszej Marii Panny Matki Pociesze-
nia w Oławie (Archidiecezja Wrocławska) przysłano 136 

deklaracji osób modlących się od 26.06.2012 r. o Ojczyznę 

wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii 

Pani Alicja Pytlak z Szydłowca zgłosiła 52 deklaracje 

modlitwy. 

Legion Maryi pw. Matki Bożej Bolesnej przy Kościele 

św. Michała Archanioła w Zamościu (ul. Reymonta) przy-

słał 60 deklaracji przystąpienia do modlitwy o Ojczyznę 

wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. 

Z Kółka Różańcowego z Lublina (parafia św. Urszuli Le-

dóchowskiej) zgłosiło swoją modlitwę 23 osoby.

Ks. Michał Bajcar przysłał 10 deklaracji osób z miejscowo-

ści Komarno koło Gródka. 

30 Sióstr Niepokalanek z Szymanowa zadeklarowało 

swoją modlitwę za Ojczyznę!

Pani Elżbieta Paczkowska z Parafii św. Ojca Pio z Ostródy 

zgłosiła w czerwcu 2012 r. 16 osób z tej parafii.

Pani Wiesława Wyrwas wraz z 17 osobami z parafii Naro-

dzenia Najświętszej Maryi Panny w Morawinie przyłączy-

ła się do modlitwy Krucjaty 1 lipca 2012 r.

Parafia Matki Bożej Królowej Polskich Męczen-
ników w Warszawie przyłączyła się do Krucjaty 

6.7.2012 r. Pani Barbara Jurkowska zgłosiła 66 osób.

Pani Katarzyna Pawlicka z Warszawy przysłała 

deklaracje zebrane podczas rekolekcji, które odbyły się 

w Pionkach w dniach 13-15.07.2012 r. Przystąpiły wtedy 

do Krucjaty 103 osoby.

Pan Jan Ciborowski z Białegostoku z parafii św. Kazi-

mierza zgłosił 26 osób, które modlą się od 15 lipca 2012 r.

Pani Bożena Bańka zgłosiła 120 osób z Róży Królowej 

Pokoju z Kraśnika, które przyłączyły się do modlitwy 

o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii 18.7.2012 

r. Zgłosiła też 33 osoby ze wspólnoty ogólnopolskiej 

św. Józefa.

Pani Maria Wirgowska z Zakrzówka (powiat kraśnic-

ki) zgłosiła 54 osoby do modlitwy w Krucjacie Różańco-

wej. Osoby te modlą się od 22.07.2012 r.

Pani Danuta Saternus z Róży Różańcowej przy parafii 

św. Franciszka i Św. Klary z Tychów przysłała w lipcu 

deklaracje 26 osób modlących się za Naszą Ojczyznę 

od 3.3.2012 r.

Br. Lucjan Brudzisz z Rybnika przysłał 13 deklaracji 

przystąpienia do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę – są to 

osoby z Chorzowa i Rybnika. Modlą się od lipca 2012 r. 

Parafia Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi 
Panny w Lutczy w liczbie 90 osób przystąpiła w li-

stopadzie 2011 r. do modlitwy o Polskę wierną Bogu, 

Krzyżowi i Ewangelii.

Pani Irena i Pan Janusz Grabowscy przysłali 104 de-

klaracje przystąpienia do Krucjaty Różańcowej za Ojczy-

znę z Biura Radia Maryja przy parafii Zmartwychwstania 

Pańskiego w Gdańsku .

Kółko Różańcowe z Wyszek -Strably w liczbie 224 

osób zgłosiła do nas pani Stanisława Popławska. Osoby 

te zadeklarowały swoją gorliwą modlitwę w ramach 

Krucjaty od 1.12.2011 r.

202 osoby z Koła Przyjaciół Radia Maryja przy parafii 

św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Andrychowie 

przystąpiły do Krucjaty w listopadzie 2011 r.

Wspólnota parafialna z kościoła pw. św. Jadwi-
gi Królowej w Janowie Lubelskim dołączyła do 

modlitwy. Zgłosiło się 210 osób, podpisy zebrał Legion 

Maryi. Modlitwa trwa od października 2011 r.

160 osób z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny w Wildze podpisało deklaracje przystąpie-

nia do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Osoby te modlą 

się od lutego 2012 r.

Pan Jan Paloch z Biłgoraja, przysłał nam 141 deklaracji 

osób ze swojego miasta, które zadeklarowały swoją 

modlitwę na naszą Ojczyznę.

Ksiądz Zdzisław Ciżmiński, Rektor Kościoła Św Kata-

rzyny w Zamościu, przysłał nam 151 deklaracji swoich 

parafian przystępujących do Krucjaty. 

Do Krucjaty Różańcowej 29.06.2012 roku przyłączył się 

ks. Bolesław Witwicki ze Szwecji z Malmo. 
Swoją deklarację przysłał ks. Wacław Szubert, Pro-

boszcz Kościoła Polskiego p.w. Wniebowzięcia Najświęt-

szej Maryi Panny w Paryżu. Modli się od 05.08.2012 r.

Kazimiera Rzadkosz z Grecji, wraz z 35 Polakami przy-

stąpili do naszej modlitwy od października 2011 r.

11 Sióstr ze Zgromadzenia Św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus z miejscowości Mońki i Wasilków, 

przyłączyło się od kwietnia 2012 r., do modlitwy 

Krucjatowej.

Budujmy przy naszych domach i drogach kapliczki! 
Stawiajmy, wzorem naszych przodków, Krzyże!  

Niech to będzie nasza odpowiedź na próby 
wyrugowania Krzyża i symboli religijnych z przestrzeni 

publicznej Polski, a tym samym z naszego życia.

Czekamy na projekty kapliczek stworzone 
przez Państwa – Uczestników Krucjaty 

Różańcowej za Ojczyznę.

Chcemy by była to kapliczka i Krzyż swoim wyglądem 
nawiązująca do symboliki i intencji modlitewnej 

Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Niech przypomina 
przyszłym pokoleniom o naszym szturmie 

modlitewnym i Matce Bożej Zwycięskiej. Projekty 
można wysyłać tradycyjną pocztą na adres:  

„Krucjata Różańcowa za Ojczyznę – Sekretariat” 
 skr. pocz. nr 6, 96-515 Teresin  

albo mailem:  
sekretariat@krucjatarozancowazaojczyzne.pl

Spośród nadesłanych propozycji, wybierzemy tę, 
która stanie się ogólnopolskim wzorem.

Przystąpili do Krucjaty



Jako uczestnicy Krucjaty Rożancowej za Ojczyznę organizujmy, w święto Matki Bożej Różańcowej 
– 7.10.2012 (niedziela), w swoich miejscowościach Msze Święte za Ojczyznę i Pokutne Marsze Różańcowe. 
U progu Roku Wiary, ogłoszonego przez Ojca Świętego Benedykta XVI, zawierzmy naszą Ojczyznę Niepokalanemu 
Sercu Najświętszej Maryi Panny. Nie zapomnij o swojej miejscowości, zgłoś ją do Sekretariatu, skontaktuj się z nami.



Więcej informacji na stronie internetowej: www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl

Kontakt z Sekretariatem ogólnopolskim
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę – Sekretariat 
skrytka pocztowa nr 6, 96-515 Teresin 
tel. 532 998 998 fax. 22 376 27 35 
e-mail: sekretariat@krucjatarozancowazaojczyzne.pl

Jasnogórska Rodzina Różańcowa
o. Bogumił Schab OSPPE 
ul. O. A. Kordeckiego 2, 42-255 Częstochowa 
tel. +48 34 377 77 77, fax. +48 34 377 72 00

Sekretariat – wolontariusze
Jakub Sawicki – tel. 660 429 204 
Maciej Pobudkiewicz – tel. 691 602 953 
dr n. med. Grzegorz Senatorski – tel. 601 259 706

Materiały promocyjne
Za pośrednictwem Sekretariatu można uzyskać materiały mo-
gące służyć do promocji idei Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę 
w parafiach. Dysponujemy billboardami, plakatami, bannerami 
i ulotkami, które można samodzielnie wywieszać lub rozdawać 
w parafiach lub na specjalnych powierzchniach do tego przezna-
czonych. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt  
z Sekretariatem: tel. 532 998 998, 
e-mail: sekretariat@krucjatarozancowazaojczyzne.pl

Materiały drukowane
Istnieje również możliwość zamówienia gotowych materiałów 
drukowanych (ulotki, deklaracje). Kontakt:
Cezary Donat –  tel. 668 528 938, 

e-mail: drukarniakrucjaty@gmail.com

Sekretariat Krucjaty 
Różańcowej za Ojczyznę
Sekretariat spełnia rolę służebną – rejestruje zgłoszenia oraz po-
wiadamia naszych Pasterzy i opinię publiczną o liczbie uczest-
ników Krucjaty. Aktywność, pomysłowość i inicjatywy uczestni-
ków Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę zależą nie od Sekretariatu, 
lecz od katolickiej formacji samych jej uczestników. Sekretariat 
nie wyręczy nikogo z konieczności dotarcia z informacja-
mi o Krucjacie Różańcowej do Czcigodnych Pasterzy naszego 
Kościoła, do Kapłanów, Duchowieństwa, opiekunów wspólnot, 
moderatorów, redaktorów czasopism katolickich – parafialnych 
i ogólnopolskich, czy też pielgrzymów idących do Sanktuariów 
Maryjnych. Każdy z nas jest wezwany do zgłaszania pomysłów, 
ale przede wszystkim wezwany jest do odważnego działania 
bez przerzucania na barki innych osób własnych pomysłów, które 
chciałby zrealizować. 

Pragnę zamówić prenumeratę biuletynu Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę

Imię i nazwisko:  

Adres:  

Numer telefonu (w celu potwierdzenia zamówienia):  

Liczba egzemplarzy:  

21/22.IX.2012 – K. Sakr. Pokuty
26/27.X.2012 – Bazylika
23/24.XI.2012 – Bazylika
21/22.XII.2012 – Kapl. M. Bożej

25/26.I.2013 – Kapl. M. Bożej
22/23.II.2013 – Bazylika
22/23.III.2013 – Bazylika
26/27.IV.2013 – Bazylika

24/25.V.2013 – Bazylika
26/27.VI.2013 – Bazylika
26/27.VII.2013 – Bazylika
30/31.VIII.2013 – Bazylika

27/28.IX.2013 – K. Sakr. Pokuty
25/26.X.2013 – Bazylika
29/30.XI.2013 – Bazylika
27/28.XII.2013 – K. Matki Bożej

Terminy Jasnogórskich Czuwań

„Krucjata Różańcowa za Ojczyznę jest wielkodusznym darem ducho-
wym wiernych, którzy z Maryją, Królową Polski, modlą się o Polskę 
wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich 
Ślubów naszego Narodu. Osoby te czynią to dobrowolnie, zobowią-
zując się do codziennego rozważania i odmawiania w tych intencjach 
przynajmniej jednej z tajemnic Różańca Świętego…”

Z tekstu komunikatu OO.Paulinów z Jasnej Góry z 25.09.2011 r.

Wybrane kontakty lokalne
Anna i Andrzej Kołakowscy 
ul. Rozłogi 3/1A, 80-658 Gdańsk, tel. 798 498 994, 798 498 993
e-mail: gniady1@wp.pl
 

ks. Julian Brzezicki 
Parafia Trzęsiny, Trzęsiny 29, 22-463 Radecznica,
tel. 84 681 02 72, 604 177 833, ksmzamosc@zamosc.opoka.org.pl

ks. rektor Jan Zdzisław Ciżmiński 
Kościół św. Katarzyny, ul. Kolegiacka 3, 22-400 Zamość 
tel. 84 639 22 85

Stanisława Kuchta
ul. Dworcowa 41a/8; 10-437 Olsztyn
tel. 89 533 04 39, 720 020 339

O. Rajmund Guzik OCist 
Klasztor Cystersów Winniki, 73-155 Węgorzyno, tel. 512 322 412

O. Piotr Kurcius 
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski 
Nowa Osuchowa, ul. Kościelna 66, 07-308 Poręba n. Bugiem,  
tel. (29) 645-92-07, 694 344 555, e-mail: pkurcius@o2.pl 

Sławomir Młodzikowski 
Bydgoszcz, tel. 606 787 881, e-mail: veritas2025@wp.pl

Rita Wilowska
Księgarnia Sursum Corda 
ul. Rynek Łazarski 1, 60-731 Poznań
tel. 61 865 08 20, kom. 797 355 240, arkusz17@wp.pl


