
My chcemy Boga w naszym kraju, /…/ w polskim języku i zwyczaju…  

…w książce w szkole /…/ Jego prawo niech będzie naszych czynów tchem… 

…Byśmy umieli /…/ obierać dobro, gardzić złem…
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Z MaRyją, KRólOwą POlsKi, MódlMy się O POlsKę wieRną BOgu, KRZyżOwi 
i ewangelii, O wyPełnienie jasnOgóRsKich ŚluBów naROdu!

„Sejmy wasze na to naprzód obracajcie, aby chwała  
Boża katolicka była obroniona i rozmnożona”. ks. Piotr Skarga

Zamach na Królową Polski



Przesłanie Pani Marii Okońskiej
(dziękujemy bardzo Instytutowi Prymasa Wyszyńskiego za przekazanie Krucjacie Różańcowej za Ojczyznę 
Przesłania Pani Marii Okońskiej i zgodę na jego opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym Krucjaty)

W miarę jak mijają lata,zmieniają się czasy i poglądy, coraz mocniej narasta we mnie 
przekonanie, że posłannictwem Polski jest zachowanie w świecie wiary w istnienie 
Boga i potrzeby życia w zjednoczeniu z Nim. Posłannictwo Polski nie jest polityczne, 
ekonomiczne czy jakiekolwiek inne. Jest ono religijne, nadprzyrodzone. 

Ludzkość coraz bardziej się laicyzuje, ogranicza się do celów ziemskich, doczesnych, 
zapominając, że człowiek jest stworzony przez Boga i dla Boga, że naszym celem jest 
Bóg i życie wieczne, a nie doczesne. Idziemy przez ziemię, ale nie pozostaniemy na 
niej. Jesteśmy stworzeni przez Boga dla Jego chwały. Naszym zadaniem jest dawać 
świadectwo tej prawdzie, że jest Bóg i że On jest celem naszego istnienia.

„Ta mała licha drzewina, nie trzeba dębów tysięcy 
szeptem się ku mnie przegina – Jest Bóg i czegóż ci więcej”  
pisał Jan Kasprowicz w „Księdze Ubogich”

„Jest Bóg i czegóż ci więcej” – ta prawda dzisiaj staje się ludziom daleka, nieznana, 
obojętna i jakby zapomniana, a często wyśmiewana i prześladowana. Tym bardziej 
głoszenie tej prawdy, że jest Bóg i żyjemy dla Niego, staje się naszą powinnością, 
naszym powołaniem. Wszystko inne: cele ekonomiczne, polityczne, społeczne, 
ziemskie – to sprawa drugorzędna. Żywa wiara w Boga – to jest główny cel naszego 
osobistego życia, a także naszej Ojczyzny, Polski! 

Polska – jak wierzę – po to istnieje, aby wypełnić to olbrzymie posłannictwo święte, 
religijne, nadprzyrodzone. Polska ma dać świadectwo Bogu. W sytuacji, gdy ludz-
kość coraz bardziej patrzy w ziemię, a nie w niebo, Polska ma poderwać świat ku 
Bogu, w ramiona Odwiecznej Miłości. Polsko, to jest twój cel. Nie strać go z oczu. 
Żyj i działaj dla tego odwiecznego celu, a nie zginiesz, nie zagubisz się, nie zatracisz 
się w bezsensie. Dosięgniesz celów wiekuistych, dosięgniesz samego Boga. Będziesz 
istnieć wiecznie. 

Polsko, Ojczyzno moja! Obudź się, a uratu-
jesz siebie i wypełnisz swoje przeznaczenie. 

   Maria Okońska
 z duchowymi córkami 

z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego

Maria Okońska i kard. Stefan Wyszyński w 1956 r.
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Powstrzymać szaleństwo 
bez granic!

Słowa z Apelu, 9 grudnia 2012 r.

Bracia i Siostry! Rodacy!

Dziś rano ręka szaleńca rzuciła w stronę 
obrazu farbę, która miała zniszczyć oblicze 
naszej umiłowanej Matki i Królowej. 
Szaleństwo bez granic. Nikt przecież nie 
jest w stanie zniszczyć w nas Twojego 
oblicza Matko, oblicza Częstochowskiej 
Matki, które wyryte jest mocno 
w naszych sercach. Pielęgnowane jest 
codziennie z czułą miłością i tęsknotą, 
z żywą wiarą i nadzieją. Nikt nie jest 
w stanie zniszczyć w nas Twojego 
najcenniejszego daru – Jezusa, naszego 
Pana i Zbawiciela. Bo szatan – miło-
śnik śmierci i zatracenia – na Krzyżu 
przez Syna Bożego został pokonany.

Bracie, który podniosłeś rękę na swoją 
Matkę, bracie szalony, wszak to i nasza 
Matka, nasza Matka ukochana! Coś ty naj-
lepszego zrobił? Kto Cię do tego namówił?

Kto policzy łzy bólu i przerażenia 
z powodu takiej niegodziwości? Kto 
szyderczo cieszyć się może z tego bólu 
i z tej straszliwej prawdy, że Polska 
w samym swoim sercu staje u progu 
powszechnej profanacji Boga i człowieka? 
Kto sprzyja, że wokół nas rozpętuje 
się każdego dnia w słowach i czynach 
prawdziwe szaleństwo tzw. Polaków? 
Szaleństwo bez granic. Bez ludzkich 
hamulców moralnych, bez opamiętania, 
bez odpowiedzialności za słowa i czyny.

Kto pragnie, by Polska w imię tolerancji, 
gościnnie otworzyła drzwi dla tych, 
którzy codziennie i publicznie drwią 
ze swojej Ojczyzny i z jej świętości 
największych? Z jej świętych miejsc 
i z jej świętych tradycji? W imię czego 
my–Naród mamy wyzbyć się wszystkiego, 
co nas stanowi, co jako Polacy okupi-
liśmy krwią, cierpieniem i wieloletnią 
niewolą i zniewoleniem poprzednich 
pokoleń? Czy ciągle nie jesteśmy zdolni 
wyciągać wniosków z historii naszej?

Czy potrzebny jest ktoś spośród nas, 
kto nas poderwie, kto poderwie Naród 
do opamiętania, obrony jego godności, 
jego praw, jego prawdziwej wolności 
w myśleniu i działaniu? Czy jesteśmy 
w stanie stanąć w prawdzie o nas? Kim 
jesteśmy i dokąd zmierzamy? Czy jesteśmy 
w stanie w swoim własnym sercu, we 
własnej rodzinie, we własnym otoczeniu, 
bronić prawd Kościoła Świętego? 

Bo jak już przed laty uczył sługa Boży 
o. Marian Morawski, jezuita: „wielu obra-
ża się tym w Ojczyźnie naszej, że Kościół 
uczy tajemnic niedostępnych rozumowi, 
upokarzających hardość rozumu ludz-
kiego”. Znak, któremu sprzeciwiać się 
będą. Wielu obraża się ciągle w Ojczyźnie 
naszej prawami i przepisami Kościoła, 
tymi zwłaszcza, które są przeciwne miłości 
własnej, zmysłom, lenistwu. Obraża 
ich spowiedź święta, post, Eucharystia, 
bezżeństwo stanu duchownego, wszystko, 
co kościelne ich drażni i obraża. Obraża 
wielu w Ojczyźnie naszej jego ludzka 
strona i ułomność, ludzka strona Kościoła.

Widzą we wszystkich stanach Kościoła, 
w jego kapłanach, w całej jego świętej 
hierarchii, w zakonach, wiele niedo-
skonałości, niedbalstwa, zgorszenia, ale 
najwięcej odstręcza od Kościoła wzgarda 
i nienawiść świata. W niezliczonym tłumie 
ludzi sprzeciwiających się Kościołowi 
i w liczniejszym jeszcze tłumie ludzi obo-
jętnych dla Kościoła, jak wiele znajduje się 
jego dawnych dzieci, mlekiem jego nauki 
i sakramentów świętych wykarmionych.

Tysiące świętych mężczyzn i kobiet – 
naszych Rodaków – wołało i woła o Polskę 
wierną Bogu. Wołało kiedyś, woła i dziś. 
Wołają ku przestrodze, ku opamiętaniu. 
My dziś, w ten wieczór przebłagania, 
również pragniemy wołać na kolanach…

o. Roman Majewski
Przeor zakonu jasnogórskiego

Akt profanacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej jest wydarzeniem o takiej 
wadze, że zamiast artykułu wstępnego umieszczamy słowa, jakie wygłosił Przeor Jasnej Góry 
o. Roman Majewski, opiekun duchowy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.
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Piotr Senatorski: W jaki sposób 
Pani odkryła w swoim życiu 
modlitwę Różańcem?
Wanda Półtawska: Właściwie 
nie może być mowy o odkryciu. 
Po prostu od zawsze znałam róża-
niec, dostałam go juz jako prezent 
z okazji chrztu. Taka jest przecież 
polska tradycja: dziecku, nowo-
rodkowi, daje się różaniec i – jeśli 
jest to dziewczynka – medalik, jeśli 
chłopczyk – krzyżyk. Do Pierwszej 
Komunii Świętej wszystkie dzieci 
w Polsce dostają różaniec. Więc to 
nie jest tak, że ktoś, gdzieś spotyka 
różaniec dopiero na późniejszym 
etapie swego życia. Każdy go do-
staje. Jest kwestią o wiele ważniej-
szą, co on z tym Różańcem potem 
robi. Tym niemniej każdy go zna 
i miał. W Polsce ludzie modlą się 
na różańcu i właśnie Polska jest 
takim miejscem, gdzie  przez cały 
październik ludzie modlą się na 
różańcu w całym Kraju, a potem 
przez cały listopad różaniec bywa 
kontynuowany jako modlitwa za 
zmarłych. Kościoły, zwłaszcza na 
wsi, są jeszcze pełne i wszyscy mó-
wią Różaniec. Ale  jeśli chodzi o tę 
inicjatywę Krucjaty Różańcowej 
za Ojczyznę to myślę, że nie trze-
ba ludzi w Polsce uczyć, że mają 
się na różańcu modlić, ale cho-
dzi o coś innego, o intencję, nie 
tylko o Różaniec, lecz o to żeby 
to była modlitwa za Ojczyznę, 
o to wam właśnie chodzi, tak to 
zrozumiałam.

Tak, oczywiście.
Bo, przecież chodzi o to, żeby ten 
Różaniec był w intencji i tego, 

co się nazywa Naród i tego, co 
się nazywa Ojczyzna. I to właśnie 
jest cel tej krucjaty, żeby poru-
szyć świadomość ludzi, że jest taka 
potrzeba, żeby ludzie pomyśleli 
o tym, że ta Ojczyzna jest zagro-
żona i trzeba się za Nią modlić. 
Nawet tak zwani ateiści modlą 
się, gdy nadejdzie trwoga. Gdy od 
Państwa otrzymałam ten specjal-
ny krucjatowy różaniec, to sobie 
pomyślałam od razu, że przecież ja 
nie znam w ogóle człowieka, któ-
ry by nie miał różańca w Polsce. 
Wszyscy go mają. Ileż różańców 
rozdałam ja sama, ile rozdał Oj-
ciec Święty. Więc to nie jest tylko 
problem, żeby modlili się Pola-
cy na różańcu, chodzi o to, jak 
maja się modlić i o co. Modlimy 
się w naszych świątyniach, choćby 
tak jak tutaj, w moim najbliższym 
kościele, gdzie chodzę na Mszę 
Świętą, nasz ksiądz – przed bło-
gosławieństwem po Mszy Świę-
tej – odmawia dziesiątkę Różańca 
z wszystkimi ludźmi. W Limano-
wej, gdzie mam przyjaciół, zawsze 
przed każdą Mszą Świętą wierni 
mówią Różaniec. Więc pytanie jest 
w pewnym sensie niewłaściwe, bo 
nie chodzi o to, żeby namawiać 
do modlitwy różańcowej, ale oto, 
żeby ją ofiarować w konkretnej, 
szczegółowej intencji.

Czyli taki już był przykład ze 
strony rodziców, po prostu Pani 
dom taki był?
Ależ nie tylko mój dom. Wszyst-
kie domy były takie, że na różańcu 
modlili się wszyscy. Przecież Pol-
ska była krajem ludzi wierzących, 

praktykujących – to teraz jest ate-
izacja. Pan zapomina, że ja mam 
90 lat. Ja jestem z innej epoki.

I dlatego to nasze pytanie brzmi 
tak, jak brzmi ponieważ jest już 
też z innej epoki, ono jest zwią-
zane raczej z tym, co w tej chwili 
niestety się dzieje. Jest jakaś 
pogoń za nowinkami, za nowymi 
formami religijnymi…
Jakie tam nowinki, jest zwykła po-
goń za pieniędzmi. Świat jest zma-
terializowany! Dlatego ludziom 
trzeba pokazać ducha! Myślę, że 
decyzja Benedykta XVI, obecnego 
Ojca Świętego, który ogłosił Rok 
Wiary jest bardzo trafna bo wiary 
ludziom brakuje, nie czego innego. 
Ponieważ wierzą tylko w wartości 

materialne, no to gonią za tym 
a jak odkryją ducha, to może za-
czną myśleć o duszy. Taka właśnie 
była cała koncepcja pontyfika-
tu Jana Pawła Drugiego – poka-
zać ludziom sacrum, odkryć świat 
ducha. 

Młodemu pokoleniu potrzebny 
jest Autorytet i dobry przykład, 
którym mógłby się zafascynować 
i na którym mogłoby się wzo-
rować. Pasja i autentyzm życia 
dorosłej i dojrzałej osoby może 
pociągnąć ku dobru dorastającą 
młodzież. Chcielibyśmy, znając 
Pani życie, zapytać czym jest 
dla Pani Ojczyzna? A pytanie 
nasze wiąże się z tą tragedią, jaka 
dziś dzieje z Polską i kryzysem 

Nie chodzi tylko o to, żeby Polacy 
się modlili na Różańcu, ale o to,
jak mają się modlić i o co!
Specjalny wywiad Biuletynu z Panią dr Wandą 
Półtawską, która od dawna modli się za Polskę, 
pracuje dla Niej, i która przystąpiła do Krucjaty 
Różańcowej za Ojczyznę.

dr Wanda Półtawska
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miłości Ojczyzny. Pani jest z tego 
pokolenia znanego z niezwykłej 
czci do Ojczyzny. Samo słowo 
„Polska” i „Ojczyzna” były i są 
dla Was święte.
Dla nas to była niejako natural-
na, zwykła sytuacja, że ludzie byli 
patriotami, ponieważ panowała 
taka świadomość w każdym domu. 
Człowiek, który się urodził na tej 
ziemi, czuł się Polakiem. I poko-
lenie moje było  takie, dziś to się 
mówi – „wyjątkowa postawa pa-
triotyczna”. Nie – dla nas to nie 
było wyjątkiem, to była naturalna 
postawa. Trzeba sobie zdawać spra-
wę z tego, że to pokolenie moje, 
to było pokolenie, które się spraw-
dziło przez – powiedzmy – trudne 
dzieje. Polska była zagrożona, wiec 
niejako spontanicznie, ujawniał 
się patriotyzm. W tej chwili sytu-
acja inaczej się ludziom przedsta-
wia i nic nie ujawnia patriotyzmu. 
Propaganda jest w ogóle przeciwko 
patriotyzmowi, nazywa się patrio-
tyzm ciasnym, skrajnym nacjo-
nalizmem. Całe moje pokolenie 
– nie jestem wyjątkiem – to byli 
ludzie, którzy się czuli Polakami. 
I nie było przesady, jak się mówiło 
„Matka Polka” i nie było przesady, 
że mówiło się „Honor Polaka” i nie 
było przesady, że „Bóg i Ojczyzna”. 
I to nie było jakieś hasło. To pro-
gram życia, nie hasło. W trzydzie-
stym dziewiątym roku w listopa-
dzie, już w listopadzie, składałam 
przysięgę na sztandar naszej druży-
ny imienia Orląt Lwowskich, że je-
stem gotowa umrzeć za Ojczyznę. 
Nie tylko ja, cała gromada dziew-
cząt, harcerek. I to nie był slogan, 
to nie była pusta deklaracja. One 
zostały rozstrzelane. Właśnie część 
z tych, które właśnie wtedy skła-
dały razem ze mną tę przysięgę, 
zginęły w Ravensbrück. No więc 
dla mnie zaskakujące jest to, że są 
ludzie, którzy w ogóle uważają, 
że nie jest potrzebny patriotyzm. 
Bo człowiek musi mieć korzenie, 
swoja tożsamość. Każdy powinien 
mieć. A teraz właśnie są ludzie po-
zbawieni korzeni. 

Ale to jest wina dorosłych. 
Przecież to od matki dziecko do-
wiadywało się, że jest Polakiem czy 
Polką, a ojciec powinien je prowa-
dzić do modlitwy. Dziś rodzice nie 
spełniają tej roli, to są czasy pano-
wania diabła na ziemi. 

Muszę powiedzieć, że dla 
mnie miłość Ojczyzny, to nie jest 

coś nadzwyczajnego. To jest rze-
czywistość świata, w którym żyję 
i moja tożsamość, że jestem Polką; 
nie potrafiłabym żyć nigdzie poza 
Polską, chociaż mogę – wyjeżdża-
łam mnóstwo razy, ostatnie lata 
spędzaliśmy połowę w Rzymie, 
połowę w Krakowie. Ale to był 
taki los. Natomiast człowiek, jeżeli 
nie rozpoznaje w sobie kim jest, 
jest nieszczęśliwy. Byłam kiedyś 
na zjeździe psychiatrów w Niem-
czech i gości zaproszonych obsłu-
giwali studenci. Byłam tam pro-
szona z referatem. I przydzielili mi 
chłopca, który doskonale mówił 
po polsku, z bardzo dobrym ak-
centem. Pytam go: „Czy ty jesteś 
Polakiem?” – a on mi mówi: „Ja 
nie wiem, kim jestem”. Okaza-
ło się, że matka jest Polką, ojciec 
jest Niemcem. I chłopak jest we-
wnętrznie rozdarty. Ale to prze-
cież ta matka powinna się zasta-
nowić biorąc za męża Niemca: co 
ona daje dziecku? Zakochała się 
w Niemcu? I cóż z tego – to nie 
jest tak. Człowiek się zakocha, 
po czym się odkocha i rozwodzi. 
Ludzie dorośli nie planują życia 
jako realizacji planu Bożego, tyl-
ko zajmują się swoimi, takimi czy 
innymi pragnieniami, czasem bez 
udziału rozumu, a jeszcze częściej 
bez udziału sumienia, a skutki spa-
dają na niewinne dzieci. Obecne 
pokolenie zostało wykolejone z po-
wodu dramatu wojny.

Młodych, którzy nie potrafią 
o sobie powiedzieć kim są, jest 
w tej chwili coraz więcej, nawet 
niekoniecznie za granicą, ale 
tu w kraju. Ludzi, którym jest 
wszystko jedno…
Nie. Właśnie nie jest im wszystko 
jedno. To są ci, którzy chcą, żeby 
było im możliwie wygodnie. Wy-
bierają to, co jest łatwiejsze. To nie 
jest wszystko jedno… to jest wy-
bór. Pokolenie jest ukształtowane, 

uczone przez swoich dorosłych, by 
wybierać życie najwygodniejsze, 
mają hedonistyczne nastawienie.

Przystąpiła Pani do modlitewnej 
Krucjaty, w której intencja jest 
bardzo wyraźnie sformułowana. 
To nie jest modlitwa za jakąś Oj-
czyznę, tylko za Ojczyznę wierną 
Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, to 
jest nawiązanie do nauczania 
Stefana kardynała Wyszyńskiego 
i to jest też modlitwa o wypeł-
nienie Jasnogórskich Ślubów 
Narodu. Jest to świadome opo-
wiedzenie się po stronie takiej, 
a nie innej Ojczyzny. Wdzięczni 
jesteśmy bardzo, że Pani zgłosiła 
swój akces. Czy jest coś szczegól-
nego, co Pani mogłaby przekazać 
innym, coś co Panią przekonało 
do tego właśnie, żeby do tej 
właśnie Krucjaty Różańcowej 
przystąpić?
Popieram przez całe moje świa-
dome życie wszystkie te działa-
nia społeczne, które mają na celu 
ludziom przybliżyć zbawienie. Po 
prostu. A Polak musi być zbawio-
ny jako Polak, więc troska o Oj-
czyznę jest tu elementem podsta-
wowym. Masz być odpowiednio 
mężczyzną, czy kobietą. I to musi 
być męskość ludzka, bo może być 
nieludzka, i kobiecość ludzka, 
potem musisz zobaczyć, gdzie się 
urodziłeś, gdzie mieszkasz – jesteś 
Polką, jesteś ochrzczony, jesteś ka-
toliczką. Więc działania, które słu-
żą rozwojowi tych wartości, oczy-
wiście popieram.

Zajmuję się młodzieżą – 
jestem specjalistką od młodzieży 
– patrzę na nich i widzę, że oni 
w ogóle nie wiedzą po co żyją, bo 
im nikt tego nie pokazał. Więc jak 

jest inicjatywa jakichś szaleńców 
Bożych, którzy chcą się modlić za 
Polskę w Krucjacie, to bardzo do-
brze, niech się modlą. Tak jest. Im 
jest ich więcej, tym lepiej. A ludzi 
trzeba po prostu na dobrą drogę 
skierować, popchnąć. Ludzie maja 
w sobie różne talenty. Talentów 
wodzowskich jest mało i to jest 
zrozumiałe, że ludzie potrzebują 
wodza. Ale chodzi o to, żeby na 
czele Ojczyzny postawić tych wła-
ściwych. Naród jest bierny, zawsze 
większość ludzi jest bez inicjatywy, 
ktoś ich musi prowadzić. Ale czy 
we własnym kraju mają być Polacy 
tylko do zła popychani, zupełnie 
jak stado baranów? A w dodatku 
niestety dają się popychać do zła. 
Ojciec Święty Jan Paweł II mó-
wił, że panuje obecnie „cywilizacja 
śmierci i nienawiści” i chciał, żeby 
ją zmienić na „cywilizację miłości 
i życia”. 

Jest Krucjata? Dobrze! Niech 
się Polacy budzą, niech zrozumie-
ją, że na przedzie jest Pan Bóg. 
Więc ja popieram takie dzieła, nie 
tylko was, ale wszystkie inicjatywy 
w obronie najwyższych wartości.

A modlitwa za Ojczyznę, to 
jest wreszcie modlitwa nie ego-
istyczna, to nie jest modlitwa tylko 
za siebie… Nie było dla mnie żad-
nych wątpliwości, że ja to poprę. 
I wspieram tę inicjatywę w swoich 
kontaktach z wieloma osobami. 

To nie jest głupstwo. Rzeczy 
wielkie powstają z rzeczy małych. 
Nie ma rzeczy wielkich, które mo-
głyby powstać od razu jako wiel-
kie. Jeśli w ogóle są wielkie.

Bardzo dziękujemy Pani 
za  rozmowę.

Kraków, 10 grudnia 2012 r.

Jest Krucjata? Dobrze! 
Niech się Polacy budzą, 

bo na przedzie jest 
Pan Bóg, Chrystus.

Niemiecki obóz koncentracyjny Ravensbrück, do którego Niemcy zesłali 
Wandę Półtawską podczas II wojny światowej.
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11 listopada 2012 roku, 
w Dniu Niepodległości, 

uczestnicy Krucjaty Różańcowej 
za Ojczyznę postanowili otoczyć 
modlitwą różańcową Sejm, aby – 
jak każda inna dziedzina życia – 
polskie prawodawstwo poddane 
zostało Bogu i Jego Matce, Królo-
wej Polski oraz, by posłowie byli 
wierni Bogu, Krzyżowi, Ewangelii 
i tworzyli prawo zgodne z Jasno-
górskimi Ślubami Narodu. 

Ponad tysiąc osób z róż-
nych stron kraju przyjechało, aby 
uczestniczyć w tej inicjatywie. 
Msza Św. rozpoczęła się o godzinie 
11:00 pod pomnikiem Polskiego 
Państwa Podziemnego i Armii 
Krajowej. Przewodniczył jej ks. 
Paweł Powierza, duszpasterz par-
lamentarzystów (pełny tekst jego 
homilii publikujemy w  dalszej 
części biuletynu). Do Mszy po-
sługiwali członkowie sekretariatu 
Krucjaty Różańcowej za Ojczy-
znę, a o oprawę muzyczną zadbał 
Chór Krucjaty. Obecni byli rów-
nież inni kapłani: ks. Łukasz Ka-
dziński, ks. Stanisław Małkowski 
i o. Jerzy Garda.

Zaraz po Mszy Świętej, 
idąc za krzyżem, jeden za drugim, 
z Różańcami i flagami narodowy-
mi w rękach, z modlitwą i śpie-
wem na ustach, zgromadzeni dość 
sprawnie otoczyli budynek Sejmu. 
Miejsce to zostało omodlone i po-
kropione wodą święconą, a po za-
mknięciu kręgu opasujących 
z wielką mocą wybrzmiała popro-
wadzona przez ks. Kadzińskiego 
modlitwa o uwolnienie tej prze-
strzeni od działania złego ducha. 
Na zakończenie zebrani wspólnie 
modlili się o beatyfikacje wielkich 
prymasów Augusta Hlonda i Ste-
fana Wyszyńskiego.

Mszę Świętą za Ojczy-
znę zorganizowało zaprzyjaźnio-
ne Stowarzyszenie im. 14 Pułku 
Ułanów Jazłowieckich, obecnych 
było kilku posłów, m. in. Andrzej 
Jaworski i Jan Szyszko, pieśniarz 
Andrzej Kołakowski z rodziną, 
a także kluby „Gazety Polskiej”, 
Rycerze Chrystusa Króla, go-
ście z Węgier, klerycy i siostry 
zakonne.

Marcin Perłowski

Sejm opasany 
Różańcem

Modlitwa różańcowa zgromadziła ponad 1000 uczestników, 
co umożliwiło otoczenie budynków sejmowych.

Pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego 
i Armii Krajowej przygotowano godne miejsce 
do odprawienia Mszy Świętej w intencji tych, 

którzy swe życie oddali za Ojczyznę.

Z pewnością ludzie zgromadzeni pod 
Sejmem 11 listopada 2012 r. nie wstydzili 
się znaku Krzyża i Różańca Świętego.
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Dnia 11 listopada 2012 r. mia-
ło miejsce, za sprawą Krucjaty Ró-
żańcowej, jedno z bardzo ważnych 
dla Polski wydarzeń, a zarazem naj-
ważniejsze, śmiem twierdzić, wy-
darzenie tego dnia. Przed Sejmem 
odprawiona została Msza Św. 
w intencji Polski, a budynek Sej-
mu został opasany żywym łańcu-
chem modlitewnym, kapłani od-
prawili egzorcyzm, by szatan i jego 
nauki nie miały dostępu do polskie-
go parlamentu.

Krucjata Różańcowa ma wiele 
ważnych wymiarów. Jednym z nich 
powinno być dawanie świadectwa 
uśpionemu polskiemu społeczeń-
stwu, budzenie go, jego wiary i od-
powiedzialności katolickiej. Ponad-
to przypominanie mu o katolickich 
obowiązkach, ewangelizacja społe-
czeństwa przez publiczną – wprost 
uliczną – modlitwę, publiczne dzia-
łanie (modlitwa) na chwalę Bożą, 
przypominanie Polakom, że Polska 
to kraj katolicki, że jest Królestwem 
Matki Bożej i Przedmurzem Chrze-
ścijaństwa, dziś tak dla Wschodu, 
jak i dla Zachodu.

Warto zatem tę inicjatywę spod 
Sejmu w przyszłości powta-
rzać w najróżniejszych wariantach 

i wymiarach, w tym w wymiarze 
lokalnym, a nawet parafialnym. 
Wyjście z modlitwą pod krzyż, któ-
ry stoi w centrum naszego miasta 
czy miasteczka, modlitwa różańco-
wa pod figurką, która stoi np. przed 
urzędem gminy, opasanie Różań-
cem urzędu gminy, siedziby woje-
wody, szkoły, w której dzieje się coś 
złego (coś niepolskiego czy antyka-
tolickiego), marsz z Różańcem uli-
cami miasta itp. – to zadania, które, 
jak się wydaje, powinny być wciąż 
i systematycznie realizowane w ra-
mach Krucjaty Różańcowej.

Katolicy powinni być w Polsce 
widoczni. Modlitwa powinna stać 
się w Polsce społecznym, publicz-
nym, wszechobecnym faktem.

Polakom wciąż powinno się przy-
pominać, że żyją w kraju od 1000 
lat katolickim, że mieszkają w Kró-
lestwie Matki Bożej oraz że powinni 
to brać pod uwagę w swoich wy-
borach i działaniach, że nie powin-
ni zapominać o swoich katolickich 
obowiązkach ewangelizacyjnych, 
społecznych i narodowych, wresz-
cie o tym, że każdy z nas powinien 
mieć swój wkład w budowanie Kró-
lestwa Chrystusowego na ziemi.

dr Stanisław Krajski

Krucjata  
powinna wyjść  
na ulice

Liczne grupy występowały ze swoimi transparentami. Ten na zdjęciu powyżej 
przygotował warszawski oddział Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Modląc się za władzę, parlamentarzystów i rząd  
ludzie nie oszczędzali własnych kolan.

Na czele pochodu znajdował się Krzyż, Różaniec 
oraz relikwie św. Maksymiliana Kolbe.
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Umiłowani w Chrystusie Panu, 
Siostry i Bracia, Czcigodni 

Kapłani,

„Spojrzał Bóg na ucisk swojego 
ludu w niewoli i wysłuchał jego ję-
czenia, zlitował się i stanął po naszej 
stronie, aby skruszył nieznośne wię-
zy i oddał nam wolną i niezależną, 
zjednoczoną Ojczyznę naszych Oj-
ców”. Tak pisał kardynał Aleksander 

Kakowski nazajutrz po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. Dzisiaj 
gromadzimy się w 94. rocznicę od-
zyskania niepodległości, po latach 
zaborów, po latach zniewolenia ze 
strony tych, którzy przed laty pod-
pisali w traktatach rozbiorowych, że 
Polski już nigdy nie będzie; że oto 
nowy porządek w Europie nakazał 
przestać istnieć tej, która od cza-
sów Mieszka była i jest Ojczyzną 

Polaków – ludzi dumnych i ludzi 
wolnych, tych, którzy nigdy nie po-
godzili się z utratą niepodległości. 

Wielu pragnęło, byśmy dzisiaj 
zastanowili się nad przeszłością, 
zresztą to naturalny, zwykły odruch 
ludzkiego zamyślenia przy oka-
zji dat, rocznic. My również przez 
chwilę zastanówmy się nad tym, co 
się stało wtedy, 11 listopada 1918 
roku. Ale zastanówmy się nad tym 
nie z perspektywy daty, nie z per-
spektywy historii, ale z perspek-
tywy duchowej. Bo to jest istota 
tamtych dni. W 1918 roku Polacy 
byli, można by powiedzieć, przygo-
towani. Dzięki Bożemu zrządzeniu 
Opatrzności runęły potęgi trzech 
zaborców. Ale przecież nie dałoby 
się tej państwowości utrzymać, gdy-
by Polacy nie mieli swego ducha. 
Tego ducha, który przez ponad 100 
lat pozwalał im być ciągle wolny-
mi, pomimo tego, że nie było pań-
stwa na mapie Europy. Pozwalał im 
ten duch być wolnymi w polskim 
Kościele, gdzie ciągle modlono się 

Więź państwa  
z wiarą katolicką
Pełny tekst homilii ks. Pawła Powierzy, duszpasterza parlamentarzystów, 
wygłoszonej 11 listopada 2012 r. podczas Mszy Św. bezpośrednio 
poprzedzającej opasanie Sejmu Różańcem.

po polsku, gdzie wołano do Boga, 
aby zwrócił Ojczyźnie wolność. 
Ten duch pozwalał ciągle polskim 
dzieciom mówić pacierz po polsku, 
nawet za cenę chłosty czy wyrzu-
cenia za szkoły. Ten duch pozwa-
lał ciągle na nowo zaczynać dzień 
w imię Boga w Trójcy Świętej Jedy-
nego. To ten duch Ojców naszych 
pozwalał każdego dnia uczyć dzieci 
patriotyzmu, uczyć miłości do tej, 
która była zniewolona. I trzeba tu-
taj na nowo przypomnieć, zwłasz-
cza dzisiaj, tą nierozerwalną więź, 
jaka łączyła i łączyć powinna Na-
ród Polski z Kościołem Katolickim. 
Ta więź, która łączyć powinna nasze 
państwo z wiarą. I tu leży zasadni-
czy fundament, ta swoista tajemni-
ca nieśmiertelności naszej Ojczyzny, 
która wielokrotnie była skazywana 
na unicestwienie, na poniżenie, 
na pognębienie. Tu leży tajemnica 
ciągłego zmartwychwstawania ku 
wolności. Tajemnica wiary naszych 
Ojców i Dziadów. Bo nie mieli pań-
stwa, nie mieli praw, ale mieli Boga 
w sercu. Mieli miłość do Kościoła, 
miłość do Matki Ojczyzny.

Zawsze Kościół był wtedy z Na-
rodem – kiedy wysyłano na zsył-
kę na daleki Sybir, kiedy więziono, 
skazywano na tułaczą poniewierkę. 
Wtedy zawsze na szyi Polak nosił 
krzyż albo ryngraf z wizerunkiem 
Matki Bożej Jasnogórskiej czy tej 
z Ostrej Bramy. Bo wiedział Po-
lak, że nasza nadzieja i nasze zwy-
cięstwo przez Maryję, przez Kró-
lową, którą Jan Kazimierz obrał za 
patronkę, opiekunkę Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej.

Trzeba te fakty historyczne przy-
woływać, ale one nie są historią. 
Siostry i bracia, to nie jest karta za-
mknięta, zapisana w jeszcze jednych 
książkach historycznych. Kiedy pa-
trzymy na dzisiejszą rzeczywistość 
trzeba jasno powiedzieć, że historia 
nie tylko jest nauczycielką, ale jest 
uobecniana w konkretnych wyda-
rzeniach życia osobistego, społecz-
nego i narodowego. Historia staje 
się teraźniejszością wówczas, kiedy 
zaczynamy żyć tym duchem, tą mi-
łością, jaką żyli nasi Ojcowie, jaką 
żyli nasi Dziadowie, Pradziadowie – 
od czasów Mieszka aż po współcze-
sność. Wtedy historia staje się żywa, 
staje się tą, która na nowo czyni 
Najjaśniejszą Rzeczypospolitą wol-
ną – Ojczyzną wolnych Polaków. Mszę Świętą koncelebrowało czterech kapłanów.

Ks. Paweł Powierza, duszpasterz parlamentarzystów.
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Nie tylko Kościół był wyrazicie-
lem pragnień wolności, ale zawsze 
stawał w obronie tych, którzy byli 
poniżani, pozbawiani praw. Tak 
jak to uczynił nasz patron, którego 
relikwie znajdują się w Archikate-
drze Warszawskiej – św. Zygmunt 
Szczęsny Feliński, który za obronę 
godności Polaków został przez wła-
dze carskie zesłany na poniewier-
kę, na zsyłkę. Kościół zawsze stawał 
w obronie godności człowieka, Po-
laka; w obronie godności tych naj-
bardziej słabych, tych, dla których 
nie ma żadnych praw. Ks. Piotr 
Skarga powiedział: „Mniejszą wagę 
mają grzechy pojedynczych ludzi od 
błędnego ustanawiania prawa, któ-
re w swoich skutkach oddziaływuje 
na całe społeczeństwo i idzie w hi-
storię”. My jesteśmy, siostry i bra-
cia, odpowiedzialni za to ducho-
we dziedzictwo, któremu na imię 
Polska. Tak pięknie o tym mówił 
błogosławiony Jan Paweł II – nasz 
umiłowany Papież Polak. Jesteśmy 
wszyscy za to odpowiedzialni, aby 
przeszłość była teraźniejszością i sta-
ła się przyszłością Narodu. Bo hi-
storia nasza pokazuje, że nie musi-
my szukać innych wzorców, innych 
recept na szczęście, innych pomy-
słów na życie, jak właśnie sięgnąć do 
tego ducha, który kształtował obli-
cze Ojczyzny od tysiąclecia, który 
pozwolił nam przetrwać pomimo 
tego, że wielokrotnie mocarstwa 
tego świata skazywały Polskę i cały 
Naród na śmierć. Ale, jak obser-
wujemy naszą rzeczywistość, wielu, 
wydawać by się mogło, pragnęłoby 
dzisiaj, by Kościół milczał, a także 
by jego słowo nigdy nie było zauwa-
żane, wręcz przemilczane. Każdy 
głos Kościoła uznaje się za ingeren-
cję w życie publiczne czy politycz-
ne. Kościół jednak, czyli wy, ludzie 
wiary, zjednoczeni w Chrystusie, 

wyznający tę samą wiarę i przyjmu-
jący te same sakramenty święte – 
czyli my wszyscy – nie możemy mil-
czeć, ani się dogadywać, gdy chodzi 
o niezbywalne wartości i zasady, gdy 
chodzi o ducha narodowego, któ-
rego próbuje się zatruć jakimiś no-
winkami, jakimś poczuciem nowo-
czesności, która jest tak naprawdę 
zniewoleniem ducha. 

Kościół Katolicki w Polsce 
w przeszłości był takim głosem 
krytycznym i wiele go to koszto-
wało. W społeczeństwie, w którym 
władzę przejęli silniejsi i bardziej 
przebiegli, pragnie On nadal pozo-
stać tym głosem również w przy-
szłości, mimo tego, że dostrzega 
liczne próby sprowadzenia go do 
zakrystii, ograniczenia wyłącznie 
do modlitwy czy też dzieł chary-
tatywnych. Kościół chce służyć 
nam wszystkim, Ojczyźnie i pań-
stwu. Wielu chce, by Kościół był 
nieobecny w przestrzeni publicznej 
życia społecznego, moralnego. By 
ekonomią i polityką nie rządziły 
prawa moralne, tylko prawo zysku, 
prawo silniejszego.

Gdybyśmy zgodzili się na nie-
obecność Kościoła we wspomnia-
nych sferach życia, nie tylko byśmy 
ograniczyli prawa Kościoła, ale by-
łoby to ograniczenie praw ze szkodą 
dla ludzi i dla samego państwa. Ko-
ściół w społeczeństwie pluralistycz-
nym we współczesnym państwie 
pragnie być traktowany jako ten, 
który jest przyjazny. Dlatego, że 
drogą Kościoła jest każdy człowiek 
– służba człowiekowi w jego dro-
dze do osiągnięcia Królestwa Nie-
bieskiego. Kościół ma obowiązek 
zabezpieczyć transcendentne pra-
wa osoby ludzkiej, które nie pod-
legają żadnym zmianom, żadnym 

demokratycznym procedurom, 
żadnej większości parlamentarnej, 
takim czy innym rządom – bo one 
się zmieniają. W  odróżnieniu od 
Bożego prawoa, które zawsze jest 
takie samo. Stąd Kościół ma pra-
wo i obowiązek nauczania etyki 
społecznej, politycznej. W imieniu 
Boga samego ma obowiązek i pra-
wo ukazywać wszystkim tym, któ-
rzy są odpowiedzialni za tworzenie 
ładu społecznego, te wartości, które 
są uniwersalne, te wartości które na-
zywamy Dekalogiem, prawem Bo-
żym, prawem naturalnym.

Dzisiaj szczególnie potrzeba nam 
tej odwagi i siły do stawania 
w obronie tych praw w tzw. plura-
lizmie, demokracji, takich tworach 
jaką jest UE. Trzeba śmiało sta-
wać w obronie tych wartości, które 
kształtowały oblicze Ojczyzny przez 
tysiąclecia.

Wzywamy więc jako ludzie wiary 
do tej odpowiedzialności za Ko-
ściół i Naród, do stawania z Ró-
żańcem w ręku przy Bogu i Maryi. 
Polska potrzebuje ludzi prawych, 
odważnych; ludzi którzy mówią sta-
nowcze: „nie” zepsuciu moralnemu, 
niszczeniu sumień młodych Pola-
ków – przecież to się dzieje. Znisz-
czenie autorytetów roli ojca i matki, 

zepchnięcie ich wyłącznie do roli 
tych, którzy zaspokajają życiowe – 
materialne potrzeby. Ograniczenie 
prawa do wychowania w chrześci-
jańskich prawach i wartościach. Dziś 
wystarczy otworzyć jakąkolwiek ga-
zetę, jakąkolwiek stronę w interne-
cie, a tam zepsucie, niszczenie warto-
ści, tam nieodpowiedzialność, tylko 
pragnienie sensacji umotywowane 
pragnieniem zysku. Nie do takiej 
wolności odwoływali się nasi Ojco-
wie i Dziadowie w 1918 r. Wolność 
oznacza sięganie ku górze, wymaga-
nie od siebie, sięganie ku wyższym 
wartościom. Trzeba to dzisiaj przy-
pominać. Wolność to nie samowola, 
wolność nie jest przegłosowaniem, 
gdy ma się większość. Wolność nie 
ogranicza się tylko do działań o cha-
rakterze demokratycznym, do wy-
boru, do ukształtowania takiej czy 
innej większości politycznej, parla-
mentarnej. Wolność jest w ludzkim 
sercu wtedy, kiedy to serce jest pra-
widłowo ukształtowane, kiedy jest 
to serce prawego sumienia; wtedy 
jest to serce zdolne do kształtowa-
nia coraz piękniejszego i lepszego 
oblicza ziemi. Wtedy takie serce jest 
zdolne do poświęceń, do ofiary, do 
wyrzeczeń dla dobra innych. Trzeba 
wrócić do tego, co zwie się zwyczaj-
nym wychowaniem, kształtowaniem 
wartości. Trzeba wrócić do miłości 
Ojczyzny, która przejawia się tro-
ską o młode pokolenie Polaków, 
o wychowanie ich ku wartościom, 
ku odpowiedzialności, ku praco-
witości, sumienności, uczciwości. 
O to wszystkim nam chodzi. Sio-
stry i bracia, mamy prawo i święty 
obowiązek mówić stanowcze: „nie” 
zepsuciu moralnemu, które dociera 
do nas przez media, które próbują 
lansować tzw. otwartego człowiek, 
otwartego na wszystko, zwłaszcza 
na zepsucie, na zgniliznę moralną, 

„…nierozerwalna więź, 
jaka łączyła Naród 
Polski z Kościołem, 

łączyć powinna nasze 
państwo z wiarą…”

Licznie zgromadzeni wierni przynieśli ze sobą flagi i Różańce. Niektórzy goście przybyli z odległych stron Polski.
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człowieka, który nie ma zasad. Je-
dynym kryterium tego człowieka 
jest kryterium przyjemności. Taki 
świat bez wartości, bez odniesie-
nia do Boga, staje się zniewoleniem 
osobistym poszczególnych ludzi, ca-
łego społeczeństwa i Narodu. Strzeż-
my się tego zniewolenia. Człowiek 
zniewolony już nie decyduje sam, 
można nim manipulować, można, 
wykorzystując różne socjotechniki, 
rożne mainstreamowe media, zrobić 
z nim, co się chce. Wystarczy tylko 
zaoferować mu srebrniki dobrobytu, 
wmawiać mu, że będzie szczęśliwy, 
jeśli będzie miał zasobną kasę, jeśli 
tylko wszystko będzie opierać się na 
pieniądzu. Prawy człowiek, człowiek 
sumienia, uczciwy, szlachetny, bogo-
bojny nie będzie kradł, nie będzie 
oszukiwał, zawłaszczał, nie będzie się 
korumpował. Taki człowiek dobrze 

poprowadzi państwo i Naród. Ta-
kich opatrznościowych Ojców dał 
nam Bóg Wszechmogący w 1918 r. 
Nie dla prywatnej i własnej korzyści, 
nawet dla własnej korzyści politycz-
nej, ale dla dobra Ojczyzny poświę-
cili wszystko, by była najjaśniejsza 
i wolna, silna i suwerenna – Polska 
godna marzeń i pragnień Polaków.

Siostry i bracia, stoimy pod pomni-
kiem Polskiego Państwa Podziem-
nego, pomnika Armii Krajowej, 
stoimy pod polskim parlamentem. 
Jakże potrzeba tej modlitwy różań-
cowej. Do tej modlitwy różańco-
wej wzywali nas i wzywają papieże, 
wzywali prymasi polski i każdy z nas 
wie, jaką moc ma ta modlitwa. Ta 
moc płynie od Boga i Jego Matki, to 
Jezus Chrystus przychodzi ze swoją 
Matką, kiedy odmawiamy Różaniec 

i słucha nas i patrzy w nasze serca. 
I widzi, że my tu zebrani chcemy się 
modlić o Polskę dobrą, święta, mą-
drą; o Polskę prawych sumień odpo-
wiedzialnych za losy Ojczyzny. O to, 
byśmy nie traktowali tego dobra, ja-
kim jest Ojczyzna według własnych 
korzyści, własnych interesów, ale jej 
służyli w miłości. Ta modlitwa ró-
żańcowa jest niezwykle potrzebna 
zwłaszcza tutaj w polskim parla-
mencie, by polscy posłowie i sena-
torowie byli bardziej odpowiedzialni 
przed Bogiem niż przed ludźmi, by 
się zawsze kierowali prawym sumie-
niem, by wiedzieli że staną kiedyś 
przed obliczem Boga. I wtedy nie 
będzie już partii, przewodniczących, 
nie będzie premierów, prezydentów. 
Będzie Bóg Wszechmogący. Prawe 
sumienie jest dziś niezwykle po-
trzebne polskim parlamentarzystom 

i każdemu z nas, byśmy z odwagą 
umieli opowiedzieć się za duchem 
Narodu, który od tysiącleci kształ-
tował i kształtuje oblicze tej ziemi, 
byśmy pozostali wierni Bogu, Krzy-
żowi i Ewangelii. Jakże to niezwy-
kle potrzebne! Tego wymaga od nas 
z nieba bł. Jan Paweł II, który nie 
przestaje przed tronem Boga orę-
dować za nami. Wraz z wielkim 
Prymasem kardynałem Stefanem 
Wyszyńskim chcemy prosić Boga 
o odrodzenie moralne Narodu i Oj-
czyzny. Chcemy błagać Boga o to, 
byśmy wszyscy podjęli na nowo re-
fleksję nad sumieniem, nad odpo-
wiedzialnością, nad służbą. Rzecz-
pospolita, Matka nasza, dobrem jest 
i po Bogu trzeba ją najbardziej mi-
łować. Amen.

ks. Paweł Powierza

duszpasterz parlamentarzystów
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O rganizatorem marszu, po-
dobnie jak w przypadku 

tego, który odbył się 18 marca br. 
była Krucjata Różańcowa za  Oj-
czyznę. Zaproszenie do współpracy 
w organizowaniu II Marszu podjął 
gdański oddział Prawa i Sprawiedli-
wości oraz Zarząd Regionu NSZZ 
Solidarność.

Marsz rozpoczął się Mszą Św. 
w bazylice św. Brygidy – kościele, 
w którym gdańszczanie gromadzili 
się w latach osiemdziesiątych na spra-
wowanych przez ks. Prałata Henryka 
Jankowskiego nabożeństwach w in-
tencji Ojczyzny. Przed Mszą Świętą 
zgromadzeni mogli usłyszeć infor-
mację na temat tego, czym jest Kru-
cjata Różańcowa za Ojczyznę i jak 
do niej przystąpić. Wnętrze świąty-
ni było szczelnie wypełnione wierny-
mi, jeszcze więcej osób wysłuchiwa-
ło Mszy przed świątynią, ponieważ 
w jej wnętrzu zabrakło miejsca. 
Samo udzielanie Komunii Świętej, 
choć rozdawało Ją wielu kapłanów, 
trwało ponad 20 minut. Głównym 
celebransem był ks. kanonik Lu-
dwik Kowalski, proboszcz bazyli-
ki, a homilię wygłosił ojciec Tade-
usz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. 
Wśród uczestników marszu rozdano 
około tysiąca druków z pieśniami 

religijnymi i patriotycznymi, które 
śpiewane były na przemian ze skan-
dowaniem haseł. 

Po zakończeniu Mszy Świę-
tej wyruszyła spod bazyliki mani-
festacja, która przeszła głównymi 
ulicami Gdańska pod Pomnik Po-
ległych Stoczniowców. Przewodziła 
jej, niesiona przez młodzież, ogrom-
nych rozmiarów biało-czerwona fla-
ga oraz transparent z hasłem marszu 
„Powstań Polsko, skrusz kajdany”. 
Marsz rozpoczął się pieśnią „Z dawna 
Polski Tyś Królową” oraz modlitwą 
dziesiątką Różańca w intencji Polski 
wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewange-
lii oraz o wypełnienie Jasnogórskich 
Ślubów Narodu. Demonstranci 
skandowali hasła, zarówno te, które 
można już dziś uznać za klasykę pol-
skiej walki o wolność, pamiętające 
czasy stanu wojennego, jak i te, które 
są reakcją na nowe nieszczęście, do-
tykające naszą Ojczyznę: „Nie tęczo-
wa, nie różowa, ale Polska narodo-
wa”. Ponieważ problemem dzisiejszej 
Polski jest nie tylko dyskryminowa-
nie przez rząd TV Trwam, ale cała 
liberalno-postkomunistyczna po-
lityka rządów po „okrągłym stole” 
(zarówno ta dotycząca wewnętrz-
nych spraw społecznych, ekono-
micznych, jak i międzynarodowych, 

a w szczególności brak suwerenności 
Polski), na demonstracji nie zabra-
kło okrzyków wskazujących na to, 
że rządzący bardziej niż Narodu słu-
chają poleceń z Berlina lub Moskwy. 
W demonstracji wzięło udział około 
15 tys. osób, co znacznie przerosło 
oczekiwania organizatorów. Po doj-
ściu do Pomnika Poległych Stocz-
niowców przez długi czas trwało wy-
głaszanie płomiennych przemówień 
w obronie wiary katolickiej i niepod-
ległości Polski. 

Dziękujemy wszystkim 
wspomagającym marsz sponso-
rom, firmom, ks. Krzysztofowi 
Homoncikowi z parafii św. Ojca 
Pio w Gdańsku, który po raz dru-
gi wypożyczył nam przenośne na-
głośnienie, osobom które rozdawa-
ły deklaracje Krucjaty i śpiewniki, 
niosły banery, tuby z nagłośnieniem 
i wszystkim wspaniałym uczestni-
kom. Szczególne podziękowania 
kierujemy do gdańskiej policji, za 
pomoc i życzliwość jakiej brakuje 
policji stołecznej.

Najważniejsze jest jednak 
to, ze rozdaliśmy około 8 tys. de-
klaracji przystąpienia do Krucjaty 
Różańcowej!

Anna Kołakowska

Krucjata Różańcowa – Gdańsk

Powstań Polsko, skrusz kajdany!
Tym właśnie hasłem wzywającym Polaków do wybudzenia się z letargu, 
zaczerpniętym z powstańczej pieśni „Warszawianki 1830”, rozpoczął się 
II Gdański Marsz w Obronie TV Trwam, Radia Maryja oraz wolności i godności.  
Przeszedł on ulicami Gdańska w sobotę 24 listopada.



Gietrzwałd
Królowa Polski i Królowa Różańca Świętego

Dzisiejszy fresk z sanktuarium w Gietrzwałdzie, który ukazuje objawiającą 
się Dziewicę Maryję zasiadającą na tronie. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż 
w wizji jest mowa o koronie (której niestety na fresku brak), oraz że Niepokalana 
przemówiła do nas w języku polskim, możemy Objawienie Gietrzwałdzkie 
interpretować jako szczególne Objawienie Maryi Królowej Polski dane nam na czas 
wielkich prześladowań jako najpewniejszy drogowskaz i drogę do ratunku dla 
naszego Kościoła i Narodu: „Codziennie odmawiajcie Różaniec”. Stopniowo ustały 
prześladowania, a po 40 latach Polska odzyskała niepodległość.

Pochylając się nad tematyką objawień w Gietrzwałdzie trzeba pamiętać 
o strasznych prześladowaniach, jakie spadły w drugiej połowie XIX w. na 
ziemie całej dawnej Rzeczypospolitej. Poza rusyfikacją, po 1871 r. nasiliły 
się działania germanizacyjne. Nowa polityka, nazwana w zaborze pruskim 
Kulturkampf, przybrała formę walki z Kościołem katolickim. Władze świec-
kie zakazywały księżom uczyć religii w języku polskim, zamykały seminaria 
i zakony, a następnie próbowały wpływać na obsadzanie kościelnych stano-
wisk (np. mianowanie proboszczów). Arcybiskup Mieczysław Ledóchow-
ski, który sprzeciwił się władzom w tej materii, spędził 2 lata w więzieniu, 
a następnie był zmuszony wyjechać za granicę. Z kolei bp Janiszewski został 
skazany na więzienie za udzielenie sakramentu bierzmowania bez pozwolenia 
rządu. Wiele parafii pozostawało bez księży. Zgodnie z kolejnymi ustawam, 
duchownymi mogli zostawać jedynie obywatele niemieccy, a władza ingero-
wała nawet w treść kazań. Równolegle do walki z Kościołem toczyła się walka 
z językiem polskim. Dlatego też tak wielkim „skandalem” były słowa Matki 
Bożej wypowiadane po polsku. Wierni przyjmując z wiarą przesłanie Maryi 
Dziewicy musieli liczyć się z zagrożeniem ze strony władz.

M ożna zadawać pytania: „dla-
czego Polska?”, „dlaczego 

Gietrzwałd?”. Co prawda, w tym 
czasie Polska znikła z granic Eu-
ropy, ale nikt nie wyrwał jej z rąk 
Królowej i Matki. Na Warmii, gdzie 
znajduje się Gietrzwałd, wzrosły 
prześladowania. Wierzący umierali 
bez sakramentów, kapłani cierpieli 
w więzieniach. „Żelazny” kanclerz 
Bismarck rozprawiał się z polskością 
i religijnością. W obronie uciska-
nych stanęła Królowa, a wskazany 

oręż – Różaniec – okazał się sku-
teczną bronią. Niech w atmosfe-
rę tamtych błogosławionych dni 
w Gietrzwałdzie wprowadzą nas 
fragmenty zapisów księdza probosz-
cza Augustyna Waichsla.

Początek objawień
27 czerwca 1877 roku, wieczorem, 
trzynastoletnia Justyna Szafryńska 
zdała egzamin z katechizmu przed 
I Komunią Św. i z mamą wracała do 
domu. Gdy usłyszały bicie dzwonu 

o godzinie 21. zmówiły Anioł Pań-
ski w pobliżu kościoła. Matka ru-
szyła w drogę, ale Justynka stała, 
patrząc szeroko otwartymi oczyma 
w stronę ogrodu księdza probosz-
cza. Na pytanie, dlaczego tak stoi, 
odpowiedziała: „Widzę tam coś 

takiego, co jest duże, jasne i wy-
gląda jak człowiek”. Gdy nadszedł 
ksiądz proboszcz, matka poinfor-
mowała, że dziewczynka nad klo-
nem widzi jasną postać. Zostały 
wprowadzone do ogrodu. Justynka 
wskazała ręką na klon w odległości 

Takie słowa Marii Konopnickiej widnieją na fron-
tonie gotyckiej Bazyliki Mniejszej w Gietrzwałdzie 
i trafnie odzwierciedlają specyfikę tego miejsca. 
To miejsce jest szczególnie wybrane przez Królo-
wą Różańca Świętego, która ukazała się polskim 
dzieciom w 1877 roku aż 160 razy, przez 80 dni, 
od 27 czerwca do 16 września. 

Nigdym Ja ciebie ludu nie rzuciła
Nigdym ci Mego nie odjęła lica

Jam po dawnemu – moc twoja i siła 
Bogurodzica
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około 5 metrów i powiedziała, że 
tam siedzi na złotym krześle, wysa-
dzonym perłami jakaś piękna pani. 
Kapłan polecił zmówić „Zdrowaś 
Maryjo” i iść do domu. Justynka po 
modlitwie zawołała radośnie: „Oo, 
teraz jeszcze jaśniej się robi. A teraz 
Dzieciątko zstępuje z nieba w białej 
sukience, ze złotymi skrzydełkami 
i wiankiem na głowie, kłania się…, 
a teraz Panna wstaje i unosi się do 
nieba. Dzieciątko także. U góry 
widzę czyste niebo… Teraz znikła 
i widzę tylko jasny obłok… Teraz 
nic nie widzę”. 

Całe zachowanie dziecka, dotąd 
nieśmiałego, wywarło wielkie wra-
żenie na proboszczu. Wzruszony 
powiedział: „Nie bój się, przyjdź 
jutro o tym czasie i odmawiaj Ró-
żaniec”. Gdy wieczorem ksiądz pro-
boszcz zastanawiał nad tym, czego 
był świadkiem, wydało mu się, że 
słyszy słowa: „Przychodzą do was 
z nieba, przychodzę pełna troski 
o was, aby was odwrócić od grzechu 
i umocnić w dobrym”. Następnego 
dnia wieczorem Justyna przyszła 
pod klon z kilkoma rówieśnicami. 
Kiedy dzwon uderzył na Anioł Pań-
ski, dzieci uklękły i zaczęły głośno 
odmawiać Różaniec. Według relacji 

Justyny: „Wtedy drzewo rozjaśniło 
się dziwnym blaskiem i pojawiła 
się jaśniejąca obręcz. Podczas od-
mawiania trzeciej tajemnicy zoba-
czyłam wspaniałe krzesło. Później 
zstąpiła z nieba z dwoma aniołami 
Piękna Pani, która usiadła na krze-
śle. Aniołowie stanęli po obu stro-
nach. Pani była niezrównanej pięk-
ności, lat około 16, otoczona wielką 
jasnością. Na ramiona spływały 
długie gęste włosy. Miała łagodnie 
błyszczące niebieskie oczy, policzki 
złotoróżowe. Biała szata spływała do 
stóp. Widać było tylko prawą stopę. 
Jej dłonie spoczywały na kolanach.

Nieco później dwaj aniołowie znie-
śli z nieba Dzieciątko ubrane w białą 
szatę. W lewej ręce trzymało błysz-
czącą kulę z krzyżem. Aniołowie 
posadzili Dziecię na lewym kolanie 
Pani i ulecieli do nieba. Dwaj inni 
przynieśli wielką koronę z szerokich 
obrączek i umieścili nad głową Pani, 
wznosząc się po Jej obu stronach. 
Przybył jeszcze jeden anioł z berłem 
zakończonym złotym kwiatem, któ-
re umieścił nad koroną. Ponad trze-
ma aniołami ukazał się krzyż na tle 
jaśniejących obłoków. Zmiany na-
stępowały przy rozpoczęciu nowego 
dziesiątka Różańca. Kiedy skończy-
ło się piętnaście tajemnic, zjawisko 
uniosło się w górę i znikło”.

Kapliczka Niepokalanego 
Poczęcia
Wśród dziewcząt znajdowała się 
Barbara Samulowska, lat 12, któ-
ra doznała także łaski widzenia, 
ale została skarcona przez probosz-
cza, że powtarza za Justyną. Ksiądz 
przestrzegał, że nie wolno kłamać, 
że mogą to być przewidzenia, jed-
nak wszystko notował. 30 czerw-
ca ksiądz proboszcz polecił Justy-
nie, aby zapytała Pani: „Czego od 
Niej żąda?”. Pani odpowiedziała po 

polsku: „Chcę, abyście codziennie 
odmawiały Różaniec”. Następne-
go dnia na zapytanie „Kim jest?”, 
usłyszały odpowiedź: „Jam jest 
Najświętsza Maryja Panna, Niepo-
kalanie Poczęta”. Na prośbę: „Co 
chorzy maja robić, aby odzyskać 
zdrowie?”, Pani wyraziła życzenie: 
„Życzę sobie, aby odmawiali Ró-
żaniec”. 6 lipca Pani powiedziała: 
„Ma tu być wystawiona murowana 
Męka Boża [kapliczka] i umieszczo-
na figura Niepokalanego Poczęcia. 
Potem można u stóp figury kłaść 
płótno dla uleczenia chorych. Gdy 
je nosić i modlić się będą, zostaną 
uzdrowieni”.

Pomimo represji ze strony zaborców, 
parafianie zamówili figurę w Mona-
chium i wybudowali kapliczkę. Gdy 
na początku września dzieci ujrzały 
figurę płakały, mówiąc, że nie do-
równuje pięknością Pani. W czasie 
objawienia Matka Boża zapewni-
ła, że figura jest dobra i może być 
umieszczona w kapliczce.

Wiadomości o objawieniach docie-
rały bardzo daleko. W dni powsze-
dnie modliło się około dwa tysiące 
osób, a w niedziele około dwana-
ście tysięcy. Na prośbę ludzi dzieci 
przychodziły w południe i odma-
wiały część bolesną Różańca, a wie-
czorem po Mszy Świętej – jak Pani 
prosiła – odmawiały część chwaleb-
ną. Maryja, odpowiadając na liczne 
prośby zalecała modlitwę różańco-
wą, częste uczestniczenie we Mszy 
Świętej i uczciwe życie. 

Cudowne źródło
8 września w Gietrzwałdzie ok. 50 
tys. pielgrzymów z trzech zaborów 
odmawiało Różaniec i śpiewało pie-
śni w ojczystym języku. Najświętsza 
Maryja zjawiła się w wielkim bla-
sku w orszaku aniołów. Obiecała 

pobłogosławić źródełko znajdujące 
się 300 metrów od kościoła pod wa-
runkiem, że będą o to prośby pod-
czas południowego Różańca. Na 
polecenie Matki Bożej wieczorem 
przy źródełku odmawiano Litanię 
Loretańską. W trakcie modlitwy 
obie dziewczynki skłoniły się głę-
boko. Obecni zauważyli ich szero-
ko otwarte oczy, zastygłe rysy twa-
rzy i odrętwienie ciała. Zaśpiewano 
„Salve Regina” i „Magnifikat”. Wi-
zjonerki znowu się pokłoniły i po-
wróciły do normalnego wyglądu. 
Zaraz też zostały przesłuchane. Oba 
zeznania były jednakowe.

Najświętsza Panna pobłogosławiła 
źródełko i wszystkich zebranych. 
Usłyszały słowa: „Teraz idźcie na 
cmentarz” (poprzednie miejsce ob-
jawień). Tu zgromadziły się nie-
przeliczone tłumy rozmodlonych 
pątników. W czasie Różańca wi-
zjonerki pochyliły się głęboko i ich 
wygląd zmienił się, jak poprzednio. 
Gdy przeżegnały się, dały znak ze-
branym, że Najświętsza Panna ich 
błogosławi. Z wielu ust wyrwał 
się okrzyk: „Matko Boża, módl 
się za nami”. Maryja powiedziała: 
„Nie smućcie się, bo zawsze będę 
z wami”. Czerpano wodę ze źródeł-
ka i zanoszono modlitwy różańco-
we. Oto świadectwo uzdrowienia: 
„Zuzanna z Wielbarka cierpiała na 
porażenie ciała, rak żołądka i cho-
robę nerek. Przez 14 lat nie wsta-
wała z łóżka. Gdy zwróciła się do 
Matki Bożej i piła wodę ze źródełka, 
po kilku dniach poczuła się lepiej 
i wkrótce przybyła do Gietrzwałdu, 
aby podziękować za uzdrowienie”.

Odmawiajcie Różaniec
W niedzielę, 16 września w uroczy-
stość Najświętszego Imienia Maryi 
odbyło się poświęcenie figury Mat-
ki Bożej i kapliczki. Mimo deszczu 

Ks. Augustyn Waichsel – proboszcz  
gietrzwałdzki w czasie objawień.

Barbara Samulowska – jedna 
z wizjonerek.

„Jestem Najświętsza Panna Maryja 
Niepokalanie Poczęta (…)

Życzę sobie, abyście codziennie 
odmawiali Różaniec (…)

Jeśli ludzie gorliwie będą się modlić, 
wówczas Kościół nie będzie prześladowany, 
a osierocone parafie otrzymają kapłanów”.

Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Gietrzwałdzie – widok nocą.
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zebrało się około 15 tysięcy ludzi. 
O godzinie 15. czterej kapłani prze-
nieśli statuę z plebanii do kościoła 
przy dźwięku trąb i pieśni. Po po-
święceniu procesja obeszła kościół 
i skierowała się do kapliczki. Poświę-
cono ją, prosząc o to, aby tu moż-
na było znaleźć zdrowie, czystość, 
zwycięstwo, pokorę, dobroć, siłę 
do zachowania Bożych przykazań 
i wdzięczność dla Trójcy Przenaj-
świętszej za otrzymane łaski. Następ-
nie umieszczono figurę we wgłębie-
niu, odmawiając psalm: „Zmiłuj się 
nad nami Boże według wielkiego 
Miłosierdzia Twego”. Wtedy deszcz 
ustał i przyświecało słońce. Pod-
czas odmawiania Różańca Maryja 
pobłogosławiła kaplicę oraz figurę, 
a potem proboszcza i wszystkich ze-
branych. Obie wizjonerki usłyszały 
ostatnie wezwanie: „Odmawiajcie 
Różaniec”. Tak zakończyły się obja-
wienia. Było ich razem 160. Trwały 
od 27 czerwca do 16 września 1877 
roku, przez 80 dni. 

Prymas Polski, Stefan kardynał 
Wyszyński specjalnym Dekretem 
z dnia 15 sierpnia 1977 roku przy-
chylił się do prośby Ordynariusza 
Warmińskiego i udzielił „nihil ob-
stat” na ogłoszenie Dekretu dnia 11 
września 1977 roku w sprawie „Po-
twierdzenia stuletniego kultu Mat-
ki Bożej w Gietrzwałdzie i wiary-
godności Objawień stojących u jego 
podstaw”. 

Przed objawieniami w Gietrzwał-
dzie istniał już żywy kult obrazu 
Matki Bożej, gdzie wierni od 300 
lat upraszali wiele łask, o czym 
świadczą liczne wota. Ordynariusz 
z Diecezji Olsztyńskiej bp Tomasz 
Wilczyński postarał się o uroczystą 
papieską koronację obrazu Matki 
Bożej w Gietrzwałdzie. Dokonał jej 
Stefan kardynał Wyszyński w obec-
ności kardynała Karola Wojtyły 
i licznie zebranych członków Epi-
skopatu Polski w niedzielę, 10 wrze-
śnia 1967 roku. 

Sławę tego cudownego miejsca sze-
rzył w Polsce i świecie Wielki Apo-
stoł Różańca Świętego, założyciel 
Jerych Różańcowych, brat Anatol 
Kaszczuk. Dzięki niemu, od 1984 
roku Zamość pielgrzymuje do 
„Warmińskiej Częstochowy”. 

Niechaj zwieńczeniem naszych 
rozważań o Gietrzwałdzie będą 

fragmenty Okolicznościowego Li-
stu Papieża Jana Pawła II przesłane-
go na ręce Abpa Edmunda Piszcza, 
ówczesnego Metropolity Warmiń-
skiego z okazji 125. rocznicy obja-
wień. Dnia 24 czerwca 2002 roku 
papież Jan Paweł II napisał:

„W duchu pielgrzymuję do tego 
sanktuarium, aby tak, jak przed 
dwudziestu pięciu laty stanąć po-
śród czcicieli Maryi i dziękować Jej 
za obecność i matczyną opiekę. Ra-
zem z Wami pragnę na nowo wsłu-
chiwać się w jej słowa: «Nie smućcie 
się, bo ja zawsze będę przy Was». 125 
lat temu to pocieszenie miało szcze-
gólny sens. Wypowiedziane z mat-
czyną miłością stało się źródłem otu-
chy i nadziei (…) Wypowiedziane 
w końcu wraz z przypomnieniem 
niezwykłej mocy modlitwy różań-
cowej, stało się źródłem ożywienia 
religijnego, nie tylko na Warmii, 
ale w całej Polsce. Wydaje się, że 
dziś słowa Maryi nie utraciły swo-
jej wymowy. W dobie otwarcia na 
świat, które tak wiele znaczy dla 
ludzkiej wolności, nadal są one 
wezwaniem do troski o zachowa-
nie polskiego ducha w myśleniu 
i działaniu, polskiej kultury i pol-
skiej tożsamości narodowej, budo-
wanej przez wieki na fundamencie 
umiłowania Boga i Ojczyzny”. 

Zapytajmy samych siebie, czy je-
steśmy przy naszej Królowej, jak 
śpiewamy w Apelu? Czy już jestem 
w szeregach Krucjaty Różańcowej 
za Ojczyznę, by z Maryją Królo-
wą Polski modlić się chociaż jed-
nym dziesiątkiem Różańca o Polskę 
wierną Bogu, krzyżowi i Ewangelii, 
o wypełnienie Jasnogórskich Ślu-
bów Narodu. Czy spełnią się ocze-
kiwania wyrażone w pieśni: 

„Ty w Gietrzwałdzie po 
polsku mówiłaś,

Że w Różańcu, w trzeź-
wości jest siła.

Sto lat przeszło w tylu już klęskach,
Wstań Narodzie, masz 

szansę zwycięstwa.

Zwyciężyłaś, zwyciężaj!
Straszny jest szczęk Oręża.

Już Różaniec, Różaniec, Różaniec
Wytaczają żołnierze na szaniec”.

Zofia Szczur 
Animatorka „Grupy spod Jerycha” – Zamość

Zdjęcia dzięki uprzejmości Fundacji Przyjaciół 
Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

Kapliczka wybudowana na polecenie Matki Bożej.

Cudowne źródło – widok współczesny.
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N ie wstydzimy się gorliwej mo-
dlitwy na Różańcu, widzą ją 

dzieci i młodzi, widzą nasi bliźni tę 
naszą codzienność i w Kościele, i w 
domu, od święta i w ciągu tygo-
dnia. Może właśnie na tym polega 
fenomen parafii, w której jest żywa, 
święta wiara katolicka, której się nie 
wstydzimy i której nie ukrywamy?

Gdy przyszedłem do parafii 16 lat 
temu, zauważyłem, że ludzie tu 
mieszkający chętnie modlą się na 
Różańcu. W parafii było ponad 20 
Róż Różańcowych. Kiedy Zelatorzy 
Róż dostarczyli pełne listy poszcze-
gólnych Róż, okazało się, że w pa-
rafii nie ma już więcej kobiet, które 
mogłyby do nich należeć. W pierw-
szej chwili pomyślałem, że nie ma 
chętnych, ale okazało się, że nie ma 
więcej kobiet, bo wszystkie należą 
już do Róż Różańcowych. Zachęca-
łem więc, by dobierać młodsze, ale 
okazało się, że młode kobiety czy 

dziewczęta też już należą. Z zebra-
nych list wynikło, że w parafii jest 
19 Róż kobiecych, czyli prawie 400 
pań modli się codziennie na Różań-
cu, a przecież ich wszystkich łącznie 
z niemowlętami jest w parafii ok. 
600. Męskich Róż Różańcowych 
jest 4, po jednej w każdej wiosce, 
a więc 80. mężczyzn w parafii modli 
się codziennie na Różańcu. Młodzi, 
w liczbie ok. 20, którzy należą do 
Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży, też chętnie modlą się na Ró-
żańcu, na wzór swojej patronki bł. 
Karoliny Kózki. W parafii są jesz-
cze Podwórkowe Kółka Różańcowe 
Dzieci, które też codziennie modlą 
się na Różańcu i od 10 lat autoka-
rem pielgrzymują co roku w czerw-
cu na Jasną Górę na Ogólnopolskie 
Spotkanie Podwórkowych Kółek 
Różańcowych z Madzią Buczek. 
Co więcej w diecezji zamojsko-lu-
baczowskiej istnieją Szkolne Armie 
Różańcowe (SZAR) i oczywiście 

w parafii Trzęsiny taka Szkolna Ar-
mia Różańcowa istnieje od wielu 
lat (w Szkole Podstawowej w Czar-
nymstoku). Dzieci codziennie od-
mawiają wspólnie Różaniec w szko-
le na przerwie po czwartej lekcji. 
Gromadzą się wraz z nauczycielami 
codziennie w innej klasie i te po-
szczególne klasy prowadzą Różaniec 
– każda z osób, czy to uczeń, czy 
nauczyciel, po jednej „Zdrowaś Ma-
rio”. Oczywiście, że modlitwa jest 
tylko dla chętnych, ale klasy nie-
mal w komplecie już od „zerówki” 
gromadzą się na tej wspólnej mo-
dlitwie. Co roku, w dniu Matki 
Bożej Różańcowej (7 października) 
jadą do Tomaszowa Lubelskiego na 
spotkanie Szkolnych Armii Różań-
cowych z całej diecezji (zaintereso-
wanych tą formą modlitwy zapra-
szamy na stronę internetową: www.
szar.edl.pl). Członkowie Akcji Ka-
tolickiej prowadzą modlitwę różań-
cową podczas parafialnych czuwań.

Modlitwa Różańcowa jest więc 
w parafii Trzęsiny czymś normal-
nym i oczywistym. Owoce tej mo-
dlitwy są widoczne. Można powie-
dzieć, że dzięki Różańcowi zły duch 
nie ma przez to dostępu do parafii, 
do poszczególnych rodzin i osób. 
W parafii nie ma ani jednej osoby 
nieochrzczonej i ani jednej osoby 
innej wiary. Są tylko 2 pary żyjące 
bez ślubu kościelnego, więc niespeł-
na 1% mieszkańców. Najbardziej 
cieszy fakt, że co najmniej 2/3 para-
fian obecnych na niedzielnej Mszy 
Świętej przystępuje do Komunii 
Świętej, a Pana Jezusa wierni przyj-
mują na kolanach przed ołtarzem.

W parafii działa Legion Maryi, 
który liczy 18 osób. Na cotygo-
dniowym spotkaniu Legionu, któ-
re odbywa się zawsze w niedzielę 
po Mszy Świętej, rozważana jest za-
wsze jedna z czterech części Różań-
ca. Legionistki, ale też i inne osoby, 

Różaniec Święty – odkryty Skarb
O praktyce uświęcenia parafii przez Różaniec

Kościół św. Jana Chrzciciela w Trzęsinach

Trzęsiny – mała 
parafia na Roztoczu 
w diecezji zamojsko-
lubaczowskiej 
– tętni od lat 
codzienną modlitwą 
różańcową. Parafia 
pod wezwaniem 
św. Jana Chrzciciela 
w Trzęsinach liczy 
ok. 300 rodzin 
(niespełna 1200 osób) 
i jako jej proboszcz 
mogę zaświadczyć, 
że co najmniej 
połowa parafian 
modli się codziennie 
na Różańcu.
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prowadzą cząstkę Różańca przed 
każdą Mszą Świętą w niedziele. Jest 
to bardzo potrzebne duchowe przy-
gotowanie do przeżycia Cudu Eu-
charystii. W październiku, kiedy 
po Sumie w niedziele odmawiany 
jest Różaniec przed Najświętszym 
Sakramentem, nikt nie wychodzi 
z kościoła, wszyscy zostają na cząst-
kę Różańca i modlą się na klęcz-
kach. Co więcej sami parafianie po-
prosili mnie, by w październiku był 
też Różaniec po każdej Mszy Świę-
tej z wystawionym Najświętszym 
Sakramentem. Wierni, zgodnie ze 
starym zwyczajem, modlą się przy 
zmarłych w ich domach.

Od ponad 10 lat w każdą trzecią 
sobotę miesiąca są w parafii co-
miesięczne czuwania przed Naj-
świętszym Sakramentem. Adoracja 
rozpoczyna się Mszą Świętą o godz. 
18:00, a kończy Mszą Świętą o pół-
nocy. W czasie czuwania rozważane 
są wszystkie cztery części Różańca, 
a po Apelu o 21:00 (gdy warunki 
na to pozwalają) – zarówno latem, 
jak i zimą – są procesje różańcowe 
z Figurą czy Obrazem Matki Bożej 
i figurami oraz relikwiami świętych. 

Na zakończenie Roku Różańca 
w październiku 2003 r. parafianie 
zbudowali kapliczki różańcowe do-
okoła kościoła i na skraju Puszczy 
Solskiej, w miejscach ciszy i dobrego 

nastroju do modlitwy. Kapliczki 
poświęcił uroczyście pierwszy Pa-
sterz Diecezji J.E. Ks. Bp. Prof. Jan 
Śrutwa. 

W kościele w Trzęsinach odby-
wały się też wiele razy Jerycha 
 Różańcowe, czyli czuwania przed 
Najświętszym Sakramentem przez 
7 dni i nocy bez przerwy. Ostatnie 
takie Jerycho odbyło się w paździer-
niku 2012 r. na rozpoczęcie Roku 
Wiary. W tym czasie każda rodzina 
z parafii miała wyznaczone 2 godzi-
ny Adoracji i czy wypadło to w dzień, 
czy w środku nocy parafianie przy-
chodzili całymi rodzinami, ciesząc 
się, że mają okazję do modlitwy. Do 
Trzęsin na Jerycho przybywali wiel-
cy Apostołowie Różańca, jak np. ś.p. 
Anatol Kaszczuk z Warmi, czy góral 
Jan Staszel. Następne Jerycho plano-
wane jest za rok w październiku na 
zakończenie Roku Wiary.

Nie jest przypadkiem, że w diece-
zji zamojsko-lubaczowskiej, gdzie 
czczony jest obraz Matki Boskiej, 
przed którą Śluby Lwowskie składał 
król Jan Kazimierz, parafia Trzęsiny, 
tak bardzo rozmiłowana w Różańcu, 
stała się właśnie tym miejscem, gdzie 
zrodziła się idea Krucjaty Różań-
cowej za Ojczyznę. Stąd zawędro-
wała do diecezji warszawskiej, a po 
wstępnych rozmowach w niewiel-
kim gronie Krucjata proklamowana 

została na spotkaniu w Teresinie, by 
być później tak czule przyjęta u tro-
nu Królowej Polski na Jasnej Górze.

Do Trzęsin przybywa wiele osób 
z dalekich i bliskich okolic, tak-
że z miast, bo tu w ciszy można się 
rozmodlić na Różańcu. Tu czuje się 
obecność świętych. Nie tylko z po-
wodu legendy o św. Antonim czczo-
nym w głównym ołtarzu i w kaplicz-
ce przy pięknie położonym źródełku. 
W parafii był kiedyś proboszczem bł. 
ks. Zygmunt Pisarski, zaś w kościele 
są liczne relikwie świętych patronów 
młodzieży i Polski. A może dlatego 
czuje się tu obecność świętych, że 
ludzie – znając swe obowiązki, jakie 

mają wobec Boga i najbliższych – 
dużo i szczerze się modlą?

Warto więc przybyć do Trzęsin, 
zobaczyć, jakim skarbem dla tutej-
szych parafian jest modlitwa różań-
cowa, i samemu się szczerze rozmo-
dlić, stając się Apostołem Różańca 
w swojej parafii czy środowisku. Bo 
dzięki temu Różaniec uratuje Cie-
bie, Ojczyznę i świat.

ks. kanonik Julian Brzezicki
Proboszcz, 

Diecezjalny Asystent Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji 

Zamojsko-Lubaczowskiej,

kapłan odpowiedzialny za 
comiesięczne czuwania Krucjaty 

Różańcowej na Jasnej Górze

Ks. proboszcz Julian Brzezicki i ks. bp Jan Sobiło z Ukrainy – obaj, jako uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, modlą się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz 
o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. W tle kapliczka św. Antoniego z początku XIX w. Jak brzmi z pokolenia na pokolenie przekazywana wieść, w tej kapliczce znalazł 
cudowne schronienie powstaniec uciekający podczas Powstania Styczniowego przed rosyjskimi kozakami.

Kapliczka św. Andrzeja Boboli wybudowana współcześnie.
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C zęsto słyszę opinię, że Maryja 
jest Królową Polski w sensie 

duchowym. Gdy mówię, że Maryja 
jest Królową w sensie rzeczywistym, 
że Ona jest Władczynią Narodu 
i Polski, spotykam się albo z nie-
zrozumieniem, albo z pobłażliwym 
uśmiechem. Odnoszę wrażenie, że 
wielkie dzieła Polski, w których bez-
sprzecznie uczestniczyła Najświętsza 
Maryja Panna, więcej – które dzię-
ki Niej zostały dokonane – albo są 
zapomniane, albo niezrozumiane. 
Nie jest to sprawa tylko prywatne-
go odbioru. Jest to pewna „oficjalna 
opinia”, pewien rodzaj nauczania na 
temat Maryi, który wsiąka w świa-
domość człowieka i wypacza praw-
dę o królowaniu Maryi nad Polską. 
Przytoczę przykłady często powta-
rzanych określeń:

„Według katolików, uznać Maryję 
za Królową oznacza przede 

wszystkim żyć na Jej wzór. Jest 
w tym wezwanie do kształtowania 
autentycznej miłości do Ojczyzny, 

która przejawia się w prawym 
sumieniu, rzetelnym wypełnianiu 

obowiązków swego stanu, 
w miłości Boga i bliźniego”.

„Jaka powinna być postawa tych, 
którzy uznają Maryję za swoją 
Królową? O czym powinniśmy 
pamiętać, gdy zwracamy się do 
Dziewicy z Nazaretu z tytułem 

Królowej? Nasza postawa 
winna się zasadniczo wyrażać 

w dwóch aktach. Z jednej strony 
w akcie synowskiego zawierzenia 

Maryi Królowej, a z drugiej 
w akcie Jej naśladowania”.

Najpierw rzuca się w oczy to, że 
Maryja nie jest określona jako Kró-
lowa wszystkich Polaków, a tylko 
jako tych, którzy Ją uznają! Jest to 
zaprzeczenie rzeczywistego królowa-
nia Maryi. Król bowiem nie jest kró-
lem tylko tych, co go uznają, ale jest 
królem całej społeczności – niezależ-
nie od tego czy im się to podoba czy 
nie. Podobnie jest z każdym władcą 

– może się podobać lub nie, może 
być uznany jako prawowity lub jako 
uzurpator, ale faktycznie sprawuje 
władzę nad całym Narodem, pań-
stwem, społeczeństwem. Dlaczego 
Matce Bożej odmawia się tego pra-
wa sprawowania władzy?

Obrana przez króla Jana Kazi-
mierza, wraz z przedstawicielami 
polskiego Sejmu i Senatu, a tak-
że polskiego Kościoła, na Patron-
kę i Królową państw, ziem, wojsk 
i wszystkich ludów jemu podle-
głych, staje się faktyczną Królową 
Polski, która ingeruje w dzieje Na-
rodu wielokrotnie. Tej samej Wiel-
kiej Matce Boga, Królowej Polski 
biskupi wraz z Narodem ślubują na 
Jasnej Górze uczynić wszystko, co 
jest możliwe, by Polska była rze-
czywistym Jej królestwem i kró-
lestwem Jej Syna. I nie chodzi tyl-
ko li o naśladowanie Najświętszej 
Maryi Panny i o zawierzenie siebie. 
Chodzi o całkowite poddanie się 
w życiu osobistym, rodzinnym, 

narodowym i społecznym. Cho-
dzi o uznanie prawa Maryi do by-
cia Królową i poddanie się stano-
wionym przez Jej Syna prawom. 

Wydaje się, że nawet pobieżne po-
równanie tekstu Ślubów Jasnogór-
skich i zacytowanych wyżej pobież-
nych „określeń królowania Maryi” 
ukaże, jak wielka jest różnica między 
nimi. Zawężono rozumienie królo-
wania Maryi do sfery prywatnej. Na-
śladowanie Jej przez tych, którzy Ją 
uznają, ma przejawiać się w prawym 
sumieniu i rzetelnym wypełnianiu 
swych obowiązków. Jeśli tak – to 
czym różni się życie dobrego kato-
lika od życia społeczności, która ma 
za Królową Maryję? 

Najświętsza Dziewica Maryja ob-
rała sobie z własnej inicjatywy 
i w sposób specjalny Polskę na swo-
je Królestwo. Są z tym związane wy-
jątkowe w dziejach świata objawienia 
włoskiego duchownego o. Manci-
nellego oraz jego pielgrzymowanie 

Co to oznacza, że Maryja jest

Królową Polski?
„Śluby Jana Kazimierza”, fragment 
nieukończonego obrazu Jana Matejki 
z 1893 r. Prace nad dziełem przerwała 
śmierć autora. Na obrazie widzimy 
klęczącego przed ołtarzem Jana Kazi-
mierza (1). Przy nim stoi arcybiskup 
lwowski Jan Tarnowski (2). Tajemnicza 
postać kryjąca się w cieniu to wojewoda 
łęczycki Jan Leszczyński (3), sceptycznie 
przyglądający się uroczystościom.  
Warto zwrócić uwagę, że stoi on najbliżej 
korony (4), którą Jan Kazimierz zdjął 
powierzając Królestwo panowaniu 
Matki Bożej.

1
3

4 2

Codziennie odmawiamy 
co najmniej dziesiątkę 
Różańca Św. w inten-
cji Ojczyzny, by była 
wierna Bogu, Krzyżowi 
i Ewangelii, by wypełniła 
Jasnogórskie Śluby Na-
rodu. Codziennie naszą 
modlitwę powierzamy 
wstawiennictwu Królo-
wej Polski. Codziennie 
mówimy do Niej: Matko, 
ratuj Polskę! Powie-
rzamy się Jej i wołamy 
Ją o pomoc. Głęboko 
wierzymy w to, że Ona 
jest najlepszą Matką 
i najlepszą Królową. Ale 
czy naprawdę zdajemy 
sobie sprawę z tego, 
co to oznacza, że Maryja 
jest naszą Królową?
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do naszego kraju, by przekazać Po-
lakom tę niesłychaną nowinę o wy-
różnieniu, jakie nam uczyniła Królo-
wa Niebios. To on, będąc jeszcze we 
Włoszech, usłyszał od Niej: 

„A dlaczego nie nazywasz mnie 
Królową Polski? Ja to królestwo 
mocno kocham i wielkie rzeczy 

wobec niego zamierzam, 
ponieważ szczególną miłością do 

mnie pałają jego synowie…”.

Wolę tę potwierdził także ówcze-
sny Papież wskazując, iż w Niej szu-
kać mamy ratunku. Łaskawa wola 
Bogurodzicy nie spotkała się od razu 
z entuzjastycznym przyjęciem, szcze-
gólnie ze strony władzy, ale wypadki 
dziejowe w dobie Potopu (z jednej 
strony rozkład Rzeczypospolitej, a z 
drugiej ocalenie Jasnej Góry) una-
oczniły, że  już dłużej zwlekać nie 
można z powierzeniem właśnie Jej 
królewskiej władzy nad naszą Oj-
czyzną. Dokonano intronizacji Ma-
ryi na Królową Polski niezależnie od 
tego, że była Królową Nieba i Ziemi. 
I przyszła natychmiastowa pomoc 
w czasach Potopu. Ale w historii 
Polski nie tylko to jedno wydarzenie 
jest dowodem na to, iż nasza Królo-
wa, gdy jest WEZWANA do czynu, 
spieszy z pomocą. Jest wiele ważnych 
innych wydarzeń, które ukazują Jej 
działanie nie tylko w sferze ducho-
wej, ale i materialnej. Przypomnij-
my sobie chociażby Jej rolę w wy-
graniu Bitwy Warszawskiej. Gdyby 
nie Jej ukazanie się nad polem bi-
twy w dniach 14.08 i 15.08.1920, 
wywołujące wśród bandyckich hord 
czerwonoarmiejców paniczny strach 
i odwrót, porzucanie sprzętu, broni, 
utratę jedynej działającej radiostacji, 
to bitwa ta byłaby przegrana. Prze-
cież wojsko sowieckie stało na przed-
polu Warszawy, przeważało liczeb-
nie, a żołnierze bolszewiccy na dzień 
przed decydującym starciem szyko-
wali się już do rozgrabienia sklepów 
warszawskich i nawet dopytywali 
się gdzie i co można wartościowe-
go ukraść. Ale w tym właśnie czasie 
w Warszawie trwały nieustanne mo-
dlitwy, adoracje, procesje. Ludzie nie 
odchodzili od kościołów, klęczeli na 
ulicach przed Najświętszym Sakra-
mentem, błagali Królową o pomoc. 
I Ona nie zostawiła swoich dzieci.

Dziś zaczynamy znowu zwracać 
się do Niej o pomoc. Po wielu la-
tach, gdy nam wmawiano, że Jej 

królowanie jest tylko duchowe i do-
tyczy tylko niektórych z nas, a nie 
całego Narodu, zaczynamy sobie 
uświadamiać, że tylko Ona może nas 
uratować. Ruszamy jako Jej wojsko 
w modlitewnej walce – Krucjacie 
Różańcowej. Na razie jest nas nie-
wielu w stosunku do całego Narodu. 
Ale naszym zadaniem jest nie tylko 
modlić się, ale i głosić Jej Królestwo. 
Głosić fakt, że niezależnie od tego, 
ilu ludzi tego chce, czy się z tym zga-
dza, czy nie – Ona jest faktyczną i le-
galną, intronizowaną Królową Pol-
ski. I na pewno nas wspomoże, gdy 
zobaczy, że Naród wraca do Niej. 

Jeśli nie będziemy Jej wierni, to 
Ona się od nas odwróci, gdyż nie 
może błogosławić i wspierać zła. 
A jako Naród nie jesteśmy wierni ani 
Jej ani Jej Synowi. Nie spełniliśmy 
Ślubów Jasnogórskich, ale jeszcze 
jest czas starać się o ich wypełnienie. 
Walczyć w obronie wiary katolic-
kiej i tradycji ojczystej, okazywać 
sobie solidarną pomoc, dzieląc się 
owocami pracy, bronić polskiej 
ziemi i własności, życia każdego 
dziecka i każdego starca czy cho-
rego, stać na straży nierozerwal-
ności małżeństwa, wypowiedzieć 
walkę lenistwu i lekkomyślności, 
marnotrawstwu, pijaństwu i roz-
wiązłości, wszelkim dewiacjom 
i czynić wszystko, by wszelka wła-
dza, czy to świecka, czy duchow-
na rozszerzała w Polsce rzeczywi-
ste Jej królowanie i królowanie Jej 
Syna, abyśmy mogli prawidłowo 
wychowywać dzieci i młodzież; 
abyśmy tak budując na ziemi 
Ład Boży pod przewodnictwem 
Kościoła katolickiego i wiernego 
Bogu Państwa Polskiego dążyli 
do Ojczyzny niebieskiej.

Aby to wszystko mogło się stać, 
musimy zgodnie z wyrażoną w Ślu-
bach Jasnogórskich myślą Stefana 
kard. Wyszyńskiego, uznać i przy-
jąć, że Polska to rzeczywiste Króle-
stwo Maryi i Jej Syna, i tak jak nie da 
się Maryi oderwać od Chrystusa, tak 
jak jest ona rzeczywistą Królową na-
szą, tak i rzeczywistym Królestwem 
Jej Syna Polska musi być, o ile tyl-
ko Polska w ogóle ma istnieć. Kró-
lowanie Chrystusa Pana musi zaist-
nieć w polskich rodzinach i w całym 
polskim życiu społecznym. Bowiem 
Naród, który ma Maryję za Królową 
nie może odmawiać prawa Chrystu-
sowi być wszędzie i zawsze Królem. 

Naszym zadaniem jest ukazywanie, 
że państwo nie może obejść się bez 
Boga. Papież Pius XI naucza, że od-
dawanie czci Chrystusowi Królowi 
jest szczególnym lekarstwem prze-
ciwko zarazie zatruwającej nasze spo-
łeczeństwa, przeciwko zeświecczenia 
czasów, laicyzmowi, bezbożnictwu 
i samowoli panujących. Lekarstwem 
przeciwko rozbiciu rodziny, burze-
niu spokoju domowego, egoizmowi 
i niezgodzie. 

Oddanie się Maryi Królowej wy-
maga uznania Jej Syna za rzeczy-
wistego Pana i Władcę nie tylko 
tam w zaświatach, lecz tu i teraz! 
Ona wszak prowadzi do Syna. 

W naszej bardzo trudnej sytuacji, 
jako Państwa i Narodu, musimy 
uświadomić sobie, że Maryja nie 
patrzy na nas z góry bezczynnie, ale 
że jest gotowa w każdej chwili po-
móc swemu Narodowi. Wymaga tyl-
ko jednego – by ten Naród był Jej 
wierny i zdawał sobie sprawę, że Ona 
dzierży jego losy w ręku. Jeśli Naród 
będzie Jej posłuszny, Ona nie odmó-
wi swej opieki. Jeśli zaś Naród będzie 
o Niej zapominał i pokładał nadzieję 
w tych swoich przywódcach, którzy 
nie są wierni Bogu, Krzyżowi i Ewan-
gelii, którzy odwracają się od Jasno-
górskich Ślubów Narodu, to Naród 
sam i to bardzo szybko wyda na sie-
bie wyrok – poprzez doświadczenia 
i współczesną historię przekona się, 
iż odwrócenie się od niezmiennych 
zasad Chrystusa jest w rzeczywistości 
odwróceniem się od szczęścia i bło-
gosławieństwa, pomyślności, od do-
brego bytowania w zwykłej nawet 
naszej codzienności. I pamiętajmy 
– Maryja rzeczywiście rządzi Polską 
i gdy przyjdzie czas, gdy nawróci-
my się, zapragniemy na powrót Jej 
i Jej Syna królowania, to Ona wkro-
czy zwycięsko w nasze dzieje. Wie-
le jako Naród zgrzeszyliśmy, wiele 

mamy do odpokutowania. Pokutuj-
my solennie i módlmy się z całej siły, 
nawracajmy się póki Bóg daje na to 
czas, by ubłagać Maryję, by zechcia-
ła wkroczyć w dzieje, jako Ucieczka 
grzeszników, by ubłagać dla naszego 
pokolenia tę miłosierną chęć Mat-
ki i możliwość zatrzymania słusz-
nie i sprawiedliwie karzącej nas ręki 
swego Syna. Miłosierna Matka jest 
bowiem Matką i Służebnicą Chry-
stusa Miłosiernego. Jego Miłosier-
dzie mieszka w Niepokalanym Ser-
cu Miłosiernej Matki. 

W Kazaniach Sejmowych ks. Piotra 
Skarga powiedział:

„Gdy okręt tonie nie można myśleć 
o ratowaniu własnego tłumoczka, 
ale wraz z innymi zabrać się do 
obrony okrętu. Inaczej wszyscy 

pójdą na dno. Bo sam przyrodzony 
rozum ukazuje, iż rządy i sprawy 

królestw i państw z Boskiej 
opatrzności i pomocy stoją, 

a ludzki rozum i staranie zabiegać 
wszystkiemu nie może”.

Stańmy więc do bitwy! Do mo-
dlitwy! Do postu! Idźmy razem 
w Krucjacie Różańcowej za Oj-
czyznę i nie zapominajmy o naszej 
codziennej pracy nad sobą i nad 
Polską, o konieczności głoszenia 
chwały i mocy Królowej Polski. 

Maria Kominek OPs

Święty ksiądz Piotr Skarga.

Obrona Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego na obrazie J. Suchodolskiego 
(fragment). Postać w białym habicie z krzyżem w ręku to o. Augustyn Kordecki, 
przeor klasztoru paulinów.
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Ł ukasz Ciepliński urodził się 
w 1913 r. Podczas kampa-

nii wrześniowej w 1939 r. wy-
kazał się niezwykłą odwagą, 
męstwem i umiejętnościami do-
wódczymi w bitwie nad Bzu-
rą, za co otrzymał Order Virtu-
ti Militari. Po przebiciu się do 
Warszawy walczył w jej obronie, 
a po kapitulacji uniknął niewoli. 

Podjął następnie próbę przejścia 
przez Węgry do Francji, gdzie 
odradzała się polska armia.

W 1940 r. Ciepliński związał 
się z konspiracją w Rzeszowie. 
Dowodzony przez niego rze-
szowski Inspektorat ZWZ–AK 
uważany był przez przełożonych 
za jeden z najlepszych w kra-
ju. Sukcesem podkomendnych 

Ppor. Łukasz Ciepliński jako dowódca plutonu ppanc. 62 pp. w Bydgoszczy,  
witany po powrocie pułku z ćwiczeń.

Przez okres rządów komunistycznych w Polsce był bohaterem zapomnianym, „żołnierzem 
wyklętym”, którego dobre imię podeptano.

Świętości moje ukochane! Czem bardziej zbliżam się 

końca, tem jesteście mi drożsi i bliżsi. O Was myślę 

i śnię, z Andrzejkiem się bawię i z Tobą rozmawiam. 

Widzę piętrzące się przed Wami trudności, które jak 

zwykle pokonałbym błyskawicznie. Niestety dzisiaj 

w niczym Wam pomóc nie mogę. To mnie bardzo boli. 

Okres do wyzwolenia z niewoli będzie dla Was ciężki. 

Powrót do Rzeszowa słuszny. Rodzina i dobrzy ludzie, 

o ile w ogóle tacy jeszcze istnieją – w tej dobie panowa-

nia szatana – pomogą Wam przetrwać. Po wyzwoleniu na 

pewno otrzymasz stałą pomoc. Miejsce zamieszkania zamień 

na Kraków, Warszawę lub Poznań. W zależności od miejsca 

studiów i pracy Andrzejka. Andrzejka proszę by Mamusię 

słuchał i był dla niej dobry, kochał za siebie i za mnie. Miej 

zawsze Matkę przy sobie. Mieszkajcie razem. W momentach 

przełomowych i trudnych decyzji – zaciągaj zawsze jej rady. 

Pamiętaj, że jest to jedyna istota, która zawsze Ciebie zrozumie 

i pragnie Twego szczęścia. Bądź Polakiem, to znaczy całe 

zdolności zużyj dla dobra Polski i wszystkich Polaków [fragment 

nieczytelny]. Bądź katolikiem, to znaczy pragnij poznać 

Wolę Bożą, przyjmij ją za swoją i realizuj w życiu. Katolik 

to nie niedołęga, ale zdolny, przedsiębiorczy, służący 

dobru i walczący ze złem. Przez wykształcenie umysłu 

i charakteru osiągnąć musisz odpowiednie stanowisko 

społeczne – by cele te móc realizować. 

Łukasz.

Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę 

się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę 

świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, 

jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę 

dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa 

zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohań-

biona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja 

wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją 

mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać. Żegnaj 

mój ukochany. Całuję i do serca tulę. Błogosławię 

i Królowej Polski oddaję. 

 
Ojciec.

Bohater zamordowany: grypsy ojca-Polaka do syna

Andrzejku! Kochaj Boga i bądź wierzącym katoli-

kiem. Jednak staraj się poznać Jego Wolę, przyjąć 

ją za prawdę i realizować w życiu. Kochaj Polskę 

i miej Jej dobro na uwadze zawsze. Ona musi zająć 

w świecie właściwe miejsce i uzyskać dobrobyt oraz 

szczęście wszystkich obywateli. 

Kochaj i bądź posłuszny Matce – Twemu Aniołowi 

stróżowi, która marzy, modli się i żyje Tobą i Twoim 

szczęściem. Darz Ją dobrocią za siebie i za mnie. 

Naczelnymi zasadami twego życia niech będą: 

dobro, prawda, sprawiedliwość i miłość. 

Ażeby temu sprostać musisz kształcić swój 

charakter (silna wola, dzielność, pracowitość, 

inicjatywa, umiłowanie szlachetnych celów), bez 

niego niczego nie osiągniesz. On sta [fragment 

nieczytelny] z charakterem tu przeżywa zwycię-

stwa. Musisz kształcić swój umysł, zdobyć szerokie 

wiadomości. Ucz się pilnie. Wyjedź na studia za 

granicę (Ameryka, Anglia, Holandia lub Belgia). 

Staraj się tam zapoznać z bieżącymi problemami 

życia naukowego, gospodarczego, społecznego, 

kulturalnego i politycznego. Pamiętaj, że musisz 

wrócić do kraju z wiadomościami pozytywnymi 

i gruntownymi. Co szlachetne i wielkie – przyjmuj, 

co płytkie i nikczemne – odrzucaj. Nie zaniedbuj 

również kultury fizycznej. Zdrowie jest w życiu 

potrzebne. Umiłowaniem ideałów, pracą, wytrwa-

łością i poświęceniem musisz uzyskać odpowiednią 

pozycję, by móc realizować cele omawiane wyżej. 

Bądź skromny, grzeczny i dobro bliźniego miej 

zawsze na uwadze…
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Bohater zamordowany: grypsy ojca-Polaka do syna

Cieplińskiego było zdobycie na 
początku 1941 r. niemieckich 
map wojskowych z planami ata-
ku na ZSRR i przekazanie ich 
aliantom oraz przesłanie na Za-
chód dokumentów o niemiec-
kich doświadczeniach z rakie-
tami V-2. Po 1 marca 1945 r. 
Ciepliński pełnił istotne funk-
cje w Delegaturze Sił Zbroj-
nych, a następnie w Zrzeszeniu 
„Wolność i Niezawisłość”. 

Zamieszkał w Zabrzu wraz 
żoną Jadwigą. W 1947 r. Cie-
plińskim urodził się syn An-
drzej. Po aresztowaniach ko-
le jnych trzech Zarządów 
Głównych WiN-u, Ciepliński 
stanął w styczniu 1947 r. na 
czele czwartego, ostatniego ZG 
WiN (piąty zarząd był prowo-
kacją aparatu bezpieczeństwa). 
W ocenie historyków działal-
ność IV ZG WiN stanowi-
ła najbardziej heroiczny okres 
w historii tej organizacji.

Na przełomie listopada 
i grudnia 1947 r. UB areszto-
wało prawie wszystkich człon-
ków kierownictwa WiN, w tym 
Łukasza Cieplińskiego. W nie-
których okresach śledztwa Cie-
pliński był torturowany tak 
okrutnie, że na przesłuchanie 
wnoszono go na kocu. W na-
stępstwie bicia ogłuchł na jedno 
ucho. 14 października 1950 r. 
sąd skazał Cieplińskiego „na 
pięciokrotną karę śmierci, utra-
tę praw publicznych i obywa-
telskich praw honorowych na 
zawsze oraz przepadek całego 
mienia”. Wyrok na Ciepliń-
skim i jego towarzyszach z IV 
ZG WiN wykonano 1 marca 
1951  r. strzałem w tył głowy 
(katyńskim). Miejsce jego po-
chówku do dziś pozostaje nie-
znane. Najbardziej wzruszającą 
pamiątką po Łukaszu Ciepliń-
skim są jego grypsy, które pre-
zentujemy obok – listy do ro-
dziny pisane w tajemnicy przed 
władzami więziennymi. 

www.pomnikcieplinskiego.pl

Modlitwa Pana Jezusa 
w Ogrójcu
Zabagnia ta fala niestety i dziedzi-
nę obyczajów. Podkopując nie tylko 
moralność katolicką, ale i etykę na-
turalną szerzy rozpasanie obyczajów 
w dorosłych i w młodzieży, a głosi 
taką pobłażliwość poglądów, że na-
wet w kołach poważnych i miarodaj-
nych zatraca się rozeznanie dobrego 
i złego. Pojęcie pornografii poczyna 
się zaliczać praktycznie do religij-
nych przesad. Na stolikach katolic-
kich domów leżą niemożliwe pisma. 
Na ścianach wiszą u nich bezwstyd-
ne płótna. W salonach prowadzi się 
śliskie rozmowy. W biblioteczkach 
rodzinnych spotkać można najgor-
sze romanse, a brak zasad u pań po-
zwala się szerzyć modzie, która jest 
nie-polska, a wzorując się na tym, 
co jest najgorszego za granicą, jest 
nieskromna i grzeszna, bo gorsząca, 
a często wprost obliczona na zmy-
słowe efekty.

Biczowanie
Tą atmosferą zakaża się rodzina, 
z której zdziera się wszystko, co 
szczytne i Boże. Zbeszczeszcza się 
Sakrament, którym ją Bóg uświę-
cił. Rozrywa się jedność, którą Bóg 
ją związał. Fałszuje się cel, który jej 
Bóg wyznaczył. Ze świątyni rodzin-
nej robi się dom sromotny. Instytu-
cja życia zamienia się na praktykę 
zbrodni i śmierci. Co z woli Bożej 
natura przeznaczyła na źródło życia 
i siły narodu, to wyradza się w jego 
powolną zagładę i staje się jego gro-
bem. Pojęcie wierności małżeńskiej 
ulega wypaczeniu. Mnożą się se-
paracje, procesy rozwodowe, śluby 

tylko cywilne, trafia się nawet prze-
chodzenie w celach małżeńskich na 
protestantyzm. I gorsze zachodzą 
rzeczy, męty i brudy!

Cierniem ukoronowanie
Rozpasały się złe duchy także w ży-
ciu publicznym i jak gdyby w tej 
dziedzinie nie obowiązywały zasady 
chrześcijańskie, zaczęto wielokrot-
nie uprawiać politykę niezależną od 
wszelkich praw moralnych. Toteż 
spotykamy tu więcej walki z prze-
ciwnikami politycznymi, niż pracy 
dla Ojczyzny. A jakiej walki! Mniej 
widzimy przykładów podporządko-
wania interesu partyjnego pod inte-
res kraju; częściej patrzymy na gó-
rowanie interesów osobistych. Dla 
wielu Ojczyzna jest po to, aby z niej 
korzystać. Przed słuszną i sprawie-
dliwą daniną, jakiej żąda, bronią 
się wszelkimi sposobami, a od ofiar 
na rzecz wspólnej macierzy stale 
i zręcznie uchylają. W stosunkach 
społecznych panoszy się egoizm 
niebywały: opieranie wszystkiego na 
liczbach, z wykluczeniem wyższych 
racji i względów… Przyszło do tego, 
że wobec braku głębszego nawiąza-
nia na zasadach sprawiedliwości 
chrześcijańskiej, walka stała się pra-
wie jedyną formą oddziaływania.

Droga Krzyżowa
Płyną te męty… Gdzieżby nie 
płynęły! Kto ich nie zna! (…) 
W smutnym obrazie dostrzegliście 
wiele śladów ciemnego nieuctwa 
w rzeczach wiary i wiele, bardzo 
wiele grubych rysów obojętności 
religijnej i moralnej słabości. Ale 
zarazem uderzyły w tym obrazie te 

namiętne zapędy na myśl katolic-
ką i to otwarte podkopywanie życia 
katolickiego. I właśnie te zapędy 
nadawają całości obrazu właściwą 
cechę i znamię rozgrywki. Niema 
wątpliwości co do tego, że zanosi 
się tu na wielką walkę, na walną 
rozprawę duchów (…) Ta walka 
już wszczęta. Toczy się na całym 
froncie życia, a najgwałtowniej sro-
ży się w duszach. Celem wrogów 
jest zachwianie idei katolickiej po 
to, aby następnie zastąpić Chry-
stusa jakimś masońskim naturali-
zmem, a życie nasze cofnąć z linii 
Chrystusowej daleko wstecz, do 
pogaństwa o wyraźnym charakte-
rze antychrześcijańskim.

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Ten dziejowy moment musi nas 
zastać przygotowanych i złączo-
nych do obrony krzyża. A ponie-
waż tu chodzi o całe chrześcijań-
stwo i o wiarę całego ludu, musi 
stanąć do wielkiego wspólnego 
czynu z klerem swoim cały lud. 
Jak niegdyś nasi królowie w nie-
bezpieczeństwie Ojczyzny ogłasza-
li pospolite ruszenie i wtedy całe 
rycerstwo polskie siadało na koń 
i nastawiało piersi w obronie kraju, 
tak i ja dziś wzywam was wszyst-
kich do świętej wyprawy w obro-
nie wiary i Kościoła. Zbierzemy się 
nie z trwogą w sercu, ale silni miło-
ścią Chrystusową wystąpimy z taką 
mocą, że nie tylko odwrócimy klę-
skę religijną od kraju naszego, ale 
go odrodzimy głęboko i zupełnie 
najczystszym duchem Chrystusa. 
Przesilenie stanie się początkiem 
trwałego odrodzenia.

Rozważania różańcowe  
tajemnice bolesne

Słowa Sługi Bożego 
kard. Augusta 
Hlonda rozważane 
przez uczestników 
XII ekspijacyjnego 
czuwania Krucjaty 
Różańcowej 
za Ojczyznę przed 
Jasnogórskim 
Obrazem Matki Bożej.
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Źródła Różańca Świętego
Pierwszej i najstarszej Modlitwy 
Pańskiej – „Ojcze Nasz”, nauczył 
nas Jezus z Nazaretu. Następnie, 
coraz szerzej i głębiej utrwalało się 
odmawianie powitalnego pozdro-
wienia Anioła przy Zwiastowaniu 
Maryi, a później dodano słowa 
czci wypowiedziane przez Elżbietę 
w czasie Nawiedzenia. Tak powsta-
wała początkowa forma Pozdrowie-
nia Anielskiego, przyszłej modlitwy 
„Zdrowaś Maryjo”, która w dziejo-
wym rozwoju ostatecznie ukształto-
wała się poprzez zatwierdzenie przez 
Papieża Piusa V w 1566 r. Razem, 
obie modlitwy przez wieki budowa-
ły treść Różańca Świętego.

Za ojca i pierwszego propagatora 
Różańca można by uznać św. Do-
minika (D. Guzman, 1170–1221), 
któremu objawiała się Matka Boża 
przykazując, aby w swoich kaza-
niach podczas walecznych wypraw 

przeciw heretykom (głównie albi-
gensom) i grzesznikom wspoma-
gał się tzw. Psałterzem Maryi, jako 
kombinacją wyżej wymienionych 
modlitw. W religijnej mentalności 
średniowiecza szczególną duchową 
rolę pełniły kwiaty, jako „duchowe 
kwiaty”, którymi obdarowywano 
Matkę Bożą w postaci wieńca z róż 
modlitw, inspirującego i upodob-
niającego współczesny Różaniec.

Inny dominikanin, Alamus de la 
Roche (1428–1475), ustalił bar-
dziej dojrzały kształt modlitwy ró-
żańcowej (150 „Zdrowaś Maryjo” 
przeplatane przez „Ojcze Nasz”) 
i założył pierwsze bractwo różańco-
we. Zaproponował rozważanie Ta-
jemnic w trzech częściach: I. Wcie-
lenie, II. Męka i śmierć Chrystusa, 
III. Chwała Chrystusa i Maryi. 

Papież, bł. Jan Paweł II, zachęcając 
do odmawiania Różańca dodał, w li-
ście Różaniec Dziewicy Maryi (Rosa-
rium Virginis Mariae, z 16.10.2012 
r.), nową część, tzw. społeczną – Ta-
jemnice Światła. W tym rozwinię-
tym i pełnym ujęciu Różaniec jest 
doskonale prostym streszczeniem 
Ewangelii, zapraszającym do przeży-
wania tajemnic z życia Jezusa i Jego 
Matki Maryi, jako przewodnik na 
naszej życiowej drodze wiary.

I jeszcze raz przywołajmy domini-
kanina, o. Jacka Salija OP („Potęga 

modlitwy Różańcowej”): „Święte 
słowa Modlitwy Pańskiej i Pozdro-
wienia Anielskiego mają nas wyci-
szyć i stworzyć atmosferę sprzyja-
jącą temu, żebyśmy mogli głęboko 
usłyszeć to, co sam Bóg ma nam 
do powiedzenia. Po drugie, pod-
czas tej modlitwy staramy się wsłu-
chiwać w rzeczy najważniejsze, ja-
kie kiedykolwiek Bóg powiedział 
ludziom”.

Lepanto – wielka bitwa 
morska (7.10.1571)
Obecnie Nafpaktos, miasto i port 
w Grecji nad Morzem Jońskim, 
w Zatoce Patras u wejścia do Za-
toki Korynckiej. Uznana za naj-
krwawszą bitwę morską w historii 
wojen. Rozegrała się między flotą 
chrześcijańskiej Ligii Świętej (Hisz-
pania, Włochy, Wenecja i Watykan) 
a muzułmańską Turcją. Inspirato-
rem i twórcą Ligii Świętej był gorą-
cy propagator Różańca, dominika-
nin św. papież Pius V, który wezwał 
wszystkich katolików do modlitwy 
różańcowej. 

Przed walką rozdano medaliki 
i Różańce, nawoływano całe woj-
sko, aby wzywało o pomoc Maryję 
Wspomożycielkę Chrześcijan. Żoł-
nierze wyspowiadali się, a na każ-
dym statku odmówiono Różaniec. 
Papież podniósł oczy i w modli-
twie szeptał: „Matko, nie opusz-
czaj nas ze względu na swego Syna, 

Zwycięstwo Polski przez Różaniec

Witraż, znajdujący się w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Carlow (Irlandia), przedstawia wizję św. Dominika.

„Włącz się do Krucjaty” 
– zachęca jej uczest-
nik, pan Włodzimierz 
Wawszczak, przytacza-
jąc wybrane cudowne 
wydarzenia wymodlone 
na Różańcu.

Na obrazie Paolo Veronese „Bitwa pod Lepanto” (1572 r.) święci patroni Wenecji 
upraszają cud u Matki Bożej.
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Jezusa Chrystusa, który nas umi-
łował i umarł za nas na krzyżu”. 
W tym momencie, w południe, na 
flagowym okręcie załopotała wielka 
bandera z ukrzyżowanym Chrystu-
sem i rozpoczęto walkę. W tej chwi-
li wielki Maryjny płaszcz zamknął 
się nad chrześcijańskim wojskiem. 
Nagle, niekorzystny dla chrześcijan 
wiatr ucichł i zmienił kierunek. To 
zostało uznane za nadprzyrodzony 
znak. Ten cud spotęgował nadzwy-
czajne siły, walczono zażarcie przez 
cztery i pół godziny, aż nastąpił od-
wrót sił tureckich.

Za to druzgocące święte zwycię-
stwo, Wenecjanie napisali na ścianie 
dziękczynnej kaplicy:„Nie odwaga, 
nie broń, nie dowódcy, ale Maryja 
Różańcowa dała nam zwycięstwo”. 
Zwycięska bitwa powstrzymała in-
wazję muzułmanów na Europę. 
Papież, św. Pius V (1566–1572), 
świadom komu zawdzięcza cudow-
ne ocalenie chrześcijańska Europa, 
dzień 7 października uczynił Świę-
tem Matki Bożej Różańcowej, aktu-
alnym do dziś.

O. Petrus Pavlicek – 
różańcowy zbawca Austrii
Po II wojnie światowej Austria zo-
stała podzielona na cztery strefy 
okupacyjne – w tym najbogatsza 
(północno wschodnia, Burgunland 
i Wiedeń) była zawładnięta przez 
Armię Czerwoną. Sowieci wprowa-
dzili barbarzyńskie porządki. 

Pojawił się wtedy wiedeński fran-
ciszkanin, Otto Augustin Pawlicek 
(1902–1982), który po nawróce-
niu w 1935  r. zbudował Maryjną 
wspólnotę (1947 r.) o nazwie Po-
kutna Krucjata Różańcowa. W mi-
stycznym widzeniu przed obrazem 
Maryi – Magna Mater Austria, 
usłyszał: „Czyńcie, co wam mówię, 

a będzie wam dany pokój”. Głębo-
ko zrozumiał, że tylko zawierzenie 
Bogu przez Maryję i jej Niepoka-
lane Serce, można sprowadzić ratu-
nek niepodległości dla Austrii. Roz-
począł misję po kraju, nawołując do 
modlitwy, nawrócenia oraz pokuty 
i jako płomienny kaznodzieja po-
rwał cały naród. Kościoły pękały 
w szwach, a grzesznicy odzyskiwa-
li wiarę.

Ponad 300 rozmów o pokojowy 
traktat kanclerzy Austrii – Leopolda 
Figla (1945–1953) oraz Juliusa Ra-
aba (1953–1961) z Wiaczesławem 
Mołotowem, kończyły się odporem 
i fiaskiem. O. Petrus głęboko wie-
rzył, że wyswobodzenie Austrii spod 
okupacji sowieckiej należy powie-
rzyć Maryi i dał propozycję Nocnej 
Procesji Światła w 1950 r. w inten-
cji wycofania okupacyjnych wojsk, 
w której wzięli udział obaj kancle-
rze. Zakonnik potrafił zmobilizo-
wać ogromne tłumy, które przema-
szerowały z Różańcami i świecami 
przez Wiedeń. „Z władzą sowiecką 
możemy przejść od «nie» do «tak», 
tylko przez Maryję” – napisze O. Pa-
vlicek do kanclerza Raaba. W 1955 
r., przed kolejnymi moskiewskimi 
negocjacjami, Raab i Figl poprosi-
li Ojca oraz wszystkich Członków 
Krucjaty o modlitwę: „Proszę się 
modlić! Niech wszyscy członkowie 
Krucjaty się modlą” – apelował żar-
liwie Raab. Naród Austriacki sta-
nął w ogniu modlitwy. I 13 maja 
– w dzień Fatimski, w Moskwie, 
nastąpił oczekiwany cud: Sowieci 
niespodziewanie, nagle i zaskaku-
jąco zmienili zdanie, godząc się na 
opuszczenie Austrii. W październi-
ku ostatni żołnierz Armii Czerwo-
nej wyjechał z Austrii.

Na znak dziękczynienia we wszyst-
kich austriackich kościołach roz-
dzwoniły się dzwony. Kanclerz 
J.Raab: „Jesteśmy wolni! Dzięku-
jemy Ci za to, Maryjo. To Matka 
Boża pomogła nam w uzyskaniu 
traktatu pokojowego”. Historycy 
i inni, nie potrafią wytłumaczyć tak 
odmiennego (od znanego w Euro-
pie) postępowania władz sowiec-
kich tylko w stosunku do Austrii. 
Tak komentuje J. Raab: „Już widzę 
tzw. światłych, którzy po swojemu 
wyjaśniają ten fenomen. Ale jedne-
go faktu nie mogą nie zauważyć. 
Siła wiary dała ludowi austriackie-
mu moc moralną do przetrwania 

w trudnych czasach i nie pozwoliła 
mu zejść nawet na krok z wyzna-
czonej przez Boga drogi. Siła wia-
ry trzymała nas przy życiu. Modli-
twa była naszą bronią i mocą”. Na 
grobie o. Pavlicka, w wiedeńskim 
kościele oo. Franciszkanów, wyry-
to napis: „Austria dziękuje Ojcu 
Petrusowi”.

O.Huberta Schiffera 
świadectwo cudu 
w Hiroszimie i Nagasaki
Amerykańskie bombowce B-29, 6 
i 9 sierpnia 1945 r. zrzucają bom-
bę atomową na Hiroszimę i Naga-
saki. Pół roku wcześniej pojawiło 
się dwóch mężczyzn, którzy kato-
likom głosili konieczność nawraca-
nia się, przyjmowania sakramentów, 
czynienia pokuty, posiadania wody 
święconej i gromnicy oraz codzien-
nego, przez 6 miesięcy, odmawiania 
Różańca Świętego.

Po ataku atomowym (3000°C, wy-
sokie ciśnienie, śmiertelna radioak-
tywność) wszystko umarło i zostało 
zniszczone. Ale pozostały całkowi-
cie nienaruszone w obu miastach 
pojedyncze domy, trawa i dobytek 
oraz kilkanaście osób, w tym mi-
sjonarze jezuici. Specjaliści armii 
USA badali ten niezwykły feno-
men i niczego nie potrafili zrozu-
mieć Stwierdzili, że musiała za-
działać jakaś nadprzyrodzona siła. 
Ceniony ekspert USA dr Stephen 
Rinchart stwierdził: „(…) w ta-
kich warunkach nie jest możliwe, 

aby ktokolwiek przeżył (…). De-
partament Obrony nigdy oficjalnie 
nie skomentował tego wydarzenia 
i przypuszczam, że to było sklasy-
fikowane, ale nigdy nie poruszane 
w literaturze przedmiotu. Sądzę, że 
jest możliwe, iż jezuici zostali po-
proszeni o to, aby nigdy nie wypo-
wiadali się na ten temat”.

Pośród ocalałych mieszkańców Hi-
roszimy był jezuita ojciec Hubert 
Schiffer (ur.  w  1915  r. w Niem-
czech). Oto jego świadectwo: 
„Nagle potężna eksplozja wstrzą-
snęła powietrzem. Niewidzialna 
siła uniosła mnie w górę, wstrzą-
snęła mną, rzucała, wirowała ni-
czym liściem podczas jesiennej za-
wieruchy”. Miał wtedy 30 lat. Ten 
jezuita cieszył się dobrym zdro-
wiem przez jeszcze następne 33 
lata. Ocalałe osoby, badane przez 
amerykańskich naukowców, nie 
wykazały skutków ubocznych ato-
mowego wybuchu. Pytanie – jak 
to możliwe? Odpowiadali: „Jeste-
śmy przekonani, że przeżyliśmy 
ponieważ żyliśmy przesłaniem 
fatimskim. Żyliśmy i codziennie 
odmawialiśmy Różaniec w na-
szym domu”.

Ten współczesny cud stanowi ana-
logię do opisu proroka Daniela, Dn 
3, 12–24, o trzech młodzieńcach 
wrzuconych na rozkaz Nabucho-
donozora do rozpalonego po sied-
miokroć mocniej pieca: „Trzej zaś 
mężowie, Szadrak, Meszak i Abed 

Zdjęcie Hiroszimy po wybuchu bomby atomowej.

o. Petrus Pavlicek
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– Nego (Azariasz), wpadli związa-
ni do środka rozpalonego pieca. 
I chodzili wśród płomieni, wysła-
wiając Boga i błogosławiąc Pana” 
(Dn 3, 23–24). Daje to w cało-
ści uzasadnienie dla rozszerzonej 
fundamentalnej refleksji: Bóg, 
Stwórca Wszechświata, w sposób 
tylko Sobie znany, wstrzymuje 
i zawiesza działanie praw natu-
ry, niedowiarkom pozostawiając 
zawsze wolność wyboru różnych 
wytłumaczeń.

Droga węgierska
Rok 2006 to 50-ta rocznica wę-
gierskiej rewolucji, przełomu 
i wielkiego zrywu węgierskiego 
narodu ogłoszony: „Rokiem mo-
dlitwy o odnowę narodu”. Bisku-
pi, na czele z Prymasem Węgier, 
ks. Kard. Peterem Erdo wezwali 
do modlitwy Ogólnonarodowej 
Krucjaty Różańcowej: „Nasz kraj 
znajduje się w głębokim kryzysie, 
sytuacja jest bardzo poważna, że 
tylko Miłosierdzie Boże może nas 
uratować” – wyrwać ze szponów 
komunistycznego zła. Była to od-
powiedź na proroctwo męczenni-
ka za wiarę i wolne Węgry, kard. 
Jozsefa Mindszentyego, bohatera 
Węgier z 1956 r. 

Niezłomny kardynał w 1949  r. 
powiedział, że Węgry uratuje Ró-
żaniec Święty: „Jeżeli znajdzie się 
co najmniej milion ludzi, będę 
spokojny o przyszłość Węgier”. 
Zgłoszenia napływały z całych 
Węgier, ale także włączali się sąsie-
dzi oraz wyznawcy Chrystusa z in-
nych Kościołów. Ludzie zamawiali 
Msze Święte w intencji Ojczyzny, 
ofiarowywali swoje cierpienia, in-
tensywnie adorowano Najświęt-
szy Sakrament, zorganizowano 
pielgrzymki różańcowe na obrze-
żach Budapesztu, a poszczególne 

odcinki tworzyły drogę na kształt 
Różańca. I cud się zdarzył. Siła 
i moc modlitwy przełożyły się na 
konkretne zmiany moralne, spo-
łeczne i polityczne. Naród obudził 
się z letargu kłamstw oraz „prania 
mózgów” i odsunięto socjalistów 
od władzy. Powstał nowy naro-
dowy rząd Viktora Orbana (ur. 
1963). Zmieniono zasady finan-
sowe i gospodarcze, wprowadzono 
politykę prorodzinną, nowa kon-
stytucja odwołuje się do Boga, na-
rodowej tradycji i wartości chrze-
ścijańskich. W globalizującej 
i ateistycznej Europie to fenomen 
godny naśladowania. 

Włącz się do Krucjaty Różańcowej 
w Polsce. Jest to błagalna modlitwa 
o cud ratunku dla naszej Ojczyzny. 
„Nie ma takiego problemu, które-
go nie można rozwiązać za pomo-
cą Różańca” – mówiła w Fatimie 
Maryja do siostry Łucji. Krucja-
ta za Ojczyznę jest wielkodusz-
nym duchowym darem Polaków 
w intencji: 

„Z Maryją, Królową Polski, mo-
dlimy się o Polskę wierną Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii oraz o wy-
pełnienie Jasnogórskich Ślubów 
naszego Narodu”. 

Zobowiązujemy się do codzienne-
go odmawiania przynajmnej jed-
nej „dziesiątki” Różańca Świętego, 
z nadzieją i ufnością, że modlitwę 
tę podejmie się tego 10% Narodu; 
oznacza to około 6 mln. Polaków 
w kraju i na świecie. „Zwycięstwo 
gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem 
Maryi” – Prymas August Hlond. 
Po ludzku jesteśmy za słabi i zgu-
bieni, tylko cud, może nas wspo-
móc i uratować.

Włodzimierz Wawszczak

(Apostolstwo świeckich)

mail: marwaw@neostrada.pl

kard. Jozsef Mindszenty

Pisemne, osobiste, listowne zgłoszenia 
(imię, nazwisko i adres) należy 
kierować na adres:

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 
O.Bogumił Schab (Jasnogórska 
Rodzina Różańcowa) 
ul. ks. Kordeckiego 2 
42-225 Częstochowa

Deklaracja do wycięcia znajduje się 
wewnątrz biuletynu.

Nie zwlekaj!

W ielce Czcigodni Kapłani, 
drodzy bracia i siostry, od 

najmłodszych począwszy, na naj-
starszych kończąc!

Kilka godzin temu rozmawiałem 
z Arcybiskupem Andrzejem, któ-
ry musiał zostać na terenie swojej 
archidiecezji i nie mógł przyjechać 
na to nocne czuwanie. Jest z nami 
sercem i swoim błogosławień-
stwem, duchem Dobrego Pasterza. 
Tych Dobrych Pasterzy w murach 
Jasnej Góry nigdy nie brakowało. 
Nie mówię o Dobrym Pasterzu, 
jakim był dzielny Ojciec Augu-
styn Kordecki, Przeor Jasnej Góry 
w czasach Potopu Szwedzkiego. 
Mówię o tych, którzy jeszcze cał-
kiem niedawno, tak jak my tu te-
raz, modlili się i przebywali w tym 
świętym miejscu. Dali się przenik-
nąć Bożemu Duchowi. Dali się po-
prowadzić Matce Bożej.

Ksiądz Jacek tak pięknie mówił 
o męczeństwie błogosławionego 
ks. Jerzego. To jeden z tych Paste-
rzy Dobrych. Wiernych do końca, 
którzy właśnie tu – na Jasną Górę 
przybywali. I przyprowadzali in-
nych. A przed Nim jeszcze tylu 
wspaniałych ludzi, których Bóg 
doprowadził do szczytów święto-
ści i są już naszymi orędownikami 
u Niego w niebie. 

Jednym z nich jest Sługa Boży kar-
dynał August Hlond. O nim pod-
czas tego spotkania również pamię-
tamy. Jeden z najznamienitszych, 
jak Go określano, synów polskiej 

ziemi, synów Kościoła Świętego. 
Kiedy obejmował stolicę pryma-
sowską w Gnieźnie, mówił, że my, 
Polacy, powinniśmy zawsze pamię-
tać, że religia nasza katolicka jest 
nierozerwalnie związana z uczu-
ciem miłości do naszej Ojczyzny. 
Nierozerwalnie. Tak, jak nieroze-
rwalnie religia prawosławna, jest 
złączona z uczuciem miłości do 
Świętej Rusi. „Nie wystarczy po-
wiedzieć: jestem dobrym Polakiem, 
a przy tym być głuchym na odgłos 
dzwonów kościelnych; nie wystar-
czy kochać swój kraj, a przy tym 
patrzeć obojętnie na ten wspaniały 
przybytek Boży. Kto kraj swój ko-
cha prawdziwie, ten łączy w swym 
sercu te dwa wzniosłe ideały: Bóg 
i Ojczyzna”. To słowa sługi Bożego 
Augusta Hlonda.

Historia nasza wskazuje nam najwy-
raźniej, że cała kultura polska jest 
przepojona ścisłą łącznością tych 
ideałów: „Bóg i Ojczyzna”. Kiedy 
kardynał opuszczał Polskę, przed 
wielkim terrorem hitlerowskim, nie 
mogąc wrócić do Ojczyzny, w jed-
nym z wygłoszonych za pośrednic-
twem Radia Watykańskiego odezw, 
mówił: „Ziemie nasze będą bardzo 
zagrożone niewiarą. Oby ta niewia-
ra nie spustoszyła życia polskiego. 
Przejęty lękiem o duszę polską wo-
łam: Rodacy, strzeżcie się niewiary 
i jej propagandy. Duchem Chry-
stusowym odcinajcie się od jej za-
lewu! By Polska w tym zalewie nie-
wiary i bezbożnictwa nie utonęła. 
Pilnujcie i urabiajcie umysł i serca 
młodzieży!”

Trzeba nam  
Polakom  
odrodzić się  
W POKuCIE
Homilia o. Przeora Romana Majewskiego 
wygłoszona na Jasnej Górze podczas X czuwania 
Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.
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Chciałoby się powiedzieć: ...i dzieci, 
które są tu wśród nas.

„I strzeżcie prawa Bożego w ca-
łym życiu! Unikajcie grzechu, któ-
ry sprowadza kary Boskie. Pilnuj-
cie czystości obyczajów. Skończcie 
całkowicie z nieszczęsnymi roz-
wodami, które bardzo obciążyły 
nasz rachunek winy wobec Bożej 
Sprawiedliwości!”

Dołożylibyśmy jeszcze rachunek 
wielu istnień ludzkich, dzieci niena-
rodzonych, zabitych w czasie PRL-
-u i po. To nas obciąża jako Naród, 
to nas bardzo obciąża. „Nie zginę-
łaś Polsko” – to ciągle z tej odezwy 
w Radiu Watykańskim wygłoszonej 
przez kardynała Augusta Hlonda – 
„Imię Twoje wielkie i nieskalane 
w świecie. Wszyscy wróżą Ci po-
myślne przeznaczenia, które chlub-
nie spełnić możesz jako Naród 
wolny i jako cząstka dziedzictwa 
Chrystusowego. Na tej fali papie-
skiej, która z watykańskiego wzgó-
rza płynie poprzez wszechświat, 
jako zwiastunka prawdy, wołam 
do Ciebie raz jeszcze: Nie zginęłaś 
Polsko! Nie zginęłaś, bo nie umarł 
Bóg, który w swoim czasie wkro-
czy w wielką rozprawę ludów i po 
swojemu przemówi. Z Jego woli, 

w chwale i potędze zmartwychwsta-
niesz i szczęśliwa żyć będziesz, naj-
droższa Polsko Męczennico!”

To właśnie ten kardynał, August 
Hlond, po zakończeniu wojny – 
8 września 1946 roku – przypro-
wadził na Jasną Górę milion wier-
nych Polaków. Polaków obolałych 
i cierpiących. Wraz z Episkopatem 
Polski dokonał Aktu Poświęcenia 
Narodu Polskiego Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Tu, na Jasnej Górze 
prosił, aby Narodowi polskiemu 
Matka Boża uprosiła stałość w wie-
rze, świętość życia i zrozumienie 
posłannictw. „Złącz nasz Naród 
w zgodzie i bratniej miłości. Daj tej 
Polskiej ziemi spokojny i chwaleb-
ny byt w prawdzie, sprawiedliwości 
i wolności”.

Przyjmujemy dziś wskazania Pryma-
sa Polski, kardynała Augusta Hlon-
da, jako Polacy wierzący. Może nie-
którzy z nas nazywają się w duchu 
dobrymi Polakami. Ale mówiąc te 
słowa, że jestem dobrym Polakiem, 
trzeba sobie zrobić naprawdę po-
tężny rachunek sumienia. Błogosła-
wiony ksiądz Jerzy Popiełuszko też 
nam może w tym pomóc. Czy nie 
ma w nas pragnienia odwetu i ze-
msty? Czy nie ma w nas chociażby 

trochę pragnienia, aby osądzić, wy-
dać wyrok? I aby skazać tych, przez 
których Polska cierpi?

„Odrodzenie Narodu rozdartego 
sporami politycznymi” – to również 
słowa kardynała Hlonda – „musi się 
dokonać w oparciu o Chrystusa, 
przez posługę Kościoła, przy współ-
pracy duchowieństwa i laikatu. Od-

rodzenie Narodu rozdartego spora-
mi politycznymi. Musimy łączyć się 
we wspólnym wysiłku, aby nasz Na-
ród odrodził się w swej duszy i ser-
cu. A wiara święta zjednoczyła Po-
laków w Naród wielki i potężny”.

We wtorek, kilka dni temu, w naro-
dowe święto Węgier, byłem w Bu-
dapeszcie, zaproszony tam przez 
prezydenta. Tego dnia po południu 
Węgrzy zgromadzili się przed par-
lamentem, na placu Kossutha, aby 
dać wyraz poparcia swojemu rządo-
wi oraz parlamentowi i prezydento-
wi. Tych trzech panów: prezydent, 
premier i marszałek parlamentu wę-
gierskiego, w 1987 roku byli tu na 
Jasnej Górze, słuchając słów Jana 
Pawła II. Dziś są różni, jeśli chodzi 
o wyznanie. Prezydent jest katoli-
kiem. marszałek sejmu jest kalwi-
nem, premier Węgier – kalwinem. 
Ale nie wyobrażają sobie oni tego, 
aby Węgry miały pójść drogą zguby 
swojej moralności i tożsamości.

Właśnie tam, po południu Victor 
Orban, premier Węgier mówił tak: 
„Jeżeli mówimy o Duchu Europy, 
to nie ma innego Ducha, jak Duch 
Chrystusowy, Duch Chrześcijański. 
Jeżeli mówimy o jakimkolwiek Du-
chu Europy, to musimy mówić tyl-
ko o Duchu Chrystusa. Mamy pu-
ste kieszenie” – tak mówił premier 
Węgier- „ale mamy wielkie serca 
i z tej drogi nie mamy powrotu. Albo 
zwyciężymy z Chrystusem, albo bez 
Niego przegramy.” To wzbudziło 
wielki entuzjazm zgromadzonych 

Chcę Wam bardzo 
serdecznie 

podziękować za 
Waszą obecność (…) 

Jesteście dla nas 
dużym wyrzutem 

sumienia. A zarazem 
dużą nadzieją…
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tam Węgrów. Chociaż w tym sa-
mym czasie w Budapeszcie było kil-
ka innych manifestacji. Jedne „za”, 
inne „przeciwko” tym, którzy starają 
się by nikt, jak wyrażał się premier, 
„nie meblował im domu”. Chodziło 
o Unię Europejską. 

Jakże różne były słowa, które słysza-
łem z ust premiera Węgier od słów, 
które słyszymy w naszym kraju z ust 
naszych polityków. Jakże różne, jak 
inny był duch... Ile w tym człowie-
ku było zapału. Ile było wiary, w to, 
co mówił. Ile było męstwa! Życie 
oddałby za Naród. Rozmawiałem 
z marszałkiem, który mówił: „Mogę 
się mylić, ale my z Węgier patrząc 
na Polskę niepokoimy się tym, że 
tak bardzo się dzielicie. Mówicie, że 
kochacie Polskę, kochacie Naród, 
kochacie wiarę. Być może się mylę. 
Ale my stąd tak to widzimy. Jak wy 
się dzielicie miedzy sobą”.

Kardynał Hlond, wróćmy do tej 
postaci pasterza, mówił, że życie 
Polski należy uleczyć z nienawiści, 

która jest posiewem szatana i stoi 
w zupełnym przeciwieństwie do na-
uki chrześcijańskiej. Hasło niena-
wiści i zemsty przeciwstawić należy 
do nauki sprawiedliwości i miłości 
bliźniego, nawet tego, który jest 
naszym nieprzyjacielem. Współcze-
sność znaczy się groźnym odchyle-
niem od etycznych ideałów chrze-
ścijańskich. Ułomność znalazła 
w wojnie i jej skutkach gwałtowną 
pożywkę, gotując godności człowie-
ka wstrząsające upokorzenie. Zwie-
rzęcość bierze górę w człowieku. 
Trzeba nam Polakom odrodzić się 
w pokucie. 

Należy Narodowi przywrócić su-
mienie katolickie. Kto ma to zrobić? 
Czy wystarczy dziesięciu sprawiedli-
wych, aby to zrobić? Słuchając słów 
Boga i Abrahama w Starym Testa-
mencie możemy uwierzyć i trzeba 
nam uwierzyć, że dziesięciu spra-
wiedliwych wystarczy, by obudzić 
i przywrócić Narodowi polskiemu 
sumienie katolickie. A czy znajdzie 
się wśród nas dziesięciu sprawiedli-
wych? Trzeba ufać i modlić się, mó-
wił August Hlond. Jedyna broń, 
wiele razy przecież o tym słyszeliśmy 
i czytaliśmy,wiemy o tym, jedyna 
broń, której Polska używając odnie-
sie zwycięstwo to Różaniec! Jedyna 
broń! – to powiedział Prorok, któ-
ry widział więcej, jaśniej, wyraźniej, 
widział lepiej. Tylko Różaniec uratu-
je Polskę od tych strasznych chwil, 
jakimi może narody będą karane za 
swoją niewierność względem Pana 
Boga. Polska będzie pierwsza, któ-
ra dozna opieki Matki Bożej. Mary-
ja obroni świat od zagłady zupełnej. 
Całym sercem niech wszyscy zwraca-
ją się z prośbą do Matki Najświętszej 
o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem. 

Dwa tygodnie temu był tu jeden 
z ministrów obecnego rządu. Waż-
ny minister z żoną. I mówił mi: 
„Ojcze, u nas w rodzinie mamy kil-
koro dzieci. Codziennie modlimy 
się i nie ma dnia bez Różańca. Każ-
dego dnia z dziećmi razem”. Żona 
mówiła: „Dziwne są drogi Boże, sta-
ramy się wypełniać Jego wolę, sta-
ramy się ją rozpoznawać. Czasem 
sami się dziwimy, jakimi drogami 
Bóg nas prowadzi”.

Bracia i Siostry, którzy podjęli-
ście, jak mówił ksiądz Jacek w swo-
jej konferencji, walkę o Ojczy-
znę, o Polskę wierną Bogu, Polskę 

katolicką, szczęśliwą; którzy przy-
bywacie na Jasną Górę, aby czuwać 
i modlić się, aby być razem, pono-
sić trud pielgrzymowania i nocne-
go czuwania – chcę Wam bardzo 
serdecznie podziękować, jako prze-
or tego klasztoru, za Waszą obec-
ność, którą zawsze nasza wspólnota 
z wielkim zainteresowaniem śledzi. 
Mimo, że ojcowie i bracia nie przy-
chodzą, mimo, że wydają się nie-
obecni. Nie jest to prawdą. Jesteście 
dla nas dużym wyrzutem sumienia. 
A zarazem dużą nadzieją.

Może przyjdzie taki czas, kiedy 
cała nasza wspólnota na takie noc-
ne czuwanie dołączy? Może nie po-
mieści nas Bazylika ani Kaplica? 
Może będziemy musieli wyjść na 
plac? Bóg to jeden wie. Wszystko 
jest w Jego rękach. Ale musimy mu 
być wierni i nie możemy się dzielić. 
To jest chyba nasz największy polski 
grzech: „Ja wiem lepiej!”

Za każdy Różaniec i za każdy Wasz 
pocałunek na Świętym Różańcu, 
który składacie bardzo Wam dzię-
kuję. Czy jest nas dziesięciu spra-
wiedliwych? Czy potrafimy tak się 
modlić, by modlitwa nasza przebiła 
niebo? Święty Jakub Apostoł mówił: 
„Modlicie się i nie otrzymujecie, bo 
się źle modlicie”. A w czym jest to 
zło? Ta nieumiejętność modlitwy? 
W naszym przypadku w podziale. 
W podziale między nami. Nie po-
trafimy być razem. Patrząc na rząd 
oceniamy wszystkich po kolei. Kry-
tykujemy. Jakim prawem? Prawem 
chrześcijańskiej miłości? 

Katastrofa smoleńska, która coraz 
większe rany nam zadaje, powoduje 
przecież w nas ciągłe podziały. Staje-
my się jakąś zabawką w rękach tych, 
którzy chcą bardzo, by Polacy ciągle 
się dzielili i kłócili. Kto nas z tego 
wyprowadzi? Kto uspokoi serca Po-
laków i ich umysły? Kto nas pogodzi 

ze sobą? Kto nas poprowadzi jedną 
drogą do zwycięstwa? Wielką siłą 
i masą ludzi zjednoczonych w wie-
rze i miłości? Czy jest ktoś wśród 
nas? Czy zrobi to jakikolwiek czło-
wiek? Dlatego tu jesteśmy, znając na-
szą niemoc, słabość i nasze grzechy, 
od których nikt z nas nie jest wolny.

Najdrożsi bracia i siostry! Niech ta 
noc czuwania, noc naszej obecności 
będzie naszą pokutą i pragnieniem, 
aby przyjmując Pana Jezusa w Ko-
munii Świętej na dwóch kolanach 
(jeśli ktoś nie może to w inny god-
ny sposób), nie zabijać Go w sobie! 
Nie wydawać sądu. Nie skazywać 
Go na męczeństwo w swojej własnej 
duszy i życiu. Nie oczerniać drugie-
go. Nie patrzeć, jak na nieprzyjacie-
la. To jest zadanie. To jest trud, do 
którego tylko Chrystus może nas 
usposobić. Tylko Chrystus! Tyl-
ko nasz Pan, w którego wierzymy 
i w imię, którego chcemy tu być ra-
zem. Nikt z nas nie może powie-
dzieć: „Ja kocham bardziej Jezusa 
od Ciebie” i z tego powodu pogar-
dzać drugim. Nie można tak robić, 
a tak się dzieje. Dajmy się przemie-
nić Chrystusowi, poprzez naszą tu 
obecność i gotowość przyjęcia tego, 
co nam powie, co nam każe popra-
wić w swoim życiu, do jakiej pokuty 
nas zaprosi Chrystus Pan dzisiejszej 
nocy i pomoże nam tę pokutę wy-
pełnić ku naszemu nawróceniu i ku 
naszemu zbawieniu wiecznemu. 

Nie możemy się modlić za Polskę 
byle jaką. Modlimy się za Polskę 
jedną, świętą, Maryjną; za Polskę 
ludzi, którzy muszą być świadomi 
swojej własnej małości i grzeszności. 
I od siebie musimy zacząć naprawę 
ojczystej ziemi, ojczystych obycza-
jów. Od siebie. Tak nam dopomóż 
Panie Boże. Amen.

o. Roman Majewski

Przeor Jasnej Góry

Wierni modlą się przed Najświętszym 
Sakramentem na X czuwaniu Krucjaty 

Różańcowej na Jasnej Górze.

Kapłani z różnych stron Polski licznie przybyli na X czuwanie. Mszy Św. przewodniczył  
o. Roman Majewski, przeor zakonu Paulinów, który wygłosił również homilię.
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Kazanie wygłoszone podczas czuwania Krucjaty Różańcowej  
za Ojczyznę, Jasna Góra, 24.11.2012 r., Ks. Jacek Bałemba SDB

N iech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus!

Czcigodni Kapłani,
umiłowani w Chrystusie Bracia 

i Siostry!

Porządek kazania: o klękaniu 
przed Panem Bogiem, o modlitwie 
za Polskę, o Chrystusowym królo-
waniu. Trzy punkty – bez zbytnich 
komentarzy i zbytnich dopowiedzi, 
w miarę esencjalnie.

Pierwsze: o klękaniu przed 
Panem Bogiem

Śpiewamy, pełni szacunku i czci 
dla pierwszej, najważniejszej, fun-
damentalnej, najświętszej Rzeczy-
wistości Kościoła – Sanctissimum 
Sacramentum. Najświętszy Sakra-
ment. Piękne Tabernaculum, złote, 
promieniujące, z wieczną lampką 
zawierającą żywy ogień – dla Boga 
pokornego, który jako Nieskoń-
czony, Wszechmocny, Niezgłębio-
ny, Niewyczerpany, Stwórca nieba 
i ziemi, Wszechmogący, daje się po-
kornie zamknąć w małym domku 
Tabernaculum.

Dlatego śpiewamy:
Upadnij na kolana,
ludu, czcią przejęty,
uwielbiaj swego Pana:
Święty, Święty, Święty.

Uczestniczymy w świętej liturgii 
Kościoła, we Mszy Świętej. Nasz 
Ojciec Święty Benedykt XVI pi-
sał jeszcze jako kardynał: „Liturgia 
chrześcijańska (…) zgina kolana 
przed ukrzyżowanym i wywyższo-
nym Panem. To właśnie jest cen-
trum rzeczywistej kultury – kultury 
prawdy” (Duch liturgii). Od uroczy-
stości Bożego Ciała 2008 roku nasz 
Papież powrócił radykalnie do prak-
tyki Komunii Świętej na klęcząco. 
Wzór do naśladowania!

Klękamy, bo mamy do czynienia 
z rzeczywistą Obecnością naszego 
Pana Jezusa Chrystusa w Najświęt-
szym Sakramencie.

Klękamy, bo w Najświętszym 
Sakramencie Chrystus jest obec-
ny vere, realiter, substantialiter – 
w sposób najpełniejszy, z Bóstwem 
i Człowieczeństwem.

Klękamy, bo w ten sposób wyra-
żamy naszą wiarę.

Klękamy, bo w ten sposób pod-
trzymujemy tysiącletni polski zwy-
czaj klękania do Komunii Świętej.

Wszyscy polscy Święci klękali 
przyjmując Komunię Świętą.

Wszyscy polscy monarchowie 
klękali przyjmując Komunię Świętą.

Nasi przodkowie klękali przyj-
mując Komunię Świętą.

Pięknie napisał Ksiądz Leopold: 
„Klękanie do Komunii Świętej jest 
najstarszym spoiwem Polskiego 
Narodu”.

Ojciec Święty nas prosi – czyta-
liśmy zapewne ten tekst, niech on 
i dzisiaj wybrzmi:

„Przez to, że teraz proszę o przyj-
mowanie Komunii na kolanach 
i udzielam jej do ust, chciałem pod-
kreślić cześć należną realnej obec-
ności Chrystusa w Eucharystii. Nie 
bez znaczenia jest to szczególnie 
przy dużych, masowych zgromadze-
niach, z jakimi mamy do czynienia 

w Bazylice świętego Piotra i na placu 
przed Bazyliką, gdzie zachodzi duże 
niebezpieczeństwo powierzchow-
ności. Słyszałem o ludziach, którzy 
chowają komunikant do torebki i za-
bierają go ze sobą jako pamiątkę.

W tej atmosferze, którą – jak 
się uważa – tworzy także przyjęcie 
Komunii, łatwo pomyśleć: wszyscy 
przesuwają się do przodu, to i ja 
pójdę. Chcę mocno zaakcentować, 
że powinno być oczywiste: Tu dzie-
je się coś szczególnego! Tutaj jest 
obecny Ten, przed którym pada się 
na kolana. Uważajcie na to! To nie 
tylko społeczny ryt, w którym mo-
glibyśmy wszyscy uczestniczyć bądź 
też powstrzymać się od uczestnic-
twa” (Światłość świata. Papież, Ko-
ściół i znaki czasu. Benedykt XVI 
z rozmowie z Peterem Seewaldem).

Upadnij na kolana,
ludu, czcią przejęty,
uwielbiaj swego Pana:
Święty, Święty, Święty.

Modlitwa za Polskę

Szlachetną jest rzeczą w prze-
szłości odczytywać dobro. Pan Je-
zus chodził po naszej ziemi już dwa 

tysiące lat temu. I Kościół przez 
dwa tysiące lat pełni swoją – Chry-
stusową – misję. I wydał Kościół 
w ciągu tego okresu wielu Świętych 
– najpiękniejszy owoc misji Kościo-
ła, Chrystusowej misji. Świętość, 
Święci. I Polska od ponad tysiąca lat 
klęka przed Bogiem. Polska modli 
się od ponad tysiąca lat. Szlachetną 
jest rzeczą w przeszłości odczytywać 
dobro.

I… szlachetną jest rzeczą 
w teraźniejszości odczytywać dobro. 
Współcześnie rodzi się wiele inicja-
tyw modlitewnych. Na przykład, od 
wielu już miesięcy w centrum naszej 
Stolicy, na Krakowskim Przedmie-
ściu, przed Pałacem Prezydenckim, 
o wieczornej porze, w godzinie Ape-
lu, codziennie zbierają się polskie 
serca i mówią Różaniec – za Polskę. 
Modlą się w obecności Krzyża.

Działo się i dzieje się zatem wiele 
dobra w dziedzinie kontaktu czło-
wieka z Bogiem, czyli modlitwy.

A Krucjata Różańcowa? Skrom-
ny strumyczek wpisuje się w ten 
szlachetny nurt modlitwy – wielo-
wiekowej modlitwy Kościoła i Pol-
ski! Tylu ludzi się przed nami mo-
dliło! Także za Polskę.

O większej  
czci należnej Bogu

Ks. Jacek Bałemba SDB stawia Krucjacie bardzo ważne pytania.
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Podejmujemy modlitwę jako 
wyraz troski o Polskę.

Podejmujemy codzienny Róża-
niec jako wyraz troski o Polskę.

Pan Jezus mówi: „Przyszedłem 
rzucić ogień na ziemię i jakże bar-
dzo pragnę, żeby on już zapłonął” 
(Łk 12, 49).

Krucjata Różańcowa potrzebuje 
Chrystusowego ognia!

Krucjata potrzebuje ludzi, któ-
rzy cieszą się z każdego dobra, któ-
re czynią inni – może lepiej, dosko-
nalej, gorliwiej.

Krucjata potrzebuje ludzi samo-
dzielnych, którzy rozumieją powa-
gę sytuacji.

Krucjata potrzebuje ludzi, któ-
rzy wierzą w moc modlitwy, wierzą 
Bogu bardziej niż ludziom.

Może niektórzy stawiają Krucja-
cie pytania: a jakie są wasze dokona-
nia – ilościowe i jakościowe?

Są samochody, które mają 
pięć biegów. Nie tylko kierowcy 

rozumieją, o czym mówię. Może 
być i sześć biegów.

Jak jedzie Krucjata? Na którym 
biegu? Czy nie czas włączyć wyższy 
bieg? Czas włączyć wyższy bieg!

Strzeżmy się ludzi, środowisk, 
tendencji, które wygaszają rodzące 
się dobro w naszych polskich kato-
lickich środowiskach!

Chrystus pragnie, żeby Jego 
ogień płonął!

O Chrystusowym 
królowaniu

W czasach pomieszania po-
wszechnego nieodzowną jest rzeczą 
trzymać się mocno krystalicznej ka-
tolickiej doktryny – niezmutowanej, 
niezmodernizowanej! Otwieramy za-
tem skarbiec katolickiej doktryny 
Kościoła.

W 1925 roku, w obliczu anty-
chrześcijańskich nastrojów w wie-
lu częściach świata, papież Pius XI 
ustanowił uroczystość Chrystusa 
Króla.

Tematyka: Chrystus Król, Chry-
stusowe królowanie, Chrystusowe 
Królestwo. W tych tematach mamy 
współcześnie do czynienia z wielo-
ścią interpretacji, by nie powiedzieć 
wprost: z chaosem. Encyklika Piu-
sa XI Quas primas, z 11 grudnia 
1925 roku, to najwyższy dostępny 
stopień nauczania Kościoła na ten 
temat, a zatem najbardziej autoryta-
tywny i wiążący. Kościół nie wypo-
wiedział się tu pełniej. W nauczaniu 
o Chrystusie Królu nikt nie wzniósł 
się ponad Papieża Piusa XI. To jest 
najjaśniejsze Magisterium, porząd-
kujące chaos – także współcześnie.

Z wysokim prawdopodobień-
stwem możemy skonstatować, że 
dzisiaj w internecie po raz pierw-
szy zostaje upubliczniona encyklika 

Piusa XI Quas primas, o Chrystuso-
wym królowaniu, w języku polskim 
w formie nagrania audio.

Niech to słowo autorytatywne-
go nauczania następcy św. Piotra 
posłuży wszystkim nam do umoc-
nienia się w szlachetnej dumie 
z przynależności do Chrystusowe-
go Królestwa.

Niech to słowo Papieża, następcy 
św. Piotra, pomoże nam w czasach 
pomieszania powszechnego podej-
mować wszelkie godziwe działania 
i inicjatywy mające na celu rozsze-
rzenie Chrystusowego królowania 
na polskiej ziemi i na całym świecie.

Trzymajmy Chrystusowe sztan-
dary wysoko!

Gloria Tibi, Christe, Rex aeternae 
gloriae!

Kilka fragmentów tego drogo-
cennego katolickiego dokumentu, 
którymi kończę to kazanie, niech 
uzmysłowi nam teologiczną klasę 
autora, Papieża, i szeroką powszech-
ną perspektywę Chrystusowego 
królowania zarysowanego w tym 
dokumencie – także w sferze pu-
blicznej i państwowej. To jest nauka 
katolicka. Zobowiązująca i dla nas!

A zatem kilka fragmentów ency-
kliki Piusa XI, Papieża, Quas primas 
– o Chrystusowym królowaniu:

„Nawałnica zła nie tylko dla-
tego nawiedziła świat, ponieważ 
bardzo wielu ludzi usunęło Jezusa 
Chrystusa i Jego najświętsze prawo 
z własnych obyczajów i życia pry-
watnego, rodzinnego i publicznego; 
lecz także i w przyszłości nie zaja-
śnieje pewna nadzieja stałego po-
koju między narodami, dopóki tak 
jednostki, jak państwa stronić będą 
i zaprzeczać panowaniu Zbawcy 
Naszego”.

„Błądziłby zresztą bardzo ten, 
kto by odmawiał Chrystusowi Czło-
wiekowi władzy nad jakimikolwiek 
sprawami doczesnymi, kiedy On od 
Ojca otrzymał nieograniczone pra-
wo nad stworzeniem tak, iż wszyst-
ko poddane jest Jego woli”.

„On sam jest sprawcą pomyśl-
ności i prawdziwej szczęśliwości tak 
dla pojedynczych obywateli, jak dla 
państwa: «Nie skądinąd bowiem 
szczęście dla państwa, a skądinąd 
dla człowieka: ponieważ państwo to 
nic innego, jak zgodny zespół ludzi» 
(św. Augustyn, List do Macedończy-
ków, rozdz. 3).

Niechże więc rządcy państw 
nie wzbraniają się sami i wraz ze 
swoim narodem oddać królestwu 

Chrystusowemu publicznych oznak 
czci i posłuszeństwa, jeżeli pragną 
zachować nienaruszoną swą powa-
gę i przyczynić się do pomnożenia 
pomyślności swej ojczyzny”.

„Przeto gdyby kiedy ludzie 
uznali tak w życiu prywatnym, 
jak i publicznym królewską wła-
dzę Chrystusa, wówczas musiały-
by przeniknąć wszystkie warstwy 
społeczne niewypowiedziane do-
brodziejstwa, jak sprawiedliwa wol-
ność, jak ład i uspokojenie, zgoda 
i pokój”.

„O jakiejże szczęśliwości zażywa-
libyśmy, gdyby tak jednostki, jak ro-
dziny i państwa pozwoliły, by Chry-
stus nimi kierował. «Wtedy dopiero 
– że użyjemy słów, jakie przed 25 
laty wypowiedział do wszystkich 
Biskupów Poprzednik Nasz Leon 
XIII – będzie można uleczyć tyle 
ran, wtedy wszelkie prawo odzyska 
swą dawną powagę, powróci pokój, 
wypadną z rąk miecze i broń, kiedy 
wszyscy chętnie przyjmą panowanie 
Chrystusa i będą Mu posłuszni, kie-
dy wszelki język wyznawał będzie, 
iż Pan Nasz Jezus Chrystus jest 
w chwale Boga Ojca» (Encyklika 
Annum Sacrum z 25 maja 1899 r.)”.

„Otóż, aby te upragnione korzy-
ści tym obficiej odnieść i tym trwa-
lej zakorzenić je w społeczeństwie 
chrześcijańskim, ponieważ potrze-
ba rozszerzać jak najbardziej znajo-
mość królewskiej godności naszego 
Zbawiciela, wydaje się Nam, iż nic 
się tak nie przyczyni do tego, jak 
ustanowienie własnego i osobnego 
święta Chrystusa Króla”.

„Jeżeli więc teraz nakazaliśmy, 
aby cały katolicki świat czcił Chry-
stusa jako Króla, to przez to chce-
my zaradzić potrzebom dzisiejszych 
czasów i podać szczególne lekarstwo 
na zarazę, jaka nawiedziła społeczeń-
stwo ludzkie. A tą zarazą jest tzw. la-
icyzm, czyli zeświecczenie, jego błę-
dy i niecne dążenia: a zbrodnia ta, 
jak Wam wiadomo Czcigodni Bra-
cia, nie naraz dojrzała, lecz od dawna 
już kryła się wśród państw. Zaczęto 
bowiem od zaprzeczenia panowania 
Chrystusa nad wszystkimi naroda-
mi; odmówiono Kościołowi władzy 
nauczania ludzi, ustanawiania praw, 
rządzenia narodami, którą to władzę 
otrzymał Kościół od samego Chry-
stusa, by ludzi prowadzić do szczę-
śliwości wiekuistej. Zaczęto tedy 
powoli zrównywać religię Chrystu-
sową z innymi fałszywymi i stawiać 
ją niegodziwie wprost w tym samym 

Wierni zgromadzeni podczas czuwania Krucjaty Różańcowej 
za Ojczyznę 24 listopada 2012 r.

Ks. Bałemba odnosił się do encykliki 
Quas Primas.
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rzędzie; a następnie poddano ją wła-
dzy świeckiej i wydano ją prawie 
na samowolę panujących i rządów; 
dalej jeszcze poszli ci, którzy sądzi-
li, iż należy zastąpić religię Boską ja-
kąś religią naturalną, naturalnym ja-
kimś poruszeniem duszy. Nie brakło 
też państw, które uważały, że mogą 
obejść się bez Boga i że ich religia 
to bezbożność i lekceważenie Boga”.

„Stąd wielką żywimy nadzieję, że 
święto Chrystusa Króla, odtąd co-
rocznie obchodzone, rychło spro-
wadzi z powrotem społeczeństwo do 
Najukochańszego Zbawcy. Oczy-
wiście byłoby to rzeczą katolików 
przygotować i przyspieszyć pracą 
swą i działalnością ten powrót; jed-
nakowoż wielu z nich, zda się, ani 
nie zajmują w życiu społecznym sta-
nowiska, ani nie mają tej powagi, co 
przystoi tym, którzy niosą pochod-
nię prawdy. Może to niekorzystne 
położenie należy przypisać opiesza-
łości lub bojaźliwości dobrych, któ-
rzy wstrzymują się od walki lub zbyt 
miękko się sprzeciwiają; skutkiem 
czego wrogowie Kościoła nabiera-
ją większej zuchwałości i odwagi. 
Atoli gdyby wszyscy wierni zrozu-
mieli, że mają obowiązek pod sztan-
darami Chrystusa Króla odważnie 
i wciąż walczyć, wtedy by z apo-
stolską gorliwością starali się po-
jednać z Bogiem zabłąkanych i nie 
oświeconych, i aby prawa Boże były 
nienaruszone”.

„Z całą słusznością można by 
powiedzieć, iż lud chrześcijański, 
jakby poruszony natchnieniem Bo-
skim, pragnie tego Jezusa, którego 
niegodziwi ludzie, gdy przyszedł do 
swoich, nie chcieli przyjąć, wypro-
wadzić z zacisza świętych przybyt-
ków, jak gdyby z ukrycia i wiodąc 
Go w triumfalnym pochodzie po 
ulicach miast pragnie Mu przywró-
cić wszystkie prawa królewskie”.

„Nadszedł wreszcie upragniony 
przez wszystkich dzień, w którym 
możemy ogłosić, iż należy uczcić 
Chrystusa, jako Króla całej ludz-
kości, własnym i szczególnym 
świętem”.

Jeszcze jedna myśl Papieża: „Do-
roczne zaś obchodzenie tego święta 
napomni także państwa, że tak jed-
nostki, jak i władze i rządzący mają 
obowiązek czcić publicznie Chry-
stusa i Jego słuchać; przywiedzie im 
bowiem na myśl ów sąd ostatecz-
ny, na którym Chrystus, nie tylko 
usunięty z życia publicznego, lecz 
także przez wzgardę zlekceważony 
i zapoznany, bardzo surowo po-
mści tak wielkie zniewagi, ponie-
waż godność Jego królewska tego 
się domaga, aby wszystkie państwa 
tak w wydawaniu praw i w wy-
mierzaniu sprawiedliwości, jak też 
w wychowaniu młodzieży w zdro-
wej nauce i czystości obyczajów za-
stosowały się do przykazań Bożych 
i zasad chrześcijańskich”.

Bracia i Siostry, oto autentycz-
na myśl katolicka – o Chrystusie 
Królu, o Chrystusowym królowa-
niu, o Chrystusowym Królestwie. 
Oto autentyczna myśl Kościoła – 
mens Ecclesiae – na temat Chrystu-
sa Króla, Chrystusowego królowa-
nia i Chrystusowego Królestwa.

Dzisiaj i w najbliższych dniach, 
i w  najbliższych tygodniach się-
gnijmy do tego fundamentalnego, 
najwyższej rangi dokumentu Pa-
pieża Piusa XI – encykliki Quas pri-
mas, o Chrystusowym królowaniu, 
z dnia 11 grudnia 1925 roku.

Czytajmy z uwagą, słuchajmy ze 
skupieniem, rozważajmy – przeka-
zujmy innym szeroko i odważnie!

Sprawa fundamentalna – za-
szczytna. Nagląca!

Amen.
ks. Jacek Bałemba SDB

Każdy może wysłuchać, jak p. Halina Łabonarska czyta Encyklikę o Chrystusie Królu 
wpisując do swojej przeglądarki poniższy link:
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/2012/11/23/pius-xi-encyklika-quas-primas/

Z radością informujemy, że w dn. 26.10.2012 
przed Apelem Jasnogórskim, podpisując deklarację, 
dołączył do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę JE ks. bp 
Tadeusz  Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji 
Łomżyńskiej. Jest on członkiem Komisji Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Polonii i Polaków za Granicą, Rady 
Prawnej Konferencji Episkopatu Polski,Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie oraz 
Przewodniczącym Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu 
Polski. Urodził się na Ziemi Augustowskiej, wychował w rozmodlonej w Sanktuarium 
Matki Bożej Studzieniczańskiej rodzinie. Od czasów seminaryjnych, przez cały czas 
posługi kapłańskiej, otacza troską dzieci i młodzież z Domu Dziecka w Łomży. Jest 
wykładowcą prawa kanonicznego w seminarium w Łomży.

W dn. 23.11.2012. po Apelu Jasnogórskim, podpisując 
deklarację, dołączył do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę 
prof. dr hab. n. med. Andrzej  Więcek, wybitny 
internista, nefrolog, kierownik Katedry i Kliniki 
Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany 
Materii Wydziału Lekarskiego ŚUM w Katowicach. 
Jako członek zarządu Europejskiego Towarzystwa Dializ 
i Transplantacji– Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego 
piastuje niezwykle ważną i odpowiedzialną funkcję skarbnika EDTA-ERA. Profesor 
Andrzej Więcek został szczególne wyróżniony dn. 11.11.2011 r. w Budapeszcie, gdzie 
na UW im. Semmelweisa otrzymał doktorat honorowy. Pełne CV można znaleźć pod 
adresem:  
www.oxfordjournals.org/our_journals/ndt/andrzej%20wiecek.pdf 
www.nefro.slam.katowice.pl/z-zycia-kliniki.html

Ks. Lucjan Dyka z miejscowości Czudec przysłał deklaracje ponad 200 osób.
237 osób z parafii Niepokal. Serca NMP i św. Franciszka w Lublinie modli się 

w Krucjacie.
Deklaracje od 177 osób z parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku przysłane przez 

pana Stanisława Krzemińskiego.
Ks. dr proboszcz Michał Bajcar parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Gródku 

Jagiellońskim (Ukraina) przystąpił do Krucjaty, wraz z 15 parafianami.
Ks. Zdzisław Ciżmiński, Rektor kościoła św. Katarzyny w Zamościu nadesłał zgłosze-

nia kolejnych 110 swoich parafian!
Ks. dr Mariusz Ostaszewski z parafii św. Mikołaja w Elblągu przysłał listę 100 

swoich parafian przystępujących do Krucjaty Różańcowej.
87 osób z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Skierniewicach przyłączyło 

się do Krucjaty Różańcowej.
Pani Eugenia Papko przesyła deklaracje 76 osób z parafii św. Jana Chrzciciela 

i św. Szczepana z Choroszczy, należących do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
Pani Maria Wigrowska z Kraśnika nadesłała podpisy 67 osób, które włączyły się 

w modlitwę różańcową w ramach Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.
Pani Barbara Makuła przysłała listę 74 osób z Legnicy (parafia św. Józefa).
O. Paweł Mynarz OCist przysłał zgłoszenia kolejnych 36 osób z parafii św. 

Bartłomieja w Krakowie-Mogile.
Pan Kazimierz Paluch zgłasza 4 osoby z poznańskiego Klubu Gazety Polskiej.
Ks. Piotr Podborny nadesłał 23 deklaracje z parafii Trójcy Świętej w Starym 

Dzikowie.
Pani Marianna Ryszawa nadesłała listę 20 osób z Kółka Różańcowego pod wezwa-

niem MB Szkaplerznej z par. Niepokalanego Serca NMP w Łochowie.
Ks. Roman Sosnowski z par. MB Częstochowskiej w Bydgoszczy nadesłał kolejne 

10 deklaracji swoich parafian.
19 osób z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika z miejscowości Bychawa.
5 Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego z Kielc.
Ks. Marek Michalik (parafia Niepokalanego Poczęcia Wrocław) wraz z 26 wiernymi 

modlą się od sierpnia 2012.
S. Donata Marszałek, felicjanka, modli się wraz z grupą 15 wiernych.
Ks. Alfons Fromela, proboszcz parafii św. Piotra Apostoła w miejscowości Bożepole 

Wielkie zgłosił się razem z 14 wiernymi z parafii. Modlą się od czerwca 2012.
23.11.2012, przed Apelem Jasnogórskim podpisując w zakrystii deklarację wobec 

całej delegacji Bractwa Kurkowego, którego jest kapelanem od 30 lat, do Krucjaty 
Różańcowej za Ojczyznę przystąpił ks. infułat Jerzy Bryła.

Przystąpili do Krucjaty
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N ie chodzi bowiem w tej tra-
gedii tylko o ofiary w lu-

dziach, złamane życiorysy, trudne 
czasy, przez które mieliśmy przejść, 
nie chodzi o „kartki na żywność”, 
lecz bardziej chodzi o zniszczenie 
i zdradzenie dziesięciomilionowego 
solidarnościowego1 ruchu, nabiera-
jącego coraz wyraźniejszego charak-
teru narodowego, patriotycznego 
i katolickiego, nad którym nie po-
trafiła zapanować już ani zewnętrz-
na ani wewnętrzna agentura. Cho-
dzi o zdradzenie „tego wszystkiego, 
czemu na imię Polska”, co w 1979 
roku na pl. Zwycięstwa wymodlo-
ne zostało w wezwaniu „niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, 
TEJ ziemi” i co ziściło się w wiel-
kim zrywie narodowym roku 1980. 

Ten narodowo-patriotyczny i ka-
tolicki ruch solidarności wzmocnio-
ny ruchem solidarności wiejskiej, 
odwołujący się w swej masie do 
najlepszych polskich tradycji wol-
nościowych i niepodległościowych 
z przeszłości, poparty interwencją 
Boga i z Jego błogosławieństwem, 
mógł właśnie wtedy, na początku lat 
osiemdziesiątych, dokonać rzeczy-
wistego przełomu i rzeczywistych 
zmian w świecie. Polska, która po-
wstałaby z tamtego zrywu byłaby 
prawdziwym gwoździem do trumny 
międzynarodowego socjalizmu, ko-
munizmu i liberalizmu, czyli świa-
towego antychrystianizmu. 

Ale to na skutek stanu wojenne-
go i późniejszych lat, działania jaw-
nych władz i tajnych służb komuni-
stycznych katolicki i narodowy zryw 
został stłamszony a wąskie grupki 
koncesjonowanej i kontrolowanej 
opozycji nie podtrzymały i nie obro-
niły tego, co zawierało się w ideach 
i dążeniach Pierwszej Solidarności. 
Idee i kierownictwo ruchu przeszło 
w czasach stanu wojennego w ręce 

antykatolickie i antynarodowe. An-
tychrześcijańskie, bardziej lub mniej 
lewicowe lub liberalne ugrupowania, 
przejąwszy hasła i nasze sztandary,  
dobre imię, odebrały katolickiemu 
Narodowi niemal wszystko. Dogadu-
jąc się między sobą jako nieprzyjacie-
le Krzyża, w zemście za nasz patrio-
tyzm i umiłowanie wolności, za nasze 
opowiedzenie się za Bogiem, poniżyli 
nas i upodlili depcząc i ośmieszając 
najświętsze nasze ideały.

I to jest prawdziwa tragedia sta-
nu wojennego i lat jakie po nim 
nastąpiły.

Przed wprowadzeniem stanu 
wojennego żyło jeszcze na emigra-
cji i w Kraju mnóstwo ludzi o mo-
ralności wybitnej2, którzy nie byli 
skorumpowani łatwymi pieniędzmi 
„za działalność opozycyjną”, nie byli 
wciągnięci w obrzydliwość kolabora-
cji z okupantem, ze Służbą Bezpie-
czeństwa3 i nie byli – w odróżnieniu 
od koncesjonowanej opozycji – tak 
łatwowierni wobec „dobrodziejów” 
z Zachodu, bowiem zachodnią mo-
ralność kupiecką poznali zbyt dobrze 
w Teheranie, Jałcie i Poczdamie. 

Trudno wytłumaczyć, dlaczego 
naszych marzeń, wysiłku i pragnień 
nie związaliśmy w latach 1980-81 
z powszechnym narodowym sztur-
mem do Nieba, do Maryi Królowej 
Polski – jak niezwykłą pomocą z Nie-
bios mogliśmy być wtedy wsparci 
w naszych dążeniach bo przecież re-
alnie znikąd nie mogliśmy się wte-
dy spodziewać pomocy otoczeni ze-
wsząd czerwonym morzem. Można 
sobie tylko wyobrazić, jak w niwecz 
obróciłyby się plany różnego rodza-
ju międzynarodówek, gdybyśmy Oj-
czyznę modlitewnie zawierzyli Bogu 
i Jago Matce  podobnie jak Pola-
cy w Roku 1920. A przecież o ileż 
bardziej – nie dysponując w latach 
1980-81 w ogóle armią i zupełnie 

bezbronni – powinniśmy byli mo-
dlić się tak jak dawniej nasi Ojcowie 
i Dziadowie, modlić się do Królowej 
Polski, ponieważ widzieliśmy z jednej 
strony szlachetny zryw wolnościowy, 
walkę o niepodległą  Polskę, a z dru-
giej niezwykle i dramatycznie piętrzą-
ce się trudności. Czym wytłumaczyć, 
że nie uderzyliśmy modlitewnym 
szturmem do Królowej Nieba i Zie-
mi (tej ziemi!) wiedząc przecież na 
co się porywamy, otoczeni wrogimi, 
komunistycznymi państwami i ma-
jąc we własnym domu obce,  wrogie 
Polsce rządy i wojska. Czy naprawdę 
wyobrażaliśmy sobie, że damy radę 
sami? Bez Boga? Komu jako Naród 
powierzyliśmy losy nasze?

Tu trzeba postawić bardzo waż-
ne pytanie o naszą tożsamość. Co się 
takiego złego stało z nami Polakami 
w ostatnim stuleciu, że gdy stoimy 
w obliczu ważnych wydarzeń, wobec 
„tryumfu albo zgonu”, nie zwracamy 
się już jak dawniej nasi Ojcowie, kró-
lowie, hetmani, przywódcy, czy jako 
zwykli żarliwi uczestnicy wiekopom-
nych zmagań, do Słodkiej Królowej 
Polski, do Maryi Wszechpośred-
niczki Łask, jakbyśmy nie chcieli już 
więcej zapraszać do naszych dziejów 
samego Boga, dla którego nie ma 
rzeczy niemożliwych i który nawet 
z martwych potrafi wskrzesić dawne 
kształty i nowe życie. 

A czyż to nie w Bogu i Królo-
wej Polski powinniśmy byli wtedy 
szukać ratunku w obliczu zagroże-
nia, wobec tego co się nieuchronnie 
zbliżało a co planowano w Moskwie 
i w Warszawie – najpierw zniszczenie 
ruchu solidarnościowego, później 
jego rekonstrukcję i wykorzystanie 
do antynarodowych, skrytych celów. 

Czyż nie trzeba było nam w 1981 
roku cudu rzeczywistego, wymodlo-
nego „cudu, jakiego jeszcze nigdzie 
na świecie nie było”? Cud ten był 

na wyciągnięcie ręki, ręki wycią-
gniętej  w stronę Różańca. Tylko 
nie mówmy, że to nie było wtedy 
możliwe - przecież za naszego ży-
cia i właśnie w tych samych latach 
osiemdziesiątych miał miejsce taki 
cud na Filipinach, gdy naprzeciw 
czołgów i śmigłowców stanęły kato-
lickie masy uzbrojone jedynie w ró-
żańce. Cóż innego mogło nas urato-
wać i w 1981 roku i w następnych 
latach przed zbliżająca się katastro-
fą? Potrzebny nam był właśnie taki 
filipiński cud, a nie preparowany na 
Rakowieckiej „dialog z władzą” lub 
późniejsze arcydzieło uwiedzenia, 
czyli „okrągły stół”.

Cud różańcowy, jako fundament 
nowego rozdziału historii i funda-
ment założycielski nowej Polski, cud 
który w sposób prawie dosłowny 
unieruchomiłby ateistyczny aparat 
komunistycznego państwa szykują-
cego się do wojny z narodem. Oto 
co było nam wtedy potrzebne, co 
było potrzebne w roku 1989 i co na-
dal jedynie może nas wyzwolić i dać 
nadzieję na podwaliny pod budowę 
prawdziwie polskiego domu. 

Ale nie mieliśmy w sobie doj-
rzałości Polaków wychowanych na 
objawieniu się Maryi w Gietrzwał-

Niestety nie zdajemy sobie sprawy, tak naprawdę i do głębi, z tragedii, jaką dla Polski był 
stan wojenny – dla naszej przyszłości i dla roli jaką moglibyśmy odegrać w losach świata.

1  Co z tej realnej i jakże żywej wówczas, prawdziwie okazywanej sobie solidarności pozostało dzisiaj? Jacy ludzie, jacy pracownicy stanęliby dziś w obronie jakiejś wyrzucanej z pracy  pojedynczej osoby, jakiejś Anny W.? Przecież niemal nikt 
dzisiaj po operacji „stan wojenny”, po operacji „okrągły stół” nie myśli inaczej jak tylko o sobie i o ratowaniu siebie. Gdzie jest jakakolwiek solidarność Polaków?

2  Wystarczy sobie uświadomić, jak wielu wspaniałych Polaków zmarło pomiędzy 1980 a 1990 rokiem na emigracji i w Kraju. A ilu się do 1990 roku zestarzało i odeszło w polityczny niebyt. Ilu jeszcze żyło w 1980 roku prawych przywódców Narodu, 
energicznych i nauczonych podejmowania decyzji i działania. Na pewno nie zgodziłoby się Oni na żaden plan zrujnowania Ojczyzny, na jakiekolwiek próby rabunku i dewastacji finansów, gospodarki, kultury i dorobku narodowego. Wobec 
tych prawdziwych Autorytetów i w konfrontacji z ich dorobkiem walki niepodległościowej, wielkie problemy ze ślepym posłuszeństwem otumanionego Narodu miałyby tzw. autorytety, wykreowane w spektaklu „okrągłego stołu”. Ale po 
latach stanu wojennego „opozycja”  wraz z komunistami zaakceptowała pomysł „sprywatyzowania” Polski. Na początku lat osiemdziesiątych nie zabrakłoby też gorliwych i patriotycznych pasterzy, proboszczów i zwykłych księży. Wychowani 
w dawnym duchu i przedwojennej szkole patriotyzmu wiedzieliby jakimi słowami napiętnować wiarołomstwo. Tak naprawdę nie w fizycznych cierpieniach, czy konsumpcyjnych ograniczeniach stanu wojennego tkwi jego tragedia.

3  W większości przyszli reformatorzy III RP wstępowali do SB i zgadzali się na współpracę rozmiękczeni pod koniec lat osiemdziesiątych. Byłoby naiwnością twierdzić, że dziś nie ma nowych werbunków i zaniechano pracy operacyjnej.

Taka Polska byłaby nieodwracalnie stra-
cona dla liberałów, socjalistów, moderni-

stów, postkomunistów czy anarchistów. 
I dlatego siły te zjednoczyły się prze-

ciwko Polsce w dobie stanu wojennego 
i w latach późniejszych. Na zdjęciu ks. 

Henryk Jankowski spowiada robotnika 
podczas strajku w Stoczni Gdańskiej 

w sierpniu 1980 r. Fragment foto-
grafii Leszka Biernackiego.

W kolejną rocznicę  
stanu wojennego
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dzie, rozmył się gdzieś w niepamięci 
i niewdzięczności Jej królewski na-
kaz „żądam abyście codziennie od-
mawiali różaniec a ustaną prześlado-
wania” i w nowoczesnym zadufaniu 
oraz zeświecczeniu na bok odłożyli-
śmy doświadczenie Polaków z roku 
1920 rozmiłowanych w Bogu, Ho-
norze i Ojczyźnie, którzy z przepa-
ści prześladowań ze strony zaborców, 
wydobyli się wielką pracą i modli-
twą. Oto czym były dawne pokole-
nia, które usłyszały i wcieliły w życie 
wezwanie Królowej Polski z Gietrz-
wałdu, które poza ludzkim uzbro-
jeniem, doświadczywszy już tylu 
zbrojnych klęsk, zrozumiały, że zwy-
ciężą uzbrojeni modlitwą Różańca 
Świętego i obietnicą Królowej Polski. 

Tym na nasze nieszczęście różni-
my się od przodków naszych z po-
czątku wieku XX i Roku 1920, że 
tamci szli do walki nie ufając tylko 
we własne siły, czy w sojusze, lecz po-
trafili w obliczu i szczęścia i nieszczę-
ścia rachować na pomoc Boga, ofia-
rując się Bogu i padając przed Nim 
na kolana z polskim zawołaniem 
godnym Dzieci Bożych – BOŻE 
RATUJ i BŁOGOSŁAW!

Szansa na ocalenie i tryumf 
w 1981 roku została zaprzepasz-
czona, ostrzeżenia zlekceważone 
– niestety w ostatnim stuleciu nad 
polskimi zachowaniami w obliczu 
zagrożeń pojawił się jakiś inny, obcy 
naszej tradycji duch – oto Naród po-
dobnie jak w 1939 roku, i tak jak 

przed Powstaniem Warszawskim, 
przez swych przywódców nie zwra-
ca się już w przełomowych chwilach, 
o pomoc do Boga, nie szuka ratun-
ku u swej Matki, oto  doświadczenie 
poprzednich pokoleń zostaje wielo-
krotnie lekceważone a przywódcy 
zawodzą. Ponosimy klęskę za klęską.

Cud Różańcowy, czy to w 1981 
roku, czy w 1989 roku, pokrzyżo-
wałby w Polsce plany ateistycznego 
aparatu. Nie byłoby wątpliwości na 
jakich zasadach ustrojowych musi 
być oparte Państwo Polskie, którego 
Królowa właśnie okazała się pukle-
rzem przeciw wrogom Narodu, nie 
byłoby problemu z  wątpliwościa-
mi trapiącymi pseudoelity, „co to są 
wartości chrześcijańskie” i czy Bóg 
ma prawo być na pierwszym miej-
scu (nie tylko w Konstytucji). Nie 
byłoby dziesięcioleci sporu, czy Ma-
ryja jest Królową a Jezus Chrystus 
jest Królem Polski. Nie byłoby tego 
koszmarnego snu, w którym jeste-
śmy pogrążeni dziś i tych absurdal-
nych baśni o naszym dobrym bycie, 
w które nam każą wierzyć „autory-
tety”. Ale… taka Polska byłaby nie-
odwracalnie stracona dla liberałów, 
socjalistów, modernistów, postko-
munistów czy anarchistów. I dlatego 
siły te zjednoczyły się przeciwko Pol-
sce w dobie stanu wojennego i w la-
tach późniejszych.

Stan wojenny to był tylko pewien 
etap skomplikowanego boju o przy-
szłość Polski, był on zaledwie pierw-

szym krokiem i cieniem większego 
planu. U źródeł tego planu było prze-
rażenie różnych międzynarodówek – 
komunistów, socjalistów i liberałów 
– za granicą i w kraju, strach tzw. 
opozycyjnej lewicy laickiej, a także 
tzw. postępowych katolików, bo oto 
w 1980 roku, po dziesięcioleciach 
budowy socjalizmu, po tylu latach 
mordów, prześladowań, indoktryna-
cji, ateizacji, zwykłego okradania lu-
dzi z ich własności i wolności, nisz-
czenia wszystkiego co polskie i co 
katolickie „Duch odnowił oblicze 
tej ziemi”, a masy w swej przytłacza-
jącej większości nie chciały „socjali-
zmu z ludzką twarzą”, lecz okazały się 
odporne na indoktrynację i zawoła-
ły „My chcemy Boga w naszym kra-
ju, /…/ w polskim języku i zwycza-
ju /…/ w książce w szkole /…/ Jego 
prawo niech będzie naszych czynów 
tchem /…/ Byśmy umieli /…/ obie-
rać dobro, gardzić złem”. Cały świat 
obiegły filmy i zdjęcia pokazujące ro-
botników ustawiających się w kolej-
ce do sakramentu Spowiedzi Świętej, 
uczestniczących we Mszach Świętych 
i przyjmujących na kolanach Naj-
świętszy Sakrament – Duch odno-
wił oblicze ziemi na sposób dumny 
– patriotyczny, narodowy i katolicki 
w masach, nad którymi straciły kon-
trolę marionetki zarówno po jednej 
jak i po drugiej stronie „barykady”. 
Tego było za wiele! 

Perfidii tego zła zbliżającej się 
tragedii nie byliśmy wtedy do koń-
ca świadomi. Doszło do porozumie-
nia się tych sił, które chcą ostatecznie 
pogrążyć Naród polski i katolicyzm, 
a nas wyzuć z własności i wolności. 
Tylko Maryja, Królowa Polski mogła 
nas wtedy obronić w wojnie prowa-
dzonej w nowoczesny, zupełnie nie-
znany nam do tej pory sposób. Tyl-
ko Ona mogła nas obronić przed tą 
prawdziwą tragedią, jaką jest utrata 
zdolności do wolnego  czynu god-
nego Dziecka Bożego i kształtowa-
nia własnej przyszłości według zasad 
ponad tysiącletniej tradycji, kultury 
i zwyczaju, w państwie prawdziwie 
niepodległym.

Czy w naszych dzisiejszych zma-
ganiach, w zachowaniach naszych 
przywódców, po tamtych i nowych 
doświadczeniach nastąpiła jakaś 
zmiana, jakieś opamiętanie, powrót 
do żądań naszej Królowej?

Wygląda na to, że mimo tylu 
gorzkich doświadczeń nadal od-
wracamy się od Boga i Bogarodzicy 
a przywódcy rozglądając się za jakimś 

ratunkiem liczą  wciąż na siebie sa-
mych lub na zagranicę. A skoro tak, 
to twórcy i spadkobiercy misternego 
planu, rozpoczętego etapem stanu 
wojennego wciąż tryumfują. Polska 
przeobraża się w długim, bolesnym 
procesie w twór rodem z „nowego po-
rządku świata” bez Boga i Jego praw.

Mając przed sobą tak trudne-
go i wytrawnego przeciwnika Krzy-
ża i tak nieprzygotowane do starcia 
z nim przywództwo, nie dziwmy się, 
że ponosimy klęskę za klęską.  Mamy 
to, co mamy, bowiem trwamy w fik-
cji, że na tej ziemi można cokolwiek 
dobrego zbudować ignorując Boga 
i Jego prawa; że do wolności nie jest 
nam koniecznie potrzebny Chrystus 
i Jego Matka. Jakoby wystarczyła 
nam do tego tylko „umowa społecz-
na”. A więc na zasadach tej umowy 
króluje już u nas nie Królowa Pol-
ski i Jej Syn lecz święty spokój kom-
promisu i braterstwa ze złem. Kolej-
ne pokolenia, wytrawiane medialną 
papką, już nie wiedzą, co to jest Bóg, 
Honor i Ojczyzna. Rzeczpospolita 
jest ruiną moralną i materialną – oto 
skutki odwrócenia się stworzenia od 
swego Stwórcy, poddanych od swej 
Królowej. Skutki te nie mogły i nie 
mogą być inne, tak właśnie jest, bo 
przyczyną jest nasze wiarołomstwo, 
zło nie prowadzi do dobra – to jed-
na z odwiecznych zasad świata, który 
należy do Boga a nie do człowieka, 
chociażby i chciał on zasiąść na tro-
nie Boga i ustanawiać inne „bardziej 
ludzkie” prawa.

Czy sytuacji, w której się znajdu-
jemy, można się przeciwstawić? Tak, 
ale jeśli fundamentem działań znów 
będzie Bóg. Gdy powrócimy do świa-
ta, w którym Bóg ma prawa a czło-
wiek ma obowiązki względem Niego 
i względem swych najbliższych. Aby-
śmy jako polscy Synowie Marno-
trawni (bośmy wszystko zmarnotra-
wili) mogli powrócić do domu Ojca, 
dał nam Stwórca Swego Syna i Mary-
ję Matkę – Wielką Opiekunkę! 

Wsłuchajmy się tylko w to co 
nam rozkazuje, czego od nas żąda!

Módlmy się codziennie i gorli-
wie na Różańcu świętym! W szere-
gach Krucjaty Różańcowej za Oj-
czyznę możemy zwrócić się do Niej, 
naszej najlepszej Matki, Królowej 
Polski – UPROŚ ŁASKĘ PRZE-
BACZENIA! DARUJ NASZE 
PRZEWINIENIA! UPROŚ SER-
COM ZMARTWYCHWSTANIE 
(…) W OJCÓW WIERZE DAJ 
 WYTRWANIE! MD
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Przemoc 
stanu 
wojennego
Główne myśli z kazania, jakie w 2011 roku, w kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, wygłosił 
ks. prałat Józef R. Maj proboszcz Służewski, podczas Mszy Świętej za Ojczyznę w kościele św. Katarzyny, 
w której niedawno powstała Krucjata Różańcowa za Ojczyznę modliła się „z Maryją Królową Polski 
o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”.

I. Stan wojenny był ważnym fak-
tem w historii Polski:
 –  mówimy nie – pomniejszaniu 

jego znaczenia, 
 –  mówimy nie – kierowaniu go 

w niepamięć,
 –  mówimy nie – manipulowa-

niu wokół prawdy wynikającej 
z faktów.

Sprzeciw ten ma klarowną i pewną 
podstawę moralną.

II. Zrozumienie wymiaru moralne-
go stanu wojennego i procesu histo-
rycznego, którego on był niezwykle 
istotnym elementem, jest warun-
kiem koniecznym zrozumienia sta-
nu moralnego Polski obecnej, Polski 
współczesnej (grzęźniemy w błocie). 
Zaistnienie i realizacja stanu wojen-
nego obciążone są poważnymi bra-
kami moralnymi.

1.  Braki moralne decyzji władz ko-
munistycznych o wprowadzeniu 
stanu wojennego:

a)  stan wojenny zrywał dialog spo-
łeczny, który jest godziwą dro-
gą do osiągnięcia porozumienia 
obywatelskiego (dialog taki po-
stulował kard. St. Wyszyński – 
w przemówieniu w marcu 1981),

b)  zamach, z użyciem przemocy, 
na prawa obywatelskie, a przede 
wszystkim na podmiotowy cha-
rakter osoby ludzkiej (tak okre-
ślił zaistniałą sytuację papież Jan 
Paweł II – 14 grudnia 1981),

c)  podeptanie zasad moralnych 
konstytuujących poprawne rela-
cje międzyludzkie, w tym i rela-
cje władza–obywatel oraz pod-
stawowych praw ludzkich, prawa 
do życia, do zdrowia, do rozwo-
ju i do wolności (mówił o tym 
ks. Jerzy Popiełuszko – w swym 
przemówieniu z grudnia 1981 
oraz stycznia 1982 roku),

d)  istnieją poważne wątpliwości, 
co do zgodności decyzji o wpro-
wadzeniu stanu wojennego 
z wiążącymi moralnie wszyst-
kich obywateli zobowiązaniami 
wynikającymi z polskiego inte-
resu narodowego i polskiej ra-
cji stanu [temu problemowi po-
święcone było przemówienie ks. 
Józefa R. Maja do Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów, 13 stycz-
nia 1982 r. u św. Anny – przyp. 
redakcja],

2.  Poważne nadużycia moralne 
w realizacji stanu wojennego 
(dane z opracowań Prymasow-
skiego Komitetu)

a)  przez więzienia, areszty i ośrod-
ki internowania przeszło ponad 
17 00 osób – prawie wszyscy 
bez uprzednich wyroków skazu-
jących. Na początku zabierano 
w nocy, bez sądu, potem przez 
zaskoczenie.

b)  ponad 1700 osób, czyli co 10-
ta z zatrzymanych, poniosło po-
ważny uszczerbek na zdrowiu, 

skutkujący mniejszym lub więk-
szym, ale trwałym kalectwem. 
Najczęściej był to skutek przej-
ścia przez tzw. „ścieżki zdrowia”, 
ale bywało, że był to także sku-
tek przesłuchań. Wstyd, że po 
1989  r. ludzie ci zostali pozo-
stawieni własnemu losowi. Jedy-
nie rząd AWS-u przygotowywał 
rozwiązania prawne zmierzające 
do otoczenia ich opieką przez 
państwo. Nie zdążyli tego doko-
nać. Własnemu losowi pozosta-
wieni zostali też księża kapelani 
„Solidarności” – około 300 osób 
w skali kraju.

c)  Na skutek wyrzucania z pracy, bez 
środków do życia znalazło się dal-
szych między 4 a 5 tysięcy osób. 
Podobnie jak zatrzymanych, do-
tknęło to tym samym i ich rodzin, 
co oznacza, że tą uciążliwością do-
tknięte było około 80  tys. osób 
w Polsce. Z realizacją stanu wo-
jennego związana była także mar-
ginalizacja zawodowa szczególnie 
uciążliwa dla osób z inteligen-
cji, studentów. Zaowocowało to 
opuszczeniem Polski przez ponad 
100 tysięcy osób głównie z wyż-
szym wykształceniem. Ubytek siły 
żywotnej Narodu był wprost za-
skakujący, ubyło Polsce średniej 
wielkości miasto.

d)  Zabito ponad 95 osób, licząc bez 
zabójstw zbiorowych, np. „Wu-
jek”. Najczęściej zabójcami byli 
tzw. „nieznani sprawcy”. Zginęło 

w ten sposób także 9  księży, 
w tym 5 z Archidiecezji War-
szawskiej, na czele z ks. Jerzym 
Popiełuszką. Żadne ze środowisk 
proporcjonalnie nie było tak do-
tknięte reperkusjami stanu wo-
jennego jak duchowieństwo ka-
tolickie. Do ofiar śmiertelnych 
stanu wojennego należy zaliczyć 
tych, którzy przedwcześnie po-
marli na skutek przejść. Tych 
już dzisiaj nikt chyba policzyć 
nie zdoła. Spośród duchowień-
stwa katolickiego bez najmniej-
szej wątpliwości doliczyć trzeba 
dalszych 7 księży. Znamienne, 
że po dziś dzień żadna z tych 
zbrodni stanu nie została należy-
cie osądzona.

3.  Niegodziwe moralnie było wyko-
rzystanie faktu stanu wojennego 
przez środowiska komunistyczne

a)  do transformacji sytuacyj-
nej swojego środowiska tak, by 
mogło wejść w nową sytuację 
społeczno-ustrojową:
 –  bez odpowiedzialności za 

udział w zdradzie Narodu 
i państwa przez współpracę 
z powojennym okupantem 
sowieckim

 –  bez strat w statusie społecz-
nym i majątkowym własnego 
środowiska

b)  do tzw. „uwłaszczenia nomen-
klatury” czyli pozornie „legalnej” 
grabieży współobywateli
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c)  do zachowania wpływów w śro-
dowiskach zawodowych przez 
pozostawienie pośród nich sil-
nej reprezentacji ludzi albo do-
tkniętych zbrodniczą ideolo-
gią komunistyczną albo wręcz 
bezpośrednio uczestniczących 
w zbrodniach komunizmu.

III. Stan wojenny do dziś nie do-
czekał się głębszej i obiektywnej re-
fleksji przede wszystkim ze strony 

polskich: moralistów, prawników, 
historyków.

Nadal jest przede wszystkim fak-
tem medialnym. Za mało jest pracy 
nad dotarciem do racji i mechani-
zmów politycznych jego wprowa-
dzenia, za mało jest pracy dla zro-
zumienia realnych skutków jego 
wprowadzenia dla Narodu i Państwa 
polskiego, także i dla Kościoła. Po-
kolenie bezpośrednio uczestniczące 
w tamtym starciu, starciu o bardzo 

poważnym znaczeniu historycznym, 
jest już pokoleniem schodzącym. 
Stąd chociaż tak ogólne, ale mam 
nadzieję daję prawdziwe swoje świa-
dectwo. Ważne, bo jest to świadec-
two człowieka i kapłana, który brał 
w tym wszystkim czynny udział. 
Młodzieży tu obecnej chcę powie-
dzieć jedno: najważniejsze starcie 
tamtego czasu to nie było to, któ-
re dokonywało się na ulicach, ale to 
które dokonywało się w sumieniach, 

sercach i umysłach ludzkich. Słowo 
dzisiejsze świadomie nie obejmuje 
skutków moralnych stanu wojenne-
go dla środowiska „Solidarności”, dla 
środowisk „Niepodległościowych” 
itp. To zagadnienie także pilnie wy-
maga pracy naukowej wszystkich 
trzech wymienionych dyscyplin, 
pracy, która bez uprzedzeń, lęku, 
stronniczości za przyjaciela obierze 
sobie prawdę.  ks. prałat Józef R. Maj

Proboszcz Służewski
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W e współczesnej Polsce oraz 
w naszej najnowszej histo-

rii trudno doszukiwać się znaczą-
cych sukcesów i łatwiej o powody 
do wstydu niż do dumy z naszego 
Kraju, dlatego chętnie wspomina-
my tamten i inne sukcesy z ówcze-
snych wieków. Często jednak ulega-
my pokusie myślenia o bogactwie, 
sile i wspaniałości Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów oraz o łatwości, 
z jaką przychodziły jej zwycięstwa. 
W historii warto jednak pamiętać 
nie tylko o samych zwycięstwach, 
lecz także o drodze jaka do nich 
wiodła. Przyjrzyjmy się zatem nie-
co temu, co poprzedzało wygraną 
bitwę pod Wiedniem w 1683 r.

35 lat wcześniej rozpoczęło się trwa-
jące 7 lat powstanie Chmielnickiego, 

w którym wojska kozackie wspoma-
gane przez Tatarów zaangażowały 
w wojnę południowo – wschodnie 
tereny kraju. W 1654 r. rozpoczę-
ła się wkroczeniem do Księstwa Li-
tewskiego wojsk rosyjskich, trwa-
jąca 13 lat wojna z Rosją. Rok 
później, w 1655 r., Polskę najechała 
Szwecja, zajmując m.in. Pomorze, 
Kujawy, Wielkopolskę, Mazowsze, 
Małopolskę – wydarzenia te znamy 
jako potop szwedzki. W 1657 r. 
do Szwedów przyłączył się również 
książę Siedmiogrodu Jerzy II Rako-
czy, który wspomagany przez Koza-
ków, przekroczył Karpaty i najechał 
Małopolskę. Można powiedzieć, że 
właściwie państwo polskie prze-
stało wtedy istnieć, gdyż cały Kraj 
był opanowany przez najeźdźców. 
Szwedzi plądrowali i rabowali 

Rzeczpospolitą na ogromną ska-
lę. Naród daleki był od zjednocze-
nia w walce, jedni wykazywali się 
zwykłym tchórzostwem, inni doko-
nywali jawnej zdrady i przechodzili 
nas stronę okupanta. Król Jan Ka-
zimierz złożył we Lwowie uroczy-
ste śluby i żebrał u Boga ratun-
ku dla kraju. Szwedów ostatecznie 
udało się zmusić do odwrotu, lecz 
było to „pyrru sowe” zwycięstwo, 
a kraj czekał dalszy ciąg wojny z Ro-
sją. W 1666 r., gdy jeszcze nie pod-
pisano pokoju z Rosją, wybuchła 
kolejna wojna, tym razem polsko-
-kozacko-tatarska, trwająca w latach 
1666-1671. Zaledwie rok później 
w 1672  r., inwazją wojsk turec-
kich na Podole rozpoczęła się ko-
lejna, trwająca 4 lata wojna z Im-
perium Osmańskim. Szereg niemal 

bez przerwy prowadzonych wojen, 
wielu bitew, obleganych miast, ra-
bowanych skarbców, plądrowanych 
wiosek, mnóstwa ofiar ludzkich, 
a także walk wewnętrznych czyni-
ły z Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów biedne, słabe i bardzo wynisz-
czone państwo, daleko odbiegające 
od tego jak zwykliśmy je sobie wy-
obrażać. I tutaj pojawia się kolejne 

Odsiecz wiedeńska
Odsiecz wiedeńska jest jednym z tych epizodów historii Polski, które wymienia 
się jako najznamienitsze momenty w dziejach naszego Narodu. Spektakularne 
zwycięstwo, zabezpieczenie chrześcijańskiej Europy przed islamską nawałą i wielki 
wzrost znaczenia naszego kraju w świadomości Polaków i naszych sąsiadów.

Biuletyn informacyjny Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę32



zagrożenie – potężna ekspansja Im-
perium Osmańskiego, która tym 
razem obrała kierunek na państwo 
Habsburgów – lecz było to zagroże-
niem również dla Polski. Koniecz-
na była kolejna mobilizacja, jeszcze 
jeden wysiłek Narodu nie mogące-
go rozwijać się w pokoju. Na po-
czątku 1683 r. horda turecka szy-
kowała się do szybkiego wymarszu 
z Belgradu, by wyruszyć najkrótszą 
drogą na Wiedeń. Cesarz Leopold 
I w końcu skłonił się na wcześniej-
sze propozycje Sobieskiego, by Pol-
ska i Austria podpisały traktat przy-
mierza przeciwko Turcji. Został on 
zawarty 1 kwietnia 1683 r. Na jego 
mocy w przypadku oblężenia Kra-
kowa bądź Wiednia sprzymierzeń-
cy zobowiązywali się do przybycia 
z pomocą sojusznikowi. Sytuacja 
Wiednia latem roku 1683 stawała 
się coraz bardziej rozpaczliwa. Tur-
cy nadciągali o wiele prędzej niż 
alianci i w połowie lipca rozpoczęli 
oblężenie miasta w sile ok. 300 tys. 
w tym 140 tys. regularnych żołnie-
rzy. Wiednia, z którego uciekł cesarz 
Leopold, broniło 11 tys. żołnierzy.

Król Polski nie wahał się, by wyru-
szyć sojusznikowi z pomocą. Pol-
skie wojska zaczęły się gromadzić 
w Krakowie w połowie lata. Waż-
nej pomocy udzielił Sobieskiemu 
papież Innocenty XI, finansując 
część kosztów ponoszonych przy 
zaciągu żołnierzy. Główne oddzia-
ły wyruszyły z Krakowa 29 lipca 
pod komendą hetmanów Sieniaw-
skiego i Jabłonowskiego. Król, za-
nim do nich dołączył, zatrzy-
mał się jeszcze na Jasnej Górze, 
gdzie żarliwie się modlił i służył 

do Mszy Świętej. Następnie 15 
sierpnia, w uroczystość Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
wyruszył z Krakowa, by dogonić 
idących z pomocą żołnierzy w sile 
około 25 tys. ludzi. W trakcie mar-
szu sytuacja Wiednia stawała się 
coraz bardziej dramatyczna i mia-
sto było bliskie upadku. 1 września 
Jan III Sobieski objął dowództwo 
nad połączonymi siłami polsko-au-
striacko-niemieckimi, w liczbie ok. 
70 tys., czyli dwukrotnie mniejszy-
mi od tych, którymi dysponował 
wielki wezyr turecki Kara Mustafa 
Pasza. 10–11 września sprzymie-
rzeni zajmowali pozycje wyjścio-
we do odbicia miasta. Szczególnie 
trudny do transportu artylerii teren 
Lasu Wiedeńskiego ze wzniesienia-
mi i dolinkami przypadł Polakom. 
Widok ze wzgórz na turecką potę-
gę stacjonującą przy mieście musiał 
wzbudzać strach u niejednego żoł-
nierza. Po Mszy Świętej odprawio-
nej przez legata papieskiego w dniu 
12 września na wzgórzu Kahlenberg 
król Jan III Sobieski wydał rozkaz 
do rozpoczęcia bitwy. 

Przez większość dnia w zaciętych 
i krwawych walkach piechota toro-
wała drogę, by mogło nastąpić na-
tarcie jazdy. Pojedyncza chorągiew 
husarska strażnika koronnego Mi-
chała Zbrożka otrzymała zadanie 
zbadania, czy teren nadaje się do 
masowej szarży – po wykonaniu za-
dania powróciła jednak zdziesiątko-
wana. Zapowiadały się ciężkie walki. 
Początkowo użycie konnicy zapla-
nowano na dzień następny, jednak 
rychłe sukcesy piechoty i artylerii 
w zajmowaniu dogodnego terenu 

przyspieszyły decyzję o ich udziale. 
Decydujące natarcie nastąpiło po 
południu na prawym skrzydle pod-
czas wspaniałej szarży polskiej husa-
rii. Uderzenie to zadało druzgocący 
cios szykom nieprzyjaciela i rozbiło 
masy konnicy tureckiej, która rzu-
ciła się do ucieczki i spowodowała 
panikę w obozie wroga. Już następ-
nej nocy, 13 września, Sobieski pisał 
w liście do swojej żony ze zdoby-
tego namiotu wezyra: „Jedyna du-
szy i serca pociecho, najśliczniejsza 
i najukochańsza Marysieńku! Bóg 
i Pan nasz na wieki błogosławiony 
dał zwycięstwo i sławę Narodowi 
naszemu, o jakiej wieki przeszłe ni-
gdy nie słyszały.” 

Polski król wysłał Papieżowi zielo-
ny sztandar proroka, dołączając do 
przesyłki zwięzłe przesłanie: „Veni-
mus, vidimus, Deus vicit” („Przy-
byłem, zobaczyłem, Bóg zwycię-
żył”) i ruszył w pogoń za wciąż 
liczebnym, choć już rozbitym nie-
przyjacielem. Bitwa pod Wiedniem 
nie tylko oswobodziła stolicę cesar-
stwa, ale także przetrąciła kręgosłup 
armii tureckiej, która już nigdy nie 

była w stanie podjąć równie wiel-
kiej ofensywy, jak ta w 1683 r. Od 
tego też czasu datuje się początek 
upadku Imperium Osmańskiego 
i rozpoczęcie procesu oswobadza-
nia się kolejnych ziem, a w efekcie 
tego skurczenia się Imperium do te-
renów dzisiejszej Turcji. 

Miejmy zawsze na uwadze słowa 
polskiego króla i pamiętajmy, że 
zwycięstwo pod Wiedniem miało 
swe źródło nie tylko w ludzkich sta-
raniach słabego państwa, ale wsparte 
zostało niezbędną Bożą interwencją 
i zawierzeniem wyprawy Najświęt-
szej Maryi Pannie. Świat katolicki 
pokładał nadzieję w pokutach i mo-
dlitwach zanoszonych przez Naród 
za żołnierzy i króla, a także wsparciu 
Papieża. „Bóg zwyciężył” – pamię-
tajmy i wyciągnijmy wnioski i wcie-
lajmy w życie w obecnych współcze-
snych bolączkach naszej Ojczyzny, 
aby następnemu pokoleniu móc zo-
stawić w depozycie zwycięstwo Kru-
cjaty Różańcowej za Ojczyznę jako 
jeszcze jedną kartę historii, z której 
można być dumnym.

Paweł Zagrajek

Obraz Józefa Brandta „Bitwa pod Wiedniem” powstał w 1873 r. Dzieło wiernie 
przedstawia zmagania sił sprzymierzonych pod wodzą Jana III Sobieskiego 
z Turkami. W centralnej części kadru (1) widzimy husarię polską atakującą obóz 
turecki. Po prawej stronie znajdują się tureckie oddziały uciekające w popłochu (2) 
i jazda turecka w odwrocie (3).

1 2
3
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„M oże się zdarzyć – pisał 
ks. prałat Robert Mäder 

– że nieposłuszeństwo jest koniecz-
nością, a posłuszeństwo staje się 
grzechem. A zachodzi to wtedy, gdy 
dusza, rzecz najważniejsza w czło-
wieku, staje wobec niebezpieczeń-
stwa. Dusza jest ponad wszystkim, 
przed wszystkim i mimo wszyst-
ko!” [Ks. R. Mäder, „Jestem kato-
likiem!”, Warszawa 2000].

Bojowy oddział Kościoła, polscy 
jezuici, stanowili największą w hi-
storii Kościoła siłę kontrreforma-
cyjną. Odzyskali dla katolicyzmu 
w ciągu kilkudziesięciu zaledwie 
lat – w XVII i na początku XVIII 
wieku – wielki obszar naszych Kre-
sów, zagrożonych protestantyzmem. 
Polska w czasie kontrreformacji 
wydała też jednego z największych 
świętych tej epoki, św. Andrzeja Bo-
bolę, „Duszochwata”, męczennika 
za wiarę, który oddal życie na Kre-
sach wschodnich, walcząc o wiarę 
ludności zagrożonej przez schizmę 
prawosławną. Także św. Jana Sar-
kandra, męczennika, który zginął 
z rąk protestantów na Śląsku. Ale 
nie są to wszystkie zwycięstwa du-
chowe i moralne naszego narodu, 
który – przypomnijmy rzecz, któ-
ra całkiem dziś wypadła z pamięci 
– w XVIII i XIX wieku składał się 
w 10 procentach ze szlachty.

Rok 1773 – data kasaty zakonu 
jezuitów – jest rokiem pierwsze-
go rozbioru Polski. Odnotowując 
zbieżność tych dat, wybitny kato-
licki pisarz i dyplomata francuski 
Paul Claudel dodaje: „Zaczyna się 
era Rewolucji”. Ten sam myśliciel 

przypomina cyniczny komentarz 
do traktatu rozbiorowego autor-
stwa króla pruskiego: „Zjednoczy 
to trzy religie, grecką (tj. prawo-
sławną – EPP), katolicką i kalwiń-
ską, przyjmujemy bowiem komunię 
z jednego i tego samego ciała eu-
charystycznego, jakim jest Polska, 
a jeśli nie jest to dla dobra naszych 
dusz, będzie to z pewnością dla do-
bra naszych krajów” [Z listu Fryde-
ryka II do księcia Henryka].

Czy można być Polakiem i katoli-
kiem, a zarazem lojalnym podda-
nym cara albo cesarza niemieckiego 
w rozdartej przez zaborców ojczyź-
nie? Oto dramatyczne pytanie, któ-
re musiano zadawać sobie przez 
z górą wiek w katolickim społeczeń-
stwie. Władza zaborców została na-
rzucona przemocą. Rozbiory były 
permanentną wojną toczoną przez 
sześć pokoleń przeciwko katolic-
kiemu narodowi przez dwa pań-
stwa niekatolickie i jedno, niestety, 
katolickie. Były hańbą Europy, za 
którą wcześniej czy później trzeba 
będzie zapłacić, jak bezkompromi-
sowo podsumował francuski pisarz 
Paul Claudel [P. Claudel, „Dzien-
nik 1904–1955”, Warszawa 1977]. 
Przyzwolenie ze strony chrześcijań-
skich państw na zniesienie Polski 
z mapy kontynentu, „ohydny roz-
biór narodu chrześcijańskiego”, jest 
grzechem śmiertelnym Europy, któ-
ry musi zostać odpokutowany. Dla-
tego też naród polski miał moralne 
prawo bronić swoich świętych praw 
do wolnego życia w niepodległym 
państwie. I to nie tylko poprzez 
bierny opór wobec niesprawie-
dliwych rozkazów uzurpatorskiej 

władzy i nie tylko przez wytrwałe 
poszukiwanie rozwiązań politycz-
nych, co czynili m.in. konserwaty-
ści wileńscy i krakowscy.

Chwycenie za broń przeciw zabor-
com w powstaniach narodowych 
nie było żadną „rewolucją”, jak 
się dziś często uważa w posługują-
cych się demagogią kręgach kon-
serwatywno-liberalnych, nawet jeśli 
wśród organizatorów i przywódców 
powstań można osoby znaleźć o le-
wicowych przekonaniach. Polaków 
przed rewolucją uchronił głęboko 
zakorzeniony w ich mentalności 
i całej kulturze katolicyzm. Co było 
celem ich walki? Czy zniesienie wła-
dzy w państwach zaborczych, anar-
chia i publiczne upokarzanie au-
torów krwawej przemocy przeciw 
Polsce?

Dyktator powstania styczniowego 
Romuald Traugutt, słynący z osobi-
stej prawości, gorliwy katolik, przy-
kładny mąż i ojciec, którego spo-
wiednikiem był św. abp Zygmunt 
Szczęsny Feliński, w swojej odezwie 
do powstańców pisał: „Żołnierze 
bracia! Nie na podbój idziemy, ale 
na odbiór wydzieranego nam dobra 
boskiego. Dobrem boskim jest wol-
ność. Wygraną będzie ocalenie na-
rodu. Jeżeli przegramy, rzeką krwi 
naszej inni popłyną ku wolności”. 
Traugutt słał również listy do Piu-
sa IX z prośbami o apostolskie bło-
gosławieństwo dla walczących Pola-
ków. Jego błagania nie pozostały bez 
odpowiedzi. W mowie tronowej 
z 24 kwietnia 1864 r. papież wy-
powiedział słowa niezwykle mocne: 
„(…) sumienie mnie nagli, abym 

podniósł głos przeciwko potężnemu 
mocarzowi, którego kraje rozciągają 
się aż do bieguna. (…) Monarcha 
ten prześladuje z dzikim okrucień-
stwem naród polski i podjął dzieło 
bezbożne wytępienia religii katolic-
kiej w Polsce”.

Wybitny historyk Stefan Kienie-
wicz, komentując wydarzenia z lat 
1863–1864, przyznał, że w wyni-
ku powstania istotnie „załamał się 
system trzymania Polski w niewo-
li rękoma Polaków” [S. Kieniewicz, 
„Powstanie styczniowe”, Warszawa 
1972]. Dusza narodu, zagrożona 
przez zewnętrzną przemoc i kuszo-
na do zdrady, by uzyskać doczesne 
przywileje od morderców ducha, 
została ocalona.

Święty arcybiskup Zygmunt Szczę-
sny Feliński, metropolita ówczesnej 
Warszawy, początkowo był niechęt-
ny rozlewowi krwi. Zdecydowanie 
zaprotestował jednak u władz ro-
syjskich przeciwko prześladowaniu 
Polaków. Zapłacił za to 20 -letnim 
zesłaniem. Ale niewielu na świecie, 
poza nieliczną grupą duchowień-
stwa, rozumiało sens walki Polaków. 
To właśnie ów tragiczny brak zrozu-
mienia dla naszej niemożności życia 
w niewoli i dla gotowości do płace-
nia krwią za marzenia o odzyskaniu 
bytu narodowego – co dla Polaków 
było tożsame z możliwością prak-
tykowania wiary – jest tematem 
wstrząsającego wiersza Cypriana Ka-
mila Norwida Pieśń o ziemi naszej, 
którego bezpośrednim motywem 
stał się wyrok wykonany przez Ro-
sjan na Romualdzie Traugutcie na 
stokach Cytadeli Warszawskiej… 

Katoliccy mężowie stanu wobec wrogów 
ojczyzny i Kościoła.

Ewa Polak-Pałkiewicz

Rycerze 
Wielkiej Sprawy

Jeźdźcy polscy w Edynburgu — Szkocja 1940 rok. Od lewej: rtm. M. Gutowski, rtm. B. 
Skulicz, por. St. Wołoszowski, por. Jaroszewicz.
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Przypomnijmy, Norwid, uważany 
za wieszcza narodowego, nie nale-
żał do romantycznego nurtu ide-
ologicznego, nigdy nie „wadził się 
z Bogiem”; był niezwykle trzeźwym 
analitykiem współczesności, myśli-
cielem, którego intelekt ożywiała, 
pokorna, wręcz dziecięca wiara.

Tam, gdzie ostatnia świeci szubienica,

Tam jest mój środek dziś – tam ma stolica,

Tam jest mój gród.

Od wschodu: mądrość -kłamstwa i ciemnota,

Karności harap lub samotrzask z złota,

Trąd, jad i brud.

Na zachód: kłamstwo -wiedzy i błyskotność,

Formalizm prawdy – wnętrzna bez -istotność,

A pycha pych!

Na północ: Zachód z Wschodem w zespoleniu,

A na południe: nadzieja w zwątpieniu
O złości złych! (…)

Gdy ducha z mózgu nie wywikłasz tkanin

Wtedy cię czekam – ja, głupi Słowianin,

Zachodzie – ty!…

A tobie, Wschodzie, znaczę dzień -widzenia,

Gdy już jednego nie będzie sumienia

W ogromni twej.

Południe! – klaśniesz mi, bo klaszczesz mocy;

A ciebie minę, o głucha Północy,

I wstanę sam.

Braterstwo ludom dam, gdy łzę osuszę,

Bo wiem, co własność ma – co ścierpieć muszę –

Bo już się znam.

Romuald Traugutt został powie-
szony na oczach 30 -tysięcznego 
tłumu, który w chwili jego śmier-
ci śpiewał suplikację: „Święty Boże, 
święty mocny…”. Rosjanie, chcąc 
zagłuszyć potężne śpiewy i głośne 
modlitwy podczas egzekucji, kazali 
orkiestrze wojskowej grać walca Na 
wzgórzach Mandżurii.

Kardynał Stefan Wyszyński uznawał 
dyktatora powstania styczniowego 
za świętego; Prymas Tysiąclecia był 
nawet jednym z inicjatorów prze-
kreślonych przez wojnę i okupację 
starań o beatyfikację Traugutta.

Żeby nie zginąć jak pies
Polski katolicyzm nadał specyficz-
ne piętno Rzeczypospolitej szla-
checkiej, ocalając ją od rozpadu 
wskutek zagrożenia wewnętrznego, 
potęgowanego przez nasze cechy 

narodowe, które tak bezbłędnie 
potrafili sto lat później wykorzy-
stać nasi polityczni wrogowie. Mę-
stwo w obronie ojczyzny już wtedy 
nie mogło być wystarczającą rękoj-
mią. Adam Mickiewicz przedsta-
wia w Panu Tadeuszu typowy mo-
tyw społecznego i religijnego życia 
dawnej Polski – scenę z sejmiku 
szlacheckiego, który odbywał się 
w klasztorze, przedstawioną na „ar-
cyserwisie” podczas uczty weselnej:

„Jeden szlachcic na zgodę powszechną nie zważa.

Patrz, wytknął głowę oknem z kuchni refektarza,

Patrz, jak oczy wytrzeszczył, jak pogląda śmiało,

Usta otworzył, jakby chciał zjeść izbę całą:

Łatwo zgadnąć, że szlachcic ten zawołał: «Veto!»

Patrzcie, jak za tą nagłą do kłótni podnietą

Tłoczy się do drzwi ciżba, pewnie idą w kuchnię;

Dostali szable, pewnie krwawy bój wybuchnie”.

„Lecz tam, na korytarzu, Państwo uważacie

Tego starego księdza, co idzie w ornacie —

To przeor; Sanctissimum z ołtarza wynosi,

A chłopiec w komży dzwoni i na ustąp prosi;

Szlachta wnet szable chowa, żegna się i klęka,

A ksiądz tam się obraca, gdzie jeszcze broń szczęka;

Skoro przyjdzie, wnet wszystkich uciszy i zgodzi”.

„Ach! Wy nie pamiętacie tego, Państwo młodzi,

Jak wśród naszej burzliwej szlachty samowładnej,

Zbrojnej, nie trzeba było policyi żadnej;

Dopóki wiara kwitła, szanowano prawa,

Była wolność z porządkiem i z dostatkiem sława!

W innych krajach, jak słyszę trzyma urząd drabów,

Policjantów różnych, żandarmów, konstablów;

Ale jeśli miecz tylko bezpieczeństwa strzeże,

Żeby w tych krajach wolność była – nie uwierzę”.

W Polsce nie istniała wolność bez 
pokory wobec Boga. Świadectwem 
są dziś przepiękne świątynie na Kre-
sach Rzeczypospolitej – ocalałe z za-
głady, spośród dziesiątków tysięcy, 
które ufundowała szlachta na tej zie-
mi, znacząc nimi wojenne zdobycze 
„przedmurza chrześcijaństwa”. Pol-
ski katolicyzm obecny w kulturze, 
w wychowaniu, w wielopokolenio-
wych rodzinach nieraz ocalił przed 
całkowitym rozkładem moralnym 
także tych spośród polskich magna-
tów, którzy nadużywali fortun dla 
zaspokojenia namiętności. Matyl-
da z Windisch -Graetzów Sapieży-
na, Austriaczka z pochodzenia, tak 
pisała o odejściu ze świata w 1905 
r. właściciela Łańcuta, Józefa Po-
tockiego, człowieka wiarołomnego, 
choć wielkiego pana z szerokim ge-
stem wobec chłopów: „Nieraz mó-
wiliśmy z Pawłem [Sapiehą, mężem, 
bratem kardynała Adama Sapiehy], 

że człowiek innej narodowości, po 
takim życiu, jakie prowadził Józef, 
i w innych okolicznościach byłby 
zginął jak pies; u Polaka wiara w ży-
cie pozagrobowe jest jednak tak głę-
boko zakorzeniona w uczuciu. (…) 
Istotnie żył jeszcze dwa dni w cięż-
kich cierpieniach, wyspowiadał się 
ze szczerym żalem i napisał do żony, 
by się z nią pogodzić” [S. Falkowski, 
P. Stępień, „Ciężkie norwidy”, War-
szawa 2009].

Stanisław Falkowski celnie komen-
tuje w Ciężkich norwidach wzru-
szającą scenę z Pana Tadeusza: „Oto 
wyruszającego do wojska Tadeusza 
Zosia obdarowuje relikwiami «świę-
tego Józefa Oblubieńca, patrona za-
ręczonej młodzi» oraz obrazkiem ze 
świętą Genowefą. Może to nie przy-
padek, że poeta udzielił schronienia 
w sercu Zosi i pod dachem sopli-
cowskiego dworu patronce Francu-
zów i Paryża, znieważonej we wła-
snej zepsutej ojczyźnie? Relikwiarz 
św. Genowefy spalono w stolicy 
Francji w czasie rewolucji w 1793 
r.; kościół pod jej wezwaniem zmie-
niono w świecki Panteon. W Sopli-
cowie świętości się czci, a nie dep-
cze” – puentuje autor, dodając, że 
temat pożegnania rycerzy „wiąże się 
z jednym z najgłówniejszych tema-
tów dzieła – tematem dwóch cywili-
zacji, z których jedna czci świętości, 

a druga własne świętości lekceważy 
lub wręcz profanuje”.

Rodziny dostarczają wzorów
„Chrześcijanie nie są rewolucjoni-
stami, ale nie są też niewolnikami 
– pisał ks. Robert Mäder. – Twoja 
dusza i sumienie mają pierwszeń-
stwo, a w twoim sumieniu najpierw 
Bóg, a potem państwo!” [Ks. R. 
Mäder, „Jestem katolikiem!”, War-
szawa 2000]. Celem walki zbrojnej 
Polaków była elementarna sprawie-
dliwość, niepodległość polskiego 
państwa – państwa katolickiego od 
setek lat, państwa, które nigdy nie 
przyjęło herezji protestanckiej ani 
schizmy prawosławnej… Rozbiory 
były czasem walki przede wszystkim 
o dusze. Bez wzmocnienia wiary 
Polska się nie odrodzi – rozumiano 
to powszechnie w elitach polskich, 
pojmowali to głęboko polscy święci 
tego okresu, bohaterscy duchowni 
i przedstawiciele wyższych stanów. 
Tej walce towarzyszyła niezwykła 
inwencja w zmaganiach z okupan-
tami na wszystkich możliwych po-
lach – duchowym (obrona Kościo-
ła!), kulturowym, pracy społecznej 
i zabiegów politycznych.

Polacy umieli cierpieć. Krzepiło ich 
przekonanie, że ich ofiara nie pój-
dzie na marne. Przemoc fizyczna 
i duchowa, kaganiec nałożony na 

Władysław Łebkowski z żoną Stefanią z Woyna Orańskich herbu Kościesza 
w strojach polskich.
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życie religijne, kulturę, oświatę, na-
ukę, uniemożliwienie swobodnego 
krzewienia wiary i praktykowania 
jej publicznie oznaczało karygodne 
niewolenie narodu. Takich czynów 
nigdy nie można nawet kojarzyć 
z wolą Bożą. Dziś często się o tym 
zapomina, szermując w duchu hi-
storycznego rewizjonizmu pojęciem 
prawowitości świeckiej władzy.

Z tego właśnie powodu uczono pol-
skie dzieci w domach rodzinnych, 
odsuwając je od carskich szkół, 
gdzie szalał rosyjski nacjonalizm 
urzędników. Wywoływało to nie-
ustanne wrzenie, czynny sprzeciw 
uczniów, niezdolnych do podpo-
rządkowania się absurdalnym, ła-
miącym charaktery zarządzeniom.

Szlachetna kultura polskich domów 
warstwy wyższej – ale także kultura 
chłopska i sfer inteligenckich (choć 
one szczególnie łatwo, zwłaszcza 
w Kongresówce, ulegały rusyfika-
cji) – została przepojona duchem 
katolickim. Polski dom był miej-
scem, w którym wspólnie – także 
ze służbą – modlono się, przestrze-
gano postów, dbano o dobre oby-
czaje (czego żelazną ręką pilnowały 
panie domu), pracowano, wycho-
wywano dzieci w miłości do Boga 
i ojczyzny. Domek nazaretański 
był ideałem dużej liczby ziemian-
-katolików. Dla dzisiejszych Pola-
ków tamte postawy stanowić mogą 
– i dla wielu stanowią – wspania-
ły wzór. Laicki świat zmienił oby-
czaje większości, ale dawne wzorce 
pozostały. Ich siła jest nieprzeparta, 
roztaczają ogromny urok, bo były 
oparte na niezmiennych zasadach 
moralnych i umiłowaniu prawdzi-
wego piękna, wyższej kultury bycia, 
także w relacjach z bliźnimi różnych 
stanów. Dzisiejsze pielgrzymki pie-
sze na Jasną Górę, te o tradycyjnym 
pokutnych charakterze, ciągnące ki-
lometrami przez zmienne pogody 
sierpniowego pejzażu, z unoszącym 
się nad nimi śpiewem Bogurodzicy, 
są echem niewygasłym tej potężnej 
miłości. I próżno z niej szydzić i ją 
ośmieszać…

Przeszłość ma wielką siłę przycią-
gania. „Zobaczcie, jacy byliśmy, 
byśmy mogli powrócić do dawnej 
wielkości, wzbogaceni o doświad-
czenia upadków, z których należy 
wyciągnąć wnioski” – zdają się mó-
wić wspomnienia ziemian pisane 

w XIX i XX wieku. Dokumenty, 
listy, pamiętniki zawierają relacje 
bezpośrednich świadków i uczestni-
ków wydarzeń; one nie kłamią ani 
nie upiększają rzeczywistości. Dziś, 
zwłaszcza dziś, gdy za „katolickie” 
uchodzą w niektórych środowiskach 
akcje charytatywne Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy czy marsze 
po ulicach miast „w obronie dostęp-
ności platformy cyfrowej”, katolic-
ki obyczaj, dawna polska kultura 
jest skarbem, który nie może zostać 
zmarnowany. Wszystko bowiem, co 
kiedykolwiek istniało w dziedzinie 
ducha, a było szlachetne i piękne, 
ma w oczach Boga wielką wartość 
i nie ulegnie zniszczeniu.

ugoda, czyli zimna krew
Czym była tzw. polityka ugodowa 
polskich katolickich konserwaty-
stów, którymi byli w pierwszym rzę-
dzie przedstawiciele wielkich rodów 
polsko -litewskich z terenów dawnej 
Litwy? Jej istotą i celem było osią-
gnięcie poprawy sytuacji Polaków 
pod zaborem rosyjskimi i przywró-
cenie państwu polskiemu niepodle-
głości, gdy tylko warunki polityczne 
okażą się sprzyjające.

Najważniejszą sprawą było oczy-
wiście doprowadzenie do popra-
wy sytuacji Kościoła katolickiego, 
poddanego przez rosyjskie władze 
niezliczonym represjom, począw-
szy od utrudniania kandydatom 
do seminariów zdobycia studiów 
na odpowiednim poziomie, po za-
bieranie kościołów, więzienie i zsył-
ki w głąb Rosji księży, zamykanie 
klasztorów i zmuszanie ludności 
grekokatolickiej do przechodzenia 
na prawosławie.

Drogą, na której starano się osiągnąć 
te cele, były zabiegi dyplomatyczne 
w kręgach związanych z dworem car-
skim i rządem rosyjskim. Prowadzi-
li je w bardzo trudnych warunkach, 
po klęsce powstania styczniowego, 

katoliccy mężowie stanu. Byli to lu-
dzie świetnie wykształceni, znający 
języki, o nienagannych manierach, 
swobodnie poruszający się wśród 
dyplomatów i koronowanych głów 
Europy. Niemal każdy z nich był 
właścicielem ziemskim, często ogra-
bionym przez carat za udział ojca czy 
dziada w powstaniu. Odzyskanie oj-
cowizny i dbanie o jak najlepszy stan 
majątku, tak by przynosił dochód 
i zapewniał godziwą pracę możliwie 
dużej liczbie ludzi, uważano za głów-
ny obowiązek patriotyczny.

Symbol i zarazem ukoronowanie 
tej strategii polskiego katolickie-
go ziemiaństwa stanowił Wileński 
Bank Ziemski, potężna instytucja 
gospodarcza dająca oparcie wielu 
ziemianom walczącym o utrzyma-
nie i odbudowę majątków nadwą-
tlonych popowstaniowymi repre-
sjami. Jak pisze kronikarz owych 
zmagań, ks. Walerian Meysztowicz, 
bank „stał się wkrótce nie tyko źró-
dłem tak wówczas potrzebnych kre-
dytów rolnych, ale i potężną orga-
nizacją ziemiaństwa Litwy” [Ks. 
W. Meysztowicz, „Gawędy o cza-
sach i ludziach”, Londyn–Łomian-
ki 2009]. Ważną rolę odgrywały 
również tzw. towarzystwa rolnicze, 
założone w Mińsku przez Edwarda 
Woyniłłowicza, namiastka „od pół 
wieku zniszczonej, prastarej insty-
tucji sejmików szlacheckich. Miały 
ogromny wpływ na życie gospodar-
cze kraju (…). Liberalizujący kieru-
nek moskiewskich rządów było to 
zwykłe zjawisko u epigonów wiel-
kich carów, bez przekonania cią-
gnących linię poprzedników – to-
lerował instytucję z imienia tylko 
kredytową”. Litewscy panowie nie 

chcieli żadnego pisemnego układu 
z dynastią, w zamian zmuszeni byli 
uczestniczyć w aktach symbolicz-
nych; kilku ziemian – w tym ojciec 
księdza Meysztowicza – z wyracho-
waniem przyjęło na siebie przykry 
obowiązek obecności przy odsłonię-
ciu pomnika Katarzyny II w Wil-
nie. „Po długich targach i układach 
w zamian obiecano ulgi dla Ko-
ścioła i zgodę na prywatne szkoły 
polskie i litewskie. Byłem na ganku 
w Pojościu, gdy mój ojciec wsiadł 
do powozu jadąc na odsłonięcie 
tego pomnika. Nie rozumiałem 
o co chodziło. Ale pamiętam wy-
raz twarzy i słowa po francusku do 
matki: „Nous sommes toujours les 
boucs émissaires” (‘zawsze jesteśmy 
kozłami ofiarnymi’)… Uczestnicy 
tej demonstracji nie stracili zaufania 
współobywateli i byli potem obiera-
ni na najwyższe stanowiska społecz-
ne i polityczne”.

Kierownictwo Wileńskiego Banku 
Ziemskiego po śmierci pierwszego 
prezesa, Adama Platera z Wieprz, 
objął ojciec autora tych słów, Alek-
sander Meysztowicz, człowiek o du-
żym autorytecie osobistym, cieszący 
się przy tym sympatią zarówno Po-
laków, jak i Litwinów. Litewscy zie-
mianie mieli poczucie swojej histo-
rycznej misji. Towarzystwo Rolnicze 
czy Bank Ziemski „były zewnętrz-
nym wyrazem niepisanego dziedzic-
twa wspólnoty rodzin, które siebie 
uważały za dalszy ciąg Senatu Rze-
czypospolitej (…). Ta wspólnota to 
było coś bardziej zwartego niż ja-
kakolwiek organizacja, niż związek 
lub partia – to była świadoma siebie 
warstwa społeczna o starej tradycji, 
oparta o posiadanie ziemi”.

Feliks i Zofia Platerowie z Belmontu z synami.

W duchowym 
i moralnym sensie 
okupanci nigdy nie 

zdobyli Polski.
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Celem prowadzonej przez nich „po-
lityki realnej” było odzyskanie nie-
podległości. „«O tym nigdy nie trze-
ba mówić, ale o tym trzeba zawsze 
myśleć» – były to słowa matki Alek-
sandra Meysztowicza (…). Musieli 
być przygotowani na ostre zarzuty 
wielu współczesnych. (…) W Pe-
tersburgu przedstawiali oni [człon-
kowie rosyjskiej Rady Państwa] 
interes Polski – właściwie niewy-
głaszaną, lecz stale im przyświecają-
cą sprawę niepodległości Polski (…) 
nie tylko i może nawet nie tyle na-
wet wobec Rosji, co wobec państw 
mających swoje przedstawicielstwo 
nad Newą. (…) Można było bronić 
polskiego szkolnictwa (…), ukrócać 
samowolę czynowników wobec kle-
ru, uzyskiwać lokalne ulgi dla Ko-
ścioła, bronić chłopów. Polscy pano-
wie z Rady Państwa zaraz zawiązali 
«koło», do którego zaraz wszystkie 
takie sprawy spływały. «Koło» stało 
się w Petersburgu nieoficjalnym, ale 
w praktyce uznawanym przez kor-
pus dyplomatyczny przedstawiciel-
stwem Polski”.

Czy były to działania skuteczne, wy-
kraczające ponad wymiar lokalny? 
Mieczysław Jałowiecki, syn wielkie-
go właściciela ziemskiego z Litwy, 
był w tym samym czasie, na parę lat 
przed I wojną światową, młodym, 
świeżo po studiach i doktoracie, at-
taché rolniczym przy ambasadzie 
rosyjskiej w Berlinie. Jako przed-
stawiciel ambasady został pewnego 
wieczoru zaproszony przez dowódcę 
jednego z cesarskich pułków gwar-
dyjskich na uroczyste przyjęcie. 
Wśród ubranych w galowe mun-
dury oficerów był jeszcze jeden tyl-
ko cywil, hr. Ledebur z ambasady 
austriackiej. Jałowiecki wspomina:

Dowódca pułku z wyszukaną 
grzecznością zapoznał nas po kolei 
z korpusem oficerskim. Przydzielo-
no do każdego z nas młodego oficera 
jako cicerone. Dobór był właściwy, bo 
znalazłem się pod opieką młodego po-
rucznika von Kempis, jak się okazało, 
katolika i ziemianina z okolic Bonn. 
Zasiedliśmy do stołu w obszernej, wy-
kładanej ciemnym dębem sali jadal-
nej. (…) Pod koniec obiadu dowódca 
powstał, a za nim my wszyscy.

– Zdrowie cesarza! – zawołał pod-
nosząc kielich.

Trzymając przepisowo kieliszki na 
wysokości piersi wypiliśmy zdrowie 
cesarza Wilhelma. Po trzykrotnym 

«hoch!» rozległ się hymn niemiec-
ki. Następnie wzniesiono toast na 
cześć cesarza rosyjskiego. Dowódca 
i oficerowie zwrócili twarze i kie-
liszki w moją stronę, jako członka 
rosyjskiego korpusu dyplomatyczne-
go. Potem nastąpił toast na cześć ce-
sarza Austro-Węgier. Tym razem hr. 
Ledebur był przedmiotem owacji. 
Hymnem austriackim Gott erhalte, 
Gott beschutze unsern guten Ka-
iser Franz… zakończono oficjalną 
część obiadu.

Jakież było jednak moje zdu-
mienie, gdy dowódca pułku powstał 
z miejsca i z kieliszkiem w ręku dał 
znak orkiestrze. Rozległa się dziarska 
melodia Jeszcze Polska nie zginęła…

– Ihres spezial! – zawołał dowódca 
podnosząc kieliszek i patrząc w moją 
stronę.

– Hoch, hoch – odpowiedzieli 
chórem oficerowie…[M. Jałowiecki, 
„Na skraju Imperium”, Warszawa 
2003].

Autor wspomnień zaznacza, że za-
przyjaźnił się z porucznikiem von 
Kempis i że miał uznanie dla ofi-
cerów Pułku Cesarzowej Augusty, 
przedstawicieli sfery, gdzie ceni się 
wartości prawdziwe, nie tylko sym-
boliczne. Polski od ponad stu lat 
nie było na mapie. O odrodzonej 
Rzeczypospolitej nikomu się jeszcze 
w Europie nie śniło.

W 1920 r. „niepodległościowcy 
i ugodowcy, a przynajmniej ich 
synowie, mogli wysiąść z obcych 
tramwajów i karet i razem wsiąść 
na koń – strzemię przy strzemieniu” 
[Ks. W. Meysztowicz, „Gawędy 
o czasach i ludziach”, Londyn–Ło-
mianki 2009]. Pan Bóg pobłogo-
sławił w tej wojnie. Nie oszczędzali 
się w niej nie tylko synowie zie-
mian, lecz i wszyscy wierni Bogu 
i Kościołowi Polacy. „Wykazywano 
nam, że Polacy są «histerycznymi 
dziećmi», pozbawionymi dyscypli-
ny, zmysłu praktycznego, niezdolni 
do wytworzenia żadnej formy bytu 
poza anarchią. «Histeryczne dzieci» 
odpowiadały ważkim argumentem, 
zadając bolszewikom jedyny istotny 
cios, jaki ich dosięgnął, i krusząc ich 
potęgę na polu bitwy, podczas gdy 
my poprzestaliśmy na zwalczaniu 
bolszewizmu w artykułach dzien-
nikarskich, jednocześnie pobłażając 
mu tam, gdzie chodziło o zapew-
nienie sobie rynków zbytu” [K. Sa-
rolea, „Listy o Polsce”, poprzedzone 

listem kard. Merciera i przedmo-
wą G.K. Chestertona, Warszawa 
1923]. 19 czerwca 1920 r. Polska 
oddała się Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa. 15 sierpnia Maryja, 
od XVII wieku czczona u nas jako 
Regina Poloniæ, zwyciężyła. Polska 
i Europa została ocalona przed na-
jazdem bolszewickim.

Straszny polski 
indywidualizm
Niemożność zrozumienia natury 
i istoty tego, co nazywa się niekie-
dy nieszczęsnym wybujałym pol-
skim indywidualizmem, polega na 
brzemiennym w skutkach uprosz-
czeniu. Nie pojmuje się, że ów in-
dywidualizm to nie tylko to, co 
najbardziej rzuca się w oczy – i jest 
zarazem najbardziej wyeksploato-
wane w antypolskiej propagandzie – 
a mianowicie skłonność do postaw 
sobiepańskich, przekornych, ego-
istycznych (one także, rzecz jasna, 
zaznaczają się mocno w polskim 
charakterze narodowym). Nade 
wszystko jest on bowiem wynikiem 
bogactwa typów myślenia, niekon-
wencjonalnej twórczej postawy wo-
bec życiowych zadań i wszelkich hi-
storycznych wyzwań. A to wynika 
z wiary. Życiowa i intelektualna in-
wencja Polaków, oryginalność roz-
wiązań, niezadowalanie się tym, co 
małe i przyziemne, wielkie ideały, 

zaangażowanie, pasja, patrzenie 
wzwyż i w głąb – na przekór tego, 
czego chciałby syty i zadowolony 
z siebie świat – to także „polski in-
dywidualizm”. Mocno pragnąc celu, 
gdy jest prawdziwie wielki i trudny 
do osiągnięcia, i to nie dla siebie, ale 
dla dobra ogółu, nie szczędzić ofiar, 
by go osiągnąć – to postawa typo-
wo polska. Aż do oddania życia za 
wielką sprawę, za Boga, za ojczyznę. 
Nie za „politykę” – ale za prawdę. 
Mieć za nic siebie w obliczu wezwa-
nia do obrony wielkiej sprawy – to 
wszak postawa arcykatolicka. Posta-
wa ta była obecna w naszych dzie-
jach i nie wygasła aż dotąd (choć 
dziś przytłumia ją jarmarczny zgiełk 
fałszywych idei i rozszalały kon-
sumpcjonizm potomków zrusyfi-
kowanych mentalnie mieszkańców 
Kongresówki). Jest ona całkowicie 
niezrozumiała dla naszych sąsiadów. 
Coś takiego po prostu nie mieści 
w głowach narodów niekatolickich, 
jak Rosja czy Prusy. Mają ją często 
za naiwność lub wybujałą uczu-
ciowość. W istocie ta zdolność do 
ponoszenia ofiar ze świadomością 
celu i niezbędności ofiary jest zja-
wiskiem niepowtarzalnym. Czasem 
objawia się to drażniącym obcych 
przeczuleniem, przewrażliwieniem 
na własnym punkcie, ale jednocze-
śnie, przy nadludzkim niemal wy-
siłku i cierpliwości w ponoszeniu 

Walerian Meysztowicz jako wachmistrz 13. Pułku Ułanów.
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ofiar osobistych i dźwiganiu krzy-
ży społecznych, owocuje pięknem 
zdolnym zachwycić świat.

„Polski indywidualizm” rodził też 
różnorodne, zawsze zaskakują-
ce naszych wrogów, formy oporu 
przeciw okupantom i najeźdźcom. 
Ci spośród polskich przywódców, 
którzy te cechy polskie znali i do-
ceniali, rozumieli ich źródło, od-
nosili zwycięstwo. Nie byli więź-
niami tzw. opinii publicznej, często 
umiejętnie formowanej i podbar-
wianej przez zawodowych propa-
gandystów i pokątnych informato-
rów (przypomnijmy wielki sukces 
„propagandy szeptanej” w czasach 
komunistycznych). Wielcy polscy 
przywódcy wsłuchiwali się uważnie 
w głos wewnętrzny, często cichy 
i nie narzucający się, w niezależną 
myśl, czyste intencje i głęboko prze-
żyte doświadczenie swojego narodu. 
„Dzisiejsi dyktatorowie – zauważyła 
z goryczą Matylda Sapieżyna – już 
tych przestróg nie potrzebują, oni 
sami stwarzają i narzucają opinię 
i ją wtłaczają wszelkimi środkami 
nowoczesnej techniki propagando-
wej w mózgi obywateli, wytępia-
jąc indywidualne myślenie i sądy” 
[M. z Windisch -Graetzów Sapieży-
na, „My i nasze Siedliska”, Kraków 
2003]. Jej słowa wydają się dziś jesz-
cze bardziej aktualne.

W duchowym i moralnym sensie 
okupanci nigdy nie zdobyli Polski. 
Wobec zagrożenia najświętszych 
spraw istniała potrzeba polskiej 
wojny obronnej. W tych warun-
kach imponowała moralna czujność 
Polaków, świadectwo katolicyzmu, 
by nie dać się uczuciu nienawiści 
wobec wrogów, nie pozwolić sobie 
na nią. Profesor Tomasz Strzembosz 
zwraca uwagę, że to przedwojenny 
etos rycerski, którym przepojone 
były instytucje wychowawcze i ży-
cie wielu polskich rodzin, pozwolił 
licznym przedstawicielom młodzie-
ży harcerskiej przeżyć czas nienawi-
ści – mimo konieczności toczenia 
bezkompromisowej walki z bronią 
w ręku w czasie II wojny – bez wy-
paczeń moralnych. „Dwudziesto-
letniego poetę, żołnierza II kom-
panii batalionu «Zośka» phm. Jana 
Romockiego «Bonawenturę», stać 
było na to, aby po ponadrocznej 
akcji dywersyjno -bojowej, po prze-
życiu śmierci wielu kolegów, napi-
sać: «Uchroń od zła i nienawiści, 

/ Niechaj się odwet nasz nie zi-
ści, / Na przebaczenie im przeczy-
ste / Wlej w nas moc, Chryste!»” 
[T. Strzembosz, „Refleksje o Polsce 
i podziemiu”, Warszawa 1990].

Gilbert K. Chesterton, wielki przy-
jaciel Polski, zwierzył się kiedyś: 
„Moja instynktowna sympatia do 
Polski zrodziła się pod wpływem 
ciągłych oskarżeń przeciwko niej – 
rzec mogę – wyrobiłem sobie sąd 
o Polsce na podstawie jej nieprzy-
jaciół. Doszedłem do niezawodne-
go wniosku, że nieprzyjaciele Pol-
ski są prawie zawsze nieprzyjaciółmi 
wielkoduszności i męstwa. Ilekroć 
zdarzyło mi się spotkać osobnika 
o niewolniczej duszy, uprawiającego 
lichwę i kult terroru, grzęznącego 
przy tym w bagnie materialistycz-
nej polityki, tylekroć odkrywałem 
w tych osobnikach, obok powyż-
szych właściwości, namiętną niena-
wiść do Polski” [K. Sarolea, „Listy 
o Polsce”, Warszawa 1923].

Chesterton całym sercem poparł 
Polskę w czasie wojny 1920 r. Pi-
sał wtedy: „Polska to jedyny realny 
wał obronny przeciw barbarzyń-
stwu. I jeśliby Polska upadła, wraz 
z nią runąłby szaniec pokoju całego 
świata”. Właśnie wtedy, nieprzypad-
kowo zapewne, w prasie brytyjskiej 
i amerykańskiej, pojawiły się do-
niesienia o rzekomych pogromach 
Żydów w Polsce. „Chesterton prze-
prowadził z bratem i H. Bellokiem 
własne dochodzenie i ogłosił, że są 
to kłamstwa”, jak przypomniał nie-
dawno zmarły publicysta prawico-
wy Piotr Skórzyński.

* * *

Paul Claudel jak rzadko który 
przedstawiciel Zachodu rozumiał 
sens tragedii Polski i duchowy wy-
miar prowadzonej przez nią wal-
ki. Wiedział, że jej historia zawie-
ra przesłanie dla innych narodów 

chrześcijańskich, które powinno 
zostać odczytane, by Europa ocaliła 
duszę chrześcijańską. A to odczyta-
nie musi być odczytaniem całości, 
nie fragmentów. „Jedną z charak-
terystycznych cech prawdy jest być 
katolicką”, mówił, „to znaczy przed-
stawiać racje wystarczające nie tyl-
ko dla pewnego rzędu faktów, lecz 
dla ich całości”. 15 listopada 1908 
roku zanotował w Dzienniku: „Od 
czasu rozbiorów Polski Europa 
jest w stanie grzechu śmiertelnego 
(o. Gratry)”.

Podczas okupacji Paryża umieścił, 
pośród zapisków ohydnej zdrady 
i wiarołomstwa niektórych swoich 
rodaków (także ludzi Kościoła), no-
tatkę o cudach Patrona Polski: „7 
[maja] – Św. Stanisława męczenni-
ka, biskupa Polski. Kiedy kwestio-
nują mu kawał ziemi, wskrzesza 
zmarłego, bierze go za rękę i pro-
wadzi do króla Bolesława, żeby po-
twierdził prawo własności. Tyran za-
bił go, kazał rozsiekać i kawałki ciała 
rozrzucić. Ale kawałki są świetliste, 
orły gromadzą się nad nimi. Zbie-
rają je, trup zrasta się z powrotem. 
Czy to nie zadziwiająco symbolicz-
ne?” Data (7 maja 1942 r.) wska-
zuje na czas, gdy do społeczeństw 
Zachodu zaczynają docierać infor-
macje o mordzie katyńskim.

Claudel zamieścił także notkę bar-
dzo osobistą: „Czarna Madon-
na, którą znalazłem u tandeciarza 
w Belley i zawiesiłem uroczyście 
nad drzwiami mojego gabinetu, 
to Matka Boska Częstochowska” 
(6 sierpnia 1941 r.).

Słowa te – wraz ze szczegółowym 
opisem męczeństwa św. Andrze-
ja Boboli oraz wspomnieniem św. 

Stanisława – stanowią wymowne 
świadectwo, że ten niedoszły am-
basador Francji w Polsce (zamiast 
do Warszawy ostatecznie został wy-
słany w roku 1920 do Tokio), jeden 
z największych pisarzy i intelektu-
alistów katolickich, będący chlubą 
kultury francuskiej, człowiek, któ-
remu tysiące ludzi zawdzięczają na-
wrócenie z protestantyzmu, nie był 
w stanie pominąć niczego, co miało 
prawdziwą rangę w dziejach świata.

* * *

Gdy Adam Mickiewicz wyswobodził 
się już ze szponów sekty Towiańskie-
go – dzięki opiece i modlitwie kapła-
nów z zakonu zmartwychwstańców, 
działających z wielkim oddaniem 
wśród polskiej emigracji – zyskał 
przekonanie, że Polska jest zapo-
mnianym i niezrozumianym pro-
blemem świata. Problemem, którego 
Kościół nie może przemilczeć. Polska 
jest dla Kościoła ważna, bo tu cier-
pią spragnieni prawdy katolicy. Naj-
lepszym dowodem na prawdziwość 
tego poglądu była postawa, jaką wo-
bec Polski zajęli Benedykt XV oraz 
Pius XI. Obaj papieże doskonale ro-
zumieli, że bez wolnej Rzeczypospo-
litej Kościół na ziemiach polskich 
i na ziemiach dawnej Litwy ulegnie 
zniszczeniu przez Rosję. Polska była 
Kościołowi potrzebna i jest mu po-
trzebna także dziś.

O, dzięki Tobie za Państwo – boleści,
I za męczeńskich – koron rozmnożenie,
I za wylaną czarę szlachetności
Na lud, któremu imię jest – cierpienie —
I za otwarcie bram… nieskończoności.
[Cyprian Kamil Norwid, „Psalm wigilii”]

Ewa Polak-Pałkiewicz
www.ewapolak-palkiewicz.pl

Siostry Wanda i Zofia Lewickie we dworze w Ławkach (powiat łukowski).

„Polska to jedyny 
realny wał 

obronny przeciw 
barbarzyństwu”.
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Sierpień–Grudzień 2012

Kalendarium

Pokutny Marsz Różańcowy w Poznaniu, 7 października 2012 r.

Pokutny Marsz Różańcowy w Warszawie, 6.10.2012 r.

Pokutny Marsz Różańcowy w Łukowie 7.10.2012 r.

Pokutny Marsz Różańcowy w Kraśniku, 8 września 2012 r.

24–25 sierpnia – VIII Czuwanie Mo-
dlitewne Krucjaty Różańcowej na 
Jasnej Górze. Temat przewodni sta-
nowiły Śluby Jasnogórskie Narodu, 
których 56. rocznica przypadała 26 
sierpnia. Uczestnicy modlili się Ró-
żańcem przed Najświętszym Sakra-
mentem oraz w obecności relikwii 
św. Maksymiliana Kolbego, wysłu-
chali prelekcji poświęconej cudow-
nej interwencji Matki Bożej w 1920 r. 
oraz uczestniczyli we Mszy Św. ce-
lebrowanej przez ks. abp. Andrzeja 
Dzięgę.

6–15 września – W ramach nowen-
ny przed uroczystością Matki Bożej 
Bolesnej, Patronki Wałbrzycha, od-
było się 6  pieszych pielgrzymek 
w intencji rozwoju Krucjaty Różań-
cowej i o Polskę wierną Bogu, krzy-
żowi i Ewangelii, oraz o wypełnienie 
Jasnogórskich Ślubów Narodu. Taką 
inicjatywę wiernych zaaprobował 
pasterz diecezji świdnickiej, JE ks. 
bp Ignacy Dec. „Przejście z krzyżem, 
z Różańcem w rękach i modlitwą na 
ustach, jest najwłaściwszym sposo-
bem duchowego przebudzenia mia-
sta” – mówili organizatorzy.

8 września – Ponad pół tysią-
ca wiernych zgromadził Pokutny 
Marsz Różańcowy w Kraśniku, któ-
ry rozpoczął się Mszą Św. w parafii 
Matki Bożej Bolesnej. Modlitwę pro-
wadził misjonarz, o. Jerzy Garda. Ko-
lejne dziesiątki Różańca przeplatano 

pieśniami religijnymi i patriotyczny-
mi. Na dziedzińcu kościoła pw. św. 
Józefa ks. proboszcz Wiesław Ste-
fanek przywitał wiernych. W pod-
niosłym tonie dziękował Bogu za 
tę inicjatywę modlitewną, odwo-
łując się do tragicznej historii ziemi 
kraśnickiej, związanej z represjami 
komunistycznymi wymierzonymi 
w Naród i Kościół. Inicjatorzy mar-
szu są wdzięczni władzom miasta 
za aktywne włączenie się w jego 
organizację.

9 września – Ulicami Warszawy 
przeszedł Pokutny Marsz Różańco-
wy. Rozpoczął się on przed kościo-
łem oo. paulinów przy ulicy Długiej. 
Uczestnicy szli modląc się tajemni-
cami Różańca świętego, przepla-
tając je pieśniami maryjnymi. Roz-
ważania oparte były na nauczaniu 
prymasa Augusta Hlonda. Uczest-
nicy przeszli Krakowskim Przedmie-
ściem do pomnika Sługi Bożego 
kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
zatrzymując się przed każdym mi-
janym kościołem, by oddać cześć 
Najświętszemu Sakramentowi. Pod 
pomnikiem Prymasa Tysiąclecia od-
mówiono modlitwę o beatyfikację 
wielkiego kardynała.

21–22 września – IX Czuwanie 
Modlitewne na Jasnej Górze. Kon-
ferencję poświęconą zagrożeniom, 
przed którymi stoi dzisiejsza rodzi-
na, wygłosił bp Stanisław Stefanek. 

Na kościele św. Aleksandra w Warszawie 
zawisł baner, który wcześniej wisiał na 
wałach jasnogórskich.

Podczas marszu w obronie TV Trwam 
ponownie znalazła się nad ołtarzem 
informacja o Krucjacie.
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Przewodniczył on również Mszy Św. 
W homilii, nawiązując do wiktorii 
wiedeńskiej, biskup wezwał do za-
niesienia wiary Europie.

26 września – 2 października 
– W Sanktuarium Matki Bożej Ko-
deńskiej, Królowej Podlasia odbyło 
się Jerycho Różańcowe. Parafianie 
i pielgrzymi nieustannie modlili się 
w tych dniach za naszą Ojczyznę – 
Polskę – wypraszając Miłosierdzie 
Boże dla niej i wszystkich Polaków 
mieszkających w kraju i poza jego 
granicami, prosząc o wierność Krzy-
żowi i Ewangelii, o odrodzenie na-
szej Ojczyzny w pełnej wolności 
i prawdzie oraz przyspieszenie zwy-
cięstwa Niepokalanego Serca Maryi.

29 września – w Warszawie od-
był się marsz „Obudź się, Polsko” 
w obronie TV Trwam, który współor-
ganizowała Krucjata Różańcowa za 
Ojczyznę. Marsz zgromadził 300 tys. 
osób z całej Polski. Rozdano 60 tys. 
folderów z infomacją o Krucjacie 
i deklaracją przystąpienia.

6 października – ponad 1500 osób 
zgromadził Pokutny Marsz Różańco-
wy, który rozpoczął się w katedrze 
warszawsko-praskiej w wigilię święta 
Matki Bożej Różańcowej. Mszę Świę-
tą odprawił bp Kazimierz Romaniuk, 
wśród gości obecni byli przedstawi-
ciele Węgier i Ukrainy, (m.in węgier-
ski konsul Emeryk Molnar), a także 
liczni księża i siostry zakonne. W cza-
sie marszu odmawiano Różaniec, 
do którego rozważania zaczerpnię-
to z nauczania Prymasa Tysiąclecia. 
Marsz przeszedł przez Most Śląsko-
-Dąbrowski na Plac Zamkowy, gdzie 
odbył się krótki koncert. Pieśni na 
cześć Matki Najświętszej odśpiewa-
no w językach: polskim, węgierskim 
i ukraińskim. Nasza Ojczyzna zosta-
ła zawierzona Niepokalanemu Sercu 
NMP słowami ślubowania z 8 wrze-
śnia 1946 r. oraz Jasnogórskich Ślu-
bów Narodu z 1956  r. Następnie 
uczestnicy udali się do sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej. W świątyni ze-
branych powitał jej kustosz, o. Alek-
sander Jacyniak SJ. Wspólnie modlo-
no się słowami Modlitwy za Ojczyznę 
ks. Piotra Skargi, a także o beatyfika-
cję Sług Bożych Augusta Hlonda i Ste-
fana Wyszyńskiego. Na zakończenie 
odśpiewano „Boże, coś Polskę”.

7 października – w wielu miej-
scowościach w kraju, w dniu święta 

Matki Bożej Różańcowej odbyły się 
liczne Pokutne Marsze Różańcowe, 
podczas których u progu Roku Wia-
ry uczestnicy Krucjaty odnawiali ślu-
bowanie z 8 września 1946 r. odda-
jąc Ojczyznę Niepokalanemu Sercu 
NMP. 

Pokutny Marsz Różańcowy w Pozna-
niu rozpoczął się Mszą Św. w koście-
le Bożego Ciała. Ksiądz proboszcz, 
Wojciech Maćkowiak, przypomniał 
w homilii historię cudu i zwycię-
stwa różańcowego pod Lepanto. Na 
Mszę Świętą przyszło ok. 400 osób, 
ale po drodze niektórzy z przechod-
niów dołączali do marszu. Wspólny 
cel – troska o Ojczyznę – zjednoczył 
w modlitwie wiele rozmaitych środo-
wisk. Idąc ulicami miasta, głośno się 
modląc, wierni dali świadectwo swo-
jej wiary. Mijając kościoły uczestni-
cy za każdym razem oddawali cześć 
Najświętszemu Sakramentowi. 5-go-
dzinny marsz zakończył się w ko-
ściele oo. franciszkanów, gdzie pod 
przewodnictwem o. gwardiana od-
nowiono Jasnogórskie Śluby Narodu.

Również w Łukowie odbył się Pokut-
ny Marsz Różańcowy. Zgromadził on 
ok. 400–500 osób. Mszę Św. w pa-
rafii Podwyższenia Krzyża Świętego 
odprawił ks. prałat Tadeusz Dzięga. 
W 4-godzinnej modlitwie o Polskę 
wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii 
oraz o wypełnienie Jasnogórskich 
Ślubów Narodu uczestniczyli rów-
nież przedstawiciele władz miasta.

Podobne marsze odbyły się tego 
dnia w innych miastach: w Bia-
łymstoku (ok. 500 osób), w Olszty-
nie (nocny marsz do Gietrzwałdu), 
w Gdańsku (w sobotę – z kościoła 
Podwyższenia Krzyża do kościoła 
Św. Urszuli Ledóchowskiej, w nie-
dzielę – z kościoła Św. Brata Alber-
ta), w Kaliszu (kilkaset osób wspól-
nie z kapłanami odmówiło cały 
Różaniec), w Legnicy (odmówiono 
cały Różaniec), w Jastrzębiu Zdró-
ju (5 października) oraz w Lublinie 
(wyjście z kościoła Świętej Rodziny, 
marsz ulicami osiedla).

14 października – kolejny Pokut-
ny Marsz Różańcowy w Warszawie 
z kościoła oo. paulinów pod pomnik 
kard. Wyszyńskiego.

26–27 października – X Czuwanie 
Modlitewne na Jasnej Górze. Mo-
dlitwie różańcowej przewodniczył 

 
kontakt: +48 22 759 18 67 

sekretariat@krucjatarozancowazaojczyzne.pl

Terminy Jasnogórskich czuwań
22/23.ii.2013
22/23.iii.2013
26/27.iV.2013
24/25.V.2013

26/27.Vi.2013
26/27.Vii.2013
30/31.Viii.2013
27/28.iX.2013

25/26.X.2013
29/30.Xi.2013
27/28.Xii.2013

Zapraszamy parafie, zakony, seminaria, grupy modlitewne, instytuty, 
wspólnoty na czuwania Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.

Wyjazdy autokarów: Zamość – tel.: 694 438 136, Warszawa – tel.: 505 075 818

Prosimy o podawanie innych wyjazdów, będziemy je publikować na 
naszej stronie www by łatwiej było się nam organizować.

ks. Julian Brzezicki, tel.: 604 177 833 
(Kapłan odpowiedzialny za nasze Czuwania)

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.
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o.  Bogumił Schab, dyrektor Jasno-
górskiej Rodziny Różańcowej. Kon-
ferencję nt. bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki wygłosił ks. Jacek Gomulski. Mszy 
Św. przewodniczył i homilię wy-
głosił przeor jasnogórski, o. Roman 
Majewski.

5–9 listopada – pielgrzymka Ro-
dziny Radia Maryja do Rzymu. 
Przedstawiciele sekretariatu Krucja-
ty Różańcowej za Ojczyznę mieli za-
szczyt wraz z Rodziną Radia Maryja 
pielgrzymować do grobów świętych 
Apostołów i do papieża Benedyk-
ta XVI w celu powiadomienia Ojca 
Świętego o powstaniu i rozwoju 
Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. 
Dzięki pośrednictwu Czcigodnego 
Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzy-
ka przekazaliśmy Ojcu Świętemu 
ośmiostronicowy folder, w językach 
niemieckim i włoskim, informujący 
o intencjach Krucjaty Różańcowej za 
Ojczyznę, w którym przedstawiono 
dotychczasowy rozwój oraz podej-
mowane działania. Pozostawiliśmy 
w Rzymie również kilka tysięcy fol-
derów informujących w pięciu języ-
kach o celach Krucjaty Różańcowej, 
chcąc przyczynić się do budowania 
w społeczeństwach – zapowiadane-
go przez Sługę Bożego prymasa Au-
gusta Hlonda – Maryjnego Zjedno-
czenia Narodów. 

Jego Świątobliwość Benedykt XVI 
w słowach inaugurujących ponty-
fikat prosił: „Módlcie się za mnie, 
abym nie uciekał w obawie przed 
wilkami.” W odpowiedzi przedsta-
wiliśmy Ojcu Świętemu transparent 
z napisem w języku włoskim:

Ojcze Święty, nie bój się wilków! 
Maryja Zwycięży!
W Polsce rozpoczęła się  
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę.
Już ponad 106 000 osób,  
w tym 17 biskupów, modli się
o Polskę wierną Bogu,  
Krzyżowi i Ewangelii.
Ocalimy Polskę, Europę i Świat 
modląc się na Różańcu!

9–11 listopada – rekolekcje dla 
członków Krucjaty Różańcowej 
w Sanktuarium w Gietrzwałdzie po-
prowadził ks. abp Edmund Piszcz.

10 listopada – Pokutny Marsz Ró-
żańcowy w Kraśniku.

11 listopada – pod pomnikiem 
Polskiego Państwa Podziemnego 
i Armii Krajowej odprawiona zosta-
ła Msza Św. za Ojczyznę i poległych 
w Jej obronie. Mszy Św. przewod-
niczył ks. Paweł Powierza, duszpa-
sterz parlamentarzystów. Następnie 
członkowie Krucjaty Różańcowej 
w liczbie ponad tysiąca modląc się 
Różańcem otoczyli budynek Sejmu. 
Więcej na ten temat na str. 6.

18 listopada – Pokutny Marsz 
Różańcowy w Poznaniu. Modli-
twie przewodniczył ks. Leopold 
Powierża.

23–24 listopada – XI czuwanie 
na Jasnej Górze. Rozważania ró-
żańcowe oparte były na nauczaniu 
prymasa A. Hlonda. Konferencję 
o patriotyzmie i wierze polskich żoł-
nierzy wygłosił dr Grzegorz Sena-
torski, prezes Stowarzyszenia im. 14 
Pułku Ułanów Jazłowieckich. Mszy 
Świętej przewodniczył o. Jacek Ba-
łemba, który, z racji zbliżającej się 

uroczystości Chrystusa Króla, ob-
szernie cytował w homilii encyklikę 
papieża Piusa XI „Quas Primas“.

24 listopada – marsz „Powstań Pol-
sko, skrusz kajdany!” w obronie TV 
Trwam, zorganizowany w Gdańsku 
przez uczestników Krucjaty Różań-
cowej za Ojczyznę. Relacja na str. 13.

8 grudnia – w Godzinie Łaski (12:00) 
rozpoczął się Pokutny Marsz Różań-
cowy w Poznaniu, który zgromadził 
370 osób.

19 grudnia – za wiedzą i zgodą ks. 
abpa Wacława Depo oraz ks. abpa 
Andrzeja Dzięgi, przez uczestników 
Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę 
powołana zostaje fundacja, której 
celem jest finansowe wspieranie 
Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę 
(np. przez sprzedaż książek).

21–22 grudnia – XII czuwanie Kru-
cjaty Różańcowej za Ojczyznę na Ja-
snej Górze. Główną intencją modli-
twy w Kaplicy Cudownego Obrazu 
była ekspiacja za profanację Obrazu 
Królowej Polski, która miała miejsce 
9 grudnia. Mszy Św. o północy prze-
wodniczył o.  Zachariasz Jabłoński, 
definitor generalny zakonu oo. pau-
linów. Czuwający modlili się w in-
tencji ks. abp. Wacława Depo i ks. 
Stanisława Małkowskiego z racji 38. 
rocznicy święceń kapłańskich.

30 grudnia – w Lublinie odbył się 
dziękczynno-pokutny marsz Krucja-
ty Różańcowej za Ojczyznę. Msza 
Święta o Polskę wierną Bogu, Krzy-
żowi i Ewangelii została odprawiona 
w kościele pw. św. Piotra i Pawła (oo. 
kapucyni). Marszowi przez centrum 
miasta przewodniczył ks. Łukasz 

Kadziński. Na zakończenie odno-
wiono Jasnogórskie Śluby Narodu 
Polskiego. Wydarzenie zgromadziło 
1000 wiernych.

W okresie od sierpnia do grudnia 
2012  r. w całym kraju odprawia-
no liczne Msze Św. o Polskę wier-
ną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz 
o wypełnienie Jasnogórskich Ślu-
bów Narodu.

5-metrowy baner, który zawisł w pierwszym rzędzie vis a vis Papieża udzielającego audiencji, wyrażający poparcie dla Ojca 
Świętego z informacją o Krucjacie – z pewnością został zauważony przez Benedykta XVI.

Okładka 5-języcznego informatora, który 
w nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy 
został rozdany w Rzymie.

Fu

ndacja Wspieramy Dzieło

K
rucjaty Różańcowej za Ojczyzn

ę

cele Fundacji 
(fragment)

1.  Krzewienie tradycji modlitewnych 
i religijnych związanych z kultem 
Maryi jako Królowej Polski, wyra-
żających się m.in. Ślubami Jana Ka-
zimierza, króla Rzeczypospolitej 
oraz Jasnogórskimi Ślubami Narodu 
Polskiego.

2.  Podnoszenie poziomu świadomości 
religijnej i moralnej narodu, którego 
Królową jest Bogurodzica Maryja.

3.  Dbałość o szacunek do własnej hi-
storii i religii katolickiej i miejsc 
związanych z pamięcią historyczną 
i religijną.

4.  Upowszechnianie idei i wartości tra-
dycyjnie związanych z polskim po-
czuciem narodowym, opartym na 
cywilizacji łacinskiej;
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WspIeRaj KRucjatę
KsIęga jazdy polsKIej

Najpiękniej wydana książka Dwudziestolecia opiewająca chwałę oręża polskiego! 

430 stron, format: 24,5×31 cm; reprint wydania z 1938 r. Oprawa płócienna, tłoczenia, złocenia. 
Ilustracje wykonane specjalnie dla tego wydawnictwa (m.in. piękne, unikatowe 

inicjały), kolorowe reprodukcje obrazów oraz fotografie dokumentalne. 
Historia jazdy polskiej, metryki pułków, sztandary, koń kawaleryjski, szabla, 

lista poległych kawalerzystów i artylerzystów konnych, schematy bitew. 
100 egz. numerowanych, w oprawie skórzanej, specjalnie dla bibliofilów.

Dochód całkowity przeznaczony jest na rozwój Krucjaty.

pIotr senatorsKI piotr.senatorski@gmail.com

tel.: 607 580 234 lub 22 759 18 67

www.sklepik.krucjatarozancowazaojczyzne.plTłoczenia i złocenia na 
grzbiecie i na okładkach.

Wydawca: Fundacja „Wspieramy Dzieło Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę

Opisy bitew, 
szkice i mapy.

cena: 250 zł

Uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę powołali Fundację „Wspieramy dzieło Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę”. Fundacja może m.in. wydawać książki, 
czasopisma oraz zbierać fundusze na rozwój Krucjaty w kraju i za granicą.
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Fragment z albumu „Księga Jazdy Polskiej” – z rozdziału poświęconego chwale artylerii konnej 
(opis dotyczy powstania listopadowego)
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www.sklepik.krucjatarozancowazaojczyzne.pl Dochód ze sprzedaży „Księgi Jazdy Polskiej” 
przeznaczamy na rozwój dzieła Krucjaty.
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Baner 1×3 m Baner 1×2 m Baner 1×1 m

90 zł 60 zł 30 zł

www.sklepik.krucjatarozancowazaojczyzne.pl

BIuletyny, deKlaracje, ulotKI, foldery

IKona Krucjaty różańcowej

ryngrafy Krucjaty

IKona – MatKa BosKa KatyńsKa

13×18 cm

6×7 cm

250 zł 330 zł

195 zł

25 zł

Fundacja „wspieramy Dzieło  
krucjaty różańcowej za ojczyznę”

ul. Nowolipki 29A m 26 
01-010 Warszawa

nr konta: 45 1320 1104 3034 7379 2000 0001 
(Bank Pocztowy S. A., 85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17)

do przelewów zagranicznych: 
SWIFT: POCZPLP4 
IBAN: PL45132011043034737920000001

Banery rozwieszamy na balkonach, ogrodzeniach i przy kościołach.

Do rozprowadzania w Polsce i za granicą. W języku polskim oraz innych językach.

Biuletyny Foldery
Folder w języku włoskim, francuskim, 

niemieckim, angielskim i polskim. Deklaracje

Wykonana w srebrze (z certyfikatem), wymiary: 24×32 cm. Wykonana w srebrze (z certyfikatem), wymiary: 24×32 cm.

DochóD  
ze sprzeDaży  

przeznaczamy  
na rozwój Dzieła

Fu

ndacja Wspieramy Dzieło

K
rucjaty Różańcowej za Ojczyzn

ę
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Więcej informacji na stronie internetowej: www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl

kontakt ogólnopolski:
e-mail: sekretariat@krucjatarozancowazaojczyzne.pl
adres pocztowy: Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
o. Bogumił Schab (Jasnogórska Rodzina Różańcowa)
ul. Kordeckiego 2, 42-255 Częstochowa
tel.: +48 34 3777777, fax: +48 34 377 72 00

czuwania na Jasnej górze:
ks. Julian Brzezicki (Kapłan odpowiedzialny za Czuwania)
tel. 84 681 02 72, 604 177 833
ksmzamosc@zamosc.opoka.org.pl

materiały  
promocyjne
Zamawiajmy materiały mogące służyć do promocji Krucjaty 
Różańcowej za Ojczyznę w parafiach. Dysponujemy billboardami, 
plakatami, bannerami i ulotkami, które można samodzielnie 
wywieszać lub rozdawać.  
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt:  
tel.: +48 22 759 18 67, 
e-mail: sekretariat@krucjatarozancowazaojczyzne.pl

zamawianie  
materiałów krucjaty:
sklepik: www.sklepik.krucjatarozancowazaojczyzne.pl
e-mail: drukarnia@krucjatarozancowazaojczyzne.pl
telefon i fax: +48 22 759 18 67

Pragnę zamówić prenumeratę biuletynu Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę (tel.: +48 22 759 18 67)
Imię i nazwisko:  
Adres:  
Numer telefonu (w celu potwierdzenia zamówienia):  
Liczba egzemplarzy:  

„Krucjata Różańcowa za Ojczyznę jest wielkodusznym 
darem duchowym 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, zobowiązując 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.

sekretariat krucjaty 
różańcowej za ojczyznę
Sekretariat spełnia rolę służebną – rejestruje zgłoszenia oraz 
powiadamia naszych Pasterzy i opinię publiczną o liczbie 
uczestników Krucjaty. Aktywność, pomysłowość i inicjatywy 
uczestników Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę zależą nie 
od Sekretariatu, lecz od katolickiej formacji samych jej 
uczestników. Sekretariat nie wyręczy nikogo z konieczności 
dotarcia z informacjami 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.

wybrane kontakty lokalne:
dr med. Grzegorz Senatorski 
Kanie Hellenowskie (pod Warszawą) 
tel. 601 259 706

Maciej Pobudkiewicz 
Teresin, tel. 691 602 953

Rita Wilowska, Księgarnia Sursum Corda 
ul. Rynek Łazarski 1, 60-731 Poznań 
tel. 61 865 08 20, kom.: 501 232 187, arkusz17@wp.pl

Andrzej Szarek – Nowy Targ, tel. 606 686 665

Bożena Bańka – Lublin, tel. 695 500 196

Stella Ragan 
Rokietnica (woj. wielkopolskie), tel. 505 765 294

Anna i Andrzej Kołakowscy 
ul. Rozłogi 3/1A, 80-658 Gdańsk 
tel. 798 498 994 (lub 798 498 993), 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

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

o. Piotr Kurcius 
Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła (oo. redemptoryści) 
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski 
Nowa Osuchowa, ul. Kościelna 66, 07-308 Poręba n. Bugiem 
tel. (29) 645-92-07; pkurcius@o2.pl

Sławomir Młodzikowski 
Bydgoszcz, tel. 606 787 881, veritas2025@wp.pl

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

Fundacja „wspieramy dzieło krucjaty różańcowej za ojczyznę”
Uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę powołali Fundację, która może zbierać fundusze na rozwój Krucjaty w kraju i za granicą.  
Nr konta: 45 1320 1104 3034 7379 2000 0001 (Bank Pocztowy S. A.), SWIFT: POCZPLP4, IBAN: PL45132011043034737920000001


