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Przed nami uroczystość Mat
ki  Bożej  Częstochowskiej. 

Jej  przeto  poświęcamy  bieżący 
numer naszej gazetki.

Maryja Niepokalana i Wniebo
wzięta jest dla Kościoła znakiem na
dziei  na  osiągnięcie  pełni  życia 
w radości nieba. W niej Kościół oglą
da to, czym spodziewa się być w przy
szłości, swoją chwałę. Ku tej chwale 
pielgrzymujemy we wspólnocie Ko
ścioła przez ziemię, podążając dro
gami  wiary  w  mądrość,  dobroć 
i miłosierdzie Boga ofiarowane nam 
w Chrystusie. Uczymy się żyć sło
wem Boga. Uczymy się czerpać ży
cie  od  Boga,  a  nie  z  dóbr  ziemi, 
z których na co dzień korzystamy. 
Przewodniczką, nauczycielką i wy
chowawczynią na tych drogach wia
ry  jest  dla  nas Maryja  –  pokorna 
służebnica Pańska. W swoim ziem
skim życiu podążała Ona drogą wia
ry, doskonaląc swoje oddanie się Bogu 
poprzez wieloraką  służbę Synowi 
Bożemu w kolejnych etapach Jego 
ziemskiego życia i zmieniających się 
okolicznościach. Maryja,  ziemska 
matka i wychowawczyni Jezusa przez 
wiarę stawała się coraz pełniej Jego 
uczennicą. Jej ziemska relacja do Je
zusa poprzez wiarę przesycana była 
nadprzyrodzoną relacją stworzenia 
do Stwórcy, człowieka do Boga, aż 
po  heroiczny  akt  zgody  na mękę 
i śmierć swego dziecka jako wypeł
nienie planu odkupienia ludzkości. 
Pielgrzymka wiary Maryi jest dla nas 
potężnym światłem rozjaśniającym 
mroki naszego ziemskiego pielgrzy
mowania.

Najpierw ukazuje nam, że nasze 
życie  jest  pielgrzymką  do  celu 
istniejącego poza tą ziemią, a którym 
jest życie wieczne zjednoczone z Bo
giem w miłości przez Jezusa Chry

stusa w Duchu Świętym: „A to jest 
życie wieczne: aby znali Ciebie, je
dynego prawdziwego Boga, oraz Te
go, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” 
(J 17,3). Pielgrzymowanie to jest na
de wszystko pielgrzymowaniem we
wnętrznym w – w duchu i prawdzie. 
Idąc przez ziemię wśród codziennych 
spraw i zmieniających się okoliczno
ści, uczymy się nie zagubić celu osta
tecznego. Pomaga w tym pytanie: Po 
co żyjesz? Drogą do tego celu jest 
Jezus Chrystus, który powiedział: „Ja 
jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt 
nie przychodzi do Ojca inaczej jak 
tylko przeze mnie” (J 14,6). Podąża
my do celu, rozwijając i kształtując 
naszą relację do Jezusa. To On pro
wadzi: „Ojca nikt nie zna, tylko Syn 
i ten, komu Syn zechce objawić” (Mt 
11,27). 

Warunkiem najgłębszej rela
cji z Chrystusem jest danie 

Mu pierwszeństwa we wszystkich 
naszych  relacjach  i  sprawach,  ja
kie przeżywamy, aż do gotowości 
oddania  życia.  „Kto  kocha  ojca 
lub matkę  bardziej  niż Mnie,  nie 
jest Mnie godzien. I kto kocha sy
na  lub  córkę  bardziej  niż  Mnie, 
nie  jest  Mnie  godzien.  Kto  nie 
bierze  swego  krzyża,  a  idzie  za 
Mną,  nie  jest Mnie  godzien. Kto 
chce odnaleźć swe życie, straci je, 
a kto straci swe życie z mego po
wodu, znajdzie je” (Mt 10,3739).
Maryja jest tą, która najpełniej 

zrealizowała te słowa i dlatego mo
że być Ona naszą nauczycielką i wy
chowawczynią na drodze całkowitego 
oddania się Chrystusowi.

Ciekawe 
jest  to,  że  jed
nym  z  przeja
wów  kultu 

Maryjnego jest pielgrzymowanie do 
Jej sanktuariów. Co takiego szcze
gólnego kryje się w pielgrzymowa
niu? Jest to czas oderwania się od 
naszych codziennych  trosk  i obo
wiązków. Czas oddany Bogu, aby 
słuchać Jego słowa i rozmyślać o Je
go drogach. Jest to czas doświadcze
nia w nowy sposób uszczęśliwiającej 
bliskości Boga. W świetle płynącym 
z tej bliskości Boga możemy spoj
rzeć na siebie w nowy sposób. Mo
żemy widzieć siebie głębiej: swoje 
braki i niedostatki, swoje ukryte in
tencje. Wtedy z większą pokorą sta
jemy przed Bogiem, bardziej chcemy 
Go słuchać i pójść za Jego słowem. 
Doświadczenie pielgrzymowania po
maga nam również zobaczyć, że na
prawdę źródłem naszego szczęścia 
jest bliskość Boga, że mimo braku 
wielu rzeczy i spraw, do których tak 
często przyklejamy swe serce, jeste
śmy zadowoleni, szczęśliwi innym 
rodzajem szczęścia, jakiego nie dają 
żadne ziemskie rzeczy, relacje czy 
zaangażowania.
Takim właśnie szczęściem bli

skości Boga żyła Maryja w swej ziem
skiej pielgrzymce. Kiedy oddajemy 
się Jej, kiedy rozmyślamy o Niej, Ona 
w tajemniczy sposób poucza nas, jak 
żyć, aby całkowicie przylgnąć do Je
zusa.
Życzę Wam drodzy czytelnicy, 

byście schronieni pod płaszczem Ma
ryi mogli coraz głębiej kosztować te
go  duchowego  pokarmu,  który 
Najlepsza Matka daje swoim dzie
ciom, a  jest nim Jezus Chrystus, na
sze Życie.

Ksiądz Kazimierz

Drodzy  Parafianie
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Parafianie z Zielonki zapew
ne  pamiętają  panią  dr  Wandę 
Błeńską, która odwiedziła naszą 
parafię kilkanaście lat 
temu. Pani dr Wanda 
Błeńska znana jest za
równo w Polsce, jak i 
na świecie ze swojej 
działalności misjonarskiej. W la
tach 1951–1994 założyła i przez 
43 lata prowadziła Ośrodek Le
czenia  Trądu  w  Bulubie,  w 
Ugandzie (Afryka).

Niewiele lub całkowicie nie
znany jest fakt, iż w tej wielkiej 
misji pomagała pani dr Elżbieta 
Kołakowska,  mieszkanka  Zie
lonki, świecka misjonarka. Przez 
19 lat, razem z panią dr Wandą 
Błeńską, leczyła, opiekowała się 
chorymi,  prowadziła  wykłady 
dla studentów medycyny. Ośro
dek ze 100 łóżkami szpitalnymi, 
zapleczem diagnostycznym zaj
mował się leczeniem chorych na 
trąd, jednak mieszkańców Afry
ki dotykały inne liczne choroby, 
jak gruźlica, choroby oczu i wie
le innych, którym sprostać mu
siał  lekarz  tam  posługujący. 
Takim właśnie „multi” specjali

stą była pani dr Elżbieta Koła
kowska. Niestety, liczne malarie, 
jakie przechodziła w czasie swo

jej misjonarskiej posługi, spowo
dowały,  że  po  19  latach 
zmuszona była wrócić do kraju, 
do  Zielonki,  gdzie  na  stałe 
mieszkała. W  swoim  domu  w 
Zielonce urządziła piękną kapli
cę  z  witrażami  poświęconymi 
męczennikom za wiarę w Ugan
dzie. W kaplicy co miesiąc ka
płan z Parafii  odprawiał Mszę 
św. Miałam szczęście uczestni
czyć w tych mszach, rozmawiać 
z panią Doktor i poznać, jak jest 
człowiekiem  wielkiej  wiary, 
wielkiej życzliwości, delikatno
ści; z mojego punktu widzenia – 
człowiekiem świętym. 

Jak wspomniałam, liczne ma
larie z wysoką gorączką,  jakie 
przechodziła w Afryce, przyczy
niły  się  do  trwałej  niepełno
sprawności  i  obecnie opiekuje 
się panią Elżbietą – z wielkim 

sercem i oddaniem – brat z bra
tową i rodzina.
Być może wkrótce zebrana 

zostanie  i  opracowana 
spuścizna dotycząca ży
cia i pracy pani dr Elżbie
ty  Kołakowskiej.  Są 
książki z zakresu okuli

styki wydane w języku angiel
skim  przez  panią  Doktor, 
podręczniki dla studentów medy
cyny,  m.in.  w  zakresie  napro
technologii,  korespondencja 
prowadzona  z  Ośrodkiem  w 
Ugandzie itd.

Pani dr Elżbieta Kołakowska 
to piękny przykład oddania swe
go życia dla bliźnich.

Krystyna Wojeńska

PS. Redakcja Ecclesi zachę
ca mieszkańców Zielonki, para
fian,  aby  w  cyklu  „Święci  są 
wśród  nas”  pokazywać  na  ła
mach gazetki ludzi niezwykłych, 
wyróżniających się w pracy dla 
innych, mogących być przykła
dem, inspiracją do większego za
angażowania się w służbę Bogu 
i ludziom.

Sakrament małżeństwa zawarli:
Tomasz Stanisław Kwiatkowski – Justyna Kaszuba
Jerzy Bołbat – Irena Siewko
Emil Mańk – Natalia Zając
Mariusz Bąbik – Agnieszka Deska
Piotr Kozłowski – Monika Kaczmarczyk
Łukasz Dojnik – Karolina Dojnik
Rafał Piotr Matak – Beata Wiktoria Bubień
Rafał Mróz – Kamila Marta Telakowiec
Aleksander Robert Pluta – Monika Chodowicz
Sebastian Krzysztof Kujawa – Paulina Drężek
Marcin Nowicki – Oliwia Nafalska
Łukasz Lipiński – Ilona Katarzyna Znój
Radosław Rynk – Agata Julia Chrzanowska 
Jakub Kowalczyk – Magdalena Załoga

Święci są wśród nas

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
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Wiersz J. Lechonia doskonale 
wyraża  prawdę  o  tym, Kim była 
i jest dla Polaków Najświętsza Ma
ryja  Panna.  Była  i  jest  przede 
wszystkim Matką Boga. Ileż to już 
wieków modlimy się słowami sta
ropolskiego hymnu: Bogarodzica 
Dziewica, Bogiem sławiena, Mary
ja. Ta pieśń niejako otwiera dzieje 
Narodu; z tą pieśnią w sercu i na 
ustach zastępy rycerstwa polskiego 
torowały  nowe  drogi  cywilizacji 
chrześcijańskiej. Ona też towarzy
szyła  narodzinom  wyjątkowego 
kultu Bogurodzicy  i  przekonania 
o szczególnej opiece Maryi nad pol
skim Narodem. Na różne sposoby 
tę prawdę próbowano wyrażać. Jed
nym z nich jest obdarzenie Maryi 
tytułem „Królowa Polski”. W tym 
tytule skupia się jak w soczewce bo
gactwo polskiej tradycji religijnej 
i narodowej. Można zapytać: jaka 
jest historia tego tytułu? Już w wie
kach  średnich  kształtowało  się 
chrześcijańskie  pojęcie  patronatu 
Maryjnego. Grzegorz  z  Sambora 
w utworze „Częstochowa poemat 
z 1568 r.” wyznawał: Tobie, Kró
lewno niebios, pieśń tę niosę w da
ni,/  Jakom  w  wielkiej  potrzebie 
ślubował Ci, Pani,/ Tyś mi wierna 
Patronka – Tobiem oddan cały: Ty 
bronisz mnie. Ja śpiewam tylko dla 
Twej chwały.
Sytuacja polityczna Rzeczpo

spolitej w XVI w. sprzyjała narasta
niu  myśli  o  opiece  Maryi  nad 
Królestwem Polskim, zagrożonym 
nie tylko w swej państwowości, lecz 
także w wierze katolickiej. Właści
wie  pierwsze  przeświadczenia 
o  wyjątkowej  opiece  Maryi  nad 
chrześcijanami walczącymi z mu
zułmanami  ujawniają  się  tuż  po 

zwycięstwie Władysława Warneń
czyka (zm. 1444 r.) podczas wypra
wy  bałkańskiej,  a  potem  po 
(najbardziej zapomnianym) zwycię
stwie nad Tatarami pod Kopystrzy
niem  na  Podolu  (8  IX  1487  r.), 
podobnie po zwycięstwie pod Or
szą, też w dzień Narodzenie Matki 
Bożej (8 IX 1514 r.). Dziękczynne 
wotum króla Zygmunta Starego sta
nowi kaplica Wniebowzięcia, na
zwana Zygmuntowską. 

Tytuł Matki Boskiej jako szcze
gólnej patronki ostatecznie ukształ
tował  się  w  XVI  w.  jako  wyraz 
zagrożenia wiary i znak tożsamości 
jej wyznawców. Patronka to: opie
kunka, orędowniczka, strażniczka, 
obrończyni. Natomiast tytuł Maryi 
Królowej Polski upowszechnił się 
dopiero  w  okresie  sarmatyzmu, 
w XVII w. Proces dojrzewania ty
tułu Patronki Polski do nowego mia
na Królowej Polski ukazuje poezja 
religijna i niektóre teksty teologicz
nej literatury polemicznej z XVI w. 
Łaciński poeta z pocz. XVII w. Ma
ciej K. Sarbiewski w utworze „Do 
Najświętszej Panny” proroczo za
powiadał: O, będziem tedy na na
szej mieć ziemi/ Królowę niebios. 
Spieszcie, dary świeże/ Nieść Jej ze
wsząd i modły kornemi/ Wieczyste 
z Panną utrwalcie przymierze! Pra
wie równocześnie z tym procesem 
rodzi się powszechne przekonanie, 
że Maryja Królowa Polski obrała 

sobie za stolicę Jasną Górę. Sz. Sta
rowolski nawoływał, by na widok 
Jasnej Góry, tronu Królowej Polski 
klękać, i stwierdzał, że Maryja jest 
naszą orędowniczką, wybawicielką, 
patronką Sarmacji i słynną Króle
stwa  Polskiego  Królową.  Warto 
nadmienić,  że w  latach  trzydzie
stych  XVII  w.  krążyła  opowieść 
o objawieniach Matki Bożej wło
skiemu  zakonnikowi  Juliuszowi 
Mancinellemu,  który  w  1586  r. 
przebywał w Polsce. Natomiast 8 
maja 1610 r., już po powrocie do 
Włoch, podczas odprawiania Mszy 
św. w intencji Polski, ukazała mu 
się Maryja, pełna królewskiego ma
jestatu, i rzekła: „Jestem Królową 
Polski”, a także zachęcała go, aby 
jeszcze bardziej Ją czcił i modlił się 
za drogie Jej Królestwo. Wprawdzie 
zweryfikowanie prawdziwości tych 
objawień na podstawie badań archi
walnych nie jest możliwe, jednakże 
wieść ta niewątpliwie przyczyniła 
się do spopularyzowania tytułu Ma
ryi Królowej Polski. Oczywiście po
wszechnie znane fakty historyczne, 
które nastąpiły potem odegrały de
cydującą rolę w utrwaleniu się tego 
tytułu.  Oto  1  kwietnia  1656  r., 
w  dramatycznym  czasie  potopu 
szwedzkiego, po heroicznej i zwy
cięskiej obronie Jasnej Góry, król 
Jan Kazimierz w katedrze  lwow
skiej uroczystym aktem oddał Kraj 
pod opiekę Matki Bożej, obierając 
Ją Królową swoich państw. Przypo

Maryjo, Królowo Polski, 
módl się za nami!

O,  Ty,  Której  obraz  widać  w  każdej  polskiej  chacie/  I  w  kościołach, 
i w  sklepiku,  i w  pysznej  komnacie/  (…)  Która  perły masz  od  królów, 
złoto od rycerzy,/ W którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy.

(J. Lechoń Matka Boska Częstochowska)
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mnijmy: Wielka Boga Człowieka 
Matko, Najświętsza Dziewico! Ja, 
Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Sy
na Twojego, Króla Królów, a Pana 
mojego,  i  Twoim  miłosierdziem 
Król, do najświętszych Stóp Twoich 
przypadłszy, Ciebie dziś za patron
kę moją i za Królową państw moich 
obieram.  Tak  samego  siebie,  jak 
i moje Królestwo Polskie, Królestwo 
Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazo
wieckie, Żmudzkie, Jnflanckie, Smo
leńskie,  Czerniakowskie,  oraz 
wojsko  obu Narodów  i  wszystkie 
moje ludy Twojej osobliwej opiece 
i  obronie  polecam,  Twej  pomocy 
i zlitowania (…) przyzywam. Do
prawdy, zdumiewa głębia bezgra
nicznego zaufania do Najświętszej 
Panny, z jakim Król zawierza Jej 
siebie  i  Królestwo.  Otwieram 
„Traktat o prawdziwym nabożeń
stwie do Najświętszej Maryi Pan
ny”,  w  którym  św.  Ludwik  M. 
Grignion de Montfort dopiero kil
kadziesiąt lat później przekonywał: 
Ta dobra Matka przyjmuje zawsze 
z czystą miłością wszystko, co Jej na 
przechowanie oddajemy, a przyjąw
szy  czuje  się  zobowiązaną…  do 
strzeżenia tego, cośmy Jej powierzy
li. (…) Prędzej niebo i ziemia prze
miną, niżby Maryja miała okazać 
się niedbałą lub niewierną wobec 
tych,  którzy  Jej  zaufali  (176). Tę 
wyjątkową uroczystość Ślubów Ja
na Kazimierza kończyła procesja 
i litania do Matki Bożej odmówio
na przez nuncjusza i zakończona – 
na prośbę Króla – trzykrotnym we
zwaniem: „Królowo Polski, módl 
się za nami”. Warto dodać, że po
dobnych aktów wyboru Maryi na 
królową dokonano w XVII w. rów
nież w katolickiej Bawarii, Francji, 
Austrii i Portugalii. 

W Polsce Maryjna elekcja wie
lokrotnie była potwierdzana. Tytuł 
Maryi Królowej Korony Polskiej 
stał  się  powszechny  i  oficjalnie 
uznany, o czym dobitnie świadczy 
zatwierdzenie  przyjęte  zapisem 
konstytucji sejmowej z 1764 r. Ko
lejny akt potwierdzający wybór Ma

ryi na Królową Polski miał miejsce 
w lipcu 1920 r.; w wyjątkowo dra
matycznych okolicznościach bisku
pi  polscy  z  kardynałami  E. 
Dalborem i A. Kakowskim na cze
le, zebrani na Jasnej Górze, doko
nali  poświęcenia  Ojczyzny 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 
i ofiarowania Polski Najświętszej 
Maryi Pannie, ponawiając Jej obiór 
na  Królową  Polski:  Najświętsza 
Panno Maryjo, … obieramy Cię na 
nowo naszą Królową i Panią i pod 
Twoją  przemożną  uciekamy  się 
obronę… W sierpniowe trudne dni 
1920 r. leżący krzyżem na jasnogór
skim placu rodacy powtarzali: „Je
steś Królową Polski!” A Ona, Matka 
i Królowa, okazała się wierną Opie
kunką swojego ludu – Zwycięską 
Królową. 
Wreszcie  1  kwietnia  1956  r., 

w dzień trzechsetnej rocznicy Ślu
bów Jana Kazimierza, ponowiono 
obiór Maryi na Królową Polski, a 26 
sierpnia tego roku, z udziałem wie
lotysięcznej  rzeszy  pielgrzymów 
odnowiono „Śluby Narodu” – wiel
ki program odrodzenia moralnore
ligijnego, rozpoczynające się znaną 
inwokacją: Wielka BogaCzłowieka 
Matko! Bogarodzico Dziewico, Bo
giem  sławiona Maryjo!  Królowo 
świata  i Polski Królowo! Po sło
wach oddania, poświęcenia, wezwa
nia  pomocy  czytamy:  Królowo 
Polski!  Odnawiamy  dziś  śluby 
przodków naszych i Ciebie za Pa
tronkę naszą i Królową Narodu Pol
skiego uznajemy. 
Jedną  z  form oddawania  czci 

Matce Najświętszej jest kult Jej wi
zerunku;  od  końca  XVI  w.  upo
wszechniał się zwyczaj ozdabiania 
wizerunków  Maryi  koronami, 
zwłaszcza przez monarchów. Jubi
leuszowa wystawa otwarta 2 maja 
br. w jasnogórskim Arsenale „Regi
na Mundi, Regina Poloniae. Rega
lia Matki Bożej Królowej Polski” 

prezentuje m.in. eksponaty zawie
rające podobiznę koron przypisy
wanych hojności Władysława IV; 
były  one  niewątpliwie  jednym 
z piękniejszych dzieł  złotniczych 
i jubilerskich. Koronacja Obrazu Ja
snogórskiego 8 września 1717 r. to 
doniosły akt ukoronowania Maryi 
na Królową Polski (pierwsza koro
nacja  poza  Rzymem).  Z  prośbą 
o koronację Obrazu koronami pa
pieskimi  zwrócili  się  do  Stolicy 
Apostolskiej Ojcowie Paulini. Na 
wspomnianej wystawie pokazano 
portrety zasłużonych dla koronacji 
paulinów: o. Chryzostoma Koźbia
łowicza, prokuratora generalnego 
zakonu przy Stolicy Apostolskiej, 
o. Anastazego Kiedrzyńskiego, ów
czesnego przeora, i o. Konstantego 
Moszyńskiego. Dekret koronacyjny 
wydał  papież Klemens XI,  który 
ofiarowując korony dla Madonny – 
po  raz  pierwszy  spoza  Rzymu  – 
z sanktuarium na wschodzie Euro
py,  na  „przedmurzu  chrześcijań
stwa”,  zrobił  wyjątek 
w dotychczasowej praktyce korona
cyjnej. Uroczystość była to niezwy
kła  i  historyczna.  Miała  zasięg 
ogólnopolski; uczestniczyli w niej 
przedstawiciele wszystkich warstw 
społecznych, począwszy od dostoj
ników państwowych: byli senatoro
wie,  biskupi,  kanonicy,  opaci, 
a  także niższy kler  i, oczywiście, 
tłum wiernych  ok. 200 tys. piel
grzymów. Postać Najświętszej Mat
ki i Dzieciątka przyozdobiono na tę 
wyjątkową sytuację dwiema ślicz
nymi  sukienkami  wykonanymi 
przez br. Makarego Szyftowskiego 
z klejnotów klasztornego skarbca. 
Łuki triumfalne, sztuczne ognie, ka
pele muzyczne sprowadzone z Kra
kowa,  Warszawy  i  Wrocławia 
uświetniały uroczystość. Koronacji 
dokonał biskup chełmiński Krzysz
tof Szembek. Po odczytaniu dekre
tu Kapituły Watykańskiej i pisma 
nuncjusza koronator wezwał zebra
nych  do  radości,  słowami: Wielu 
pragnęło  ujrzeć  Królową  Polski 
w  koronie,  jest  to  dzień wybrany 
z  tysiąca  innych, dzień, który dał 
nam Pan. Cieszmy się więc radością 
niewymowną i radujmy się w nim. 

Maryjo, Królowo Polski, 
módl się za nami! (cd.)
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A  tak  tę  uroczystość  relacjonu
je s. U. Borkowska : Jasnogórska 
ikona, umieszczona w głównym oł
tarzu bazyliki na konstrukcji przy
pominającej tron okryty królewską 
purpurą, została ukoronowana przy 
huku dział, zwiastujących ten mo
ment zgromadzonym poza bazyliką 
i wałami tłumom wiernych. Uroczy
ste „Te Deum” i podniosłe śpiewy, 
iluminacja klasztoru i bazyliki, co
dzienne fajerwerki urządzane wie
czorem, a nade wszystko przez całą 
oktawę głoszone kazania, pogłębia
jące ideę panowania Maryi nad pol
skim narodem, wszystko to złożyło 
się na uroczystość niezwykłą w dzie
jach kultu jasnogórskiego obrazu 
(w: „Królowie polscy na Jasnej Gó
rze”).  Parę  koron  wykonanych 
w Rzymie przez złotnika Giovan
niego Giardiniego ofiarowała Kapi
tuła  Bazyliki  św.  Piotra.  Akt 
koronacji  częstochowskiej  ikony 
był swoistą pieczęcią Papieża, naj
wyższego autorytetu Kościoła, pod 
elekcją Matki Bożej przez Naród. 
Trudno chyba przecenić znaczenie 
tego faktu dla duchowych dziejów 
Narodu. To ważne potwierdzenie 
kultu Maryi – Królowej Polski, to 
też wyraz czci i miłości do Matki 
Bożej  oraz  dziękczynienia  za  Jej 
opiekę nad Narodem polskim. Nie
wątpliwie przyczynił się ten fakt do 
pogłębienia wielowiekowej świado
mości Polaków, że Ojczyzna znaj
duje  się  pod  szczególną  opieką 
Bogarodzicy. Ona – Matka i Królo
wa skupia w sobie żywotne siły du
chowe  Narodu  –  religijne 
i patriotyczne, szczególnie ważne 
w trudnych okresach. Do Niej sło
wa uwielbienia i błagania kierowa
li  konfederaci  barscy  na  progu 
ponadstuletniej  niewoli  Narodu: 
Chwała Ci, Panno, Patronko tej zie
mi,/ Tej naszej nędznej dziś Rzecz
pospolitej!/ A miejże baczność nad 
sługami  swemi,/ Co Ci  krew  leją 
w ilości obfitej. („Pieśń konfedera
tów barskich”). Królowa z Jasnej 
Góry  była  coraz  bardziej  obecna 
w życiu zniewolonego Narodu. Od 
Maryi Królowej płynęła moc pory
wająca do walki i towarzysząca Po
lakom na polach bitew. To przecież 

do Niej kierował Juliusz Słowacki 
strofy  pełne  patriotycznego  żaru 
w pierwszych dniach Powstania Li
stopadowego: Bogarodzico, Dzie
wico!/ Słuchaj nas, Matko Boża,/ To 
ojców  naszych  śpiew.  / Wolności 
błyszczy  zorza,  /  Wolności  bije 
dzwon,/ Wolności rośnie krzew. / Bo
garodzico!/ Wolnego  ludu  śpiew/ 
Zanieś przed Boga tron („Hymn”). 
Ileż to strof patriotycznego bólu, na
wet rozpaczy, ale i ufnej wiary kie
rują  w  Jej  stronę  romantyczni 
wieszcze! Gdy uciemiężony Naród 
tracił ducha – fundament narodowe
go bytu, C. K. Norwid w 1852 r. 
skarżył się i błagał: Kraju, co, jako 
Syna Twego szata,/ Porozrywany na 
wiatrach ulata,/ Ludu, co rodzi się 
z łez wyczerpnięciem/ Co rozpoczy
na mękę niemowlęciem,/ A kona 
wieki i skonać nie może:/ „Czemuś 
opuścił mię (wołając) Boże!”/ Lu
du, co świata rozporządzał połową/ 
I nie ma grobu ze swymi orłami…/ 
O! Matko dobra T y, P o l s k a K r 
ó l o w o, / Módl się za nami… („Do 
Najświętszej Panny Marii litania”). 
U Jej tronu zacieśniała się jedność 
narodu, bratały się stany, składano 
uroczyste śluby. Jasna Góra – stoli
ca Królowej Korony Polskiej. Tu 
dotąd Naród korzy się pielgrzymią 
pieśnią: „Serdeczna Matko!” Stąd 
czerpie  się  siły do pracy  i ostrzy 
miecze ducha, zyskuje światło. Wy
razem wiary w możne i skuteczne 
wstawiennictwo Maryi jest przecież 
starożytna modlitwa, którą codzien
nie odmawiamy: „Pod Twoją obro
nę  uciekamy  się,  Święta  Boża 
Rodzicielko…” 

23 października 1909 r. zostały 
skradzione papieskie korony wraz 
z innymi cennymi wotami z Obra
zu. Kolejne ofiarował papież Pius 
X i przekazał je 21 kwietnia 1910 r. 
przedstawicielom  Narodu. Warto 
zatrzymać się nad słowami papieża 
Piusa X: Zaledwie dowiedziałem się, 
że  Polska  płacze,  postanowiłem 
ofiarować od siebie korony Matce 
Najświętszej na miejsce tych, które 
przesłał jeden z moich poprzedni
ków. Boleję tylko, że moje ubóstwo 
nie  pozwoliło mi  złożyć  daru  tak 
wspaniałego, jaki zaofiarować pra

gnęło moje  serce. Gdyby  to  było 
w mojej mocy, to bym cud uczynił, 
aby dar mój odpowiadał i gorące
mu mojemu nabożeństwu ku Boga
rodzicy, i mojej miłości dla narodu 
polskiego. Ponowna koronacja Ob
razu odbyła się 22 maja 1910 r. To 
była  równie jak pierwsza korona
cja – wspaniała uroczystość. Koro
nacji  dokonał  biskup 
kujawskokaliski Stanisław Zdzito
wiecki. W uroczystości koronacyj
nej uczestniczył arcybiskup Józef 
Bilczewski ze Lwowa, inni biskupi, 
setki kapłanów i ok. 300 tys. wier
nych, co w warunkach ograniczeń 
stosowanych przez zaborców może 
budzić zdumienie. W II połowie XX 
w.  powstało  jeszcze  kilka  koron, 
w tym na Tysiąclecie Chrztu Polski 
w 1966 r. jako komplet do sukienki 
millenijnej. Ostatnie korony ufun
dował pod koniec życia w 2005 r. 
św. Jan Paweł II. Nałożenie tych ko
ron odbyło się 26 sierpnia 2005 r. 
w uroczystość Matki Bożej Często
chowskiej. Ideowo symbolizują one 
majestat Królowej Korony Polskiej 
z motywem orłów piastowskich.

Na uwagę zasługuje też kwestia 
uznania liturgicznego kultu Maryi 
Królowej  Polski.  Jan  Kazimierz 
w Ślubach zawarł obietnicę starania 
się o ustanowienie osobnego świę
ta dla uczczenia Królowej Polski. 
Obietnica ta została urzeczywistnio
na dopiero na pocz. XX w.; starania 
rozpoczął  arcybiskup  Józef Bile
wicz, ordynariusz lwowski, w 1908 
r. Ostatecznie Święta Kongregacja 
Obrzędów przy Stolicy Apostolskiej 
12 października 1923  r. wyraziła 
zgodę na prośbę Episkopatu Polski, 
aby dzień 3 maja został zatwierdzo
ny  jako święto Królowej Korony 
Polskiej, nadając świętu rangę „ry
tu zdwojonego” poprzez połączenie 
świętowania rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja oraz święta Kró
lowej Polski. 

Sądzę, że warto na koniec zasta
nowić  się nad ponadczasowością 
istotnych – dla nas – aspektów kró
lowania  Maryi;  nasuwają  mi  się 
trzy.  Jest  to  m.in.  dostojeństwo 
i  godność  Maryi,  wypływające 
przede wszystkim z Bożego Macie
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rzyństwa. Z godności Matki Boga 
wynika dla nas obowiązek czci i po
słuszeństwa wobec Jej dyrektywy: 
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie” (J 2,5), czyli zobowiązanie 
do wierności życia Ewangelią, ży
cia Nią na co dzień. Maryjne królo
wanie  jest  królowaniem 
o charakterze macierzyńskim, opar
tym na miłości i wielorakiej pomo
cy,  dotyczy  sfery  życia 
nadprzyrodzonego – nie władzy po
litycznej. Wyraża się w duchowej 
opiece, modlitewnym wstawiennic
twie, rozdawnictwie darów poma
gających osiągnąć  życie wieczne 

duchowych dzieci Maryi. Wreszcie 
Maryja „Służebnica Pańska” uczy 
nas, że królowanie to służba Bogu 
i ludziom. My, czciciele Maryi Kró
lowej, mamy nie tylko prosić, ale 
również naśladować swoją Królo
wą w służbie bliźnim, społeczeń
stwu i Ojczyźnie. Warto nie ustawać 
w ubogacaniu naszej polskiej ma
ryjności tymi aspektami Jej – tak 
przecież owocnego! – królowania. 
Nie  chcemy przecież być  ludem, 
który czci swoją Królową tylko war
gami. Tego pragnął Ukochany Pa
pież,  który  podczas  wizyty 
w Licheniu, 7 czerwca 1999 r. tak 
się modlił: Czuwaj, Matko Syna Bo
żego, nad nami, czuwaj nad naszą 
niewzruszoną  wiernością  Bogu, 

krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi 
świętemu, tak jak to czyniłaś od za
rania naszych dziejów. Broń tego 
narodu, który od tysiąca lat idzie 
drogami Ewangelii. Spraw, abyśmy 
żyli, wzrastali i wytrwali w wierze 
do końca. 

Krystyna Wojda

Odeszli do Pana:

† Ludwik Przewódzki
† Wanda Zofia Rabczyńska
† Jadwiga Nienałtowska
† Grzegorz Stanisław Kabankiewicz
† Piotr Poziemski
† Jan Pecura
† Stanisława Olędzka
† Ewa Kuma
† Hanna Elżbieta KaczorowskaSwatko
† Marianna Szałata
† Wiesław Płoski
† Błażej Stanisław Wojtczuk
† Waldemar Dzieciątko
† Władysław Zakrzewski

† Tomasz Wiland
† Gabriel Bogusław Marczak
† Danuta Walentyna Bobińska
† Regina Jasińska
† Artur Jacek Antoniuk
† Wacław Szparadowski
† Irena Stanisława Bagińska
† Lidia Elżbieta Siwak
† Henryka Karaban
† Barbara Wacławek
† Wojciech Janusz Gingold
† Barbara Raczyńska
† Remigiusz Prusakiewicz
† Elżbieta Kostrzewa
† Konrad Maciej Gmaj
† Alicja Leonarda Macielska
† Tadeusz Murawski

† Marek Dobosz
† Ireneusz Leszek Wulf
† Irena Teresa Wawrzuń
† Zofia Boguszewska
† Henryk Paweł Słowik
† Iwona Małgorzata HoweryngRączka
† Siostra M. Immakulata Wanda Starczewska
   OP
† Marianna Buczek
† Eugenia Halina Drążewska
† Stanisław Stopka
† Irena Górecka
† Zofia Lucja Stopka
† Halina Bochenek
† Feliksa Urych

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Do wspólnoty Kościoła 
zostali włączeni 
przez chrzest:

Filip Pietrak
Aleksander Maciej Formański
Radosław Dojnik
Michał Dudzik
Franciszek Antoni Spereda
Gabriel Andrzej Kubiatowski
Piotr Kucharski
Anna Jolanta Michalczyk
Helena Szewczak
Antoni Żółtaszek

Antoni Danisz
Julia Kołodziejczyk
Maksymilian Jan Reszka
Jagoda Dąbrowska
Urszula Maria Gralec
Hubert Tomasz Myszka
Karol Stępnowski
Ksawery Jarosz
Martyna Dorota Swieszulska
Hanna Kowalczyk
Zofia Anna Rodak
Marta Karpińska
Alicja Nikołajuk
Aleksander Rozwadowski
Antoni Adam Mańk
Patrycja Agnieszka Brzoza

Dawid Nowicki
Leon Włodarczyk
Zuzanna Siekierko
Damian Trzciński
Maja Wasiak
Hanna Wojtkowska
Franciszek Roguski
Maria Łykowska
Izabela Szałabska
Jacek Kopatysz
Alicja Gmitrzuk
Dominika Paulina Turowska
Emilia Żaboklicka
Małgorzata Teresa Parys
Olivia Łaz 
Oliwia Jurek 

Maryjo, Królowo Polski, 
módl się za nami! (dok.)
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Na zachód  od  Olsztyna,  przy  drodze 
do Ostródy, znajduje się mała miej

scowość – Gietrzwałd. Wieś to stara, zało
żona w 1352 r. przez Warmińską Kapitułę 
Katedralną. Przybywając tu widzimy z da
leka malowniczą panoramę wsi, pola i łąki, 
a na  ich tle górującą wysmukłą wieżę ko
ścioła  pod  wezwaniem  Narodzenia  Naj
świętszej  Maryi 
Panny.
Jego historia sięga 

początków XIV wieku 
i zawiera wiele pamią
tek lat minionych, m.in. zabytkowe polichro
mie i ołtarze, figury świętych i XVwieczną 
Pietę.
W 1970 r. Ojciec św. Paweł VI nadał świą

tyni gietrzwałdzkiej tytuł Bazyliki Mniejszej.
Prawdziwym klejnotem Sanktuarium jest 

wizerunek Matki Bożej, zwany powszech
nie Matką Bożą Gietrzwałdzką. Obraz po
chodzi z XVI wieku i przedstawia Madonnę 
w  srebrnej  sukience  trzymającą  na  ręku 
Dzieciątko Jezus. W górnej części obrazu, 
na wstędze podtrzymywanej przez aniołów 
widnieje łaciński napis: „Bądź pozdrowio
na Królowo Nieba, bądź pozdrowiona Pani 
Aniołów”.
Kult  Najświętszej  Maryi  Panny  trwał 

w  Gietrzwałdzie  od  wieków,  świadczy 
o tym tytuł pierwszego wzniesionego tam 
kościoła. Lecz gdy na modlących się przed 
obrazem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej za
częły spływać łaski w postaci niezwykłych 
uzdrowień,  opieki w  trudnych  sytuacjach 
życiowych, nawróceń – Jej kult jeszcze bar
dziej wzrastał. Świadczą o tym liczne wota 
składane  przez  pątników  jako  wyrazy 
wdzięczności za wysłuchane prośby.
Cudowny obraz Matki Bożej – łaskami 

słynący, został ukoronowany koronami pa
pieskimi w 1967 r. W uroczystości uczest
niczyli  niemal  wszyscy  biskupi 
z ks. kardynałem Stefanem Wyszyńskim – 
Prymasem  Polski  oraz  z  ks.  kardynałem 
Karolem Wojtyłą – metropolitą krakowskim 
na  czele. Uroczystość  zgromadziła  około 
sto pięćdziesiąt tysięcy ludzi.
Gietrzwałd był w czasie zaborów  jed

nym z centrów najżarliwszej walki o pol
skość. Były to czasy, gdy Polski nie było na 
mapie świata, a używanie języka polskiego 
było zabronione, czas wzmożonej polityki 
germanizacyjnej Ottona Bismarcka  (zwa
nego Żelaznym Kanclerzem), prześladowań 
księży katolickich, których wielu przeby
wało w więzieniach.
Wtedy to objawiła się w Gietrzwałdzie 

Matka Boża Niepokalana. Dwie wizjoner
ki, ubogie wiejskie dziewczynki, 13letnia 
Justyna Szafryńska i 12letnia Barbara Sa
mulowska  widziały Matkę  Bożą  i  z  Nią 
rozmawiały.  Ukazywała  się  im  od  27 
czerwca do 16 września 1877 r. Pierwszego 
objawienia doznała Justyna, która wracając 
z  egzaminu  przed  pierwszą  komunią  św. 
odmawiała modlitwę Anioł Pański i ujrzała 

niezwykłą jasność na klonie, koło plebanii, 
a w niej biało ubraną postać, z długimi wło
sami spadającymi na ramiona, siedzącą na 
złocistym tronie udekorowanym perłami. Po 
chwili zobaczyła anioła za złotymi skrzy
dłami, w białej szacie złotem przetykanej, 
z białym wieńcem na głowie. Gdy Justyna 
odmówiła Pozdrowienie Anielskie, postać 

podniosła się z tronu i wraz z aniołem unio
sła się do nieba.
Podczas  następnego  objawienia,  gdy 

dziewczynki pytały: „Kto Ty jesteś?”, Po
stać  odpowiedziała  piękną  polszczyzną: 
„Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepo
kalanie Poczęta”. Dzieci podczas kolejnych, 
codziennych widzeń zadawały Maryi wiele 
pytań, na które odpowiadała również w ję
zyku polskim. Mówiła: „Życzę sobie, aby
ście codziennie odmawiali różaniec”. „Będę 
tu  przychodzić  jeszcze  dwa  miesiące” 
i obiecała, że stanie się cud – chorzy zosta
ną uzdrowieni, ale powinni się modlić na 
różańcu.
6 lipca, gdy dzieci zapytały Maryję cze

go żąda oprócz modlitwy, otrzymały odpo
wiedź: „Powinien tu być postawiony krzyż 
lub kapliczka murowana z figurą Niepoka
lanego Poczęcia”. Natomiast 8 września, na 
prośbę dzieci, pobłogosławiła źródełko, któ
re znajduje się pod laskiem, kilkaset metrów 
od  kościoła.  Jej  ostatnie  słowa  brzmiały: 
„Odmawiajcie gorliwie różaniec” oraz „Nie 
smućcie się, bo ja zawsze będę przy was”.
Dzięki objawieniom Maryi Gietrzwałd 

uznano jako miejsce cudami słynące, które 
stało się celem licznych pielgrzymek.
Nie udało się okupantom zniszczyć pol

skości tych ziem. Gietrzwałd pozostał war
miński, mówiący polskim językiem.
Jednak młode wizjonerki nie miały ła

twego życia. Zagrożone represjami musia
ły opuścić rodzinną wieś. Umieszczono je 
najpierw w szkole prowadzonej przez za
konnice w Chełmnie, gdzie obie wyraziły 
chęć wstąpienia do klasztoru. Nowicjat od
bywały w Paryżu i Barbara pozostała w za
konie. Po 11 latach pobytu w Zgromadzeniu 
Sióstr Miłosierdzia wysłano ją na misję do 
Gwatemali, gdzie została dyrektorką szpita
la  i  przełożoną Zgromadzenia. Do  końca 
życia zachowała pogodę ducha i wielką do
broć, niosąc ludziom pomoc, zwłaszcza po 
trzęsieniach ziemi. Zmarła w 85. roku życia, 
w opinii świętości.
Prośby Matki Bożej zostały zrealizowa

ne. Figurka Madonny do kapliczki w miej
scu  objawień  miała  być  poświęcona  8 
września 1877 r., ale nie nadeszła z Mona
chium, gdzie była wykonywana. Przybyła 
dopiero 12 września i wszyscy byli zachwy
ceni jej pięknością. Jednak dziewczynki – 
wizjonerki płakały, że nie jest tak piękna jak 

ukazująca  się  im Madonna.  Poświęcenie 
kapliczki było wielką uroczystością, w któ
rej wzięło udział kilkunastu kapłanów i ty
siące wiernych.
Obecnie klonu już nie ma, ale w miejscu 

objawień stoi kapliczka z cudowną figurą 
Najświętszej  Maryi  Panny  Niepokalanie 
Poczętej, a obok na kamieniu widnieje na

pis:  „W  tym  miejscu 
stał  klon,  na  którym 
objawiła  się  Matka 
Boża  27.06  – 
16.09.1877 r.”.

Poświęcone przez Maryję źródełko na
dal  zaopatruje  pielgrzymów  w  cudowną, 
uzdrawiającą wodę,  a  prowadzi  do niego 
grabowa aleja, przy której znajduje się 15 
kapliczek  różańcowych  wykonanych 
z drewna z namalowanymi na blasze tajem
nicami.
W przyszłości ma powstać nowa Droga 

Różańcowa z dwudziestoma murowanymi 
kaplicami.
Wzdłuż wzgórza, które góruje na okoli

cą, na tle uroczego lasu, zbudowane są sta
cje Drogi Krzyżowej z naturalnej wielkości 
postaciami.  Budowę  ich  zakończono 
w 2007 r.
Przybywający do Sanktuarium pielgrzy

mi, a są ich tysiące, nawiedzają kapliczkę 
objawień, czerpią wodę ze źródełka i wy
praszają  łaski  przed  cudownym  obrazem 
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, a Ona je ob
ficie rozdziela. Pełna uroku okolica sprzyja 
skupieniu i modlitwie dziękczynnej za cuda 
natury, które Pan Bóg stworzył.
Rok 2017 to dla gietrzwałdzkiego Sank

tuarium czas szczególny, ponieważ w tym 
roku przypada 140. rocznica objawień oraz 
50. rocznica koronacji cudownego obrazu 
Matki Bożej. Tegoroczne główne uroczy
stości jubileuszowe z udziałem Nuncjusza 
Apostolskiego w Polsce – ks. abpa Salvato
re Pennacchio, Episkopatu Polski  i władz 
państwowych  odbędą  się  10  września 
i z pewnością zgromadzą tysiące wiernych.

Krystyna Wawrzonkiewicz

GIETRZWAŁDZKIE DZIEJE

ZAPRASZAMY
DO

WSPÓŁPRACY
KAŻDEGO, kto chciałby brać udział 
w  przygotowaniu  "Ecclesi"  do 
wydania.
Zapraszamy osoby, które potrafią 
pisać teksty o sprawach ważnych 
dla  wiernych,  a  także  umiejące 
dokumentować wydarzenia w Parafii 
np. na fotografiach.
Potrzebujemy Państwa pomocy i o 
nią prosimy!
Chętni  mogą  zgłaszać  swoją 
gotowość współpracy do Księdza 
Proboszcza.
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w Zielonce
ul. Jagiellońska 10,  tel. 22 7810077
Pismo do użytku wewnętrznego

Cała Polska, jak co roku, 15 sierpnia 
świętowała  uroczystość  Wniebo

wzięcia  Najświętszej  Maryi  Panny.  W 
dniu  tym  Polacy  uroczyście  obchodzą 
także  cudowne 
zwycięstwo  odnie
sione  97  lat  temu 
nad  nawałą  bolsze
wicką,  nazwane 
„Cudem nad Wisłą”. Ponieważ znaczące 
wydarzenia  działy  się wówczas  na  tere
nie  powiatu  wołomińskiego,  na  naszym 
terenie  odbywa  się  szczególnie  wiele 
uroczystości  upamiętniających  te  nie
zwykłe  wydarzenia.  Już  13  sierpnia  w 
Ząbkach (w czasie wojny 1920 roku był 
tam  umiejscowiony  szpital  polowy)  od
dano  hołd  bohaterom  Bitwy  Warszaw
skiej  przez  uczestnictwo we Mszy  św.  i 
apel  poległych  przy  mogile  żołnierzy  z 
tamtej wojny na cmentarzu ząbkowskim. 
14  sierpnia  podobna  podniosła  uroczy
stość miała miejsce w Markach, gdzie w 
czasie tej bitwy stacjonował Sztab Gene
ralny. Wieczorem 15 sierpnia uroczystym 
koncertem  fortepianowym  w  kościele 
Matki Bożej Częstochowskiej w Zielon
ce zakończyliśmy uroczyste świętowanie 
zwycięstwa  Maryi  i  narodu  polskiego 
nad bolszewikami. 
Główne uroczystości obchodziliśmy na 

polach Ossowa przy krzyżu postawionym 
w miejscu, gdzie padł ksiądz Ignacy Sko
rupka,  który  posługiwał  Batalionowi 
Ochotników, głównie młodzieży. Jak co ro
ku, odmawiając różaniec w intencji Polski 
i wojowników, którzy zginęli w walce z na
jeźdźcą, procesja przeszła na teren Zielon
ki do kaplicy Matki Boskiej Zwycięskiej, 
wokół której znajdują się groby poległych 
w sierpniu 1920 roku żołnierzy, obrońców 
naszej Ojczyzny. Zebrani najpierw uczest
niczyli w odsłonięciu kolejnych popiersi z 

katastrofy smoleńskiej. W tym roku były to 
pomniki żony prezydenta – Marii Kaczyń
skiej i kpt. BOR Pawła Janeczka 
Mszy  św.  przewodniczył  ordynariusz 

warszawskopraski JE abp Henryk Hoser. 
Przybyło na nią wielu księży, przedstawi
ciele władz państwowych i samorządowych 
i kilkutysięczna grupa wiernych z powiatu 
wołomińskiego i pielgrzymów z odległych 
miast i wsi. Z Zielonki, jak zwykle, w uro
czystościach wzięła udział znaczna liczba 
wiernych.
Abp Henryk Hoser SAC w homilii po

wiedział m.in.: „Z punktu widzenia ludz
kich  kalkulacji,  Polska  dziewięćdziesiąt 
siedem lat temu nie miała żadnych szans na 
pokonanie bolszewików. Byliśmy zupełnie 
osamotnieni”  i  podkreślił  że:  „w  Bitwie 
Warszawskiej Matka Boża przyszła nam z 
pomocą”. 
W tych wiekopomnych chwilach Pola

cy przypuścili szturm do nieba. Metropoli
ta stołeczny kardynał Kakowski zwrócił się 
31  lipca  do  duchowieństwa  archidiecezji 
warszawskiej w sprawie mobilizacji  reli
gijnopatriotycznej  ludności Warszawy w 
związku ze zbliżającą się nawałą bolsze
wicką. W wielu  świątyniach  stołecznych 
od początku sierpnia odprawiane były no
wenny i adoracje, w niedzielę zaś 8 sierp
nia we wszystkich  kościołach Warszawy 
odbyła się całodzienna adoracja Najświęt
szego Sakramentu, a wieczorem procesje 
na plac Zamkowy, gdzie wystawiono reli
kwie bł.bł. Władysława z Gielniowa i An
drzeja Boboli. 7 sierpnia 1920 r. kardynał 
Kakowski zachęcał: „Nadeszła chwila, kie
dy  cały  naród,  a w  szczególności m.  st. 

Warszawy, ma zdobyć się na siłę, aby ode
przeć najeźdźców i spełnić święty wzglę
dem ojczyzny obowiązek. […] Nie trwoga, 
nie zemsta pchać nas winna, lecz płomien

ne wołanie Matki Ojczy
zny  o  pomoc  i  ratunek. 
[…] Niech serc nie warzy 
zwątpienie  i  małodusz
ność,  bo  dopóki  tętni  w 

duszy polskiej wiara w opiekę Bożą i praw
dziwy patriotyzm, nie masz takiej siły, któ
ra by nas złamać mogła”.
Uczestnicy  uroczystości  mogli  podzi

wiać rekonstrukcję Bitwy Warszawskiej na 
polach  Ossowa. W  przedstawieniu  brało 
udział wiele grup rekonstrukcyjnych z Pol
ski i zagranicy.
Sanktuarium w Ossowie stworzono po 

wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II na te
renie powiatu wołomińskiego w 1999 ro
ku. Ojciec Święty przeleciał helikopterem 
nad  miejscem  śmierci  księdza  Ignacego 
Skorupki, po powrocie z Radzymina na na
bożeństwo  przed  katedrą  św.  Floriana 
zwrócił się do biskupa ordynariusza diece
zji  warszawskopraskiej,  by  w  miejscu 
śmierci  bohaterskiego  księdza  stworzyć 
szczególne miejsce kultu. 
Tu, na tych ossowskich polach rozlana 

została krew męczennika. – powiedział.  – 
To była śmierć poniesiona w obronie wia
ry. Co  do  tego  nikt  nie ma wątpliwości. 
Proces beatyfikacyjny już się rozpoczął, a 
to tylko kwestia czasu, gdy wypowie się na 
ten  temat Watykan.  Kult  Matki  Boskiej 
Zwycięskiej zrodził się już w dniu śmierci 
księdza Ignacego Skorupki. Gdy wieść o 
jego śmierci rozeszła się wśród żołnierzy, 
stał się cud. Wojsko uwierzyło, że można 
tę wojnę, z pomocą Matki Bożej, wygrać.

 Krystyna Kot

Matka   Boża   Zwycięska




