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Po  długim  czasie  za
mknięcia w rygorze sa

nitarnym spotykamy się znowu 
na  łamach  naszej  parafialnej 
gazety. Kontekst tego spo
tkania  jest  szczególny 
i  bardzo  różnorodny. 
Pierwszym elementem te
go kontekstu jest setna rocznica 
Bitwy Warszawskiej, w czasie 
której dokonał się Cud nad Wi
słą. Kolejnym jest również setna 
rocznica urodzin Świętego Jana 
Pawła II oraz beatyfikacja Kar
dynała Stefana Wyszyńskiego, 
Prymasa Tysiąclecia, przełożo
na na bardziej bezpieczny czas 
ze względu  na  koronawirusa. 
Spotykamy się w sierpniu, mie
siącu wybuchu Powstania War
szawskiego,  wybuchu 
protestów społecznych i naro
dzin  Solidarności  i  miesiącu 
eksplozji modlitwy  z dziesiąt
ków tysięcy serc ludzi pielgrzy
mujących  na  Jasną  Górę  ze 
wszystkich zakątków Ojczyzny 
i z zagranicy. 

Druga  część  kontekstu 
to bieżące wydarzenia, w Polsce 
i na świecie, odsłaniające coraz 
wyraźniej, że mamy do czynie
nia  z  ogromnym  zmaganiem 
duchowym,  walką  o  serce 
i umysł człowieka, a w konse
kwencji o jego wolność. Profa
nacje  i  zniszczenia  świątyń, 
świętych figur, pomników, pro
mocja  medialna  oraz  instytu
cjonalna  i  prawna  ideologii 
LGBTQ, obwarowana coraz bar
dziej surowymi sankcjami wo
bec jej oponentów i krytyków. 

Naciski  na  rządy  państw,  ze 
strony  Światowej  Organizacji 
Zdrowia, aby stanowiły prawa 
umożliwiające  coraz  większy 

wpływ  wspomnianej  ideologii 
na sposób myślenia i zachowa
nia już od wieku przedszkolne
go.  Coraz  większe  prawo 
obywatelstwa  obrzydliwych, 
gorszących zachowań w prze
strzeni publicznej (na przykład 
1  sierpnia  w  Warszawie, 
czy podczas tzw. parad rów
ności). 

Zamach na podstawową 
wolność człowieka po

przez  coraz  powszechniejszą 
inwigilację  i  manipulację, 
pod pozorem udogodnień dzię
ki  najnowszym  zdobyczom 
techniki. Propagowanie cywili
zacji śmierci. Nawet w dobie ko
ronawirusa,  kiedy  wiele 
planowanych zbiegów medycz
nych zostało odwołanych, abor
cja nie może mieć przeszkód 
(na przykład we Francji), a do
stęp do niej mogą mieć niepeł
noletnie dziewczęta bez pytania 
o zgodę rodziców (na przykład 
niektóre stany w USA). Coraz 
powszechniejszy  i  łatwiejszy 
dostęp do eutanazji, jako reme
dium na problem starości, cier
pienia  i  poczucia  duchowej 
pustki. 

Chciałbym połączyć wszyst
kie te elementy kontekstu na
szego spotkania słowami Matki 

Bożej,  które  wypowiedziała 
do trójki dzieci w Fatimie 13 lip
ca 1917 roku. „Wojna zbliża się 
ku  końcowi.  Ale  jeżeli  ludzie 

nie przestaną obrażać Boga, 
to w czasie pontyfikatu Piusa 
XI rozpocznie się druga woj
na,  gorsza.  Kiedy  pewnej 

nocy ujrzycie nieznane światło, 
wiedzcie, że to jest wielki znak 
od  Boga,  że  zbliża  się  kara 
na świat za liczne jego zbrodnie, 
będzie wojna, głód, prześlado
wanie Kościoła i Ojca Świętego. 
Aby temu zapobiec, przybędę, 
aby prosić o poświęcenie Rosji 
memu  Niepokalanemu  Sercu 
i o Komunię Świętą wynagra
dzającą w pierwsze soboty. Je
żeli  moje  życzenia  zostaną 
spełnione,  Rosja  się  nawróci 
i  zapanuje  pokój,  jeżeli  nie, 
bezbożna propaganda roz
szerzy  swe  błędne  nauki 
po świecie, wywołując woj
ny i prześladowanie Kościo
ła,  dobrzy  będą  męczeni, 
a Ojciec Święty będzie mu
siał wiele wycierpieć. Różne 
narody zginą”.

Czyż te wszystkie nega
tywne zjawiska opisane 

powyżej nie są owocami bez
bożnej propagandy i jej błęd
nych  nauk?  Komuniści  od 
początku  byli wrogami  religii, 
burzyli i profanowali świątynie, 
propagowali ateizm. W miejsce 
zwalczanej religii i Kościoła po
stawili kult człowieka i partii bol
szewickiej (mauzoleum Lenina). 
Powołują organizacje ateistycz
ne np. Liga Bezbożników 
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czy  Związek  Wojujących 
Bezbożników oraz wydają prasę 
szerzącą ateizm i szydzącą z Bo
ga i religii. Zmuszają i zastrasza
ją ludzi, aby podpisywali prośby 
do władz o zburzenie świątyń. 

Wydają  również  kalen
darz,  w  którym 

w  miejsce  świąt  chrześcijań
skich wstawiają swoje obchody. 
Na przykład w Boże Narodzenie 
1924 roku w Leningradzie odby
ło się kilkanaście bluźnierczych 
pochodów  maskaradowych. 
Partia ma większe znaczenie niż 
dom rodzinny. Pawlik Morozow, 
zabity przez dziadka, za to, że 
zadenuncjował  ojca,  gdy  ten 
nie oddał całego zboża na kon
tyngent, skutkiem czego ojciec 
został  aresztowany,  został 
okrzyknięty bohaterem. Wkrót
ce ustanowiono prawo karzące 
dzieci  powyżej  12  roku  życia 
za  brak  donosicielstwa  nawet 
na rodziców. Czas komunizmu 
to  czas  masowych  mordów 
dziesiątków milionów ludzi zsy
łanych do obozów śmierci. Na 
tych obozach wzorował się Hi
tler,  budując  swoją  machinę 
śmierci. Związek Radziecki jako 
pierwszy na świecie usankcjo
nował aborcję 18 listopada 1920 
roku.  Potem  uczyni  to  Hitler 
na okupowanych przez Rzeszę 
terytoriach. W 1917 roku wpro
wadzono  prawo  zrównujące 
małżeństwa z wolnymi związ
kami, zalegalizowano rozwody 
oraz rozpoczęto seksedukację 
dorosłych i młodzieży. Powstają 
w miastach Komisariaty Wolnej 
Miłości,  gdzie  zmusza  się 
do współżycia z różnymi osoba
mi.  Kobiety,  które  odmawiały 
tego, karane były chłostą. Or
ganizuje  się  zgrupowania 
chłopców i dziewcząt, by uczyć 
je seksu grupowego. W czerwcu 
1918 roku w Petersburgu odby
wa się demonstracja nudystów 
z hasłami „Precz ze wstydem!”, 
a w grudniu odbyła się parda ge

jowska. Głoszono wtedy hasła, 
że burżuazyjna rodzina powinna 
być  zastąpiona  przez  komso
molską komunę. 

Zobaczmy teraz, jak wielkie 
znaczenie duchowe miały wy
darzenia i działalność osób, któ
re  wspominamy  w  tym  roku 
i w sierpniu. 

Zwycięska  Bitwa  War
szawska 1920 roku za

trzymała ten czerwony plugawy 
potok, aby nie zalał ówczesnej 
Europy,  która  przecież  była 
w swoisty sposób przygotowy
wana  do  jego  przyjęcia.  Była 
to obrona nie tylko suwerenno
ści  terytorialnej,  ale  bardziej 
jeszcze wiary i chrześcijańskiej 
kultury.  Podobnie  Powstanie 
Warszawskie.  Było  krzykiem 
wolnego narodu, choć skutego 
kajdanami i świadomego prze
rażających  konsekwencji  bez
bożnej ideologii. Polacy znali już 
wtedy prawdę o Katyniu. Życie 
i apostolska posługa Świętego 
Jana Pawła II oraz wkrótce bło
gosławionego Prymasa Tysiąc
lecia były również swoistą bitwą 
z błędami komunizmu, toczoną 
odważnym  słowem  prawdy, 
ofiarą cierpienia złączoną z nie
ustającą  modlitwą  zanoszoną 
do Boga przez ręce Maryi, Ja
snogórskiej  Królowej  Polski. 
Zryw solidarnościowy był rów
nież upomnieniem się o prawo 
do  swobodnego  wyznawania 
wiary w przestrzeni publicznej 
oraz o właściwe miejsce Kościo

ła w życiu społecznym. Modlitwy 
zaś pielgrzymów Jasnogórskich 
złączone z pokutnym wysiłkiem 
czyż nie są przedłużeniem mo
dlitw i pokut fatimskich dzieci? 

Dziś widzimy,  że  błędy 
bezbożnej  ideologii 

zmieniły  kolor  swoich  szat, 
ale nie stały się przez to mniej 
szkodliwe,  choć  usiłują  się 
przedstawić, jako niegroźne al
bo  nawet  jako  wymagające 
szczególnej ochrony. Nie dajmy 
się zwieść. Światło wiary bla
skiem Słowa Bożego rozświetla 
mroki grzechu i pozwala nam 
wyraźnie odróżnić dobro od zła. 
Dziś trzeba nam, idąc śladami 
naszych  przodków,  również 
podjąć walkę z błędną ideolo
gią. Słowem prawdy, czynem, 
czyli reakcją na wszelkie prze
jawy zdziczenia i deptania na
szych świętości oraz modlitwą 
i pokutą.

Korzystajmy z książek i prasy 
religijnej oraz z katolickich por
tali internetowych, aby zdoby
wać  wiedzę  potrzebną 
do  obrony  naszych  wartości 
i  do  demaskowania  trucizny 
błędnego myślenia. 

Niektóre informacje zaczerp
nąłem z książki p.t. Tajemnice 
Fatimy Grzegorza Górnego i Ja
nusza Rosikona. Polecam nato
miast lekturę artykułu Grzegorza 
Strzemeckiego o zagrożeniach 
wynikających z podpisanej przez 
Bronisława  Komorowskiego 
Konwencji Stambulskiej, która 
jest przedłużeniem w nowej od
słonie pomysłów z czasu rewo
lucji sowieckiej, przed którymi 
chciała nas ustrzec Maryja w Fa
timie. (https://www.fronda.pl/a/
tylkounasgrzegorz
strzemeckijakoszukano
sejmwsprawiekonwencji
stambulskiejtlumaczenie
tekstunapolityczne
zamowienierzadupopsl,
148090.html). 

Ks. Kazimierz Seta
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Kiedy  dzieliłam  się  swoją  re‐
fleksją  na  temat  Wielkiego 

Postu, zachęcałam do przeżycia tego 
okresu liturgicznego w sposób wyjąt‐
kowy. Nikt nie przewidział, jak bardzo 
inny będzie to czas. Ludzie przeżywali 
zamknięcie  bardzo  różnie.  Krążyło 
mnóstwo  dowcipów  przedstawiają‐
cych  sytuacje  małżeńskie,  rodzinne, 
ale  również  te  związane z wyjściem 
z  domu  lub  pozostawaniem w  nim. 
Żart to taki ludzki sposób na rozłado‐
wanie napięcia. Nie wszystkim jednak 
było do śmiechu. Nowa nieznana sytu‐
acja, wiadomości potęgujące poczucie 
zagrożenia i coraz więcej ograniczeń, 
by zapewnić bezpieczeństwo, narasta‐
jąca  świadomość,  że  coś  się  kończy 
i nigdy „już świat nie będzie taki sam” 
  zdanie  powtarzane  jak  mantra. 
Wszystko to budziło obawy i lęk przed 
nieznanym.

Chciałabym  podzielić  się  swoimi 
przemyśleniami  dotyczącymi  czasu 
pandemii, na które złożyły się zarówno 
moje własne doświadczenia, jak i roz‐
mowy odbywane z wieloma osobami. 
A może wpłynął na nie Ktoś jeszcze… 
Taką mam nadzieję. Nie zamierzam tu 
jednak poruszać tematu wirusa, WHO, 
szczepionek, zasad higieny, skali ryzy‐
ka i tym podobnych. Nie jestem osobą 
kompetentną w tej dziedzinie, a raczej 
zmęczoną nawałem  różnego  rodzaju 
informacji,  prawdziwości  których 
nie mogę być pewna. Pragnę jedynie 
zastanowić się, jaka ma być postawa 
człowieka wierzącego Bogu. Tak. Bo‐
gu, a nie tylko w Boga. Czy sytuacja 
jest rzeczywiście taka nowa? Czy tej 
podobnych nie było?

W trzecim rozdziale księgi Daniela 
znajdujemy opis wydarzeń, które mia‐
ły miejsce, gdy król Nabuchodonozor 
rozkazał poddanym oddać pokłon zło‐
temu posągowi. Wierny Izraelita tego 
nie uczyni, a karą jest śmierć w pło‐
mieniach. Tak  do  rozpalonego  pieca 
trafiają  trzej  młodzieńcy.  Zachęcam 
do przeczytania całej historii, tu przy‐
toczę jedynie fragment Pieśni Azaria‐
sza, który towarzyszył nam w liturgii 
słowa  i  tekstach  Liturgii  Godzin 
w  pierwszych  dniach  ograniczenia 
możliwości  wychodzenia  z  domów, 

które przełożyły się również na sposób 
uczestniczenia w życiu Kościoła:
„Powstawszy, Azariasz tak się modlił, 
a otwarłszy usta, mówił pośród ognia:
«Nie opuszczaj nas na zawsze – przez 
wzgląd na święte Twe imię nie zrywaj 
Twego przymierza. Nie odwracaj od nas 
swego miłosierdzia, przez wzgląd na Twe‐
go przyjaciela, Abrahama, sługę Twe‐
go, Izaaka i Twego świętego – Izraela. 
Im to przyrzekłeś rozmnożyć potom‐
stwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek 
nad brzegiem morza.
Panie, oto jesteśmy najmniejsi spośród 
wszystkich narodów. Oto jesteśmy dziś 
poniżeni na całej ziemi z powodu na‐
szych grzechów. Nie ma obecnie wład‐
cy, proroka ani wodza, ani całopalenia, 
ani ofiar, ani darów pokarmowych, ani 
kadzielnych. Nie ma gdzie ofiarować 
Tobie pierwocin i doznać Twego miło‐
sierdzia.
Niech jednak dusza strapiona i duch uni‐
żony znajdą u Ciebie upodobanie. Jak 
całopalenia z baranów i cielców, i z ty‐
sięcy tłustych owiec, tak niechaj dziś bę‐
dzie nasza ofiara przed Tobą i niech Ci 
się podoba! Ponieważ ci, co pokładają 
ufność w Tobie, nie mogą doznać wsty‐
du. Teraz zaś idziemy za Tobą z całego 
serca, odczuwamy lęk przed Tobą i szu‐
kamy Twego oblicza. Nie zawstydzaj 
nas, lecz postępuj z nami według swej 
łagodności i według wielkiego swego 
miłosierdzia. Wybaw nas przez swe cu‐
da  i  uczyń  swe  imię  sławnym,  Pa‐
nie!»” (Dn 3, 25. 3443).

Modlitwa  zaczyna  się 
słowami:

„Błogosławiony jesteś, Panie, Boże na‐
szych przodków, i pełen chwały; 
imię Twoje jest błogosławione na wieki. 
Albowiem jesteś sprawiedliwy we wszyst‐
kim, coś nam uczynił, 
a wszystkie czyny Twoje pełne prawdy, 
drogi zaś Twoje proste 
i wszystkie wyroki pełne słuszności”.

To  początek  modlitwy  wśród 
śmiertelnego  ognia. Modlitwy,  która 
z niego wybawia i sprawia, że opraw‐
ca i przyczyna nieszczęścia Ludu Bo‐
żego  wyznaje  wiarę  w  Jedynego 
Boga i staje na straży Jego kultu:
„Nabuchodonozor  powiedział  na  to: 
«Niech będzie błogosławiony Bóg Sza‐
draka, Meszaka i Abed‐Nega, który po‐
słał swego anioła, by uratował swoje 
sługi. W Nim pokładali swą ufność i prze‐
kroczyli nakaz królewski, oddając swe 
ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu 
innemu bogu poza Nim. Dlatego wyda‐

ję rozkaz, by bez względu na przynależ‐
ność narodową, rodową czy język, każdy, 
kto by wypowiedział bluźnierstwo prze‐
ciw Bogu Szadraka, Meszaka i Abed‐Ne‐
ga, został rozerwany w kawałki, a dom 
jego żeby stał się rumowiskiem. Bo nie ma 
innego Boga, który by mógł zapewnić 
ratunek, jak Ten»”.

Słowo Boże kształtuje w nas posta‐
wę pokory. Bóg jest Bogiem pełnym 
chwały. Sprawiedliwy, potężny i wier‐
ny prowadzi nas słusznymi drogami, 
nie popełnia błędów, nie myli się. My 
przeciwnie.  Odchodzimy  od  Niego 
i  zrywamy przymierze,  które  zawarł 
z nami. Przymierze pokoju i miłości. 
Wtedy  tracimy  grunt  pod  nogami. 
Świat, w którym żyjemy, zaczyna nam 
zagrażać. Uznać Wielkość Boga, wy‐
znać własną winę, by w końcu zawo‐
łać  z  ufnością  o  pomoc  i  ratunek 
do Najlepszego Ojca,  to  najprostsza 
droga ratunku z najtrudniejszych ży‐
ciowych sytuacji.

A jaka jest nasza postawa w obliczu 
zagrożenia? Jak zachowaliśmy się my 
członkowie Kościoła? To, że jesteśmy 
w Kościele, a jesteśmy w nim, nawet 
gdy zamkną budynki, to łaska Boga. 
Niczym niezasłużona przez nas dar‐
mowa  miłość  Tego,  który  pierwszy 
nas umiłował. Czy różnimy się czym‐
kolwiek od otaczającego świata i dzi‐
siejszych  „Nabuchodonozorów”. 
Czcimy Boga czy złoty posąg? Boimy 
się o nasz los, gdy nadejdzie kryzys go‐
spodarczy, czy ufamy Bogu? Jedno‐
czymy  się  z  braćmi,  czy  szukamy 
różnic?  Świat  jest  podzielony, 
a my? Czy nie dzielimy się nieustan‐
nie?  Na  tych,  co  noszą  maseczki 
lub ich nie noszą, wierzą w epidemię 
lub uważają ją za manipulację, klękają 
lub  nie,  przyjmują  komunię  do  ust 
lub na ręce, boją się wirusa albo szcze‐
pionek… Można by wyliczać w nie‐
skończoność. To jest Kościół – znak 
miłości  Boga  i  Zmartwychwstałego, 
którego tak nam niby brakowało w tę 
Wielkanoc?
Bóg jest źródłem prawdziwej miłości, 
wiary i życia
"Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, 
ponieważ miłość jest z Boga, 
a każdy, kto miłuje, 
narodził się z Boga i zna Boga. 
Kto nie miłuje, nie zna Boga, 

ZAMKNIĘCI  CZY  OTWARCI

►►
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 bo Bóg jest miłością. 
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, 
że zesłał Syna swego Jednorodzonego 
na świat, 
abyśmy życie mieli dzięki Niemu. 
W tym przejawia się miłość, 
że nie my umiłowaliśmy Boga, 
ale że On sam nas umiłował 
i posłał Syna swojego jako ofiarę prze‐
błagalną za nasze grzechy. 
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, 
to i my winniśmy się wzajemnie miłować. 
Nikt nigdy Boga nie oglądał. 
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, 
Bóg trwa w nas 
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. 
Poznajemy, że my trwamy w Nim, 
a On w nas, 
bo udzielił nam ze swego Ducha. 
My także widzieliśmy i świadczymy, 
że Ojciec  zesłał  Syna  jako Zbawiciela 
świata. 
Jeśli kto wyznaje, 
że Jezus jest Synem Bożym, 
to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. 
Myśmy poznali i uwierzyli miłości, 
jaką Bóg ma ku nam. 
Bóg jest miłością: 
kto trwa w miłości, trwa w Bogu, 
a Bóg trwa w nim. 
Przez to miłość osiąga w nas kres dosko‐
nałości, 
że mamy pełną ufność na dzień sądu, 

ponieważ tak, jak On jest [w niebie], 
i my jesteśmy na tym świecie. 
W miłości nie ma lęku, 
lecz doskonała miłość usuwa lęk, 
ponieważ lęk kojarzy się z karą. 
Ten zaś, kto się lęka, 
nie wydoskonalił się w miłości. 
My miłujemy [Boga], 
ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. 
Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a bra‐
ta swego nienawidził, jest kłamcą, 
albowiem kto nie miłuje brata swego, 
którego widzi, 
nie może miłować Boga, którego nie widzi. 
Takie zaś mamy od Niego przykazanie, 
aby ten, kto miłuje Boga, 
miłował też i brata swego" (1J4,7‐21).

Jestem  głęboko  przekonana,  że 
jeżeli  coś  zagraża  Kościołowi, 

to nasz, mój i Twój grzech. Grzech py‐
chy ludzi, których Bóg umiłował i usy‐
nowił.  Jeżeli  On  nas  kocha,  a  my 
zapominamy tak lekko o przykazaniu 
miłości drugiego człowieka, stawiając 
go po drugiej stronie jakiejś urojonej 
barykady, to nie jesteśmy Jego świad‐
kami. Spróbuj przez chwilę,  zamiast 
sądzić drugiego człowieka,  tego, kto 
nie myśli, jak ty, zobaczyć w nim swo‐
jego brata. Popatrz na swojego „prze‐
ciwnika” oczami Boga. Nie potrafimy 

tego. To może spójrz jak na ukochane 
dziecko, brata, matkę lub ojca. Może 
to właśnie ta osoba jest jak napotkany 
przez Samarytanina pobity i poturbo‐
wany przez zbójców człowiek na dro‐
dze  z  Jerozolimy  do  Jerycha.  Nie 
przechodź  obojętnie,  nie  walcz.  Po‐
chyl się nad jego ranami, lękami, któ‐
rych może  nie widać  gołym  okiem, 
a które bolą i paraliżują. Pomyśl, może 
jutro Ty lub ja będziemy leżeć sparali‐
żowani własnym strachem czy niemo‐
cą. Jezus pochyla się nad nami co dzień 
w Eucharystii i Słowie Bożym. Chcesz 
iść z Nim przez życie, też musisz się 
zatrzymać, jeśli nie, to może idziesz już 
sam przeciw Jego umiłowanym?

Dorota 
Zgódka

Jacopo Bassano, Miłosierny Samarytanin

►►

Drodzy Diecezjanie i wszyscy wierzący 
zatroskani o naszą Umiłowaną Ojczyznę!

W dniach 100. rocznicy Bitwy 1920 roku, 
pragniemy  wypełnić  testament  Sw.  Jana 
Pawła II, który wzywał nas do szczególnej tro‑
ski  o  podtrzymanie  pamięci  i  zachowanie 
wielkiego dziedzictwa Cudu nad Wisłą. Odna‑
wiając naszą Wiarę, wyrażając naszą Miłość 
do Ojczyzny zachęcam do podjęcia dzieła mo‑
dlitwy: Nowenny do Matki Bożej Łaskawej.

Program duchowy jest włączony w dzie‑
ło 37. Pieszej Praskiej Pielgrzymki Rodzin, 
która w warunkach trwającej epidemii bę‑
dzie odbywała się w bardzo wyjątkowej for‑
mie. Trasę do jasnogórskiego sanktuarium 
pokona tylko grupa księży z biskupem Mar‑
kiem,  a wszyscy  pielgrzymi  są  zaproszeni 
do duchowego pielgrzymowania i włączenia 
się w dzieło Nowenny poprzez indywidualne 
praktyki lub łącząc się ze Wspólnotą wierzą‑
cych w parafiach naszej diecezji warszawsko‑
praskiej.

W dniach 5‑14 sierpnia będą rozważane 
kolejne tajemnice wiary i przeżywane bogate 
formy modlitewne. Stosowne materiały zo‑
staną  przekazane  księżom  proboszczom 
na kapłańskiej  stronie  internetowej naszej 
diecezji, a dodatkowe treści Nowenny będą 
zamieszczane sukcesywnie na stronie inter‑
netowej  i  profilu  facebookowym  Praskiej 
Pielgrzymki.

Zapraszam wszystkich do włączenia się 
w  dzieło modlitwy,  a  księży  proboszczów 
proszę  o  umożliwienie  wiernym  każdego 
dnia: uczestnictwa we Mszy Swiętej z przy‑
wołaną  intencją za Ojczyznę, adoracji Naj‑
świętszego Sakramentu, wspólnej modlitwy 
różańcowej  (przynajmniej  z  rozważaniem 
jednej części Różańca Swiętego) i innych form 
modlitewnych. Wyjątkowym znakiem łącz‑
ności w duchowej trosce o intencje zawierza‑
ne podczas Nowenny i w ramach Praskiej 
Pielgrzymki mogą stać się wieczorne Msze 
Swięte, po zakończeniu których odbędzie się 
adoracja Najświętszego Sakramentu, modli‑

twa różańcowa, a zwieńczeniem czasu mo‑
dlitwy będzie Apel Jasnogórski.

Potwierdzeniem naszej wspólnej  troski 
o ob ite owoce dzieła Nowenny do Matki Bo‑
żej  Łaskawej  będą  kościoły  nowennowe, 
w których przez cały dzień będą podejmowa‑
ne indywidualne i wspólnotowe dzieła mo‑
dlitewne.  Na  zakończenie  dnia,  podczas 
wieczornej Mszy Swiętej i Apelu Jasnogór‑
skiego  będą  powierzane  Bogu  intencje 
pod przewodnictwem biskupa. O duchowe 
zaangażowanie w kościołach nowennowych 
szczególnie  proszę  wszystkich  pątników, 
którzy staną się przewodnikami wspólnot w 
tych wyjątkowych doświadczeniach wiary w 
naszej diecezji. [...]

Modlitwy apelowe w dniu 14 sierpnia bę‑
dą włączone w uroczystości przy Krzyżu ks. 
Ignacego Skorupki na polach Ossowa. Proszę, 
aby zwieńczeniem naszych duchowych sta‑
rań w naszych parafiach była całonocna ado‑
racja Najświętszego Sakramentu z 14 na 15 
sierpnia. Niech wstawiennictwo Matki Bożej 
wyjedna nam obfitość Łask i doprowadzi do 
Zwycięstwa tajemnic Boga w naszej Ojczyź‑
nie.

Na  owocne  przeżywanie  tego  czasu  z 
serca błogosławię.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko‑Praski

https://diecezja.waw.pl/7081

NOWENNA D0 MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ W INTENCJI OJCZYZNY W 100‐LECIE 
CUDU NAD WISŁĄ W DZIELE DUCHOWEGO PIELGRZYMOWANIA NA JASNĄ GÓRĘ

Matka Boska Zwycięska - tryptyk w 
ołtarzu konkatedry warszawsko-
praskiej; światyni wzniesionej jako 
wotum po zwycięstwie 1920 roku
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Soli Deo (Samemu Bogu) 
12 maja 1946 r. ks. Stefan Wyszyński, 

kapłan Diecezji Włocławskiej, miano‐
wany przez Ojca św. Piusa XII biskupem 
– ordynariuszem lubelskim, otrzymał sa‐
krę biskupią na Jasnej Górze. Zgodnie 
z wielowiekową tradycją, wraz z sakrą 
biskupią ks. Stefan Wyszyński przyjął 
herb, w którego górnej części znalazł się 
wizerunek Matki Bożej  Jasnogórskiej, 
z tarczy wyrastał podwójny krzyż. Dewi‐
zą było hasło „Soli Deo”. Ks. bp Stefan 
Wyszyński traktował je jako program bi‐
skupiego, a później prymasowskiego po‐
słannictwa: „Pragnąłem, aby wszystko 
było naprawdę Soli Deo. (…) Nie do sie‐
bie was prowadzę, tylko do Boga w Trój‐
cy Świętej Jedynego.” Dwa lata później, 
po śmierci kardynała Augusta Hlonda, 
został  przeniesiony  na  stolicę  pryma‐
sowską  w  Gnieźnie  i  metropolitarną 
w Warszawie, łącząc obie te stolice bi‐
skupie unią personalną.

Jeśli  nieprzyjaciel  zwalcza  Ko‐
ściół,  to  widocznie  służy  mu 
to do walki z narodem. (Kard. Stefan 
Wyszyński) 
W obronie wiary i praw Kościoła
Ks. Prymas stawał się więc nie tylko 

zwierzchnikiem  polskiego  Kościoła 
w dramatycznie trudnym okresie komu‐
nizmu, ale  też  faktycznym przywódcą 
duchowym Narodu ciemiężonego przez 
reżim komunistyczny. Od 1949 r. władze 
rozpoczęły represyjny kurs w zwalcza‐
niu Kościoła katolickiego, dążąc do po‐
laryzacji  duchowieństwa  i  erozji 
wspólnoty Episkopatu, czego przejawem 
było m.in. zorganizowanie na Politech‐
nice Warszawskiej zjazdu 1200 „księży 
patriotów”, tych „postępowych”, popie‐
ranych przez władzę, gdzie wygłoszono 
wiele przemówień napastliwych wobec 
biskupów. 14 kwietnia 1950 r. zostało za‐
warte  Porozumienie  między  Rządem 
a Episkopatem Polski, które miało regu‐
lować funkcjonowanie Kościoła w Pol‐
sce Ludowej. Intencją strony kościelnej 
było zabezpieczenie minimum swobody 
duszpasterskiej,  zaś  rządowi  zależało 
na zapewnieniu sobie poparcia Kościoła 

dla wprowadzanych w Polsce przemian 
(względy taktyczne), o czym świadczy 
wprost wiele postanowień tego aktu, np: 
„Episkopat wezwie duchowieństwo…, 
episkopat będzie potępiał…,” lub „Epi‐
skopat będzie zwalczał zbrodniczą dzia‐
łalność  band  podziemia”.  Oczywiście 
Porozumienie  nie  spowodowało  po‐
wstrzymania dalszych represji wobec Ko‐
ścioła;  wręcz  przeciwnie  –  zgodnie 
z polityką Urzędu do Spraw Wyznań, sta‐
ło się „orężem w walce z Kościołem.” 
Niekwestionowanym aktem walki z Na‐
rodem była zbrodnicza ustawa sejmowa 
z 27 kwietnia 1956 r. zezwalająca na abor‐
cję  zabijanie dzieci poczętych.

„Polonia fara da se” (Polska da 
sobie radę sama)
 W progach Watykanu
W 1951 r. Ksiądz Prymas mógł po raz 

pierwszy wyjechać ad limina Apostolo‐
rum do Rzymu. Zabrał ze sobą jako sym‐
bole:  woreczek  ziemi  polskiej 
przesiąkniętej krwią dzieci z Powstania 
Warszawskiego, więzienny  różaniec  – 
otrzymany w darze od uwolnionych ofiar 
politycznego terroru i ryngraf Matki Bo‐
skiej Częstochowskiej. Podczas audien‐
cji  u  Piusa  XII  9  kwietnia  1951  r., 
w odpowiedzi na przedstawioną aktual‐
ną sytuację w Polsce, usłyszał od Papie‐
ża prorocze słowa: „Polonia fara da se”. 
Był to wyraz całkowitego zaufania Pa‐
pieża  Prymasowi,  zaufania  przyjętego 
zapewne jako wielkie zobowiązanie. Na 
konsystorzu pod koniec 1952  r.  został 
mianowany kardynałem, jednak władze 
państwowe nie wyraziły zgody na wy‐
jazd do Rzymu z tej okazji. Czy Polska 
dała sobie radę, czy dałaby sobie radę 

bez Prymasa Tysiąclecia?
Non  possumus!  Gdy 

władze  komunistycznej 
Polski nasiliły ataki na Ko‐
ściół katolicki, biskupi pol‐
scy  na  historycznej 
Konferencji 8 maja 1953 r. 
ustalili  tekst  memoriału 
do Rządu, przekonując, że: 
Rzeczy  Bożych  na  ołta‐
rzach cesarza składać nam 

nie wolno; memoriał zakończono słyn‐
nym na cały świat: „Non possumus!”. 
Było to spełnienie przekonania Prymasa 
o tym, że: Każdy, kto milknie wobec nie‐
przyjaciół sprawy, rozzuchwala ich. Jed‐
ną  z  szczególnych  odpowiedzi  władz 
było aresztowanie ks. Prymasa 25 wrze‐
śnia 1953 r. A On  swoje trzyletnie od‐
osobnienie znosił mężnie i pracowicie; 
w Komańczy powstał program przygo‐
towania Narodu do obchodów Tysiącle‐
cia  Chrztu,  16  maja  1956  r.  Prymas 
zredagował tekst „Jasnogórskich Ślubów 
Narodu”,  a  później  program Wielkiej 
Nowenny Tysiąclecia, którego realizację 
wraz  z  Sacrum  Poloniae  Millennium 
podjął – wśród Polaków w Kraju i za gra‐
nicą – niemal natychmiast po uwolnieniu 
w październiku 1956 r.

„…masz się okazać nieustraszo‐
nym aż do przelania krwi, nie wyłą‐
czając nawet śmierci…” 
 W przedsoborowej atmosferze…
W maju 1957 r., dopiero po sześciu la‐

tach od ostatniego wyjazdu, ks. Prymas 
udał  się  do  Rzymu.  Został  ponownie 
przyjęty przez Piusa XII, który dopiero 
teraz mógł Mu – zgodnie z tradycją – na‐
łożyć insygnia kardynalskie, wypowia‐
dając  znamienne  słowa  ceremoniału: 
(…)  dla  wywyższenia  Stolicy  świętej, 
dla pokoju i ładu wśród ludów chrześci‐
jańskich, dla wzrostu i zachowania Ko‐
ścioła  rzymskiego  masz  się  okazać 
nieustraszonym  aż  do  przelania  krwi, 
nie wyłączając nawet śmierci… (List pa‐
sterski, 19 czerwca 1957 r.) Ostatnie sło‐
wa  zacytowanego  fragmentu  formuły 
ceremoniału słusznie odbierano jako po‐
twierdzenie faktów dokonanych, 

W  oczekiwaniu  na  beatyfikację...

Ksiądz Prymas Wyszyński ‐ w darze „innym 
częściom i całemu Kościołowi, tak aby całość 
i poszczególne części doznawały wzrostu”

►►
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bowiem niemal wszyscy biskupi, 
stanowiący  ówczesny  Episkopat 

polski, to ocalałe ofiary obozów koncen‐
tracyjnych lub więzień. Biskupi wracali 
z Rzymu z pobłogosławionym przez Oj‐
ca św. obrazem Jasnogórskiej Pani, która 
– w ramach przygotowań Narodu na Ty‐
siąclecie Chrześcijaństwa Polski – miała 
rozpocząć  swoje  nawiedzanie  polskich 
świątyń, ingres Matki w codzienność Po‐
laków. Warto podkreślić, że przyjazdowi 
Prymasa do Rzymu towarzyszył ogrom‐
ny entuzjazm, świadczący o uznaniu już 
wówczas  Jego  autorytetu  w  Kościele 
i świecie współczesnym.

Częstochowa,  Częstochowa, 
sprawcie,  aby  wiele  modlono  się 
za nami przed Waszą Matką Bożą  
to prośba Jana XXIII skierowana do księ‐
dza Prymasa podczas hołdu kardynałów 
składanego w grudniu 1958 r. nowo obra‐
nemu Papieżowi. Jan XXIII od początku 
swego pontyfikatu okazywał szczególne 
serdeczne  zainteresowanie  Kościołem 
w Polsce, w tym  zbliżającym się Sacrum 
Poloniae Millennium, głównie na gruncie 
czci i ufności, jaką darzył Matkę Bożą Ja‐
snogórską. W lutym 1962 r. podczas wi‐
zyty  prymasa  Stefana  Wyszyńskiego 
w Rzymie, na posiedzeniu Centralnej Ko‐
misji przygotowawczej do Soboru, Papież 
wyrażał radość „z obecności między na‐
mi Ukochanego Naszego Syna, Stefana 
Wyszyńskiego”,  przywożącego  „nam 
jakże macierzyński uśmiech Matki Bo‐
skiej  Częstochowskiej”.  (za  Radio Vat.) 
W  dniu  8  października  1962  r.  Papież, 
przyjmując pierwszą grupę polskich Ojców 
rozpoczynającego się Soboru, w tonie oso‐
bistych  i  bardzo  serdecznych  wynurzeń 
mówił o „szlachetnych poczynaniach” na‐
szego „bohaterskiego Narodu”, o „często 
nieszczęśliwych, ale zawsze idealnych” lo‐
sach Polski; z pasterską troską wspomniał 
o „Ziemiach Zachodnich, po wiekach od‐
zyskanych”. Warto podkreślić, że sprawy 
Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Pół‐
nocnych były stale obecne w relacjach 
kardynała S. Wyszyńskiego z kolejnymi 
papieżami:  Piusem  XII,  Janem  XXIII 
i Pawłem VI. Przedkładał je też – cierpli‐
wie i stanowczo  w Sekretariacie Stanu 
wobec  przedstawicieli  Episkopatu  nie‐
mieckiego, świadomy trudności wynika‐
jących  z  zaszłości  historycznych 
i uwarunkowań na płaszczyźnie prawa 
międzynarodowego. 

Z miłości do Kościoła powszechnego 
Ksiądz Prymas miał świadomość, że 

istotę  Kościoła  powszechnego  stano‐
wi, m. in., wielość Kościołów partykular‐

nych w jednym powszechnym Kościele 
Chrystusa wraz z bogactwem ich histo‐
rycznych doświadczeń, właściwości kul‐
turalnych,  „oczyszczonych  działaniem 
Ewangelii i umocnionych Łaską”, które 
„stały się – i wciąż się stają – darem dla in‐
nych w uniwersalnej wspólnocie Kościo‐
ła.”  Wyjątkowość  polskiego  Kościoła 
w owym czasie wynikała z przesłanek hi‐
storycznych, w tym z roli Polski w wyda‐
rzeniach II wojny światowej, dotkliwych 
strat w niej poniesionych, z tysiącletniej 
przynależności do Kościoła katolickiego 

oraz ze współczesnej sytuacji ustrojowej 
w Polsce, stawiającej Kościół w sytuacji 
wielorakiej próby istnienia i posłannictwa.

Udział polskich biskupów w pracach 
Soboru był znaczący, zarówno ilościowo 
jak i przede wszystkim jakościowo. Po‐
czynając od 1962 r. uczestniczyło w se‐
sjach  od  24  do  43  biskupów  z  Polski 
i jeszcze 2 przedstawicieli zakonów. Pry‐
mas Polski uczestniczył we wszystkich 
sesjach; najpierw jako członek Centralnej 
Komisji Przygotowawczej, był członkiem 
Sekretariatu do Spraw Nadzwyczajnych, 
a od II sesji został powołany przez Pawła 
VI  do  dwunastoosobowego  Prezydium 
Soboru. W sumie miał 10 przedmioto‐
wych wystąpień w ramach sesji soboro‐
wych.  Tematami  tych  wystąpień  były: 
różne  aspekty Kościoła    5  wystąpień, 
w tym m.in. jedność Kościoła, Kościół we 
współczesnym świecie, a także: wolność 
religijna, liturgia święta, środki społecz‐
nego przekazu myśli, Konferencja Bisku‐
pów, dyscyplina pokutna w Kościele.

Ponadto 4 listopada 1963 r. Ks. Prymas 
wygłosił (poza sesjami) obszerny referat 
na temat seminariów duchownych.

Jak zapewniał kard. Karol Wojtyła (Ze‐
szyty Naukowe KUL XV 1971/3) wystąpie‐
nia  ks.  Prymasa  były  przyjmowane 
z wielką uwagą. Ujawniały one nie tylko 
bogactwo osobowości mężnego Pryma‐

sa,  jego  bezkompromisowe  oddanie 
Ewangelii, ale też mądrość pasterza Ko‐
ścioła kształtowaną w zmaganiach z pro‐
gramowo ateistycznymi ograniczeniami 
narzuconymi Kościołowi w Polsce. Do‐
kumenty  Soboru  Watykańskiego  II, 
zwłaszcza Konstytucja Lumen Gentium, 
ujawniają, jak wiele myśli Prymasa Pol‐
ski znalazło się w samej substancji dok‐
trynalnej  tych  tekstów.  Z  oczywistych 
względów  skupiał  uwagę  na  Kościele 
Chrystusowym, którego istotę i misję wy‐
znaczył  Pan  w  słowach  skierowanych 

do uczniów: Idźcie 
i  nauczajcie 
wszystkie  narody 
i  chrzcijcie  je 
w Imię Ojca i Syna 
i Ducha Świętego. 
Z  troską  pasterza 
odpowiedzialnego 
za wiarę Ludu Bo‐
żego  starał  się 
wskazać  sposoby 
ratowania Kościo‐
ła  pozbawionego 
praw.  Przekony‐
wał, że w sytuacji 
ograniczoności ze‐
wnętrznych  zna‐
ków  ziemskiego 

Kościoła, spowodowanej wszechwładzą 
państwa  cywilnego,  należy wzmacniać 
jedność  między  członkami  Kościoła 
Chrystusowego (relacje: episkopat, kapła‐
ni, Lud Boży), a także wspomagać Lud 
Boży w rozumieniu nadnaturalnego wy‐
miaru  Kościoła  –  Mistycznego  Ciała 
Chrystusa,  wzmacniać  ducha Kościoła 
ożywiającego i uświęcającego, dającego 
życie i świętość, Kościoła, który broni na‐
turalnych praw ludzi, a zwłaszcza nadna‐
turalnego porządku świata – moralnego 
i społecznego. W innych wypowiedziach 
kard. Stefan Wyszyński wskazywał na ro‐
lę społecznych środków przekazu, w tym 
radiostacji watykańskiej w przekazywa‐
niu Ewangelii. Dużo uwagi poświęcił or‐
ganizacji  i  sposobom działania  takiego 
gremium jak konferencja episkopatu oraz 
pasterskim zadaniom biskupów w Ko‐
ściele. Prymas dzielił się szczególną kom‐
petencją  profesora  katolickiej  nauki 
społecznej, której rdzeń stanowi nieprzemi‐
jająca wartość zasad etycznych mających 
kardynalne znaczenie dla rozumienia poję‐
cia wolności – „najsłuszniejszego i najpo‐
tężniejszego prawa,  jakim jest wolność”, 
a także pojęcia prawa i państwa oraz ich sto‐
sowania w zróżnicowanych formach ustro‐
jowych  współczesnego  świata.  Ważne 
dla Biskupów soborowych było to, że w pa‐
sterskiej służbie polskiego Prymasa znaj‐

►►
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dowali  potwierdzenie  słuszności wielu 
z głoszonych przez Niego poglądów.
W darze „innym częściom i całe‐

mu Kościołowi (…) 

 Wielka Nowenna i Vaticanum II
Jednym z tytułów kard. S. Wyszyń‐

skiego jest  Prymas Tysiąclecia Chrztu 
Polski. W 1957 r. Wielką Nowenną roz‐
począł się dziewięcioletni okres ducho‐
wego  przygotowania  do  Millennium, 
o  którym  Prymas  informował  Stolicę 
Apostolską. Przygotowaniom błogosła‐
wili zarówno Pius XII jak również Jan 
XXIII. Należy podkreślić, że istniała ści‐
sła korelacja pracy duszpasterskiej w Pol‐
sce  z  pracami  Soboru.  Ks.  Prymas 
uznawał Sobór za sprawę całego Ludu 
Bożego,  toteż poszczególne wspólnoty 
Kościoła w Polsce – diecezje, parafie, za‐
kony – zostały zaproszone do wspierania 
tego  wielkiego  dzieła  Kościoła  po‐
wszechnego modlitwą i czynami dobra. 
Poczynając od 1962 r., w ramach Wiel‐
kiej Nowenny, której założenie stanowi‐
ła odnowa moralna i pogłębienie życia 
religijnego wiernych, realizowano czte‐
roletni program duszpasterski na  rzecz 
Soboru. Były to kolejno: czuwanie sobo‐
rowe, soborowy czyn dobroci, zwycię‐
stwo  nad  sobą  na  rzecz  Soboru  oraz 
oddanie w macierzyńską niewolę Maryi 
za wolność Kościoła. Był to jeden z waż‐
nych darów, jakie Kościół w Polsce jako 
część chrześcijańskiej wspólnoty składał 
„innym częściom i całemu Kościołowi”. 
Podczas obrad Soboru Episkopat polski 
złożył Ojcu Świętemu Pawłowi VI me‐
moriał, w którym prosił o wprowadzenie 
do nauczania soborowego – dla uwydat‐
nienia relacji pomiędzy Bogarodzicą i Mi‐
stycznym  Ciałem  Chrystusa  –  pojęcia 
„Matka Kościoła”. Chodziło, rzecz jasna, 

nie tylko o tytuł, ale o wypro‐
wadzenie  praktycznych 
i  duszpasterskich  konse‐
kwencji tego tytułu, tj. o po‐
święcenie Kościoła i świata 
macierzyńskiej opiece Boga‐
rodzicy. Tę  prośbę  wsparły 
episkopaty Brazylii i Belgii. 
Chodziło o to, aby biskupi so‐
borowi  z  Ojcem  Świętym 
oddali Kościół Błogosławio‐
nej Maryi Dziewicy, następ‐
nie  by  tego  rodzaju  akt 

konsekracyjny  został  powtórzony  we 
wszystkich diecezjach świata, a w końcu 
w każdej parafii. Owa inicjatywa Ks. Pry‐
masa wypływała z sedna Jego wiary i pa‐
sterskiego posłannictwa, wiary tożsamej 
z  pobożnością  Jego  rodaków w Kraju 
i za granicą. Dlatego zapragnął ten szcze‐
gólny owoc doświadczeń Kościoła w Pol‐
sce  przekazać  całemu  Kościołowi 
powszechnemu.  I  stało  się:  21  listopada 
1964  r.,  w  dniu  uchwalenia Konstytucji 
o Kościele Lumen Gentium, papież Paweł 
VI ogłosił Matkę Chrystusa – Matką Ko‐
ścioła, a wieczorem z wszystkimi Ojcami 
Soboru w bazylice S. Maria Maggiore już 
wielbiono Maryję Matkę Kościoła. I tak So‐
bór Watykański II kończył się w atmosfe‐
rze polskiego święta. W Polsce wezwanie 
„Matko Kościoła” zostało wprowadzone 
od razu do „Litanii loretańskiej”, zaś usta‐
nowienie święta Matki Kościoła w całym 
Kościele trwały…

Kardynał S. Wyszyński wraz z polski‐
mi Ojcami Soboru każdego roku obdaro‐
wywali Ojca Świętego – najpierw Jana 
XXIII, a potem Pawła VI – a następnie 
wszystkich zgromadzonych w Rzymie 
Biskupów – Ojców Vaticanum II skrom‐
nymi, ale bardzo wymownymi podarun‐
kami.  Tak  np.  jesienią  1963  r.  dar 
stanowiły hostie mszalne, do których do‐
łączono komentarz wyjaśniający, że są 
to hostie do odprawiania Mszy św., wy‐
konane w Sanktuarium Częstochowskim, 
z pszenicy zebranej na polskich polach 
użyźnionych krwią męczenników, wysła‐
ne przez pokorny lud polski w darze Bi‐
skupom  Świata,  by  zechcieli  spełnić 
Boską  Ofiarę  za  zwycięstwo  wiary. 
W czasie ostatniej sesji 1965 r. wszystkie 
episkopaty świata otrzymały listy mile‐
nijne,  z  prośbą  Prymasa  „o  przyjęcie 
wiernej kopii cudownego obrazu Matki 

Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, 
pod której patronatem odbywała się dzie‐
więcioletnia Nowenna przygotowująca 
do Sacrum Poloniae Millennium i cztero‐
letnie modlitwy za Sobór Watykański II”. 
I tak 3. maja 1966 r. kardynał S. Wyszyń‐
ski na Jasnej Górze dokonał Milenijnego 
Aktu oddania Polski w macierzyńską nie‐
wolę miłości za wolność Kościoła w Pol‐
sce  i  świecie  współczesnym  „(…) 
aby całość i poszczególne części dozna‐
wały wzrostu”.

Dzięki  takim  działaniom  Kościół 
w Polsce zadomowił się na nowo w świa‐
domości Kościoła powszechnego i rów‐
nocześnie sam zyskał na nowo poczucie 
więzi z całą chrześcijańską wspólnotą  
Universitas. Niestety, w uroczystościach 
milenijnych nie mogli uczestniczyć ser‐
decznie  oczekiwani  goście  –  Ojciec 
Święty i przedstawiciele światowego epi‐
skopatu. 

Ks. kard. Stefan Wyszyński uczył: Aby 
zrozumieć  sens własnego  życia,  trzeba 
wspiąć się wysoko, aż do myśli Bożej. 
Przemawiając do młodzieży w Gnieźnie, 
na Wzgórzu Lecha, 1966 r. przekonywał: 
(…) Wy jesteście z pokolenia orłów. (…) 
W ramionach Jasnogórskiej Pani, Waszej 
Najlepszej Matki i Królowej Polski, szy‐
bujcie wysoko ku przyszłości Ojczyzny 
i Kościoła. 

On sam, swoim ofiarnym życiem, bez‐
kompromisową,  heroiczną  służbą Ko‐
ściołowi i Ojczyźnie, dowiódł, że: orły 
to wolne ptaki, bo szybują wysoko (…).

Jan  Paweł  II  16  czerwca  1983  r. 
w Warszawie  ze wzruszeniem  składał 
hołd Wielkiemu Prymasowi: „Był Czło‐
wiekiem wolnym – uczył nas swoich ro‐
daków  prawdziwej  wolności.  Był 
niestrudzonym  rzecznikiem  godności 
każdego człowieka oraz dobrego imienia 
Polski pośród narodów Europy i świata”.

Błogosławiony Księże Prymasie, je‐
steś źródłem dumy z mojej Ojczyzny!

Krystyna Wojda

Redaguje: ks. Kazimierz Seta
Współpraca: Krystyna Kot 
                       Krystyna Wojda
Skład i łamanie: Krystyna Kot
                             logostrefa24.pl
Parafia  Matki  Bożej  Częstochowskiej 
w Zielonce, ul. Jagiellońska 10,   
tel. 22 7810077

Pismo do użytku wewnętrznego
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Zgromadzenie Sióstr Dominikanek 
Misjonarek Jezusa i Maryi zostało zało‐
żone przez o. Jacka Woronieckiego O.P. 
w 1932 r. za pontyfikatu „Papieża Misji” 
 Piusa XI, w archidiecezji warszawskiej, 
gdy jej arcypasterzem był ks. kard. Alek‐
sander Kakowski (†1938).

Celem zgromadzenia jest działalność 
misyjna i ekumeniczna podejmowana 
tam, gdzie Ewangelia nie jest jeszcze zna‐
na lub gdzie została całkowicie lub czę‐
ściowo zagubiona.

ZAŁOŻYCIEL
I   WSPÓŁZAŁOŻYCIELKI   (cd.)

Trzecia  postać  zaliczana  do  grona 
współzałożycielek to m. Imelda (Zofia) 
Błeszyńska. Zdolna, inteligentna, uzy‐
skała doktorat z chemii na uniwersytecie 
we Fryburgu Szwajcarskim. Ogromnie 
towarzyska,  o  dość  wolnomyślnych 
w  młodości  poglądach  religijnych 
w kontakcie z paryską wspólnotą III za‐
konu  dominikańskiego,  jak  również 
pod szczególnym działaniem łaski, któ‐
rej doznała w sanktuarium Matki Bożej 
w Pompei, przeżyła tam swe pierwsze 
nawrócenie.  Znajomość  nawiązana 
po powrocie do Polski z Janiną Wielo‐
wieyską, z o. Jackiem, z akademickim 
ruchem misyjnym pozyskuje ją całkiem 
dla dzieła misyjnego, a następnie dla za‐
wiązującego się Zgromadzenia. Obda‐
rzona pogodnym usposobieniem, wielką 
zdolnością kontaktowania się z ludźmi, 
będzie często występować w roli „tkanki 
łącznej” – jak często określała – zarówno 
w  codziennym  życiu  wspólnoty, 
jak i w ważnych, decydujących dla niej 
momentach. Odważna, gorąca patriotka, 
zdecydowana w swych poglądach, a za‐
razem bardzo przeżywająca wydarzenia 
małe czy duże i gorąco na nie reagująca. 
Odegra poważną rolę w latach wojen‐
nych. Angażuje się całą duszą w obo‐
wiązki i zlecone sobie zadania. Z biegiem 
lat coraz ściślej związana wewnętrznie 
z Matką Najświętszą i ruchem Maryj‐

nym w Polsce, nie rozstaje się z różań‐
cem, który stanowi jej oręż do ostatniej 
chwili życia.

Do pierwszych członkiń zgromadze‐
nia należały dwie rodzone siostry, s. Mał‐
gorzata  i  s.  Franciszka  Zarzyckie. 
W siostrze Małgorzacie miało zgroma‐
dzenie uosobienie miłosierdzia, dla ofiar‐
ności,  z  jaką  spieszyła,  by  pomóc 
bliźniemu, w kaplicy zaś była wzorem, 
jak otaczać Więźnia Miłości należnym 
szacunkiem, jak pełnić przed nim straż 
uwielbienia i wynagrodzenia. S. Fran‐
ciszka – z przydomkiem „Ciszek” –  po‐
została  w  zgromadzeniu  w  roli 
agregowanej, cicha, pracowita, ofiarna, 
usuwająca się w cień. Ręce i nogi zgro‐
madzenia to niewyczerpane w swej hero‐
icznie wprost  ofiarnej pracy s. Agnieszka 
Kołton i s. Hiacynta Zmarzer. Wkrótce 
też wstąpiła s. Magdalena Ciechanow‐
ska (późniejsza generalna zgromadze‐
nia) doświadczona bolesnym gośćcem 
stawowym, który w latach wojennych 
unieruchomił ją na wózku. Obok wielu 
zdolności praktycznych, które wykazy‐
wała jako prokuratorka domowa, cecho‐
wało  ją  ogromne  umiłowanie  życia 
wewnętrznego,  wielka  pojemność 
na sprawy duchowe, pragnienie wzoro‐
wego zorganizowania życia zakonnego, 
jako środka do pełnego, konsekwentne‐
go daru z siebie Bogu.

Siostry  realizowały  swe powołanie 
w kilku kierunkach:
• jako katechetki w szkołach państwo‐
wych (były zapewne pierwszymi, które 
weszły do nich w habicie zakonnym);
• służyły najuboższej ludności Warsza‐
wy, zwłaszcza mieszkającej w barakach 
na Annopolu;
• kilka z nich za zezwoleniem Minister‐
stwa  Sprawiedliwości  miało  wstęp 
do więzienia  na  Pawiaku  –  najpierw 
na oddział nieletnich przestępców, póź‐
niej i na oddział kobiecy; oprócz rozmów 
indywidualnych przeprowadzały kate‐
chizację, przygotowanie do sakramen‐

tów  świętych,  urządzały  „gwiazdkę” 
czy „święcone” dla więźniów. 

Wojna  udaremniła  kontynuowanie 
tak owocnego apostolstwa.

Przyszłość swą widziało zgromadze‐
nie w budowie Misyjnego Instytutu Kre‐
sowego  (MIK).  Miał  on  służyć 
wychowaniu młodych kadr do pracy mi‐
syjnej. Budynek ten u wylotu Al. Niepod‐
ległości  (ul.  Promienistych)  został 
w 1944 r. doszczętnie zniszczony, a plac 
zabrany  przez miasto.  Planowany  też 
wyjazd na misje do Chin – do pomocy 
o.o. dominikanom  udaremnił wybuch 
II wojny światowej. 

DZIEJE ZGROMADZENIA 
W  LATACH OKUPACJI

Stan  personalny  –  Lata  okupacji 
nie sprzyjały rozwojowi zgromadzenia. 
Z liczby 8 sióstr, które w tym okresie prze‐
winęły się przez zgromadzenie (jako po‐
stulantki, nowicjuszki, a nawet profeski 
czasowe) jedna tylko w nim pozostała. 
Niektóre opuściły je ze względów ro‐
dzinnych, inne okazały daleko idący brak 
równowagi psychicznej – może na sku‐
tek niepewności życia w okresie zawie‐
ruchy wojennej.
Domy zakonne – W chwili wybuchu 

wojny w 1939 r. zgromadzenie posiada‐
ło jeden tylko Dom w Zielonce k. War‐
szawy, który mieścił się w parterowym 
domku z oficyną przy ul. Sienkiewicza 
27 (dziś 49) oraz odrębny domek w obrę‐
bie ogrodu – kapelanię.

W 1941 r. w listopadzie zgromadzenie 
otwarło dla celów apostolskich placów‐
kę  w  Warszawie  w  trzypokojowym 
mieszkaniu prywatnym przy ul. Tamka 
42 z kaplicą pod wezwaniem Serca Jezu‐
sa Eucharystycznego, którą  zamieniło 
po  roku  na  obszerniejsze  metrażowo 
mieszkanie (4 pokoje z kuchnią) przy 
ul. Królewskiej 7 (zostało ono spalone 
w 1944 r.). Tam też siostry przeżyły Po‐
wstanie. 

(Ciąg dalszy nastąpi....)

Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską (1939‐1945) 
Dominikanki Misjonarki Jezusa i Maryi 

Przedstawiamy naszym Czytelnikom kolejny fragment z maszynopisu opracowanego przez s. Teresę Kępińską 
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Dlaczego jestem dumna z mojej Ojczyzny? (cz. VIII)
 „…abyśmy murem piersi własnych zasłonili świat 

przed grożącym mu niebezpieczeństwem.
Ojcze Święty, błogosław Polskę. Amen”

Armia  gen.  Tuchaczewskiego 
przez cały lipiec 1920 r. parła ku War‐
szawie: 29 lipca zajęła Łomżę i Bielsk 
Podlaski, a w dniach 12 sierpnia pa‐
dła  twierdza  Brześć,  więc  droga 
do Stolicy stała otworem. Tymczasem 
„najgorliwsi wyzwoliciele”:  J. Mar‐
chlewski, F. Dzierżyński, F. Kon, E. 
Próchniak w Białymstoku już radzili 
nad budowaniem zrębów Polskiej Re‐
publiki Sowieckiej, wespół z „walecz‐
ną Armią Czerwoną”  sojusznikiem 
„w walce proletariatu polskiego z pań‐
skim  i  burżuazyjnym  ciemiężcą”, 
by „zatknąć Czerwony Sztandar rewo‐
lucji nad najbliższą Rosji twierdzą im‐
perializmu  i  reakcji.”  (Marchlewski 
do Lenina). Tuchaczewski 8 sierpnia 
wydał rozkaz zdobycia Warszawy; 12 
sierpnia zdobył Wyszków, zaś 13. bo‐
jem o Radzymin zaczęła się decydują‐
ca  bitwa  o Warszawę. A  Polska…? 
W odpowiedzi na odezwę Marszał‐
ka J. Piłsudskiego „Ojczyzna w po‐
trzebie” Polacy zgłosili powszechny 
akces do armii. Skutkiem różnora‐
kich działań mobilizacyjnych stan li‐
czebny  armii  na  początku  lipca 
wynosił przeszło milion żołnierzy – 
w kraju liczącym zaledwie 15 milio‐

nów obywateli. Ogromnym wspar‐
ciem  dla  armii  była  służba 
Obywatelskiego Komitetu Obrony 
Państwa; społeczni opiekunowie do‐
wozili na front żywność, ubranie, le‐
karstwa…, rozmaite dary ofiarnych 
obywateli.  Owa  ofiarność  społe‐
czeństwa najwyraźniej objawiła się 
poprzez działalność Funduszu Obro‐
ny Kraju; organizowano zbiórkę fun‐
duszy  i  rozmaitych  darów 
(kruszców,  biżuterii)  na  potrzeby 
wojska. Do obrony Ojczyzny wzy‐
wali biskupi; z ambon tępiono tchó‐
rzostwo,  postawy  zdradzieckie, 
ukrywanie  dezerterów,  pobudzano 
uczucia patriotyczne. W odpowiedzi 
powstawały  parafialne  Komitety 
Obrony Narodowej.

Biskupi polscy zwrócili się do pa‐
pieża Benedykta XV: „Ojcze Święty, 
w tak ciężkiej chwili prosimy Cię, 
módl się za Polskę, abyśmy murem 
piersi własnych zasłonili świat przed 
grożącym mu niebezpieczeństwem. 
Ojcze  Święty,  błogosław  Polskę. 
Amen” (kardynałowie: E. Dalbor, A. 
Kakowski, A. Sapieha). W odezwie 
do  biskupów  świata,  informując 
o sytuacji Polski, Episkopat Polski, 
uświadamiał o globalnym zagroże‐
niu: „Bo nie sami zagrożeni jesteśmy. 
Dla wroga Polska jest tylko etapem, 
pomostem do zdobycia całego świa‐
ta. (…) Prosim Was dzisiaj o szturm 
do Boga, o modlitwę za Polskę!”

19 czerwca 1920 r., w uroczystość 
Najświętszego  Serca  Jezusowego 
na Rynku Starego Miasta w Warsza‐
wie – w obecności Naczelnika Pań‐
stwa J. Piłsudskiego, przedstawicieli 
rządu,  sejmu,  sił  zbrojnych, władz 
miasta, duchowieństwa oraz nuncju‐
sza apostolskiego kard. Achille Rat‐
tiego  dokonano  aktu  zawierzenia 
Ojczyzny Sercu Zbawiciela. 27 lipca 

w kaplicy Królowej Polski w jasno‐
górskim sanktuarium ponownie po‐
święcono Kraj Najświętszemu Sercu 
Jezusa, głęboko wierząc, że „Pan sły‐
szy wołających o pomoc i ratuje od 
wszelkiej udręki. Pan jest blisko lu‐
dzi skruszonych w sercu, ocala upa‐
dłych  na  duchu.”  28  lipca 
hierarchowie polscy, ufni w potęgę 
wstawiennictwa Świętych, a zwłasz‐
cza niezwykłego jezuity męczennika 
 rzecznika spraw Polski, (idei przed‐
murza chrześcijaństwa na rubieżach 
wschodnich)  wystosowali  petycję 
do Ojca Świętego o kanonizację bł. 
Andrzeja Boboli,  z  podpisem Na‐
czelnika  Państwa  J.  Piłsudskiego. 
Z każdym dniem wzrastało natężenie 
modlitewnego  szturmu  do  nieba; 
w dniach 615 sierpnia odprawiano 
powszechną, ogólnopolską nowen‐
nę  w  intencji  Ojczyzny.  Również 
gen. Haller, ufny w skuteczność mo‐
dlitw  swoich  kilkunastoletnich 
ochotników, zainicjował w kościele 
Najświętszego Zbawiciela nowennę 
dla swoich żołnierzy. Sam Generał 
żarliwie modlił  się,  leżąc krzyżem 
w  kaplicy  Zbawiciela.  Właśnie 
w dniach od Przemienienia Pańskiego 

Oficerowie armii generała Hallera 
w 1919 r. Generał Józef Haller

►►
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do Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w każdym kościele wier‐
ni adorowali Najświętszy Sakrament. 
Tak w dniach grozy, dramatycznego 
napięcia naród mobilizował siły du‐
chowe. Gen. M. Weygand, przedsta‐
wiciel misji francuskiej w Polsce, pisał: 
„Podziwiałem, w owym sierpniowym 
1920 r., z jaką żarliwością naród polski 
padał na kolana w kościołach i szedł 
w procesjach po ulicach Warszawy. Ja 
nigdy w  życiu  nie widziałem  takiej 
modlitwy, jak w Warszawie.”

„Dług (…) spłacam swym ży‐
ciem. Za wpojoną miłość Ojczy‐
zny płacę miłością serca” (ks. I. 
Skorupka)

Miał zaledwie 27 lat, tylko 4 lata 
kapłańskiej służby: zdolny, sumien‐
ny, pracowity, gorliwy kaznodzieja, 
oddany  młodzieży  prefekt  dwóch 
warszawskich szkół, kapelan ogni‐
ska dla sierot, notariusz i archiwista 
Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. 
Wtedy, na początku sierpnia 1920 r. 
był  jedynym kapelanem w prawo‐
brzeżnej  Warszawie.  Wszędzie, 
gdzie byli żołnierze, pojawiał się ka‐
pelan ks. I. Skorupka; żegnał i błogo‐
sławił idących na front ochotników, 
udzielał sakramentów w szpitalach, 
koszarach,  pocieszał  dodawał  otu‐
chy. Szczególnym miejscem służby 
księdza Kapelana był gmach Liceum 
im. Władysława IV, gdzie skoszaro‐
wano młodzież I Batalionu 236. Puł‐
ku Piechoty Legii Akademickiej, do 
którego  wcielono  wielu  Jego 
uczniów. Ksiądz był świadomy, że 

nieletni żołnierze, niedoświadczeni 
w walce stanowili łatwy cel wroga. 
Pozostał z nimi do końca; 13 sierpnia 
rano wyruszył na front z 1. i 2. Kom‐
panią ochotniczego 236. Pułku, pod 
wodzą por. St. Matarewicza, by wes‐
przeć oddziały broniące wejścia bol‐
szewików do Warszawy od strony 
Pragi. Teraz, w stroju duchownym, 
szedł  ramię  w  ramię  ze  swoimi 
uczniami – towarzyszami broni. Po 
dotarciu do Ząbek to do nich – stu‐
dentów i uczniów   ks. Ignacy Sko‐
rupka, podczas ostatniej Mszy św., 
mówił: "Czekają nas jeszcze ciężkie 
ofiary, ale niezadługo – piętnastego, 
w dzień naszej Królowej …losy od‐
wrócą się w naszą stronę".  To były 
prorocze słowa. Następnego dnia o 
świcie, w wigilię uroczystości Wnie‐
bowzięcia Najświętszej Maryi Pan‐
ny,  stanął  do  boju  na  czele 
próbujących stawiać opór młodych, 
często „mniejszych od swych kara‐
binów żołnierzy”. Z krzyżem w ręku  
dodawał odwagi  tym, „od których 
Bóg i Ojczyzna zażądała nadludzkiej 
ofiary”, wołając: „Za Boga i Ojczy‐
znę!” Kula trafiła Kapłana w czoło, 
padł na pobojowisko pod Ossowem. 
Ale następnego dnia – 15 sierpnia, 
„w dzień naszej Królowej” losy woj‐
ny zostały odwrócone. Ona – Straż‐
niczka Polski tam była! Bolszewicy 
w popłochu uciekali  z  pola walki. 
Niezwyciężona armia uciekała w po‐
płochu spod bram miasta – Paryża 
Wschodu, które było na wyciągnię‐
cie ręki. 

„Was  się  nie  boimy,  ale  z 
Nią walczyć nie będziemy”.
 Jeńcy sowieccy z przejęciem opo‐

wiadali, że na tle porannego nieba uj‐
rzeli postać Bogarodzicy, unoszącą 
się nad Polakami. Przerażony kra‐
snoarmiejec, szukający schronienia 
u polskich wieśniaków pod Radzy‐
minem, zaświadczał, że widział, jak  
"Matier Bożja brasała puli" (Matka 
Boża odrzucała pociski).

13 czerwca 1999 r. Jan Paweł II od‐
wiedził  cmentarz w Radzyminie,  a 
wieczorem w katedrze warszawsko
praskiej powiedział: Przed chwilą na‐
wiedziłem Radzymin, miejsce szcze‐
gólnie  ważne  w  naszej  narodowej 
historii. (…) O wielkim Cudzie nad 
Wisłą przez dziesiątki lat trwała zmo‐
wa milczenia. Na nową diecezję war‐
szawskopraską  Opatrzność  Boża 
niejako  nakłada  dzisiaj  obowiązek 
podtrzymywania pamięci tego wiel‐
kiego wydarzenia w dziejach naszego 
narodu i całej Europy.

Gen. Charles de Gaulle wspomi‐
nał: „Tak, to jest zwycięstwo, zwy‐
cięstwo  kompletne,  triumfujące.” 
Ks.  kanonik,  proboszcz  parafii  w 
Wyszkowie, W. Miecznikowski wy‐
znał: „Dla nas to wielki zaszczyt, że 
należymy do tak dzielnego narodu, 
że jesteśmy Polakami” (Bolszewicy 
w polskiej plebanii). 

Krystyna Wojda

►►

Grób ks.  Ignacego Skorupki, 
Powązki, kwatera 244, IV brama. 
Rodzina w  pierwszą rocznicę 
śmierci 14 sierpnia 1921 r.
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Chrystus dźwigający krzyż stanął 
przed  świątynią  na  Krakowskim 
Przedmieściu  w  1858  r.  Pomysł 
ustawienia  rzeźby  na  balustradzie 
schodów kościoła był hrabiego An
drzeja  Zamoyskiego. O wykonanie 
dzieła poprosił rzeźbiarza Andrzeja 
Pruszyńskiego,  autora m.in.  epita
fium Fryderyka Chopina w bazylice 
Świętego Krzyża. Artysta wyrzeźbił 
Chrystusa  upadającego  pod  krzy
żem w drodze na Golgotę. 

Posąg  najpierw  zrobiono  z  ce
mentu.  Po  1887  r.  zdecydowano, 
by odlać go z brązu. Na ten cel zorga
nizowano zbiórkę funduszy. Odlewu 
podjął się rzeźbiarz polski Józef Pius 
Weloński. Ponownie ustawiono go 
na  schodach  świątyni  2  listopada 
1898 r. Wykonano też nowy cokół 
z czarnego granitu z wygrawerowa
nym  złoconym  napisem  Sursum 
Corda ("W górę serca"), zaprojekto
wany przez Stefana Szyllera.

We wrześniu  1944 r. na  skutek 
wybuchu  miny  figura  Chrystusa 
upadła  na  bruk,  ręką  wskazując 
na napis na cokole: "Sursum corda”. 
We  Wspomnieniach  z  Powstania 
Warszawskiego tak o tym wydarze
niu  pisał  ks.  kardynał  Stefan Wy
szyński:

Mam (…) w pamięci zdarzenie, 
które przeżyłem wkrótce po upadku 
Powstania Warszawskiego. Do woj
skowego  szpitala  frontowego  koło 
Izabelina, wróciła  grupa  oficerów 
niemieckich –  lekarzy, którzy  tam 
pracowali. Jeden z nich zatrzymał 
mnie, gdy biegłem od jednego chore
go  do  drugiego.  Wyciągnąwszy 
z kieszeni jakąś fotografię, gwałtem 
niemal kazał mi ją oglądać. Rzuciłem 
okiem.  Niezwykłe  wydało  mi  się 
to spotkanie i swoisty przymus żoł
nierza niemieckiego. Spieszyło mi się 
bardzo, mnóstwo chorych i cierpią

cych czekało. A on swoje: Zobacz – 
powiada – zobacz. Przyglądam się 
więc – i cóż widzę? Chrystus z fronto
nu kościoła Świętego Krzyża w War
szawie,  leżący na bruku ulicznym. 
Zdjęcie zrobione od strony Koperni
ka. Chrystus, leżący na bruku war
szawskim,  dłonią  –  przedziwnym 
zbiegiem okoliczności zachowaną – 
pokazywał  w  kierunku  kościoła. 
Dłoń ta kierowała się na napis, który 
pozostał nietknięty na cokole: ”Sur
sum Corda”. Patrzyłem, ale jeszcze 
nie  mogłem  zrozumieć  żołnierza: 
Czego ode mnie chciał? Co go w tym 
uderzyło?  W  pewnym  momencie 
z ust jego wyrywają się słowa, od 
których niemal odzwyczaiło się na
sze ucho, dawno już ich nie słyszeli
śmy: „Ist noch Polen nicht verloren – 
Jeszcze Polska nie zginęła”. Zdumia
łem się. Po chwili podeszło bliżej jesz
cze  kilku  oficerów.  Spojrzałem 
na nich pytającym wzrokiem… Je
den z nich zawołał: „Sursum corda! 
Sursum corda!”… Było to na kilka 
miesięcy przed wyjściem [tej] „zwy
cięskiej armii” z powalonej Warsza
wy.  Zdarzeniem  tym  byłem 
dogłębnie wstrząśnięty. Niewątpli
wie i ja to wiedziałem. Niewątpliwie 
i ja tak wierzyłem. Ale nie przypusz
czałem, że w chwilach smutku i tra
gizmu naszego Narodu, będę miał 
taką pociechę – i to z pomocą ludzi, 
których uważaliśmy za nieprzyja
ciół. Tymczasem ich właśnie uderzy
ło  to  „Sursum  corda”.  Na 
warszawskim  bruku  zburzonego 
miasta,  zamienionego  w  popioły 
i zgliszcza – pozostał Chrystus. Oba
lony wprawdzie, niemocny, leżący 
na swym krzyżu, ale dłonią pokazu
jący zburzonej stolicy niebo, aby nie 
przestała wierzyć, iż może się odro
dzić. Jednego tylko potrzeba – na
dziei! „Sursum corda, w górę serca!”

Posąg  Chrystusa  22 
października  1944  r. 
Niemcy  wywieźli  z  War
szawy wraz  z  pomnikiem 
Mikołaja  Kopernika,  ale 
porzucili je przy drodze w 
Hajdukach Nyskich. Roz
poznali go polscy żołnierze 
i  oba pomniki wróciły  do 
Warszawy.  Chrystus  po
nownie  stanął  przed  ko
ściołem 19 lipca 1945  r.   

         (oprac. K. Kot)

SURSUM  CORDA

WARSZAWSKA GOLGOTA!

Szedł Chrystus złamany
pod brzemieniem Krzyża,
Pochylił się boleśnie,
do ruin się zniżył.

Szedł zgliszczami Podwala,
Piwnej, Świętojańskiej
I rosły przed Nim nowe
Stacje Męki Pańskiej.

Szedł zgliszczami Śródmieścia
Woli i Ochoty
I próżno szukał kresu
warszawskiej Golgoty.

I próżno szukał ludzi
pośród pogorzeli;
Nie ma ludzi w tym mieście
Wszak ludzie posnęli.

I próżno szukał wzrokiem
wśród ruin dokoła
Weroniki, co chustą pot Mu
zetrze z czoła.

Aż spojrzał w czyjeś oczy,
w których zgasło życie
I znalazł w nich Swej twarzy
Najświętszej odbicie.

I pochylił się jeszcze,
bo krzyż jako ołów
Przygniótł barki ciężarem
Zburzonych kościołów.

I zapłakał i jeszcze
do gruzów się zniżył;
Na Krakowskim, raz czwarty,
padł Chrystus pod krzyżem.

Zbigniew Chałko (ur. 26 
kwietnia 1921 w Warszawie, zm. 9 
kwietnia 1994 w Chicago) – polski 
dziennikarz, poeta, powstaniec 
warszawski.
h ps://www.polishnews.com/
zbigniew‐chalko‐poeta‐powstania 
[dostęp 31 08 2020 r.]
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„Ciebie od Boga mamy za Królowę...”

Florian Cynk (1838-1912), Kardynał Oleśnicki okazuje 
królowi Jagielle zniszczony przez husytów obraz NMP 
Częstochowskiej [1867]. Wydawnictwo Salonu Malarzy 
Polskich, [1927-1936] (Kraków, Akropol)

Wacław z Sulgostowa 
(Edward Zygmunt 
Nowakowski 1829-1903), 
Faksymile tytułu pierwszej 
książki drukowanej o cudach 
NPM Częstochowskiej

Jerzy Dąbrowski, Ossów, 
kościół, ołtarz z obrazem 
Matki Boskiej 
Częstochowskiej [1980-1986]

Ryngraf z wizerunkiem 
Matki Boskiej 
Częstochowskiej, Boże 
sbaw Polskę [1863] - Na 
rewersie orędzie papieża 
Piusa IX nakazujące 
modlitwy za Polskę, 
31 VIII 1863 r.

Bartholomäus Strahowsky 
(1693-1759), 
Mulier amic ta sole [1720]
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