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23 października 2022 roku przypada w naszej parafii dzień liturgicznego wspomnienia Świętego Jana Pawła 
II, w rocznicę inauguracji jego pontyfikatu. Zbiega się on z finałem peregrynacji po parafiach naszej diecezji 
Wizerunku Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła. Zgromadzeni na uroczystej Mszy Świętej (o godz. 
13) podziękujemy Matce Boskiej Matce Kościoła za nawiedzenie parafii kierując, za Jej pośrednictwem 
i wstawiennictwem Świętego Papieża, nasze modlitwy do Boga o wszelkie łaski i błogosławieństwa. Serdecznie 
zachęcamy do udziału w tej uroczystości, do wspólnego jej przeżywania. Osoby uczestniczące we Mszy Świętej 

odpustowej, będące w stanie łaski uświęcającej, mogą być wynagrodzeni odpustem zupełnym.

Robert Pannet, autor książki „Objawienia maryjne w świecie współczesnym” napisał o Świętym Janie Pawle: „Papież 
wybrany 16 października 1978 r. (po bardzo krótkim pontyfikacie Jana Pawła I), Jan Paweł II, wcześniej arcybiskup 
krakowski, kardynał Karol Wojtyła, przyniósł pobożności maryjnej nowe tchnienie i zwielokrotniony zapał”.
Mariolog Stefano De Fiores stwierdził: „Żaden papież nie przeznaczył tyle miejsca Maryi w katechezie i w wyrażeniach 
kultu, żaden nie uczynił tyle pielgrzymek do tej geografii łaski, jaką stanowią na całym świecie sanktuaria maryjne,  
żaden nie poświęcił Matce Bożej tyle razy narodów, kontynentów, Kościoła i całego świata, co Papież Wojtyła”.
Natomiast dr hab. Tadeusz Praśkiewicz OCD, karmelita bosy, teolog i historyk zakonu, relator Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych w Rzymie, pisząc o maryjnej pobożności Świętego przytacza wyznanie Ojca Świętego, które 
można uznać za najbardziej syntetyczne teologiczne uzasadnienie tego nabożeństwa do Maryi: „Sam Ojciec Święty 
wyznał Andrzejowi Frossardowi, że gdy podczas wojny pracował w podkrakowskiej fabryce sody, lektura Traktatu 
o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Grignon de Montfort wywołała przełom 
w jego życiu duchowym. „Jeśli dawniej zachowywałem dystans – mówi Jan Paweł II – obawiając się, że 
pobożność maryjna przesłoni mi Chrystusa zamiast ustąpić Mu miejsca, to dzięki temu traktatowi pojąłem, 
że w istocie rzeczy jest odwrotnie. Nasza relacja z Matką Bożą jest bezpośrednim skutkiem naszego zespolenia 
z misterium Chrystusa. Nie ma więc mowy, by Jedno z nich mogło przesłonić Drugie”. W tym właśnie duchu 
winniśmy rozumieć dewizę Ojca Świętego: „Cały Twój Maryjo – Totus Tuus”. (…)  Dla Jana Pawła II Maryja 
była Matką Chrystusa, Wcielonego Syna Bożego i Matką Mistycznego Ciała Chrystusa, czyli Kościoła.”

 (źródło: /www.karmel.pl/maryjnosc-sw-jana-pawla/ (podkreślenia – redakcja); źródło foto: voxdomini.pl
Ryszard Wachowicz

Liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II
Odpust parafialny
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Z inicjatywy braci TOTUS TUUS i za aprobatą księdza mo-
deratora tej formacji ks. Grzegorza Kowalczyka od 5 marca 
2022 roku trwa peregrynacja się w naszej diecezji kopii ob-
razu Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła Totus Tuus. 
U źródeł tej inicjatywy znajduje się pragnienie wyrażenia, 
w sposób widoczny dla wszystkich wiernych, dziękczynie-
nia za wyniesienie na ołtarze Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego oraz mobilizacja modlitewna się w intencji Kościoła 
i Ojczyzny. Istotny 
jest również aspekt 
poznawczy tej 
inicjatywy, który 
przybliża wiernym 
historię nadania 
Pannie Najświęt-
szej godności Mat-
ki Kościoła oraz 
teologiczne prze-
słanki, które zdecy-
dowały o obwiesz-
czeniu światu przez 
papieża Pawła VI 
- Proclamamus 
Mariam Matrem 
Ecclesiae. Kwestie 
te przedstawiamy 
w dalszych tek-
stach zamieszczo-
nych w „Apostole” 
Ważne będzie równeiż dalsze jednoczenie wspólnot para-
fialnych przez pobudzenie pobożności maryjnej i pogłębie-
nie wiary oraz wyproszenie nowych powołań do wspólnoty 
mężczyzn skupionych wokół ideału całkowitego zawierze-
nia Bogu i Maryi (Totus Tuus).
W naszej parafii kopia obrazu będzie przebywać od 15 do 23 
października. W zawiązku z tym, że w naszej parafii Ob-
raz będzie przebywał od 15 do 23 października, sugero-
wany przez Radę Diecezjalną program w sposób naturalny 
i oczywisty wpisuje się w w październikowe nabożeństwa 
różańcowe oraz następujące po nich wieczorne Msze Świę-
te. Zatem wieczorne nabożeństwa różańcowe i następujące 
po nich msze święte będą rozszerzone treściowo poprzez 
wprowadzenie tematyki i modlitw związanych integralnie 
z tytułem Matki Kościoła,
W sobotę 15 października, przed nabożeństwem różańco-
wym nastąpi uroczyste wprowadzenie Obrazu w asyście 
sztandaru parafialnego. Od tego momentu realizowany bę-
dzie program modlitewny i poznawczy ułożony przez na-
szych kapłanów wespół ze wspólnotami istniejącymi w na-
szej parafii. 
Finał peregrynacji Obrazu zbiegnie się z naszym świętem 
odpustowym, 23 października, na który przypadnie litur-
giczne wspomnienie świętego Jana Pawła II.  W trakcie tych 
uroczystości podziękujemy Matce Boskiej Matce Kościoła 
za nawiedzenie parafii .
Obraz, który będzie wyeksponowany w naszym koście-
le jest kopią wizerunku (mozaiki) Najświętszej Maryi 
Panny Matki Kościoła znajdującego się na zewnętrznej 
ścianie zewnętrznej Pałacu Apostolskiego w Watykanie. 
(patrz zamieszczona ilustracja). Ciekawa jest historia po-
wstania tej mozaiki. W 1980 roku, podczas spotkania z pa-
pieżem jeden ze studentów biorący udział w pielgrzymce 

Opus Dei zapytał Jana Pawła II, dlaczego na placu św. Piotra 
brakuje wizerunku Matki Bożej. Ojciec Święty zgodził się 
na jego wykonanie. 
W relacji biskupa Javier Echevarría Rodriguez, przełożonego 
prałatury Opus Dei powstanie i realizacja tego zamierzenia 
przedstawiała się następująco: „Mozaika została wykonana 
pod koniec 1981 r. (listopad-grudzień), tzn. w roku zamachu 
na Jana Pawła II, w podziękowaniu za ocalenie. Nad praca-
mi czuwał ówczesny asesor w Sekretariacie Stanu, obecnie 
kardynał, Giovanni Battista Re, szef Komisji Ochrony Za-
bytków Stolicy Apostolskiej, ks. Giovanni Fallani, oraz dy-
rektor Muzeów Watykańskich, prof. Carlo Pietrangeli. Pod-
jęto decyzję, by mozaikę umieścić w oknie starego skrzydła 
Pałacu Apostolskiego, które wychodziło na plac św. Piotra. 
Ta propozycja spodobała się Papieżowi. Jako model dla mo-
zaiki posłużył wizerunek Maryi z Dzieciątkiem, znajdujący 
się w Bazylice św. Piotra zwany jako Matka Boska Kolum-
ny, gdyż został namalowany na kolumnie pochodzącej ze 
starej bazyliki. Po Soborze Watykańskim II Paweł VI nadał 
wizerunkowi tytuł „Mater Ecclesiae”. Mozaika widoczna 
z placu św. Piotra mierzy ponad 2,5 metra, w dole umiesz-
czony został herb Jana Pawła II z hasłem Totus Tuus. Jan Pa-
weł II poświęcił mozaikowy wizerunek Matki Bożej 8 grud-
nia 1981, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny, przed modlitwą Anioł Pański.” ( za: „Historia 
mozaiki Matki Bożej Matki Kościoła na placu św. Piotra”, 
Włodzimierz Rędzioch, niedziela.pl)
Obraz, który nawiedza nasze parafie, został wykonany, jak 
czytamy na stronie internetowej naszej diecezji, na zlece-

nie Moderatora 
Kościelnej Służ-
by Porządko-
wej Totus Tuus 
(w ówczesnej Ar-
chidiecezji War-
szawskiej) a za-
razem proboszcza 
parafii Narodze-
nia Pańskiego 
na Witolinie, śp. 
ks. prał. Zenona 
Majchera. Wyko-
nania podjęła się 
znana malarka, 
parafianka zaan-
gażowana w ży-
cie tej wspólnoty, 
śp. p.Alicja Za-
mojska – szczy-
cąca się nie tyl-
ko znamienitym 
p o c h o d z e n i e m 

lecz również dużym dorobkiem artystycznym, cenionym 
zarówno w Polsce jak i na świecie. W swoim dorobku ma 
37 obrazów sakralnych, w tym 28 - znajduje sie w kościo-
lach w Polsce i zagranicą. Namalowany przez nią wizerunek 
Matki Kościoła został poświęcony przez ks. prał. Zenona 
Majchera i odtąd Mater Ecclesiae stała się patronką Kościel-
nej Służby Porządkowej ze względu na umieszczony herb 
i hasło biskupie św. Jana Pawła II. 

Ryszard Wachowicz
Źródło foto: wikipedia.org; diecezja.waw.pl

Matka Kościoła w naszej parafii
od 15 do 23 października
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Proclamamus Mariam Matrem Ecclesiae 
Historia nadania tej godności Matce Bożej

Modląc się słowami Litanii Loretańskiej prosimy 
Matką Bożą o wstawiennictwo za pomocą we-

zwań, które powtarzane są od ponad czterech wieków 
przez wiernych. (Po raz pierwszy ukazała się drukiem 
w 1572 r. we Florencji i zawierała 43 wezwania. Pierw-
sza wzmianka o Litanii do Matki Bożej Loretańskiej 
w oficjalnych dokumentach Kościoła pojawiła się 
w 1581r., gdy Ojciec Święty – Sykstus V – w bulli 
“Redituri” zachęcał do jej odmawiania i udzielał za 
to 200 dni odpustu.) W z czasem liczba tych wezwań 
się zwiększała, mniej lub bardziej spontanicznie, by 
osiągnąć aktualny kształt w roku 2014.  Jednym z tych 
wezwań jest „Matko Kościoła”, które średnie i młod-
sze pokolenie wiernych traktuje jako istniejącą „od za-
wsze” cząstkę Litanii. Jednak starsi modlący się pamię-
tają, że w czasach ich wczesnej młodości tego tytułu 
Matka Boża nie miała zapisanego w Litanii. Stało się 
to dopiero 21 listopada 1964 r., kiedy to  papież Paweł 
VI w obecności wszystkich Ojców Soborowych zgro-
madzonych na trzeciej sesji II Soboru Watykańskiego, 
i przy ich gorącym aplauzie, ogłosił Proclamamus Ma-
riam Matrem Ecclesiae -  OgłaszamyMaryję Matką 
Kościoła.

Mało kto pamięta, jak wielki był udział polskie-
go episkopatu, a przede wszystkim Prymasa 

kardynała Stefana Wyszyńskiego, w zainicjowaniu 
i przeprowadzeniu tego aktu. Akt wprowadzenia 
wezwania do Litanii nie jest, jak by mogło się wy-
dawać, czynnością prostą i łatwą. Każde rozszerze-
nie Litanii musi mieć akceptację Stolicy Apostol-
skiej i jest poprzedzone głębokim uzasadnieniem 
teologicznym przybierającym najczęściej postać 
oficjalnego dokumentu kościelnego. 
Taki dokument stworzyli również polscy teologo-
wie w formie Memoriału polskich biskupów, w któ-
rym przedstawione jest teologiczne uzasadnienie 
nadania Pannie Najświętszej tytułu Matki Kościo-
ła oraz prośba skierowana do papieża o ogłoszenie 
światu decyzji w tej sprawie.. Memoriał ten, Pry-
mas Stefan Wyszyński przekazał na trzeciej sesji 
II Sosji Watykańskiego papieżowi Pawłowi VI, 
który odniósł się do niego z pełną przychylnością. 
Nadmieć należy, iż jednym z głównych twórców 
Memoriału był ówczesny najlepszy polski Mario-
log biskup Antoni Pawłowski. Oficjalnie Memoriał 
jest dokumentem sygnowanym przez wszystkich 

polskich biskupów – podpisali go 4 września 1964 
roku na Jasnej Górze. !6 września tezy tego Memo-
riału przedstawił Prymas na trzeciej sesji Soboru 
w swoim przemówieniu, a już 21 listopada papież, 
jak wyżej wspomniałem, ogłosił swoją decyzję 
w słowach: Ku chwale więc Najświętszej Maryi 
Panny oraz ku naszej radości, ogłaszamy Naj-
świętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, czyli ca-
łego Ludu chrześcijańskiego, zarówno wiernych, 
jak i pasterzy, którzy wszyscy zwą Ją swą Matką 
najmilszą. Ustanawiamy również, aby odtąd cały 
lud chrześcijański oddawał Matce Boga pod tym 
właśnie najmilszym Imieniem jeszcze większą 
cześć i do Niej zanosił swe prośby. Twemu Nie-
pokalanemu Sercu powierzamy, o Bogurodzico 
Dziewico, całą ludzkość!

Był to akt o niezwykłej doniosłości. Ksiądz Pry-
mas tak powiedział o niezwykłości tego aktu: 

„Od szeregu lat, jeszcze przed Soborem i w czasie 
jego trwania biskupi polscy z wielką gorliwością 
pracowali nad właściwym ukazaniem miejsca 
i zadań Maryi w Kościele (...). Wyjeżdżając do 
Rzymu, prosiliśmy w Polsce o modlitwę w inten-
cji Soboru. Nie mamy pieniędzy, jak inne narody, 
które spieszą z pomocą, by pokryć koszty Soboru. 
Przeciwnie, my musimy korzystać z dobroci Ojca 
Świętego, który właściwie utrzymuje biskupów 
polskich w Rzymie. Możemy się za to wywdzięczyć 
tylko modlitwą, co czynimy (...). Na Soborze nie 
prowadziliśmy żadnej propagandy, aby Maryja 
została nazwana Matką Kościoła. A jednak stało 
się to, czego tak gorąco pragnęliśmy. Czyż to nie 
dowód, że jest w tym moc i wola Boża? Jest ogól-
na opinia, że jeśliby biskupi polscy tej sprawy nie 
podjęli i nie przedstawili Ojcu Świętemu, praw-
dopodobnie nie miałoby miejsca to, co się stało. 
Zapewne działał sam Bóg i On chciał chwały dla 
Matki Najświętszej, my byliśmy tylko słabymi na-
rzędziami (...).” (niedziela.pl; Maria Okońska)
Nie były to słowa zdawkowe, okazjonalne. Prymas 
był absolutnie przekonany o Boskiej chwalebnej 
ingerencji w procedurę nadania Maryi tej godno-
ści, co jeszcze bardziej umacniało Jego oddanie 
Matce Boskiej.

W dniu, w którym dokonał się ten akt Prymas 
Stefan Wyszyński został  zaproszony przez 
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papieża na pry-
watną audien-
cję. Tak utrwa-
liła się ona 
w Jego wspo-
mnieniach:
„Tegoż wie-
czoru Ojciec 
Święty zaprosił 
mnie do siebie 
na prywatną 
audiencję po-
żegnalną. Gdy 
przyszed łem 
do niego, dzię-
kowałem za 
to, co uczynił 
– że tak życz-
liwie przyjął 
Memoriał Episkopatu Polski. Papież uśmiechnął 
się i powiedział: – Zapewne jesteście zadowoleni, 
wypełniłem wasze życzenia. Odpowiedziałem: – 
Jesteśmy porwani, podniesieni na duchu! Mamy 
bolesne doświadczenia w naszej Ojczyźnie, ale są 
one osłodzone obecnością Świętej Bożej Rodzi-
cielki, która jest naszą Matką, daną «ku obronie» 
Narodu polskiego. I dodałem jeszcze: – Dziękując 
jeszcze za to, co Wasza Świątobliwość uczynił dla 
chwały Matki Boga i ludzi, pragnę przypomnieć, 
że kiedyś w Wieczerniku też było tak, jak dzisiaj 
w Bazylice Piotrowej. Był tam Piotr, pierwszy pa-
pież, i Maryja w gronie zalęknionych Apostołów. 
A dziś, w Bazylice Piotrowej, powtórzyło się to 
samo. Był Piotr w Pawle VI i była Maryja. A więc 
– w imię Boże”. (cytuję za:stacja7.pl)
„Jak kardynał Wyszyński przeżywał ogłoszenie 
Maryi Matką Kościoła, dowiadujemy się ze świa-
dectwa arcybiskupa Antoniego Baraniaka, który 
mówił:
„Gdy Papież wypowiadał słowa: Proclamamus 
Mariam Matrem Esslesiae – Ogłaszamy Mary-
ję Matką Kościoła – wszyscy biskupi zerwali się 
z miejsc i zaczęli klaskać z ogromnej radości, dłu-
go i żarliwie. Ciągle patrzyłem na Ojca Prymasa. 
Ojciec stał, miał twarz zasłoniętą rękami: między 
palcami spływały łzy. Widziałem, że był ze wszech 
miar wstrząśnięty. Dokonywała się jego umiłowa-
na sprawa, przeogromna chwała Maryi, którą on 
ukochał i za którą gotów był poświęcić wszystko”.
Ogłoszenie Maryi Matką Kościoła było dla Księ-
dza Prymasa potwierdzeniem, że maryjna droga 

obrony wia-
ry jest słusz-
na i zwycię-
ska.” (cytuję 
za: stacja7.pl; 
wszystkie cy-
taty ze źródła 
stacja7.pl po-
chodzą z książ-
ki „Maryjo, 
okaż się nam 
Matką” Anny 
Rastawickiej 
z Instytutu 
Prymasa Wy-
szyńskiego)

Akt nada-
nia Maryi 

tej godności 
tkwił mocno w pracach ojców soborowych, którzy 
musieli określić miejsce Kościoła i jego misji we 
współczesnym świecie oraz odpowiedzieć na wy-
zwania, jaki niosły gwałtowna laicyzacja, lewicowe 
ideologie, ateizm i liberalizm obyczajowy. Musieli 
również dać wiernym mocne wsparcie teologiczne 
dla ich wiary narażanej na wiele niebezpieczeństw. 
Takim wsparciem była ogłoszona na wspomnia-
nej trzeciej sesji Soboru Konstytucja o Kościele 
Lumen gentium, o której papież Paweł VI po-
wiedział, że jej „szczytem i ukoronowaniem jest 
cały rozdział poświęcony Matce Bożej”. Według 
papieża jest to najobszerniejsza synteza doktryny 
maryjnej, jaka kiedykolwiek została opracowana 
przez sobór powszechny. Jej celem było „ukazanie 
oblicza Kościoła świętego, z którym Maryja jest 
ściśle związana”.(stacja7.pl) (teskt tego rozdziału 
publikujemy dalej na łamach „Apostoła”
„Episkopat Polski wprowadzil do Litanii Lore-
tańskiej wezwanie: „Matko Kościoła, módl się za 
nami”. Zwrócił się również z prośbą do Stolicy 
Świętej, by takie wezwanie znalazło się też w Lita-
nii odmawianej w Kościele Powszechnym. Biskupi 
prosili także o ustanowienie powszechnego Święta 
Maryi Matki Kościoła. W Kościele polskim święto 
to zostało wprowadzone w roku 1971. W Kościele 
powszechnym wprowadził je w 2018 roku papież 
Franciszek”. (stacja7,pl) źródło foto: fundacjama-
ximilianum.pl

Ryszard Wachowicz
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List Episkopatu Polski  
ogłaszający Święto Maryi Matki Kościoła - 4.05.1971

Umiłowane Dzieci Boże!

Episkopat polski z dniem dzisiejszym ogłasza wier-
nym święto Maryi, Matki Kościoła, które ma być 

w diecezjach Polski obchodzone co roku, w poniedzia-
łek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Dzień 
ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha świętego 
było początkiem działalności Kościoła.
Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Du-
cha Świętego, w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apo-
stołowie, którzy „trwali jednomyślnie na modlitwie razem 
z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 
1,14). Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, 
mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chry-
stusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstą-
pienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, 
Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy 
Kościołowi, Słuszną 
jest więc rzeczą, aby 
każdego roku, zaraz 
po uroczystościach 
Zielonych Świątek, 
przypominać zwią-
zek Kościoła z Mat-
ką Chrystusową.
W soborowej Kon-
stytucji o Kościele 
czytamy: W swojej 
apostolskiej działal-
ności Kościół słusz-
nie ogląda się na Tę, 
co zrodziła Chry-
stusa, który po to 
począł się z Ducha 
Świętego i narodził 
się z Dziewicy, aby przez Kościół także w sercach wier-
nych rodził się i wzrastał (KK nr 65).

Starania Biskupów polskich o ogłoszenie 
Maryi Matką Kościoła

Maryja jest Matką Kościoła. Tytuł ten dawali Matce 
Najświętszej teologowie już od początków dziejów 

Kościoła, a w ostatnim stuleciu papieże: Leon XIII, Jan 
XXIII i Paweł VI.
Biskupi polscy złożyli Ojcu świętemu, Pawłowi VI Me-
moriał, z gorącą prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Ko-
ścioła i oddanie ponowne Jej macierzyńskiemu Sercu 
całej Rodziny ludzkiej. Prymas Polski imieniem 70 Bi-
skupów polskich w dniu 16 września 1964 roku, podczas 
trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uzasad-
niając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła, 

szczególnie w chwili obecnej, w której dręczona i zagro-
żona ludzkość tak bardzo potrzebuje Matki. Powoływał 
się na doświadczenia naszego Narodu, dla którego Matka 
Chrystusowa, obecna w naszych dziejach, i zawsze przez 
nas wzywana, była ratunkiem, pomocą i zwycięstwem. 
Biskupi polscy zabiegali również bardzo o to, aby nauka 
o Matce Najświętszej została włączona do Konstytucji 
o Kościele, gdyż to podkreśla godność Maryi, jako Matki 
Kościoła i Jej czynną obecność w misterium Chrystusa 
i Kościoła.
Tak się też stało. Nauka o Matce Najświętszej weszła do 
Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, a Ojciec Święty, 
przychylając się do próśb Biskupów polskich, ogłosił 
Maryję Matką Kościoła. Uczynił to w Bazylice Waty-
kańskiej, dnia 21 listopada 1964 roku, na zakończenie III 
Sesji Soboru i powierzył Jej cały rodzaj ludzki. Oto Jego 

słowa: Ku chwale 
więc Najświętszej 
Maryi Panny, oraz 
ku naszej radości, 
ogłaszamy Najświęt-
szą Maryję Pannę 
Matką Kościoła, 
czyli całego Ludu 
chrześcijańskiego, 
zarówno wiernych, 
jak i pasterzy, któ-
rzy wszyscy zwą Ją 
swą Matką najmil-
szą. Ustanawiamy 
również, aby od-
tąd cały lud chrze-
ścijański oddawał 
Matce Boga pod tym 

właśnie najmilszym Imieniem jeszcze większą cześć i do 
Niej zanosił swe prośby. Twemu Niepokalanemu Sercu 
powierzamy, o Bogurodzico Dziewico, całą ludzkość! 
Padło oficjalne oświadczenie: Kościół ma Matkę! Mat-
ka Chrystusowa jest Matką naszą. Radość Ojców Sobo-
ru była nieopisana. Można ją porównać tylko z radością, 
jaką wywołało na Soborze Efeskim w roku 431 ogłosze-
nie dogmatu o Boskim Macierzyństwie Maryi.

Na zakończenie Roku Wiary (w czerwcu 1968 roku), 
Ojciec Święty potwierdził swoje orzeczenie o Matce 

Kościoła w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo Pawłowym, 
które w Polsce wielokrotnie było później powtarzane.
Episkopat Polski włączył nowe wezwanie do Litanii Lo-
retańskiej: „Matko Kościoła, módl się za nami”. Wniósł 
równocześnie prośbę do Stolicy Świętej, aby wezwanie to 
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znalazło się w Litanii odmawianej w Kościele Powszech-
nym, i aby Papież ustanowił Święto Matki Kościoła rów-
nież dla całego Kościoła Powszechnego. Na razie Stolica 
Święta zezwoliła na wprowadzenie Święta Matki Kościo-
ła w Polsce, które z radością będziemy jutro po raz pierw-
szy obchodzili, Ufamy, że w niedługim czasie, będzie ono 
rozszerzone na cały Kościół powszechny.

Wdzięcznym sercem zwracamy się ku Ojcu Święte-
mu Pawłowi VI, ale z największą wdzięcznością 

musimy się dzisiaj zwrócić ku samemu Chrystusowi, 
który Matkę swoją uczynił Matką naszą i Matką całego 
Kościoła. Wszak jest faktem, że Zbawiciel świata ogło-
sił Maryję Matką Kościoła, gdy z Krzyża Kalwaryjskie-
go skierował do Jana słowa, których treść ma za sobą na 
wieki powagę Konającego Jezusa Chrystusa: „Oto Matka 
twoja”. Jeśli więc biskupi polscy zabiegali podczas Sobo-
ru i zabiegają obecnie o kult Maryi jako Matki Kościoła, 
to spełniają wolę Chrystusa wyrażoną Przezeń w chwili, 
gdy przez krwawą ofiarę na Krzyżu zbawiał świat.

Co stało się na Kalwarii ?
Przenieśmy się teraz myślą na wzgórze Kalwaryjskie. 
Zbawiciel oddaje swego Ducha Ojcu. Ale umierając, 
zaczyna żyć we wszystkich, którzy patrzą z ufnością ku 
Jego Krzyżowi. Z otwartego boku Zbawcy wychodzi Ko-
ściół, który ogarnia całą Rodzinę człowieczą. Gdy umie-
ra fizycznie ciało Chrystusa, zrodzone z Maryi Dziewi-
cy, rodzi się wielkie, Mistyczne Ciało, wyprowadzone 
z Jego boku, Kościół święty. Chrystus stoi odtąd na czele 
wielkiej rzeszy Dzieci Bożych, Pierworodny wszelkie-
go stworzenia. „A pod Krzyżem Jezusowym stała Matka 
Jego...” Ona rozumie dzieło, które się dokonuje. Wie, po 
co stoi Krzyż i dlatego Ona trwa pod Krzyżem. Wie, że Jej 
Macierzyństwo wobec Chrystusa nie kończy się z chwilą 
śmierci Zbawiciela, ale rozszerza się na wszystkie członki 
Jego Mistycznego Ciała, na wszystkie odkupione Dzieci 
Boże. Matka Jezusa z Nazaretu staje się Matką Wielkiego 
Chrystusa, Matką Kościoła, Matką odkupionej Rodziny 
człowieczej.

Matka Kościoła  
w Misterium Chrystusa i Kościoła

Umiłowane Dzieci Boże! Teraz lepiej rozumiemy, dla-
czego Sobór naukę o Matce Najświętszej umieścił 
w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele. Nie da się bo-
wiem oddzielić Matki od Syna, nie tylko w dziejach życia 
Chrystusa na ziemi, ale także w dziejach Jego Kościoła. 
Oni zawsze są razem od momentu Zwiastowania i Wcie-
lenia, poprzez Kalwarię i Wieczernik Zielonych Świąt, 
po wszystkie czasy. Dlatego nauka o Bogurodzicy została 
włączona do nauki o Kościele.
Sobór Watykański II wyjaśnia w Konstytucji Dogma-
tycznej o Kościele zadanie Maryi w misterium Chrystu-
sa i Jego Kościoła. Maryja jest związana z Chrystusem, 
a równocześnie z Jego Kościołem. Związana jest z Ko-
ściołem przez swoje Boskie Macierzyństwo, jest bowiem 
Matką Boga-Człowieka, Założyciela Kościoła. Związana 
jest z Kościołem również przez to, że Chrystus, umierając 

oddał Jej odkupioną ludzkość. Rodzący się na Krzyżu Ko-
ściół święty, w swym niemowlęcym okresie potrzebował 
Matki. Od razu Ją też otrzymał: „Oto Matka twoja”. Jak 
Słowo Wcielone potrzebowało Matki, tak i Chrystus, ży-
jący w Kościele musi być związany z Matką swego czło-
wieczeństwa. Taka prawda o Kościele jest dopiero w peł-
ni teologiczna! Zmysł katolicki Soboru doprowadził 
do tego, że nauka o Maryi została włączona do nauki 
o Kościele, tak że nie można nawet myśleć o Kościele 
bez Matki Kościoła. Kościół Chrystusowy jest zara-
zem Maryjny. Dzieje Kościoła są dziejami Boga Czło-
wieka i Jego Matki, pełniących razem każde w swoim 
zakresie niezbędne zadanie zbawcze wobec ludzkości.

Świat współczesny zapragnął na nowo zobaczyć Ko-
ściół. Sobór Watykański II przypomniał ludzkości, że 

Kościół to żyjący i działający Chrystus, z którym z woli 
Ojca od początku współdziałała Matka Boga-Człowieka, 
Maryja. W ramionach Tych Dwojga Jezusa i Maryi znaj-
duje się Lud Boży: papież, biskupi, kapłani, zakony, cała 
Hierarchia i świeccy rodzice, młodzież, dziatwa. Maryja 
nie jest tylko postacią historyczną, która wypełniła już 
swoje zadanie. Ona żyje w Kościele, działa z Chrystu-
sem w dziele Odkupienia Rodziny ludzkiej.

Kiedyś, gdy podważana była Boskość Jezusa Chry-
stusa, został ogłoszony na Soborze w Efezie dogmat 

o Boskim Macierzyństwie Maryi. Matka przypomniała 
Boską Osobę Syna, Jezusa Chrystusa. Obecnie Maryja 
ogłoszona Matką Kościoła, wskazuje również na żyją-
cego w Kościele Chrystusa. Pomaga nam zrozumieć, że 
Kościół, którego jest Matką, to żyjący na ziemi Jezus, 
w Głowie i w członkach. Ułatwia nam zrozumienie ta-
jemnicy Kościoła, jako wielkiego Mistycznego Ciała Jej 
Syna, którego jesteśmy członkami.

Matka Kościoła Matką moją!

Będziemy teraz snuli dalej myśli, w wymiarze oso-
bistym. Matka Kościoła jest w szczególny sposób 

Matką moją. Bo przecież ja jestem cząstką Chrystuso-
wego Ciała, jestem Kościołem Bożym. Ogłoszenie święta 
Matki Kościoła, to ogłoszenie święta mojej Matki i przy-
pomnienie - ja mam taką Matkę. Już nie jestem sam. 
Czy moja ziemska matka żyje, czy nie, mam Matkę, która 
nie umiera, zawsze jest przy mnie obecna, czujna, słu-
żąca mi całą mocą swego Macierzyńskiego Serca, jed-
nocząca mnie z Boskim swym Synem, a moim Bratem, 
Jezusem Chrystusem.

Z masztu Krzyża powiedział do Niej Jezus, pokazując 
na Jana, na Kościół, na całą ludzkość, na mnie... „Oto 

syn Twój”. Przecież to Matka Jezusowa, a teraz Matka 
Kościoła i całego Ludu Bożego i Matka moja. Zostaje od-
dana rzeszy, wszystkim ludziom i... mnie. Już nie będzie 
miała spokojnej chwili. Ludzie będą się do Niej zwracać 
w swych potrzebach, we wszystkich chwilach życia. Sam 
Bóg wskazuje nam: Patrzcie na Nią. Idźcie do Niej ! 
Ona wam pomoże ! Ona wszystkiemu zaradzi. Ona da 
wam Jezusa - błogosławiony Owoc żywota swojego.
Taka Matka jest potrzebna współczesnemu światu, do 
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Niej ludzie zwracają swoje oczy i serca, za taką tęsknię 
i ja. Taka Matka trwać będzie w Kościele Chrystusowym, 
zawsze wrażliwa na innych, oddana całkowicie służ-
bie w miłości. Taka trwać będzie pod krzyżem każdego 
dziecka Bożego, odkupionego Krwią Chrystusa.

Tęsknota ludzkości za Matką

Światu współczesnemu potrzeba matki. Ludzkość dzi-
siejsza tęskni do matki bardziej niż kiedykolwiek. 

W epoce „cudów” techniki, podróży kosmicznych 
i księżycowych wypraw potrzebny jest cud serca. Ży-
wym ludziom nie wystarczą stalowe maszyny: żywi lu-
dzie mają dość zaciśniętych pięści, nienawiści i wojen, 
tęsknią do macierzyńskiego serca, do miłości, dobroci, 
życzliwości i szacunku jednych dla drugich. Wszyscy za-
czynamy tęsknić do „ludzkiego” człowieka i „ludzkiej” 
kultury. Pragniemy, aby człowiek liczył się więcej niż ma-
szyna i produkcja, aby wszyscy uznali, że najważniejszy 
jest człowiek. Jak dla prawdziwej matki najważniejsze 
jest jej dziecko, a tym bardziej jest kochane, im bardziej 
jest upośledzone, tak Rodzina ludzka musi nauczyć się 
szanować, kochać i ochraniać najbiedniejsze swe dzieci.
Gdzież szkoła takiej miłości? W macierzyńskich ramio-
nach Matki Jezusowej, Matki Kościoła, Matki Rodziny 
człowieczej. Ona czuwa nad naszą wiarą i życiem z wia-
ry, którego prawem naczelnym jest miłość, wymagająca 
nieraz ofiary z siebie na rzecz innych.
Przykładem takiej miłości jest życie i śmierć Ojca Mak-
symiliana Kolbe, jednego z największych czcicieli Ma-
ryi. Ten „szaleniec Niepokalanej”, wychowany w Maryj-
nej „szkole” miłości ku braciom, oddał życie za drugiego 
człowieka w obozie Oświęcimskim. Oto jak wielki jest 
macierzyński wpływ Matki Chrystusowej i Matki naszej 
na kształcenie takich stosunków między ludźmi, które są 
przedmiotem największych tęsknot współczesnej ludzko-
ści.

Aby kultura była ludzka, nie może w niej zabrak-
nąć elementu macierzyńskiego. „Mężczyzną i nie-

wiastą” stworzył Bóg człowieka i do obojga powiedział 
: „Czyńcie sobie ziemię poddaną”. Gdy zabraknie warto-
ści ducha kobiecego w rodzinie, w narodzie, w świecie, 
„ludzkość” staje się „nieludzka. „
Poganiejący świat współczesny rzuca cienie swego my-
ślenia także na kobietę. Nie chce w niej widzieć matki 
życia, wystarcza mu, że jest kobietą, Nawet lęka się tego, 
aby kobieta została matką. Rodzi się groza wynaturzenia 
kobiety. Obok awansu społecznego, obserwujemy równo-
cześnie poniżenie współczesnej kobiety.
Skutki tego są aż nazbyt widoczne u nas w Polsce, kraju, 
gdzie dotychczas kobietę-matkę otaczano wielką czcią. 
Wmówiono w kobietę, że jej szczęściem jest uwolnienie 
się od macierzyństwa. Doszło do tego, że musimy orga-
nizować specjalną „Krucjatę miłości” w obronie zagrożo-
nego już dziś życia Narodu.

Trzeba więc dzisiaj przywrócić godność matki i macie-
rzyństwa. Idzie o to, aby kobieta wszędzie, na każdym 

odcinku życia w rodzinie, w pracy zawodowej, społecz-

nej, publicznej działała na sposób właściwy, po macie-
rzyńsku. Trzeba dziecku, które ma prawo do istnienia, do 
domu, do miłości przywrócić matkę. Trzeba przywrócić 
świadomość posiadania Matki naszemu Narodowi, Ko-
ściołowi, Rodzinie ludzkiej. Może wtedy nieludzki świat 
stalowych potęg, zamieni się w świat prawdziwie ludzki, 
którego prawem będzie miłość, nie groza i lęk!

W takim czasie Ojciec święty, z natchnienia Ducha 
Świętego, ogłasza Maryję Matką Kościoła, a Epi-

skopat Polski ustanawia obecnie jej święto, przypominając 
wszystkim Chrystusowe słowa: „Oto Matka twoja”. Dzię-
ki temu cześć Maryi, jako Matki Chrystusa historycznego 
i eucharystycznego, opatrznościowo wzrasta: oto czci-
my Maryję również jako Matkę Chrystusa Mistycznego, 
Matkę Kościoła, ustanowionego również przez Boga dla 
zbawienia całej ludzkości. Kościół od dawna ukazywał 
Maryję, jako Matkę z Dziecięciem w ramionach, Matkę 
karmiącą. Obraz Matki Bożej z Dziecięciem na ręku, ob-
raz Boga-Człowieka przy piersi macierzyńskiej, zawsze 
był znakiem kultury chrześcijańskiej i chrześcijańskiego 
humanizmu. Ale teraz Kościół całą Rodzinę ludzką przy-
garnął do macierzyńskiego serca Matki Boga Człowieka, 
ogłaszając Ją Matką Kościoła. w ten sposób spełniają się 
tęsknoty ludzkie za Matką, za macierzyńskim sercem, za 
dobrocią i miłością.

Zakończenie

Niech więc wdzięczność i radość przepełniają nasze 
serca, że obchodzimy dziś święto Matki Kościoła. 

Polska czyni to jedna z pierwszych wśród narodów chrze-
ścijańskich. To pierwszeństwo przyjmijmy jako szczegól-
ną łaskę i nagrodę za wierność i miłość Narodu do Maryi. 
Oddani w niewolę Jej macierzyńskiej miłości, za wolność 
Kościoła, mając poprzez całe dzieje tak liczne dowody Jej 
opieki i pomocy, z ufnością przedstawiamy Matce Ko-
ścioła wszystkie jego potrzeby.

W ogniach miłości Ducha Świętego, rządzącego Ko-
ściołem, głosimy Wam, Bracia i Siostry, radość bar-

dzo wieLką : Kościół ma Matkę ! Dzieci Kościoła mają 
Matkę! Wołajmy więc do Maryi: Okaż się nam Matką 
Okaż się Matką Kościoła w Ojczyźnie naszej i w całym 
świecie!

 Amen.

Jasna Góra, dnia 4 maja 1971 r.,125  
Konferencja Episkopatu Polski

 Stefan Kardynał Wyszyński, 
Prymas Polski i wszyscy Biskupi obecni na Konferencji

Źródło: opoka.org.pl;  
źródło foto: Kai.pl;  podkreślenia - redakcja
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WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ
Świadkowie śmierci - niewykluczone, że z powodu otrucia - kardynała prymasa Sługi Bożego Augusta 
Hlonda (zm. 22 października 1948) zaświadczają, że w ostatnich godzinach życia umierający pasterz  
miał proroczą wizję dotyczącą przyszłych losów Polski. Wiązał je ze szczególnym wstawiennictwem  

i opieką naszej Jasnogórskiej Matki i Królowej nad naszą ojczyzną i narodem.  
Zapisano słowa umierającego: „Pracujcie i walczcie. Walczcie pod opieką Matki Najświętszej.  

Nie rozpaczajcie, nie opuszczajcie rąk, trwajcie wiernie i pamiętajcie.  
Po mojej śmierci zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny”.

SOLI DEO PER MARIAM

Prymas Hlond już na długo przed wojną zwrócił uwa-
gę na młodego wówczas księdza z Włocławka Stefana 

Wyszyńskiego, redaktora prestiżowego pisma „Ateneum 
Kapłańskie”. Nadto zdecydowanego w działaniu i gorliwie 
poświęcającego się sprawom Bożym. Żarliwie też zaangażo-
wanego w sprawy robotnicze i przestrzegającego świat pracy 
przed iluzją i demagogią komunistycznych ideologów. Tuż po 
wojnie ks. Wyszyński zaimponował kardynałowi Hlondowi 
błyskawicznym zorganizowaniem - jeszcze w 1945 roku – 
seminarium duchownego we Włocławku, w diecezji z której 
połowa kapłanów została zamordowana. Później kardynał 
gorąco zachęcał ks. Wyszyńskiego do objęcia diecezji lubel-
skiej, który w poczuciu wielkiej odpowiedzialności długo 
wahał się z podjęciem decyzji mając nadto świadomość, że 
będzie najmłodszym biskupem w Episkopacie. Konsekracja 
biskupa lubelskiego odbyła się 12 maja 1946 roku na Jasnej 
Górze. A już 8 września 1946 roku - podczas poświęcenia 
Polski Niepokalanemu Sercu Maryi - cały Episkopat, dzięki 
kazaniu biskupa Wyszyńskiego, zobaczył nieprzeciętne zale-
ty umysłu i serca nowego pasterza lubelskiego. 

Na łożu śmierci Prymas Hlond dwukrotnie informował 
Piusa XII, że na następcę po sobie widzi najbardziej 

biskupa z Lublina. W archiwum prymasowskim znajduje się 
ostatnia wola kard. Hlonda podyktowana sekretarzowi ks. 
Antoniemu Baraniakowi i spisana przez niego, w której pro-
sił, by Pius XII jego następcą mianował Wyszyńskiego. Jak 
bardzo ze zdaniem Hlonda liczył się papież świadczy fakt, 
że już 12 listopada 1948 roku została przez niego podpisana 
nominacja dla biskupa lubelskiego na arcybiskupa gnieź-
nieńsko – warszawskiego, a tym samym Prymasa Polski. 
Decyzja Stolicy Apostolskiej była szokująca, gdyż w gronie 
faworytów widziano hierarchów już bardzo zasłużonych, 
jak arcybiskup poznański Walenty Dymek, czy książę me-
tropolita krakowski Adam Stefan Sapieha. Testament gasną-
cego prymasa Hlonda nowy prymas uznał za własny, ba, zo-
bowiązanie i program w swojej posłudze pasterskiej. Ufny 
w orędownictwo i opiekę Matki Najświętszej nowy prymas 
przez całe życie służył Soli Deo (Tylko Bogu) z pomocą 
i przez Maryję (per Mariam). Do Hlondowego proroctwa 
o zwycięstwie Maryi Ojciec w swoim nauczaniu nawiązy-
wał wielokrotnie. „Głęboko wierzymy – mówił po latach 
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– że zwycięstwo przyjdzie! Jak odeszły do Boga kardy-
nał prymas Hlond, wszyscy biskupi w Polsce wierzą, że 
gdy ono przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświęt-
szej!” (22 października 1962).

OD DZIECIŃSTWA I MŁODOŚCI

Głęboką cześć dla Matki Bożej Stefan, późniejszy Ojciec 
Narodu wyniósł z domu rodzinnego. W 50-lecie swoich 

święceń kapłańskich (3 sierpnia 1974) wspominał: „Urodzi-
łem się w moim domu rodzinnym pod obrazem Matki Bożej 
Częstochowskiej i to w sobotę” (w Zuzeli 3 sierpnia 1901 
roku) W całym swoim życiu Ojciec wielokrotnie nawiązy-
wał do modlitwy, zwłaszcza różańcowej w rodzinnym domu. 
Tak wspomina wspólne dziecięce lata siostra Prymasa – Ja-
nina Jurkiewicz: „Porządek jest taki: ojciec klęczy z przodu 
i jest nam przykładem. Dzieci obok i z tyłu, a matka na koń-
cu”. Po przedwczesnej śmierci matki Julianny (zm. 1910) 
dziewięcioletni Stefanek jeszcze głębiej przylgnął do Mat-
ki Najświętszej. Jak zanotował: „Po śmierci Matki naszej, 
służąca domowa, zacna Ulisia, często nam mówiła o Matce 
Niebieskiej. Byłem sercem związany z pięknym posągiem 
Matki Bożej, stojącym na cmentarzu kościelnym”. A póź-
niej, w gimnazjum w Łomży – jak wspominał – „zaczęło 
się kształtować moje powołanie kapłańskie. I to nie gdzie 
indziej, tylko w tutejszej katedrze, w czasie mszy roratnich, 
na które my uczniowie musieliśmy chodzić, wysyłani przez 
naszego wychowawcę i profesora, u którego byliśmy na 
stancji”. Gdy już był w Warszawie, w prestiżowym gimna-
zjum Wojciecha Górskiego, uczucia swoje przeniósł na po-
sąg Matki Bożej Passawskiej na Krakowskim Przedmieściu, 
przed kościołem Res Sacra Miser, gdzie zbierały się niektó-
re klasy szkolne na nabożeństwo”, a dziś w każdą pierwszą 
sobotę gromadzą się Wojownicy Maryi charyzmatycznego 
kapłana ks. Dominika Chmielewskiego. W czasie studiów 
w seminarium włocławskim przyszły Prymas związał się 
szczególniej z wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej Królowej 
Polski z Lichenia, której zawdzięczał cud uzdrowienia z ty-
fusu i gruźlicy płuc. 

14 LUTEGO 1953 ROKU

To zapewne najważniejsza ze wszystkich ważnych i wiel-
kich dat życia Prymasa Tysiąclecia. Wobec wzmaga-

jącego się prześladowania Kościoła przez reżim komuni-
styczny (zamykanie szkół katolickich, likwidacja Caritasu, 
grabież dóbr kościelnych i uzurpacji obsadzania stanowisk 
kościelnych przez partię) Ojciec 14 lutego 1953 roku - na-
wiązując do testamentu swojego umierającego poprzedni-
ka - wypowiedział słynne słowa: „Wszystko postawiłem 
na Maryję – i to Jasnogórską”.  Podczas żarliwej modlitwy 
Prymas wołał: „Maryjo, widzisz co się dzieje z Kościołem 
Twojego Syna! Uratuj go. Pomóż mi, pomóż!” Świadkiem 
tych słów była bliska współpracownica Ojca i współzałoży-
cielka Instytutu Prymasowskiego Maria Okońska. Tak za-
pamiętała tę chwilę, w której Ojciec wypowiadał te słowa: 
„Twarz Księdza Prymasa promieniała przedziwnym wprost 
światłem, a nawet serdeczną radością i pokojem. Wiedzia-
łam w tym momencie, że Ksiądz Prymas znalazł ratunek 
dla udręczonego Kościoła w Polsce i dla Narodu. Więcej, 
czułam, że ten moment z natchnienia samej Matki Bożej 
wytycza jego prymasowskie drogi aż do końca życia. I rze-
czywiście, przez wszystkie dalsze lata Ksiądz Prymas był 

wierny temu natchnieniu i zawsze, a zwłaszcza w trudnych 
chwilach swego życia i pasterzowania wszystko stawiał na 
Maryję”. Kilka miesięcy później Ojciec został uwięziony 
w Rywałdzie. I tam powziął postanowienie, żeby samemu 
osobiście bezgranicznie zawierzyć i oddać się Maryi. Dwa 
miesiące później 8 grudnia 1953 roku, w drugim miejscu 
uwięzienia w Stoczku Warmińskim – po trzytygodniowych 
osobistych rekolekcjach według wskazań św. Ludwika Gri-
gnion de Montfort, - wykonał postanowienie z Rywałdu 
i złożył osobisty akt oddania się Chrystusowi przez Maryję. 

NIEWOLNIK MARYI

Akt ten jest źródłem i fundamentem całej maryjnej drogi 
Ojca, na której wyrosły wszystkie Jego wielkie dzie-

ła obrony Ojczyzny, Narodu i Kościoła i doprowadziły do 
zwycięstwa zapowiedzianego przez umierającego Prymasa 
Hlonda. Niezwykła historyczna ważność tego Aktu – de-
cydującego o dziejach Kościoła i Narodu - obliguje nas do 
przytoczenia go w całości: „Święta Maryjo, Bogurodzico 
Dziewico, obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, Orędow-
niczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją. Postanawiam 
sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę, nie 
powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę ni-
gdy, aby inni cokolwiek czynili, co uwłaczałoby czci Two-
jej. Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko 
swoje. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach 
duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych. Oddaję 
się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój nie-
wolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrz-
ne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich 
- zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozosta-
wiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną 
i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego 
upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i w wiecz-
ności. Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie stać 
się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego, któremu Ty, 
o Matko, oddaj mnie w niewolę, jak ja Tobie oddałem się 
w niewolę. Wszystko, cokolwiek czynić będę, przez Twoje 
ręce niepokalane, Pośredniczko łask wszelkich, oddaję ku 
chwale Trójcy Świętej - „Soli Deo!”. Maryjo Jasnogórska, 
nie opuszczaj mnie w pracy codziennej i okaż swe czyste 
Oblicze w godzinę śmierci mojej. Amen”.

8 grudnia 1953 roku w święto Niepokalanej, podczas 
czarnej nocy komunizmu, w mrocznym pomieszczeniu 

z oknami zalepionymi „Trybuną Ludu” dokonał się dziejo-
wy akt ratowania narodu od szatańskiej ideologii bezbożne-
go komunizmu. Mocą tego ślubowania szedł Prymas, służąc 
Bogu i Ojczyźnie przez całe swe święte i pracowite życie. 
Dzień ten i ta godzina to bezwzględnie kulminacyjny mo-
ment duchowy w życiu Ojca. Zaświadczają o tym choćby 
jego słowa wypowiedziane przed śmiercią: „Jestem cał-
kowicie uległy woli Ojca i woli Syna, który sam jeden ma 
wieczne kapłaństwo i je przydziela oraz przekazuje innym. 
Jestem uległy wobec Ducha Świętego, dlatego, że moje ży-
cie wewnętrzne było w Trójcy Świętej. I jestem ufny wo-
bec Matki Najświętszej, z którą się związałem w więzieniu 
w Stoczku i wszystko przez Jej dłonie składałem na chwałę 
Trójcy Świętej”

Dużo wcześniej, bo już 15 sierpnia 1969 roku Prymas 
sporządził swój testament, który podpisał: „Niewol-



11

nik Maryi”. Napisał w nim: „Ja, niewolnik oddany Maryi 
w więzieniu w Stoczku Warmińskim, dnia 8 grudnia 1953 
roku, najpokorniej proszę, Ucieczkę Grzeszników, aby była 
mi Orędowniczką przed Tronem Trójcy Świętej. Amen”. 
Wstrząsające są słowa jednej z więziennych medytacji Pry-
masa zapisane przez Niego: „Wszystkiego można się wy-
zbyć, ale nie Matki Boga. Wszak jestem Jej własnością, któ-
rą sam rządzić się nie mogę”. Ukazują one niezwykłą głębię 
duchowego związku Ojca z Matką Najświętszą. 

WYPRZEDZIŁ SOBÓR

Pobożność maryjna Ojca nie była ckliwa ani dewocyjna, 
jak chcieli ją widzieć i o jaką oskarżali go przeciwnicy 

Prymasa z kręgów tzw. „światłych” bądź „postępowych” 
katolików. Ukształtowana została poprzez wnikliwe studia 
nad dorobkiem szwajcarskiego kardynała Charlesa Journe-
ta (zm. 1891), którego Ojciec od młodych lat uznawał za 
swojego mistrza i przewodnika. Warto wspomnieć, że – wi-
dząc żywotność Kościoła w Polsce - swój głęboki podziw 
i szacunek dla Prymasa za maryjną drogę polskiego Kościo-
ła wyrażał po wielekroć René Laurentin (zm. 2017), jeden 
z największych mariologów współczesnych. Prymas już 
w „Ślubach Jasnogórskich” w 1956 roku wołał do Maryi: 
„Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót”. W tych słowach 
Kardynał wyprzedził Sobór Watykański II, który uczył, że 
cześć dla Maryi nie opiera się na czczym uczuciu do Niej, 
ale „na naśladowaniu Jej cnót” (KK 67). Na pytanie skiero-
wane do Ojca: dlaczego wszystko postawił na Maryję tak 
odpowiedział: „Najbardziej bezpośrednią mocą w moim ży-
ciu jest Maryja. Przez szczególną tajemnicę, której w pełni 
nie rozumiem, została Ona postawiona na mej drodze. Wiem 
jednak, że z tej drogi zejść nie mogę i nie chcę! Doświad-
czenie mnie pouczyło, że tylko na tej drodze, przy pomo-
cy Dziewicy Wspomożycielki, Pani Jasnogórskiej, można 
czegoś dokonać w Polsce. Oczywiście mocami Bożymi”. 
Dziś, po latach widzimy z całą oczywistością, że bez Pry-
masa, jego wiary i męstwa nie byłoby Polski jaką mamy. Oj-
ciec miał wielki dar rozeznawania duchów. Słuchał przede 
wszystkim Ducha Świętego, a nie doradców, jak to jest 
w modzie dzisiaj. 

KU ZAWIERZENIU WSZYSTKICH

Nieustanne osobiste powierzanie się Matce Najświęt-
szej oraz oddawanie Jej wszystkiego, co Polskę stano-

wi, było codzienną praktyką w życiu Wielkiego Prymasa. 
W jednej z przejmujących duszę modlitw tak Ojciec zwraca 
się do Maryi: „Nie umiem jednego dnia spędzić bez Ciebie, 
bez Twego imienia, bez Zdrowaś Maryjo, bez różańca, bez 
aktu oddania się Tobie. Czym byłoby moje życie, gdybym 
o Tobie zapomniał?”. Wiemy, że 25 sierpnia 1960 roku, 
w dzień św. króla Ludwika IX (zm. 1270), wielkiego czci-
ciela Maryi, Ojciec na Jasnej Górze dokonał też swojego 
osobistego, prywatnego oddania Polski Matce Najświętszej. 
Wtedy też przed Cudownym Wizerunkiem na Jasnej Górze 
wypowiedział wstrząsającą serce modlitwę: „Jasnogórska 
Królowo Polski! Tyle już razy zwyciężałaś na Jasnej Gó-
rze i nadal zwyciężasz. Cokolwiek dzieje się z Kościołem 
Bożym w Ojczyźnie naszej - Tobie to zawdzięczamy. Jeśli 
pomimo ataków mocarzy ciemności, Kościół Boży jeszcze 
pracuje - Twoje to zwycięstwo! Jeżeli lud opiera się nie-
wierze - Twoje to zwycięstwo! Jeżeli nie ustaje w miłości 

ku Tobie - Twoje to zwycięstwo! Jeżeli kapłani dochowują 
wierności Kościołowi pomimo tylu przeciwności - Twoje to 
zwycięstwo! Jeżeli klasztory pełne są jeszcze ducha modli-
twy w życiu wspólnym - Twoje to zwycięstwo! Jeżeli na 
progu Tysiąclecia poderwaliśmy się do nowego życia, do 
pracy nad moralną przemianą narodu - Twoje to zwycię-
stwo! Śluby Jasnogórskie, Wielka Nowenna Tysiąclecia - to 
Twoje Zwycięstwo! moglibyśmy tak wymieniać mnóstwo 
Twoich zwycięstw i za każde z nich osobno dziękować. 
Wszystkie, które w tej chwili pamiętamy, których nie jeste-
śmy nawet w stanic wyliczyć, są dla spotęgowania wiary 
w Twój przyszły triumf”. 

W ramach Wielkiej Nowenny przez cały rok 1961 i 1962 
trwały na Jasnej Górze zawierzenia Matce Najświęt-

szej różnych stanów, zawodów i grup społecznych. 15 marca 
1961 roku indywidualnie oddali się Maryi pasterze Kościoła 
w Polsce. 4 września tegoż roku wszyscy biskupi zebrani 
razem ponowili publicznie akt oddania się Matce Bożej ca-
łego polskiego Episkopatu. Prymas osobiście przewodził 
grupom kapłanów i seminarzystów w ich akcie zawierzenia.  
W kolejnych miesiącach i latach przyjeżdżały na Jasną Górę 
delegacje stanowe i zawodowe, a później delegacje z każdej 
polskiej parafii (a było ich wtedy ponad osiem tysięcy), by 
ze swoimi pasterzami dokonywać ślubowania i zawierzania. 

Apogeum oddawania się Matce Najświętszej nastąpiło 
w Roku Millenijnym 3 maja 1966 roku, kiedy to cały 

Episkopat polski oddał Ojczyznę, Naród, Kościół i wszystko, 
co Polskę stanowi w opiekę Maryi. W wiekopomnym mil-
lenijnym dokumencie zatytułowanym „„Akt oddania Polski 
w macierzyńską niewolę Maryi Matki-Kościoła za wolność 
Kościoła Chrystusowego” wszyscy zostaliśmy ubezpieczeni 
w matczynych dłoniach naszej niebieskiej Matki i Królowej. 
W opinii Pawła VI był to w historii całego Kościoła akt wy-
jątkowy, a Polacy dokonali tego, czego nie uczynił żaden 
chrześcijański naród. Święty już dziś papież w specjalnym 
breve skierowanym do Kościoła w Polsce napisał: „Za-
prawdę nie mogliście wspanialej uczcić tysięcznej rocznicy 
owego dnia, kiedy to Polska przyjęła skarby religii chrze-
ścijańskiej i poddała się pod najsłodsze jarzmo Chrystusa 
i Jego Matki (…). Bądźcie pewni, że w ten sposób katolicka 
Polska zostaje związana ze Stolicą Apostolską jeszcze ści-
ślejszym węzłem i coraz głębiej zapada w serce tego, który 
będąc Następcą św. Piotra, zapragnął być razem z wami, aby 
wziąć osobiście udział w owych uroczystościach”. Niestety 
– przypomnijmy młodszym Czytelnikom – komuniści trzy-
krotnie odmówili papieżowi prawa przyjazdu do Polski na 
uroczystości Tysiąclecia. 

Doświadczenie niezawodnej Maryjnej drogi Kościoła 
w Polsce poniósł w świat Jan Paweł II Wielki - wierny 

uczeń wielkiego nauczyciela. W swoich apostolskich po-
dróżach setki razy zawierzał Maryi ludzi, miejsca, narody 
i państwa. W końcu, 8 października 2000 roku, na Placu św. 
Piotra przed cudowną figurą Maryi przywiezioną z Fatimy 
zawierzył Jej całą ludzkość. Odwagi! Jesteśmy w najlep-
szych, bo matczynych.

ks. Jerzy Banak
źródło foto: deon.pl
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Konstytucja dogmatyczna o Kościele  
„Lumen Gentium”

Według papieża jest to najobszerniejsza synteza doktryny maryjnej, 
jaka kiedykolwiek została opracowana przez sobór powszechny.

 Jej celem było „ukazanie oblicza Kościoła świętego, 
z którym Maryja jest ściśle związana”

Rozdział VIII
Błogosławiona Maryja Dziewica  

Boża Rodzicielka
w tajemnicy Chrystusa i Kościoła

I. Wstęp
52.Bóg, najłaskawszy i najmądrzejszy, chcąc dokonać 
odkupienia świata, „gdy nastała pełność czasu, zesłał 
Syna swego powstałego z niewiasty, … żebyśmy do-
stąpili przybrania za synów”. „On to dla nas ludzi i dla 
naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha 
Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy”. Ta boska 
tajemnica zbawienia objawia się nam i trwa w Koście-
le, który Pan ustanowił  jako ciało swoje i w którym 
wierni, trwając przy Chrystusie-Głowie oraz mając 
łączność ze wszystkimi świętymi Jego, powinni także 
czcić pamięć „przede wszystkim chwalebnej zawsze 
Dziewicy Maryi, Rodzicielki Boga i Pana naszego Je-
zusa Chrystusa”.
53.Albowiem Maryja Dziewica, która przy zwiastowa-
niu anielskim poczęła i w sercu, i w ciele Słowo Boże 
i dała światu Życie, uznawana jest i czczona jako praw-
dziwa Matka Boga i Odkupiciela. Odkupiona w sposób 
wznioślejszy ze względu na zasługi Syna swego i zjed-
noczona z Nim węzłem ścisłym i nierozerwalnym, ob-
darzona jest tym najwyższym darem i najwyższą god-
nością, że jest mianowicie Rodzicielką Syna Bożego, 
a przez to najbardziej umiłowaną córą Ojca i świętym 
przybytkiem Ducha Świętego, dzięki zaś temu darowi 
szczególnej łaski góruje wielce nad wszystkimi inny-
mi stworzeniami zarówno ziemskimi, jak niebieskimi. 
Jednocześnie zaś złączona jest ze wszystkimi ludźmi, 
którzy mają być zbawieni, pochodzeniem z rodu Ada-
ma, a co więcej, jest „zgoła matką członków (Chry-
stusowych), … ponieważ miłością swoją współdziała 
w tym, aby wierni rodzili się w Kościele, którzy są 
członkami owej Głowy”. Dlatego to doznaje Ona czci 
jako najznakomitszy i całkiem szczególny członek Ko-
ścioła i jako jego typiczne wyrażenie oraz najdosko-
nalszy wzorzec wiary i miłości, Kościół też katolicki 
pouczony przez Ducha Świętego darzy Ją synowskim 
uczuciem czci jako matkę najmilszą.
54.Toteż Sobór święty wykładając naukę o Koście-
le, w którym boski Odkupiciel dokonuje zbawienia, 
pragnie wyjaśnić starannie zarówno rolę Błogosła-

wionej Dziewicy w tajemnicy Słowa Wcielonego 
i Ciała Mistycznego, jak i obowiązki ludzi odku-
pionych względem Bogarodzicy, Matki Chrystu-
sa i matki ludzi, zwłaszcza wiernych, nie zamierza 
jednak przedstawiać pełnej nauki o Maryi ani roz-
strzygać kwestii jeszcze nie całkowicie wyjaśnio-
nych pracą teologów. Zachowują tedy nadal swoje 
prawo poglądy, jakie w szkołach katolickich swo-
bodnie podaje się o Tej, która w Kościele świętym 
zajmuje miejsce najwyższe po Chrystusie, a zara-
zem nam najbliższe.

II. Rola Błogosławionej Dziewicy  
w ekonomii zbawienia

55.Pismo święte Starego i Nowego Testamentu oraz 
czcigodna Tradycja w sposób coraz bardziej jasny 
przedstawiają i naocznie niejako ukazują rolę Matki 
Zbawiciela w ekonomii zbawienia. Księgi Starego Te-
stamentu opisują historię zbawienia, w której powoli 
przygotowuje się przyjście na świat Chrystusa. Otóż 
te pradawne dokumenty, jak odczytuje się je w Ko-
ściele i jak w świetle późniejszego, pełnego objawie-
nia się je rozumie, ujawniają z biegiem czasu coraz 
jaśniej postać niewiasty, Matki Odkupiciela. Zary-
sowuje się Ona w tym świetle proroczo już w obietnicy 
danej pierwszym rodzicom, upadłym w grzech, a mó-
wiącej o zwycięstwie nad wężem. Podobnie jest to ta 
Dziewica, która pocznie i zrodzi Syna, którego imię bę-
dzie Emanuel. Ona to zajmuje pierwsze miejsce wśród 
pokornych i ubogich Pana, którzy z ufnością oczekują 
od Niego zbawienia i dostępują go. Wraz z Nią, wresz-
cie, wzniosłą Córą Syjonu, po długim oczekiwaniu 
spełnienia obietnicy, przychodzi pełnia czasu i nastaje 
nowa ekonomia zbawienia, kiedy to Syn Boży przyjął 
z Niej naturę ludzką, aby przez tajemnice ciała swego 
uwolnić człowieka od grzechu.
56.Było zaś wolą Ojca miłosierdzia, aby Wcielenie 
poprzedziła zgoda Tej, która przeznaczona została na 
matkę, by w ten sposób, podobnie jak niewiasta przy-
czyniła się do śmierci, tak również niewiasta przyczy-
niła się do życia. Odnosi się to szczególnie do Matki 
Jezusa, która wydała na świat samo Życie odradzają-
ce wszystko i obdarzona została przez Boga godnymi 
tak wielkiego zadania darami. Nic przeto dziwnego, 
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że u świętych Ojców przyjął się zwyczaj nazywania 
Bogarodzicy całą świętą i wolną od wszelkiej zmazy 
grzechowej, jakby utworzoną przez Ducha Świętego 
i ukształtowaną jako nowe stworzenie. Ubogaconą od 
pierwszej chwili poczęcia blaskami szczególnej zaiste 
świętości. Dziewicę z Nazaretu zwiastujący Anioł z po-
lecenia Bożego pozdrawia jako „łaski pełną”, ona zaś 
odpowiada wysłańcowi niebios: „Otom ja służebnica 
Pańska, niechaj mi się stanie według słowa twego”. 
Tak to Maryja, córa Adama, zgadzając się na słowo 
Boże, stała się Matką Jezusa, a przyjmując zbawczą 
wolę Bożą całym sercem, nie powstrzymana żadnym 
grzechem, całkowicie poświęciła samą siebie, jako słu-
żebnicę Pańską, osobie i dziełu Syna swego, pod Jego 
zwierzchnictwem i wespół z Nim z łaski Boga wszech-
mogącego służąc tajemnicy odkupienia. Słusznie tedy 
sądzą święci Ojcowie, że Maryja nie została czysto 
biernie przez Boga użyta, lecz że z wolną wiarą i po-
słuszeństwem czynnie współpracowała w dziele zba-
wienia ludzkiego. Sama bowiem, jak powiada św. Ire-
neusz, „będąc posłuszną, stała się przyczyną zbawienia 
zarówno dla siebie, jak i dla całego rodzaju ludzkiego”. 
Toteż niemało Ojców starożytnych w swoim nauczaniu 
chętnie wraz z nim stwierdza: „Węzeł splątany przez 
nieposłuszeństwo Ewy 
rozwiązany został przez 
posłuszeństwo Maryi, co 
związała przez niewier-
ność dziewica Ewa, to 
dziewica Maryja rozwią-
zała przez wiarę”, prze-
prowadziwszy zaś to po-
równanie z Ewą, nazywają 
Maryję „matką żyjących” 
i niejednokrotnie stwier-
dzają: „śmierć przez Ewę, 
życie przez Maryję”.
57.Ta zaś łączność Matki 
z Synem w dziele zbaw-
czym uwidacznia się od chwili dziewiczego poczęcia 
Chrystusa aż do Jego śmierci, najpierw zaś, gdy Ma-
ryja udaje się spiesznie, aby odwiedzić Elżbietę, i ta, 
powodując się swoją wiarą w obiecane zbawienie, po-
zdrawia Ją jako błogosławioną, a poprzednik poruszył 
się w łonie matki, w momencie znów narodzenia, gdy 
Boża Rodzicielka w rozradowaniu okazuje pasterzom 
i magom Syna swego pierworodnego, który nie naru-
szył Jej dziewiczej czystości, lecz ją uświęcił. Kiedy 
zaś stawiła Go Bogu w świątyni złożywszy dar ubo-
gich, usłyszała Symeona zapowiadającego równocze-
śnie, że Syn będzie znakiem sprzeciwu, a duszę matki 
przeniknie miecz, aby wyszły na jaw zamysły serc wie-
lu. Zagubione i z bólem szukane Dziecię Jezus odna-
leźli rodzice w świątyni, zajęte tym, co było Ojca Jego, 

i nie rozumieli słów Syna. Ale Matka Jego wszystko to 
zachowywała w sercu swoim dla rozważania.
58.W życiu publicznym Jezusa Matka Jego pojawia 
się znamiennie, i to na początku, gdy na godach we-
selnych w Kanie Galilejskiej, litością przejęta, spo-
wodowała swym wstawiennictwem początek znaków 
Jezusa Mesjasza. W ciągu Jego nauczania przyjęła sło-
wa, w których Syn, stawiając Królestwo ponad wzglę-
dami i więzami ciała i krwi, nazwał błogosławionymi 
słuchających słowo Boże, jak to Ona wiernie czyniła. 
W ten sposób także Błogosławiona Dziewica szła na-
przód w pielgrzymce wiary i utrzymała wiernie swe 
zjednoczenie z Synem aż do krzyża, przy którym nie 
bez postanowienia Bożego stanęła, najgłębiej ze swym 
Jednorodzonym współcierpiała i z ofiarą Jego złączy-
ła się matczynym duchem, z miłością godząc się, aby 
doznała ofiarniczego wyniszczenia żertwa z Niej naro-
dzona, a wreszcie przez tegoż Jezusa Chrystusa, umie-
rającego na krzyżu oddana została jako matka ucznio-
wi tymi słowy: „Niewiasto, oto syn twój”.
59.A kiedy podobało się Bogu uroczyście objawić ta-
jemnice Zbawienia ludzkiego nie wcześniej, aż ześle 
obiecanego przez Chrystusa Ducha, widzimy Aposto-
łów przed dniem Zielonych Świąt „trwających jed-

nomyślnie na modlitwie 
wraz z niewiastami i z Ma-
ryją Matką Jezusa i z brać-
mi Jego”[, także Maryję 
błagającą w modlitwach 
o dar Ducha, który pod-
czas zwiastowania już Ją 
był zacienił. Na koniec 
Niepokalana Dziewi-
ca, zachowana wolną od 
wszelkiej skazy winy pier-
worodnej, dopełniwszy 
biegu życia ziemskiego 
z ciałem i duszą wzięta zo-
stała do chwały niebieskiej 

i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, 
aby bardziej upodobniła się do Syna swego, Pana panu-
jącego oraz zwycięzcy grzechu i śmierci.

III. Błogosławiona Dziewica i Kościół
60.Jedyny jest pośrednik nasz według słów Apostoła: 
„Bo jeden jest Bóg, jeden i pośrednik między Bogiem 
i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego 
siebie na okup za wszystkich”. Macierzyńska zaś rola 
Maryi w stosunku do ludzi żadną miarą nie przy-
ćmiewa i nie umniejsza tego jedynego pośrednictwa 
Chrystusowego, lecz ukazuje jego moc. Cały bo-
wiem wpływ zbawienny Błogosławionej Dziewicy na 
ludzi wywodzi się nie z jakiejś konieczności rzeczo-
wej, lecz z upodobania Bożego i wypływa z nadmia-
ru zasług Chrystusowych, na Jego pośrednictwie się 
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opiera, od tego pośrednictwa całkowicie jest zależny 
i z niego czerpie całą moc swoją, nie przeszkadza zaś 
w żaden sposób bezpośredniej łączności wiernych 
z Chrystusem, przeciwnie, umacnia ją.
61.Błogosławiona Dziewica, przeznaczona od wieków 
łącznie z wcieleniem Słowa Bożego na Matkę Boga, 
stała się tu na ziemi, z postanowienia Opatrzności Bo-
żej, Matką – żywicielką Boskiego Odkupiciela, w spo-
sób szczególny przed innymi szlachetną towarzyszką 
i pokorną służebnicą Pana. Poczynając, rodząc, kar-
miąc Chrystusa, ofiarując Go w świątyni Ojcu i współ-
cierpiąc z Synem swoim umierającym na krzyżu, 
w szczególny zaiste sposób współpracowała z dziełem 
Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i miłość żarliwą dla 
odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. 
Dlatego też stała się nam matką w porządku łaski.
62.To zaś macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa 
nieustannie – poczynając od aktu zgody, którą przy 
zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą zachowała bez 
wahania pod krzyżem – aż do wiekuistego dopełnienia 
się zbawienia wszystkich wybranych. Albowiem wzię-
ta do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego zada-
nia, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo 
ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wieczne-
go. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się 
braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i nara-
żonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną 
doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny. Dlatego też 
do Błogosławionej Dziewicy stosuje się w Kościele 
tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, 
Pośredniczki. Rozumie się jednak te tytuły w taki 
sposób, że niczego nie ujmują one ani nie przydają 
godności i skuteczności działania Chrystusa, jedy-
nego Pośrednika.
Żadne bowiem stworzenie nie może być nigdy stawia-
ne na równi ze Słowem wcielonym i Odkupicielem, 
ale jak kapłaństwo Chrystusa w rozmaity sposób staje 
się udziałem zarówno świętych szafarzy, jak i wier-
nego ludu, i jak jedna dobroć Boża w rozmaity spo-
sób rozlewa się realnie w stworzeniach, tak też jedyne 
pośrednictwo Odkupiciela nie wyklucza, lecz wzbu-
dza u stworzeń rozmaite współdziałanie, pochodzące 
z uczestnictwa w jednym źródle.
Otóż Kościół nie waha się jawnie wyznawać taką 
podporządkowaną rolę Maryi, ciągle jej doświad-
cza i zaleca ją sercu wiernych, aby oni wsparci tą 
macierzyńską opieką, jeszcze silniej przylgnęli do 
Pośrednika i Zbawiciela.
63.Błogosławiona zaś Dziewica z racji daru i roli 
boskiego macierzyństwa, dzięki czemu jednoczy się 
z synem Odkupicielem, i z racji swoich szczególnych 
łask i darów związana jest głęboko także z Kościo-
łem: Boża Rodzicielka jest, jak uczył już św. Am-
broży, pierwowzorem (typus) Kościoła, w porządku 

mianowicie wiary, miłości i doskonałego zjednocze-
nia z Chrystusem. W tajemnicy bowiem Kościoła, 
który sam także słusznie nazywany jest matką i dzie-
wicą, Błogosławiona Dziewica Maryja przodowała 
najdoskonalej i osobliwie, stając się wzorem dziewicy 
i zarazem matki. Wierząc bowiem i będąc posłuszną, 
zrodziła na ziemi samego Syna Boga Ojca, i to nie 
znając męża, Duchem Świętym zacieniona, niby nowa 
Ewa, która nie dawnemu wężowi, lecz wysłannikowi 
Boga dała wiarę nie skażoną żadnym wątpieniem. Zro-
dziła zaś Syna, którego Bóg ustanowił pierworodnym 
między wielu braćmi, to znaczy między wiernymi, 
w których zrodzeniu i wychowywaniu współdziała swą 
miłością macierzyńską.
64.I oto Kościół, rozważając Jej tajemniczą świętość 
i naśladując Jej miłość oraz spełniając wiernie wolę 
Ojca, dzięki przyjmowanemu z wiarą słowu Bożemu 
sam także staje się matką: przez przepowiadanie bo-
wiem i chrzest rodzi do nowego i nieśmiertelnego ży-
cia synów z Ducha Świętego poczętych i z Boga zro-
dzonych. I on także jest dziewicą, która nieskazitelnie 
i w czystości dochowuje wiary danej Oblubieńcowi, 
a naśladując Matkę Pana swego, mocą Ducha Święte-
go zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną 
nadzieję i szczerą miłość.
65.A podczas gdy Kościół w osobie Najświętszej Ma-
ryi Panny już osiąga doskonałość, dzięki której istnie-
je nieskalany i bez zmazy, chrześcijanie ciągle jeszcze 
starają się usilnie o to, aby przezwyciężając grzech 
wzrastać w świętości, dlatego wznoszą oczy ku Maryi, 
która świeci całej wspólnocie wybranych jako wzór 
cnót. Rozmyślając o Niej zbożnie i przypatrując się 
Jej w świetle Słowa, które stało się człowiekiem, Ko-
ściół ze czcią głębiej wnika w najwyższą tajemnicę 
Wcielenia i coraz bardziej upodabnia się do swego 
Oblubieńca. Albowiem Maryja, która wkroczywszy 
głęboko w dzieje zbawienia łączy w sobie w pewien 
sposób i odzwierciedla najważniejsze treści wiary, 
gdy jest sławiona i czczona, przywołuje wiernych do 
Syna swego i do Jego ofiary oraz do miłości Ojca. 
Kościół zaś, zabiegając o chwałę Chrystusa, staje się 
bardziej podobny do swego wzniosłego Pierwowzo-
ru, postępując ustawicznie w wierze, nadziei i miłości 
oraz szukając we wszystkim woli Bożej i będąc jej po-
słusznym. Stąd też i w swojej apostolskiej działalności 
Kościół słusznie ogląda się na Tę, co zrodziła Chry-
stusa, który po to począł się z Ducha Świętego i na-
rodził z Dziewicy, aby przez Kościół także w sercach 
wiernych rodził się i wzrastał. Ta zaś Dziewica w życiu 
swoim stała się przykładem owego macierzyńskiego 
uczucia, które ożywiać winno wszystkich współpracu-
jących dla odrodzenia ludzi w apostolskim posłannic-
twie Kościoła.
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IV. Kult Błogosławionej Dziewicy 
w Kościele

66.Maryja, dzięki łasce Bożej wywyższona po Synu 
ponad wszystkich aniołów i ludzi, jako Najświętsza 
Matka Boża, która uczestniczyła w tajemnicach 
Chrystusa, słusznie doznaje od Kościoła czci szcze-
gólnej. Już też od najdawniejszych czasów Błogosła-
wiona Dziewica czczona jest pod zaszczytnym imie-
niem Bożej Rodzicielki, pod której obronę uciekają 
się w modlitwach wierni we wszystkich swoich prze-
ciwnościach i potrzebach. Zwłaszcza od czasu Soboru 
Efeskiego wzrastał przedziwnie kult Ludu Bożego dla 
Maryi wyrażający się we czci i miłości, w inwokacjach 
i naśladowaniu, zgodnie z proroczymi słowami Jej sa-
mej: „Błogosławioną zwać mię będą wszystkie naro-
dy, albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny 
jest”. Kult ten – taki jak zawsze istniał w Kościele 
– choć zgoła wyjątkowy, różni się przecież w spo-
sób istotny od kultu uwielbienia, który oddawany 
jest Słowu wcielonemu na równi z Ojcem i Duchem 
Świętym, i jak najbardziej sprzyja temu kultowi. Al-
bowiem rozmaite formy pobożności względem Bożej 
Rodzicielki, jakie Kościół w granicach zdrowej i pra-
wowiernej nauki zatwierdził stosownie do warunków 
czasu i miejsca oraz stosownie do charakteru i umysło-
wości wiernych, sprawiają, że gdy Matka czci dozna-
je, to poznaje się, kocha i wielbi w sposób należyty 
i zachowuje się przykazania Syna, przez którego 
wszystko i w którym wiekuistym Ojcu „spodobało 
się, aby przebywała… wszelka pełność”.
67.Sobór święty umyślnie podaje do wiadomo-
ści tę katolicką naukę, napominając równocześnie 
wszystkich synów Kościoła, aby szczerze popierali 
kult Błogosławionej Dziewicy, szczególnie liturgicz-
ny, a praktyki i zbożne ćwiczenia ku Jej czci zale-
cane w ciągu wieków przez Urząd Nauczycielski 
cenili wysoko i to, co postanowione było w minio-
nych czasach o kulcie obrazów Chrystusa, Błogosła-
wionej Dziewicy i Świętych, pobożnie zachowywali. 
Teologów zaś i głosicieli słowa Bożego gorąco zachę-
ca, (by) w rozważaniu szczególnej godności Boga-
rodzicielki wystrzegali się pilnie zarówno wszelkiej 
fałszywej przesady, jak i zbytniej ciasnoty umysłu. Stu-
diując pilnie pod przewodem Urzędu Nauczycielskiego 
Pismo święte, Ojców i doktorów oraz liturgie Kościoła, 
niechaj we właściwy sposób wyjaśniają dary i przywi-
leje Błogosławionej Dziewicy, które zawsze odnoszą 
się do Chrystusa, źródła wszelkiej prawdy, świętości 
i pobożności. Niech się pilnie wystrzegają wszystkie-
go, cokolwiek w słowach lub czynach mogłoby braci 
odłączonych lub jakichkolwiek innych ludzi wprowa-
dzić w błąd co do prawdziwej nauki Kościoła. Nie-
chaj następnie wierni pamiętają o tym, że prawdziwa 
pobożność nie polega ani na czczym i przemijającym 

uczuciu, ani na jakiejś próżnej łatwowierności, lecz 
pochodzi z wiary prawdziwej, która prowadzi nas do 
uznawania przodującego stanowiska Bogarodzicielki 
i pobudza do synowskiej miłości ku Matce naszej oraz 
do naśladowania Jej cnót.

V. Maryja znakiem niezawodnej nadziei 
i pociechy dla pielgrzymującego  

Ludu Bożego
68.Tymczasem zaś Matka Jezusowa, jak w niebie 
doznaje już chwały co do ciała i duszy będąc obra-
zem i początkiem Kościoła mającego osiągnąć pełnię 
w przyszłym wieku, tak tu na ziemi, póki nie nadejdzie 
dzień Pański, przyświeca Ludowi Bożemu pielgrzymu-
jącemu jako znak pewnej nadziei i pociechy.
69.Obecnemu Soborowi świętemu wielką radość i po-
ciechę sprawia to, że także wśród braci odłączonych 
nie brak takich, co Matce Pana i Zbawiciela okazują 
cześć należną, szczególnie wśród chrześcijan wschod-
nich, którzy z gorącym zapałem i pobożnie współ-
uczestniczą w kulcie Bogarodzicy zawsze Dziewicy. 
Niechaj wszyscy chrześcijanie błagają wytrwale Matkę 
Boga i Matkę ludzi, aby Ona, która modlitwami swy-
mi wspierała początki Kościoła, także i teraz w niebie, 
wywyższona ponad wszystkich świętych i aniołów, we 
Wspólnocie wszystkich Świętych wstawiała się u Syna 
swego, dopóki wszystkie rodziny ludów, zarówno tych, 
które noszą zaszczytne imię chrześcijańskie, jak i tych, 
co nie znają jeszcze swego Zbawiciela, nie zespolą się 
szczęśliwie w pokoju i zgodzie w jeden Lud Boży na 
chwałę Przenajświętszej i nierozerwalnej Trójcy.
To wszystko, co wyrażone zostało w niniejszej Kon-
stytucji dogmatycznej, w całości i w szczegółach 
zyskało uznanie Ojców świętego Soboru. A My, na 
mocy udzielonej Nam przez Chrystusa władzy apo-
stolskiej, wraz z Czcigodnymi Ojcami w Duchu 
Świętym to zatwierdzamy, postanawiamy i ustala-
my i te postanowienia soborowe polecamy ogłosić na 
chwałę Bożą.

W Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 21 listopada roku 
1964.

pieczęć Pawła VIJa, Paweł, Biskup Kościoła Katolic-
kiego;podpis Pawła VI

Źródło tekstu: Polskie Towarzystwo Mariologiczne; 
ptm.rel.pl; źródło foto: wikipedia.org



16

Modlitwy
do Maryji Matki Kościoła

O Bogurodzico Dziewico, najdostojniejsza Matko Kościoła!
Tobie powierzamy cały Kościół. 
Ty, którą nazywamy „Wspomożycielką Biskupów”, chroń i oręduj za Pasterzami Kościoła w ich apostolskim 
posłannictwie.
 Opiekuj się wszystkimi zakonnikami i wiernymi, którzy wspierają ich w mozolnym trudzie.
Ty, która z woli swego Bożego Syna, w momencie Jego zbawczej śmierci, zostałaś Matką umiłowanego Ucznia, 
wspomnij na powierzony Tobie lud chrześcijański. 
Pamiętaj o wszystkich Twych dzieciach, przyczyń się przed Bogiem za ich prośbami, zachowaj w nich silną wia-
rę, umocnij nadzieję i rozpal ich miłość.
Spójrz łaskawym okiem na naszych braci odłączonych i racz nas zjednoczyć. Ty, która zrodziłaś Chrystusa, Po-
średnika między Bogiem a ludźmi.
O Świątynio Światłości, bez cienia zmazy! Wstawiaj się za nami do Syna Twego Jednorodzonego, Pośrednika 
naszego pojednania z Ojcem, by okazał miłosierdzie dla naszych słabości i oddalił od nas wszelką niezgodę, 
wlewając w dusze nasze radość miłowania.
Twemu Niepokalanemu Sercu, Bogurodzico Dziewico,oddajemy cały rodzaj ludzki.
Prowadź cały rodzaj ludzki.Prowadź go ku poznaniu jedynego i prawdziwego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 
Oddal od nas kary za grzechy. Obdarz świat cały pokojem -w prawdzie, sprawiedliwości, wolności i miłości..

Amen.
Źródło: adonai.pl

***
Litania do Najświętszej Marii Panny – Matki Kościoła

Inspiracją do powstania tej litanii był VIII rozdział Konstytucji Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II, 
ukazujący miejsce Dziewicy Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Boża Rodzicielko,    módl się za nami.
Maryjo, Dziewico z Nazaretu,
Umiłowana Córko Ojca,
Dziewico wybrana przed wiekami,
Matko od wieków przewidziana,
Córko Adama,
Nowe Stworzenie,
Córko Syjonu,
Wybrana spośród ubogich Pana,
Pokorna służebnico Pańska,
Cała święta, ukształtowana przez Ducha Świętego,
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Świątynio Ducha,
Pełna łaski,
Dziewico błogosławiona,
Dziewico Niepokalana,
Matko Emmanuela,
Matko Jezusa,
Matko Syna Bożego,
Matko Chrystusa,
Matko Odkupiciela,
Matko Pana i Zbawiciela,
Ty, która dałaś życie światu,
Współpracownico wspaniałomyślna Chrystusa Pana,
Ty, która współdziałałaś w dziele Odkupienia,
Ty, która współcierpiałaś z Synem umierającym na krzyżu,
Nowa Ewo,
Matko żyjących,
Matko ludzi,
Matko wierzących,
Ty, która razem z Apostołami błagałaś o dar Ducha Świętego,
Uwielbiona w Niebie z ciałem i duszą,
Wywyższona przez Pana jako Królowa wszechświata,
Pierwowzorze Kościoła,
Najznakomitsza cząstko Kościoła,
Wzorze świętości we wspólnocie wybranych,
Matko chrześcijan,
Opiekunko, Wspomożycielko, Pośredniczko i Orędowniczko,
Znaku pewnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego ludu Bożego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże Ojcze, Przyjacielu ludzi, Obecności niewypowiedziana i nieogarniona, Ty prowadzisz swój lud pośród 
zmieniających się kolei życia. Dzięki Ci składamy za to, że łaskawie wejrzałeś na naszą ziemię, wybierając przed 
wiekami Dziewicę, Córę Syjonu, aby się stała Matką Twojego Syna i wszystkich żyjących. Prosimy Cię, niech 
ten sam Duch, którego przyjścia usilnie przyzywała wraz z Apostołami, oświeca naszą drogę, napełnia nasze 
serca swoją miłością i dla wszystkich będzie Pocieszycielem i prawdziwym pokojem. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. 

Amen.
albo:
Boże, Ty w swej dobroci sprawiłeś, że Najświętsza Maryja Panna, wspaniały owoc odkupienia, jaśnieje jako 
przeczysty obraz Kościoła; użycz łaski swojemu ludowi pielgrzymującemu na ziemi, aby wpatrzony w Maryję, 
szedł wiernie za Chrystusem, aż dojdzie do pełni chwały, jaką z radością ogląda w Najświętszej Dziewicy. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. 

Amen.
Źródło: www.karmel.pl
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***
Akt zawierzenia  

Matce Bożej Kościoła i świata
Jan Paweł II, Rzym, 8 października 2000 r. 

1.„Niewiasto, oto syn Twój!” (J 19, 26).
Gdy zbliża się ku końcowi Rok Jubileuszowy, w którym Ty, o Matko, na nowo ofiarowałaś nam Jezusa, błogosła-
wiony owoc Twego przeczystego łona, wcielone Słowo, Odkupiciela świata, szczególne wzruszenie budzą w nas 
te słowa, bo kierują nasze myśli ku Tobie i czynią Cię naszą Matką: „Niewiasto, oto syn Twój!”. Zawierzając Ci 
apostoła Jana, a wraz z nim synów Kościoła i wszystkich ludzi, Chrystus nie umniejszył, ale raczej potwierdził 
swą rolę jedynego Zbawiciela świata. Ty jesteś blaskiem, który nie przyćmiewa światłości Chrystusa, bo istnie-
jesz w Nim i przez Niego. Całą swą istotą mówisz fiat: Tyś jest Niepokalana, w Tobie jaśnieje pełnia łaski.
I oto Twoje dzieci gromadzą się wokół Ciebie u zarania nowego Millennium. Głosem Następcy Piotra, z którym 
łączą się liczni pasterze, przybyli tu z wszystkich części świata, Kościół z ufnością błaga Cię dziś o wstawiennic-
two, uciekając się pod Twoją macierzyńską opiekę w obliczu wyzwań, jakie kryje przyszłość.
2. W tym roku łaski wielu zaznało i nadal zaznaje przeobfitej radości z daru miłosierdzia, którego Ojciec udzielił 
nam w Chrystusie. W Kościołach partykularnych rozsianych po świecie, a zwłaszcza tutaj, w centrum chrześci-
jaństwa, wiele różnych grup wiernych przyjęło ten dar. To miejsce rozbrzmiewało entuzjazmem młodzieży, stąd 
zanosili swoje modlitwy chorzy. Tędy przeszli kapłani i zakonnicy, artyści i dziennikarze, ludzie pracy i nauki, 
dzieci i dorośli, i wszyscy rozpoznali w Twoim umiłowanym Synu Słowo Boże, które stało się ciałem w Twoim 
łonie. Swoim wstawiennictwem wyjednaj nam, o Matko, aby owoce tego Roku nie zostały zmarnowane, a ziarna 
łaski rozwijały się aż do pełnej miary świętości, do jakiej wszyscy jesteśmy powołani.
3. Pragniemy Ci dzisiaj zawierzyć przyszłość, która nas czeka, prosząc Cię, byś towarzyszyła nam w dro-
dze. Żyjemy w niezwykłej epoce, porywającej i zarazem pełnej sprzeczności. Ludzkość dysponuje dziś nie-
słychanie skutecznymi środkami, którymi może zamienić świat w kwitnący ogród albo obrócić go w ruinę. 
Posiadła niezwykłe możliwości oddziaływania na samo źródła życia: może je wykorzystywać ku dobru, 
w granicach zakreślonych przez prawo moralne, ale może też iść za głosem krótkowzrocznej pychy, która 
każe nauce odrzucać wszelkie ograniczenia i prowadzi ją nawet do podeptania szacunku należnego każdej 
istocie ludzkiej. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości ludzkość stoi na rozdrożu. Także teraz, 
Najświętsza Panno, zbawienie jest tylko i wyłącznie w Twoim Synu, Jezusie.
4. Dlatego, Matko, pragniemy zabrać Cię do siebie jak apostoł Jan (por. J 19, 27), aby uczyć się od Ciebie, jak 
naśladować Twego Syna. „Niewiasto, oto dzieci Twoje!”. Stajemy tutaj przed Tobą, aby zawierzyć Twojej macie-
rzyńskiej opiece samych siebie, Kościół i cały świat. Proś za nami Twego umiłowanego Syna, aby udzielił nam 
obficie Ducha Świętego, Ducha prawdy, który jest źródłem życia. Przyjmij Go dla nas i z nami, jak w pierwotnej 
wspólnocie jerozolimskiej, zgromadzonej wokół Ciebie w dniu Pięćdziesiątnicy (por. Dz 1, 14). Niech Duch 
otworzy serca na sprawiedliwość i miłość, niech prowadzi ludzi i narody ku wzajemnemu zrozumieniu i wzbudza 
w nich stanowczą wolę pokoju.
Zawierzamy Ci wszystkich ludzi, poczynając od najsłabszych: dzieci, które jeszcze nie przyszły na świat 
oraz te, które narodziły się pośród ubóstwa i cierpienia, młodych poszukujących sensu, ludzi pozbawio-
nych pracy, nękanych przez głód i choroby. Zawierzamy Ci rozbite rodziny, starców pozbawionych opieki 
i wszystkich, którzy są samotni i nie mają nadziei.
5. O Matko, która znasz cierpienia i nadzieje Kościoła i świata, wspomagaj swoje dzieci w codziennych próbach, 
jakich życie nie szczędzi nikomu, i spraw, aby dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich ciemności nie przemogły 
światła. Tobie, Jutrzenko zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym Millennium, aby pod Twoim przewod-
nictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata i jedynego Zbawiciela, który króluje z Ojcem 
i Duchem Świętym na wieki wieków. 

Amen.
 Żródło sekretariatfatimski.pl Podkreślenia: redakcja.



19

***
Akt oddania Matce Bożej ułożony przez kard. Wyszyńskiego

Tymi słowami modlił się kardynał Stefan Wyszyński.
Miał wielkie nabożeństwo do Matki Bożej i Ona nigdy go nie zawiodła!

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co 
posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, 
którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. 
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Króle-
stwem Twego Syna i Twoim. 

Amen.
Źródło: Misyjne.pl

Na początku okresu internowania w Stoczku Warmińskim, 8 grudnia 1953 r
Ksiądz Prymas dokonał „Aktu osobistego oddania się Matce Najświętszej”.

Akt osobistego oddania się Matce Bożej
Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, Orędowniczkę, Patronkę, Opie-
kunkę i Matkę moją. Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę, nie powiem i nieuczy-
nię nic przeciwko Tobie.
Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co uwłaczałoby czci Twojej.
Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrze-
bach duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych.
Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra 
wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych jak obecnych i przy-
szłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku,co do mnie 
należy, według Twego upodobania,ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności.
Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego, któremu Ty, 
o Matko, oddaj mnie w niewolę, jak ja Tobie oddałem się w niewolę.
Wszystko, cokolwiek czynić będę, przez Twoje Ręce Niepokalane, Pośredniczko łask wszelkich, oddaję ku 
chwale Trójcy Świętej – Soli Deo!
Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej i okaż swe czyste Oblicze w godzinę śmierci mojej. 

Amen.

Źródło: Deon.pl; (Podkreślenia – redakcja)
Foto:diecezjasandomierska.pl;
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Kronika Parafialna

Zdaliśmy egzamin  
w dawaniu świadectwa wiary

Procesja w Boże Ciało
16 czerwca podążaliśmy za Chrystusem ulicami na-
szego osiedla, demonstrując siłę naszej wiary.Było 

nas dużo, przynajmniej dwa tysiące. Dwa tysiące ra-
dosnych kobiet i mężczyzn, dziewcząt i chłopców, 

otwarcie demonstrujących swą wiarę w realną obec-
ność Zbawiciela w Hostii Świętej.  Poczuliśmy moc 
naszej wspólnoty, silniejszy związek Z Bogiem i wiel-

biącymi Go nszymi krewnymi, sąsiadami, znajomymi 
z coniedzielnych Eucharystii. Poczuliśmy tę trudną 
do wysłowienia radość z publicznego oddawania czci 
Chrystusowi, jak by trochę na przekór tym, którzy wia-
rę chcieliby schować pod korzec prywatności. Miejmy 
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nadzieję, że w przyszłym roku do tej procesji dołączą 
również i oni. (redakcja)

Źródło foto: Paweł Adamajtys; /www.facebook.com/
janaipawla/

Msza święta prymicyjna księdza Radosława
Neoprezbiter ks. Radosław Chilimoniuk przez wiele 
miesięcy odbywał praktykę kapłańską w naszej parafii 
stając się, przez swoją gorliwość w wykonywaniu obo-
wiązków i sympatyczny sposób bycia, akceptowanym 
przez wszystkich członków naszej wspólnoty. Widać 
to było 12 czerwca podczas Mszy świętej prymicyjnej. 
Kościół był wypełniony wiernymi. Do  indywidualnego 
błogosławieństwa prymicyjnego, którego neoprezbiter 

udzielił po kolei wszystkim zgromadzonym: kapłanom, 
rodzicom, osobom konsekrowanym, członkom rodziny 
oraz wiernym, garnął się nieprzebrany tłum osób. To 
już czwarta Msza św. prymicyjna w naszym kościele. 
Będziemy się modlić do Dobrego Boga o następne. (re-
dakcja)

Źródło foto: Paweł Adamajtys

Charyzmatyczny kapłan z Ugandy
14 lipca byliśmy świadkami niecodziennych obrazów. 
Tłum wiernych rozsadzający niemal ściany kościoła. 
Ciżba była tak wielka, że trudno było znaleźć miejsce 
na postawienia rozkłada-
nego krzesełka. Szczę-
śliwcy siedzieli w wy-
pełnionych ławkach, inni 
stali lub siadali na po-
sadzce. Od rana do póź-
nego popołudnia. Zasłu-
chani w niezwykły, pełen 
wewnętrznego żaru i siły 
zdolnej poruszyć nie tyl-
ko serca, ale i kamienie 
sposób przekazywania 
Słowa Bożego, prawdy 

o Chrystusie i o nas. (redakcja)
Źródło foto: www.facebook.com/janaipawla/

Pożegnaliśmy kapłana z charakterem
21 sierpnia odprawił u nas ostatnią Mszę świętą. Po-
sługiwał w naszej parafii sześć lat. Czyli dwie wika-
riuszowskie kadencje. Nieczęsto się to zdarza. „ Stan-
dardem kadrowym” są na ogół trzy lata. W przypadku 
księdza Łukasza Turka, gdyby to zależało od sympatii 

parafian, mogłyby być i trzy kadencje, a nawet więcej. 
Polubiliśmy tego księdza z charakterem, emanującym 
autentyczną wiarą i żarliwym słowem.
Bóg zapłać za posługę i Szczęść Boże w nowej parafii. 
(redakcja)

Źródło foto: Paweł Adamajtys

Diecezjalny dzień wspólnoty Odnowy 
w Duchu Świętym.

17 września w naszej parafii gościł ks. bp Romuald 
Kamiński na spotkaniu diecezjalnej Wspólnoty Od-
nowy w Duchu Świętym. Biskup Romuald Kamiński 
przewodniczył Mszy Świętej na zakończenie Dnia, 
dziękując jednocześnie gospodarzom tego spotkania – 
proboszczowi księdzu Arturowi Nagrabie, kapłanom 
posługującym w naszej parafii o raz naszej parafialnej 
wspólnocie Odnowy w Duchu Swiętym. (redakcja)

Źródło foto:  www.facebook.com/janaipawla/
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14. Taka sobie ciekawostka …

Dziś (17.04.2021) po śniadaniu postanowiłem sobie od-
mówić odpowiednią część Różańca, a potem, przed 

zabraniem się do codziennych czynności, przeczytać przy-
padkowy fragment Pisma Świętego. Niestety, jak to nieraz 
bywa, przysnąłem sobie w fotelu i miałem spore trudności 
z przebudzeniem, co trochę otrzeźwiałem, to zasypiałem na 
nowo… Gdy się wreszcie przemogłem i sięgnąłem po Bi-
blię, po jej otwarciu na chybił-trafił wpadłem na tekst:
„Dokądże więc, leniwcze, będziesz się wylegiwał? Kiedyż 
wreszcie zechcesz ze snu swego powstać? Pośpij więc so-
bie jeszcze trochę, podrzem sobie nieco dłużej, załóż bez-
czynnie ręce, odpoczywaj, a nędza spadnie na ciebie jak na 
żebraka i niedostatek jak na nędza-
rza” (Prz 6,09-11, tekst wg Biblii 
Warszawsko-Praskiej).
Przyznam, że się zawstydziłem, bo 
miałem sporo do zrobienia, a jed-
nocześnie zdumiałem się trafno-
ścią tego fragmentu w stosunku do 
okoliczności…
Przypomniałem też sobie, jak 
w dzieciństwie ojciec mnie budził 
np. do szkoły, mówiąc: „Nie śpij, 
bo cię okradną” – to był taki jego 
żarcik…
Czyżby teraz też Ojciec Niebieski 
(może za pośrednictwem Anioła Stróża) tak do mnie żarto-
bliwie „mrugnął”, jednocześnie pokazując, że jest stale przy 
mnie?…
P.S. Pisząc to, nie miałem pojęcia, że WŁAŚNIE W TYM 
DNIU zostanie ogłoszone Piąte Narodowe Czytanie Pisma 
Świętego.
To taka sobie jeszcze dodatkowa ciekawostka…

15. Przy wspólnym stole

Tak się złożyło, że po śmierci żony mieszkam sam. Oczy-
wiście, dzieci (córki) mam wspaniałe, odwiedzamy się 

wzajemnie i przebywamy ze sobą, kiedy tylko jest to moż-
liwe, ale „nie co dzień jest niedziela”. Dotychczas na Boże 
Narodzenie ubierałem sobie małą choinkę, ale w tym roku 
„dopadły mnie” pilne prace i nie miałem kiedy się tym za-
jąć. W Wigilię w ostatniej chwili przed wyjazdem do córki 
na Święta zdołałem tylko wystawić sobie na swoim małym 
stoliczku, przy którym jadam posiłki, małą szopkę, którą 
kiedyś kupiliśmy z dziećmi, bo im się spodobała. Przyszedł 

jednak dzień Trzech Króli i uznałem, że trzeba tę szopkę 
schować już na przyszły rok. Kiedy się do tego zabrałem, 
nagle przyszło mi na myśl, że przecież przy moich posiłkach 
towarzyszyła mi przy stole Święta Rodzina! NIE BYŁEM 
WIĘC SAM!
„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy Mój głos 
i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, 
a on ze Mną” (Ap 3,20).
I właśnie nie tylko „wieczerzał”, ale BYŁ PRZY MNIE przy 
wszystkich moich posiłkach, nie tylko On Sam, ale z całą 
Swoją Świętą Rodziną!
Szopka została na stoliku – pewnie do Święta Ofiarowania 
Pańskiego…

16. Kult Matki Bożej

Grzebiąc trochę w Internecie w portalach społecznościo-
wych, natrafiłem na dyskusję na temat religijności ma-

ryjnej. Bardzo wiele głosów było oburzonych kultem Maryi, 
„Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik miedzy Bogiem 
i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (1 Tm 2,05 – podaję 
specjalnie wg Biblii Gdańskiej, aby uniknąć zarzutów, że 
posługuję się tylko Biblią „katolicką”, chociaż wg Biblii Ty-
siąclecia ten fragment brzmi prawie identycznie). Argumen-
towano pytając, jak można „czcić stworzenie”, a niektórzy 
w zacietrzewieniu posuwali się nawet do stwierdzenia, że 
ten katolicki kult Matki Bożej to „bałwochwalstwo”. Wiem, 
taka rozbieżność poglądów między katolikami a wieloma 
innymi wyznaniami to nic nowego i „każdy wie swoje”, ale 
przypomniała mi się scena pod krzyżem, opisana w Ewan-
gelii Św. Jana (swoje refleksje na temat tej sceny, a zwłasz-
cza stwierdzenia, że Św. Jan był uczniem szczególnie umi-
łowanym przez Jezusa, opisywałem już wcześniej). Teraz 
szczególnie jasno „wyświetliły mi się” słowa: 
„Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej go-
dziny UCZEŃ WZIĄŁ JĄ DO SIEBIE.” (J 19,27).
NIE jako BOGINIĘ, ale jako UKOCHANĄ MATKĘ!
Ileż to ludzi w swojej gorliwości (powiedziałbym – nad-
gorliwości) eliminuje Maryję ze swojej wiary, bo „Bóg jest 
jeden” i „Jezus jest naszym jedynym orędownikiem”… 
Prawda, tak mówi Pismo. Ale Pismo (konkretnie Ewange-
lia Św. Jana) mówi też, co zrobił UKOCHANY uczeń Jezu-
sa! Bo właśnie to polecił mu sam Jezus! CZY JESTEŚMY 
UCZNIAMI JEZUSA?

Dla uzupełnienia dodam, co nakazał Pan Bóg Izraeli-
tom przez Mojżesza wg dekalogu: „CZCIJ ojca twe-

go i matkę twoję, aby przedłużone były dni twoje na ziemi, 

REfLEKSJE ucHWYcONE SŁOWEM (c.d.)
Od Redakcji

Są to luźne notatki (zebrane, aby się gdzieś nie pogubiły…) tak jak luźne są nasze spontanicznie pojawiające 
ułamki myśli. Czasami mają w sobie coś z augustiańskiej iluminacji, kiedy indziej przemykają jak błysk meteora. 
Najczęściej szybko znikają gdzieś w zakamarkach naszej głowy, pozostawiając wrażenie dotykania czegoś ważne-

go, z pogranicza świata, którego istnienie przeczuwamy zaledwie, za którym tęsknimy codziennie.
Pan Andrzej Jankowski dzieli się z nami tym, co zdołał uchwycić słowem zapisanym. Odpowiada w ten sposób na 
nasz apel skierowany kiedyś do Czytelników „Apostoła”, by swoimi refleksjami wzbogacali duchowe życie naszej 

wspólnoty. Zachęcamy zatem do przesyłania swoich przemyśleń. Będziemy je drukować.  
Nasz adres: rwach@onet.pl (pierwszy zapis refleksji w nr 93 „Apostoła”. W tym numerze ciąg dalszy)



23

którą Pan Bóg twój da tobie” (Wj 20,12 – znów wg Biblii 
Gdańskiej, stąd archaiczna pisownia słowa „twoję”). Czyż 
nasi ziemscy rodzice to nie „stworzenia”? A tymczasem Pan 
Bóg NAKAZAŁ ich czcić! Dlaczego więc nasza cześć oka-
zywana Matce Bożej miałaby być czymś złym?

17. Cierpienie

Mam przed sobą „tajemniczkę” różańcową p.t. „Zmar-
twychwstanie”.

Czytam m.in.: „Teraz nie cierpi ani nie umiera: «Śmierć nad 
Nim nie ma już władzy (Rz 6, 9)»”.
Zaraz, że Jezus teraz już „nie umiera”, to nie ulega kwestii. 
Ale czy „NIE CIERPI”? Nieraz się mówi o kimś, kto zmarł 
po jakichś męczarniach (w życiu bywa różnie, są straszne 
choroby, kłopoty życiowe itd.), że „nareszcie już nie cierpi”, 
bo „przeszedł do lepszego świata” itp. Ale przecież wierzy-
my, że JEZUS JEST WCIĄŻ Z NAMI, wszak po Swoim 
Zmartwychwstaniu Sam powiedział do uczniów „A oto Ja 
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świa-
ta” (Mt 28,20). Jeśli jest z nami, to także widzi i słyszy, co 
robimy, co mówimy, jak się zachowujemy itd. 
Tu przychodzi mi na myśl, CO 
JA CZUJĘ, gdy obserwuję 
swoich bliskich? Osoby, któ-
re kocham? Cieszę się ich ra-
dościami, ale też martwię ich 
zmartwieniami, przykrościa-
mi, niepowodzeniami. A jeśli 
widzę, że ktoś z nich robi coś 
złego? A jeśli przy tym upiera 
się przy swoim i nie chce słu-
chać moich napomnień? Czy 
jest mi to obojętne? Oczy-
wiście, że nie! Jest mi wtedy 
przykro, smutno, nie mogę 
sobie miejsca znaleźć – po prostu CIERPIĘ! I z pewnością 
nie jestem pod tym względem wyjątkiem. A zatem, co czuje 
Jezus, patrząc na nas, których „do końca umiłował”? Czy 
RZECZYWIŚCIE „już nie cierpi”?!

***

Czasem gdy widzę ludzkie cierpienie, zwłaszcza to dłu-
gotrwałe, albo gdy przeżywam jakieś swoje osobiste 

dolegliwości, czasem dość dokuczliwe, których na stare 
lata pojawia się coraz więcej, nie mogę się powstrzymać 
od porównywania tych ludzkich, a także i moich, cierpień 
z cierpieniem Jezusa. I natychmiast powstaje w mojej gło-
wie sprzeciw, bo takie porównywanie jest chyba co najmniej 
niestosowne. Ale mój „twardy kark” nie daje za wygraną 
i podpowiada, że cierpienia Chrystusa, choćby największe, 
trwały jednak tylko jeden czy dwa, no może dni, a nasze, 
nawet jeśli mniejsze, potrafią trwać za to czasem przez całe 
życie. No i jak sobie z tym poradzić? I tu przyszła mi wresz-
cie w sukurs myśl, którą zapisałem powyżej: przecież Jezus 
NIE PRZESTAŁ cierpieć w momencie Swojej śmierci na 
krzyżu! On NADAL CIERPI, patrząc, co my tutaj wypra-
wiamy! I to cierpienie trwa już tysiące lat i będzie trwało do 
końca świata! Jak to porównywać z czasem ludzkiego ży-
cia? Zatem już wiem: to moje porównywanie rzeczywiście 
nie ma sensu!

***

Niedawno, idąc do Kościoła na Mszę Świętą, czułem, 
jak coraz bardziej dokucza mi ból kręgosłupa. Gdy 

przystępowałem do Komunii Świętej, ból się szczególnie 
nasilił. I przypomniałem sobie, co tu już kiedyś napisałem: 
„On, jednocząc się (podczas Komunii) ze mną, nie tylko 
CHCE STAĆ SIĘ MNĄ, ale także CHCE, ABYM JA STAŁ 
SIĘ NIM, oczywiście na miarę swoich ludzkich możliwo-
ści”. A więc On czuje ten mój ból tak samo jak ja! Ale On 
Swój ból i całą Mękę ofiarował za nas! Może zatem ten mój 
ból też się komuś (lub mnie samemu) do czegoś przyda? 
Dotarł do mnie nareszcie sens tego, co Święty Paweł napisał 
w swoim liście do Kolosan: „Teraz raduję się w cierpieniach 
za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk 
Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 
1,24).

***

Pamiętam, jak przed laty trzymaliśmy z grupą Totus Tuus 
,jak zwykle na Wielkanoc, wartę u Grobu Pańskie-

go w naszym kościele. Było to zaraz po tym, jak u mojej 
12-letniej córki w następstwie silnego ataku astmy nastąpiło 
zatrzymanie krążenia, potem mówiono o śmierci mózgowej 
wskutek długotrwałego niedotlenienia, wreszcie odesłano ją 
jako przypadek beznadziejny do zwykłego szpitala, gdzie 
miała czekać na nieuchronną śmierć, a w końcu w sposób 
niewyjaśniony dla lekarzy powróciła do życia i pełnej spraw-
ności (nasuwa się tu nieodparcie skojarzenie ze wskrzesze-
niem córki Jaira, też 12 letniej, patrz rozdział 8 Ewangelii 
Św. Łukasza – opisałem to w książce p.t. „Kasia”). Grób był 
wtedy tak urządzony, że figura Chrystusa była skierowana 
nogami w naszą stronę, czyli tak jakbyśmy stali w nogach 
Jego łoża, a Jego głowa była oddalona i przechylona na bok. 
Cały wystrój, razem z udrapowanymi prześcieradłami, był 
utrzymany w kolorach biało-zielonkawych (jak w szpitalu; 
na zdjęciu to nie za bardzo wyszło), a broda postaci Chry-
stusa razem z otaczającym materiałem jakoś tak się ułożyły, 
że skojarzyły mi się z maską tlenową… Miałem niezwy-
kle silne wrażenie, że stoję w nogach łóżka szpitalnego na  
OIOMie, a ta postać nakryta białym prześcieradłem bardzo 
mi przypominała Kasię z tą maseczką. No i ta myśl, że tak 
jak Chrystus cierpiał za nas wszystkich, tak Kasia musiała 
tyle wycierpieć konkretnie za mnie, aby mną (a może jesz-
cze paroma innymi osobami) wstrząsnąć i skierować mnie 
we właściwą stronę, bo bez tego wszystkiego żyłbym sobie 
po staremu, a naprawdę nie było się czym chwalić… 

A efektem tego była cała reszta mojego życia, wszystkie 
przemyślenia, zrozumienie mnóstwa spraw itd. Rze-

czywiście, Bóg myśli inaczej niż my… Jak mizernie się ma 
nasza perspektywa, ograniczona w najlepszym razie do stu 
czy stu dwudziestu lat ziemskiego życia, w stosunku do per-
spektywy Bożej… To było jakby zaproszenie wszystkich 
osób z otoczenia do swojego rodzaju „wewnętrznego uzdro-
wienia”, z myślą, że kto z takiego zaproszenia skorzysta, ten 
wygra…
Dla mnie wynika z tego wszystkiego jedna podstawowa na-
uka, którą chciałbym się tu podzielić:
PAMIĘTAJ, ABY TEGO CIERPIENIA NIE ZMARNO-
WAĆ!
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