
Nabożeństwa majowe z kardynałem Stefanem Wyszyńskim – w oczekiwaniu na beatyfikację. 

 

Piątek, 1 maja 

 

„Pieśnią wesela witamy, 

o Maryjo, miesiąc Twój! 

My Ci z serca cześć składamy, 

Ty nam otwórz łaski zdrój. 

W tym miesiącu ziemia cała, 

życiem, wonią, wdziękiem lśni, 

wszędzie Twoja dźwięczy chwała, 

gdy majowe płyną dni”. 

Maryjną pieśnią rozpoczynamy maj i gromadzimy się na pierwszym w tym roku nabożeństwie majowym. 

Chcemy wypełnić ten miesiąc modlitwą, w której razem z Maryją będziemy dziękować Panu Bogu za Jego 

miłosierdzie i nieustanną obecność wśród nas, zwłaszcza za Jego obecność w Eucharystii, która jest wielką 

tajemnicą naszej wiary. W tym roku w naszej majowej modlitwie chcemy wyrazić wdzięczność Panu Bogu 

również za dwóch wielkich pasterzy Kościoła, naszych rodaków i ich oddanie ludowi Bożemu: za św. Jana 

Pawła II, który właśnie w maju, sto lat temu, przyszedł na świat oraz za sługę Bożego kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, nazywanego przez wielu Prymasem Tysiąclecia, który uznany zostanie przez Kościół za 

Błogosławionego. Beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego to ważne i historyczne wydarzenie, do którego 

Kościół w Polsce pragnie się przygotować jak najlepiej. Niech i nasze serca wypełnią się takim pragnieniem, 

a nasza majowa modlitwa z Maryją, której wielkimi czcicielami byli obaj wspomniani biskupi, niech stanie 

się okazją do realizacji tego pragnienia. 

W pierwszym dniu maja myślimy nie tylko o Matce Bożej, ale też o Jej oblubieńcu, św. Józefie, nazywanym 

rzemieślnikiem i robotnikiem, który w tradycji Kościoła jest uważany za patrona ludzi pracy. Dzisiaj jest 

jego, ale i ich święto. Warto więc podkreślić, że troska o ludzi pracy była też zawsze jedną z najważniejszych 

trosk najpierw księdza, a potem biskupa i arcybiskupa Wyszyńskiego. I pewnie dlatego, już w 1946 roku 

tym samym, w którym został biskupem – ukazała się jedna z najważniejszych i najbliższych jego sercu 

książek, nosząca tytuł „Duch pracy ludzkiej” W ostatnich miesiącach życia, kardynał Wyszyński prosił o jej 

wznowienie. Pierwsze wydanie tej książki ukazało się krótko po zakończeniu II wojny światowej, w 

trudnym okresie powojennym, gdy wielu ludzi, powracając do zniszczonych domostw, do ruin i zgliszcz, 

pragnęło – jak sam autor podkreślił w słowie wstępnym – „spokojnej, owocnej i błogosławionej pracy”. 

Celem biskupa Wyszyńskiego było przywrócenie sensu i godności codziennym trudom wielu ludzi, 

straszliwie dotkniętych wojenną przemocą, a także wysiłkom indywidualnym i społecznym tamtego 

pokolenia. 

Prośmy dzisiaj Pana Boga, razem z Maryją i ze św. Józefem, razem ze św. Janem Pawłem II, autorem ważnej 

encykliki o pracy Laborem exercens oraz ze wspomnianym dzisiaj przez nas, sługą Bożym kard. Stefanem 

Wyszyńskim o spokojną, owocną i błogosławioną pracę dla nas, dla naszych bliskich i dla wszystkich ludzi 

na ziemi: „Słońce maja niech osuszy z każdych oczu smutku łzę, rosa łaski w każdej duszy, niech obmyje 

grzechu rdzę! Dla nas wszystkich niech zaświta Twej miłości błogi raj, cała ziemia niechaj wita, o Maryjo, 

śliczny maj!” 



Sobota, 2 maja 

 

Dopiero co rozpoczęliśmy maj, zaśpiewaliśmy po raz pierwszy litanię loretańską i przypomnieliśmy 

sobie jak kardynał Stefan Wyszyński, do którego beatyfikacji przygotowujemy się wraz z całym 

Kościołem w Polsce, zabiegał o przywrócenie godności i sensu ludzkiej pracy, a już dzisiaj – 

wyjątkowo w drugim dniu maja – przeżywamy uroczystość NMP Królowej Polski. Niedziele 

wielkanocne mają najwyższą rangę wśród wszystkich niedziel, dlatego uroczystości przypadające 

w kalendarzu w te niedziele, są przenoszone na inny dzień. Taka sytuacja wydarza się w tym roku. 

Święto Narodowe Trzeciego Maja niezmiennie obchodzić będziemy jutro, jednak kościelna 

uroczystość Królowej Polski, przypada już dzisiaj. To doskonała okazja, by zatrzymać się na chwilę 

przy ostatnim wezwaniu litanii loretańskiej: „Królowo Polski, módl się za nami”. 

„Z dawna Polski, Tyś Królową, Maryjo, Ty za nami przemów słowo Maryjo” – śpiewamy w jednej z 

naszych pięknych pieśni maryjnych. Bogurodzica od najdawniejszych czasów jest czczona na 

polskiej ziemi, jako Matka i Królowa. Był tego świadom król Polski Jan Kazimierz, gdy 1 kwietnia 

1656 roku w katedrze pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP we Lwowie złożył uroczyste śluby, w 

których ogłosił Matkę Bożą Królową Polski. W następstwie tego wydarzenia, prawdopodobnie 

jeszcze w tym samym roku, do litanii loretańskiej zaczęto dodawać tytuł Królowo Korony Polskiej, 

módl się za nami, zatwierdzony oficjalnie przez Stolicę Apostolską dopiero po kilku stuleciach – 12 

października 1922 roku. Po drugiej wojnie światowej wezwanie to zamieniono na Królowo Polski. I 

w taki sposób śpiewamy tę litanię, włączając w naszą modlitwę wszystkie sprawy Polski, ojczyzny 

naszej: Królowo Polski, módl się za nami. 

 

Co znaczą te słowa i o co prosimy Maryję, Matkę Bożą, wołając Królowo Polski, módl się za nami. Co 

przynosimy do Niej dzisiaj w naszej modlitwie? W 1956 roku, Sługa Boży Stefan Wyszyński, 

w Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego pisał: „Składamy u stóp Twoich siebie samych i 

wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy (…), 

wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli (…). Spojrzyj na nas, Pani łaskawa, 

okiem miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie 

z głębi serc oddanego Ci ludu Bożego”. I choć od napisania tego tekstu przez prymasa Polski minęło 

już ponad 60 lat, chyba jednak warto, jeszcze raz, właśnie dzisiaj, w uroczystość NMP Królowej 

Polski, złożyć u stóp Matki Bożej siebie samych i wszystko, co mamy, wysiłki nasze, drgnienia serc 

i porywy woli. Spojrzyj na nas, Pani łaskawa, wysłuchaj naszych głosów. 

Królowo Polski, módl się za nami! 

 

 

 



Niedziela, 3 maja 

 

 „Z dawna Polski, Tyś Królową, Maryjo, Ty za nami przemów słowo Maryjo” – śpiewaliśmy wczoraj, 

w uroczystość NMP Królowej Polski. „Weź w opiekę naród cały, który żyje dla twej chwały, niech 

rozwija się wspaniały, Maryjo” – wołamy dzisiaj w Narodowe Święto Trzeciego Maja, dziękując 

Panu Bogu za nieustanną opiekę, którą Matka Boża, Królowa Polski sprawuje nad naszą ojczyzną. 

Wspomniane już wczoraj śluby króla Jana Kazimierza z 1656 roku, trzy wieki później stały się 

inspiracją dla prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego, który podczas swojego uwięzienia w 

Komańczy, 16 maja 1956 roku, napisał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Pomimo 

uwięzienia prymasa, zostały one uroczyście złożone na Jasnej Górze, 26 sierpnia 1956 roku. Dwa 

miesiące później, 28 października prymas Wyszyński powrócił na wolność i mógł na nowo podjąć 

swoje pasterskie obowiązki. Przez dziewięć kolejnych lat, czyli przez okres Wielkiej Nowenny, głosił 

bez wytchnienia słowo Boże i przygotowywał Kościół w Polsce do milenijnego aktu oddania, 

zabiegając równocześnie o moralną i duchową odnowę ojczyzny. Z jego inicjatywy rozpoczęło się 

też Nawiedzenie, czyli wędrówka kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej po wszystkich polskich 

parafiach. Najważniejszym punktem milenijnych obchodów była uroczystość NMP Królowej Polski. 

3 maja 1966 roku, dokładnie 54 lata temu, kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski wraz z całym 

episkopatem, wobec kilkuset tysięcy wiernych zebranych na Jasnej Górze, dokonał 

historycznego Aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność 

Kościoła Chrystusowego. „Stoimy przed aktem doniosłym, historycznym, na nowe tysiąclecie wiary 

– mówił wtedy prymas Polski. I oto jak ongiś na Kalwarii, na progu nowej ery ludzkości porządku 

nadprzyrodzonego, Chrystus patrzący z krzyża powiedział do Maryi «Oto syn Twój» – tak dziś, na 

progu nowego tysiąclecia my wszyscy tu obecni, biskupi, kapłani i lud Boży zwracamy się do Matki 

Boga i naszej, do Matki Kościoła i Królowej Polski. Powodowani jesteśmy głębokim, 

doświadczonym przez wieki zaufaniem, że nas nigdy nie opuścisz”. 

 

Tamte historyczne wydarzenia z udziałem sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, tak ważne dla 

powojennej historii Polski, wspominamy w przypadającą dzisiaj czwartą niedzielę wielkanocną, 

gdy w liturgii Kościoła spotykamy Chrystusa, Dobrego Pasterza, mówiącego do nas: „jeżeli ktoś 

wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko” Powtórzmy więc 

dzisiaj i my, tamto pragnienie naszych wierzących rodaków, wyrażone w milenijnym akcie oddania 

na Jasnej Górze, 3 maja 1966 roku: „Pragniemy czynić w naszym życiu (…), nie wolę własną, ale 

wolę Twoją i Twojego Syna, która jest samą miłością (…). Wierzymy, że przez Twoje ręce oddajemy 

się w niewolę samemu Chrystusowi i Jego sprawie na ziemi”. 

 

 



Poniedziałek, 4 maja 

Kraj nasz płaszczem Jej okryty. 

„Jak szczęśliwa Polska cała, 

w niej Maryi kwitnie chwała, 

od Bałtyku po gór szczyty, 

kraj nasz płaszczem Jej okryty”. 

 

Od początku maja płynie z naszych serc gorąca modlitwa w intencji Kościoła w Polsce – modlitwa 

o dobre przeżycie, zbliżającej się wielkimi krokami beatyfikacji sługi Bożego kard. Stefana 

Wyszyńskiego i o błogosławione owoce tej beatyfikacji. Tej modlitwie towarzyszy refleksja, w 

której wracamy do nauczania i najważniejszych wydarzeń z życia Prymasa Tysiąclecia, próbując w 

nich odkryć źródło inspiracji i nadziei dla Kościoła dzisiaj. W tej perspektywie warto przypomnieć 

słowa abp. Wojciecha Polaka, prymasa Polski, który w liście pasterskim, napisanym w lutym 

bieżącego roku z okazji nadchodzącej beatyfikacji swojego wielkiego poprzednika prosił: „Niech 

czas, poprzedzający dzień beatyfikacji czcigodnego sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, 

stanie się dla wszystkich okazją do przypomnienia sobie jego nauczania. Niech przez modlitwę 

przygotuje nas i sprawi, abyśmy (…) stawali się w tym świecie solą ziemi i światłem świata”. 

W pierwszej części swojego listu, abp Wojciech Polak ukazuje prymasa Stefana Wyszyńskiego, jako 

pasterza, który „wielką wagę przykładał do głoszenia Bożego słowa. Zdawał sobie sprawę z tego, 

że «potrzebna jest światu Ewangelia, głoszona przez Kościół» (…), a «biskup jest po to, by głosił 

Ewangelię» (…). Nie sposób zliczyć kazań, homilii, przemówień, listów pasterskich, w których 

przepowiadał Dobrą Nowinę o zbawieniu (…). Bardzo kochał Kościół, czuł się za niego 

odpowiedzialny, patrzył na niego oczami samego Chrystusa jak na Oblubienicę. Zwiastowanie 

wiernym Dobrej Nowiny, rozumiał jako zadanie, które ciągle musi trwać. Prymas uczył, że 

«Ewangelia i krzyż to nie są zabytki, że Kościół to nie archiwum -to aktualne życie» (…)”. 

Istnieje dzisiaj potrzeba – podkreśla abp Polak – przypomnienia tych prymasowskich słów, kiedy 

wiara w Polsce u wielu ludzi, zwłaszcza w młodym pokoleniu, gaśnie. Kardynał Stefan Wyszyński 

staje się dla nas ogromnym wyrzutem sumienia, że niekiedy z obojętnością przechodzimy wobec 

wyzwań Chrystusowej Ewangelii i przypominamy zwietrzałą sól, która utraciła swój smak i nie 

świecimy przykładem żywej wiary otrzymanej na chrzcie świętym. Nie należy zapomnieć o tym, że 

wyrośliśmy z chrześcijańskich korzeni, tak jak i Europa, której jesteśmy częścią, wyrosła z tych 

samych korzeni co Polska”. 

Prośmy dzisiaj Maryję, która „od Bałtyku po gór szczyty” okrywa swoim płaszczem naszą ziemię, 

by pomagała nam być solą ziemi i świecić przykładem żywej wiary. 

 

 



Wtorek, 5 maja 

 

Dzisiaj już piąty dzień naszej modlitwy z Maryją w intencji rodzin, parafii, całego Kościoła z 

biskupami i papieżem Franciszkiem, ale też każdego z nas osobiście. Przygotowujemy się do 

beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i przypominamy sobie jego nauczanie, by z jego 

pomocą stawać się jeszcze bardziej solą ziemi i światłem świata. Wiemy – bo on często nam o tym 

przypominał – że Maryja, Matka Kościoła i Królowa Polski, chce nam w tym pomóc. 

Arcybiskup Wojciech Polak w okolicznościowym liście pasterskim przypomniał nam wielką troskę 

swojego poprzednika na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie o nieustanne zwiastowanie wiernym 

Dobrej Nowiny. W tym widział on jedno z najważniejszych swoich zadań, jako biskupa i pasterza. 

„Jego życie dowodzi, dodaje abp Polak, że możliwe jest zachowanie właściwej równowagi 

pomiędzy tym, co się głosi, a codziennością. Był wierny temu, co przyrzekł w dniu ingresu: «Idę 

przepowiadać wam Chrystusa ukrzyżowanego». Słowa te urzeczywistniły się bardzo szybko, kiedy 

doświadczył tułaczki i więzienia, pozbawiono go możliwości spełniania biskupiej posługi, 

zabroniono bezpośrednich kontaktów z kapłanami i wiernymi jego dwóch archidiecezji, 

odizolowano go od świata, tak jakby był największym zbrodniarzem i przestępcą. Ale także po 

uwolnieniu, niemal przez wszystkie lata prymasowskiej posługi, spotykał się ze strony ówczesnej 

komunistycznej władzy z upokorzeniami, oskarżeniami o zdradę ojczyzny, o współpracę z obcymi 

mocarstwami. Stał się w ten sposób świadkiem Chrystusa ukrzyżowanego i przykładem 

wytrwałego znoszenia każdych cierpień. Dlatego po latach, u schyłku swojego życia, mógł otwarcie 

wyznać: «Z wielu rzeczy musiałem zrezygnować. Ale jednego nie mogłem się wyrzec: odwagi, 

męstwa i gotowości na każdą ofiarę, której Pan Bóg ode mnie zażąda. A wiecie, że zażądał wiele»”. 

Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński pokazuje nam, że droga do świętości i doskonałości prowadzi 

przez krzyż i ofiarę życia, wymaga trudu, poświęcenia i odwagi w wyznawaniu wiary. W litanii 

loretańskiej nazywamy Maryję Panną wierną, Wieżą z kości słoniowej i Wspomożeniem wiernych, 

ale też Królową męczenników i Królową wyznawców. Módlmy się więc dzisiaj o odwagę i męstwo. 

Prośmy też o to, byśmy – na wzór kardynała Wyszyńskiego – stawali się świadkami Chrystusa 

ukrzyżowanego: 

„Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo, 

tyłeś Matko wycierpiała, Maryjo. 

Przez Twego Syna konanie, 

uproś sercom zmartwychwstanie, 

w ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!” 

 

 



 

Środa, 6 maja 

 

 

Przypomnieliśmy wczoraj, jak kardynał Stefan Wyszyński stał się sługą Chrystusa ukrzyżowanego, 

przyjmując z odwagą i męstwem każdą ofiarę, której Pan Bóg od niego zażądał. Jedną z tych ofiar 

była przymusowa izolacja, swego rodzaju internowanie, które uniemożliwiało mu wypełnianie 

posługi biskupiej i bezpośrednie kontakty z wiernymi i duchowieństwem dwóch archidiecezji, 

którymi kierował – gnieźnieńskiej i warszawskiej. Aresztowany 25 września 1953 roku przez władze 

państwowe, został wywieziony z Warszawy i więziony w czterech miejscach przez ponad trzy lata 

aż do 28 października 1956 roku. Do tego bolesnego okresu w życiu Sługi Bożego Stefana 

Wyszyńskiego jeszcze powrócimy. Dzisiaj jednak przenieśmy się wraz z nim do Rzymu, bo właśnie 

6 maja 1957 roku, rozpoczął się jego pobyt w Wiecznym Mieście, podczas którego mógł wreszcie 

przyjąć, przyznany mu już wcześniej przez papieża, kapelusz kardynalski. Posłuchajmy jak sam w 

swoich zapiskach wspominał tamte dni: „Gdy otrzymałem nominację na kardynała nie mogłem 

przybyć. Pozostało mi jedno, prosić Ojca Świętego, by mnie zwolnił na razie z obowiązku przyjazdu 

do Rzymu. Otrzymałem wtedy list, który był dla mnie pociechą w doświadczeniu, list zawierający 

prorocze słowa: Papież jest przekonany, iż przyjdzie czas, gdy osobiście włoży mi kapelusz 

kardynalski na głowę”. 

Uroczystość nałożenia kapelusza kardynalskiego miała wyjątkowy charakter, ponieważ odbyła się 

„w gronie najbardziej rodzinnym i bliskim”, z udziałem Polonii, mieszkającej w Rzymie. Kardynał 

Stefan Wyszyński, jako swój tytularny kościół, otrzymał od papieża Piusa XII, starożytną 

bazylikę Santa Maria in Trastevere. „Udając się do miasta uduchowionego – wspominał dalej 

ksiądz prymas – zabrałem ze sobą z Jasnej Góry kopię cudownego obrazu Matki Bożej, Królowej 

Polski, którą ofiarowałem Ojcu Świętemu jako symbol związku Polski ze stolicą świata. W 

odpowiedzi na ten dar otrzymałem (…) najłaskawszą Madonnę in Trastevere – jako mój tytuł 

kardynalski. Jest to jeszcze jeden związek duchowy między stolicą świata – Rzymem, a 

najwierniejszą córką Kościoła – Polską, która była zawsze, jest dziś i będzie w przyszłych wiekach 

przedmurzem chrześcijaństwa. Jestem szczególnie wdzięczny za ten tytuł również ze względu na 

pamiątki historyczne (…). W tej bazylice spoczywają śmiertelne szczątki wielkiego kardynała 

Stanisława Hozjusza, mego rodaka zmarłego w opinii świętości. Był on tytularnym kardynałem tej 

bazyliki”. Dziękując Panu Bogu za wielki dar, jakim był dla Kościoła kardynał Stefan Wyszyński, 

módlmy się dzisiaj z Maryją za cały Kościół powszechny i za następcę św. Piotra: 

 „Weź w swą opiekę nasz Kościół święty, 

Panno Najświętszą, Niepokalana (…). 

Niech serce Twoje, Ojca Świętego, 

od nieprzyjaciół zasadzki chroni, 

niech się do Pana modli za niego, 

od złej przygody, niechaj go broni”. 

 



 

 

Czwartek, 7 maja 

 

 

Kończy się pierwszy tydzień naszej majowej modlitwy z Maryją, Matką Kościoła i Królową Polski, 

którą tak ukochał Sługa Boży Stefan Wyszyński. Już za miesiąc, w niedzielę, 7 czerwca, przeżywać 

będziemy beatyfikację tego wielkiego czciciela Maryi. Wczoraj wsłuchiwaliśmy się w jego osobiste 

wspomnienia, związane z pobytem w Rzymie, otrzymaniem kapelusza kardynalskiego i przyjęciem 

kościoła tytularnego Santa Maria in Trastevere, Ta niezwykła podróż do Wiecznego Miasta trwała 

od 6 maja do 17 czerwca 1957 roku. W drodze powrotnej ksiądz kardynał Wyszyński spotkał się w 

Wenecji z innym kardynałem, arcybiskupem Angelo Giuseppe Roncallim, patriarchą Wenecji. 

 

Spotkanie z późniejszym papieżem, Świętym Janem XXIII, przebiegało w bardzo serdecznej 

atmosferze i stało się początkiem wielkiej przyjaźni między nimi. Warto w tym miejscu jeszcze raz 

oddać głos kardynałowi Wyszyńskiemu. W swoich zapiskach zanotował takie słowa: „Jesteśmy w 

drodze powrotnej do Polski. W Wenecji zabrał nas z dworca patriarcha, kardynał Roncalli, by 

wspólnie zawiadowcą stacji przewieźć nas gondolą przez kanał. Wydobył nas formalnie z wagonu 

i osobiście pokazywał najbardziej wartościowe pamiątki i zabytki miasta. Zobaczyliśmy część 

Wenecji w pobliżu dworca. Zapraszał stale do siebie. Kardynałowie są braćmi – mówił. Podarował 

nam albumy weneckie. Czynił to wszystko aby zrobić przyjemność Polakom, którzy będą jeszcze 

jechali w wagonie przez półtorej doby. Zrozumieliśmy, że to jest człowiek! On ma twarz ludzką. Na 

jego twarzy maluje się coś niesłychanie człowieczego”. 

 

Gdy rok później, w październiku 1958 roku, kardynał Angelo Giuseppe Roncali został wybrany 

kolejnym następcą św. Piotra, kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski znowu był w Rzymie, 

uczestniczył w konklawe a następnie w inauguracji pontyfikatu nowego papieża. Raz jeszcze 

posłuchajmy jego relacji z tamtego czasu: „Tuż przed koronacją Jana XXIII, składaliśmy hołd 

Namiestnikowi Chrystusowemu. W szeregu kardynałów podszedłem z kolei i ja do tronu 

papieskiego. Usłyszałem wtedy słowa, które tak dobrze znacie, bo je wam często powtarzam. Jak 

gdyby w poczuciu swej bezsiły, szukając sprzymierzeńców na swą ciężką drogę, papież zwrócił się 

do mnie z prośbą i powiedział: «Częstochowa, Częstochowa, sprawcie, aby się wiele modlono za 

mnie przed waszą Matką Bożą». – Przyrzekłem, że tak będzie”. 

Gdy za miesiąc będziemy przeżywać beatyfikację Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego, pamiętajmy 

w naszych modlitwach o następcy św. Piotra i św. Jana XXIII, św. Pawła VI i św. Jana Pawła II – o 

papieżu Franciszku, który 3 października 2019 roku, zatwierdził dekret otwierający drogę do 

beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. 

 

 

 

 



 

 

Piątek, 8 maja 

 

 

 „Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone (…). 

Chwalcie z nami Panią świata, Jej dłoń nasza wieniec splata (…). Ona, dzieł Boskich korona, nad 

anioły wywyższona, choć jest Panią nieba, ziemi, nie gardzi dary naszymi”. 

 

Pierwszy tydzień maja już za nami. Chwalimy Maryję, Matkę Bożą razem z całym Bożym 

stworzeniem, roślinami i kwiatami, górami i dolinami. Wkładamy na Jej głowę koronę naszej 

modlitwy, ufnej i pokornej, ale też pełnej wdzięczności za wielkie dzieła, których Pan Bóg – właśnie 

przez Maryję – dokonuje w życiu Kościoła w Polsce przez już ponad tysiąc pięćdziesiąt lat. W tym 

roku dziękujemy przede wszystkim za to, co dla nas uczynił przez Maryję ale też – dzięki Jej 

wstawiennictwu – przez posługę kardynała Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II. Postacią 

niezwykle bliską tym dwom pasterzom Kościoła w Polsce był św. Stanisław ze Szczepanowa, biskup 

i męczennik, którego święto obchodzimy dzisiaj. Metropolita krakowski i prymas Polski 

wielokrotnie spotykali się na uroczystościach ku czci tego wielkiego Świętego w Krakowie na Skałce 

– w miejscu jego męczeńskiej śmierci, ale też w Szczepanowie – w miejscu jego urodzenia. Spotkali 

się tam po raz ostatni w niedzielę, 7 maja 1978 roku, gdy uroczyście rozpoczynano „Rok św. 

Stanisława” w diecezji tarnowskiej. W wygłoszonej wtedy homilii kardynał Wyszyński mówił: 

„Wielką jest wartość życia, gdy upływa ono w miłości. A przecież Dawca naszego życia, Ojciec, który 

jest miłością, rodzi każdego z nas przez miłość, wszczepia ją w nas i pragnie, abyśmy sami również 

obfitowali w miłość. Jeżeli życie Stanisława tak obfitowało miłością, że stał się drzewem 

wrośniętym w polską glebę i w dzieje kultury religijnej narodu i Kościoła, to najlepszy przykład, jak 

wielką wartość stanowi miłość. Ona jest największym prawem (…). Nie ma na świecie większych 

osiągnięć nad to, że ktoś życie swoje oddaje (…). Wzór Stanisława umierającego na Skałce jest 

niezwykle trwały – mówił dalej prymas Polski. Umarł za prawdę. Człowiek, który wie, za co umiera, 

jest mężny. Męstwo chrześcijańskie zawsze łączy się z miłością i prawdą (…). Jedno życie, a jak 

rozgałęzione, wydające wspaniałe owoce! Zastanawiamy się, dlaczego pomimo upływu dziewięciu 

wieków nadal utrzymuje się cześć Świętego Stanisława w Polsce i na świecie? Bo Stanisław walczył 

nie z królem, tylko z jego błędami i grzechami. A my umiemy rozróżniać, o co warto walczyć? 

Kościół w obronie Ewangelii i swego posłannictwa musi niekiedy mówić twarde słowa prawdy” – 

mówił dalej kard. Stefan Wyszyński, wyraźnie nawiązując do ówczesnej sytuacji politycznej kraju. 

Podziękujmy dzisiaj Panu Bogu, razem z Maryją, Królową Apostołów i Matką Kościoła za pasterzy 

Kościoła w Polsce – zwłaszcza za tych, którzy – jak św. Stanisław – z miłości do Chrystusa przelali 

swoją krew. 

 

 

 

 



Sobota, 9 maja 

 

 

Prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński, dobrze wiedział, jak ważną postacią dla kardynała Wojtyły 

był wspominany przez nas wczoraj, św. Stanisław, i jak bardzo zabiegał on o godne uczczenie w 

1979 roku – nie tylko w Krakowie, ale i w całej Polsce – 900-lecia jego męczeńskiej śmierci. Gdy w 

październiku 1978 roku Karol Wojtyła musiał opuścić Kraków, i jako Jan Paweł II rozpoczął 

pasterską posługę dla Kościoła powszechnego to właśnie kard. Wyszyński, podczas pierwszej 

audiencji papieża dla rodaków mówił do niego z wielkim wzruszeniem: „Wiemy, że nie było Ci to 

łatwe, boś gorąco umiłował ojczyznę, która dała Ci życie, i swoją archidiecezję, której tak wiernie 

służyłeś”. Prymas Polski przypomniał też wtedy głęboką więź, łączącą metropolitę krakowskiego z 

męczennikiem ze Szczepanowa: „Wiemy, Ojcze Święty – mówił kardynał Wyszyński – jak gorąco 

przygotowywałeś się na zbliżający się jubileusz dziewięciowiecza męczeństwa Świętego 

Stanisława, biskupa i męczennika, o którego cześć tak bardzo się starałeś”. 

 

Ukoronowaniem jubileuszu św. Stanisława była pielgrzymka, którą Karol Wojtyła, już nie jako 

arcybiskup krakowski, ale jako papież, odbył w czerwcu 1979 roku. Każdego dnia na pielgrzymim 

szlaku towarzyszył mu Prymas Tysiąclecia. Ostatniego dnia tej pielgrzymki, w homilii wygłoszonej 

na krakowskich Błoniach, Jan Paweł II mówił: „Tak jak dojrzałym chrześcijaninem staje się człowiek 

ochrzczony przez przyjęcie sakramentu bierzmowania – tak też Opatrzność Boża dała naszemu 

narodowi w odpowiednim czasie po chrzcie historyczny moment bierzmowania. Święty Stanisław, 

którego od epoki chrztu dzieli prawie całe stulecie, symbolizuje ten moment w szczególny sposób 

przez to, że dał świadectwo Chrystusowi, przelewając krew. Sakrament bierzmowania w życiu 

każdego chrześcijanina, zazwyczaj młodego, bo młodzież przyjmuje ten sakrament (…) ma 

przyczynić się do tego, aby był on na miarę swojego życia i powołania również «świadkiem 

Chrystusa». Jest to sakrament, który każdego ochrzczonego wprowadza w apostolstwo Kościoła 

(szczególnie w tak zwane apostolstwo świeckich). Jest to sakrament, który powinien rodzić w nas 

szczególne poczucie odpowiedzialności za Kościół, za Ewangelię, za sprawę Chrystusa w duszach 

ludzkich, za zbawienie świata”. 

 

A podsumowując całą pielgrzymkę do Polski, św. Jan Paweł II dodał: „Pragnę przeto, stojąc tu na 

tym rozległym krakowskim błoniu i patrząc w stronę Wawelu i Skałki, gdzie 900 lat temu «poniósł 

śmierć sławny biskup Stanisław», dopełnić raz jeszcze tego, co dopełnione zostało w sakramencie 

bierzmowania, czyli umocnienia, którego on w naszych dziejach jest symbolem. Pragnę, aby to, co 

zostało z Ducha Świętego poczęte i narodzone, zostało na nowo w tym samym Duchu Świętym 

umocnione za sprawą krzyża i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Pana naszego, w którym nasz 

rodak, Stanisław ze Szczepanowa, ma swą szczególną cząstkę i udział”. 

Prośmy dzisiaj Maryję, którą nazywamy w litanii loretańskiej Przybytkiem Ducha Świętego, aby 

sakrament bierzmowania umacniał wiarę wszystkich, którzy go przyjmują. 

 

 



Niedziela, 10 maja 

 

Trwa maj i nasza majowa modlitwa do Boga – modlitwa z Maryją, naszą Matką i Królową – tą, co 

Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie, jak pisał nasz wieszcz narodowy, Adam 

Mickiewicz w inwokacji do Pana Tadeusza. W tym roku jest to również modlitwa ze sługą Bożym, 

kardynałem Stefanem Wyszyńskim, do którego beatyfikacji – już za cztery tygodnie – przygotowuje 

się Kościół w Polsce. 

Maj to w wielu polskich diecezjach miesiąc, w którym nowo wyświęceni prezbiterzy odprawiają 

swoje prymicyjne msze święte. Zwyczajowo czynią to w parafiach, z których pochodzą. 

Przypomnijmy dzisiaj prymicje księdza Stefana Wyszyńskiego. Nie odbyły się one w maju, nie miały 

też miejsca w jego rodzinnej parafii, stanowią jednak czytelny znak wielkiej miłości przyszłego 

prymasa do Matki Bożej. 

Neoprezbiter Stefan Wyszyński odprawił pierwszą mszę świętą 5 sierpnia 1924 roku w kaplicy 

Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Po latach wspominał to wydarzenie w takich 

słowach: „Z pierwszą Mszą Świętą pojechałem na Jasną Górę i tam ją odprawiłem w dniu Matki 

Bożej Śnieżnej, 5 sierpnia 1924 roku. Pojechałem na Jasną Górę, aby mieć Matkę, aby stanęła przy 

każdej mojej Mszy Świętej, jak stanęła przy Chrystusie na Kalwarii (…).Dlaczego przyjechałem z 

prymicją na Jasną Górę, a raczej – dlaczego przywiozła mnie na Jasną Górę moja siostra? Zapewne 

dlatego, że wychowaliśmy się w naszej rodzinie domowej w głębokiej czci do Matki Bożej. Moja 

matka odwiedzała Wilno, Ostrą Bramę, a mój ojciec – Jasną Górę. Później toczyli nieraz serdeczne 

spory na temat skuteczności przyczyny „Tej, co Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie”. 

Urodziłem się w domu rodzinnym pod obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, i to w sobotę, żeby 

we wszystkich planach Bożych był ład i porządek. Całe moje życie tak wyglądało. Po święceniach 

kapłańskich w kaplicy Matki Bożej w katedrze włocławskiej uważałem za rzecz najbardziej właściwą 

przybyć na Jasną Górę, choć sił brakowało. Tak zaczęły się moje drogi”. 

Spróbujmy i my, wszystkie ważne sprawy i najbardziej istotne wydarzenia z naszego życia oddawać 

Bogu przez ręce Maryi, naszej Matki – tak jak czynił to kardynał Stefan Wyszyński, do którego 

beatyfikacji się przygotowujemy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poniedziałek, 11 maja 

 

W 1980 roku paryskie wydawnictwo księży pallotynów Editions du Dialogue wydało obszerny zbiór 

tekstów kardynała Stefana Wyszyńskiego, zatytułowany „Wszystko postawiłem na Maryję”. 

Redakcja przypomina, że słowa te zostały wypowiedziane przez prymasa Polski 14 lutego 1953 

roku. „Był to czas straszliwych udręk i niewoli Kościoła w Polsce – czytamy we wstępie do 

wspomnianej książki. Ucisk stalinowski rozkładał po kolei wszystkie instytucje kościelne. Nad 

prymasem i wieloma biskupami wisiała groza aresztowania”. Warto w tym miejscu przypomnieć, 

że miesiąc wcześniej, 12 stycznia 1953 roku, na konsystorzu w Rzymie, papież Pius XII mianował 

księdza prymasa kardynałem. Władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej odmówiły paszportu nowo 

mianowanemu kardynałowi, który miał pojechać do Rzymu na konsystorz. Ingerencje władz 

państwowych w sprawy Kościoła coraz bardziej przybierały na sile. „I to właśnie wtedy, podczas 

tej ciemnej nocy dla katolicyzmu polskiego (…) padły te znamienne słowa: «Wszystko postawiłem 

na Maryję». Ksiądz prymas miał głęboki kult maryjny od samego dzieciństwa. Jako biskup lubelski 

wszystkie swoje prace wiązał z Matką Najświętszą. Ale teraz, w godzinie ciemności i zagrożeń, 

postanowił wszystko w Polsce i w Kościele polskim złożyć w Jej dłonie i ratować Jej mocami. Nie 

były to tylko słowa, uczucia i przekonania. Za tym poszło olbrzymie dzieło maryjne prymasa 

Wyszyńskiego”. 

 

W wydanej w Paryżu książce, obok tekstów kardynała Wyszyńskiego, zamieszczono też list 

napisany do niego przez Jana Pawła II z okazji przygotowania do druku tej publikacji. Papież, który 

przez wiele lat z bliska przyglądał się wytężonej pracy Prymasa Tysiąclecia dla Kościoła w Polsce 

podkreślił, że w publikowanych tekstach „odsłania się nie tylko jakiś najgłębszy nurt dziejów duszy 

prymasa Polski – ale równocześnie jeden z centralnych wątków naszej współczesności (..,). Bóg w 

swojej niewysłowionej Opatrzności pisze te dzieje poprzez dzieje duszy ludzi zwłaszcza tych, 

którym szczególnie wiele zawierza. Zawsze byłem przekonany o tym – podkreślał Jan Paweł II – że 

Duch Święty powołał Waszą Eminencję w wyjątkowym momencie dziejów Ojczyzny i Kościoła (…). 

Patrzyłem na to trudne, ale jakież błogosławione wezwanie od czasów mojej młodości – i 

dziękowałem za nie Bogu jako za łaskę szczególną dla Kościoła i Polski. Dziękowałem za to, że «taką 

moc dał Człowiekowi» i zawsze za to dziękuję”. 

 

Podziękujmy dzisiaj i my, Panu Bogu za tę łaskę, którą dał Kościołowi w Polsce w osobie sługi 

Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, na którego beatyfikację czekamy z wielką radością i nadzieją. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wtorek, 12 maja 

 

 „Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, 

gdzie króluje Jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. 

Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić cię, 

byś w matczyne Jej ramiona oddał się”. 

 

W naszej majowej pielgrzymce, wypełnionej modlitwą i śpiewem litanii loretańskiej oraz naszych 

pięknych, maryjnych pieśni, powracamy dzisiaj na Jasną Górę. To właśnie tam, w jasnogórskim 

sanktuarium młody ksiądz Stefan Wyszyński odprawił swoją pierwszą Mszę Świętą w sierpniu 1924 

roku, jak przypomnieliśmy sobie przed dwoma dniami. 22 lata później, również tam, na Jasnej 

Górze, przyjął święcenia biskupie. Wydarzenie to miało miejsce 12 maja 1946 roku, a więc 

dokładnie 74 lata temu. Głównym konsekratorem biskupa Wyszyńskiego – swojego przyszłego 

następcy na tronie prymasa Polski – był kardynał August Hlond.  

 

Nowy biskup lubelski postanowił oddać siebie i swoją posługę dla Kościoła w matczyne ramiona 

Najświętszej Maryi Panny w Jej jasnogórskim sanktuarium. „Po konsekrację biskupią pojechałem 

na Jasną Górę – wspominał po latach Prymas Tysiąclecia. Odtąd już życie moje związane jest z 

Jasną Górą. Wydaje mi się, że najbardziej bezpośrednią mocą w moim życiu jest Maryja. Przez 

szczególną tajemnicę, której w pełni nie rozumiem, została Ona postawiona na mojej nowej drodze 

(…). Jeśli na czele swego programu służby Ludowi Bożemu, naprzód w diecezji włocławskiej, 

później lubelskiej, a następnie w gnieźnieńskiej i warszawskiej, przyjąłem zawołanie «Soli Deo», 

(Jedynemu Bogu cześć i chwała), które umieściłem na szczycie odbudowanej katedry lubelskiej, to 

wyboru dokonałem w dziecięcej wierze, iż człowiek śmiertelny najskuteczniej życie swoje spędza 

w łączności z tym, który nie umiera. Wybrałem jako miejsce mej konsekracji stolicę Najświętszej 

Maryi Panny w pokornej wierze, że Jej upragnione pośrednictwo wyjedna mi u Najwyższego 

Kapłana pełnię Jego Kapłaństwa i ducha”. Ingres nowego biskupa do katedry w Lublinie odbył się 

po dwóch tygodniach, w piękny dzień, 26 maja, obchodzony w Polsce jako Dzień Matki. 

 

Złóżmy dzisiaj i my, w kolejnym dniu pięknego, maryjnego maja, całe nasze życie i wszystkie 

obowiązki, którymi jest ono wypełnione w matczyne ramiona Najświętszej Maryi Panny. 

Uczyńmy to, powtarzając w sercu słowa dobrze nam znanego refrenu: 

 

„Madonno, Czarno Madonno, 

jak dobrze twym dzieckiem być, 

pozwól, Czarna Madonno, 

w ramiona Twoje się skryć”. 

 

 

 

 



Środa, 13 maja 

 

Piękny maj, który trwa już od prawie dwóch tygodni i zaprasza nas do uwielbiania Pana Boga z 

Maryją, jest też miesiącem wielu ważnych rocznic. Już za kilka dni, 18 maja, obchodzić będziemy 

100-lecie urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Dzisiaj jednak nie sposób nie wspomnieć 39. 

rocznicy dramatycznego wydarzenia, które miało miejsce w Rzymie. 13 maja 1981 roku na placu 

św. Piotra rozległy się strzały. Turecki zamachowiec Ali Agca próbował zamordować papieża Jana 

Pawła II. Zraniony papież został przewieziony do rzymskiego szpitala i poddany długiej operacji, a 

w całym Kościele rozpoczęły się błagalne modlitwy o ocalenie życia biskupa Rzymu. 

 

W Polsce już od kilku tygodni trwała serdeczna modlitwa w intencji prymasa Wyszyńskiego, 

dotkniętego od marca 1981 roku śmiertelną chorobą. Na wieść o tragicznych wydarzeniach na 

placu św. Piotra, wieczorem 13 maja, prymas Polski skierował do wiernych gorącą prośbę. Brzmiała 

ona tak: „Proszę was, aby te heroiczne modlitwy, które zanosiliście w mojej intencji (…) skierowali 

wraz ze mną ku Matce Chrystusowej o zdrowie siły dla Ojca Świętego. Ojciec Święty! Nie 

potrzebuję mówić o naszych do niego uczuciach i o tej dziwnej po prostu synchronizacji naszego 

życia, zwłaszcza w ostatnich latach, aż do tego momentu. Ta synchronizacja mnie osobiście 

zobowiązuje mocno wobec Ojca Świętego i ja to zobowiązanie przyjmuję świadomie, z pełnym 

zrozumieniem i uległością”. 

 

Apel prymasa został odtworzony z taśmy magnetofonowej najpierw podczas nabożeństwa, które 

zostało odprawione następnego dnia, czyli 14 maja w katedrze warszawskiej, a po południu także 

na placu Zamkowym, gdzie tysiące osób przyszły na mszę w intencji papieża. Tego samego dnia 

Jan Paweł II odzyskał przytomność, natomiast stan zdrowia prymasa nieustannie się pogarszał. To 

właśnie wtedy, przejęty wiadomościami, które płynęły z Rzymu kardynał Wyszyński miał 

wypowiedzieć do swojego najbliższego otoczenia niezwykłe słowa: „Odtąd za mnie nic. Wszystkie 

modlitwy tylko za niego. On musi żyć. Ja mogę odejść…”. Kardynał Wyszyński przeczuwał jak wielką 

rolę może odegrać Jan Paweł II w historii Polski i całego świata, i dlatego, ufając Bożemu 

miłosierdziu, gotów był prosić, by wszystkie modlitwy zanosić do Boga o ocalenie życia papieża, a 

nie o jego zdrowie. Poruszeni głęboką wiarą kardynała Stefana Wyszyńskiego i gorącą miłością, 

jaka łączyła go z Janem Pawłem II wołajmy dzisiaj wraz z nim: 

 

„Do Ciebie, Matko, szafarko łask, 

błagalne pienia wciąż płyną. 

Twa dobroć świeci nad słońca blask, 

nadzieją Tyś nam jedyną. 

W cierpienia czas, pomocą darz 

i nieustannie ratuj nas”. 

 

 

 



Czwartek, 14 maja 

 

„Do Twej dążym kaplicy, co z brzegu czeka nas, 

wśród wichru, nawałnicy, w pochmurny słotny, czas. 

Byśmy tam wciąż dążyli i nigdy nie zbłądzili, 

Maryjo, Maryjo, o Maryjo, świeć!” 

 

Już od dwóch tygodni dążymy do naszych kaplic i kościołów, aby na codziennych nabożeństwach 

majowych wyśpiewywać chwałę najwyższego Boga razem z Maryją, Matką Bożą i prosić Ją, by 

świeciła światłem swojego Syna na drogach naszego życia i nie pozwoliła nam zbłądzić. 

Te wichry i nawałnice, o których mówią słowa pieśni, często dają o sobie znać i dlatego 

potrzebujemy Bożej pomocy, którą wyprasza nam Najświętsza Maryja Panna. Wczoraj 

wspominaliśmy zamach na św. Jana Pawła II. Bolesnych przeżyć, takich wichrów i nawałnic, nie 

brakowało też w życiu Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego. Jednym z najtrudniejszych doświadczeń 

było pozbawienie go wolności i uwięzienie w wyznaczonych przez władze miejscach odosobnienia. 

Już od początku 1953 roku sytuacja Kościoła w Polsce stawała się coraz trudniejsza. Najpierw w 

styczniu odmówiono prymasowi zgody na wyjazd do Rzymu, gdzie miał odebrać kapelusz 

kardynalski. Komunistyczny rząd postanowił przejść do otwartej walki z Kościołem. Nastąpiły 

aresztowania duchowieństwa, które władze państwowe chciały uzależnić od siebie, decydując o 

obsadzaniu stanowisk kościelnych. 8 maja 1953 roku prymas Polski w imieniu episkopatu skierował 

do władz państwowych memoriał, w którym mówił wyraźnie, że w obliczu krzywd, jakich doznaje 

Kościół, już dalej w ustępstwach iść nie może. To wtedy padły historyczne słowa: „Non possumus! 

[Nie możemy!]. Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza składać nie wolno”. 

 

Reakcja władz nadeszła nocą, 25 września 1953 roku. Prymas Polski, arcybiskup Stefan Wyszyński 

został aresztowany i wywieziony z Warszawy. Tak sam opisał to bolesne wydarzenie: „Urzędnik 

nalega, bym przystąpił do zabierania swoich rzeczy. Odpowiadam: nic nie zabieram. Ubogi 

przyszedłem do tego domu i ubogi stąd wyjdę… Przyniesiono mi palto i kapelusz. Wziąłem brewiarz 

i różaniec. Wstąpiłem na chwilę do kaplicy, by spojrzeć na tabernakulum i na moją Matkę Bożą – 

w witrażu. Z progu raz jeszcze spojrzałem na obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, wiszący nad 

wejściem do Sali Papieskiej, raz jeszcze złożyłem protest i wsiadłem do samochodu”. 

Rozpoczął się jeden z najtrudniejszych okresów życia Sługi Bożego. Władze zdecydowały o jego 

uwolnieniu dopiero po trzech latach, w związku z tzw. odwilżą październikową. Do Warszawy 

ksiądz prymas powrócił 28 października 1956 roku. 

 

Wołajmy dzisiaj jeszcze raz z ufnością do naszej Matki, Maryi: 

 „Do Twej dążym kaplicy, co z brzegu czeka nas, 

wśród wichru, nawałnicy, w pochmurny, słotny czas. 

Byśmy tam wciąż dążyli i nigdy nie zbłądzili, 

Maryjo, Maryjo, o Maryjo, świeć!” 

 



Piątek, 15 maja 

 

Uwięzienie prymasa Polski, Stefana Wyszyńskiego trwało od 25 września 1953 do 28 października 

1956 roku. Przez pierwsze dwa tygodnie ksiądz prymas był więziony w Rywałdzie koło Grudziądza. 

12 października przewieziono go do Stoczka Warmińskiego, gdzie spędził prawie rok. 6 

października 1954 roku został zawieziony do Prudnika Śląskiego. Tutaj również był 

przetrzymywany przez mniej więcej rok. Od 27 października 1955 roku do uwolnienia był więziony 

w Komańczy. 

 

„Życie upływało niezwykle szybko – zanotował w swoich zapiskach. Porządek dzienny nie uległ 

zmianom i był zachowany z dokładnością więcej niż zakonną”. W Stoczku Warmińskim, 8 grudnia 

1953 roku, prymas Polski dokonał osobistego oddania się Matce Bożej: «Święta Maryjo, 

Bogurodzico Dziewico, obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę 

i Matkę moją. Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę, nie powiem i nie 

uczynię nic przeciwko Tobie (…). Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój 

niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne (…), pozostawiając Ci 

całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według 

Twego upodobania, ku większej chwale Boga”. Trzy lata więzienia były czasem ofiary, cierpienia i 

odosobnienia. Ale był to także czas, kiedy z modlitwy i medytacji powstały największe dzieła 

prymasa Polski i zostały podjęte najważniejsze decyzje. To wtedy napisał „List do moich 

kapłanów”. To w tym trudnym czasie powziął myśl o Jasnogórskich Ślubach Narodu i przygotował 

program Wielkiej Nowenny przed tysiącleciem chrztu Polski. 

 

Gdy 1956 roku w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej polscy biskupi wraz z tysiącami 

wiernych składali Jasnogórskie Śluby Narodu, prymas Polski nadal przebywał w odosobnieniu. 

„Jakże gorąco w głębi duszy pragnąłem, aby w dniu 26 sierpnia (…), stać tu, wraz z ludem, u stóp 

Jej tronu – pisał w zapiskach więziennych. Było to pragnienie bardzo usprawiedliwione, ale i bardzo 

dziecięce… Czułem jednak, że trzeba wszystkiego się wyrzec, zarówno mego pasterskiego, 

prymasowskiego prawa, jak i radości, do której dziecko wobec swej Matki ma prawo. Czułem, że 

wielką chwałę Królowej Polski ktoś musi okupić. Że za nowy Jej tryumf wśród ludu wierzącego 

trzeba wiele zapłacić. Że duchowe odrodzenie narodu, podjęte w Jej imię, na progu tysiąclecia, 

przez odnowienie ślubowań, musi bardzo kosztować”. 

Oddajmy i my dzisiaj Panu Bogu przez ręce Maryi, wszystkie nasze trudy i cierpienia. Prośmy Matkę 

Bożą z ufnością: 

„O Maryjo, przyjm w ofierze, 

co Ci dzieci niosą szczerze, 

serca swoje, myśli swoje, 

i łez żalu czyste zdroje. 

Wszystkie smutki i tęsknoty, 

nie z przymusu lecz z ochoty”. 

O Maryjo, przyjm w ofierze! 



Sobota, 16 maja 

 

16 maja 1981 roku, na dwa tygodnie przed śmiercią, kardynał Stefan Wyszyński, w swojej 

rezydencji przy ulicy Miodowej w Warszawie przyjął, w formie uroczystej, sakrament chorych. 

Udzielił mu go ks. Edmund Boniewicz, pallotyn, który przez ponad 20 lat był jego spowiednikiem. 

Prymas zaprosił na tę chwilę członków kapituły katedralnej i współpracowników. „Trudno nawet 

opisać, cośmy tam przeżyli – zanotował tego dnia ówczesny rektor seminarium warszawskiego, 

[późniejszy biskup] Kazimierz Romaniuk. – Przyjąwszy sakrament chorych, ksiądz prymas wygłosił 

przemówienie, które trwało dobre ponad pół godziny”. Mówił tak: „Przyjdą nowe czasy, wymagają 

one nowych świateł, nowych mocy, Bóg je da w swoim czasie (…). Wszystko zawierzyłem Matce 

Najświętszej i wiem, że nie będzie słabszą w Polsce, choćby się ludzie zmienili (…). Jestem 

całkowicie uległy woli Ojca. Was przepraszam za nieudolność mej służby. Moja droga była zawsze 

drogą Wielkiego Piątku na przestrzeni trzydziestu pięciu lat służby w biskupstwie. Jestem za nią 

Bogu bardzo wdzięczny”. 

 

Wspominając tamtą chwilę, ks. Romaniuk dodał: „Mało kto zdołał się powstrzymać od płaczu. Ja 

nie. Ciężki dzień. Trwa przedziwna agonia Prymasa Tysiąclecia. Niezwykle przytomny, ciągle pełen 

tego samego patriotyczno-duszpasterskiego zatroskania o Polskę”. 

Równie wzruszające słowa padły z ust umierającego prymasa Polski kilka dni później, 22 maja 1980, 

gdy po raz ostatni spotkał się z Radą Główną Episkopatu: „O sobie nic nie mówię, bo wiem, że 

Matka Boża może zrobić wszystko, ale ja jestem Jej niewolnikiem i zawierzyłem Jej na wszystkie 

strony. Żadnych próśb w mojej intencji nie zanoszę do Matki Najświętszej, bo wiem, że to Jej 

sprawa i sprawa fantastycznej wiary i heroicznej modlitwy, która idzie przez wasze serca i 

powierzonego wam ludu. Waszą żywą wiarę zawsze podziwiałem i waszą gorliwość apostolską, 

której nie zawsze mogłem sprostać. Same uczucia wdzięczności. Do nikogo – najmniejszego żalu. 

Na nikim – najmniejszego zawodu, wszystkim pozostawiam moje serce, które nie zabiera ze sobą 

żadnego zastrzeżenia w stosunku do żadnego z biskupów, do kapłanów i Ludu Bożego. Wszystkie 

nadzieje, to Matka Najświętsza. I jeżeli jaki program – to Ona”. 

 

Wsłuchani w słowa sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikację będziemy 

przeżywać już za trzy tygodnie, oddajmy Maryi, tak jak on, wszystkie troski naszych serc. I 

pamiętajmy: „Wszystkie nadzieje, to Matka Najświętsza. I jeżeli jaki program – to Ona”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niedziela, 17 maja 

 

Przed nami dwa ostatnie tygodnie maja, a więc jeszcze wiele okazji, by wspólnie się modlić i 

śpiewać chwałę Maryi, Matki Bożej – w litanii loretańskiej i w naszych pięknych maryjnych 

pieśniach. W kaplicach i w kościołach, przy grotach i przy figurach, w domach i przy szpitalnych 

łóżkach, wszędzie tam wołamy: „Matko, wspomagaj nas, nieustannie w każdy czas, nieustannie w 

każdy czas”. 

Już jutro wspominać będziemy setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II i 

dziękować za jego owocne życie, za jego świętość i za świadectwo pasterskiej miłości, które nam 

zostawił. O wielkim znaczeniu pontyfikatu papieża Polaka dla Kościoła w Polsce i na świecie, 

kardynał Stefan Wyszyński mówił bardzo często i przy różnych okazjach, choć żywym świadkiem 

tego pontyfikatu był tylko przez niecałe trzy lata – od wyboru Karola Wojtyły w październiku 1978 

roku do swojej śmierci, 28 maja 1981 roku. 

 

Przytoczmy dzisiaj fragment kazania, które prymas Polski wygłosił w Warszawie, 16 października 

1980 roku – w drugą rocznicę wyboru Karola Wojtyły, a równocześnie w tak ważnym momencie 

historii naszej Ojczyzny, niespełna dwa miesiące po podpisaniu porozumień sierpniowych: „Nie 

zapomnę chwili, gdy po zakończeniu konklawe zdążaliśmy wszyscy szerokimi korytarzami 

Watykanu na front Bazyliki Piotrowej, gdzie miano zwiastować «Urbi et Orbi» radosną nowinę: 

«Habemus Pontificem». Jeden z kardynałów zapytał mnie wtedy, jakim człowiekiem jest kardynał 

Wojtyła. Odpowiedziałem krótko: Jest człowiekiem żywej wiary i gorącej modlitwy. Ponadto, 

reprezentuje umysłowość niezwykłą, o wielkiej formacji filozoficznej i teologicznej, znany jest ze 

swych licznych referatów głoszonych na międzynarodowych zjazdach teologicznych, 

filozoficznych, socjologicznych. Pytający kardynał powiedział: Wystarczy mi to pierwsze. Skoro 

wierzy i modli się, to jest wiele, to jest najwięcej na czasy dzisiejsze. Rzeczywiście – dodał już od 

siebie kardynał Wyszyński, Jan Paweł II wniósł do Kościoła Chrystusowego ducha serdecznej 

modlitwy (…). W momentach trudnych dla Kościoła odnowa ducha Bożego, odmiana całej 

atmosfery życia i bytowania, dopełnia się w modlitwie (…). Wspominam kardynała Karola Wojtyłę, 

gdy jeszcze był uczestnikiem Konferencji Episkopatu Polski tu, w stolicy, w Domu Arcybiskupów 

Warszawskich, przy ulicy Miodowej. Wówczas to wszystkie wolne chwile w krótkich przerwach 

między sesjami wypełniał modlitwą, krocząc drogą krzyżową w kaplicy. Jako jego sąsiad przy stole 

prezydialnym, dostrzegałem nieraz, że ten człowiek choć był żywym uczestnikiem konferencji, 

nieustannie pisał, a jednocześnie się modlił. Wewnętrzne usposobienie modlitewne nigdy go nie 

opuszczało” – tak wspominał kardynała Wojtyłę prymas Wyszyński. 

 

Uczmy się od naszych pasterzy i prośmy Boga przez Maryję, aby wlewał do naszych serc ducha 

modlitwy: „Matko, wspomagaj nas, nieustannie w każdy czas, nieustannie w każdy czas”. 

 

 

 

 



Poniedziałek, 18 maja 

 

Trwa maj. Dzisiaj już 18. dzień tego miesiąca – dzień wyjątkowy i uroczysty. To właśnie dzisiaj mija 

100 lat od urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Z tej właśnie okazji przeżywamy w Polsce 

„Rok św, Jana Pawła II”. I choć tegoroczny maj ma nas przede wszystkim przygotować do 

beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego, to dzisiaj na naszym nabożeństwie nie możemy 

nie przywołać postaci św. Jana Pawła II i nie podziękować Panu Bogu za jego życie i za wszystko, 

co uczynił dla Kościoła w Polsce i na świecie. Spójrzmy dzisiaj jeszcze raz na papieża oczami 

kardynała Wyszyńskiego, który w drugą rocznicę jego wyboru, 16 października 1980 roku, zwracał 

uwagę na niezwykłą prostotę jego kontaktu z ludźmi: „Miłość do człowieka w interpretacji Jana 

Pawła II ma wymiary chrześcijańskiego humanizmu. Zdawałoby się, że nie można mówić o 

humanizmie, bo różne są jego wymiary. Ale papież niejako uszlachetnił humanizm – znany nam 

jako prąd historyczny czy estetyczny – i nadał mu cechę chrześcijańskiego humanizmu. W tym 

chrześcijańskim humanizmie kształtuje się jego niezwykła prostota kontaktu z ludźmi. Jan Paweł II 

wszedł między ludzi. Nie uznaje dystansu, przestrzeni, nie uznaje przegród, które dzieliłyby 

człowieka od człowieka. Może ten styl wyniósł z czasów, gdy jeszcze jako duszpasterz akademicki, 

jako profesor na uczelniach polskich, towarzyszył młodzieży w wędrówkach wśród jezior, lasów, 

gór i pól. Już wtedy okazywał ogromną bezpośredniość, brak dystansu (…). Ten styl przeniósł do 

Bazyliki Piotrowej, na plac Świętego Piotra i do dalekich krajów, będących celem jego podróży 

apostolskich. Widzieliśmy to zwłaszcza w czasie pobytu papieża w Afryce i Brazylii, gdzie nie 

rozróżniał między zdrowymi i silnymi a trędowatymi. Umiał dotrzeć nawet do leprozoriów i brać 

trędowate dzieci murzyńskie na swoje ramiona, umiał dotrzeć do slumsów nadwodnych, umiał 

stanąć wśród brazylijskich ośrodków ludzkiej nędzy i niedoli”. 

 

Niech to piękne świadectwo prymasa Wyszyńskiego o św. Janie Pawle II, przypomniane w dniu 

jego setnych urodzin, wyzwoli w naszych sercach jeszcze większą wdzięczność wobec Pana Boga i 

rozpali ogromne pragnienie miłości, której obaj pasterze Kościoła wspominani przez nas w tym 

miesiącu, uczyli się od Jezusa i Jego Matki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wtorek, 19 maja 

 

Wczoraj wyśpiewaliśmy chwałę Panu Bogu, razem z Maryją, Matką Kościoła, dziękując za życie i 

świadectwo wiary św. Jana Pawła II, urodzonego przed stu laty – 18 maja 1920 roku. Trudno tę 

wdzięczność zamknąć w kilku czy kilkunastu zdaniach. Dlatego dzisiaj raz jeszcze powróćmy 

wspomnieniami do pontyfikatu pierwszego w dziejach Kościoła papieża Słowianina, papieża z 

Krakowa, naszego rodaka, ogłoszonego świętym przez Franciszka, 27 kwietnia 2014 roku w 

Rzymie. 

„Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za Nim…” – 

tak zaczyna się „Barka”, ulubiona pieśń św. Jana Pawła II, którą on sam chętnie śpiewał i którą 

rodacy przyjeżdżający do Wiecznego Miasta śpiewali dla niego. 

„O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 

Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów”. 

 

Do trudnego rozstania Karola Wojtyły z ojczyzną nawiązał kard. Stefan Wyszyński w przemówieniu, 

wygłoszonym z okazji 2. rocznicy wyboru Jana Pawła II, 16 października 1980 roku w Warszawie. 

Prymas Polski zwrócił wtedy uwagę, że papież często „wyznaje swoją czułą miłość «do tych 

pagórków leśnych, do tych łąk zielonych», tak iż nieraz przychodzą nam na myśl słowa, które 

usłyszał Piotr od Chrystusa: «Gdy byłeś młody opasywałeś się i chodziłeś dokąd chciałeś, ale gdyś 

się postarzał inny cię opasze i poprowadzi tam, dokąd byś nie chciał». Mogę powiedzieć, że wielka 

to była ofiara dla człowieka urodzonego i wszczepionego w rodzimą glebę polską, rozstać się z 

Ojczyzną, nawet dla tronu piotrowego. Ale Inny go opasał i poprowadził tam, dokąd by nie chciał, 

na Stolicę Piotrową. I napełnia on dziś Kościół Boży mądrością i pokojem, nadzieją i chwałą, 

napełnia naszą mową ojczystą okrąg ziemi, śpiewając swą «pieśń o Ojczyźnie»”. Ale – zdaniem 

kardynała Wyszyńskiego – znaczenie pontyfikatu św. Jana Pawła II dla całego Kościoła to przede 

wszystkim świadectwo jego głębokiej wiary i płynącej z niej modlitwy, szlachetny humanizm, 

przejawiający się w otwarciu na każdego człowieka i szukaniu z nim bezpośredniej relacji oraz 

zwrócenie uwagi całego Kościoła na postać Matki Bożej. Zdaniem prymasa Polski, to właśnie św. 

Jan Paweł II „przypomniał narodom, że pod krzyżem Odkupiciela ludzi była Matka – Matka spod 

krzyża, Matka jako świadek udręki Człowieka, nawet tego, zbawiającego ludzkość. Maryję jako 

Matkę i świadka ludzkiej udręki ukazał nam wszystkim. Wszędzie Ją czci i wszędzie się Jej zawierza” 

– mówił kardynał Wyszyński. „To Ona nazwana została [przez niego] Jasnogórską Matką Kościoła, 

Matką Boga i ludzi, Matką człowieka, każdego człowieka, udręczonego i beznadziejnie znużonego, 

każdego niewolnika. To jest nasza nadzieja! Zapewne z tymi wysiłkami i nadziejami w różnym 

wymiarze stykaliśmy się już poprzednio w Kościele. Ale Jan Paweł II wyznał przed światem 

Chrystusa i to ukrzyżowanego, jako Odkupiciela człowieka, jako promień nadziei dla rodziny 

ludzkiej. Wyśpiewał na cześć tego Człowieka zbawiającego swoją apostolską «pieśń nad 

pieśniami»”. 

Wyśpiewajmy i my, naszą pieśń wdzięczności dla Boga, który dał Kościołowi św. Jana Pawła II, by 

prowadził ludzi do Chrystusa – Odkupiciela człowieka. 

 



Środa, 20 maja 

 

„Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico! 

Błagamy Ciebie, Święta Dziewico: 

niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, 

módl się za nami. Zdrowaś Maryja!” 

Pozdrawiamy Maryję, Matkę Bożą w naszych modlitwach, z którymi spieszymy każdego dnia tego 

pięknego miesiąca. Tegoroczny maj jest piękny również dlatego, że przeżywamy go w „Roku św. 

Jana Pawła II oraz że przybliża nas do radosnej chwili, jaką będzie beatyfikacja sługi Bożego 

kardynała Stefana Wyszyńskiego, 7 czerwca tego roku. 

„Wśród czystych duchów w obliczu Pana, 

Tyś Przenajświętsza, Niepokalana. 

Jak wpośród kwiatów wonna lilija, 

jak wśród gwiazd zorza. Zdrowaś Maryja!” 

 

Powróćmy dzisiaj do bolesnego okresu w życiu prymasa Polski, jakim było jego uwięzienie przez 

władze komunistyczne w połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Był to z pewnością czas 

niezwykle bolesny i trudny, ale też wypełniony w największym stopniu pełną ufności modlitwą, 

która płynęła z serca człowieka oddanego bezgranicznie Maryi. W uroczystość Matki Bożej 

Częstochowskiej, 26 sierpnia 1954 roku, niespełna rok po aresztowaniu tak wyrażał swoją miłość i 

oddanie Maryi, Matce: „Wydaje mi się, że miłuję: wszak nie umiem jednego dnia spędzić bez 

Ciebie, bez Twojego Imienia, bez «Zdrowaś Maryjo», bez różańca, bez aktu oddania się Tobie. 

Czym byłoby życie moje, gdybym o Tobie zapomniał” – pytał. Ale od razu odpowiadał: „Nie mogę, 

nie mogę – nawet gdybym okazał się jeszcze słabszy niż jestem, nawet gdyby sumienie moje 

zarosło lasem grzechów, nawet gdybym ogłuchł z męki i bólu opuszczenia. Ale i wtedy, na tym łez 

padole, jeszcze bym wołał: «Witaj…». A więc miłuję Ciebie! – Radosny wniosek, gdyż on to mówi 

mi: «Ja miłuję tych, którzy mnie miłują». Mam odpowiedź! Zresztą nie wątpiłem, że Ty miłujesz. 

Bo w Tobie jest miłość Ojca, który pierwszy umiłował. Ojciec rodzi miłość. A Matka Go naśladuje. 

Miłujesz, bo Ojciec umiłował. Miłujesz pierwej, niż ktokolwiek Ciebie umiłował. A że ja Ciebie 

miłuję, to dlatego, żeś przyniosła mi Miłość z Ojca”. 

 

Wyśpiewajmy naszą miłość Maryi, Matce Bożej i dziękujmy Jej za miłość, którą otacza wszystkie 

swoje dzieci: 

„Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico! 

Błagamy Ciebie, Święta Dziewico: 

niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, 

módl się za nami. Zdrowaś Maryja!” 

 

 

 

 



Czwartek, 21 maja 

 

„Matko Najświętsza, do Serca Twego, 

mieczem boleści wskroś przeszytego, 

wołajmy wszyscy, z jękiem, ze łzami, 

Ucieczko grzesznych, módl się za nami”. 

Kardynał Stefan Wyszyński, który „wszystko postawił na Maryję” uczy nas modlitwy do Matki Bożej 

– modlitwy ufnej, dziecięcej, prostej i szczerej, modlitwy serca, wypełnionego miłością i wiarą. 

Uczy nas tej modlitwy między innymi poprzez swoje duchowe notatki – także te spisane w 

bolesnym okresie uwięzienia. Pokazuje jaka była jego modlitwa, jak się jej uczył, jak wkładał w nią 

całe swoje serce, wszystkie najgłębsze uczucia i pragnienia, by jak najlepiej wyrazić swoją miłość 

do Matki i swoje synowskie oddanie. 

 

Wzruszającym przykładem niech będą słowa zapisane przez księdza prymasa w okresie uwięzienia 

w Prudniku Śląskim, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 1954 roku: „Jakich 

pochwał użyję? – Pochwalę Cię słowem? Matko Słowa Wcielonego, cóż znaczy zeschły szept 

zeschłych liści mego słowa? – Każde obciążone grzechem pierworodnym, każde nieociosane, 

niezgrabne, każde twarde, szorstkie, ostre, jak grad na płatkach róży! Moje słowa ranią Twoją 

nieskalaną świeżość, kaleczą idealną piękność pełni i harmonii, są plamą na obrazie. – Pochwalę 

Cię uczuciem serca? – Skalane serce samym spojrzeniem duszy przesłania Niewiastę w słońce 

przybraną! Najlepsze uczucia są nikłym cieniem wobec promiennej czystości barw bez zmazy. – 

Pochwalę Cię myślą? – Ten zuchwały ptak zbyt szybko się męczy, zwija skrzydła i obniża loty. – 

Pochwalę Cię – łzami… Bodaj to jedno, co mam w sobie najczystszego i bez… zmazy!” 

Przejmujące i pełne pokory świadectwo sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego już 

za niespełna trzy tygodnie będziemy nazywali Błogosławionym, niech poruszy nasze serca i zachęci 

je do modlitwy. A ponieważ i my czujemy jak niedoskonałe są nasze słowa, jak niewystarczające 

nasze pochwały, jak kruche nasze myśli i uczucia, posłużmy się słowami znanej nam dobrze pieśni: 

 

„Matko Najświętsza, do Serca Twego, 

mieczem boleści wskroś przeszytego, 

wołajmy wszyscy, z jękiem, ze łzami, 

Ucieczko grzesznych, módl się za nami. 

O Matko nasza, Matko miłości, 

niechaj doznamy Twojej litości, 

bośmy okryci grzechów ranami, 

Ucieczko grzesznych, módl się za nami! 

A gdy ostatnia łza z oka spłynie, 

o Matko Święta w onej godzinie, 

zamknij nam oczy Twymi rękami, 

Ucieczko grzesznych, módl się za nami” 

 



Piątek, 22 maja 

 

W szkole Maryi już od ponad trzech tygodni, od samego początku maja, uczymy się jak być Jej 

dziećmi i czynić wszystko, co mówi nam Jej Syn. To jest Jej największe pragnienie – tego 

chce nas nauczyć Maryja. Prowadzi nas do swojego Syna i na Niego wciąż wskazuje. Pomocnikiem 

i oddanym nauczycielem w szkole Maryi jest Jej wierny czciciel, kardynał Stefan Wyszyński. 

Nazywał siebie Jej sługą, Jej niewolnikiem. Tak wielką miłością darzył Maryję, swoją Matkę, że 

oddał się Jej w niewolę miłości. Świadectwem tego synowskiego oddania i głębokiej czci do Matki 

Bożej jest jego osobista pobożność, którą poznajemy między innymi z duchowych zapisków, 

wygłoszonych kazań, a także relacji i wspomnień tych, którzy go znali. 

 

Wiemy już, jak bardzo prymas Wyszyński był związany z Jasną Górą, z Matką Bożą. To w 

jasnogórskim sanktuarium doświadczył jej opieki i w jakimś sensie traktował Ją jako mamę, której 

mógł wszystko zawierzyć. Często przybywał na Jasną Górą, zapraszał tam polskich biskupów, 

świadomie organizując właśnie w tym świętym miejscu konferencje i rekolekcje Episkopatu Polski. 

Wpatrzony w wizerunek Czarnej Madonny, nie zapominał o innych miejscach na polskiej ziemi, w 

których Maryja doznawała szczególnej czci. Od 1946 do 1980 roku kardynał Stefan Wyszyński 

koronował 47 wizerunków Matki Bożej, począwszy od ponownie koronowanego obrazu 

Bogarodzicy Unitów w Chełmie Lubelskim w 1946 roku, aż do Wambierzyckiej Królowej Rodzin, 

której obraz ukoronował w 1980 roku. W niektórych przypadkach nie tylko dokonywał koronacji, 

ale też podejmował działania, które miały do niej doprowadzić. 

 

W 2017 roku na Jasnej Górze z okazji 300. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 

została otwarta wystawa „Królowa Polski o wielu obliczach”, ukazująca kopie wszystkich obrazów 

i figur, koronowanych przez Prymasa Tysiąclecia. Wystawa przygotowana na prośbę Domu Pamięci 

Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie, była pokazywana w wielu polskich diecezjach, 

stając się dla całego Kościoła w Polsce, czytelnym znakiem maryjnej pobożności kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. 

 

W trudnej powojennej historii Polski, w czasie zniewolenia komunistycznego, uroczystości 

koronacyjne, podobnie jak inne wydarzenia religijne, stawały się okazją do duchowego 

odrodzenia. Prymasowi Wyszyńskiemu bardzo zależało,aby kult Maryjny nie był płytki i dlatego 

przywiązywał wielką wagę do duchowego przygotowania każdej koronacji, a pielgrzymów 

biorących w nich udział zachęcał do głębszej refleksji nad osobistym stosunkiem do Matki Bożej. 

Śpiewajmy dzisiaj litanię loretańską, ufając, że dzięki tej modlitwie będziemy mogli spotkać czułe 

spojrzenie Maryi – spojrzenie, które przenika nasze serca, nasze umysły i pomaga nam uświadomić 

sobie Boże dziecięctwo. 

 

 

 

 



Sobota, 23 maja 

 

„Dnia każdego, Boga mego Matkę, 

duszo, wysławiaj, Jej dni święte, 

sprawy wzięte, z nabożeństwem odprawiaj!” 

To jedna z pieśni maryjnych, której słowa zachęcają nas do wysławiania Matki Bożej każdego dnia: 

„Nie ustajcie, wysławiajcie, 

wszego świata Królową, 

Jej przymioty, łaski, cnoty, 

chwalcie myślą i mową”. 

Wychwalamy Matkę Kościoła i Królową Polski każdego dnia, wyśpiewując Jej przymioty i dziękując 

za łaski, które nam wyprasza u swojego Syna. 

Dzisiaj sobota – dzień, w którym nasza modlitwa staje się jeszcze bardziej gorąca – nie tylko w 

pierwszą, a ale w każdą sobotę miesiąca chcemy być bliżej Maryi, naszej Matki, prosząc Ją o opiekę 

i pomoc. Sobota, jako dzień poświęcony Matce Bożej, podobnie jak wszystkie Jej święta i 

uroczystości, zawsze była ważnym dniem w życiu Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego: „W czasie 

pobytu w seminarium (…) wszystkie święta Matki Bożej obchodziłem z wielkim podniesieniem 

ducha – wspominał po latach. Święcenia kapłańskie otrzymałem w kaplicy Matki Bożej 

Częstochowskiej w bazylice włocławskiej. Pierwszą mszę świętą odprawiłem na Jasnej Górze przed 

obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Nabożeństwo maryjne ożywiło się we mnie szczególnie w 

czasie ostatniej wojny (…). W ciągu pracy mojej w Laskach wśród dziatwy ociemniałej, 

podtrzymywałem ducha strwożonych sytuacją przyfrontowego życia, głównie modlitwą do Matki 

Bożej. Rzecz znamienna – podkreślał prymas po latach – chociaż Zakład przechodził przez bardzo 

ciężkie chwile obstrzału artyleryjskiego, pacyfikacji Kampinosu itp., nigdy nie byliśmy zmuszeni do 

odłożenia wieczornego różańca”. 

 

Prymas Tysiąclecia dostrzegał też obecność Matki Bożej w najważniejszych dla niego decyzjach i 

wydarzeniach. „«Zwiastowanie» biskupstwa lubelskiego miało miejsce w Poznaniu, z ust kardynała 

Hlonda – w dzień Zwiastowania NMP. Od razu postanowiłem sobie (…), że na mojej tarczy biskupiej 

będzie mi przewodziła Matka Boża Jasnogórska (…). Wiadomość o powołaniu mnie na stolicę 

„Bogurodzicy Dziewicy” do Gniezna otrzymałem (…) w dzień Matki Bożej Miłosierdzia. Ingres do 

Gniezna wyznaczyłem na 2 lutego (…). Wszystkie najważniejsze listy, odezwy, zarządzenia, 

datowałem imieniem Matki Najświętszej (…). Najchętniej organizowałem konferencje episkopatu 

na Jasnej Górze, a już z reguły rekolekcje dla księży biskupów (…). Często celebrowałem sumy 

pontyfikalne na Jasnej Górze i głosiłem słowo Boże do rzesz pielgrzymów”. 

 

Tak bliska i nieustannie obecna była Matka Najświętsza w życiu Sługi Bożego Stefana 

Wyszyńskiego. Tak wiele Jej zawdzięczał i tak bardzo Jej ufał. Niech to świadectwo jego życia, zrodzi 

w naszych sercach pragnienie oddania Matce Bożej całego naszego życia. 

 

 



Niedziela, 24 maja 

 

Dzisiaj niedziela – dzień Zmartwychwstania naszego Zbawiciela. Najważniejszym momentem tego 

dnia jest Eucharystia – pamiątka paschy naszego Pana – Jego przejścia ze śmierci do życia. W 

niedzielę, Kościół modli się – jak Apostołowie w Wieczerniku – razem z Maryją i razem z Nią 

wychwala Boga za to, że wskrzesił z martwych swojego Syna. W tę przedostatnią niedzielę maja, 

obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – z Maryją wpatrujemy się w niebo i z 

Maryją pielgrzymujemy do nieba. To Ją nazywamy Panią nieba i ziemi, Królową niebios, ale też 

Matką Niebieskiego Pana.  

 

Już za kilka dni obchodzić będziemy 39. rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas 

Tysiąclecia zmarł 28 maja 1981 roku właśnie w dzień wniebowstąpienia Pana Jezusa (był to wtedy 

czwartek – dopiero niedawno przeniesiono w Polsce tę uroczystość na niedzielę przed Zesłaniem 

Ducha Świętego). Zbliżając się do tej rocznicy i przygotowując się wraz z Kościołem w Polsce do 

beatyfikacji Sługi Bożego, przypomnijmy jego słowa wypowiedziane z okazji 25-lecia sakry 

biskupiej, 12 maja 1971 roku. Na Jasnej Górze, w kaplicy Matki Bożej, kardynał Wyszyński mówił:  

 

„Człowiek nigdy nie jest dobrze przygotowany do zadania, które jest mu z nagła zlecane. I ja 

miałem wiele wątpliwości. Dlatego też ociągałem się z naśladowaniem Matki Chrystusowej, która 

od razu powiedziała: «Oto ja służebnica Pańska». Ja się na to tak szybko nie zdobyłem. Myślałem 

zbyt po ludzku, pamiętałem o własnej nieudolności, a zapomniałem o tym, co Bóg zdolny jest 

uczynić, posługując się takimi narzędziami, jakie On sam wybiera” – wyznawał pokornie prymas 

Polski. A chwilę później dodał: „Człowiek, jeżeli z czego miałby się szczycić, to chyba tylko – za 

przykładem Apostoła – ze swoich słabości i nieudolności. Dzisiaj, po 25 latach, lepiej to rozumiem, 

że w życiu kapłana, biskupa, papieża, Kościoła (…) wszechmocny jest tylko Bóg (…). Chciałbym, 

abym nadal mógł, jak dotąd rozumieć tylko to: nic dla siebie – wszystko – SOLI DEO! Chociaż takie 

ujęcie może się wydawać ryzykowne, ale doświadczenie minionych lat każe mi dodać: PER 

MARIAM – SOLI DEO. Bywają takie tajemnice, które interpretują się tylko na dnie ludzkiego 

sumienia. Patrząc na Maryję, zawsze widzę na Jej ramionach Dziecię Boże. Dlatego działam – per 

Mariam, bo wiem, że wszystko staje się przez Chrystusa, na którego Ona wskazuje. Bogurodzica 

jest po to, aby nam nieustannie pokazywać swego Bożego Syna (…). Oto tajemnica mojego życia” 

– mówił kardynał Stefan Wyszyński w 25. rocznicę swoich święceń biskupich. 

 

Dzisiaj – w uroczystość Wniebowstąpienia – i my skierujmy nasz wzrok na Chrystusa, którego 

Maryja nieustannie nam pokazuje. Wołajmy do Niej słowami pieśni: 

„Daj mi Jezusa, o Matko moja, na krótki życia ziemskiego dzień. 

W każdym cierpieniu i w życia znojach, pragnę tej siły, co płynie Zeń. 

O złóż Go, Matko, do serca mego, co pragnie służyć Mu, dzień i noc. 

Ja żyć nie mogę bez Pana swego, bo On mi daje, wytrwania moc. 

O daj mi, daj, Jezusa daj! O daj mi, daj, Jezusa daj!” 

 



Poniedziałek, 25 maja 

 

Rozpoczynamy ostatni tydzień maja… Wciąż trwa nasza ufna, majowa modlitwa, w której stajemy 

przed Bogiem z Maryją, naszą Matką i Królową, Matką łaski Bożej i Matką Kościoła, Królową rodzin 

i Królową Polski – Maryją, której tak mocno potrafili zaufać, i kardynał Stefan Wyszyński, od 

którego beatyfikacji dzielą nas już tylko dwa tygodnie, i św. Jan Paweł II, którego setną rocznicę 

urodzin wspominaliśmy przed tygodniem. 

 

Za trzy dni, 28 maja obchodzić będziemy 39. rocznicę śmierci Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego. 

Dzisiaj chcemy powrócić do ostatniej rozmowy telefonicznej, która była swoistym pożegnaniem 

tych dwóch wielkich pasterzy Kościoła – śmiertelnie chorego prymasa Polski i przebywającego w 

rzymskiej klinice papieża. O tym jak dramatyczny przebieg miała ta pożegnalna rozmowa, pisze 

Ewa Czaczkowska w książce zatytułowanej „Kardynał Wyszyński. Biografia”: „24 maja, w pałacu 

[arcybiskupów warszawskich] odebrano telefon z Rzymu. Z kliniki Gemelli dzwonił ks. Stanisław 

Dziwisz. Papież był już na tyle silny, że chciał rozmawiać z konającym prymasem. Niestety, kabel 

telefoniczny był za krótki. Nie sięgał do łóżka. Prymas nie miał w pokoju ani radia, ani telewizora, 

ani telefonu. 

 

Trudno wyobrazić sobie dramatyzm tamtej sytuacji. Dwie wielkie postacie: prymas, który zasłużył 

sobie na miano prawdziwego przywódcy narodu, i polski papież, byli o krok od śmierci. Papież miał 

zawsze dla prymasa wielki szacunek, jakim darzy się Pater Patriae – (Ojca Ojczyzny). Tym mianem 

nazwał go w 1980 roku poeta Jerzy Zagórski, a któremu on sam nadał tytuł Prymasa Tysiąclecia. 

«Ostatnie wydarzenie związane z Ojcem Świętym zespoliło mnie z nim na przepadłe. Jestem z nim 

duchem i żyję dla niego, nawet gdy będę na progu życia» – wyznał Wyszyński w najbliższym gronie. 

Zdążyli się pożegnać. Technicy przedłużyli kabel telefonu i następnego dnia, 25 maja o 12.15, mogli 

się połączyć. Rozmowa była krótka. Ksiądz Dziwisz, wówczas osobisty sekretarz Jana Pawła II, 

zapamiętał słowa papieża: – Przesyłam błogosławieństwo i ucałowania. – Ojcze, jestem bardzo 

słaby, bardzo… Całuję twoje stopy… Błogosław mi. 

 

Jan Paweł II, błogosławiąc «usta i ręce» Stefana Wyszyńskiego, symbolicznie akceptował wszystko, 

co przez niemal 33 lata pełnienia funkcji prymasa Polski powiedział i co zrobił”. 

Trzy dni po tej rozmowie, 28 maja 1981 roku, kardynał Wyszyński zakończył swoje życie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wtorek, 26 maja 

 

„Matka, która wszystko rozumie, 

sercem ogarnia każdego z nas. 

Matka, zobaczyć dobro w nas umie, 

Ona jest z nami w każdy czas”. 

 

Wczoraj wspominaliśmy piękne i czułe pożegnanie dwóch ojców – ojca ojczyzny, jak mówiono o 

kardynale Wyszyńskim, i ojca świętego, głowę Kościoła katolickiego, Jana Pawła II. Dzisiaj Dzień 

Matki. Piękny, majowy dzień, w którym nasze serca i nasze modlitwy z ogromną czułością i 

wdzięcznością zwracają się w stronę naszych mam, ale również w stronę Matki Bożej – Matki, która 

wszystko rozumie, która jest z nami w każdy czas. 

 

Bliskość i duchowa przyjaźń, łącząca papieża z prymasem Polski, której potwierdzeniem była 

choćby przypomniana wczoraj ich ostatnia rozmowa, miała swoje źródło w ich głębokiej i ufnej 

pobożności maryjnej. W dzieciństwie obaj zostali osieroceni przez swoje matki. Nie bez powodu 

więc, nazywano ich często synami Maryi, Królowej Polski. Obaj chętnie i bardzo często 

pielgrzymowali na Jasną Górę i nawiedzali inne polskie sanktuaria maryjne. 

 

Prymas Wyszyński o swoim związku z Matką Bożą mówił często i przy różnych okazjach. Dzisiaj 

przypomnijmy słowa, które zapisał w swoich notatkach więziennych, w pierwszych dniach po 

zatrzymaniu i przewiezieniu do Rywałdu. Pisał wtedy tak: „Wcześnie straciłem Matkę rodzoną, 

która miała szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Ostrobramskiej, dokąd jeździła z pielgrzymką, 

jeszcze z Zuzeli. Ojciec mój natomiast ciągnął zawsze na Jasną Górę. Cześć Matki Bożej w życiu 

domowym była bardzo rozwinięta, często odmawialiśmy wspólnie różaniec w godzinach 

wieczornych”. W kolejnych zdaniach ksiądz Prymas przypomina najważniejsze momenty ze 

swojego dorosłego życia, zwłaszcza kapłańskiego i biskupiego, podkreślając nieustanną więź, 

łączącą go z Matką Bożą, a w ostatnim zdaniu tej notatki dodaje: „Wspominam dziś te doniosłe 

daty dla mojego życia, składając w macierzyńskie dłonie Maryi swoje sprawy, aby Opiekunka moja 

dalej je sama prowadziła i stanęła w obronie swego żołnierza”. Przez cały okres uwięzienia Matka 

Boża miała w opiece swojego duchowego syna i żołnierza, była przy nim i prowadziła jego sprawy, 

a Prymas Wyszyński wciąż odczuwał Jej opiekę i pomoc. „Jak Bóg jest delikatny, że ani na chwilę 

nie pozostawia nas bez Matki…” – napisał 5 maja 1954 roku, już po przewiezieniu do Stoczka 

Warmińskiego, drugiego miejsca uwięzienia. 

 

Złóżmy i my dzisiaj wszystkie nasze sprawy w dłonie Maryi, aby Ona sama je prowadziła 

 i stawała wciąż w naszej obronie. I nie zapominajmy: „Jak Bóg jest delikatny, że ani na chwilę nie 

pozostawia nas bez Matki…”. 

 

 

 



Środa, 27 maja 

 

Maj zbliża się do końca. Już tylko 10 dni dzieli nas od – oczekiwanej z wielką radością – beatyfikacji 

Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego. Dzisiaj, jak w poprzednich dniach maja, pragniemy słowami 

litanii loretańskiej, prosić Maryję o wstawiennictwo za nami. To Ją nazywamy Królową pokoju i 

Królową Polski. Wielokrotnie już, podczas tegorocznych nabożeństw, mieliśmy okazję zobaczyć, 

jak ważne dla kardynała Stefana Wyszyńskiego były sprawy ojczyzny, jak bardzo zabiegał o pokój 

społeczny, z jaką miłością troszczył się o ludzi pracy. Tak było zaraz po II wojnie światowej, gdy w 

1946 roku w książce „Duch pracy ludzkiej”, starał się pokazać prawdziwe oblicze pracy każdego 

człowieka: ludzkie, moralne, religijne, kulturalne, społeczne i gospodarcze. Tak było w kolejnych 

dziesięcioleciach, a także w ostatnich – jakże gorących – miesiącach jego życia – po sierpniu 1980 

roku, gdy rodziła się Solidarność, a ludzie pracy upomnieli się o swoje prawa. „W narodzie naszym 

budzi się poczucie odpowiedzialności, z którym wiążą się obowiązki, a z tych kolei płyną prawa. To 

jest właśnie kamień węgielny normalnego i spokojnego budowania” – mówił ksiądz prymas 28 

sierpnia 1980 roku, jeszcze przed podpisaniem historycznych porozumień. A kilka dni później, już 

po zakończeniu strajków, na spotkaniu z duszpasterzami stolicy zwracał uwagę, że „Ostatnie 

wydarzenia w Polsce moją znaczenie nie tylko gospodarcze i polityczne, ale głęboko moralne (…). 

Robotnicy w stoczniach, walcząc o swoje prawa, modlili się, gromadzili się na mszach świętych, 

przystępowali do komunii (…). Dali dowód, że odnowy narodu bez odnowy sumień i poczucia 

odpowiedzialności moralnej nie da się przeprowadzić”. W podobnym duchu kardynał Wyszyński 

zwracał się też do pielgrzymów na Jasnej Górze, 9 września 1980 roku: „Nic nie pomogą 

najrozmaitsze zmiany ustrojowe, jeżeli się sumienia w narodzie nie obudzą i jeżeli każdy człowiek 

nie zrozumie, że w nim właściwie buduje się wszystko. W każdym człowieku buduje się ustrój 

moralny, społeczny i gospodarczy, i od każdego człowieka zależy, jak ostatecznie będzie wyglądało 

życie w ojczyźnie naszej. Bóg wyciągnął nas z niejednej niewoli, abyśmy byli synami wolności. Idzie 

tylko o to, abyśmy tej wolności używali nie do grzeszenia, ale do czynienia dobrze (…), do 

zachowania ładu w życiu naszym osobistym, rodzinnym, domowym i zawodowym”. 

 

Tak głęboko widział prymas Wyszyński sens zmian, dokonujących się w Polsce od sierpnia 1980 

roku. Jego głęboka wiara i ufność, z którą oddawał wszystkie sprawy ojczyzny Matce Bożej, 

sprawiały, że w wydarzeniach historycznych, których był świadkiem, potrafił dostrzec wyraźną 

opiekę Królowej Polski. Prośmy Maryję, Matkę Bożą, by i dzisiaj, wypraszała Bożą opiekę, całej 

naszej Ojczyźnie: 

 

 „Z dawna Polski, Tyś Królową, Maryjo. 

Ty za nami przemów słowo, Maryjo! 

Miej w opiece naród cały, który żyje dla twej chwały. 

Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!” 

 

 

 



Czwartek, 28 maja 

 

28 maja 1981 roku obchodziliśmy w Polsce uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Tego 

właśnie dnia, o godz. 4.40 nad ranem zmarł kardynał Stefan Wyszyński. Dzisiaj, w 39. rocznicę jego 

śmierci, w oczekiwaniu na tak bliską już beatyfikację, razem z Maryją śpiewamy hymn uwielbienia 

i dziękczynienia za wielki dar dla Kościoła w Polsce, jakim był Prymas Tysiąclecia: 

„Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego, 

chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego. 

Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha, 

Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha”. 

Dziękujemy Bogu za jego życie i za jego wiarę, za jego dziecięcą ufność i wielką miłość z jaką służył 

Kościołowi w Polsce. Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński zmarł w maju – miesiącu 

poświęconym Matce Bożej, którą kochał całym sercem i której służył przez całe życie. W sierpniu 

1981 roku skończyłby 80 lat. 

„Odszedł od nas człowiek, który przez lat ponad 30 kierował losami Kościoła w Polsce, człowiek 

uznany powszechnie za duchowego przywódcę narodu, ten, którego historia oceni jako jedną z 

największych postaci naszych dziejów. Jest coś niesamowitego w fakcie, że odszedł od nas niemal 

w tej samej chwili, w której, jakże niewiele brakowało, a byłby odszedł także papież Jan Paweł II, 

ten, który wraz z księdzem prymasem i przy jego boku przez wiele lat budował wspólnotę 

chrześcijańską w naszym kraju…” – tak pisał, na wieść o śmierci kardynała Wyszyńskiego, Jerzy 

Turowicz. 

Niezwykle trafną ocenę roli, jaką odegrał w naszej historii prymas Wyszyński, przedstawiła w 

swojej biograficznej książce Ewa Czaczkowska: „Śmierć i pogrzeb prymasa nastąpiły w czasach, 

których on sam po części był reżyserem. Przez ponad 30 lat bronił obecności religii i Kościoła w 

życiu narodu. Bronił polskiej tradycji i tożsamości, praw człowieka i praw narodu. Z perspektywy 

lat lepiej widać, że bez jego wiary i siły duchowej, bez umacniania religijności w narodzie, trudno 

myśleć, iż doszłoby do zrywu społecznego w sierpniu 1980 roku, a przynajmniej w takiej jego 

formie”. 

Wspominając rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia, raz jeszcze oddajmy mu głos, przywołując 

ostatnie orędzie wielkanocne, pełne chrześcijańskiej nadziei życia, „które nie ustaje przez śmierć, 

tylko się odmienia”. W ostatnich zdaniach tego orędzia, kilka tygodni przed śmiercią, dotknięty 

ciężką chorobą pisał: „Wołamy do Matki Boga-Człowieka, która trwała pod krzyżem kalwaryjskim 

i przez krzyż weszła do chwały. I dzieci swoje na pewno (…) wprowadzi przez krzyż do chwały. Ona 

wymodli, że smutek nasz w radość się odmieni. Kto wierzy zmartwychwstałemu Chrystusowi, 

choćby i umarł żyć będzie, bo Chrystus wskrzesi go w ostatni dzień. 

Dni naszej drogi krzyżowej, dni gorzkich żalów i zwątpień, składajmy z ufnością u stóp Bogurodzicy 

(…) i śpiewajmy rozwartym sercem: 

«Alleluja, wesel się, Królowo miła… Alleluja»”. 

Tak śpiewamy i my, dzisiaj, do naszej Matki, Maryi, pewni, że przeprowadziła swoje ukochane 

dziecko przez krzyż do chwały! To Ona wymodliła nam i całemu Kościołowi w Polsce, tę radość, że 

już wkrótce o naszym zmarłym Prymasie Tysiąclecia będziemy mogli mówić: Błogosławiony! 



Piątek, 29 maja 

 

Wczoraj minęła 39. rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego. Kolejną, za rok, obchodzić 

będziemy w duchu wdzięczności za jego beatyfikację. To dzięki niej – już za kilka dni – będziemy mogli 

nazywać go Błogosławionym. Dzisiaj, w jednym z ostatnich majowych rozważań, nim zaśpiewamy litanię 

do Matki Bożej, przenieśmy się do lat 60-ych i wspomnijmy udział kard. Wyszyńskiego w historycznym 

wydarzeniu dla Kościoła powszechnego, jakim był sobór watykański II. Prymas Polski zdawał sobie sprawę 

z wielkiego znaczenia soboru, zwołanego przez św. Jana XXIII i dlatego często powtarzał, że „soborowi 

potrzeba modlitwy”. Dlaczego? „Bo sobór nie jest sejmem czy zgromadzeniem narodów zjednoczonych – 

odpowiadał prymas. Nie jest to wiec, gdzie spotykają się nawet dobre wole i energie, ale całkowicie 

ludzkie. Sobór jest dziełem Ducha Świętego. Ma On spocząć na następcach Apostołów, jak ongiś spoczął 

na Apostołach w Wieczerniku, w obecności Matki Najświętszej. To Duch Święty działa w Kościele 

Chrystusowym, a wszystko, co On wypełnia, ma znamię Jego głosu. Wszystko, co się w Kościele rodzi, ma 

znaczenie nadprzyrodzone. Także ten sobór będzie miał znaczenie wybitnie nadprzyrodzone. Dlatego też 

łączy się z nieustanną modlitwą” – mówił prymas w Gnieźnie przez wyjazdem na pierwszą sesję soboru. 

Odpowiadając na serdeczną prośbę papieża Jana XXIII, polscy biskupi wezwali do modlitwy w intencji 

soboru. Od 11 października, czyli od dnia rozpoczęcia aż do zakończenia jesiennej sesji w grudniu 1962 

roku w całej ojczyźnie odbywały się Czuwania soborowe z Maryją Jasnogórską. Każdego dnia, kilkadziesiąt 

parafii w Polsce czuwało dniem i nocą na modlitwie w intencji prac soborowych. „Proszę Was, abyście 

wspierali mnie (…), jak również wszystkich polskich biskupów i episkopat świata” – prosił . prymas przed 

wyjazdem do Rzymu. „Zdaję sobie sprawę ze skromności mojej osoby, mojego posługiwania i moich 

możliwości (…). Niemniej jednak pragnąłbym w pracach soborowych całą duszą usłużyć Kościołowi na 

większą chwałę Bożą (…). Dlatego też ponawiam prośby o modlitwę (…). Módlcie się, a zwłaszcza 

odmawiajcie różaniec w intencji soboru, bo właśnie w miesiącu różańcowym, sobór rozpoczyna swoje 

prace”. 

Gorąca modlitwa w intencji prac soboru wznosiła się codziennie do Boga. Gdy w styczniu 1963 roku, po 

powrocie z Rzymu, prymas Wyszyński przyjechał na Jasną Górą, odprawił przed obrazem Matki Bożej Mszę 

Świętą, która była wyrazem hołdu, czci i wdzięczności za wszystkie łaski, otrzymane podczas pierwszej 

sesji soboru. „Dochodziły do nas w Rzymie odgłosy tej modlitwy, bo kapłani (…),a nawet dzieci i młodzież, 

przysyłali nam depesze i listy z Jasnej Góry, zapewniając, że Polska czuwa i swoimi modlitwami wspiera 

sobór watykański II” – mówił wtedy prymas. 

„Sobór miał niełatwe zadanie i to zadanie spełnił, ku wielkiemu podniesieniu ducha całego katolickiego 

świata, a nawet ludzi stojących z dala od Kościoła. Wszyscy to odczuliśmy” – podkreślał prymas. Wiele 

łask, które stały się jego udziałem w tym czasie, przypisywał ufności i wierze, którą Bóg wszczepił w jego 

serce. „Nic nie jest niepodobne wierzącemu – mówił we wspomnianym przemówieniu na Jasnej Górze. – 

Wiara góry przenosi! A cóż dopiero, gdy wiara jest złożona w ręce Tej, którą pochwalono za Jej niezwykłą 

wiarę: «Błogosławiona, [któraś] uwierzyła». I błogosławiony każdy, kto Jej wierzy i ufa”. 

Złóżmy i my dzisiaj wszystkie ważne sprawy Kościoła – w Polsce i na świecie – w ręce Maryi. Prośmy, by 

miała w opiece papieża i biskupów, i wszystkich, którzy wierzą w Jej Syna, Chrystusa: „Weź w swą opiekę 

nasz Kościół święty, Panno Najświętsza, Niepokalana, niechaj miłością każdy przejęty, czci w nim Jezusa, 

naszego Pana”. 

 

 

 



Sobota, 30 maja 

 

Maj powoli zbliża się ku końcowi, a my wciąż wracamy do pięknych świadectw Sługi Bożego 

Stefana Wyszyńskiego, ukazujących jego wielką miłość do Matki Bożej. Jednym z istotnych 

momentów w jego życiu, jak przypomnieliśmy wczoraj, był udział w soborze watykańskim II. 

Jeszcze przed rozpoczęciem soboru, prymas Polski i wszyscy polscy biskupi pracowali nad 

właściwym ukazaniem miejsca i zadań Maryi w Kościele. 4 września 1964 roku na Jasnej Górze, po 

odprawionych rekolekcjach, episkopat uchwalił specjalny Memoriał do Ojca Świętego Pawła 

VI. Zabiegano w nim o dwie rzeczy: aby papież w czasie soboru ogłosił Maryję Matką Kościoła i aby 

wszyscy ojcowie soborowi, razem z papieżem oddali Kościół i całą ludzkość Niepokalanemu Sercu 

Matki Najświętszej. Memoriał wraz z prymasem podpisało 70 polskich biskupów. 

Po przyjeździe do Rzymu, 15 września 1964 roku kardynał Wyszyński został przyjęty na prywatnej 

audiencji przez Pawła VI i przekazał mu obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Papież przyjął dar z wielką 

radością i powiedział – jak wspominał prymas po powrocie do Polski – „że obraz ten umieści w 

swoim prywatnym studium, koło biurka przy którym pracuje. A mały obrazek Matki Bożej 

Jasnogórskiej włożył zaraz do swojego brewiarza i powiedział: «Tutaj on będzie zawsze»”. 

Następnego dnia, przemawiając w auli soborowej, prymas Polski przypomniał dotychczasową 

naukę Kościoła o Matce Bożej i przedstawił wszystkim zebranym na soborze treść prośby 

przedłożonej papieżowi. Wspominając to wydarzenie już po powrocie do Polski, powiedział: 

„Mając żywą wiarę w to, że Bóg docenia najlepsze intencje, poprzestaliśmy na 

złożeniu Memoriału i na mojej wypowiedzi imieniem episkopatu w auli soborowej. Nie 

prowadziliśmy żadnej propagandy, uważając że reszta należy do Ducha Świętego. Natomiast 

modliliśmy się i wiedzieliśmy, że cała Polska modli się w tej intencji”. 

Nie minęły dwa miesiące i 4 listopada 1964 roku, papież Paweł VI podczas spotkania ze wszystkimi 

polskimi biskupami obecnymi na soborze, powiedział: „Spełnią się wasze życzenia, bo ogłosimy 

Maryję, Matką Kościoła”. Na pytanie prymasa, czy odbędzie się to w bazylice Santa Maria 

Maggiore, papież uśmiechnął się i odpowiedział: „Nie, to będzie w bazylice św. Piotra, podczas 

publicznej sesji soboru”. 

Tak też się stało. 21 listopada, na zakończenie trzeciej sesji soboru, Paweł VI odprawił uroczystą 

mszę świętą, a w drugiej części wygłoszonego wtedy przemówienia, uzasadnił, dlaczego ogłasza 

Maryję Matką Kościoła. Oddajmy raz jeszcze głos prymasowi Wyszyńskiemu, który był świadkiem 

tego wydarzenia: „Było to wspaniałe przemówienie! Wysłuchaliśmy go z wielkim wzruszeniem. A 

gdy papież oświadczył publicznie, że pragnie, aby odtąd Maryja odbierała szczególną cześć jako 

Matka Kościoła, entuzjazm, radość nie miały granic”. 

 

 

 

 

 

 

 



Niedziela, 31 maja 

 

Ostatni dzień maja i ostatnia niedziela tego miesiąca, a równocześnie ostatnia w tym roku niedziela 

wielkanocna, czyli Zesłanie Ducha Świętego, Zielone Świątki! A już za tydzień – beatyfikacja Sługi Bożego 

Stefana Wyszyńskiego. Przez cały miesiąc przygotowywaliśmy się na to wydarzenie i modliliśmy się do 

Pana Boga, razem z Maryją, której kardynał Wyszyński oddał całe swoje życie, o jak najpiękniejsze owoce 

tego wydarzenia dla Kościoła w Polsce. Przez 30 dni wsłuchiwaliśmy się w jego głos i spoglądaliśmy na jego 

życie, wspominając najważniejsze momenty i najbardziej wzruszające chwile. Wszystko po to, by uczyć się 

od Sługi Bożego wiary w Boga i miłości bliźniego, ale też silnej nadziei, którą do serc swoich ukochanych 

dzieci wlewa Najświętsza Maryja Panna. 

W miniony czwartek, 28 maja, wspominaliśmy 39. rocznicę jego śmierci. Dzisiaj jest rocznica pogrzebu 

Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego, który był ukoronowaniem jego trudnego życia. Był to pogrzeb 

„prawdziwie królewski. Ostatni taki królewski pogrzeb w Polsce. Ale też pierwszy w PRL pogrzeb hierarchy, 

który odbył się ze wszystkimi splendorami przysługującymi osobom pełniącym funkcje państwowe” – 

pisała po latach w biografii Prymasa Tysiąclecia, Ewa Czaczkowska. „Kilkukilometrową trasę, którą szedł 

kondukt żałobny z trumną prymasa, ludzie pokryli świeżymi kwiatami. Od kościoła seminaryjnego przy 

Krakowskim Przedmieściu na plac Zwycięstwa, gdzie odbyła się msza pogrzebowa, i dalej na plac 

Zamkowy, aż do katedry św. Jana na Starym Mieście (…). Mszy koncelebrowanej przewodniczył specjalny 

wysłannik papieża kard. Agostino Casaroli. Trumnę ustawiono na katafalku okrytym amarantową materią. 

Stała przy krzyżu, tym samym, przy którym dwa lata wcześniej, w czerwcu 1979 roku, odprawił mszę Jan 

Paweł II, przywołując Ducha Świętego, by odnowił naszą ziemię. Tego dnia na placu Zwycięstwa również 

rozległy się słowa papieża. Jan Paweł II napisał homilię pogrzebową, którą odczytał kard. Franciszek 

Macharski: «Pragnę, abyście wiedzieli, że w tej godzinie żałoby, w godzinie smutku i bólu, ale także 

większej jeszcze nadziei i ufności, pragnąłem być z wami, by osobiście oddać księdzu prymasowi ostatnią 

posługę» – pisał papież”. Dziękując Panu Bogu za cały maj, za cały miesiąc modlitwy, dziękując za prymasa 

Wyszyńskiego, jeszcze raz oddajmy głos jemu samemu, przywołując ogłoszony przez niego w 1967 roku 

program odnowy społecznej, nazywany ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Stanowi on- wciąż aktualny- 

duchowy testament Sługi Bożego, który byłby dzisiaj bardzo szczęśliwy, widząc nas wszystkich, żyjących 

według tego programu: 

„Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, siostrę].  

Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. 

Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. 

Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. 

Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. 

Uspokajaj i okazuj dobroć. Przebaczaj wszystko wszystkim. 

Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. 

Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. 

Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym. Czynnie współczuj w cierpieniu. 

Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. 

Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich. 

Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. 

Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. 

Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół”. 

O to nas prosi dzisiaj, przed beatyfikacją, sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. 


