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Kraków, dnia 10 lipca 2021 r.

Umiłowani Siostry i Bracia!
Przybywając w pielgrzymce do Ojczyzny w 1983 roku, święty Jan Paweł II Wielki skierował
pierwsze swoje kroki do grobu Prymasa Tysiąclecia i tam – w Archikatedrze św. Jana w Warszawie
– sprawował pierwszą na polskiej ziemi Eucharystię, którą ofiarował w jego intencji. Już wtedy,
mając na uwadze zasługi, jakie względem Kościoła i Narodu polskiego miał Czcigodny Sługa Boży,
mówił: „Odprawiam [Mszę świętą] za duszę śp. Stefana kardynała [Wyszyńskiego], ale łączę tę
Najświętszą Ofiarę z głębokim dziękczynieniem”. Na koniec homilii Ojciec Święty dodał: „Dziękując Trójcy Przenajświętszej za wielką posługę Prymasa Tysiąclecia, prosimy Króla wieków, aby
nic nie zniszczyło tego głębokiego fundamentu, jaki dane Mu było założyć w duszy Ludu Bożego
na całej polskiej ziemi” (św. Jan Paweł II, Homilia z Mszy w archikatedrze warszawskiej, Warszawa,
16 czerwca 1983 r.).
Wobec bliskich już uroczystości beatyfikacyjnych Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana
Wyszyńskiego chcemy najpierw dziękować za wszystkie dobrodziejstwa, którymi Bóg obdarzył go
„w ziemskim życiu i które za jego pośrednictwem nam przypadły w udziale”. Te dobrodziejstwa
ciągle trwają – w postaci jego słowa i przykładu jego życia. Obecnie poprzez Nowennę pragniemy
je sobie przypomnieć i w sobie utrwalić. Ufam, że zaproponowane rozważania dziewięciotygodniowej Nowenny przed beatyfikacją Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego wydatnie przyczynią
się zarówno do lepszego poznania jego nauczania, jak i do głębszego zapisania jego osoby w naszych sercach.
Proszę Was, Drodzy Siostry i Bracia, aby każdy dzień przed beatyfikacją był związany
z konkretnym słowem Czcigodnego Sługi Bożego i aby szczególnym dniem medytacji nad jego
dziedzictwem była sobota, dzień poświęcony Maryi, Matce naszego Pana, tak bardzo umiłowanej
przez Prymasa Tysiąclecia, której wszystko zawierzył. Jestem głęboko przekonany, że w ten sposób
wypełnimy gorące życzenie świętego Jana Pawła II Wielkiego, który powiedział: „Oby to dziedzictwo trwało w nas. Oby Kościół i naród pozostał mocny dziedzictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego" (Jan Paweł II, Orędzie do Polaków, Watykan, 25 maja 1983).
Z serca Wam wszystkim błogosławię
Marek

Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
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Trwając w przygotowaniu do uroczystości beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego
kard. Stefana Wyszyńskiego, Archidiecezja Krakowska pragnie zainicjować nowennę w intencji Kościoła i naszej Ojczyzny.
W każdą sobotę do 11 września 2021 roku przed wieczorną Mszą św., we wszystkich
kościołach i kaplicach Archidiecezji Krakowskiej, wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu, należy poprowadzić modlitwę we wspomnianych intencjach według zamieszczonych poniżej pomocy oraz odmówić tajemnicę Różańca świętego.
Ponadto na każdy dzień tygodnia zostały również zaproponowane cytaty Sługi Bożego, które można wykorzystać do podjęcia krótkiej refleksji podczas Mszy św., a na jej
zakończenie, po błogosławieństwie, odmówić wskazaną modlitwę.
Prosimy jednocześnie, by materiały graficzne, które będą do pobrania na stronie internetowej https://diecezja.pl/nowenna/, w poszczególne dni Nowenny umieszczać na
profilach parafialnych serwisów internetowych.
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TYDZIEŃ PIERWSZY: 11-17 lipca 2021 r.
Temat: Miłość do Ojczyzny

NIEDZIELA 11 lipca 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce wielkich ludzi,
kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

PONIEDZIAŁEK 12 lipca 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Na każdym kroku walczyć będziemy o to,
aby Polska Polską była, aby w Polsce po polsku się myślało.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.
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WTOREK 13 lipca 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Tak często słyszymy zdanie: „Piękną i zaszczytną rzeczą jest umrzeć za ojczyznę”.
Jednakże trudniej jest niekiedy żyć dla ojczyzny.
Można w odruchu bohaterskim oddać swoje życie na polu walki, ale to trwa krótko.
Większym niekiedy bohaterstwem jest żyć, trwać, wytrzymać całe lata.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

ŚRODA 14 lipca 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Kto chce wiele uczynić dla swej ojczyzny,
nie może zasłaniać sobą Boga, ale musi współdziałać z Bogiem, Ojcem narodów.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

CZWARTEK 15 lipca 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Musimy wytrwale żyć dla Ojczyzny, nabrać zaufania
dla niej i być gotowym do oddania jej wszystkiego z siebie.
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Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

PIĄTEK 16 lipca 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce.
Wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla Niej!
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

NABOŻEŃSTWO W SOBOTĘ 17 lipca 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Nieszczęściem jest zajmowanie się całym światem kosztem własnej ojczyzny.
ROZWAŻANIE WPROWADZAJĄCE
Przeżywając dziewięciotygodniową nowennę przygotowania do beatyfikacji Czcigodnego
Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, wsłuchajmy się w słowa św. Jana Pawła II o Prymasie
Tysiąclecia: Szczególnym przedmiotem medytacji uczyńcie postać niezapomnianego Prymasa, Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, jego osobę, jego naukę, jego rolę w jakże trudnym okresie naszej historii. To wszystko uczyńcie
przedmiotem medytacji i podejmijcie to wielkie i trudne dzieło, dziedzictwo przeszło tysiącletniej historii, na którym
on, Kardynał Stefan, Prymas Polski, dobry pasterz, wycisnął trwałe, niezatarte piętno. Niech dzieło to podejmą z
największą odpowiedzialnością pasterze Kościoła, niech podejmie je duchowieństwo, kapłani, rodziny zakonne,
wierni każdego wieku i każdego zawodu. Niech podejmą je młodzi. Niech podejmie je cały Kościół i cały Naród.
Każdy na swój sposób, tak jak Bóg i własne sumienie mu wskazują. Podejmijcie i prowadźcie je ku przyszłości
(św. Jan Paweł II, Orędzie do Polaków, Poliklinika Gemelli, 28 V 1981).
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WSTĘP
Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński mówił: Weźmy różaniec do ręki. To pokorne, a
tak skuteczne lekarstwo na dni nawet najgroźniejsze (bp Stefan Wyszyński, List pasterski o codziennym odmawianiu Różańca świętego, 15 VIII 1947).
Podążając za tym wskazaniem Prymasa Polski, chwytamy za różaniec, by w kończącym się
pierwszym tygodniu nowenny przed uroczystością beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia rozważyć część
radosną różańca, poświęconą jego miłości do Ojczyzny. Sam Sługa Boży mówił o Polsce w następujący sposób: Nieszczęściem jest zajmowanie się całym światem kosztem własnej Ojczyzny (kard. Stefan Wyszyński, Przemówienie do kapłanów, 24 XII 1976). Tymi słowami Sługa Boży zachęcał do tego, by nie
oglądać się na wszystkie strony, ale patrzeć w ziemię ojczystą, na której wspierając siebie, patrzymy ku
niebu (Tamże).
Najpełniejszym wyrazem uznania jego zasług jest tytuł Prymasa Tysiąclecia. Św. Jan Paweł
II w liście z 7 lipca 1981 roku tak wspomina swojego wieloletniego przyjaciela: Kardynał Stefan Wyszyński słusznie został nazwany Prymasem Tysiąclecia. Jemu to bowiem przypadło w udziale przeprowadzić Kościół w Polsce przez próg tej wielkiej rocznicy, która nie tylko dla Kościoła, ale także dla całego Narodu, posiadała
podstawowe znaczenie. Tysiącletnia rocznica Chrztu przyjętego w 966 roku przez pierwszego historycznego władcę
Polski była czymś więcej niż tylko przypomnieniem wydarzenia dziejowego z przeszłości – stała się ona nade
wszystko wielkim świadectwem tożsamości, łączącym pokolenia w wymiarach dziesięciu stuleci (…). Duch tej
służby stanowił szczególną dominantę trzydziestoletniego z górą pasterzowania zmarłego Prymasa, ale także całej
niestrudzonej pracy Kościoła w Polsce (św. Jan Paweł II, List, Poliklinika Gemelli, 7 VII 1981).
Prymas Tysiąclecia stał się odważnym wzorem gorącej miłości Ojczyzny i wierności zasadom, dzięki którym Polska trwa i rozwija się od ponad 1050 lat. Rozważając jego miłość do Ojczyzny, ofiarujmy dzisiejszą modlitwę w intencji Polski i Polaków w kraju i za granicą, upraszając u
Boga błogosławieństwo jako warunek pomyślności naszego narodu i wzrostu wszystkiego, co w
nas szlachetne i dobre.
TAJEMNICA I – ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
Posłał Bóg anioła Gabriela do Dziewicy; a Dziewicy było na imię Maryja (Łk 1, 26-27).
Zwiastun Boży pokazał nam Matkę. Dlatego radujemy się z Niej wielce i wsłuchujemy się
w każde jej słowo. Każde jej zdanie ma dla nas wielkie znaczenie.
Także Słowa Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego dla nas Polaków mają
ponadczasowy wymiar. Podczas uroczystości św. Stanisława w Krakowie w niedzielę 12 maja 1974
roku powiedział: Dla nas po Bogu największa miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede
wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w
porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość
należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi
(kard. Stefan Wyszyński, Homilia podczas uroczystości św. Stanisława BM, 12.05.1974).
Módlmy się o wierność Ojczyźnie i wzajemny szacunek w naszym narodzie. Umiłujmy to,
co szlachetne i dobre, by następne pokolenia Polek i Polaków potrafiły mądrze i odpowiedzialnie
czerpać z dziedzictwa, które tak pieczołowicie przechowywały pokolenia Polaków.
TAJEMNICA II – NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę (Łk 1, 39-40).
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Maryja jest wrażliwa na potrzeby ludzkie. Udaje się od razu do domu Zachariasza i Elżbiety.
Nie czeka na zaproszenie ze strony swojej krewnej. Służy jej, spieszy z pomocą, zaradza najrozmaitszym potrzebom.
Po latach rozumiemy, że Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński służył Kościołowi
i Ojczyźnie z całym oddaniem i poświęceniem. Można powiedzieć z pełnym przekonaniem, że
człowiek Boży żył wśród nas. Prorok żył na naszej ziemi. Znaki Boże działy się na naszych oczach.
Żyjąc w tym samym kręgu Światła, które rozświetliło Jasnogórskiego Prymasa, chcemy otworzyć
serca na słowa, które wypowiedział w Warszawie 4 października 1970 roku: Wielką mądrością jest
umiejętność czerpania z doświadczeń przeszłości. Aby się ostać, musicie sięgnąć do tych sił w Narodzie, dzięki
którym trwa on od wieków, mimo tylu niebezpieczeństw, cierpień i wojen (źródło: o. Mariusz Tabulski OSPPE,
Claromontanus – Prymas Jasnogórski, [w:] Niedziela, nr 49/6 XII 2020, s. 15).
Powierzajmy Bogu nas samych i naszą umiłowaną Ojczyznę, byśmy mogli jej służyć, jak
potrafimy najlepiej i za Prymasowskimi Jasnogórskimi Ślubami Narodu Polskiego u stóp Maryi składajmy: siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy,
pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgania serc i porywy woli (kard. Stefan Wyszyński, Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, Komańcza, 1956).
TAJEMNICA III – NARODZENIE PANA JEZUSA
Kiedy Maryja z Józefem przebywali w Betlejem, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania (Łk 2, 6).
Maryja przyniosła Boga na świat. Ona przyniosła Go do Betlejem, do stajni. Tam się zatrzymała. Matka ludzi wprowadziła Boga w ich codzienne, małe sprawy. I tak Wielki Bóg wszedł
w drobne sprawy ludzkie i to bardzo szczegółowo. Chrystus stał się obecny w prozie życia.
Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński poświęcił się cały, oddając się i angażując
w sprawy Ojczyzny w jakże trudnych dla Kościoła czasach. Czynił to w sposób odpowiedzialny,
roztropny, rozważny i z jasnym przekazem. Potwierdzeniem tego są słowa Czcigodnego Sługi Bożego wypowiedziane w 1977 roku w Warszawie: To Bóg rządzi narodami! Często nie możemy tego pojąć i
zrozumieć. Ale gdy spojrzymy, choćby jednym rzutem, na dzieje naszej Ojczyzny, zrozumiemy to doskonale. Przecież
po ostatnim rozbiorze Polski uważano, że wszystko skończone, że Polska nigdy więcej nie odzyska wolności. Czyniono na ten temat wielki krzyk w całej Europie. (…) Tylko na Watykanie papież Pius XII mówił o Polsce,
która nie chce umrzeć i która nie umrze. Mówił tak dlatego, że był człowiekiem wierzącym. Wierzył, że Bóg rządzi
narodami (Źródło: Stefan Wyszyński, Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce, Częstochowa).
Prośmy Bogarodzicę Dziewicę o to, by społeczeństwo polskie postawiło Boga w centrum
swojej uwagi i zainteresowania. Niech gorąca wiara rozpala serca Polaków tak, by nasz Bóg i Pan
był w życiu Narodu na pierwszym miejscu, a Ojczyzna rozwijała się w pokoju i bezpieczeństwie.
TAJEMNICA IV – OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Maryja i Józef, według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Dziecię do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu
(Łk 2, 22).
Maryja wprowadziła do świątyni własnego Syna i to jej zawdzięczamy, że Jezus jest w naszych świątyniach. Ona nauczyła nas oddawać wszystko, co najdroższe, Bogu. Cóż było dla niej
droższe niż jej Syn!
Doskonale rozumiał to Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. W Memoriale skierowanym przez Episkopat Polski i złożony na ręce papieża św. Pawła VI czytamy: Błogosławiona
Maryja Dziewica przez tyle wieków, podczas których toczyły się losy naszego Narodu, wyjawia dla jasności wypadków, jak wielka jest siła Jej pośrednictwa we wspieraniu i pielęgnowaniu cnót i darów Ducha Świętego, które służą
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opiece nad naszą ziemią pod Jej możną opieką (AIPSKW, Memoriał Episkopatu Polski, Watykan, 15 IX
1964).
Prośmy, by te piękne słowa Prymasa Tysiąclecia na zawsze pozostały prawdą życia Polaków. One są znakiem wiary Narodu polskiego w to, że Maryja, która słyszy nawet jęk dziecka,
wysłucha wołania swych córek i synów, którzy są jej nieodwołalną własnością.
TAJEMNICA V – ZNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Wrócili do Jerozolimy szukając Jezusa, ale dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni (Łk 2, 4546).
Maryja uczy nas szukać Boga wytrwale na wszystkich drogach i w każdym miejscu, między
przyjaciółmi i znajomymi – wszędzie dopytuje się o Boga. Pozostaje Patronką szukających Boga,
przykładem wytrwałości w szukaniu Boga.
O tym przypomniał Czcigodny Sługa Boży w napisanym trzy lata po zakończeniu Millenium Chrztu Polski testamencie, zawierającym następujące słowa: W stosunku do mojej Ojczyzny zachowuję pełną cześć i miłość. Uważałem sobie za obowiązek bronić jej kultury chrześcijańskiej przed złudzeniem
internacjonalizmu, jej zdrowia moralnego i całości jej granic, na ile leżało w mojej mocy. Słowa uczą – przykłady
pociągają. Nadal, ilekroć zajdzie potrzeba i gdzie to będzie potrzebne, będziemy zaświadczać o naszej obecności w
świecie chrześcijańskim jako «przedmurzu chrześcijaństwa» oraz «Polska zawsze wierna» (kard. Stefan Wyszyński, Testament, Warszawa, 1969).
Niech Niepokalana, która jest prawzorem Kościoła i początkiem dziejów naszej Ojczyzny,
będzie również naszym wzorem, siłą i mocą, a nieugięta postawa Sługi Bożego uczy nas podążania
mądrymi i ufnymi drogami miłości Ojczyzny.
ZAKOŃCZENIE
Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! Królowo Polski i
Świata Królowo!
Dziękujemy za ponad dziesięć wieków, Twojej, cichej obecności pośród naszego Narodu.
Ty jesteś Matką, Pomocnicą, Służebnicą, Towarzyszką Drogi i Pośredniczką – w każdej naszej
potrzebie. Chcemy zatem oddać ponownie Polskę i siebie samych w macierzyńską niewolę Twoją,
wołając słowami Milenijnego Aktu Oddania: Bogurodzico Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski i Pani
nasza Jasnogórska! Oddajemy Tobie w niewolę miłości Kościół, całą Polskę, umiłowaną Ojczyznę naszą, cały
Naród polski, żyjący w kraju i poza jego granicami. Oddajemy dziś ufnym sercem w Twą wieczystą, macierzyńską
niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w
świecie i w Ojczyźnie naszej. Przyjmij naszą ufność, umocnij ją w sercach naszych i złóż przed Obliczem Boga w
Trójcy Świętej Jedynego. Amen (Milenijny Akt Oddania, Jasna Góra, 3 V 1966).
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TYDZIEŃ DRUGI: 18-24 lipca 2021 r.
Temat: Praca ludzka

NIEDZIELA 18 lipca 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Wszyscy mamy czuwać nad tym,
aby w Polsce nie było już głodnych, nagich, bezdomnych.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

PONIEDZIAŁEK 19 lipca 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Trzeba przyłożyć rękę do pługa ojczystego i tak orać zagon polski,
by nie zabrakło chleba dla nikogo, kto na tej ziemi otworzył swe oczy na słowo Boże.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.
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WTOREK 20 lipca 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Łatwizna życiowa jest największym wrogiem współczesnej Polski.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

ŚRODA 21 lipca 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Człowiek nie może pragnąć zupełnego wyzwolenia się ze znoju pracy,
bo trud wyzwala z grzechu.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

CZWARTEK 22 lipca 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Trzeba szanować każdy dar Boży, bo on jest darem ziemi rodzinnej,
owocem pracy rodziców i błogosławieństwa Bożego.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
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Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

PIĄTEK 23 lipca 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Istnieje nie tylko obowiązek, ale i prawo pracy,
bo praca nie tylko zaspokaja potrzeby człowieka, ale rozwija i kształtuje jego osobowość.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

NABOŻEŃSTWO W SOBOTĘ 24 lipca 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Po to gromadzimy, abyśmy mieli co rozdawać.
ROZWAŻANIE WPROWADZAJĄCE
W kolejnym kończącym się tygodniu przygotowań do uroczystości beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, zwracaliśmy szczególną
uwagę na ducha pracy ludzkiej.
Szlachetna i godna naśladowania postawa Prymasa Tysiąclecia wobec pracy ludzkiej ujawniła się w życiu kard. Wyszyńskiego już w latach młodzieńczych, a zaowocowała w czasach jego
prymasowskiej posługi. Czułe nastawienie do ludzi ciężkiej pracy wpływało na wrażliwość do osób
prostych i ubogich. Te cnoty zdobył Sługa Boży już w rodzinnym domu, a później systematycznie
je praktykował i rozwijał. Wspominał: Patrzyłem nieraz w swoim rodzinnym domu – dawne to czasy – jak
wyrabia się chleb w dzieży. Do dzieży spływał pot z czoła, człowiek się uczciwie napracował, zanim wyrobił chleb
(18 VIII 1960).
O tym, jak ważna dla Sługi Bożego była cnota pracowitości antycypująca wydarzenia, czasy
i wyzwania, które dopiero mają nadejść, pisze ks. Czesław Bartnik: Ksiądz Prymas podszedł do rzeczywistości polskiej z genialną intuicją i z głęboką wiedzą z zakresu nauk społecznych, z zaangażowaniem
i wiarą. Najcenniejszy w Jego nauczaniu i trosce duszpasterskiej był człowiek — jego godność, sumienie, praca
i obowiązki (Wydawnictwo im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Soli Deo. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa
2000, s. 5).
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WSTĘP
W tajemnicach radosnych, w kończącym się drugim tygodniu nowenny przed uroczystością
beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, polecamy Bogu ciężar
i trud pracy ludzkiej.
Prymas Tysiąclecia przemawiając podczas milenijnych obchodów w znanej z okresu młodości Łomży powiedział: Kościół musi być obecny w wielkim gospodarczym procesie świata współczesnego. Musi
mówić o sprawiedliwości chrześcijańskiej, o prawie każdych ust do chleba, o sprawiedliwej zapłacie, o godności pracy
ludzkiej i człowieka pracującego (kard. Stefan Wyszyński, Przemówienie, Łomża, 6 VIII 1966).
Dziękując Bogu za dar życia Sługi Bożego, Prymasa Tysiąclecia, Bogu przez ręce Maryi
polecajmy szczególnie pracowników i pracodawców. Prośmy za osobami bezrobotnymi, aby Bóg
postawił na ich drodze osoby gotowe dać im zatrudnienie na miarę ich wykształcenia i możliwości.
Prośmy o solidność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań, o uczciwość
i miłość we wzajemnych relacjach. Prośmy, aby każda praca była doceniana i godziwie wynagradzana.
TAJEMNICA I – ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
Anioł rzekł do Maryi: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». (Łk 1, 28).
W chwili zwiastowania poznajemy Matkę Jezusa Chrystusa. Wyczuwamy, że Matka Boga
musi być także Matką ludzi. Staramy się ją poznać i przyglądamy się jej bardzo uważnie. Chcemy
poznać, każdy szczegół z jej życia. Wiedzie ukryte życie w Nazarecie – daleko od zgiełku i niepotrzebnego rozgłosu. Pracuje, modli się, rozważa Pisma. Te obowiązki stają się jej codzienną pracą.
W książce Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa
Tysiąclecia, czytamy: Dalszy owoc pracy naszej ma przypaść w udziale szczególniej tym, którzy do pracy nie są
zdolni i bez własnej winy nie mogą zdobyć sobie koniecznych środków do życia (Stefan Wyszyński, Duch pracy
ludzkiej. Myśli o wartości pracy, Włocławek, 1946, s. 47).
Prosimy Cię, Panie Jezu, przez orędownictwo Twojej Matki, Maryi, i za wstawiennictwem
kard. Stefana Wyszyńskiego, udziel szczególnie łaski wszystkim osobom bezrobotnym w naszym
kraju, którzy na skutek pandemii koronawirusa utracili stanowiska pracy; prosimy, aby znaleźli uczciwych pracodawców, zostali docenieni i odpowiednio wynagrodzeni.
TAJEMNICA II – NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił
Elżbietę (Łk 1, 41).
Maryja dzięki wypowiadanym słowom, staje się służącą, służebnicą ludzi, a jednocześnie
służąc, raduje Elżbietę. Rozradowała Jana, rozradowała Zachariasza. Cały dom napełnił się radością.
Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński zauważa, że ziemia zmienia się przez pracę
ludzką. Dokonuje się to w obrębie relacji międzyludzkich, szczególnie w miejscach pracy: Wokół
siebie widzimy owoce pracy – świadectwo pracy. Zmienia ona oblicze ziemi, zmienia ludzi i ich oblicza. Ziemia
zyskuje coraz to nowy wygląd, obraz jej nie jest ten sam, co przed wiekiem, a tym mniej sprzed tysiąca, dwóch tysięcy
lat (Stefan Wyszyński, Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy, Włocławek, 1946, s. 47).
Prosimy Cię, Panie Jezu, przez orędownictwo Twojej Matki, Maryi, i za wstawiennictwem
kard. Stefana Wyszyńskiego, udziel łask szczególnie osobom pracującym – aby w miejscach pracy
panował wzajemny szacunek, życzliwość, serdeczność i gotowość niesienia pomocy w potrzebie.
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TAJEMNICA III – NARODZENIE PANA JEZUSA
Porodziła swego pierworodnego Syna i owinęła Go w pieluszki (Łk 2, 7).
Dotychczas byliśmy przyzwyczajeni szukać Boga na wysokościach. Odtąd szukamy Go w
każdej chwili, w każdym momencie, w każdej naszej sprawie. Pomogła nam w tym Maryja. Dzięki
jej decyzji Bóg zszedł na ziemię i pozostał z nami i wśród nas. Przez to ukazywał ludziom prawdę
o królestwie Bożym. Głosił Dobrą Nowinę, uzdrawiał chorych, wzywał do nawrócenia. Stał się dla
tych, którzy poszli za Nim, Mistrzem i Nauczycielem.
Podczas homilii na Bachledówce Prymas Tysiąclecia podjął temat konieczności łączenia
tego, co doczesne z tym, co wieczne. Mówił: Trzeba umieć łączyć sprawy doczesne i wieczne. Trzeba umieć
tak się troszczyć około spraw doczesnych, żeby nie zapomnieć o tym, co nam nigdy odebranym nie będzie. Potrzebne
są na świecie nie tylko Marie uważnie słuchające Chrystusa, ale i takie zalatane, zabiegane, zatroskane o wiele
spraw Marty, bo inaczej byśmy z głodu poginęli i w brudzie zarośli. I niezbyt przyjemnie byłoby na świecie (kard.
Stefan Wyszyński, Homilia. Trzeba łączyć sprawy doczesne i wieczne, Bachledówka, 29 VII 1968).
Prosimy Cię, Panie Jezu, przez orędownictwo Twojej Matki, Maryi, i za wstawiennictwem
kard. Stefana Wyszyńskiego, naucz nas gorliwości i oddania w wypełnianiu naszych codziennych
obowiązków; niech każdy pracownik z zapałem angażuje się w powierzone mu zadania.
TAJEMNICA IV – OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny (Łk 2, 25).
Nie tylko do stajni i do wszystkich ludzkich spraw, ale i do świątyni – do spraw Bożych –
wnosi Maryja Jezusa. Ona pierwsza zaczyna składać ofiarę z Jezusa, jak gdyby antycypowała Mszę
Świętą, aby tym samym umocnić nas w wędrówce do świętości.
Podczas homilii o świętej Marcie na Bachledówce Prymas Tysiąclecia powiedział: Nieraz –
wiemy to dobrze – sprawa pociąga sprawę, czyn domaga się czynu, sprawa załatwiona rodzi nowe. Ogarnia nas
nieustanna – zda się – „gorączka działania”. Dzieje się tak nie tyle może z naszej woli lub inicjatywy, bo człowiek
z natury dąży do spoczynku, lecz jest to skutek bytowania we wspólnocie ludzkiej, konieczność, która wyrasta z
pracy, trudu i zadań Kościoła. Kościół Boży też jest społecznością, która mnoży czyny i wymaga, aby tym czynom
dawać – mocami Bożymi – nowe impulsy (kard. Stefan Wyszyński, Homilia o świętej Marcie, Bachledówka,
29 VII 1971).
Prosimy Cię, Panie Jezu, przez orędownictwo Twojej Matki, Maryi, i za wstawiennictwem
kard. Stefana Wyszyńskiego, obdarz nas siłą do znoszenia trudności, spotykających nas w życiu,
także tych związanych z naszą pracą zawodową.
TAJEMNICA V – ZNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Gdy Jezus miał lat dwanaście, [On i Jego rodzice] udali się do Jerozolimy na Święto Paschy (Łk 2, 4142).
Maryja pokazuje, że musimy kierować ludzkie kroki do świątyni, do Kościoła Chrystusowego. Czyni pierwszy krok, by wejść w świętą przestrzeń, i dlatego właśnie jest Królową Apostołów. Taki czyn wymaga wysiłku i wewnętrznego samozaparcia. Maryja pierwsza odnalazła Jezusa
w świątyni i uczy nas wszystkich, jak mamy odnajdywać Boga w Kościele.
Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński uczy nas, co następuje: Praca ludzka czyni
ziemię bardziej ludzką i bliższą Boga, bardziej odpowiadającą Jego myśli. Na cokolwiek spojrzymy w otoczeniu
naszym, wszystko to jest owocem jakiejś pracy. Gdybyśmy wzięli najwęższy odcinek naszego życia za przykład,
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zobaczylibyśmy, jak i tutaj ujawnił się postęp przez pracę (Stefan Wyszyński, Duch pracy ludzkiej. Myśli o
wartości pracy, Włocławek 1946, s. 47).
Prosimy Cię, Panie Jezu, przez orędownictwo Twojej Matki, Maryi, i za wstawiennictwem
kard. Stefana Wyszyńskiego, kieruj nasze kroki w chwilach wolnych od codziennych obowiązków
w stronę świątyni, by jak najczęściej przyjmować Cię w Eucharystii i spotykać się z Tobą podczas
adoracji.
ZAKOŃCZENIE
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, słowami Prymasa Tysiąclecia przyrzekamy dzielić się między
sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci
Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Zobowiązujemy się zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia siebie
i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej (Fragmenty tekstu Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego, Jasna Góra, 26 VIII 1956).
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TYDZIEŃ TRZECI: 25-31 lipca 2021 r.
Temat: Prawa człowieka

NIEDZIELA 25 lipca 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Przypominamy prawa człowieka: prawo do bytu i życia,
prawo do Boga, prawo do prawdy, prawo do miłości.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

PONIEDZIAŁEK 26 lipca 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Każdy na to zasługuje i każdy ma do tego prawo,
aby go kochać „od stóp do głów”, to znaczy sięgać nie tylko do jego twarzy,
ale i do jego nóg – do nóg człowieka.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.
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WTOREK 27 lipca 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Mamy nieustannie poświęcać siebie dla innych,
jak Chrystus poświęcił siebie za nas.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

ŚRODA 28 lipca 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Prawo do wolności trzeba zachować i ochronić,
a przez to obronić godność człowieka jako istoty rozumnej i wolnej;
trzeba umieć się poświęcać i składać ofiary.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

CZWARTEK 29 lipca 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka i każdej kołyski.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
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Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

PIĄTEK 30 lipca 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Nie wolno tworzyć „dziejów bez dziejów”;
nie wolno zapomnieć o tysiącleciu naszej ojczystej i chrześcijańskiej drogi.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

NABOŻEŃSTWO W SOBOTĘ 31 lipca 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Kościół wydobył potężną naukę o godności ludzkiej,
której trzeba bronić przez miłość, jaką winniśmy mieć ku każdemu człowiekowi.
ROZWAŻANIE WPROWADZAJĄCE
Spotykamy się ponownie na wspólnej modlitwie przed wyniesieniem do chwały ołtarzy
Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. W kończącym się
trzecim tygodniu zwracaliśmy szczególną uwagę na prawa człowieka.
Pierwsze przesłanie, wynikające z życia i nauki kardynała Wyszyńskiego, to prawda o wielkiej bezwarunkowej godności człowieka – dziecka Bożego. Zdaje się, Najmilsze dzieci – mówił Prymas Tysiąclecia – że stanęliśmy na jakimś ogromnym zakręcie dziejowym, kiedy trzeba bardzo dużo mówić o
wysokiej godności człowieka, aby zrozumiano, że człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na świecie prócz
Boga (Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, Kimże jest człowiek, że go tak uwielbiasz?, [w:] Tenże,
Idzie nowych ludzi plemię. Wybór przemówień i rozważań, Poznań–Warszawa, 1973, s. 6).
Najwyższą wartością na ziemi jest człowiek – uczył nas wytrwale kardynał Wyszyński. I to
każdy człowiek. Chociażby powstawały – mówił – coraz to nowe filozofie i militarystyczne potęgi zmaterializowanego świata, pragnące w proch zetrzeć człowieka i całe jego człowieczeństwo, pozostanie zawsze prawdą Rodziny
ludzkiej, że najważniejszy na ziemi jest człowiek. I nic go unicestwić nie zdoła! Chociażby leżał w żłobie, na gnoju,
okazując się w całej swej nędzy. Jeżeli już zaistniał – jest i pozostanie największą wartością i nieśmiertelną potęgą
na ziemi. Chociaż byśmy przegrali życie w oczach świata i świat by się nas wyrzekł, skazując na śmierć, jak łotrów
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na ukrzyżowanie – jest to ocena świata. Bóg przekreśla wyrok świata – „winien jest śmierci” – i ogłasza swój Boży
wyrok – „Dziś jeszcze będziesz ze Mną w raju”. Prawda o wielkiej wartości człowieka, osoby ludzkiej stanowi –
według kardynała Wyszyńskiego – fundament ładu społecznego na świecie (Tamże, ss. 13-14).
WSTĘP
W tajemnicach radosnych, w kończącym się drugim tygodniu nowenny przed uroczystością
beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, polecamy prawa człowieka.
Prymas Tysiąclecia głosił bezwarunkową, najwyższą na ziemi wartość człowieka. Upomniał
się o człowieka, o jego prawdziwą godność. Uważał, że ratunkiem dla ludzkości na dziś jest uwierzyć w boskie pochodzenie człowieka. W przeciwnym wypadku życie potoczy się w kierunku eksperymentu na człowieku, w imię jego tzw. „dobra”, w kierunku konsumpcji tego, co człowiek wytworzył.
Ksiądz Prymas szanował każdego człowieka. W homilii wygłoszonej 24 lipca 1977 roku w
Warszawie stwierdził: Człowiek, którego widzę, to wielki świat woli, myśli, pragnień, dążeń i ambicji. To jest
żywy człowiek! Ogromna pozycja wszystkich możliwości. Nie wolno zagubić człowieka w tłumie. Trzeba go eksponować. Trzeba widzieć człowieka całego, aby ani myślą, ani sercem, ani pogardą nie odtrącać go od siebie. Trzeba
delikatnie chodzić koło każdego człowieka, niemalże na palcach, bo to «punkt» napełniony przez Stwórcę wszystkimi wartościami pochodzącymi od Niego (kard. Stefan Wyszyński, Homilia, Warszawa, 24 VII 1977).
Dziękując Bogu za dar życia Sługi Bożego, Prymasa Tysiąclecia, powinniśmy poznawać go
również jako rzecznika i apostoła chrześcijańskiego humanizmu, który wyraził się w całym bogactwie jego osobowości i czułej wrażliwości na sprawy ludzkie. Bogate dziedzictwo, które nam zostawił jako dojrzały owoc swego życia, przyjmujemy z wdzięcznością oraz jako zobowiązanie.
Chcemy, aby trwało i aby Kościół w naszej Ojczyźnie i Naród Polski były mocne tym dziedzictwem. W modlitwie zanoszonej o beatyfikację Prymasa Tysiąclecia znalazły się słowa: Boże, pomnij,
jak kochał każdego człowieka, broniąc jego godności i praw (Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego). Wrażliwość na człowieka przenikała całe jego myślenie teologiczne, społeczne, moralne i narodowe.
TAJEMNICA I – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!» (Łk 1, 38).
Maryja wypowiadając słowa: «Oto ja służebnica Pańska» (Łk 1, 28a), potwierdziła Boży plan
i otworzyła się na jego realizację w całym swoim życiu. Podobne zdarzenie nie miało precedensu
w historii świata i nigdy więcej się nie powtórzyło.
Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński jednoznacznie stwierdza: Musi się w nas rozpocząć głębokie szukanie prawdy przede wszystkim w naturze człowieka. Poznać naturę człowieka, poznać ją
głęboko i całkowicie, zrozumieć kim jest właściwie człowiek – to wielki ratunek dla świata współczesnego (kard.
Stefan Wyszyński, Kimże jest człowiek, opr. Instytut Prymasowski Ślubów Narodu, Warszawa, 1987, s.
22).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, dziękujemy Ci za to, że Twój Sługa kard. Stefan Wyszyński
jest dla nas wzorem w rozumieniu nas samych i bliźnich oraz w wypełnianiu powierzonych nam
zadań i wiernego trwania przy Bogu – czasami wbrew trudnościom egzystencjalnym i przeszkodom
życiowym.
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TAJEMNICA II – NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY
Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc
Twojego łona» (Łk 1, 42).
Na słowa pozdrowienia Maryi Duch Święty napełnił Elżbietę. Ona wykrzyknęła z radości.
Wiedziała, co stało się w życiu Maryi. Wyrażała zdziwienie i niedowierzanie, że Matka Pana przychodzi i rozmawia z nią.
W trosce o człowieka, o jego godność życia, Prymas Tysiąclecia wzywał do przezwyciężania
i walki ze zniechęceniem i ogólną apatią: Człowiek czy społeczeństwo, które z założenia rezygnuje z obrony
swych praw do prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju czy służby – odstępuje od podstawowych wartości osoby
ludzkiej, w wyniku czego wartości te zostają przyhamowane, albo też zanikają i przestają funkcjonować (kard.
Stefan Wyszyński, Homilia, Wrocław, 16 VIII 1980).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, dziękujemy Ci za to, że Twój Sługa kard. Stefan Wyszyński
wzywa nas do troski o bliźniego i do tego byśmy przezwyciężali i zmagali się z bezczynnością i
biernością; że wskazuje nam – zabieganym, zatroskanym, niespokojnym – jak przyjmować do swojego życia Boga, który zawsze chce wyprowadzać nas z bezsensu życia.
TAJEMNICA III – NARODZENIE PANA JEZUSA
«Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus, Pan» (Łk 2, 11).
Chrystus przyszedł na świat w ciszy i pokorze. Pojawił się na peryferiach wielkiego świata,
w miasteczku, o którym mało kto słyszał w rzymskim imperium. Bóg poprzez Wcielenie zjednoczył się z każdym człowiekiem. Każda istota ludzka uzyskała nieskończoną godność dziecka Bożego. O wartości człowieka nie decyduje stopień zamożności, klasa społeczna, z której się wywodzi,
rasa, iloraz inteligencji czy stan zdrowia, ale jego człowieczeństwo.
Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński mówił: Godność ludzka jest wartością powszechną,
nie zależy od zasług człowieka, od stopnia inteligencji, od statusu społecznego, majątku, ani od zajmowanego stanowiska. Wynika ona z faktu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Każdego człowieka Bóg powołał do życia i bez granic
umiłował. Dlatego każdy człowiek jest świętością. Każdy, absolutnie każdy, bez względu na jakiekolwiek obciążenia, zasługuje na szacunek (kard. Stefan Wyszyński, Kimże jest człowiek, opr. Instytut Prymasowski Ślubów
Narodu, Warszawa, 1987, s. 86).
Maryja, Matka Boga-Człowieka, dziękujemy Ci za to, że, Twój Sługa kard. Stefan Wyszyński
ukazał nam jasny dowód tego, że Bóg stał się Dzieckiem – że oddał się z ufnością w nasze ręce –
abyśmy mogli Go kochać; że przyjmując narodzone w betlejemskiej grocie Dziecię, możemy być
pewni, że nie utoniemy w powodzi zła, ale zło dobrem zwyciężać będziemy (por. Rz 12, 21).
TAJEMNICA IV – OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Duch Święty spoczywał na nim i objawił mu, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego (Łk
2, 26).
Maryja dokładnie wiedziała, co robi, ponieważ dobrze znała proroctwa na temat przyjścia
Mesjasza, a nadto doskonale czuła, co przeżywał jej Syn. Oddała Bogu Ojcu całą siebie i swój
najdroższy skarb – Jezusa. A Jezus po raz pierwszy spotkał się ze swoim ludem w osobach Symeona
i Anny, którzy w Dziecięciu rozpoznali Zbawcę. Zapłonęło dla nich „światło świata”, jakim był
Jezus Chrystus.
Prymas Tysiąclecia w czasie uroczystości koronacyjnej Królowej i Gaździny Podhala w
Ludźmierzu powiedział: Dzisiaj wszyscy, w rodzinie, na wsi i w mieście, na ulicy i w warsztacie pracy, w
zagrodzie domowej, w urzędzie i biurze, w małym miasteczku, czy też w olbrzymich stolicach – wszyscy muszą
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przeniknąć się duchem szacunku dla człowieka i obrony praw osoby ludzkiej. Nie może być pokoju ani w rodzinie,
ani w narodzie, ani między narodami i państwami, jeżeli nie będą uszanowane podstawowe prawa człowieka: prawo
do prawdy, do wolności, do sprawiedliwości i szacunku i prawo do miłości (kard. Stefan Wyszyński, Z hołdem
u Królowej Podhala. Koronacja Matki Bożej Ludźmierskiej na Królową Podhala, Ludźmierz, 15 VIII 1963).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka dziękujemy Ci za to, że, Twój Sługa kard. Stefan Wyszyński
wskazywał nam, że mamy budować trwały szacunek dla człowieka i bronić podstawowych praw
osoby ludzkiej. Niech jego nauczanie będzie dla nas impulsem do tego, byśmy byli dla innych małym promykiem światła i wyprowadza nasz umysł z mroków ciemności ku prawdziwej światłości.
TAJEMNICA V – ZNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Wrócili do Jerozolimy szukając Jezusa, ale dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni (Łk 2, 4546).
Rodzice gubią syna w czasie powrotu do nazaretańskiego domu. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale tak się stało. Matka Boga zgubiła swoje Święte Dziecko. Święty Józef, ustanowiony
Bożym zrządzeniem na małżonka Maryi i opiekuna Jezusa, zgubił swojego adoptowanego Syna.
W 1980 roku we Wrocławiu Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński następującymi
słowami scharakteryzował współczesną mu, a zagubioną wewnętrznie rzeczywistość: Wytwarza się
dzisiaj swoista psychoza lęku i beznadziejności. Istnieją społeczności ludzi zalęknionych, zatrwożonych, którzy do
tego stopnia ulegają lękowi, że niekiedy widzą niebezpieczeństwo nawet tam, gdzie ono faktycznie nie istnieje. Nie
dostrzegają nawet przemian, które zachodzą w stosowaniu praw człowieka i obywatela i boją się jeszcze wtedy, gdy
już powodów do lęku nie ma (kard. Stefan Wyszyński, Homilia, Wrocław, 16 VIII 1980).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka dziękujemy Ci za to, że, Twój Sługa kard. Stefan Wyszyński
wskazywał swoim życiem na to, że należy szanować godność każdego człowieka, także zagubionego; że trzeba o niego walczyć przez ukazywanie całej prawdy o otaczającym nas świecie. Niech
niosące przesłanie nadziei nauczanie Prymasa Tysiąclecia pomaga nam pozostawać wewnętrznie
wolnymi, pozostawać sobą w każdej sytuacji życiowej – nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia czy zagubienia.
ZAKOŃCZENIE
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, jesteśmy świadomi, jak bardzo potrzeba nam dzisiaj
prawdy o bezwarunkowej godności człowieka. Potrzeba nam tej prawdy w życiu osobistym i społecznym, aby obronić się przed beznadziejnością, depresją i poczuciem bezsensu, szukającymi niejednokrotnie oparcia w przemocy i nałogach. Niech autorytet dziedzictwa kard. Stefana Wyszyńskiego przemawia do poranionego pokolenia słowami: Pragniemy już tylko, aby człowiek umiał kochać!
Aby umiał zwyciężać przez miłość! Jeżeli nas zdobędzie wielki człowiek, to tylko taki, który będzie miał wielką
miłość (kard. Stefan Wyszyński, Homilia, Wrocław, 16 VIII 1980).
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TYDZIEŃ CZWARTY: 1-7 sierpnia 2021 r.
Temat: Trzeźwość narodu

NIEDZIELA 1 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

To, co najbardziej potrzebne chrześcijańskiemu narodowi,
to trzeźwość – trzeźwość w myślach, w czynach, w codziennym życiu,
trzeźwość ducha i trzeźwość ciała.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

PONIEDZIAŁEK 2 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Polska albo będzie trzeźwa, albo jej nie będzie wcale.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.
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WTOREK 3 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem
najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.
Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności,
marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości.
Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności,
wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

ŚRODA 4 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Naród, który walczy o najszlachetniejsze ideały, musi być trzeźwy!
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

CZWARTEK 5 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Maryja pragnie królować w narodzie trzeźwym i czystym,
wiernym Bogu, Ewangelii, Krzyżowi, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom.
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Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

PIĄTEK 6 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Choćbyś przegrał całkowicie, zbierz się, zgarnij,
zacznij od nowa! Spróbuj budować na tym, co w tobie jest z Boga.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

NABOŻEŃSTWO W SOBOTĘ 7 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno.
ROZWAŻANIE WPROWADZAJĄCE
Gromadzimy się ponownie w kolejnym tygodniu na wspólnej modlitwie przed uroczystością beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Metropolity Gnieźnieńskiego i Warszawskiego, Prymasa Polski. W kończącym się czwartym tygodniu zwracaliśmy szczególną uwagę na temat trzeźwości narodu.
Wskazania kard. Stefana Wyszyńskiego na temat potrzeby budowania trzeźwej Polski są
dziś bardziej niż aktualne. Polacy spożywają bowiem więcej alkoholu – obecnie jest to ponad dziewięć litrów rocznie na jednego obywatela – niż w czasie, gdy Prymas Tysiąclecia wskazywał na to,
że naszemu społeczeństwu zagraża niebezpieczeństwo biologicznego zwyrodnienia i utraty moralnej sprawności
wskutek stale wzrastającego w naszym kraju spożycia alkoholu (kard. Stefan Wyszyński, List do kapłanów,
Warszawa, 1979).
Niepokojące przywiązanie rodaków do alkoholu, uwarunkowane wieloma różnymi czynnikami natury społecznej, politycznej i gospodarczej, stało się dla prymasa Stefana Wyszyńskiego
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jedną z fundamentalnych trosk o odnowę moralno-społeczną polskiego narodu. Społeczeństwo
łatwo rozpijane jest przecież bardziej podatne na zniewolenie. Dla kard. Stefana Wyszyńskiego
alkoholizm stał się przykładem klęski społecznej, gospodarczej i wychowawczej o skali ogólnonarodowej. Dlatego w jego przekonaniu również cały naród powinien był podjąć wysiłek wydostania
się z tego zgubnego nałogu. Pierwszym wielkim krokiem, aby ten wysiłek podjąć, była diagnoza
problemu i uświadomienie go całemu społeczeństwu, a potem przyrzeczenie konkretnego działania. Prymas pisał do kapłanów: Bądźcie apostołami trzeźwości. Miejcie odwagę na spotkaniach towarzyskich
zabierania głosu przeciwko upijaniu się. Dobrym słowem starajcie się przekonać ludzi o grozie pijaństwa i obowiązku trzeźwości (kard. Stefan Wyszyński, List do kapłanów, Warszawa, 1979).
WSTĘP
W kończącym się czwartym tygodniu nowenny przed uroczystością beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego polecamy trzeźwość narodu.
Podczas internowania w Prudniku i Komańczy Prymas Tysiąclecia ułożył tekst Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego, złożonych 26 sierpnia 1956 roku – pod nieobecność wciąż więzionego
wtedy kard. Stefana Wyszyńskiego, ale w obecności Episkopatu i miliona wiernych na Jasnej Górze.
Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego, będące w zamyśle kard. Stefana Wyszyńskiego swoistym
oddaniem Polaków w opiekę Maryi, miały zmobilizować naród do wytężonej, wielopłaszczyznowej
pracy nad sobą tak, aby doprowadzić do odnowy religijnej i moralnej, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i rodzinnym oraz społecznym. Jako apostoł trzeźwości kard. Wyszyński podkreślał
to w słowach: Bracia, trzeźwymi bądźcie! Byłoby rzeczą tragiczną, gdyby Naród szanujący wolność, umiejący
walczyć «za naszą i waszą wolność», sam dla siebie stał się grabarzem! Naród, który walczy o najszlachetniejsze
ideały, musi być trzeźwy! (kard. Stefan Wyszyński, Warszawa, 17 V 1959).
Modląc się o dobre przygotowanie do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, prośmy, by Jego
postawa wobec uwolnienia Narodu od nałogu pijaństwa i uzależnień, była dla nas także lekcją bezgranicznej ufności i zaufania Bogu, zgodnie z tekstem Modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana
Wyszyńskiego: Boże, wejrzyj na jego heroiczną wiarę, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które
znosił dla imienia Twego.
W czasie dzisiejszej modlitwy różańcowej chciejmy wspierać te osoby, którym brakuje wewnętrznej wolności. Będziemy prosić dla nich o trzeźwość w myślach, w czynach, w codziennym życiu,
trzeźwość ducha i ciała, aby umiejętnie i rozsądnie korzystali z Bożych darów.
TAJEMNICA I – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
Posłał Bóg anioła Gabriela, do dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, a dziewicy było na imię
Maryja (Łk 1, 26-27).
Przedziwna to tajemnica i ogromne zaufanie Boga do człowieka. Bóg wiedział, że człowiek
lęka się tajemnicy, dlatego posłał Anioła z prostym wezwaniem: nie bój się, jest z tobą Boża łaska,
ona cię umocni i wesprze. I wtedy Maryja wypowiedziała swoje „fiat”. Bóg przychodzi codziennie
do każdego z nas i pyta: „Czy chcesz, żebym uczynił dla ciebie wielkie rzeczy?”
W tekście Ślubów Jasnogórskich znalazło się ogólnonarodowe przyrzeczenie walki z nałogiem
pijaństwa. Kluczowy w tym kontekście fragment brzmiał: Zwycięska Pani Jasnogórska. Przyrzekamy
stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty
wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i
sprawiedliwości społecznej (Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego, Jasna Góra, 26 VIII 1956).
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Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Ty otaczasz szczególną opieką dzieci uciekające się do
Ciebie i uczysz je mądrze korzystać z Bożych darów. Prosimy naucz nas od młodości pracować
nad swoim charakterem, abyśmy nie popadli w niewolę alkoholu i innych używek. Nasza Najlepsza
Matko, nie bądź na nas zagniewana za niewierność naszym przyrzeczeniom. Uproś, Twojemu Narodowi mądrość i wolę ich wypełnienia.
TAJEMNICA II – NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY
Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami» (Łk 1, 42).
Maryja i Elżbieta spotkają się. Kluczowym jednak wydarzeniem jest także spotkanie ich
nienarodzonych jeszcze synów. Dokonało się to dzięki wielkiej wierze tych dwóch niewiast. Przyjęły Boży dar, a radość z tego, że Bóg czyni tak wielkie rzeczy, nie mogła pozostać w ukryciu.
W dniu 26 sierpnia 1957 roku, w pierwszą rocznicę złożenia Ślubów Jasnogórskich Narodu
Polskiego, wędrówkę po polskiej ziemi, diecezjach i parafiach polskich, rozpoczął Obraz Nawiedzenia, czyli wierna kopia cudownego Wizerunku Czarnej Madonny, pobłogosławiona przez papieża
Piusa XII. Dzięki peregrynacji rozpoczęło się przygotowanie do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski, tzw. Wielka Nowenna, czyli rozłożony na dziewięć lat program moralnej odnowy Narodu. Każdy
rok Wielkiej Nowenny miał za temat jedno z przyrzeczeń Ślubów Jasnogórskich, które stało na straży
tego, aby społeczeństwo polskie nie było podatne na żadne zniewolenie.
Nawiązując do tej idei, Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński – jako jeden z największych apostołów trzeźwości Narodu Polskiego – mówił: Chore są zwyczaje narodowe i rodzinne,
które kultywują powszechne używanie alkoholu jako wyraz dobrego świętowania i udanej zabawy. Chore jest prawo,
które umożliwia promowanie pijackiego stylu życia.
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Ty najdoskonalej wypełniłaś Boży zamiar wobec Ciebie.
Nie szukałaś łatwych, natychmiastowych rozwiązań, ale cierpliwie przyjmowałaś i rozważałaś w
sercu znaczenie spotykających Cię wydarzeń. Daj, abyśmy dzięki Twojej opiece i Twojemu wstawiennictwu przetrwali najtrudniejsze chwile. Niech głos nasz Ciebie wzruszy, Matko wspomóż nas! Matko,
Ty wspomagaj nas nieustannie, w każdy czas! (pieśń Maryjna, Gdy trwoga nas ogarnia).
TAJEMNICA III – NARODZENIE PANA JEZUSA
Oto zwiastuję wam radość wielką: narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan (Łk 2, 10-11).
Syn Boży, odrzucony przez ludzi, skazany na poniewierkę i chłód betlejemskiej groty, stał
się jeszcze bliższy nam, ziemskim tułaczom, szukającym drogi do niebieskiej Ojczyzny. Wierzymy,
że zrezygnował z wielkich zaszczytów, zniżył się do człowieka i wszedł między bydło, pasterzy i siano
(Franciszek Karpiński, Bóg się rodzi, moc truchleje), właśnie po to, by nauczyć nas pokory.
W dniu 22 marca 1972 roku Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński pytał młodzież akademicką:
Młodzieży! Czy chcesz, żeby Polska była pijana? Czy zdajesz sobie sprawę do czego mogą doprowadzić pijani
obywatele, rozpite rodziny, pijani szefowie w biurach, urzędach, fabrykach? Nietrzeźwi kierowcy autobusów, samochodów i pociągów? Czy takiej chcesz Polski? (kard. Stefan Wyszyński, Przemówienie do młodzieży akademickiej, Warszawa, 22 III 1972).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Ty narodziłaś przedwieczne Słowo i dzięki temu stałaś się
Matką, każdego z nas. Ucieczko grzesznych, przepraszamy za tych, którzy niszczą własne zdrowie
i życie przez alkoholizm, nikotynizm, narkomanię i inne nałogi. Prosimy o łaskę wyzwolenia dla
uzależnionych.
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TAJEMNICA IV – OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu (Łk 2, 22).
Bóg dał Maryi i Józefowi władzę rodzicielstwa nad swym Synem. Oni ofiarowali Go Bogu,
nie tylko dlatego, że tak nakazywało Prawo, ale i dlatego, że uwierzyli Bogu.
Podczas trwania Soboru Watykańskiego II kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia,
wraz z całym Episkopatem Polski podjął uchwałę modlitewnych czuwań wspierających pracę Soboru. Inicjatywa ta stała się też częścią duchowego przygotowania wiernych do obchodów Millenium Chrztu Polski. Istotą czuwania w okresie czwartej sesji Soboru w 1965 roku była zwycięska
walka z własnymi słabościami oraz z największymi wadami narodowymi.
Pisali o tym biskupi polscy w Orędziu do biskupów niemieckich: Cały wierzący Naród brał też
duchowy i bardzo żywy udział w Soborze przez modlitwy, ofiary i dzieła pokutne. W czasie obrad soborowych
odprawiano we wszystkich parafiach błagalne nabożeństwa. W tym roku, ostatnim Wielkiej Nowenny, oddaliśmy
się wszyscy pod opiekę Matki Bożej: biskupi, kapłani, osoby zakonne, jak i wszystkie stany naszego wierzącego
Narodu. Przed ogromnymi niebezpieczeństwami tak moralnej, jak też i socjalnej natury, które zagrażają duszy
naszego Narodu oraz jego biologicznej egzystencji, może nas uratować tylko pomoc i łaska naszego Zbawiciela,
którą chcemy uprosić za pośrednictwem Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny. Pełni dziecięcej ufności rzucamy
się w Jej ramiona. Tylko tak możemy być wewnętrznie wolni, jako oddani na służbę, a jednocześnie jako wolne
dzieci – a nawet jako „niewolnicy Boga” – jak to nazywa św. Paweł (Orędzie biskupów polskich do biskupów
niemieckich, Rzym, 18 XI 1965).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, spraw prosimy, byśmy pamiętali, że jesteśmy własnością
Twojego Syna i do Niego należeć chcemy (por. Leon XIII, Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Rzym, 25 V 1899). Niech wewnętrzna postawa każdego z nas będzie ukierunkowana na niesienie pomocy osobom zniewolonym i najbardziej potrzebującym. Naucz nas
wykorzystać daną nam wolność, tak jak Ty ją wykorzystałaś.
TAJEMNICA V – ZNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca (Łk 2, 49).
Jezus wiedział, kto jest Jego Ojcem. Chciał o tym głośno mówić od najmłodszych lat, pokazując tym samym, gdzie szukać prawdy. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział (Łk 2, 50).
Niejednokrotnie chcemy działać po swojemu, po omacku; własnymi siłami zaradzać słabości i złu.
A wystarczy siąść u stóp Chrystusa, słuchać Jego słów i uczyć się od Niego.
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniu 21 października 1979 roku Prymas Stefan
Wyszyński powiedział: Łatwizna życiowa jest największym wrogiem współczesnej Polski. Nie tylko niekompetencje, ale i nieuczciwość ludzi kompetentnych, wykształconych, znających swoje zadania, nawet dobrze uposażonych,
może doprowadzić do straszliwej katastrofy naszyj Ojczyzny. Jak ongiś narzekano: „Polska nierządem stoi” i
szlachta doprowadziła do upadku Polski, tak dzisiaj można powiedzieć: „Ktokolwiek przyczynia się do tego nierządu będzie odpowiedzialny za losy Ojczyzny, bodaj bardziej dziś niż w roku 1939 (kard. Stefan Wyszyński,
Przemówienie na KUL, Lublin, 21 X 1979).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Ty, nasza Orędowniczko w Niebie, mająca udział w
chwale i mocy Boga! Weź w swoją opiekę ludzi doświadczających zniewoleń spowodowanych
trudną sytuacją wewnętrzną i zewnętrzną. Obdarz nas łaską zrozumienia, że w Bożej mądrości,
Jego drogowskazach i nauce Kościoła znajduje się źródło i szczyt życia chrześcijańskiego (por.
Sobór Watykański II, Lumen gentium, 11).
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ZAKOŃCZENIE
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, ucieczko grzeszników, wymieniamy wobec Pana historii i
wspólnoty ludu Bożego grzechy i zaniedbania naszego narodu nie po to, aby pogrążyć się w zniechęceniu, w smutku, ale po to, by jeszcze bardziej zdecydowanie wypowiedzieć walkę temu wszystkiemu, co nas zniewala. Prosimy gorliwie Boga, za wstawiennictwem Twoim, Królowo Polski, o
trzeźwość naszego narodu, bez której nigdy nie będziemy prawdziwie wolni. Jeśli chcemy być narodem Twoim, należy być trzeźwym. Matko Najświętsza, bądź nam wzorem i autorytetem moralnym, abyśmy zanosząc do Boga nasze modlitwy stali się godnymi obietnic Chrystusowych. Niech
beatyfikacja jednego z największych apostołów trzeźwości Narodu Polskiego jeszcze mocniej zaangażuje nas w działania na rzecz trzeźwości i wyryje w naszej świadomości jego słowa: Dobrym
słowem starajcie się przekonać ludzi o grozie pijaństwa i obowiązku trzeźwości (kard. Stefan Wyszyński, List
do kapłanów, Warszawa, 1979).
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TYDZIEŃ PIĄTY: 8-14 sierpnia 2021 r.
Temat: Wolność i niewola

NIEDZIELA 8 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Bóg szanuje wolność woli człowieka aż do granic grzechu.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

PONIEDZIAŁEK 9 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Niech nikt nie wątpi w możliwość otrzymania przebaczenia i poprawy.
Nie ma przepaści, z której Stwórca nie mógłby wydobyć swego umiłowanego stworzenia,
nie ma tak powikłanych sytuacji, z których nie umiałby nas wyplątać.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.
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WTOREK 10 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Narodzie polski, wiedz, co mówi ci Chrystus – nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym!
Odważnie mówimy nie pierwszy raz na ambonach stolicy:
Nie bądźcie narodem tchórzów! Miejcie odwagę myśleć!
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

ŚRODA 11 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Obyście nie poddali się wygodnictwu, egoizmowi i wrogości życia!
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

CZWARTEK 12 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Szkodliwy jest wszelki indyferentyzm, wszelkie zobojętnienie na człowieka,
jego myśli i wysiłki, na sprawy rodziny i narodu,
a zwłaszcza zobojętnienie na moce wiary, Ewangelii i Krzyża.
W następstwach oznacza to deflację moralną i społeczną,
bo tworzy naród bez ambicji, bez woli wysiłku i zwycięstwa.
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Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

PIĄTEK 13 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Chociaż czasy są materialistyczne, jednak wiemy, że nie materia jest bogiem,
bo gdy materia stanie się bogiem, my będziemy niewolnikami.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

NABOŻEŃSTWO W SOBOTĘ 14 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Tylko przez spokojne sumienie, zgodne z prawem Bożym, przez ład w rodzinie,
który udziela się życiu i współżyciu społecznemu, środowisku pracy,
a przez nie całemu narodowi – można osiągnąć ewangeliczny pokój.
ROZWAŻANIE WPROWADZAJĄCE
Spotykamy się ponownie na wspólnej modlitwie przed uroczystością wyniesienia do chwały
ołtarzy Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. W kończącym się piątym tygodniu nowenny zwracaliśmy szczególną uwagę na temat wolności i niewoli.
W 1944 roku, pod koniec Powstania Warszawskiego, do przebywającego wtedy w podwarszawskich Laskach ks. Stefana Wyszyńskiego dotarł niesiony przez wiatr od strony płonącej Warszawy nadpalony skrawek gazety ze słowami: Będziesz miłował. Ks. Wyszyński zaniósł karteczkę do
kaplicy, pokazał siostrom i powiedział: Nic droższego nie mogła nam przysłać ginąca stolica. To najświętszy
apel walczącej Warszawy do nas i do całego świata. Apel i testament: Będziesz miłował (kard. Stefan Wyszyński, Kamienie wołać będą, Warszawa, 1994, s. 41).
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Później, będąc już Prymasem, jako pierwszy program duszpasterski w drugim tysiącleciu
wiary w Polsce ogłosił Społeczną Krucjatę Miłości. Uważał, że miłość jest jedyną zwycięską mocą.
Mówił: Chodzić będę po ziemi z sercem miłującym; może to być męczeństwem, ale lepsze jest męczeństwo z miłości
niż z nienawiści (Anna Rastawicka, W Maryi pomoc. Program Prymasa Tysiąclecia. Czytania majowe i nie
tylko, Częstochowa, 2019, s. 16). Najlepszy sposób na zjednoczenie Narodu Prymas widział w Eucharystii, która w najgłębszy sposób jednoczy ludzi z Chrystusem, ale także między sobą. Naród,
który jest zjednoczony Komunią z Bogiem, nie zginie, bo utwierdza go łaska Boża.
Okres uwięzienia Prymasa pokazał, jak bardzo wolnym wewnętrznie człowiekiem pozostawał. W tamtym czasie dał wyraz głębokiej wiary i prawdziwej miłości nawet do swoich nieprzyjaciół. W Zapiskach więziennych zanotował: Odnawiam najlepsze swoje uczucia dla wszystkich ludzi. Dla tych,
co mnie teraz otaczają najbliżej. I dla tych dalekich, którym się wydaje, że decydują o moich losach, które są
całkowicie w rękach mego Ojca Niebieskiego. Do nikogo nie mam w sercu niechęci, nienawiści czy ducha odwetu.
Pragnę się bronić przed tymi uczuciami całym wysiłkiem woli i pomocą łaski Bożej. Dopiero z takim usposobieniem
i z takim uczuciem mam prawo żyć. Bo tylko wtedy życie moje będzie budowało Królestwo Boże na ziemi (kard.
Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne, Prudnik Śląski, 7 I 1955, s. 23).
W czasie swojej kolejnej wizyty w Ojczyźnie – jeszcze w stanie wojennym i dwa lata po
śmierci Sługi Bożego – św. Jan Paweł II powiedział w katedrze warszawskiej, że Prymas był człowiekiem wolnym i uczył nas, swoich rodaków, prawdziwej wolności (św. Jan Paweł II, Homilia w katedrze św.
Jana. Pozwólmy ogarnąć się tajemnicy odkupienia, Warszawa, 16 VI 1983), tym samym ukazując kard.
Wyszyńskiego jako „ojca naszej wolności” czy też „ojca wolnych ludzi”.
WSTĘP
W tajemnicach radosnych, w kończącym się piątym tygodniu nowenny przed uroczystością
beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, polecamy dar i zadanie, które
są konsekwencją naszej wolności dzieci Bożych oraz poddania się w macierzyńską niewolę Maryi.
Fundamentem wolności w życiu kard. Stefana Wyszyńskiego była wiara. Prawdę tę przekazywał, podkreślając, że wolność ducha nieustannie zdobywa się poprzez życie zgodne z Dekalogiem i nauką Jezusa. Prymas widział gwarancję wolności wewnętrznej w pozornie czymś przeciwnym – w oddaniu się w niewolę. Była to jednak w myśli Prymasa niewola, dająca prawdziwą wolność – czyli niewola miłości, oddanie się za wolność Kościoła Bogu i Maryi. Pragnął straszną,
ciężką niewolę ówczesnego człowieka zastąpić słodką, macierzyńską niewolą w ramionach Maryi.
W tym widział ratunek dla narodu, będącego w niewoli politycznej, niewoli nacisku ateistycznej
niemoralności, niewoli społecznej i ekonomicznej, jak i niewoli grzechów i nałogów. Sposobem
wydobycia się z tej wielorakiej niewoli było właśnie dobrowolne oddanie się w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła. Prymas Tysiąclecia uważał, że dobrowolnie przyjęta niewola konsekwentnego życia chrześcijańskiego, prowadzonego z pomocą Maryi, stanie się okupem za wolność
Kościoła w Polsce i w świecie.
Prymas podkreślał więc, że kołyską dla wolności narodu jest wolność osoby ludzkiej. Przewidywał, jakie są i będą konsekwencje pewnych procesów społecznych i na ich rzecz pracował.
Twierdził, że wolność narodu wspiera się na wolności osoby ludzkiej, a wolność osoby jest początkiem wolności narodu i państwa. Dwa lata po zakończeniu obchodów Millenium Chrztu Polski, w
1968 roku, Czcigodny Sługa Boży wypowiedział publicznie równie prorocze słowa: Człowiek wolny
może poczuć się uwięziony w swojej własnej ojczyźnie. Mobilizuje wówczas wszystkie siły, aby doprowadzić do
wolności narodu. Jeżeli wysiłek ludzi, obdarzonych przez Stwórcę wolnością, stanie się powszechny, nie ma takiej
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siły, która byłaby zdolna przezwyciężyć zbiorową, zmobilizowaną wolę ludzi wolnych. Prędzej czy później doprowadzą oni do wolności narodu (kard. Stefan Wyszyński, Wystąpienie w kościele akademickim św. Anny, Warszawa, 18 III 1968).
Mając świadomość tego, że Polacy dzięki swym walkom na wszystkich kontynentach znani
są w świecie jako naród miłujący wolność, Sługa Boży przekonywał, że prawdziwej i trwałej wolności nie zdobywa się jedynie orężem i walką zbrojną, ale przede wszystkim poprzez wysiłki w
wewnętrznym życiu narodu. Są one często bardziej znamienne i owocne jako czynniki składowe
odzyskanej później wolności niż zrywy orężne. Wolność narodu polskiego nie wybuchła więc od
razu, ale dojrzewała powoli. Kardynał mówił, że była owocem długiego historycznego trudu, noszona w
wielkim miłującym łonie narodu jak płód, który nosi matka pod sercem i musi wydać na świat wtedy, gdy przyjdzie
moment dojrzałości ukształtowanego już w niej nowego życia (Ewa Czaczkowska, Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków, 2013).
W naszych rozważaniach tajemnic radosnych różańca podążać będziemy drogą Maryjnego
programu kard. Stefana Wyszyńskiego, odkrywając zawarte w nim przestrzenie wolności, których
mamy strzec w nas samych, w naszym życiu osobistym, rodzinnym i narodowym.
TAJEMNICA I – ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
Anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga» (Łk 1, 30).
Bóg nie chciał realizować swoich zbawczych planów bez udziału człowieka. Maryja nie była
bezwolnym narzędziem. Wszystko odbyło się w klimacie wolności i zaufania.
Gdy noce ciemności sprzysięgły się, aby odebrać narodowi jego największą siłę – wiarę w
Boga, prymas Stefan Wyszyński nie poddał się. W Maryi znalazł niezawodną pomoc i obronę dla
siebie i dla narodu polskiego. Oczy umęczonych, prześladowanych „dzieci Narodu” nieustannie
zwracał ku zwycięskiej Jasnej Górze. Z więzienia w Komańczy pisał do generała Zakonu Paulinów:
Tak mocno wierzę w to, że Opatrzność dała Polsce dodatkową pomoc, wiążącą Naród w trudnych chwilach. Jasna
Góra jest tą ostatnią deską ratunku dla Narodu. Występuje w sposób szczególnie widoczny wtedy, gdy jest ciężko i
gdy już znikąd, zda się, nie widać ratunku (kard. Stefan Wyszyński, List do Generała Paulinów, Komańcza,
24 VI 1956.).
Matko łaski Bożej, wdzięczni Bogu za otrzymaną wolność chcemy zabezpieczyć ją w Tobie
słowami Milenijnego Aktu Oddania: Bogurodzico Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski i Pani nasza
Jasnogórska, oddajemy dziś ufnym sercem w Twą wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże
ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w świecie i w Ojczyźnie naszej (Milenijny
Akt Oddania, Jasna Góra, 3 V 1966).
TAJEMNICA II – NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY
«Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana» (Łk 1, 45).
Najświętsza Dziewica posyłana jest do nas przez Pana, abyśmy – podobnie jak Elżbieta –
rozradowali się w Duchu. Ona spieszy do nas z Dobrą Nowiną o zbawieniu. Chce wnieść w nasze
życie Jezusa, by ożywił w nas całe bogactwo łaski, którą już zostaliśmy obdarowani.
Kiedy zarzucano Prymasowi, że jest zbyt Maryjny, wyjaśniał, że sam tej drogi nie wymyślił.
Stara się tylko naśladować Ojca Niebieskiego, który historię zbawienia człowieka zaczął od Maryi.
Gdy pierwszy człowiek w raju – mówił Prymas – dopuścił zwątpienie w Bożą Miłość, Mądrość i Dobroć, gdy
nie zawierzył Bogu i popełnił grzech, przekraczając Jego przykazanie – nastąpiła ciemność, rozpacz i beznadziejność. Wtedy Bóg, litując się nad człowiekiem, który jest dziełem Jego nieskończonej Miłości, ukazał Mu Nadzieję:
Niewiastę i Owoc Jej żywota. Odtąd ludzkość czekać będzie na zapowiedzianą Niewiastę i w Niej skupi wszystkie
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swoje nadzieje (Anna Rastawicka, Ten zwycięża, kto miłuje. Życie i nauczanie prymasa Stefana Wyszyńskiego,
Warszawa, 2020, s. 136).
Z woli Boga wszyscy potrzebujemy Matki Bożej. Prymas Tysiąclecia mówił z pokorą: Potrzebujemy Jej i nie wstydzimy się tego. Potrzebujemy Jej, jak płuca potrzebują powietrza, serce – krwi i miłości,
stopy – oparcia, oczy – światła, usta – pokarmu (Tamże, s. 130). Ksiądz Prymas szukał pomocy Maryi w
obronie wiary w Jezusa Chrystusae tylko Jezus daje człowiekowi i narodowi prawdziwą wolność, a
Maryja, Matka Chrystusowa, jest bramą tej wolności. Prymas Tysiąclecia wszystko postawił na Maryję i zwyciężył.
Bramo niebieska, zwyciężałaś już nieraz w naszych osobistych i narodowych zmaganiach z
tym, co próbuje zniewolić nas zewnętrznie lub wewnętrznie. Prosimy Cię, o to, byś zwyciężała
nadal! Prosimy słowami Milenijnego Aktu Oddania: Bogurodzico Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski
i Pani nasza Jasnogórska, oddajemy dziś ufnym sercem w Twą wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie
dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w świecie i w Ojczyźnie naszej
(Milenijny Akt Oddania, Jasna Góra, 3 V 1966 ).
TAJEMNICA III – NARODZENIE PANA JEZUSA
«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania» (Łk 2, 14).
Bóg dając Jezusowi za matkę Maryję, którą ochronił od pierworodnej winy, zapewnił Mu
najgodniejsze warunki rozwoju i wzrostu. Maryja kochała Jezusa najpiękniejszą miłością, jaką kiedykolwiek matka kochała na ziemi swoje dziecko.
Prawdziwą wolność tak człowiek, jak i naród – targany różnymi doświadczeniami i przeciwnościami – osiąga jedynie na drodze całkowitego oddania się Bogu. Wzorem takiego bezgranicznego zawierzenia jest Maryja, Matka Zbawiciela. Prymas Tysiąclecia w czasie uroczystości koronacyjnej Gaździny Podhala w Ludźmierzu powiedział: Bóg chciał jak najbliżej wejść w sprawy ludzkie,
dlatego pokazał nam wzór, jak się to ma dziać: w ramionach Matki Boga-Człowieka, która została naszą Matką,
rękach Świętej Bożej Rodzicielki, Świętej Bożej Karmicielki. Bóg chce być blisko swych dzieci, chce wejść we wszystkie ludzkie sprawy. Dlatego tak urządził świat, że Jego Syn, jak każdy z nas, uzależniony był w swej ziemskiej
drodze od Matki, wziętej spośród niewiast tej ziemi. Prymas Polski – „duchowy ojciec narodu” – przypominał góralom, że cudowna figura Panienki Ludźmierskiej od wieków gromadzi przed swym obliczem tych, którzy szukają pokrzepienia i pośrednictwa we wszystkich swoich sprawach. Wskazując
na to, że to Maryja wyzwala z wszelkiego błędu, Prymas mówił: Tutaj [ludzie] umacniali swoje poczucie
wolności. Wy, Podhalanie, jesteście ludem wolnym! Rozumiecie, co to znaczy człowiek wolny. Cenimy w was najbardziej ducha wolności. Wielu z Was woli suche grule na własnym zagonie, niż tłustą spyrkę miejską, bo rozumiecie, co znaczy wolność (kard. Stefan Wyszyński, Z hołdem u Królowej Podhala. Koronacja Matki Bożej
Ludźmierskiej na Królową Podhala, Ludźmierz, 15 VIII 1963).
Królowo Polski, Bogarodzico – dana nam jako „niezawodna pomoc i obrona”! Tobie zawierzamy naszą wolność słowami Milenijnego Aktu Oddania: Bogurodzico Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski i Pani nasza Jasnogórska, oddajemy dziś ufnym sercem w Twą wieczystą, macierzyńską niewolę miłości
wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w świecie i w
Ojczyźnie naszej (Milenijny Akt Oddania, Jasna Góra, 3 V 1966).
TAJEMNICA IV – OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, on wziął Je w objęcia i błogosławił Boga (Łk 2, 27-28).
Józef i Maryja nie szukali przywilejów dla siebie, ale zgodnie z pobożnym zwyczajem poszli,
aby ofiarować Jezusa w świątyni, w domu Ojca. Jezus jest bowiem darem Ojca dla wszystkich.
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Maryja zachęca, byśmy ofiarowali dla sprawy wolności nie tylko czas i talenty, ale także bolesne
doświadczenia.
Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, którego Opatrzność Boża wyznaczyła na
duchowego przewodnika Kościoła w Polsce i polskiego narodu, w czasach zmagania o wyrwanie z
niewoli ku wolności jako jej najlepszą gwarancję wskazywał podążanie Maryjnymi drogami wolności. Świadom, że naszej wiary strzeże Maryja, której jesteśmy oddani na własność, podkreślał jednocześnie, że jest ona gwarancją naszego zwycięstwa w walce „za wolność naszą i waszą”.
W Zapiskach więziennych znajdujemy następującą paradoksalnie brzmiącą adnotację: Coraz
więcej lękam się wolności niż więzienia. Bo wolność oznaczałaby powołanie niegodnego do pracy; oznaczałaby przywileje, użycie narzędzia niesposobnego, a więc lichego, nie nadającego się do niczego. Więzienie natomiast jest stanem
naturalnym, jest lamusem Bożym, jest wyrazem Bożej sprawiedliwości i prawdy. W tym stanie więziennym jest
jednak coś uspokajającego (kard. Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne, Prudnik Śląski, 7 I 1955., s. 156).
Człowiek prawdziwie wolny jest odpowiedzialny za to, co robi lub czego nie robi, za to, kim jest
lub kim nie jest, a kim mógłby być, ponieważ cieszy się wolnością.
W czasie pielgrzymki Episkopatu Polski do Niemiec w dniach 21-25 września 1978 roku
Prymas Wyszyński, przypominając Europie odpowiedzialność za jej chrześcijańskie korzenie, mówił w Kolonii: Europa musi dostrzec ponownie, że jest ona nowym Betlejem – dla świata, dla ludów i narodów,
z którego wywodzi się na świat Król i Książę Pokoju, jedyny dotychczas Zbawca Rodziny ludzkiej. Wśród współczesnych wojen i wieści o wojnach, Europa – która otrzymała przez Kościół powszechny pokój, jakiego świat nie
jest zdolny dać – nie może być ciągle fabryką amunicji, międzynarodowym targowiskiem i dostawcą broni; nie może
nadal być poligonem dla doświadczeń wojennych czy też miejscem samoudręki ludów i narodów (kard. Stefan
Wyszyński, Wystąpienie na forum Episkopatu Niemiec, Kolonia, 21-25 IX 1978).
Królowo Męczenników, w Twoim sercu składamy nasze modlitwy i cierpienia, ofiarując je
za te siostry i braci naszej Ojczyzny, którzy utracili nadzieję wyrwania się z sideł zniewolenia grzechem. Wołamy do Ciebie słowami Milenijnego Aktu Oddania: Bogurodzico Dziewico, Matko Kościoła,
Królowo Polski i Pani nasza Jasnogórska, oddajemy dziś ufnym sercem w Twą wieczystą, macierzyńską niewolę
miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w świecie i
w Ojczyźnie naszej (Milenijny Akt Oddania, Jasna Góra, 3 V 1966).
TAJEMNICA V – ZNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Wszyscy, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami (Łk 2, 47).
Jak wielkie było cierpienie Maryi, gdy po raz pierwszy zabrakło przy Niej Jezusa! Cierpienie
to potęgowało niezrozumienie: jak to się stało, że ona i Józef stracili Go z oczu. Wystarczył jeden
moment nieuwagi i zgubiła Go. Czasami i my tracimy Jezusa z oczu lub brakuje nam żarliwości w
szukaniu Go. Ale Jezus nieustannie wzbudza w nas zachętę do tego, abyśmy Go odnajdowali i
wytrwale za Nim podążali.
Wiara w umęczonego i zmartwychwstałego Chrystusa była dla Polaków źródłem szczególnego natchnienia, uczyła bowiem, że narodowi nie wolno pogodzić się z własną śmiercią, zadaną
przez niesprawiedliwość innych, ale należy szukać Jezusa i Jezusowych dróg zmartwychwstania. W
katedrze opolskiej, noszącej wezwanie Podwyższenia Krzyża Świętego, Prymas Wyszyński mówił
w pięćdziesięciolecie uzyskania wolności: Potrzeba było naszemu narodowi takiej szkoły doświadczenia i
przemiany. Nie zawsze bowiem i nie w każdym momencie pojmował on ducha Ewangelii, ducha miłości społecznej
i braterskiej, chociaż Kościół przez całe wieki wszczepiał go w życie Narodu. Trzeba było więc, aby w ogniu
cierpienia odradzał się wewnętrznie i przez krzyż wszedł do chwały (kard. Stefan Wyszyński, Homilia w Katedrze w 50. rocznicę odzyskania niepodległości, Opole, 11 XI 1968).
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Prymas Tysiąclecia podkreślał, że wolność jest podstawowym warunkiem rozwoju narodu.
Tylko człowiek wewnętrznie wolny może osiągnąć pełnię człowieczeństwa i tylko naród wewnętrznie wolny zdolny jest do osiągnięcia wolności i suwerenności, bowiem to miłość jest prawdziwym
spełnieniem wolności.
Królowo pokoju, przywróć nadzieję tym, którzy teraz najbardziej cierpią na skutek niezgody, rozdarcia i konfliktów. Wołamy do Ciebie słowami Milenijnego Aktu Oddania: Bogurodzico
Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski i Pani nasza Jasnogórska, oddajemy dziś ufnym sercem w Twą wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za
wolność Kościoła w świecie i w Ojczyźnie naszej (Milenijny Akt Oddania, Jasna Góra, 3 V 1966).
ZAKOŃCZENIE
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, ukazujesz nam, Polakom, że wolność to trudny dar i zadanie. Uczysz nas korzystać z wolności, która łączy się z odpowiedzialnością. Matko Najświętsza,
pokazujesz nam, że do wolności nie można podchodzić w sposób arogancki i lekkomyślny. Wskazujesz, że trzeba ją ciągle strzec i mądrze z niej korzystać. Dotyczy to zarówno indywidualnej wolności człowieka, jak i wolności Narodu.
Własne przeżycie wolności Prymas Tysiąclecia chciał przekazać szczególnie młodym. Podczas milenijnego przemówienia do młodzieży w Gnieźnie w 1966 roku dał słuchaczom wspaniałą
naukę: Jesteście pokoleniem milenijnym, przełomowym, które żyje na grani dwóch tysiącleci. Wiecie, jak trudno jest
utrzymać się na grani. Wieją tam potężne wichry i szaleją burze... Trzeba mocno trzymać się „pazurami” rodzimej
skały, aby nie spaść na dno przepaści. Trzeba nie lada wysiłku i bohaterskiego męstwa, aby się ostać... Tylko orły
szybują nad graniami, nie lękają się przepaści. Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku
przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej
Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze, nie dając
się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko! (Stefan Kardynał Wyszyński
– Prymas Polski, Dzieła zebrane, t. II, 1953-1956, Warszawa, 1995, s. 63).
Trwając w oczekiwaniu na beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymas Tysiąclecia, chcemy dbać o to trwałe dziedzictwo, które nam przekazał, dziedzictwo
historyczne wielkich dzieł pasterskich i zrywów narodowych, dziedzictwo myśli społecznej, wreszcie dziedzictwo wiary i nadziei, dziedzictwo wolności.
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TYDZIEŃ SZÓSTY: 15-22 sierpnia 2021 r.
Temat: Wierność Kościołowi i Jego pasterzom

NIEDZIELA 15 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Nie Kościół ma się dostosować do świata, lecz świat do Ewangelii.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

PONIEDZIAŁEK 16 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Jeśli przyjdą zniszczyć ten Naród, zaczną od Kościoła,
gdyż Kościół jest siłą tego narodu.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.
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WTOREK 17 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Kościół od nas tak mało wymaga, iż niektórzy mędrcy, teologowie i mistycy
doszli do przekonania, że wystarczy polecenie: „Miłuj i czyń, co chcesz!”
W Kościele ten, kto miłuje, nie ma kłopotu z żadnymi prawami,
przepisami i kodeksami karnymi, nawet nic o nich nie wie.
Św. Paweł tak tłumaczy: przykazania są potrzebne tym,
którzy je naruszają, a nie tym, którzy ich nie naruszają.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

ŚRODA 18 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że Prymas zdradził sprawy Boże – nie wierzcie.
Gdyby mówili, że Prymas ma nieczyste ręce – nie wierzcie.
Gdyby mówili, że Prymas stchórzył – nie wierzcie.
Gdy będą mówili, że Prymas działa przeciwko narodowi
i własnej Ojczyźnie – nie wierzcie.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

CZWARTEK 19 sierpnia 2021 r.
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Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Trzeba być razem z katolickim narodem,
który tyle doświadczeń dziś znosi. Wolę więzienie niż przywileje.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

PIĄTEK 20 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Trzeba przekonać katolików polskich, że siła Kościoła naszego zależy od siły duchowej
wiernych żyjących w łasce uświęcającej; że o tyle bronimy Kościoła,
o ile bronimy w duszy łaski; o tyle umacniamy Kościół,
o ile sami jesteśmy silni w wierze i poddani łasce.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

NABOŻEŃSTWO W SOBOTĘ 21 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Anemia naszego życia moralnego nie jest winą Kościoła,
tylko słabych katolików, którzy kochają Kościół i są do niego przywiązani,
ale go nie słuchają.
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ROZWAŻANIE WPROWADZAJĄCE
Spotykamy się ponownie na wspólnej modlitwie przed wyniesieniem do chwały ołtarzy
Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. W kończącym się
szóstym tygodniu zwracaliśmy szczególną uwagę na temat wierności Kościołowi i Jego pasterzom.
Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że Kościół w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia
zajmuje centralne miejsce. Uważna analiza dokonanych przez niego przełomowych aktów pozwala
jednak stwierdzić, że Kościół jest dla kard. Stefana Wyszyńskiego bardzo ważny, ale wcale nie najważniejszy.
W homilii wygłoszonej tuż przez złożeniem Milenijnego Aktu kard. Stefan Wyszyński mówił
o potrzebie właściwego patrzenia na tajemnicę Kościoła. Nazwał ten sposób „nadspojrzeniem”.
Ludzie prawdziwie wierzący i święci patrzą na Kościół jakby „z góry”, z pozycji Boga i Nieba, co
pozwala im widzieć całość, a nie tylko fragmenty. Diabeł natomiast kusi nas, byśmy patrzyli na
Kościół z jakiegoś jednego punktu widzenia, przez pryzmat jednej wrażliwości, jednej duchowości,
co może skutkować w Kościele podziałami na frakcje, ugrupowania, ekskluzywne wrażliwości. Prymas pilnował, żeby mieć w sobie takie „nadspojrzenie”, mimo że chciano go zaszufladkować, wpisać w jeden nurt i jedną wrażliwość.
Mądrość Prymasa Stefana Wyszyńskiego w patrzeniu na Kościół to owoc całego jego życia.
Znał Kościół „od kuchni”, wychowując się przy parafii. Znana jest historia o małym Stefanie, który
podczas budowy nowego kościoła chciał pomóc dorosłym i zaczął dźwigać ciężkie kamienie. Ojciec miał mu wtedy powiedzieć: Zostaw te kamienie, bo nie dasz rady, przyjdzie czas, że jeszcze będziesz
dźwigał prawdziwe ciężary Kościoła (kard. Stefan Wyszyński, Wspomnienia w czasie nawiedzenia kościoła w
Zuzeli, 13 VI 1971).
„Nadspojrzenia” kard. Stefan Wyszyński uczył się też z perspektywy męczeńskich dziejów
swoich współbraci z seminarium we Włocławku. Upamiętniając wojenną gehennę duchowieństwa
diecezji włocławskiej w obozie koncentracyjnym w Dachau, Prymas mówił: Większość z nich oddała
tam swoje życie. W ten sposób wypełniła się w części zapowiedź ks. Antoniego Pogdańskiego: «Przyjdzie czas, gdy
przejdziecie przez takie udręki, o jakich człowiek naszego wieku nawet myśleć nie umie. Wielu kapłanom wbijać
będą gwoździe w tonsury, wielu z nich przejdzie przez więzienie».
Wreszcie umiejętność „nadspojrzenia” na Kościół dało Słudze Bożemu biskupie powołanie. Jako nowo mianowany biskup lubelski skierował list do duchowieństwa, w którym czytamy:
Zespolimy się w miłości Bożej, byśmy w związce pokoju mogli dzielnie walczyć o zbawienie dusz, czynem, przykładem, a jeśli zajdzie potrzeba – cierpieniem. Kapłaństwo wiąże nas z Krzyżem, który jest ofiarowaniem siebie (kard.
Stefan Wyszyński, List do moich kapłanów, Warszawa, 2019). Takie rozumienie Kościoła i służby w
Kościele pomogło Prymasowi Polski nauczyć się łączyć w jednym Ciele Kościoła tysiące nitek,
frakcji, wrażliwości i ludzkich postaw.
WSTĘP
W kończącym się szóstym tygodniu nowenny przed uroczystością beatyfikacji Czcigodnego
Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, w tajemnicach radosnych polecamy wszystkich wierzących i prosimy, by pozostali wierni Kościołowi i Jego pasterzom.
Kościół jest ciałem złożonym. Są w nim biedni i majętni, święci i grzesznicy, wolni i zniewoleni, pokorni i dumni, nędzarze i królowie, uciskani, prześladowani, wypędzani, emigranci i imigranci, słowem wszyscy, jakich zna świat. Kościół otwiera się przed nimi, przyjmuje ich, karmi ich
słowem życia, otrzymanym od Chrystusa, a kiedy są już gotowi, daje im również do spożycia Jego
Ciało i Krew (por. o. Zdzisław Kijas, Wyszyński. Narodziny nowego człowieka, Warszawa, 2021, ss.
40

103-104). To niełatwe zadanie: mówić o Kościele prawdziwie, w sposób pełny, mądry i wyważony.
Ale trzeba o nim mówić. Trzeba mówić w taki sam sposób, jak mówi się o Bożej prawdzie, wszak
on nią żyje, ją głosi i w niej widzi zbawienie świata. Kościół trzeba także kochać i to w taki sposób,
jak kocha się Prawdę-Jezusa, wszak Kościół to Boża prawda dla świata.
W jednej z konferencji po Soborze Watykańskim II Prymas Tysiąclecia, mówił: Gdy uczyłem
się katechizmu w moim rodzinnym miasteczku (Andrzejewie), największą dla mnie udręką było nauczyć się definicji Kościoła. Pamiętam ją do dziś dnia. Ale nie powiedziano mi, że w Kościele jest przede wszystkim Chrystus.
A Konstytucja o Kościele mówi nam przede wszystkim o tym, że Kościół to Chrystus żyjący, przebijający się przez
strukturę Kościoła do dusz ludzkich. Wydobycie Chrystusa z definicji Kościoła i ustawienie Go na czele ma rewelacyjne znaczenie (Dzieła zebrane, t. XIII, s. 483). Kościół zatem to nie tylko instytucja, nie tylko hierarchia i kapłani, to wspólnota, którą ożywia i przenika sam Chrystus.
W czasie dzisiejszej modlitwy różańcowej polecamy Kościół w Polsce i jego pasterzy i prosimy o wytrwanie w powołaniu dla wątpiących, o moc słowa w głoszeniu Ewangelii, o moc świadectwa w duszpasterstwie, o łaskę świętości w sprawowaniu sakramentów, o mocną i niezachwianą
wiarę w chwilach prób i prześladowań, aby całe życie każdego kapłana było blaskiem Chrystusowego światła.
TAJEMNICA I – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
Niech Mi się stanie według twego słowa (Łk 1, 38).
Zgoda Maryi na Boże powołanie oznacza wypełnienie się tajemnicy zbawienia. Syn Boży
przyjął ciało z Maryi i stał się człowiekiem. Poza wybraniem Maryi do bycia Matką Boga, powołanie
do kapłaństwa wydaje się być największym darem, którym Zbawiciel obdarza człowieka.
Podczas internowania w Komańczy, by „dojść do zdrowia”, Prymas Tysiąclecia udawał się
na długie spacery dzikimi, leśnymi jarami. Towarzyszące mu siostry nazaretanki zanotowały: Trwał
zasłuchany w szmer strumyka. Po chwili dał się słyszeć głos modlitwy: «Ojcze, skoro dopuściłeś, że nie mogę być
wśród biskupów i kapłanów, nie mogę być na ambonie i w konfesjonale, powiedz mi, jak mam służyć Kościołowi i
Narodowi tu, w tej rzeczywistości?» I wołał: należało odnowić przymierze z Matką Bożą, która od trzystu lat
broni swego królestwa (Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek, Wspomnienia z internowania Prymasa, Komańcza, 23 VI 1956). Natomiast w Liście do duchowieństwa lubelskiego ówczesny biskup Stefan Wyszyński
pisał: Kapłaństwo wiąże nas z Krzyżem, który jest ofiarowaniem siebie. Dopiero przez taką ofiarę płynie zbawienie
świata, do którego jesteśmy powołani (kard. Stefan Wyszyński, List do duchowieństwa lubelskiego, Lublin, 4
V 1946).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Matko Kapłanów prosimy o godną odpowiedź tak wielkim łaskom i tak wysokiej godności dla każdego kapłana i dla każdego z nas, wezwanych przez
Boga do wypełnienia Jego planu, abyśmy właściwie odpowiedzieli na każdą Bożą łaskę i zawsze
ochoczym sercem powtarzali „fiat”, jak Maryja, Matka Kościoła, Wspomożenie Wiernych, Nieustająca Pomoc i wsparcie.
TAJEMNICA II – NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY
Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry i rzekła: «Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd
wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1, 39.48-49).
Maryja idzie do Elżbiety, aby zaoferować jej ludzką pomoc, kobiece wsparcie, ale przede
wszystkim, by zanieść jej obecność Boga, którą jest przeniknięta i która z niej promieniuje. Tak, jak
w życiu Maryi, Bóg czyni wielkie rzeczy w życiu każdego człowieka przez ręce i posługę kapłana,
szczególnie w sprawowanych sakramentach świętych.
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W dniu 26 października 1956 roku, na usilną prośbę przedstawicieli rządu, prymas Stefan
Wyszyński objął swoje urzędowanie. Wrócił z internowania do Warszawy jako głowa Kościoła w
Polsce i jako mąż stanu, z którym nawet członkowie aparatu państwa musieli się liczyć. Stojąc na
balkonie Pałacu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej, witając się i dziękując za modlitwy, określił swoją rolę biskupa i pasterza: Już jestem. A jestem po to, abym się z wami modlił, bym was
pouczał, bym was uświęcał, bym was z Chrystusem prowadził przez «polską ziemię do nieba Bożego» (kard.
Stefan Wyszyński, Przemówienie do wiernych zgromadzonych przed Pałacem Arcybiskupim, Warszawa, 26 X
1956).
Prowadząc w Stoczku Warmińskim Zapiski więzienne, podczas samotnej rozmowy z Bogiem
szukał odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia, które stało się jego udziałem, oraz na odwieczne
pytanie z dziedziny teodycei, jak „usprawiedliwić” dobrego i miłosiernego Boga w sytuacjach zła,
przemocy i krzywdy. W pierwsze święto Objawienia Pańskiego, przeżywane w warunkach uwięzienia, zapisał: Herod pierwszy uderzył w «Króla Żydowskiego». Zrobił Mu potężną propagandę w całej Jerozolimie.
Wysłał do Betlejem naprzód mędrców. Zasadził do ksiąg proroczych uczonych w Piśmie, aby zbadali, gdzie miał
się narodzić Chrystus. Potwierdzili oni nowinę mędrców. Świat stanął na nogi. Jeszcze Jezus «niemowlęciem», a już
świat herodiański drży. Co to będzie, gdy Chrystusa urośnie?! Jednak nie trzeba wyrzekać się tych apostołów
nienawiści, którzy szukają Boga z nienawiścią w sercu i wszystkim głoszą swoją nienawiść. W nienawiści jest wiara,
jest lęk, jest uznanie mocy, jest obawa przed wpływami. Przyjdą ludzie, którzy odrzucą nienawiść i zrozumieją
nienawidzonego Boga. Prześladowcy Boga pracują dla Jego chwały (kard. Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne,
Stoczek Warmiński, 6 I 1954).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Matko Kapłanów, dziękujmy za każdego kapłana, szczególnie za tego, który był w naszym życiu pośrednikiem łaski chrztu, pojednania, Komunii Świętej,
bierzmowania czy też sakramentalnego małżeństwa.
TAJEMNICA III – NARODZENIE PANA JEZUSA W BETLEJEM
Pasterze znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. A Maryja zachowywała wszystkie te sprawy
i rozważała je w swoim sercu. Pasterze zaś wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli,
jak im to było powiedziane (Łk 2, 16.19-20).
Nie ma Betlejem bez Golgoty; nie ma kołysania Maryi bez przeszywającego krzyku: Boże
mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (Mt 27, 46). Ona wszelkimi godziwymi środkami rodziła i rodzi w
ludzkich sercach wiarę w Jezusa Chrystusa, narodzonego w Betlejem.
W trzecią rocznicę internowania Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński w Zapiskach więziennych
zanotował: Nigdy nie wyrzekłbym się tych trzech lat i takich trzech lat z «curriculum» mego życia. Jednak lepiej,
że upłynęły one w więzieniu, niżby miały upłynąć na Miodowej. Lepiej dla chwały Bożej, dla pozycji Kościoła
Powszechnego w świecie – jako stróża prawdy i wolności sumień, lepiej dla Kościoła w Polsce i lepiej dla pozycji
mojego Narodu i dla wzmocnienia postawy duchowieństwa. A już na pewno lepiej dla dobra mej duszy. Ten wniosek
zamykam dziś, w godzinie mojego aresztowania, swoim «Te Deum» i «Magnificat» (kard. Stefan Wyszyński,
Zapiski więzienne, Komańcza, 25 IX 1956).
Miesiąc później Prymasa Tysiąclecia powraca do Warszawy. Szykany i walka z Kościołem
przez pewien czas osłabły, po czym znowu się wzmogły. Stało się to podczas uroczystych obchodów Millenium Chrztu Polski w 1966 roku. Doświadczając wielu przeciwności, kard. Stefan Wyszyński nie pozwalał się ponieść złym emocjom, a tym bardziej żądzy odwetu i pogardzie.
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Matko Kapłanów, rozważająca wielkie tajemnice Boże,
prosimy Cię, by kapłani, zapaleni gorliwością apostolską i wytrwałością aż po Krzyż, rodzili w sercach powierzonych ich opiece ludzi, prawdziwą i niezachwianą wiarę.
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TAJEMNICA IV – OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu (Łk 2, 23).
Kierując się posłuszeństwem względem Boga, bezgranicznie ufając i zawierzając Panu, Maryja i Józef przynoszą do świątyni najcenniejszy dar, jaki mają: Jezusa. Wiedzą, że należy On do
Boga.
Gdy władze państwowe, chcąc całkowicie uzależnić od siebie duchowieństwo diecezjalne i
zakonne przez decydowanie o nominacjach i zwalnianiu duchownych ze stanowisk kościelnych –
od wikariusza do biskupa, Prymas Tysiąclecia skierował do władz w imieniu Episkopatu odezwę z
8 maja 1953 roku zatytułowaną „Non possumus”. Nieco później potwierdził swoje stanowisko w
czasie uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, kiedy do dwustutysięcznego tłumu wiernych na Krakowskim Przedmieściu skierował następujące słowa: Kościół będzie bronić wolności kapłaństwa, nawet za cenę krwi. Uczymy, że należy, co jest cezara – oddać cezarowi, a co Bożego – Bogu. Ale gdy cezar
siada na ołtarzu, to mówimy krótko: „Nie wolno!” (kard. Stefan Wyszyński, Kazanie podczas procesji Bożego
Ciała na Krakowskim Przedmieściu, Warszawa, 4 VI 1953).
Te mocne i dramatyczne słowa Sługi Bożego na dobre uświadomiły Polakom wielkość ich
Prymasa, a także ukazały społeczeństwu gwałtowne pogorszenie stosunków państwo-Kościół. Teraz i dla władz stało się oczywiste, że Prymas nie zrezygnuje z praw Kościoła i że będzie o nie
walczył. Tego samego byli pewni Polacy. W czasie obchodów złotego jubileuszu kapłaństwa, ogarniając swoje życie, Prymas Tysiąclecia powiedział: Jestem przekonany, że największą cnotą kapłańską jest
miłość apostolska. Ona pozostanie. Wszystko inne więdnie, a miłość zawsze trwa i umacnia się. Lecz służyć z
miłością jest bardzo trudno, bo miłość nie ma granic. Gdy człowiek posłuży się nią, wie, że to jeszcze mało, ciągle
mało. Miłość jest bez dna i wymiaru. Najlepiej użyta, stawia jeszcze większe wymagania (kard. Stefan Wyszyński, Kazanie w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa, Jasna Góra, 3 VIII
1974).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Matko Kapłanów, prosimy Cię o umiejętność pełnego
ofiarowania się Bogu, bez zastrzeżeń, dla kapłanów i dla każdego z nas, aby zamysły naszych serc
były szczerze zwrócone ku Bogu.
TAJEMNICA V – ZNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni (Łk 2, 46).
Jezus pozostał w świątyni. Nie chciał jej opuszczać, nawet za cenę zaniepokojenia ze strony
Maryi i Józefa. Po odnalezieniu Go przez Rodziców odpowiada, mówiąc o powodach swojego
postępowania: że spełnia misję, do której został powołany.
Kościół w Polsce stracił podczas II wojny światowej ponad trzy tysiące duchownych. Dlatego troska o powołania kapłańskie i o seminaria duchowne była jednym z głównych zadań prymasa Stefana Wyszyńskiego. W czasie święceń kapłańskich w Warszawie powiedział do zgromadzonych kandydatów do stanu prezbiteratu: Całą swoją kapłańską wielkość oddać macie na pokorną służbę
dzieciom Bożym. Wszystkich zdobędziecie dla Boga tylko przez to Kim On jest, a On jest Miłością. Przez miłość
zdobędziecie ludzi dla Boga. Przez miłość zespolicie ich między sobą. Miłujcie i służcie wszystkim (kard. Stefan
Wyszyński, Homilia podczas święceń kapłańskich, Warszawa, 26 V 1960).
Wielką miłość do Kościoła i radość z kapłaństwa potwierdza wyznanie utrwalone w sytuacji
internowania i szykan, poczynione przez Sługę Bożego w Rywałdzie w Zapiskach więziennych: Gdybym
miał dziś wybrać drogi życia mego na nowo, wybrałbym z najwspanialszych bram tę, która doprowadzi do kapłaństwa, choćbym w głębi tej drogi widział dla siebie przygotowaną dla siebie gilotynę. Gdybym miał do wyboru: posiąść
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na własność Bibliotekę Muzeum Brytyjskiego czy też jeden mszalik, wybrałbym mszalik. Gdybym miał nadzieję
odzyskania wolności za cenę najdrobniejszego upokorzenia Kościoła, wybrałbym dozgonną niewolę (kard. Stefan
Wyszyński, Zapiski więzienne, Rywałd, 27 VIII 1955).
ZAKOŃCZENIE
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Matko Kapłanów, prosimy Cię o dobre i święte powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne, by nie zabrakło robotników na żniwie Pana (Łk 10, 2). Niech nigdy nie
braknie nam tych, którzy mają być przewodnikami na drodze, wymagającej ustawicznego umacniania i pogłębiania wiary. Niech kapłańskie życie kard. Stefana Wyszyńskiego, które rozwijało się
między wrażliwością na ludzi prostych i wrażliwość na cierpienie, będzie pomocą dla wszystkich
tych, którzy pragną oddać swoje życie Kościołowi w służbie kapłańskiej i zakonnej.
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TYDZIEŃ SIÓDMY: 22-28 sierpnia 2021 r.
Temat: Maryja Królowa Polski

NIEDZIELA 22 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Nie istnieje „niemożliwe”, gdy prowadzi i wspiera Maryja,
która pierwsza uwierzyła w to, co „niemożliwe”.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

PONIEDZIAŁEK 23 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Wszystkie nadzieje to Matka Najświętsza, i jeżeli jakiś program, to Ona.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

45

WTOREK 24 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Trzeba i dziś wszystko oddać Maryi. Jedyny ratunek w niej!
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

ŚRODA 25 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

My w Polsce wszystko postawiliśmy na Matkę Bożą!
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

CZWARTEK 26 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Szczególnym znakiem macierzyńskiej obecności
Bogurodzicy pośród nas jest Jasna Góra.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
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Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

PIĄTEK 27 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemię,
a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

NABOŻEŃSTWO W SOBOTĘ 28 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Tam, gdzie panuje wielka ufność ku Maryi i wiara w Jej zwycięstwo,
tam Bóg dokonuje przez Nią przedziwnych cudów swojej potęgi.
ROZWAŻANIE WPROWADZAJĄCE
W kolejnym, kończącym się tygodniu przygotowań do uroczystości beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, zwracaliśmy szczególną
uwagę na Maryję, Królową Polski.
Pobożność Maryjną kard. Wyszyński wyniósł z domu rodzinnego. Jego rodzice często pielgrzymowali – matka do Ostrej Bramy w Wilnie, a ojciec na Jasną Górę. Mszę Świętą prymicyjną
ks. Wyszyński odprawił właśnie na Jasnej Górze: Pojechałem na Jasną Górę, aby mieć Matkę, aby stanęła
przy każdej mojej Mszy Świętej, jak stanęła przy Chrystusie na Kalwarii – powiedział (A. Miciewski, Kardynał Wyszyński, prymas i mąż stanu, Paryż 1982, ss. 22-23). Tam też w 1946 roku został konsekrowany
na biskupa. Stąd w pełni zrozumiałe są słowa Prymasa: Odtąd moje życie związane jest z Jasną Górą
(Tamże, s 51).
W prymasowskiej drodze na Jasną Górę streszcza się cała duchowość Maryjna kard. Stefana
Wyszyńskiego. W dniu 14 lutego 1953 roku wypowiedział on znamienne słowa: Wszystko postawiłem
na Maryję (Jasna Góra, 14 II 1953), którymi zawierzył Maryi swoje życie osobiste, a także życiu
Kościoła i Narodu. Jego postawa wynikała nie tylko z teologicznej refleksji nad nauczaniem Kościoła, ale także z osobistego doświadczenia, które w kolejnych etapach życia rozwijało się i pogłębiało. Wiele rzeczy w moim życiu pragnąłbym uczynić inaczej, lepiej, aby uniknąć niejednego błędu i ustrzec się
niejednej słabości. Ale wydaje mi się, że cokolwiek bym powiedział o moim życiu, jakkolwiek bym zestawiał moje
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pomyłki, na tym jednym odcinku nie pomyliłem się, na drodze duchowej na Jasną Górę. Drogę tę uważam za
najlepszą cząstkę, którą Bóg pozwolił mi obrać (Jasna Góra, 5 VIII 1974). To pokorne wyznanie wypowiedziane przez Prymasa stawia przed nami wielkiego świadka, pełnego ufności, zawierzenia Maryi,
sługę tysiącletniego Kościoła w Polsce, który rozpoznał doskonale, że pobożność Maryjna jest
najbogatszą, najbujniej rozwiniętą formą wiary, w dużej mierze związanej z Jasną Górą. Myśląc o
posłuszeństwie Maryi, kard. Wyszyński odwoływał się do tego, co było i jest w narodzie polskim
najmocniej zakorzenione. Wiedział, że to coś jest przeżywane nie tylko emocjonalnie, ale przede
wszystkim głęboko w posłuszeństwie wiary. Wiedząc, że matkę się kocha, ale także się jej słucha,
Prymas Tysiąclecia mówił: Niech więc Polacy kochają i będą [Maryi] posłuszni.
Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Ojczyźnie, czyli to wszystko, co składało się na
Polonia semper fidelis, zasadzało się od wieków na codziennym doświadczeniu Bożej Opatrzności,
działającej przez Maryję. Dlatego Sługa Boży nie mógł obrać innej drogi dla Kościoła i Ojczyzny
niż to duchowe i fizyczne pielgrzymowanie do stóp Czarnej Madonny. Tam zawsze naród otrzymywał światło, tam też rodziły się zwycięstwa.
Jak istotne było i jest to polsko-Maryjne doświadczenie świadczą słowa Prymasa Stefana
Wyszyńskiego podczas wieczornicy pożegnalnej na Bachledówce w 1968 roku: Trzeba dziękować
Trójcy Świętej przez Matkę Najświętszą za wszystko, za sprawy wielkie i małe, radosne i bolesne, udane i nieudane. Bo to najlepsza metoda, najgodniejsza postawa, która przystoi dzieciom Bożym, rządzącym się prawdą,
sprawiedliwością i miłością (kard. Stefan Wyszyński, Bachledówka, 31 VII 1968).
WSTĘP
W kończącym się siódmym tygodniu nowenny przed uroczystością beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, polecamy Ojczyznę, której patronuje Maryja, Królowa Polski.
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. Już po chrzcie przyjętym przez księcia Polan Mieszka I w 966
roku wzniesiono pierwszą na ziemiach Polan świątynię pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Syn Mieszka i pierwszy koronowany król Polski Bolesław Chrobry ufundował w
Sandomierzu kościół dedykowany Najświętszej Maryi Pannie. Jego prawnuk książę Władysław
Herman twierdził, że został cudownie uleczony przez Matkę Bożą i jako wotum wdzięczności wybudował kościół w Krakowie „Na Piasku”. Książę Bolesław Wstydliwy, prawnuk Bolesława III
Krzywoustego, wprowadził zwyczaj codziennego odprawiania „rorat” w Adwencie.
Królowo Polski! – co znaczą te słowa i o co prosimy tym wezwaniem prosząc Maryję,
Matkę Bożą? Co przynosimy do niej w naszej modlitwie? Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński w Ślubach Jasnogórskich Narodu Polskiego w 1956 roku 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 (Śluby Jasnogórskie
Narodu Polskiego, Jasna Góra, 26 VIII 1956). I choć od napisania tego tekstu przez Prymasa Tysiąclecia minęło już 65 lat, warto jeszcze raz, właśnie dzisiaj, szesnaście dni przed jego beatyfikacją, w
czasie niniejszego nabożeństwa różańcowego, złożyć u stóp Matki Bożej siebie samych i wszystko,
co mamy, wysiłki nasze, drgnienia serc i porywy woli. Gdyż jako Naród mamy prawo i obowiązek
wołać do Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski: Weź w opiekę naród cały, który żyje dla twej chwały,
niech rozwija się wspaniały, Maryjo.
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TAJEMNICA I – ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!» (Łk 1, 38).
Jak podaje tradycja, Matka Najświętsza została oddana przez rodziców na wychowanie i
naukę do świątyni w trzecim roku życia. Tam miała poznawać drogi Bożego działania. Gdy nadszedł dzień Zwiastowania z radością i uwielbieniem przyjęła Bożą wiadomość, zapowiadającą przyjście na świat Boga. Jak Abraham i inni wielcy tytani wiary Starego Testamentu oddaje całą siebie
Bogu do dyspozycji. Poprzez swoje „fiat” uczy, że prawdziwa wiara wyraża się w posłuszeństwie.
W imieniny Matki Bożej Częstochowskiej 68 lat temu, dokładnie miesiąc przed aresztowaniem, Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński na murach Jasnej Góry wypowiedział następujące słowa: Stoimy na opoczystej skale kraju naszego, naród polski krzepi się tutaj, obmywa się we łzach
pokuty i radości i wraca do zwykłej pracy świadomy, że na Jasnej Górze jest Pani i Matka, która czuwa nad jego
duchem i jest Jego obroną. Balibyśmy się, czy wytrwamy, gdyby nie przedziwna pewność, że nad duchem katolickim
Polski czuwa Maryja, którą nam tu dobry Bóg postawił dla obrony narodu polskiego (kard. Stefan Wyszyński,
Jasna Góra, 26 VIII 1953).
Prymas Tysiąclecia przez całe 33 lata pasterzowania u stóp Czarnej Madonny zawierzał
wszystkie sprawy Kościoła. Wokół jasnogórskiego tronu zjednoczył cały Naród i tu zabiegał o
chwałę Maryi. Dał temu pełny wyraz w słowach: Od wieków Naród wędrował na Jasną Górę Zwycięstwa.
Patrzył w dobre oczy swej Matki i rozpoznawał w Jej dziewiczym obliczu Ducha Bożego. Od dziś rozpoczyna się
w Polsce rewizyta, nawiedzenie świątyń Polski, „ingres” Maryi w życie nasze codzienne. Przecież przyrzekliśmy
Jej, tak je odmienić przez wykonanie Ślubów Jasnogórskich, by odnowiła oblicze ziemi polskiej (List Ks. Prymasa
Polski i Księży Biskupów po powrocie od Ojca Świętego, Piusa XII, Warszawa, 19 VI 1957).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Królowo Polski, którą Bóg w swoim w odwiecznym zamyśle przygotowywał do tajemnicy Wcielenia, dziękujemy, że przychodzisz do naszych serc i domów, aby solidarnie z nami dźwigać brzemię Domu, któremu na imię Polska. Nawiedzasz nas w
kopii cudownego wizerunku jasnogórskiego, aby rozlewać wzajemny szacunek, oddanie, poświęcenie i miłość w naszej Ojczyźnie. Wybrałaś sobie Jasną Górę jako „szczególny znak” Twojej „macierzyńskiej obecności”. Prosimy Cię, naucz nas służyć Ci z pełnym oddaniem.
TAJEMNICA II – NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY
«A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?» (Łk 1, 43).
Maryja, Matka Boga-Człowieka, usłyszawszy od Archanioła, że jej krewna spodziewa się
dziecka, spieszy do niej z życzliwą pomocą. Gdy tylko do uszu Elżbiety dotarło pozdrowienie,
została napełniona Duchem Świętym i poruszyło się dzieciątko w jej łonie. Zawierzyła Maryi, która
do czasu narodzin Jana Chrzciciela, pozostała w domu Elżbiety i Zachariasza, radując się wraz z
nimi hojnością Bożych darów.
W zapiskach poczynionych w dzień Macierzyństwa Bożego NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANNIE w Rywałdzie Sługa Boży napisał: Wszystkie ważniejsze moje sprawy działy się w dzień Matki
Bożej. Gdy otrzymałem wiadomość o powołaniu mnie na stolicę Bogarodzicy Dziewicy – do Gniezna, w liście
datowanym na 16 listopada 1948 roku, a więc w dzień Matki Bożej Miłosierdzia – moje nabożeństwo do Matki
Bożej Najświętszej stało się programem pracy. Wszystkie ważniejsze odezwy, zarządzenia datowałem imieniem
Matki Najświętszej. Wspominam dziś te doniosłe daty dla swojego życia, składając w macierzyńskie dłonie Maryi
swoje sprawy, aby Opiekunka moja dalej je sama prowadziła i stanęła w obronie swojego żołnierza (kard. Stefan
Wyszyński, Zapiski więzienne, Rywałd, 11 X 1953).
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Po bezprawnym aresztowaniu w dniu 25 września 1953 roku Ksiądz Prymas zawierzył
swoje cierpienia Maryi. Po przewiezieniu do Stoczka Warmińskiego Prymas Tysiąclecia przygotował Akt osobistego oddania się Matce Najświętszej, w którym czytamy między innymi takie słowa: Maryjo
Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej i okaż swe czyste Oblicze w godzinę śmierci mojej. Amen (kard.
Stefan Wyszyński, Akt osobistego oddania się Matce Najświętszej, Stoczek Warmiński, 8 XII 1953).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Królowo Polski, dziękujemy, że jesteś pośród swego ludu,
polskiego ludu i uczysz nas czynić wszystko, cokolwiek nam powie Twój Syn (por. J 2, 5). Daj,
byśmy na sztandary wznieśli słowa Twojego Sługi kard. Stefana Wyszyńskiego, który w kaplicy
cudownego obrazu na Jasnej Górze mówił: 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
(kard. Stefan Wyszyński, Jasna Góra, 12 V 1971).
TAJEMNICA III – NARODZENIE PANA JEZUSA
Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan (Łk 2, 11).
Maryja, Matka Boga-Człowieka, porodziła swego umiłowanego Syna i złożyła Go w żłobie.
Jak mówił Sługa Boży: Ona dała życie Bożemu i swojemu Synowi, w szałasie, pod Betlejem. Narodzeniem
swoim w ubogim szałasie betlejemskim, upodobnił się Pan Jezus do ludu, którego, miał być Pasterzem (kard.
Stefan Wyszyński, Z hołdem u Królowej Podhala. Koronacja Matki Bożej Ludźmierskiej na Królową Podhala,
Ludźmierz, 15 VIII 1963).
W uroczystość Macierzyństwa Bożego Najświętszej Maryi Panny kard. Stefan Wyszyński
zanotował w Zapiskach więziennych: Z pobliskiego kościoła dochodzą śpiewy ludu, w miarę jak rozchylają się
drzwi kościelne (może chórowe) na korytarz klasztorny. Radość wstępuje do serca, że Matka Boża hołd swój odbiera
(kard. Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne, Rywałd, 11 X 1953). Z kolei w Liście datowanym na 6
stycznia 1956 roku zapisał następujące słowa: Musicie widzieć w Maryi wybraną przez Boga DziewicęMatkę, która ongiś pomagała Chrystusowi: Dziecięciu, Młodzieńcowi, Nauczycielowi i Zbawcy, a dziś pomaga –
w tylu duszach – Chrystusowi Mistycznemu. Odtwarzajcie w sobie doskonały obraz Maryi: jak pochyla się nad
żłóbkiem, jak niesie swego Synka na ramionach, jak prowadzi Go do świątyni, jak idzie z Nim po drogach
apostolskich, jak czuwa pod Jego Krzyżem. Ta wyobraźnia musi być bardzo detaliczna i bardzo własna (kard.
Stefan Wyszyński, List, 6 I 1956).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Królowo Polski, chcemy w codzienności zmieniać oblicze
naszej Ojczyzny, obdarowując ją Twoim pokojem. O to żarliwie wołał Prymas Tysiąclecia: Niech
narody zrozumieją swoją powinność: ułam chleba głodnemu, nakarm pragnącego. Niech się wzruszy Twoje macierzyńskie serce, Królowo Pokoju, i wyprosi światu innego ducha – ducha Słowa Przedwiecznego, ewangelicznej miłości, ducha pokoju, sprawiedliwości, przyjaźni Bożej, ducha żywicielstwa, karmienia, dzielenia się chlebem (Źródło: Maryjne drogi wolności Prymasa Tysiąclecia, s. 26).

TAJEMNICA IV – OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu (Łk 2, 22).
Maryja, Matka Boga-Człowieka, zgodnie z przepisem Prawa ofiarowuje swojego pierworodnego Syna w świątyni, aby Go przedstawić Bogu Ojcu. To początek ofiary, która będzie trwała
przez całe jej i Jego życie, a która dopełni się podczas śmierci na krzyżu. To prototyp ofiary składanej dziś według Nowego Przymierza na ołtarzach całego świata.
Prymas Tysiąclecia chciał uświadomić wiernym żywą obecność Matki Bożej w Kościele –
nie tylko w cudownych wizerunkach, ale w zwykłych codziennych sprawach. Mówił: Bardzo ludzki,
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człowieczy był Jezus, Słowo Przedwieczne, które ciałem się stało w Maryi Dziewicy. I bardzo ludzki był proces
„uczłowieczania” Jezusa przez Maryję. Ale jakże ludzką była Maryja, Matka Boga-Człowieka, Królowa Niebios i Pani Wszechświata! Przybiegnij na pomoc nam, walącym się w proch. Pośpiesz ludowi z pomocą! Powstań,
aby nas wspomóc! (kard. Stefan Wyszyński, Idzie nowych ludzi plemię, Poznań, 2001, s. 66).
Z kolei w czasie uroczystości koronacyjnej Królowej Podhala w Ludźmierzu powiedział:
Bóg chce być blisko swych dzieci, chce wejść we wszystkie ludzkie sprawy. Dlatego tak urządził świat, że Jego Syn,
jak każdy z nas, uzależniony był w swej ziemskiej drodze od Matki, wziętej spośród niewiast tej ziemi. Ma to
olbrzymie znaczenie, Najmilsze Dzieci, bo nas w bezpośredni sposób wiąże właśnie z Matką Boga i ludzi! (kard.
Stefan Wyszyński, Z hołdem u Królowej Podhala. Koronacja Matki Bożej Ludźmierskiej na Królową Podhala,
Ludźmierz, 15 VIII 1963).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Królowo Polski, spraw, abyśmy nigdy Cię nie zawiedli i
nie zasmucali. Obdarzyłaś nasz kraj wolnością i umacniałaś miłością Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przepraszamy Cię za podziały i rozdarcia w naszych rodzinach, wspólnotach, uczelniach,
szkołach czy miejscach pracy.
TAJEMNICA V – ZNALEZIENIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni (Łk 2, 46).
Nieznany jeszcze światu Jezus dorastał w Nazarecie pod czułą opieką Maryi i Józefa. Jak
pisze ewangelista Łukasz: Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi (Łk 2, 52).
To miłość Maryi i Józefa przyczyniły się do tego wzrostu. Rodzice Jezusa stworzyli Mu najlepsze
warunki do tego, aby mógł się bezpiecznie rozwijać i wypełniać swoją misję.
W kaplicy jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej w dniu 12 maja 1971 roku Prymas Tysiąclecia skierował do zebranych następujące słowa: Bogurodzica jest po to, aby nam nieustannie pokazywać
swego Bożego Syna. Wiem, że z tej drogi zejść nie mogę i nie chcę! Doświadczenie mnie pouczyło, że tylko na tej
drodze, przy pomocy Dziewicy Wspomożycielki i Pani Jasnogórskiej, można czegoś dokonać w Polsce. Oczywiście,
mocami Bożymi! (kard. Stefan Wyszyński, kaplica Matki Bożej Jasnogórskiej, Jasna Góra, 12 V 1971).
Tego samego dnia, przeżywając na Jasnej Górze srebrny jubileusz sakry biskupiej, wyznał:
Wydaje mi się, że najbardziej bezpośrednią mocą w moim życiu jest Maryja. Człowiek nigdy nie jest przygotowany
do zadania, które mu jest z nagła zlecone. 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, pamiętam o własnej nieudolności, a zapomniałem o tym, co Bóg zdolny jest, uczynić,
posługując się takimi narzędziami, jakie On sobie wybiera (Tamże, 12 V 1971).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Królowo Polski, prowadź Polskę – jak mawiał Sługa Boży
– przez ziemię ojczystą do Bożego nieba, aby nikt nie zginął z tych, których Kościół otrzymał (kard. Stefan
Wyszyński, Warszawa, 20 V 1981). Bądź dla nas w Polsce lekarką dusz i Matką łaski Bożej. Dźwigaj
z upadku, ratuj, obdarzaj łaską Bożą, budź najlepsze postanowienia, jednocz ze swym Synem, zaglądaj w każde oczy, przenikaj wszystkie serca, daj moc do wierności złożonym Tobie przyrzeczeniom.
ZAKOŃCZENIE
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński całym swym życiem
przylgnął do Ciebie i był Ci wierny, oddany i posłuszny. W dniu 14 lutego 1953 wypowiedział
znamienne słowa: Wszystko postawiłem na Maryję (kard. Stefan Wyszyński, Wszystko postawiłem na
Maryję, Warszawa, 1998, s. 12). Wiadomo było wówczas, co one znaczą. Postawił na Matkę Boga
nie tylko własne życie, ale los katolickiego narodu i Kościoła w Polsce. Chciał, aby cała Polska,
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wszystkie rodziny, dorośli, dzieci, młodzież dostąpili odnowy życia przez wstawiennictwo Niepokalanej, która jest najlepszą Matką dla każdego. To właśnie Maryjność prymasowska przyczyniła
się w znacznej mierze do „umaryjnienia” Narodu Polskiego, który po raz kolejny w Matce Boga
zobaczył swoją Matkę – współczującą i dobrą; który uwierzył, że jeszcze nie wszystko stracone i
jest możliwe powstanie z gruzów. Wzruszające są słowa, które wypowiedział o oddaniu w ramiona
Maryi wszystkiego, co Polskę stanowi. Wołał: Pomóżcie mi wszystko w Polsce oddać Matce Najświętszej! Oglądałem się za pomocą, szukałem, gdzie mam ubezpieczyć prześladowany Kościół i zmagający się Naród. I znalazłem
Jej dłonie. Nie bójcie się oddać Matce Najświętszej. Pomóżcie mi wszystko złożyć w Jej świętą niewolę miłości. Ona
pomoże nam uratować Kościół i Ojczyznę naszą (kard. Stefan Wyszyński, Jasna Góra, 26 VIII 1957).
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TYDZIEŃ ÓSMY: 29 sierpnia – 4 września 2021 r.
Temat: Rodzina i wychowanie młodego pokolenia

NIEDZIELA 29 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Droga Młodzieży! Jeśli umiesz patrzeć w przyszłość – a my jesteśmy narodem ambitnym,
który nie chce umierać! – musisz sobie postawić wielkie wymagania.
Musisz wychować się w duchu ofiary i do ofiar się uzdalniać.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

PONIEDZIAŁEK 30 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży
miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej.
I musi wychować w tym duchu.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
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Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

WTOREK 31 sierpnia 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Młode pokolenie Polski idzie w czasy niewątpliwie trudne.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

ŚRODA 1 września 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Rodzina zawsze była mocą Narodu, bo jest ona kolebką, Betlejem dla Narodu.
Naród będzie jutro taki, jaką dzisiaj jest rodzina.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

CZWARTEK 2 września 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Rodzina jest największą siłą Narodu
i największą gwarantką bytu narodowego.
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Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

PIĄTEK 3 września 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Nasza Ojczyzna, która przechodziła tak ciężkie doświadczenia,
uratowana została dzięki temu, że życie Narodu chroniło się w rodzinach.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

NABOŻEŃSTWO W SOBOTĘ 4 września 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

My nie śmiemy i nie pozwolimy, aby ktokolwiek uważał Naród polski za naród
bez własnej mowy ojczystej, bez własnej twórczości,
bez dziejów i bez kultury, na którą nas, jak widać – stać!
ROZWAŻANIE WPROWADZAJĄCE
Kard. Stefan Wyszyński w sposób wyjątkowy troszczył się o autentyczny, chrześcijański
kształt polskiej rodziny. Wypływało to z jego pasterskiej odpowiedzialności i głębokiego patriotyzmu, który podpowiadał mu, że bez zdrowej rodziny nie ma przyszłości narodu. Niewątpliwie
solidne podstawy do pracy na rzecz rodzin dało Prymasowi wychowanie, które otrzymał we własnej rodzinie. Człowiek uczy się szanować rodzinę i doceniać jej wartość już w domu rodzinnym.
W wieku dziewięciu lat mały Stefan stracił matkę, która zmarła, mając zaledwie trzydzieści trzy lata.
Prymas Tysiąclecia tęsknił za nią przez całe życie. Wiele razy można było usłyszeć nie skargę, lecz
pełne bólu stwierdzenie: Nie wiecie, co to znaczy całe życie tęsknić za matką. Jednak i z tego cierpienia
wyszedł umocniony. Miłość, którą miał do swojej matki, przeniósł na Matkę Najświętszą. Powtarzał: Chciałem mieć Matkę, która nie umiera. Z drugiej strony to właśnie rodzice nauczyli go miłości
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do Maryi. W czasie trudnych chwil aresztowania, ataków na Kościół znowu zwracał się do Matki
Bożej, poddając Jej w opiekę siebie i cały naród. Szukał jej pomocy w zmaganiu o wolność Kościoła
i Narodu. Początki więc umiłowania rodziny, jak też zawierzenia Maryi, u kard. Stefana Wyszyńskiego sięgają domu rodzinnego (por. J. Pach, Maryjne dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia, [w:] Duszpasterz
Polski zagranicą, 35(1984) nr 2, s. 186-218).
Nauczanie Prymasa Tysiąclecia bardzo mocno podkreśla społeczne cele i zadania rodziny
w konkrecie polskiej powojennej rzeczywistości (por. R. Iwan, Prawa, obowiązki i zagrożenia rodziny
w nauczaniu Kard. S. Wyszyńskiego, [w:] Chrześcijanin w Świecie 121 (1983), s. 13-26). Ten aspekt –
kluczowy w myśli kard. Stefana Wyszyńskiego – ukazuje rodzinę jako naturalną i trwałą społeczność, bezwzględnie konieczną dla istnienia i rozwoju człowieka, narodu i państwa. Rodzina jest
zatem, jak często przypominał Prymas Tysiąclecia, źródłem, z którego bierzemy życie, pierwszą szkołą
uczącą nas myśleć – pierwszą świątynią, w której uczymy się modlić (kard. Stefan Wyszyński, Rodzina – naród
– społeczeństwo, Warszawa, 10.01.1976, [w:] S. Wyszyński, Kazania Świętokrzyskie, Rzym, 1976, s. 25).
Gdy chodzi o znaczenie rodziny dla narodu, Sługa Boży stanowczo twierdził: Rodzina chrześcijańska
jest pierwszą społecznością w życiu narodu, najbardziej podstawową (kard. Stefan Wyszyński, Rodzina Bogiem
silna, Warka, 7 V 1961). Pomóc rodzinie, to znaczy uznać jej doniosłe znaczenie dla narodu
i dla państwa. Wszak rodzina daje społeczeństwu, narodowi i państwu dar Boży – człowieka. Dzięki temu rodzina
jest poniekąd matką społeczeństwa, gdyż naród powstaje z rodzin. Rodziny piastują w swoich dłoniach losy narodów
(kard. Stefan Wyszyński, W sprawie wizytacji pasterskiej, Warszawa, 1950).
WSTĘP
W kończącym się ósmym tygodniu nowenny przed uroczystością beatyfikacji Czcigodnego
Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego w tajemnicach radosnych polecamy Bogu Rodziny
i wychowanie młodego pokolenia.
Obserwując świat, a w nim naszą umiłowaną Ojczyznę nie możemy nie odczuwać niepokoju o przyszły los rodziny i młodego pokolenia. Napięcia, konflikty, atmosfera niepewności
i braku sprawiedliwości, zagrożenie pokoju to w prostej linii konsekwencja braku obecności Boga
w życiu i sercu człowieka, a tym samym w rodzinie. Największą krzywdą dla ludzi – mówił Sługa
Boży – jest świat bez Boga, narody bez Ewangelii, krzyża i ołtarzy (kard. Stefan Wyszyński, Orędzie na Boże
Narodzenie 1980). Losy świata rozstrzygają się pod dachem rodzinnego domu, z domów rodzinnych
wychodzą święci i grzesznicy. Jeżeli w rodzinie panuje rozdarcie, niezgoda, rozszerza się i zaraża otoczenie.
Większą szkodę wyrządza ludzkości zatruta atmosfera życia rodzinnego niż skażenie środowiska biologicznego –
tak mówił Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński w 1977 roku (kard. Stefan Wyszyński, List
pasterski do rodziców katolickich na uroczystość Świętej Rodziny, grudzień 1977).
Zdaniem Prymasa Tysiąclecia drogą Kościoła w Polsce jest człowiek formowany przez
dwie najważniejsze i naturalne dla niego wspólnoty: rodzinę i Naród. Rodzina i Naród – pisał Prymas
Wyszyński – to nie są instytucje, to są organizmy żywe, mające swoją własną dynamikę i przejawy biologicznego
bytowania. Poza nimi wszystkie inne formy bytowania, takie jak państwo, rząd, partia – mają wymiar instytucji.
Naród i rodzina muszą istnieć, a tamte instytucje mogą istnieć lub nie (kard. Stefan Wyszyński, Kazanie na
uroczystość Świętej Rodziny, Warszawa, 13 I 1957). Rodzina była dla Prymasa największą siłą narodu,
a jednocześnie gwarancją jego przetrwania. Sługa Boży mawiał: Bez mocnej, czystej, zwartej, zespolonej
rodziny, nie ma narodu. Dlatego, tworząc naród, trzeba pracować nad umocnieniem i zjednoczeniem każdej rodziny.
Naród jest rodziną rodzin. I tylko na tym fundamencie może się spokojnie rozwijać życie osobiste, rodzinne, religijne,
społeczne, zawodowe, narodowe i państwowe (Tenże, Warszawa, 13 I 1957). Naród jest rodziną rodzin. I
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tylko na tym fundamencie może się spokojnie rozwijać życie osobiste, rodzinne, religijne, społeczne, zawodowe, narodowe i państwowe. W 1980 roku Sługa Boży mówił: Pamiętajmy, że dla narodu rozwijającego się normalnie największą radością i łaską jest rodzina. Jeżeli istnieje prymat rodziny w społeczeństwie, jeżeli w rodzinie jest prymat życia, w takim razie ekonomia narodowa, czyli gospodarka narodowa musi
poniekąd być rodzinna. To znaczy całe nasze życie gospodarcze, cały nasz trud, codzienny wysiłek czy to na roli,
czy
w
kopalniach,
fabrykach,
w
warsztatach,
czy
w
urzędach,
w
szkołach
i uczelniach akademickich, całe życie społeczne musi być ukierunkowane ku rodzinie (kard. Stefan Wyszyński,
Wambierzyce, 17 VIII 1980).
W obronie polskiej rodziny kard. Stefan Wyszyński podejmował głębokie starania. Wzywał
do mobilizowania duchowej siły narodu, do obrony życia nienarodzonych, do wierności ślubom
małżeńskim, do podniesienia moralności współżycia małżeńskiego, do cnoty męstwa i wstrzemięźliwości, do czujności nad wychowaniem moralnym i religijnym dzieci i młodzieży i nade wszystko
do podejmowała wszelkich starań, by rodzina była Bogiem silna. Nadszedł czas, by zawołać za
prymasem Tysiąclecia: Rodzice pamiętajcie! Przyszła w Polsce wasza godzina! (kard. Stefan Wyszyński,
Kazanie do małżonków katolickich, 15 VIII 1959).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Królowo Rodzin, weszłaś w historię Boga i Człowieka
szczególną drogą, którą Chrystus do nas przyszedł i nadal przychodzi: wychowywałaś Syna Bożego
w nazaretańskim domu. Jak każda dobra matka, dbająca o ciepłą atmosferę domu i całej rodziny
wiesz, czego potrzebujemy, zanim jeszcze zdamy sobie z tego sprawę. Dlatego – jak mawiał Twój
Sługa – twierdzą nam będzie każdy próg, tak nam dopomóż Bóg (kard. Stefan Wyszyński, Wambierzyce,
17 VIII 1980).
TAJEMNICA I – ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja Służebnica Pańska» (Łk 1, 38).
Obecny w Rodzinie z Nazaretu Jezus Chrystus przemieniał ją, uszlachetniał i uświęcał.
Najświętszy Bóg – dzięki „fiat” Maryi – stał się źródłem świętości rodziny ludzkiej, posłusznej
Bożemu Prawu. Dlatego Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński mógł powiedzieć w Słupsku w 1977
roku: Jeśli w rodzinie utrzymany jest ład moralny, jeżeli rodzice zdają sobie sprawę, że najważniejszą ich sprawą
jest wierność przykazaniom Bożym i zachowanie moralności chrześcijańskiej, wtedy można mieć pewność, że taka
rodzina wychowa młode pokolenie zdolne do przezwyciężania siebie i wszystkich przeciwności (kard. Stefan Wyszyński, Słupsk, 26 VI 1977). Mając to na względzie Prymas Tysiąclecia wskazywał, że człowiek jest
osobą, istotą niepowtarzalną, która ma wiele praw i obowiązków, ale nade wszystko prawo i obowiązek miłości,
człowiek musi być kochany i musi kochać, jeżeli chce się udoskonalić i spełnić swoje powołanie (kard. Stefan
Wyszyński, Słowo duszpasterskie na Uroczystość Świętej Rodziny, [w:] Tenże, LPP, s. 533).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, przez Twoje orędownictwo prosimy o to, aby Twój Syn
Jezus Chrystus usuwał z naszych rodzin wszelki grzech i pomagał nam odkrywać głębię i piękno
życia rodzinnego, a tym samym każdej osoby ludzkiej.
TAJEMNICA II – NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem powróciła do domu (Łk 1, 56).
Maryjo, co dopiero wyniesiona do godności macierzyństwa, spieszy do swej krewnej Elżbiety, aby służyć jej i pomagać w obowiązkach, które przed nią stają. Współczesnym rodzinom
także nie brakuje wyzwań i trosk. Każdego dnia stają przed nami nowe zadania. Aby im sprostać,
chrześcijańskie rodziny zapraszają do swojego codziennego życia Jezusa Chrystusa. On przynosi
pokój serca i siły, gdy obowiązków nagromadzi się zbyt wiele. Dzięki zawierzeniu słowu Boga
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i wierze spoglądają na doczesność z perspektywy wieczności, do której zdążają, i postrzegają swoje
życie jako służbę.
Prymas Tysiąclecia w kazaniu Jakiej Polski chcecie? mówił do młodzieży akademickiej następujące słowa: Jeżeli inni wam służą i wy macie obowiązek służyć, pomagać, ratować! Macie ratować siebie i innych
– dla Chrystusa i naszej Ojczyzny. Gdy będziecie to czynić całą waszą młodzieńczą, gorliwą duszą, można będzie
o was powiedzieć: idzie nowych ludzi plemię, jakich jeszcze nie widziano – ludzi legitymujących się wiarą, znaczących
się miłością (kard. Stefan Wyszyński, Warszawa, 22 III 1972).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, przez Twoje orędownictwo prosimy o to, aby Twój Syn
Jezus Chrystus zaszczepiał w polskich rodzinach ducha służby i wzajemnego szacunku, zgody
i życzliwości, pokoju i przebaczenia. Niech ci wszyscy, którzy będą gościć w ich domach poczują,
że ty jesteś wśród nich.
TAJEMNICA III – NARODZENIE PANA JEZUSA
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich
miejsca w gospodzie (Łk 2, 7).
To było bardzo trudne i wymagające: urodzić Jezusa w obcym środowisku i prymitywnych
warunkach. Maryja z pewnością zadawała Bogu wiele pytań: dlaczego tak się dzieje, komu zaufać,
etc. Dzisiaj wiele polskich rodzin stawia identyczne pytania. Gros z nich nie znajduje łatwej i natychmiastowej odpowiedzi. Jaką decyzję podjąć? Jak zachować się w danej sytuacji?
A życie jest wymagające i codziennie trzeba stawać wobec konkretnych wyborów, od których bardzo dużo zależy i które często związane są z odpowiedzialnością za rozwój i wychowanie dzieci.
Jako społeczeństwu nie wolno nam pozostawić rodziców samym sobie. Nie można wskazywać im
złej drogi.
Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński skierował do zebranych w 1969 roku w Bazylice Świętojańskiej w Warszawie następujące słowa: Życie wiąże się najbardziej z macierzyństwem. Gdy
apoteozujemy macierzyństwo – odsłaniany przez to życie jako najwspanialszą filozofię rodziny ludzkiej (kard
Stefan Wyszyński, W hołdzie matkom narodu, Warszawa, Bazylika Świętojańska, 8 IX 1969, [w:] tegoż,
W sercu stolicy, Rzym, 1972, s. 128). Z kolei wcześniej w 1958 roku na Jasnej Górze padły słowa: Boć
macierzyństwo to jest serce. Matka to serce (kard. Stefan Wyszyński, Droga Krzyżowa pracowników pióra,
Jasna Góra, 4 V 1958, [w:] KPA, t. 4, s. 180). W Bydgoszczy w 1960 roku Prymas Tysiąclecia
kontynuował: W każdym domu do kołyski nowonarodzonego dziecięcia, przychodzi naprzód matka, a ojciec,
choćby najlepszy, stoi z daleka i delikatnie podchodzi, by – nie przestraszyć. I do koleby ludzkości musiała naprzód
przyjść Matka, by z wrodzoną delikatnością, łagodnością i dobrocią, oswoić niemowlę ludzkości, które zaczyna
dopiero żyć (kard. Stefan Wyszyński, Dziękczynienie Bogu za Matkę Bożą, Bydgoszcz, 11 IX 1960, [w:]
KPA, t. 7, s. 94).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, przez Twoje orędownictwo prosimy o to, aby Twój Syn
Jezus Chrystus, zaproszony przez polskie rodziny do swojego życia, wskazywał im najlepszy system
wychowawczy – On, który jest Drogą wiary i który może, jak na Apostołów w Wieczerniku, tchnąć
w nich swojego Ducha, aby stali się wiarygodnymi świadkami tych wartości, które będą najlepszą
lekcją wychowania dla ich i twoich dzieci.
TAJEMNICA IV – OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
A Twoją duszę miecz przeniknie (Łk 2, 35).
Podczas ofiarowania Bogu w świątyni Jezusa Serce Maryi zraniły słowa starca Symeona.
Z pewnością było to trudne doświadczenie. Jednak przyjęte z pokorą i ufnością. Podobnie i w
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otaczającej nas obecnie rzeczywistości: być matką i żoną to niełatwe zadanie. Ile potrzeba cierpliwości, ile poświęcenia? Matka to osoba, która wnosi w życie rodzinne pokój i ciepło, radość i miłość, przebaczenie i wyrozumiałość. Gdzie czerpać siłę do spełnienia tak doniosłej roli? Jest ktoś,
kto wie najlepiej, jak być matką. Tą osobą jest Maryja. To ona przecież jest Matką całej ludzkości.
Gdzie uczyć się postawy macierzyństwa, jak nie u Matki Boga i ludzi?
Matka, jak uczy Czcigodny Sługa Boży, swą chrześcijańską duszą oddziałuje na duszę dziecięcia,
które nosi pod swym sercem. Jest piastunką dwojga dusz – własnej i swojego dziecięcia. Ten pierwszy kontakt ma
olbrzymie znaczenie (kard. Stefan Wyszyński, Na drogę do winnicy Pańskiej, Gniezno, 20 V 1961, [w:]
KPA, t. 8, s. 257).
W czasie uroczystości koronacyjnej Matki Bożej Ludźmierskiej, Gaździny Podhala, kard.
Stefan Wyszyński skierował do zgromadzonych matek następujące słowa: Wy, drogie matki, które
dajecie życie dzieciom Bożym, ale i my wszyscy, narodzeni z niewiast, którzy pierwszy pokarm przyjmowaliśmy z
piersi matczynych i doznaliśmy opieki macierzyńskich ramion naszych matek, mamy głębokie zrozumienie przedziwnego związku osobistego z Matką Boga i ludzi. Drogie Matki, podobnie jak my, wasi synowie, z ufnością
patrzycie ku Świętej Bożej Rodzicielce, Świętej Bożej Karmicielce. Szukajcie u niej opieki dla swych dzieci, a my
wypowiadamy uczucia wdzięczności za to, że mieliśmy na ziemi matkę, że od jej Syna otrzymaliśmy Matkę Niebieską. Drogie Matki, patrząc na Matkę Boga, widzicie, jak pielęgnuje Boże Dziecię. Od niej uczcie się miłości
ku waszym dzieciom. Jesteśmy wdzięczni Maryi, że nauczyła nasze matki miłości do nas. Miłość, której doznaliśmy
od nich, jest wypielęgnowana w macierzyńskich sercach przez Matkę Boga-Człowieka (kard. Stefan Wyszyński,
Z hołdem u Królowej Podhala. Koronacja Matki Bożej Ludźmierskiej na Królową Podhala, Ludźmierz, 15
VIII 1963).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, przez Twoje orędownictwo prosimy o to, aby Twój Syn
Jezus Chrystus, który – jak mówił w Ludźmierzu Sługa Boży – na Kalwarii uzupełnił tęsknotę rodzaju
ludzkiego, gdy ukazując Janowi Maryję, powiedział: «Oto Matka Twoja!» (kard. Stefan Wyszyński, Z hołdem
u Królowej Podhala. Koronacja Matki Bożej Ludźmierskiej na Królową Podhala, Ludźmierz, 15 VIII 1963),
przyniósł nam ciebie do naszych rodzin – by zagościła w nich delikatność, subtelność i czułość
matczyna.
TAJEMNICA V – ZNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Jezus siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania (Łk 2, 46).
Dwunastoletni Jezus ukazuje się w swej Boskiej mądrości i jako Ten, kto „naucza”. Maryja
chowa wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu (por. Łk 2, 50). Mądrość. To słowo niezbyt
dziś modne. Niewielu chce ją zdobywać i zgłębiać. Tymczasem właśnie zdobywając i zgłębiając
mądrość, dajemy świadectwo w świecie. Tej mądrości tak bardzo potrzeba w życiu rodzinnym.
Tylko wtedy, gdy dzieci i rodzice mądrze siebie wspierają i pomagają, można mówić o zdrowej
rodzinie.
Czcigodny Sługa Boży z wielką mądrością odnosił się do młodzieży. Pragnął, aby była ona
bliska Boga, wiary, Chrystusa i Maryi, bliska historii, kultury i teraźniejszości Polski. Mówił do
młodych: Aby zrozumieć sens własnego życia trzeba się wspiąć wysoko, aż do myśli Bożej. Trzeba oderwać się od
siebie, od wąskiej otoki własnego, egocentrycznego bytowania, aby zrozumieć wielkość swego bytu, istnienia i wartość
jednego, jedynego, niepowtarzalnego życia (kard. Stefan Wyszyński, Warszawa, 28 XII 1975).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, przez Twoje orędownictwo prosimy o to, aby Twój Syn
Jezus Chrystus udzielał polskim rodzinom wszelkich darów potrzebnych do tego, by – przemierzając przez różnorodne doświadczenia – zwracali się z wiarą, nadzieją i miłością ku przyszłości.
Tylko taka rodzina, w której panuje duch mądrości, jest silna i przetrwa wichry, burze i sztormy.
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ZAKOŃCZENIE
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, w osobie Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego odnajdujemy heroiczną, a zarazem nieprzejednaną w dziejach narodu walkę o sam rdzeń jego trwania,
o rodzinę polską. W swoim profetycznym stylu pouczał: Rodziny pamiętajcie! Przyszła wasza godzina!
Jesteśmy w tak trudnym położeniu, że często nie wiemy, jakich sił szukać, na jakiej skale się oprzeć. Jesteśmy wśród
lotnych piasków, zmieniających się sytuacji i koniunktur i nie znajdziemy dla kultury chrześcijańskiej innego oparcia, jak tylko zdrową rodzinę (kard. Stefan Wyszyński, Rodzice, nadeszła wasza godzina, [w:] Tenże, Wielka
Nowenna Tysiąclecia, Paryż, 1962, s. 227).
Należy dostrzec również przenikliwą dalekowzroczność Prymasa Tysiąclecia w trosce o rodzinę polską. Troszczył się on o to, aby rodzina polska odpowiadała planom Bożym i zachowywała
swój religijny, chrześcijański charakter. Wiedział, że od tego zależy nie tylko przyszłość Kościoła i
narodu, lecz także zbawienie każdego pojedynczego człowieka. Dzięki jego trosce w trudnych warunkach duszpasterzowania rodzina stawała się ostoją wiary i moralności chrześcijańskiej, ale także
tradycji i kultury narodowej. Mówił: Bez mocnej, czystej, zwartej, zespolonej rodziny nie masz Narodu! Jeśli
kto chce pracować nad umocnieniem i zjednoczeniem Narodu, musi pracować przede wszystkim nad umocnieniem i
zjednoczeniem każdej rodziny (kard. Stefan Wyszyński, Na uroczystość Św. Rodziny, Warszawa, 13 I 1957).
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TYDZIEŃ DZIEWIĄTY: 5-11 września 2021 r.
Temat: Ochrona życia

NIEDZIELA 5 września 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Jeżeli najbardziej niewinne i bezbronne dziecko
nie może czuć się bezpiecznie w jakimś społeczeństwie,
wówczas już nikt bezpiecznie czuć się w nim nie może!
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

PONIEDZIAŁEK 6 września 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Życie człowieka jest święte od pierwszej chwili jego poczęcia.
Nigdy i nikomu nie wolno się na nie porywać.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.
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WTOREK 7 września 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie umieją ratować wartości życia.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

ŚRODA 8 września 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Wartość życia ludzkiego jest suwerenną domeną Boga,
bo Bóg unosi się nad życiem ludzkim i przeznaczeniem.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

CZWARTEK 9 września 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Wartość życia ludzkiego jest niezależna od stopnia rozwoju tego życia.
Nawet przed narodzeniem istotowo wartość człowieka jest równie wielka jak po urodzeniu.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
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Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

PIĄTEK 10 września 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Tam, gdzie Bóg powiedział: „Żyj!”,
tam człowiek nie ma prawa powiedzieć: „Umieraj!”.
Módlmy się.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

NABOŻEŃSTWO W SOBOTĘ 11 września 2021 r.
Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Tylko dziecko może być radością życia domowego i więzi dwojga serc,
właściwego celu ich bytowania, pracy, poświęceń i wyrzeczeń osobistych.
ROZWAŻANIE WPROWADZAJĄCE
Bezkompromisowość Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego w obronie najwyższych wartości ściągała na niego ataki i nienawiść tych, którzy chcieli wyrwać Boga z serc Polaków,
zniewolić umysły i złamać sumienia. Wyszydzano, kpiono i atakowano go z wielu stron. Zarzucano
mu zacietrzewienie, zacofanie, konserwatyzm. Ośmieszano jego Maryjną pobożność, nazywając ją
pogardliwie „ludową”. Zarzucano mu tzw. „mieszanie się w politykę” i wzniecanie konfliktów.
Jednak głośno wypowiadane przez niego słowa prawdy, szczególnie prawdy o człowieku, jego prawie do życia, wolności i godności, powoli przebijały się do świadomości społecznej i budziły sumienia ludzkie.
Święty Jan Paweł II powiedział o Prymasie Tysiąclecia: Wgłębił się ten opatrznościowy Pasterz
współczesnych pokoleń w naszej Ojczyźnie głęboko w myśl Kościoła, wsłuchał w bicie jego serca, w jego posłannictwo
i sam stał się posłannictwem. Przeprowadził Kościół w Polsce z pierwszego do drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa.
Tak jak przeprowadzał go szczęśliwie i wielokrotnie poprzez wiele momentów trudnych i poniekąd decydujących
dla życia polskiego Kościoła i Narodu. A moc swą i światło czerpał z głębokiego, dziecięcego wprost nabożeństwa
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i z miłości ku Tej, która w Częstochowie z „dawna Polski jest Królową”. Był on siłą Narodu, a jego siłą był
Naród, na który patrzę z miłością i szacunkiem. Powiedział on, że św. Wojciech i św. Stanisław stworzyli dla
Kościoła w Polsce szczególny styl, i że z tym stylem mu do twarzy. Jest to styl wierności. Wierność Chrystusowi, Jego
Matce, Kościołowi, Stolicy Apostolskiej. Jest to także styl wierności własnemu Narodowi, braciom i siostrom. Styl
wierności najwyższym wartościom za najwyższą cenę (św. Jan Paweł II, Watykan, 5 II 1983).
Kard. Stefan Wyszyński był tego wszystkiego świadom. Widział nade wszystko zagrożenia,
jakie czyhają na małżeńską i rodzinną wspólnotę. Nie mógł pozostać tego biernym obserwatorem.
Zagrożenia te dotyczyły głównie istotnych funkcji pełnionych przez rodzinę polską, które ona
spełniała i powinna była spełniać, jeżeli naród miał zapewnić sobie bezpieczną przyszłość (por. F.
Adamski, Małżeństwo i rodzina w Polsce powojennej. Główne tendencje przeobrażeń, [w:] J. Krucina (red.),
Jakość życia. Człowiek w cywilizacji technicznej, Wrocław, 1977, s. 89). Wspomniane zagrożenia przyjmują w nauczaniu Prymasa Polski bądź charakter zewnętrznego zorganizowanego działania, wymierzonego w jej istotne funkcje, bądź też wynikają ze zmian, które zaszły w dziedzinie mentalności
i postaw członków rodziny polskiej. Prymas Polski dostrzegał trudności i niebezpieczeństwa, na
jakie napotykało życie rodzinne w ówczesnej sytuacji społecznej i dlatego wytrwale walczył o prawa
rodziny oraz o warunki jej zdrowego rozwoju.
WSTĘP
W kończącym się dziewiątym tygodniu nowenny przed uroczystością beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego w tajemnicach radosnych polecamy Bogu sprawę
obrony życia nienarodzonych.
Mówiąc o życiu, Sługa Boży usilnie namawiał najpierw rodziców katolickich do rozważania
wielkości ich posłannictwa. Mówił: Największa godność waszego powołania, wasz udział w posłannictwie
samego Boga, wyraża się w tym, że jak Bóg jest Ojcem wszelkiego życia, tak i was powołał do tego, abyście przekazywali życie dzieciom Bożym… Bóg jest najwyższym współpracownikiem rodziców, a rodzice są współpracownikami Boga samego. Ukazanie rodziców jako współpracowników Boga jest w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia o tyle ważne, że ukazuje, iż jest On Ojcem, czyli tym, który daje życie i nie opuszcza tego
życia, lecz odtąd pielęgnuje je i wspomaga.
Tak też zdaniem Sługi Bożego mają czynić rodzice. Dar rodzicielstwa zobowiązuje ich do
zrodzenia, wychowania i religijnego kształtowania sumień swych dzieci. W swoim nauczaniu, kard.
Stefan Wyszyński dawał rodzicom przykład Matki Boga. Prosił, aby rodzice starali się ją naśladować, gdyż wtedy wszystko będzie na swoim miejscu; nawoływał, aby o swym potomstwie myśleli
w kategorii błogosławionego owocu żywota swojego, tak jak Maryja, która umiłowała Błogosławiony Owoc
Żywota (kard. Stefan Wyszyński, Rodzice, nadeszła Wasza godzina, Jasna Góra, 15 VIII 1961, [w:] KPA,
t. 9, s. 30).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Strażniczko budzącego się życia, chcemy wytrwać wierności
przyrzeczeniom, jakie składaliśmy w Ślubach Jasnogórskich Narodu Polskiego: Przyrzekamy Ci z oczyma
utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w
obronie każdego dziecka i każdej kołyski. Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić
godności kobiety (kard. Stefan Wyszyński, Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego, Jasna Góra, 26 VIII 1956).
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TAJEMNICA I – ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię» (Łk 1, 35).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Strażniczko budzącego się życia, zaskoczona usłyszałaś, że
dla Boga nie ma nic niemożliwego. Znakiem takiej rzeczywistości i Bożego działania stała się Elżbieta, Twoja podeszła w latach krewna, w której poczęło się życie.
Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński przemawiając do rodziców katolickich w
Warce w 1961 roku, podkreślał, że dziecko jest dziełem samego Boga. Mówił: Nie mówcie, Dzieci
Boże, że jesteście tylko synem czy córką Anny i Józefa, Zofii i Wacława, Barbary i Jana, i tak dalej. Pierwej
anieżeli wasze istnienie związane było z rodzicami, związane było z miłującą wolą Stwórcy. Wy jesteście z wielkiej
miłości Boga, który postanowił powołać Was z niebytu do życia, w określonym czasie. Każdy z nas ma początek
w odwiecznej myśli Bożej. A ponieważ Bóg nie ma kresu, i Jego dzieci nie mogą mieć kresu (kard. Stefan Wyszyński, Do rodziców katolickich, Warka, 7 V 1961).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Strażniczko budzącego się życia, daj, byśmy umieli kochać i
ochraniać każdą rodzinę: ojca, matkę i ich poczęte dziecko.
TAJEMNICA II – NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie (Łk 1, 41).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Strażniczko budzącego się życia, Twój Syn, znajdujący się
pod Twoim sercem, wraz z Tobą wędruje do Ain Karem, do domu Elżbiety i Zachariasza. Jako
poczęty w Twoim łonie bierze aktywny udział w spotkaniu. Podobnie i sześciomiesięczny Jan
Chrzciciel, który porusza się z radości, co bardzo dobrze rozumie jego matka Elżbieta. Jakże wielka
radość Świętych Matek!
W trzecim roku Wielkiej Nowenny (1959/1960), poświęconym życiu nienarodzonych, Prymas Tysiąclecia głośno wołał w Uroczystość Bożego Narodzenia: Kościół podnosi potężny głos w obronie
życia Polaków. I tego głosu nie obniży! Będzie wołał coraz głośniej, coraz potężniej, coraz nieustępliwej! Otrzeźwiejcie! Obudźcie się! Ratujcie życie! (kard. Stefan Wyszyński, Warszawa, 25 XII 1959). A trzy lata wcześniej na Jasnej Górze mówił: Wartość życia ludzkiego jest suwerenną domeną Boga, bo Bóg unosi się nad
życiem ludzkim i jego przeznaczeniem. Ponieważ człowiek nie bierze prawa do życia ani od rodziców, ani od
społeczeństwa. A więc ani rodzina, ani społeczeństwo nie mają prawa przekreślać życia czy pozwalać komukolwiek
na przekreślanie go, bo prawo do życia jest wyższego rzędu (kard. Stefan Wyszyński, Jasna Góra, 2 XII
1956).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Strażniczko budzącego się życia, prosimy, by polskie rodziny
były czyste, pełne radości i otwarte na dar życia.
TAJEMNICA III – NARODZENIE PANA JEZUSA
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania (Łk 2, 6).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Strażniczko budzącego się życia, wraz z Tobą, z Józefem,
Aniołami, Pasterzami i Mędrcami ze Wschodu, klękamy przed Boskim Oblubieńcem, Jezusem
Chrystusem, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. Matko nasza i Pani,
chcemy razem z Tobą adorować Boga, Dawcę Życia.
Gdy 27 kwietnia 1956 roku uchwalono w Sejmie ustawę o przerywaniu ciąży. To wydarzenie było jednym z najbardziej bolesnych doświadczeń życia Prymasa: w jego Ojczyźnie dzieci nienarodzone pozbawiono wszelkich praw... W cztery miesiące po uchwaleniu ustawy, w święto Matki
Bożej Częstochowskiej, na Jasnej Górze zgromadziło się ponad milion wiernych oraz 1500 kapłanów i odczytano tekst Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego, w których zostały powzięte konkretne
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zobowiązanie: Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek
betlejemski, że odtąd staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i
każdej kołyski równie mężnie, jak nasi ojcowie walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi
jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę
Ojca wszelakiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu (kard. Stefan Wyszyński, Śluby Jasnogórskie Narodu
Polskiego, Jasna Góra, 26 VIII 1956).
Mając na uwadze to bolesne legislacyjne doświadczenie, dnia 15 marca 1964 roku Sługa
Boży mówił z kolei do lekarzy warszawskich: Nie istnieje żadna racja, dla której wolno byłoby zabić bezbronnego i niewinnego człowieka: ani racja ekonomiczna, ani „państwowa racja stanu” – żadna! (kard. Stefan
Wyszyński, Przemówienie do lekarzy warszawskich, Warszawa, 15 III 1964).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Strażniczko budzącego się życia, spraw, by każde rodzące się
dziecko było przyjmowane z radością i miało pełne – także prawne – możliwości prawidłowego
rozwoju.
TAJEMNICA IV – OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu (Łk 2, 22).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Strażniczko budzącego się życia, wraz z Józefem chcesz wypełnić przepisy Prawa Mojżeszowego, przynosząc swojego Syna do świątyni, aby Go ofiarować
Bogu Ojcu. Ty doskonale wiesz, że Twój Syn należy do Boga. Nikt z ludzi nie jest Jego właścicielem. Podobnie jak w odniesieniu do każdego życia ludzkiego.
Kard. Stefan Wyszyński regularnie spotykał się w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich przy
ul. Miodowej z lekarzami, przyjeżdżającymi do stolicy z różnych stron Polski. Usiłowano wypracować jak najpełniejszy plan ratowania Narodu przed konsekwencjami zgubnego aktu prawnego
dozwalającego na aborcję. Prymas Tysiąclecia mówił pewnego razu: Co człowiek może uczynić przeciwko życiu? Może sprawić, że z kilkutygodniowego bytu, który się powoli kształtuje, nie powstanie wielki człowiek,
myśliciel, nauczyciel Narodu, a może jego wybawca czy dowódca, może przyszły ojciec czy matka. Te dzieje mogą
być przerwane. Powiedziałem: przerwane są dzieje. Ale nieprzerwane jest istnienie. Sam Bóg, który postanowił
istnienie człowieka, stanie w jego obronie. Tam, gdzie Bóg powiedział: żyj – tam człowiek nie ma praw powiedzieć;
umieraj (kard. Stefan Wyszyński, Warszawa, 27 XII 1959).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Strażniczko budzącego się życia, prosimy, aby Polska ochroniła prawo każdego człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
TAJEMNICA V – ZNALEZIENIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? (Łk 2,
49).
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Strażniczko budzącego się życia, z wielkim bólem serca wraz
z Józefem szukałaś przez trzy dni dwunastoletniego Jezusa. Ewangelista Łukasz przekazał nam
jednak, że Jezus nie zginął bez śladu, ale że Wy szukaliście go w nieodpowiednim miejscu. Gdy
gubi się obecność Boga, wszystko traci sens. Także walka o życie.
Spotykając się regularnie z lekarzami w Pałacu przy ul. Miodowej i na Jasnej Górze, Prymas
Tysiąclecia przypominał, że żaden pacjent nie może im dać więcej praw nad swym ciałem, niż sam
posiada, a cóż dopiero mówić o bezbronnych nienarodzonych! Apelował: Matka ma prawo do swego
ciała, ale nie ma prawa do poczętego dziecięcia, bo ono jest własnością Boga i narodu (kard. Stefan Wyszyński,
Warszawa, 28 XII 1975).
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Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Strażniczko budzącego się życia, spraw, by polskie instytucje
państwowe nie niszczyły obecności Boga w sercach i sumieniach młodego pokolenia.
ZAKOŃCZENIE
Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Strażniczko budzącego się życia, broniłaś życia Jezusa – jak
mawiał Prymas Tysiąclecia – chroniąc się nawet do Egiptu, byle uratować Dziecię przed Herodem (kard.
Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne, Stoczek Warmiński, 6 I 1954). Sługa Boży podążał za Twoim
przykładem i stawał przy Tobie, żeby pomóc Bożej sprawie w każdy możliwy sposób: działaniem,
ofiarowaniem cierpienia w intencji nienarodzonych podczas internowania, modlitwą za nich.
Twoje, Maryjo, heroiczne męstwo i wrażliwość na człowieka znalazło godnego naśladowcę.
Życie, określane światłością ludzi, Prymas Tysiąclecia uważał za największy dar Boga. Pisał
w komentarzu do Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego: Cały świat woła głosem wielkim: chcę żyć. Rwie się
ku życiu zamarzły potok i zeschła trawa, i nagie drzewo. Rozpaczliwym głosem wołają wszystkie szpitale i kliniki:
Pozwólcie nam żyć! Ratujcie moje życie! To Bóg, wiecznie żyjący wszczepił w nas potężną wolę zachowania życia.
Nie tylko opór psychiki ludzkiej broni życia. Sam Bóg przez Swe pozytywne prawo stanął na straży życia. Tak
wielka jest wartość życia, że Ojciec Życia, Bóg Najwyższy zabezpieczył je w ustroju świata, w prawie przyrodzonym,
w instynkcie samozachowawczym, w Dekalogu, w kodeksach prawa wszystkich narodów, w głosie sumienia polskiego. Bo idzie przecież o wielkie dobro dla życia doczesnego ludzi. O wielkie dobro rodzin i narodów, o wielkie
dobro dla życia nadprzyrodzonego (kard. Stefan Wyszyński, W światłach tysiąclecia, ss. 133-135).
Kiedy Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński mówił o wielkiej wartości życia, również życia
nienarodzonych, kiedy przedstawiał je jako najwyższe dobro każdego człowieka, dodawał: Życie
nienarodzonych to życie dzieci Bożych; to, co się z Boga narodziło, znajduje się w Ojcu Wszechmogącym naturalną
ochronę. Ta wielka rzesza zda się wołać: «Ojca mamy w niebie, który czuwa nad nami i który upomina się za
nami». Takie głosy nie mogą zamilknąć! (kard. Stefan Wyszyński, W światłach tysiąclecia, s. 137).
ROZWAŻANIE KOŃCZĄCE
Kończąc dziewięciotygodniową nowennę przygotowania do beatyfikacji Czcigodnego Sługi
Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, wsłuchajmy się w słowa św. Jana Pawła II o Prymasie Tysiąclecia: Jakże wiele należałoby powiedzieć i napisać o tej niezwykłej postaci. Postać i dzieło okupione tyloma cierpieniami znajduje także swój najpełniejszy wymiar – zarówno w historii Kościoła jak i Narodu – gdy nie przestajemy
powtarzać: „Boga, który zawsze żyje, przyjdźcie, adorujmy; Boga, który prawdziwie żyje, przyjdźcie, adorujmy”,
razem z tym, który hasło całego swego biskupstwa i pasterzowania wyraził w słowach „Soli Deo”. Niezwykłe
bogactwo ducha, jakiego w ciągu tylu lat byliśmy świadkami. Bogactwo to wyrażało się w umiłowaniu Kościoła w
Duchu Świętym oraz w szczególnym synowskim oddaniu względem Oblubienicy Ducha Świętego i Matki Kościoła.
Stał się za naszych czasów, w ciągu trzydziestolecia swego pasterzowania, autentycznym świadkiem Chrystusa wśród
ludzi, stał się nauczycielem i wychowawcą w duchu całej prawdy o człowieku. Ucząc zaś i pasterzując, starał się
na podobieństwo Chrystusa i Jego Matki służyć ludziom i Narodowi, których dobry Bóg postawił na drodze jego
posłannictwa. Jako nieustraszony rzecznik człowieka oraz jego nienaruszalnych praw w życiu osobistym rodzinnym,
społecznym i narodowym, stał się zmarły Prymas szczególnym przykładem żywej miłości Ojczyzny i musiał być
policzony jako jeden z największych mężów w jej dziejach. Tego to Męża, przez Boga nam w swoim czasie posłanego,
oddaliśmy Bogu, gdy nadszedł czas wypełnienia dni jego ziemskiego bytowania. A słusznie uczucia żalu po jego
stracie zamieniliśmy nade wszystko w modlitwę wdzięczności i uwielbienia dla Boga samego.
Śp. kard. Stefan Wyszyński słusznie nazwany został Prymasem Tysiąclecia. Jemu to bowiem przypadło
w udziale przeprowadzić Kościół w Polsce poprzez próg tej wielkiej rocznicy, która nie tylko dla Kościoła, ale także
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dla całego Narodu posiada podstawowe znaczenie. Tysiączna rocznica chrztu, przyjętego w 966 roku przez pierwszego historycznego władcę Polski, była czymś więcej niż tylko przypomnieniem wydarzenia dziejowego z przeszłości
– stała się ona nade wszystko wielkim świadectwem tożsamości, łączności pokolenia w wymiarach dziesięciu stuleci,
zapoczątkowując tysiąclecie u źródeł tej samej wielkiej prawdy o człowieku, rodzinie i społeczeństwie, której Kościół
nie przestaje być ewangelicznym szafarzem i sługą (św. Jan Paweł II, Orędzie do Polaków, Poliklinika Gemelli,
28 V 1981; .św. Jan Paweł II, List, Poliklinika Gemelli, 2 VII 1981).
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