Wstęp
Książeczka ta przedstawia duchowe dziedzictwo naszej Ojczyzny,
które stanowią święci i błogosławieni. Opisuje nieprzerwaną walkę o
niepodległość Polski naszych przodków. Czytając te rozważania
przypomnimy sobie to ważne powołanie naszego narodu do świętości
Polonia Semper Fidelis. Jeśli będziemy wierni Bogu wywyższy On nas w
potędze i świętości (por. Dz. 1752). Obronimy to, co w nas jest szlachetne i
damy przykład innym narodom jak przeciwstawić się cywilizacji śmierci.
Nie musi być nas wcale dużo w tej konfrontacji z siłami osobowego zła,
które dziś ma ogromny wpływ na współczesną kulturę i życie człowieka.
Zwyciężymy jak zawsze dzięki wierze w orędownictwo Bogarodzicy.
Niech zachętą do duchowych zmagań dzisiaj będą słowa Judy
Machabeusza. Bez trudu wielu może być pokonanych rękami małej liczby,
bo Niebu nie robi różnicy, czy ocali przy pomocy wielkiej czy małej liczby.
Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczby wojska; prawdziwa siła
jest ta, która pochodzi z Nieba. Oni przychodzą do nas pełni pychy i
bezprawia, aby wytępić nas razem z naszymi żonami naszymi dziećmi i aby
nas obrabować. My zaś walczymy o swoje życie i o swoje obyczaje. Pan
sam skruszy ich przed naszymi oczami.
(Z pierwszej księgi Machabejskiej 3, 18-22)
Święta Faustyna została pouczona przez Boga, by odmawiała
nowennę za Ojczyznę, miała stanowić ją Litania do Wszystkich Świętych.
Kończąc tą modlitwę zobaczyła: (…) jasność wielką i w niej Boga Ojca.
Przed jasnością tą, a ziemią ujrzałam Jezusa przybitego do krzyża i tak, że
Bóg, chcąc spojrzeć na ziemię, musiał patrzeć przez rany Jezusa. I
zrozumiałam, że dla Jezusa Bóg błogosławi ziemi (Dz. 59-60).
Starajmy się to błogosławieństwo wspólnie wypraszać przez
wstawiennictwo Matki Bożej i Świętych oraz modlitwę do Bożego
Miłosierdzia.
Nie zmarnujmy czasu, w którym decydują się losy o naszej
przyszłości. Czy Polska będzie wierna, czy zdradzi, czy będzie pogańska
czy katolicka, niepodległa czy zniewolona ? Nie dajmy sobie narzucić
moralnego zepsucia, lecz przystąpmy do Boga a On nas wybawi i da
męstwo w działaniu.
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Rozważania w intencji Ojczyzny
Boże, rozpal we mnie gorące pragnienie świętości. Proszę oświeć
mój rozum, umocnij wolę, ochroń przed pokusami. Wiem, że
tylko dzięki Tobie mogę się zmienić i wytrwać w miłości oraz
wiernie służyć Ojczyźnie.

Dzień pierwszy
Chrzest Polski
U zarania istnienia państwa polskiego losy narodu były
związane ściśle z Kościołem i jego misją. Chrześcijaństwo
przyniesione przez misjonarzy na tereny Polan i Wiślan oraz Ślężan
tworzyło również początki
nowego państwa. Momentem
historycznym naszego narodzenia się dla Boga był chrzest w 966
roku. Według historyków mógł dokonać się w Wielką Sobotę.
Władca i jego otoczenie przyjęli sakrament z rąk bpa Jordana. Od
tej pory nasza ojczyzna została włączona do rodziny państw
chrześcijańskich.
To wydarzenie nie było tylko zewnętrznym rytuałem, lecz
duchową odnową. Potwierdza ten fakt dokument władcy Mieszka
I, który swoje państwo ofiarował pod zwierzchnictwo Stolicy
Apostolskiej na ręce papieża Jana XV (dokument Dagome iudex).
Ta decyzja stała się uznaniem Jezusa Chrystusa za Króla całej
naszej Ojczyzny. Rozpoczęło się więc w ten sposób nasze
przymierze z każdym następcą św. Piotra, a przez niego z Bogiem.
Przestrzeganie przykazań i obrona wiary oraz troska o
królestwo Boże na naszej ziemi stały się konsekwencją przyjęcia
sakramentu chrztu. Tak otworzyła się księga historii świętości
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Dzień drugi
Posiew Krwi
Patrząc na świętych, którzy tworzyli nasze dziedzictwo
wiary, nadziei i miłości, dostrzegamy męczenników. Witają nas na
progu naszych świątyń dwaj święci biskupi: Wojciech i Stanisław.
Stają się oni dla nas przewodnikami w drodze za Chrystusowym
krzyżem, by pójść w głąb Jego miłości.
Św. Wojciech oddał życie, aby głosić Chrystusa poganom w
Prusach. Nie przestraszył się ich gróźb, nie zwątpił, lecz szedł
ufając w moc Bożą. Zginął 23 kwietnia 997 roku. Dzięki Jego
kultowi, który zaczął się rozwijać niejako wokół złożonych w
Gnieźnie relikwii, zrodziła się pierwsza archidiecezja w Polsce.
Św. Stanisław – pierwszy święty biskup polski - upomniał
buńczucznego
monarchę,
który
dopuszczał
się
niesprawiedliwości, zdradzając swoją żonę i uciskając swych
poddanych. Za odwagę przyszło mu zapłacić najwyższą cenę, gdy
w 1079 r. został zamordowany w kościele na krakowskiej Skałce
podczas sprawowania sakramentów. Jego krew stała się posiewem
nowych wyznawców Chrystusa, którzy budowali i umacniali
chrześcijaństwo na polskiej ziemi. W nurcie męczeństwa
pierwszych lat chrześcijaństwa w Ojczyźnie znaleźli się także
męczennicy kamedulscy: Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak, Krystyn,
których znamy w literaturze jako pierwszych braci męczenników.
Zostali zamordowani w 1003 roku. W przykładzie pierwszych
męczenników odbija się jak w zwierciadle działanie Boga, który
w pierwszych świętych naszej Ojczyzny pozwolił im spłacić dług
miłości wobec Niego. Złożyli siebie w ofierze Bogu, by zrodzić
nas do nowego życia z Chrystusem.
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Dzień trzeci
Święte kobiety, święci mężczyźni
Duchowa historia naszej Ojczyzny została zapisana przez
święte życie kobiet. Ich życie ukryte w Bogu uwydatniają
wspaniałe dzieła, które po sobie zostawiły.
Jako pierwszą spośród nich należy wymienić: bł. Salomeę
Piastównę. Była ona córką Leszka Białego i Grzymisławy,
panujących w Krakowie i Sandomierzu. Bł. Salomea odrzuciła
koronę ludzkiej chwały i materialnego bogactwa, składając śluby
ubóstwa, czystości i posłuszeństwa w zakonie św. Klary. Została
matką założycielką wspólnoty zakonnej klarysek, fundując liczne
klasztory i dzieła miłosierdzia. W ślady księżnej poszła jej
duchowa córka Kinga. Na Śląsku działała niestrudzona w służbie
Bogu i ubogim św. Jadwiga Śląska, która na boso poszła wybawić
swego męża Henryka Brodatego z niewoli księcia mazowieckiego
Konrada.
W tym czasie rozkwitł również inny kwiat świętości - bł.
Bronisława ze wspaniałej rodziny, do której należał św. Jacek
Odrowąż i bł. Czesław. Jej życie zaowocowało gorliwą modlitwą
w zakonie norbertanek w Krakowie na Zwierzyńcu.
W tym miejscu trzeba wspomnieć żyjącą później św.
Jadwigę Królową. Musiała ona ukrzyżować swoje plany
małżeńskie z młodziutkim księciem Wilhelmem Habsburgiem, w
którym była zakochana, i poślubić znacznie starszego od niej
Władysława Jagiełłę. Wydarzenie to zaowocowało zjednoczeniem
Polski z Litwą, a oba narody wzrosły w siłę militarną, by móc
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przeciwstawić się Krzyżakom. To dzięki Jadwidze przyspieszona
została chrystianizacja Litwy. Ona była współfundatorką
Akademii Krakowskiej – uczelni, która stała się nie tylko kolebką
polskiej inteligencji, ale i wielu świętych. Wśród nich możemy
wymienić: Jana z Kęt, Szymona z Lipnicy, Jana z Dukli,
Władysława z Gielniowa, Stanisława Kazimierczyka i Stanisława
z Oporowa zwanego błogosławionym. Sprowadziła do Polski
zakon karmelitów, a współcześnie powstał zakon żeński sióstr
jadwiżanek , które kultywują jej pamięć i misję.
Wśród świętych mężów tego czasu należy wymienić
królewicza Kazimierza Jagiellończyka, który na kolanach
godzinami adorował Najświętszy Sakrament nawet, gdy kościół
był zamknięty. Swoim świątobliwym życiem wprowadzał wśród
poddanych zgodę i umacniał wiarę.

Dzień czwarty
Bogurodzica
Pieśń ,,Bogurodzicy” jest już czytelnym dowodem
maryjności naszego narodu i zapowiedzią ślubów króla Jana
Kazimierza. Przed bitwą pod Grunwaldem, ze wszystkich sił
polscy rycerze śpiewali ją na cześć Maryi, wysławiając Jej cnoty i
wzywając Jej wstawiennictwa. Wielka Hetmanka naszego narodu
nie zawiodła nas. Położyła kres fałszywym oskarżeniom
skierowanym na naszą Ojczyznę przez Krzyżaków.
Po tym wielkim zwycięstwie zaczęły rozkwitać na naszej
ziemi Jej piękne sanktuaria z biegiem czasu coraz liczniejsze,
tworzące razem płaszcz Miłosierdzia Matki Bożej nad naszą
Ojczyzną. Przy jednym z nich w 1655 r. decydowały się losy i
Kościoła i państwa. Potop armii szwedzkiej i niesionego przez nią
protestantyzmu był straszliwy. Część arystokracji dopuściła się
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zdrady i podjęła kolaborację z wrogiem.
Pozostała jeszcze Jasna Góra i garstka żołnierzy. Trzeba
przypomnieć chwalebny sprzeciw paulinów, którzy odmówili
kapitulacji. Niezłomny przeor jasnogórski, ojciec Augustyn
Kordecki, odrzucił upokarzające warunki poddania sanktuarium,
i zamknął bramy klasztoru przed najeźdzcą, budząc naród do
obrony wiary katolickiej. I stał się cud: przeciwstawili się
wielotysięcznej armii, która zrezygnowała z dalszego oblężenia i
wycofała się. Było to wydarzenie przełomowe, przypieczętowane
ślubami Jana Kazimierza we Lwowie przed obrazem Matki Bożej
Łaskawej, gdzie jako król Polski oddał Jej władzę nad państwem,
przyrzekł cześć i ustanowił święto państwowe i kościelne.
Zwycięstwo nad Szwedami przyszło bardzo szybko, a śluby króla
Jana Kazimierza stały się naszym duchowym testamentem na
kolejne pokolenia, odczytanym na nowo przez Prymasa
Tysiąclecia podczas zniewolenia narodu przez komunizm w 1956
roku.

Dzień piąty
Polska przedmurzem chrześcijaństwa
Polacy nieraz ratowali Europę przed licznymi zagrożeniami. Za
swoje zasługi Polska została określona przedmurzem
chrześcijaństwa – murem warownym, o który kilkakrotnie rozbili
się nieprzyjaciele Kościoła rzymskokatolickiego. Otóż w 1683 r.
dowódca wojsk tureckich, Kara Mustafa, wysłał list do Papieża
Innocentego XI z pogróżkami: Jeśli nie nawrócisz się na
prawdziwą wiarę, w bazylice św. Piotra uczynię stajnię dla moich
koni. Padł blady strach na władców Europy. Papież próbował
organizować koalicję państw chrześcijańskich w obronie Stolicy
Apostolskiej, lecz królowie byli bardziej zajęci zabezpieczeniem i
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wywożeniem własnych dóbr materialnych niż myśleniem o
obronie, a niektórzy weszli w układ z wrogiem. Emisariusze
dotarli również do Polski, do króla Jana III Sobieskiego. On
zrozumiał, że trzeba podjąć natychmiastowe działania i zwołał
pospolite ruszenie. W przeciągu trzech tygodni polscy rycerze byli
już w pobliżu Wiednia na wzgórzu Kahlenberg. Król Jan III
Sobieski po Mszy świętej, do której służył jako ministrant, wydał
rozkaz: W imię Maryi na Rany Chrystusa do ataku. Na jednego
rycerza polskiego przypadało trzech tureckich; tryumf był
całkowity. Król polski po bitwie powiedział pamiętne słowa:
Venimus, vidimus, Deus vicit” ( Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg
zwyciężył ). Wiedeń, Rzym i cała Europa została ocalona przed
Islamem, lecz nie okazano nam należnej wdzięczności.

Dzień szósty
Lata niewoli
Czas królów elekcyjnych spowodował rozluźnienie moralności
narodu i odejście od Bożych przykazań. Prorokiem tamtych dni
był Sługa Boży ks. Piotr Skarga. Pozostało po nim, jako dokument
prawdy dzieło Kazań Sejmowych. Wołał do sumień Polaków,
przewidując bliską katastrofę niewoli, jako konsekwencję
złamania przymierza z Bogiem poprzez upadek moralny.
Apelował o miłość Ojczyzny i wyrzeczenie się własnej prywaty:
zmiłujcie się nad krwią swoją, nad ludem i bracią swoją, nie tylko
majętnością. Stało się: Polska straciła niepodległość, dokonały się
rozbiory: pierwszy rozbiór Polski w 1772 r., drugi w 1793 r. i
trzeci w 1795 roku.
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W trudnych warunkach jarzma zaborców nie straciliśmy
ducha i własnej godności i pamięci o wielkości pokoleń i naszych
ideałach. Jak fale przypływu miłości: ,,Bóg, Honor, Ojczyzna”
przychodziły kolejne powstania: Insurekcja kościuszkowska
(1794), powstanie listopadowe (1830) i styczniowe (1863).
Opowiadano dzieciom i młodzieży o wielkich rzeczach, które
uczynił nam Wszechmocny i czekano na przyjście nowych
czasów, które dadzą nam szanse na Niepodległość. Rozpoczęto
wtedy
nauczanie języka polskiego i literatury narodowej na
tajnych kompletach. Matka Boża w objawieniach w Gietrzwałdzie
mówiła do dzieci po polsku i prosiła o odmawianie różańca.
Dzieci doświadczały problemów, gdyż władze pruskie dostawały
furii na samo wspomnienie o Matce Bożej mówiącej po polsku!
Poezja Norwida, dzieła Słowackiego, Mickiewicza i
Krasińskiego podnosiła Polaków na duchu. Stawała się
nośnikiem polskiego romantyzmu. Przebijała z niej idea
mesjanizmu, czyli świadomość szczególnego posłannictwa Polski:
Rzeczpospolita jako Chrystus narodów, który ma wyzwolić siebie
i inne narody z niewoli złego ducha przez męczeństwo i
posłannictwo nowych proroków, których oczekiwano. Wiek XX
ukazał nam ich: to św. Faustyna, bł. ks. Michał Sopoćko i św. Jan
Paweł II.
W trudnych dla narodu polskiego latach zaborów Bóg dał
nam wielu świętych, którzy walczyli o podtrzymanie polskości
poprzez działalność dydaktyczno-wychowawczą. Chcieli oni
właściwie wykształcić kolejne pokolenia Polaków. Na szczególne
wspomnienie zasługują: św. Rafał Kalinowski, św. bp Zygmunt
Szczęsny Feliński - założyciel s. Franciszkanek Rodziny Maryi,
bł. Honorat Koźmiński - założyciel ponad dwudziestu
zgromadzeń zakonnych, bł. Marcelina Darowska - założycielka
sióstr niepokalanek, bł. Franciszka Siedliska – duchowa matka
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sióstr nazaretanek, bł. Bolesława Lament - założycielka s.
misjonarek św. Rodziny, bł. Edmund Bojanowski – świecki
założyciel sióstr służebniczek NMP oraz bł. Angela Truszkowska
– założycielka sióstr felicjanek, i wielu innych.

Dzień siódmy
Zdradzeni
W 1918 r. jak jutrzenka zajaśniała szansa powrotu Polski na
mapę Europy. Wykorzystaliśmy sprzyjający moment i
odebraliśmy to, co nasze - zdobywając pełną suwerenność. Jednak
wkrótce przyszedł rok 1920, kiedy musieliśmy stawić czoła
imperializmowi bolszewickiej Armii Czerwonej. Losy Polski i
Europy rozstrzygnęły się pod Radzyminem. Bohaterski atak
młodych ludzi, gimnazjalistów pod przewodnictwem ks. Ignacego
Skorupki rozpoczął zwrot w tym ciężkim boju. To z Krzyża
trzymanego przez kapelana wojska popłynęła moc. Po stronie
Polaków, jak relacjonowali Rosjanie, stanęła Boża Rodzicielka.
Bóg dał poznać agresorom ciężar ich grzechów. Uciekali w tej
bitwie przed Maryją, która po raz kolejny wzięła nas w obronę.
Szczęście sprzyjało nam i zwyciężyliśmy.
Niestety nie tak długo później dokonał się pakt RibbentropMołotow, w którym dokonano kolejnego rozbioru Polski. Drugą
wojnę światową rozpoczęły te dwa państwa. Pierwszy cios
Niemcy wymierzyli 1 września 1939 r., drugi cios przyszedł od
Rosjan 17 września. Symbolem zdradzieckiej napaści ze wschodu
stało się ludobójstwo w Katyniu i w innych obozach zagłady,
dokonane na inteligencji i kadrze oficerskiej wojska polskiego
oraz wywiezienie wielu rodzin w głąb Rosji. Ten okres zmagań z
okupantem niemieckim przyniósł heroiczne świadectwo 108
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męczenników, których wspominamy 13 czerwca oraz liczne
procesy beatyfikacyjne osób pomordowanych przez Sowietów.
Wszędzie, gdzie pojawił się wróg, dochodziło do zaplanowanej
likwidacji polskiej inteligencji i kultury. Byliśmy osamotnieni,
państwa alianckie nie zareagowały i spodziewana pomoc nie
przyszła. Nie mieliśmy szans. Rozpoczął się czas tworzenia
konspiracji i ruchu oporu.
Wybuch Powstania Warszawskiego był heroicznym aktem
wolnych Polaków. 63 dni walk w osamotnieniu, wykrwawialiśmy
się jak Chrystus na Krzyżu, lecz każde cierpienie złożone na
ołtarzu Ojczyzny, jest dzisiejszą chwałą i siłą młodego pokolenia.
Powstańcy przekazali nam przykład wierności wartościom: „Bóg,
Honor, Ojczyzna” i prawdę, że lepiej żyć krótko jako wolny
człowiek, niż żyć długo jako niewolnik. Warto przywołać pamięć
bohaterskich kapłanów-męczenników, którzy oddali swoje życie,
śpiesząc z posługą sakramentalną do chorych, rannych i
potrzebujących umocnienia w wierze. Wśród nich znaleźli się: bł.
bp Michał Kozal, Zygmunt Sajna, bł ks. Edward Detkens, bł.
Roman Archutowski, bł. Michał Oziębłowski, bł. ks. Michał
Woźniak. Spośród nich szczególną kartę męczeństwa zapisał ks.
Józef Stanek – kapelan powstania warszawskiego, który został
powieszony przez żołnierzy niemieckich na własnej stule. Liczne
zastępy męczenników znaczyły swą krwią ziemię obozów zagłady
w Auschwitz i Dachau, by wspomnieć św. ojca Maksymiliana
Kolbego, który nawet na nieludzkiej ziemi potrafił zachować
godność ludzką. Dzięki jego postawie w oświęcimskim piekle, w
którym „ludzie ludziom zgotowali ten los”, zabłysła gwiazda
miłości.
Kolejną zdradą, którą musieliśmy przełknąć, była
konferencja mocarstw w Jałcie (1945), w wyniku której widmo
bezbożnego komunizmu zawisło nad Polską. Brak obecności
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przedstawicieli wojska polskiego w Londynie na paradzie
uświetniającej koniec II wojny światowej jest goryczą
niewdzięczności, jakiej musieliśmy po raz kolejny zakosztować,
jak Jezus w Ogrójcu. Wybory w 1947 r. zostały sfałszowane, a
heroiczni żołnierze Armii Krajowej uznani zostali za
największych wrogów narodu. Wyrzucono, wręcz wyklęto ze
społeczeństwa bohaterów, którzy walczyli za Ojczyznę i skazano
ich na długoletnie zapomnienie. Oto fragment modlitwy porannej
jednego z oddziałów, działających na terenie Beskidu Śląskiego:
O Maryjo, Królowo Korony Polskiej, błogosław pracy naszej
i naszemu orężowi! O spraw Miłościwa Pani, Patronko naszych
rycerzy, aby wkrótce u stóp Jasnej Góry i Ostrej Bramy
zatrzepotały polskie sztandary z Orłem Białym i Twoim
wizerunkiem, amen.

Dzień ósmy
Zjednoczeni
Cudem można nazwać powstanie niezależnych związków
zawodowych ,,Solidarność” przy powszechnej inwigilacji, która
kosztowała PRL więcej niż utrzymanie wielu resortów
ministerialnych. Daliśmy przykład innym państwom bloku
wschodniego. Oprócz szlachetności wielu ludzi niestety pojawiły
się osoby które miały nieuczciwe intencje.
Ten zryw serc, pragnących wolności słowa i godnego życia,
znalazł duchowych przywódców. Wielu kapelanów, wśród nich bł.
ks. Jerzy Popiełuszko, ks. Stanisław Suchowolec, ks. Stefan
Niedzielak i wielu innych, poniosło śmierć, o której do dziś się
milczy. W tym ruchu społecznym nie było nienawiści do władzy,
lecz ogromna kultura człowieczeństwa, ukształtowana przez
Ewangelię z hasłem: Zło dobrem zwyciężaj. Mimo licznych
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cierpień i prześladowań „Solidarność” odniosła sukces w 1989
roku. Po zwycięstwie zabrakło jednak wierności Bogu. Zabrakło
rozliczenia przeszłości, by uczciwie budować przyszłość, co stało
się pogrążeniem nas w korupcji, która zbiera dzisiaj swoje żniwo i
pogrąża nas w niemocy. Dlatego dziś jesteśmy tak podzieleni, bo
rozdziela nas grzech zakłamania.
Ks. Jerzy Popiełuszko przestrzegał nas Szatan będzie
umacniał swoje królestwo na ziemi i naszej Ojczyźnie, królestwo
zakłamania, nienawiści i zastraszenia, jeżeli my wszyscy nie
będziemy na co dzień stawali się coraz silniejsi Bogiem i Jego
łaską.
Trzeba wrócić do tego, co było u początku Solidarności do zdecydowanej woli usunięcia wszystkiego, co jest chore i
niszczy nasze społeczeństwo. Błędne założenia komunizmu
niestety powracają dziś w fałszywych ideach cywilizacji śmierci,
dla której największym zagrożeniem jest życie (dowodem jest
malejący przyrost naturalny). Obecnie narasta również walka z
Kościołem poprzez negację istnienia Boga i propagowanie zła
jako dobra. Szczególny atak i pogarda jest kierowana wobec
księży. Przez co chce się ludzi zniechęcić do wiary i odłączyć od
źródła łaski.
Tworzy się nowe pojęcia, by ukrywać zbrodnie i nieuczciwe
intencje. Każdy, kto jest z prawdy, przejrzy te współczesne iluzje
szczęścia i nie odłączy się od Boga i Ojczyzny. Nadszedł czas
zjednoczenia Polaków najpierw przez pokutę i modlitwę, a
później przez mądre konsekwentne działanie.
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Dzień dziewiąty
Bilans po 1989 r.
Niestety pesymistyczne spojrzenie na czasy po przemianach
1989 r. okazuje się prawdziwe. Polska gospodarka, przemysł, oraz
kapitał zostały w większości rozkradzione pod hasłami
reprywatyzacji i restrukturyzacji. Nieopodatkowane właściwie
sektory bankowości, ubezpieczeń, korporacji handlowych
wycisnęły ostatecznie żywotne soki naszej przedsiębiorczości.
Polacy zostali zredukowani do funkcji usługowych i niewolniczej
czasem pracy u obcych inwestorów za rażąco niskie
wynagrodzenie. Co powoduje ubóstwo materialne Polskich
rodzin.
W duchowym wymiarze nastąpiło nie mniejsze zniszczenie
pod względem odejścia od Boga i zatopienia w grzechu. Dziś
silne lobby bezbożników lansuje nową wizję człowieka, którą
chce zarazić młode pokolenie. Złamane sumienia, uzależnione
społeczeństwo od kłamstwa, tandety, kiczu i propagandy dewiacji
to bilans dzisiejszych dni. Czy jako naród powołany do wielkiej
misji wobec innych krajów mamy tak tragicznie skończyć i ulegać
dalej garstce oszustów? Czy po 1989 r. odzyskaliśmy
niepodległość, jeśli dziś nagradza się tych, co służą interesom
obcych państw i szkodzą dobru wspólnemu narodu.
Czy styl w jakim rządzący odnoszą się do katastrofy Smoleńskiej
jej ofiar i rodzin nie powinien niepokoić i zastanawiać czy
faktycznie Polska jest dziś suwerennym państwem?
Trapiące nas problemy i trudności nie powinny prowadzić
nas do rozpaczy, lecz do ogromnego wysiłku pod hasłem:
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,,Zwyciężyłaś, zwyciężaj Maryjo.” Ze wszystkich stron kraju
powinny się wznosić modlitwy przebłagalne o zmiłowanie się
Boga nad nami. By posłał do nas duchowych przywódców i
świętych mężów stanu. Obdarzył nas wielką jednością w jednym
celu odsunięcia utopii dzisiejszej ideologii. Ze wszystkich stron
powinno się wznosić ,,Zdrowaś Maryjo” oraz wołanie przez Rany
Chrystusa do Boga Ojca: miej miłosierdzie dla nas i całego
świata. I na pewno Bóg okaże nam Swą łaskę, a nasi przeciwnicy
sami na siebie skierują swe miecze i odzyskamy pełną
suwerenność. Polska będzie ocalona a ci, którzy z niej drwili i nie
chcieli się nawrócić ze swoich grzechów przestaną istnieć.
U nas na naszej ziemi inne narody znajdą schronienie i uczyć
się będą naszej historii i kultury. Zbliża się czas oczyszczenia
przez chrzest krwi i kary Bożej za grzechy ludzkości. Zdążmy
wyprosić dla siebie miłosierdzie tam, gdzie płynie modlitwa
różańcowa, tam ogień wojny nie dotrze i ziemia żyzną pozostanie,
a także kule nie dosięgną celu. Cud nad Wisłą w 1920 r. był
zapowiedzią tego największego cudu, który zobaczy cały świat, a
który jest przed nami. Polska zostanie wywyższona, a państwa,
które przyczyniały się do jej upadku, będą ukarane. Narody, które
nie zdążą podjąć nawrócenia, przyznać się do swoich grzechów,
wzbudzić skruchy i naprawić krzywdy, doświadczą konsekwencji
swoich grzechów. Polska dziś jak z ewangelicznego ostatniego
miejsca będzie podniesiona, wynagrodzona za wierność Bogu.
Nie mamy dzisiaj naprawdę nic - ani silnej gospodarki, ani armii.
Możemy faktycznie modlić się o cud. A naszym głównym
zadaniem jest wytrwanie w łasce Bożej. Ci, którzy drwią z Boga i
naszej Ojczyzny, przeminą tak szybko, jak zaistnieli a gorszyciele
małych dzieci, zatopią się we własnej nieprawości i unicestwią
samych siebie.
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ZAKOŃCZENIE
Polska światłem dla świata
Z tego zdradzonego upokorzonego kraju wyszło światło dla
świata - Orędzie Bożego Miłosierdzia, głoszone przez trzech
proroków: św. Jana Pawła II, św. Faustynę oraz bł. ks. Michała
Sopoćko. Orędzie Miłosierdzia jest nadzieją dla każdego
człowieka, szansą na oderwanie się od zła i przylgnięciem do
najwyższego dobra, jakim jest Bóg.
Bóg przyszedł do naszej Ojczyzny w 1931 r. by przekazać
słowa nadziei dla tysięcy współcześnie zrozpaczonych ludzi,
żyjących w lęku, ofiar systemu negacji Boga i odrzucenia kultury
chrześcijańskiej. Orędzie przekazane nam przez tych proroków
jest światłem w mrokach współczesności, szansą na otrząśnięcie
się z obezwładniającego nas zła i tworzeniem nowej cywilizacji
trzeciego tysiąclecia, cywilizacji miłosierdzia, która będzie
pomostem dla tych, którzy dziś są sami w swych problemach i
dezorientacji spowodowanej relatywizmem. Będzie przejściem na
grunt wyzwalającej prawdy objawionej przez Chrystusa.
Św. Jan Paweł II nawet zobowiązał nas wszystkich Polaków
podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny w 2002r. , że to
orędzie ma dotrzeć do każdego człowieka a szczególnie do tego,
który jest pogrążony w złu tego świata.
Dajmy się powołać tym wielkim prorokom. Odczytajmy na
nowo w dzisiejszej dobie ich słowa i otwórzmy się na wyobraźnię
miłosierdzia, by budować nową rodzinę ludzką, opartą na
fundamencie jednej tradycji i wiary Kościoła Rzymskokatolickiego oraz głębokiej ufności w Boże miłosierdzie.
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Polska Chrystusem narodów, z jej ran wychodzi wielkie
światło nadziei na czasy ostateczne. Ona przez swe cierpienia
obmyła się z grzechów na dzień sądu Bożego. Umiejmy to
docenić i ucieszyć się tym światłem Bożego miłosierdzia i być
jego strażnikami, by nikt go nie zgasił. Wtedy orędzie przekazane
św. Faustynie rozpali się wśród wszystkich narodów, i spali
nieprawości oraz przywróci czystość ludzkim sumieniom i pokój
na świecie.
Święci na nasze czasy to ludzie odzyskani przez Miłosierdzie
Boże, to ludzie którzy wiedzą jak wielka jest miłość Boża, bo
wiele im wybaczono. To ludzie-męczennicy we własnych
rodzinach, często samotni i niezrozumiani we własnych parafiach.
To ludzie nieustającej modlitwy, modlitwy głębokiej zjednoczonej
z Ukrzyżowanym. Ludzie modlitwy, która zmienia Boskie wyroki
przez Miłosierdzie Boże. Modlitwy, która ocala małe ojczyzny
rodzin, domów i miast, w których żyją. To święci maryjni,
których prorokował św. Ludwik, odmawiający różaniec. To święci
od Najświętszego Sakramentu i Miłosierdzia Bożego szczególnie
świadczonego w czynie. To nieustanni pielgrzymi do miejsc
świętych i do własnej parafii - do tabernakulum, gdzie czeka na
nich Król Miłosierdzia - Jezus Chrystus. To również pielgrzymi,
zdążający do biednego człowieka. To święci na ostatnią chwilę,
gdzie już nikt nie ma dla nikogo czasu. To święci prości na
zawstydzenie tych, którzy wszystko muszą zrozumieć. To święci,
którzy wierzą, a nie spekulują, to święci niestrudzeni pośród tych,
których nuży najmniejszy wysiłek. To święci, którzy nas
przeprowadzają w czasach przełomu na końcu epoki, która staje
się początkiem nawrócenia całej ludzkości do Boga. To święci na
ostatnią chwilę w nieustannym wypraszaniu miłosierdzia Bożego.
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Litania do Świętych i błogosławionych narodu polskiego
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Nad Polską, Ojczyzną naszą - zmiłuj się, Panie.
Nad narodem męczenników - zmiłuj się, Panie.
Nad ludem zawsze wiernym Tobie - zmiłuj się, Panie.
Jezu nieskończenie miłosierny - zmiłuj się nad nami.
Jezu nieskończenie mocny - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Nadziejo nasza - zmiłuj się nad nami.
Maryjo Bogarodzico, Królowo Polski - módl się za nami.
Święty Stanisławie, ojcze Ojczyzny - módl się za nami.
Święty Wojciechu, patronie Polski - módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo, patronie Polski, wielki męczenniku, autorze ślubów
lwowskich Jana Kazimierza - módl się za nami.
Święci pierwsi męczennicy Polski: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i
Krystynie - módlcie się za nami.
Święty Brunonie, apostole ziem polskich - módl się za nami.
Święci Andrzeju Świeradzie i Benedykcie - módlcie się za nami.
Święty Ottonie, apostole Pomorza - módl się za nami.
Świeci Cyrylu i Metody, apostołowie Słowian - módlcie się za nami.
Święty Kazimierzu, patronie Litwy - módl się za nami.
Święty Jozafacie, patronie Rusi - módl się za nami.
Święty Wacławie, patronie katedry wawelskiej - módl się za nami.
Święty Florianie, patronie Krakowa - módl się za nami.
Święty Jacku Odrowążu, apostole Rusi - módl się za nami.
Święta Jadwigo, Królowo, Matko Narodów - módl się za nami.
Święta Kingo, patronko Polski i Litwy oraz górników - módl się za nami.
Święta Jadwigo, patronko Śląska - módl się za nami.

Święty Janie z Dukli, patronie rycerstwa polskiego - módl się za nami.
Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów - módl się za nami.
Święty Melchiorze Grodziecki, męczenniku z Koszyc - módl się za nami.
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Święty Janie Sarkandrze, obrońco tajemnicy spowiedzi - módl się za nami.
Święty Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo prawdy - módl się za nami.
Święty Stanisławie Kaźmierczyku, duszpasterzu krakowski - módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży - módl się za nami.
Święty Rafale Kalinowski, patronie Sybiraków - módl się za nami.
Święty Bracie Albercie, opiekunie biedoty krakowskiej - módl się za nami.
Święty Maksymilianie Kolbe, apostole Niepokalanej, męczenniku z Auschwitz - módl
się za nami.
Święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Stein), pochodząca z piastowskiej ziemi
wrocławianko, męczennico nazizmu i współpatronko Europy - módl się za nami.
Święta Faustyno Kowalska, apostołko Bożego Miłosierdzia módl się za nami.
Święta Urszulo Ledóchowska, apostołko służby Bożej - módl się za nami.
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze, pasterzu Kościoła przemyskiego, obrońco
Kościoła przed masonerią - módl się za nami.
Święty Józefie Bilczewski, bogaty wiedzą i świętością - módl się za nami.
Święty Zygmuncie Gorazdowski, lwowski apostole Bożego Miłosierdzia - módl się za
nami.
Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński, obrońco praw narodu, niecofający się przed
więzieniem - módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, Mojżeszu przełomu tysiącleci, wielki Papieżu z rodu
Polaków - módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Kościoła - módlcie się za nami.
Błogosławiony Bogumile, patronie archidiecezji gnieźnieńskiej
- módl się za nami.
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, dziejopisarzu Polski - módl się za nami.
Błogosławiony Czesławie, patronie Wrocławia - módl się za nami.
Błogosławiona Bronisławo, patronko Śląska Opolskiego - módl się za nami.
Błogosławiony Sadoku wraz z czterdziestoma ośmioma męczennikami
sandomierskimi - módlcie się za nami.
Błogosławiona Salomeo, wdowo i klarysko, księżno halicka

powstańców - módl się za nami.
Błogosławiona Marto Wiecka, ofiaro heroicznej miłości bliźniego
- módl się za nami.
Błogosławiony Michale Sopoćko, duchowy kierowniku św. Faustyny
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Kowalskiej - módl się za nami.
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, opiekunie prześladowanych módl się za nami.
Błogosławiona Jolanto, patronko Gniezna - módl się za nami.
Błogosławiona Doroto z Mątowów, patronko Prus - módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa - módl się za nami.
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, patronie Warszawy
- módl się za nami.
Błogosławiona Regino Protmann, adorująca Chrystusa w Najświętszym
Sakramencie - módl się za nami.
Błogosławiony Rafale Chyliński, patronie ubogich i chorych
- módl się za nami.
Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, świecki apostole ludu
- módl się za nami.
Błogosławiony Wincenty Lewoniuku wraz z dwunastoma męczennikami unickimi z
Pratulina - módlcie się za nami.
Błogosławiona Angelo Truszkowska, patronko doskonałego posłuszeństwa
Bogu - módl się za nami.
Błogosławiona Kolumbo Gabriel, apostołko heroicznej posługi miłości - módl się za
nami.
Błogosławiona Franciszko Siedliska, apostołko życia w szkole Najświętszej Rodziny z
Nazaretu - módl się za nami.
Błogosławiona Marcelino Darowska, apostołko Bożej obecności w działaniu - módl się
za nami.
Błogosławiona Karolino Kózkówno, dziewico i męczennico
- módl się za nami.
Błogosławiony Wacławie Honoracie Koźmiński, troskliwy opiekunie powołań
zakonnych - módl się za nami.
Błogosławiona Anielo Salawo, tercjarko franciszkańska - módl się za nami.
Błogosławiona Tereso Ledóchowska, matko Afrykanów - módl się za nami.
Błogosławiona Bernardyno Jabłońska, patronko ludzi opuszczonych i
nieszczęśliwych - módl się za nami.
Błogosławiona Mario Karłowska, apostołko zagubionych moralnie
- módl się za nami.
Błogosławiony Jerzy Matulewiczu, niestrudzony sługo Kościoła - módl się za nami.
Błogosławiony Michale Kozalu, męczenniku obozów koncentracyjnych - módl się za
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nami.
Błogosławiona Bolesławo Lament, apostołko wśród prawosławnych
- módl się za nami.
Błogosławiony Stefanie Frelichowski, duszpasterzu więźniów w obozach
koncentracyjnych - módl się za nami.
Błogosławieni Antoni Julianie Nowowiejski, Henryku Kaczorowski, Anicecie Kopliński,
Marianno Biernacka i pozostali sto czterej błogosławieni męczennicy, świadkowie
wiary z czasów II wojny światowej
- módlcie się za nami.
Błogosławiona Stello Mardosewicz ze swymi współsiostrami, męczennicami z
Nowogródka, które ofiarowałyście swe życie za ojców rodzin - módlcie się za nami.
Błogosławiony Janie Wojciechu Balicki, opiekunie upadłych niewiast - módl się za
nami.
Błogosławiony Janie Beyzymie, apostole wśród trędowatych na Madagaskarze - módl
się za nami.
Błogosławiona Sancjo Janino Szymkowiak, świadomie dążąca do świętości - módl się
za nami.
Błogosławieni Jozafacie Kocyłowski i Grzegorzu Łakoto, grekokatoliccy biskupi z
Przemyśla, męczennicy sowieckiego komunizmu
- módlcie się za nami.
Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, apostole słowa drukowanego
- módl się za nami.
Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu, apostole trzeźwości
- módl się za nami.
Błogosławiony Władysławie Findyszu, gorliwy duszpasterzu, pierwszy wyniesiony na
ołtarze męczenniku komunizmu w Polsce
- módl się za nami.
Błogosławiony Stanisławie Papczyński, obrońco życia poczętego
- módl się za nami.
Błogosławiona Mario Merkert, apostołko miłosierdzia na Śląsku
- módl się za nami.
Błogosławiona Celino Borzęcka, opiekunko ludu wiejskiego i robotników, apostole
„Solidarności”, męczenniku bezbożnego komunizmu - módl się za nami.
Błogosławiona Zofio Czeska, prekursorko szkolnictwa dla młodzieży żeńskiej - módl się
za nami.
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Błogosławiona Małgorzato Łucjo Szewczyk, posługująca chorym i opuszczonym - módl
się za nami.
Błogosławiony Gerardzie Hirschfelderze z ziemi kłodzkiej, męczenniku hitlerowskiego
totalitaryzmu - módl się za nami.
Błogosławiona Mario Tereso od św. Józefa (Tauscher van den Bosch), rodem z ziemi
Piastów - módl się za nami.
Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej - wybaw nas, Panie.
Od kajdan niewoli - wybaw nas, Panie.
Od godziny zwątpienia - wybaw nas, Panie.
Od podszeptów zdrady - wybaw nas, Panie.
Od gnuśności naszej - wybaw nas, Panie.
Od ducha niezgody - wybaw nas, Panie.
Od nienawiści i złości - wybaw nas, Panie.
Od wszelkiej złej woli - wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej - wybaw nas, Panie.
Winy królów naszych – przebacz, o Panie.
Winy magnatów naszych - przebacz, o Panie.
Winy szlachty naszej - przebacz, o Panie.
Winy rządzących krajem - przebacz, o Panie.
Winy kierujących ludem - przebacz, o Panie.
Winy pasterzy naszych - przebacz, o Panie.
Winy ludu naszego - przebacz, o Panie.
Winy ojców i matek naszych - przebacz, o Panie.
Winy braci i sióstr naszych - przebacz, o Panie.
Winy całego Narodu Polskiego - przebacz, o Panie.
Głos krwi męczenników naszych – usłysz, o Panie.
Głos krwi żołnierzy naszych - usłysz, o Panie.
Brzęk pękających kajdan naszych - usłysz, o Panie.
Płacz matek i żon - usłysz, o Panie.
Płacz wdów i sierot - usłysz, o Panie.
Płacz dzieci katowanych za polski pacierz - usłysz, o Panie.
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny- usłysz, o Panie.
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi- usłysz, o Panie.
Wołanie krzywdzonego roboczego ludu- usłysz, o Panie.
Cierpienia i trudy gnębionego w czasach wojen Narodu - usłysz, o Panie.
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów - usłysz, o Panie.
Jęki konających robotników Poznania, Wybrzeża, Radomia i kopalni „Wujek” -
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usłysz, o Panie.
Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych - daj nam, o Panie.
Nadzieję na zwycięstwo dobrej sprawy - daj nam, o Panie.
Miłość Polski, Ojczyzny naszej - daj nam, o Panie.
Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność - daj nam, o Panie.
Wolność, chwałę, szczęście i pokój - daj nam, o Panie.
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi - daj nam, o Panie.
Wszystkie dary Ducha Świętego - daj nam, o Panie.
Przez Narodzenie Twoje bohatera wielkiego – wzbudź nam, o Panie.
Przez Najświętsze Życie Twoje żyć dobrze - naucz nas, o Panie.
Przez Krzyż i Mękę Twoją cierpienia nasze – daj mężnie znosić, o Panie.
Przez Zmartwychwstanie Twoje z ciemności grzechu
– wskrześ nas, o Panie.
Przez Wniebowstąpienie Twoje Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie.
Przez Ducha Świętego Zesłanie ducha dobrego
- daj nam, o Panie.
Przez Miłosierdzie Twoje ducha i tradycję Narodu
– daj nam zachować, o Panie.
Przez Bogurodzicę Ojca Świętego i naszych pasterzy na długie lata – zachowaj nam, o
Panie.
Przez Anioła – Opiekuna Polski bezpieczne bytowanie Ojczyzny
- daj nam, o Panie.
Przez czystą św. Jadwigi Królowej ofiarę w jedności i suwerenności naszą Polskę zachowaj, o Panie.
Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe błogosławieństwo
– daj nam zasłużyć, o Panie.
Boże Piastów i Jagiellonów - nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Sobieskiego i Kościuszki – nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże ojca Kordeckiego, księdza Skargi i św. ojca Kolbego nie opuszczaj nas, o Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.
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Módlmy się:
Boże Wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że
przez wieki otaczałeś nas swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych

wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół.
Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzałeś nas na nowo
wolnością i pokojem.
W obecnych czasach, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby
zachować wolność i suwerenność, prosimy Cię, Boże, napełnij nas
mocą Twojego Ducha. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość,
oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do
cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali
się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie
Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych
rodzinach, w naszym narodzie, jak za czasów naszych Praojców.
Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław
naszej pracy. Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie
wszechmocny.
Boże Ojcze, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia
Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze
„bierzmowania dziejów”, udzielonego Narodowi przez św. Jana Pawła
II w 1979 roku, Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie
Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostali zawsze wierni
Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie. Amen.
*Do prywatnego odmawiania. Uwspółcześniona 22 sierpnia 2014
Opracowanie graficzne i tekst: ks. Michał Dłutowski
Korekta tekstu : Izabela Grabowska
więcej: swfaustyna.eu
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Koronka do
Miłosierdzia Bożego
Na początku: Ojcze
nasz..., Zdrowaś
Maryjo..., Wierzę w
Boga...
Na dużych paciorkach (1
raz) przed każdą częścią tak jak w różańcu:
Ojcze Przedwieczny,
ofiaruję Ci Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna
Twojego, a Pana naszego
Jezusa Chrystusa
na przebłaganie za
grzechy nasze i całego
świata.
Na małych paciorkach (10
razy) po 5 części. -tak jak
w różańcu:
Dla Jego bolesnej męki
miej miłosierdzie dla nas
i całego świata.
Na zakończenie (3 razy):
Święty Boże, Święty
Mocny, Święty
Nieśmiertelny zmiłuj się
nad nami i nad całym
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światem.

Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu
Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki
i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas
i całego świata!
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Jasnogórskie Śluby Narodu (26 sierpnia 1956)
Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona
Maryjo!
Królowo świata i Polski Królowo!
Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski,
oto my, dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi Przodków naszych,
stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości i nadziei, jakie
ożywiały ongiś Ojców naszych. My, biskupi polscy i królewskie kapłaństwo,
Lud nabyty zbawczą Krwią Syna Twojego, przychodzimy, Maryjo, znów do
Tronu Twego, Pośredniczko Łask wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego
pocieszenia.
Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności Bogu i
Kościołowi Chrystusowemu – wieki wierności szczytnemu posłannictwu
Narodu, omytego w wodach Chrztu świętego. Składamy u stóp Twoich siebie
samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony
polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej,
drgnienia serc i porywy woli.
Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą
Wspomożycielką wśród straszliwych klęsk tylu potopów.
Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy
ślubów i przyrzeczeń Ojców naszych.
Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj
potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc
wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.
Królowo Polski! Odnawiamy dziś śluby Przodków naszych i Ciebie za Patronkę
naszą i za Królową Narodu polskiego uznajemy.
Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystek lud polecamy
Twojej szczególnej opiece i obronie.
Wzywamy pokornie pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności
Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie
naszej świętej, chrześcijańskiej przedniej straży, poświęconej Twojemu Sercu
Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem
Boga, na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem

Twoim, pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.
Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była
rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod
Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i
społecznym.
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski,
jako źródła Bożego życia.
Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby
cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą
Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię – pod przewodem
Kościoła katolickiego – do Ojczyzny wiecznej.
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! 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, równie mężnie,
jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną.
Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnym.
Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za
najcenniejszy skarb Narodu.
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży
nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu
ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.
Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa
Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci
ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów
chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w
wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć
czujną opieką rodzicielską.
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu,
przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem

naszym.
Przyrzekamy 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.
Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy,
aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych
i płaczących.
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem
najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.
Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu,
pijaństwu, rozwiązłości.
Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości,
oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i
sprawiedliwości społecznej.
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
Królowo Polski! Ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wielką
usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi
cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu
świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy.
Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie
serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a
zwłaszcza w dni Twoich świąt.
Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z
Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe Wotum Narodu, milsze Ci od
granitów i brązów. Niech nas zobowiązują do godnego przygotowania serc
naszych na Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.
W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu naszego chcemy pamiętać o tym, że
Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z niewoli i grzechu; że Ty
pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących, i okazałaś światu Słońce
Sprawiedliwości, Chrystusa, Boga naszego. Chcemy pamiętać o tym, że Ty
jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim

najpewniej rozpoznajemy Syna Twojego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną
dłonią.
Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed Oblicze
Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i
przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i
wszystko, co miłujemy w Bogu.
Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny Niebieskiej.
A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota
Twojego. Amen.

