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Św. Cyryl i Metody



WSTĘP

Zdajemy sobie sprawę, że obecnie następuje ostateczne roz-
prawienie się z państwami narodowymi. Wszelkiego rodzaje unie 
państw, zlewają się w jeden świat korporacyjny, który jest nowym 
królestwem poza Bogiem i narodami. Niestety powstało mocar-
stwo, gdzie nasz Bóg w Trójcy Jedyny, Prawdziwy jest detronizo-
wany, a intronizowane zostało osobowe zło. To Królestwo ciem-
ności ma na celu wyrwanie Boga z dusz ludzkich i stworzenie na 
terenie całego świata jednego, wielkiego obozu koncentracyjnego. 
Oświęcim był tylko zapowiedzią czasów, jakie mają przyjść. 

Teraz trwa walka o dusze Narodu Polskiego, nie pozwólmy jej 
splugawić i zatracić. Nie kibitki ani knuty, lecz narodu duch zatruty, 
to dopiero bólów ból (C.K. Norwid). Ze wszystkich sił trzeba nam 
uciekać się do Maryi, bo tylko Ona w tej nierównej walce może 
dać nam zwycięstwo.

Widząc planowe wynaradawianie Polaków przez idee globa-
listyczne i kosmopolityczne oraz fałszywe duchowości, widzimy 
konieczność powrotu do naszych korzeni. Potrzebne jest odnowie-
nie naszej tożsamości i powrót do źródeł naszej siły. Zdajemy sobie 
sprawę, że Polska jest wielka i wprawia w zdumienie inne narody, 
kiedy jest wierząca i oparta na Bożych przykazaniach i świadec-
twie miłości Bożej. Może wtedy dokonać rzeczy niemożliwych.

Ks. Jerzy Popiełuszko twierdził, że Naród nie dał się znisz-
czyć mimo rozbiorów, przegranych powstań i Sybiru, mimo wyna-
radawiania i rusyfikacji, mimo wozu Drzymały i Kulturkampfu, bo 
miał mocno zapuszczone korzenie w poprzednich wiekach dziejów 
ojczystych. Nie dał się zniszczyć, bo żywił się historią i kulturą 
poprzednich wieków1. Aby to wielkie drzewo, jakim jest Naród 

1 J. Popiełuszko, opr. E. Kownacka, A. Wojnowski, w: Myśli, przypomnienia, 
ostatnie słowa, Lublin 2002, s. 62.
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Polski powalić zatruwa się od dziesięcioleci korzeń wiary, patrio-
tyzmu, więzi z własną rodziną. Młode pokolenie oddzielone od ży-
ciodajnych zasobów jakie są w Bogu, ojczystej historii i kulturze 
oraz rodzinie stanie się bezwolne i niewolnicze. O zgrozo będzie 
roztrwaniać i niszczyć własne dziedzictwo. Zapomni kim jest? I ja-
kie ma powołanie? Odnowa tej opłakanej dziś sytuacji może się 
zmieniać, jeśli zrozumiemy lepiej, jakie są nasze cechy duchowe 
Narodu. Jaka jest prawdziwa dusza polska? To określenie wnętrza 
duchowego Narodu pomoże nam też odkryć nasze posłannictwo 
względem innych narodów.

Przez te rozważania będę się starał ukazać piękno duchowości 
Narodu Polskiego dla wzrostu naszej wewnętrznej siły, byśmy się 
nie rozproszyli w innych kulturach i nie adoptowali do siebie ob-
cych zwyczajów i duchowości. Mając świadomość swej tożsamo-
ści łatwiej będzie nam przetrwać i wzmacniać to, co w nas dobre 
i ubogacać innych.



Św. Wojciech



Rozdział I

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Trzeba wiedzieć, kim się jest!
Kard. Sarah mocno wyraził się na temat współczesnej ten-

dencji wyrzekania się przeszłości narodowej i tradycji Kościoła 
w Europie. Społeczeństwo, które odrzuca przeszłość, odcina się 
od swej przyszłości. Jest społeczeństwem martwym, społeczeń-
stwem pozbawionym pamięci, społeczeństwem zabranym przez 
chorobę Alzheimera2.

Jeśli ludzie nie znają swojego pochodzenia, i nie mają więzi 
z własną dziejową historią (kosmopolici), to wszystko można im 
wmówić, że pochodzą np. od małpy lub wielkiego wybuchu, albo 
od innej grupy etnicznej, co nie ma potwierdzenia w naukowych 
badaniach. Osoby nie wiedzące kim są, w jakimś sensie mentalnie 
są niepełnosprawne. Stają się biedne jak osoby bezdomne, tracą 
kontakt z domem i rodziną. Są to też ludzie nieodpowiedzialni 
i nie można im ufać, dopóki nie powrócą do jedności ze swoją 
narodowością.

Bardzo niebezpieczne jest przyjmowanie historii napisanej 
przez wrogów Narodu. Chce się przez fałszowanie faktów pozba-
wić nas mocy Bożej, dziedzictwa i nawrócić do praktykowania 
pogańskich rytów lub po prostu niewiary.

Obecnie występują trzy zafałszowania historii w stosunku do 
naszej przeszłości. Pierwsze twierdzi się, że na terenach naszej 
Ojczyzny niekoniecznie pierwsi byli Słowianie. Drugie, że przed 
chrztem, na terenach Polski, żyły niezorganizowane i prymitywne 
ludy słowiańskie. Trzecie, że chrześcijaństwo zniszczyło kulturę 
Słowian.

2 R. Sarah, Wieczór się zbliża i dzień już się chyli, Warszawa 2019, s. 272.
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Pierwszy błąd wynika z kwestii ideologicznych, które mają 
stanowić pseudonaukową przesłankę do kolonizacji naszego pań-
stwa. Chodzi o pierwszeństwo w przeszłości, co przekłada się na 
pierwszeństwo w czasach współczesnych. Tworzy się fałszywe 
tradycje nie mające pokrycia w historii. Kardynał Sarah wspomi-
nał, że w jego małej szkole mówiono mu, że Gwinejczycy pocho-
dzą od Galów (Francuzów)3. To są manipulacje często stosowane, 
by usprawiedliwić przejmowanie własności danych ludzi.

Drugi błąd historyczny sprzyja tworzeniu baśni, że Słowia-
nie byli prymitywną społecznością. Dziś już zdajemy sobie spra-
wę z badań archeologicznych, że przed Chrztem Mieszka była 
na tych ziemiach wielka cywilizacja Lechitów. Stanowili oni 
zorganizowaną społeczność, która potrafiła się przeciwstawić 
imperium Aleksandra Macedońskiego, Rzymowi... Stworzyli 
kulturę łużycką już około XV wieku przed Chrystusem. Miała 
ona swoją kolebkę między rzekami Odry i Warty. Stąd rozsze-
rzała się na południe na Morawy i wschód w kierunku Wołynia 
i Podola4. Ta kultura występuje przy końcu drugiej epoki brązu, 
około roku 1500 przed Chr., i sięga niemal aż do czasów przed- 
rzymskich (...)5. Rozpoznawano ją po ceramice grobowej, która 
była bardzo ozdobna i charakteryzowały ją duże umiejętności 
rzemieślnicze. Słowianie środkowi, do których należą Polacy, 
prowadzili osadniczy sposób bytowania. Mieli duże przywiąza-
nie do ziemi, którą uprawiali. Zajmowali się też rzemiosłem oraz 
potrafili się obronić.

Badania genetyczne podjęte w ostatnim czasie potwierdzają, 
że Polacy pochodzą od ludu Ariów, który był spokrewniony z lu-
dami Iranu. Nasze związki z Sarmatami, w które wierzyła szlach-
ta Rzeczypospolitej, znajdują obecnie potwierdzenie w badaniach 
archeologicznych i genetycznych. Możemy nawet sądzić, że czer-
3 Tamże, s. 272
4 Por. A. Brückner, Dzieje Kultury Polskiej, Warszawa 1957, s. 13-14.
5 Tamże, dz. cyt., s. 14.
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piemy swoje pochodzenie z cywilizacji starszej od francuskiej lub 
niemieckiej, a nawet włoskiej6.

Sam Sokrates przyznawał się do swojej fascynacji kulturą i re-
ligią Traków oraz z ich myśli czerpał natchnienia do swojej filozo-
fii. Platon swoje dzieło Państwo również napisał pod wpływem tej 
kultury. Trakowie, był to jeden z ludów słowiańskich mieszkający 
na terenach Bułgarii. Kilka tysięcy przed Chrystusem miał swoich 
królów, bardzo rozwinięte rzemiosło, swoje pismo i jako pierwszy 
produkował monety z wizerunkami króla jak np. Seudesa7. 

Nie jesteśmy w niczym gorsi od narodów zamieszkujących 
zachodnią Europę. Skoro imperium rzymskie nie podbiło terenów 
naszej Ojczyzny i musiało się zadowolić handlem z ludnością 
rdzenną, dowodzi to, że  przodkowie nasi byli dobrze zorganizo-
wani i stanowili potęgę militarną.

Trzeci fałsz polega na spostrzeganiu chrześcijaństwa, jako za-
grożenia dla rodzimej kultury i organizacji państwowej. To święta 
wiara katolicka wyniosła ludy słowiańskie na wyżyny człowie-
czeństwa i tworzenia cywilizacji najbardziej rozwiniętej. Pogar-
dliwe spostrzeganie chrześcijaństwa jako zagrożenia dla Słowian 
jest konkretnym działaniem, by nas osłabić, skłócić i zepchnąć 
Kościół na boczny tor. Pisze się książki, w których bardzo mocno 
atakuje się wiarę katolicką i jej rolę w Polsce. Sam Kościół okre-
śla się jako narzędzie zniewolenia Słowian.

Od momentu przyjęcia chrztu przez księcia Wiślan Wisława 
w IX wieku oraz księcia Polan Mieszka I w 966 roku staliśmy 
się ludem wybranym i królewskim. Wspaniale to symbolizuje 
chrzcielnica w małym drewnianym kościele Matki Bożej Paczół-
6 M. Kowalski, Badania genetyczne ujawniły prawdę. Już wiadomo, skąd pocho-

dzą Polacy! Jesteśmy potomkami twórców starożytnych cywilizacji, Najwyższy 
czas, https://nczas.com/2018/12/26/badania-genetyczne-ujawnily-prawde-
-juz-wiadomo-skad-pochodza-polacy-jestesmy-potomkami-tworcow-staro-
zytnych-cywilizacji/ (dnia 26. 12. 2018).

7 Seudes – Nieśmiertelny Król Traków, https://www.youtube.com/watch?v=i6i-
v0JJvaIA.
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towickiej w Dolinkach Krakowskich. Kamienna chrzcielnica jest 
zwieńczona u góry wielką złotą koroną z krzyżem. Przypomina to 
prawdę wiary, że przez chrzest każdy staje się królewskim dziec-
kiem i spoczywa na nim obowiązek wierności względem Boga 
oraz udział w Jego królestwie.

Jedna wiara złączyła Polaków i wytyczyła im wielką misję 
względem innych narodów. To Kościół rozwinął naukę wśród 
Słowian dając im wyższą formę piśmiennictwa, filozofii, prawa, 
nauk przyrodniczych oraz rozwój rzemiosła, pomoc społeczną. 
To przednia straż Kościoła najwierniejsi stróżowie wiary – za-
kony8 stworzyły szczególny progres cywilizacyjny naszego ludu 
na wszelkich poziomach: duchowym, moralnym, intelektual-
nym, materialnym itd... Wydobyły nas z mroków zabobonu, da-
jąc naukę Chrystusa. Duszę polską ukształtowała religia Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Szczegółowo opisuje tę kwestię św. Józef 
Pelczar w książce „Obrona religii katolickiej” w rozdziale Co re-
ligia katolicka dała i daje narodowi polskiemu. „Religii katolic-
kiej zawdzięcza naród polski swój byt i swoją wielkość, a przede 
wszystkim prawdę i cnotę. – Z Nią przyszła na ziemię polską cy-
wilizacja, którą głównie opiekowało się duchowieństwo. – Ta re-
ligia przyczyniła się do rozwoju prawodawstwa i utrzymania spo-
łecznego ładu, powstrzymując acz w części swawolę. Ona była 
również główną podporą jedności narodowej i politycznej (...) Re-
ligia katolicka wytknęła nadto narodowi szczytne posłannictwo, 
a w chwilach chłosty Pańskiej budziła w nim otuchę i nadzieję” 9.

Św. Bp Józef Pelczar zauważył, że bez spójni jaką była nasza 
wiara, Polska nie powróciłaby do jedności po rozbiciu dzielnico-
wym. Jest też nasza religia stróżem naszej kultury i dzięki niej 
pokonaliśmy siłowe naciski germanizacji i rusyfikacji, ano też jest 
piastunką zgody domowej, dawczynią wolności10.
8 A. Regnier, Św. Marcin, Kraków 1925, s. 29.
9 J. Pelczar, Obrona Religii Katolickiej, t. 1, Przemyśl 1911, s. 169.
10 Por. tamże, s. 169-178.
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Kamil Cyprian Norwid pisał: Polak jest olbrzym, a człowiek 
w Polaku jest karzeł... Poeta miał na myśli, że wielkością Polaka 
jest wiara katolicka, przez którą Bóg go wynosi do wielkiej god-
ności, lecz bez niej staje się żałosny. To Chrystus czyni z nas ol-
brzymów, a bez Niego nie mamy żadnej wartości, w oczach Boga, 
własnych oraz innych narodów. A ideały jakie nam przyświecały 
w przypadku niewiary społeczeństwa jak Norwid pisze w innym 
wierszu sięgają bruku. Jest w nas zagadkowy dualizm. Posiadamy 
w duszy polskiej dwa pierwiastki, które są przeciwstawne sobie 
i powodują rozdarcie Narodu. Bo są wśród nas ludzie trzymający 
się ideałów: Bóg, Honor, Ojczyzna, a z drugiej strony kolaboran-
ci, bez wiary, honoru i miłości Ojczyzny, ludzie pełni poświęcenia 
i ignoranctwa, męczennicy i tchórze, ludzie wielkiego serca i obo-
jętni cynicy. Te dwa przeciwstawne nurty wciąż ze sobą walczą 
nawet w jednym człowieku, który jest miotanym natchnieniami 
łaski Bożej i pożądliwościami cielesnymi. Niech zwycięży w nas 
człowiek Chrystusowy! 

Nazwa Słowian, chociaż ma różne tłumaczenia to ze strony 
etymologicznej oznacza Ludzi Słowa. Można dodać ludzi pra-
wych, dotrzymujących słowa, czyli prawdomównych, w któ-
rych nie ma podstępu. Ta jasność charakteru naszych przodków 
uwidacznia się w gościnności, silnych więzach rodzinnych oraz 
w pokojowym nastawieniu, a nawet szacunku względem innych 
ludów i kultur. Jednak w obliczu zagrożenia przodkowie nasi da-
wali przykład męstwa i umiejętności zwyciężania wrogów i nie 
podporządkowywali się im.

Człowiek świadomy swojej narodowej godności jest bardziej 
odporny na zewnętrzne idee mające na celu zniszczenie jego Oj-
czyznę. Dziś miotają nami wichury fałszu w historii, kosmopoli-
tyzmu, globalizmu, niewiary, materializmu, bałwochwalstwa, po-
gaństwa, satanizmu. Są one podsycane przez te środowiska, które 
chcą skolonizować dany naród. Dlatego kradną jego świadomość 
dziejową, by zaprogramować go tylko na płaszczyźnie spełnia-



14 Duchowość Narodu Polskiego

nia potrzeb cielesnych. Jednak osoba kochająca Ojczyznę staje się 
górską granią, której żadne burze, pioruny nie uszkodzą, będzie 
trwała i nie zstąpi z wyżyn, nie zginie w przepaściach błędu. By 
rozumieć kim się jest, trzeba znać swoją Ojczyznę.

Polska Ojczyzną
Ave Patria!
Ojczyzno moja, bądź błogosławiona,
I błogosławiony owoc twego ducha!
Oto w błękity wyciągam ramiona,
Gdzie Bóg mnie słucha...
Majowe słońce promieni w niebie-
O Polsko moja błogosławię ciebie!
(frag. wiersza Marii Konopnickiej Ave, Patria!)

Wiem, że jestem Polakiem, mieszkam na terenie mojej Oj-
czyzny – Polski. Moi przodkowie Słowianie byli tu od zawsze, 
polowali w lasach, żyli na tej ziemi, uprawiali ją, oddawali za nią 
życie. Spoczywa na mnie zadanie i obowiązek obrony oraz prze-
kazania kolejnemu pokoleniu tych wszystkich dóbr duchowych 
i materialnych jakie otrzymałem od moich przodków.

Celem Ojczyzny jest uszczęśliwienie rdzennej ludności, któ-
ra zamieszkuje dane terytorium11. Obecnie łatwo zauważyć, że 
uszczęśliwiane oraz faworyzowane są grupy napływowe, które 
przez intrygi kłamstwa, przemoc zawłaszczają moją Ojczyznę dla 
siebie pomijając Słowian. Tak czynili Niemcy, orzekający, że są 
rasą panów. Dzisiaj są to też inne narodowości. Warto zastanowić 
się, kto to dzisiaj czyni?

Ojczyzny nie możemy utożsamiać tylko z państwem – praw-
ny organ zarządzania. Jest ona pojęciem wykraczającym poza ma-
terialne formy ekonomii i stanu posiadania. Gdy nawet obecnie 

11 F. Bochenek, Mistyka Ojczyzny, dz. cyt., s. 17.
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Polska jest zawłaszczona i zarządzana z zewnątrz12, mocą innych 
dóbr duchowych, kulturowych może trwać dalej i odzyskać suwe-
renność. Natomiast jeśli organ państwowy nie reprezentuje spraw 
rdzennych mieszkańców jest organem ucisku i jest obcym ciałem 
na łonie Narodu. Nie należy go słuchać i spełniać jego rozporzą-
dzeń, bo są to prawa ustalone na szkodę Ojczyzny.

Należy wrócić do ustroju monarchistycznego, czyli króla i elity 
narodu sprawdzonej w działaniu, która będzie tworzyć radę wspie-
rającą monarchę. Ten ustrój został obalony przez rewolucję stwo-
rzoną przez masonerię. W założeniach demokracji jest równość, 
lecz w rzeczywistości takiej nierówności, jaka jest teraz nie było 
nigdy w historii. W imię wolności i dobra oraz rozwoju ludzi, mor-
duje się obecnie miliony istnień ludzkich. Najgorszym złem jest de-
tronizacja wiary Kościoła rzymskokatolickiego z przywództwa du-
chowego państw. Przez to następuje upadek cywilizacji łacińskiej.

Powrót do monarchii będzie przywróceniem Bożych planów 
względem narodów. Każdy rządzący w Polsce powinien być Sło-
wianinem, przedstawicielem swojego ludu, wyrzec się grzechu, 
szatana, kolaboracji, by wiernie służyć Bogu i Ojczyźnie. Za zdra-
dę powinien odpowiadać, jak każdy członek państwa, własnym 
mieniem lub innymi karami. Osoby napływowe, jeśli potrafią 
uszanować naszą wiarę, kulturę, własność mogą tu pozostawać, 
lecz muszą znać swoje miejsce w szeregu oraz szanować wiarę 
rzymskokatolicką, naszą kulturę, własność, prawa.

Naród
Słowo to pochodzi od rodu. Czyli rodziny, która trwa w czasie 

i jest silna mądrością oraz szlachetnością swych członków. Na-

12 M. Morawiecki, w: Jesteśmy w sytuacji w pewnym sensie nie do odwrócenia, po-
nieważ jesteśmy „krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy” – cyt., z Bloom-
berga podczas wywiadu prowadzonego przez Bronisława Wildsteina w: ttps://
www.ekspedyt.org/2017/10/26/wicepremier-morawiecki-potwierdza-polska-
-jest-kolonią-krajem-posiadanym-przez-kogoś-z-zagranicy/?cn-reloaded=1.



Św. Stanisław
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ród oznacza sumę tych zacnych rodów, które splata jedna wiara, 
jedno terytorium, wspólna kultura, jeden król. W Katedrze Płoc-
kiej wokół kościoła są herby rodzin, które podejmowały odpo-
wiedzialność za losy państwa. Tworzą one swego rodzaju klamrę 
spinającą wnętrze tej świątyni. Rody te były murem, który bronił 
wiary i suwerenność Ojczyzny. Miały one w sobie przekonanie, 
że na nich spoczywają losy Polski. Utrata świadomości rodowej 
oraz germanizacja i rusyfikacja, a dziś judaizacja polskiego społe-
czeństwa doprowadziły do sytuacji, że Polska jest już zarządzana 
z zewnątrz i nie ma możliwości decydowania o sobie samej. To 
samo dotyczy Kościoła świętego. Początkiem tej katastrofy było 
osłabienie wiary w zakonach, które miały strzec Polski, potem 
osłabły więzy rodzinne, a obecnie można dostrzec zdystansowa-
nie się do Ojczyzny.

O. Jacek Woroniecki uważa, że na jedność narodową składają 
się czynniki: fizyczne pochodzenie od jednej rasy czy plemienia, 
osiadłość na jednym terytorium, wspólny język, nieraz wspólna 
religia. Jednak najgłębszym czynnikiem więzi narodowej to świa-
domość odrębności od innych grup ludzkości, co przekłada się na 
własne obyczaje narodowe13. Powinniśmy zapamiętać, że nasze 
obyczaje ukształtowane przez wiarę, są naszym dziedzictwem. 
Jednak ta spójnia Narodu jest powoli rozmiękczana przez ustęp-
stwa w życiu moralnym za aprobatą tzw. postępowego Kościoła, 
który chce zrozumieć potrzeby ludzi, a zapomina o Bożych naka-
zach. W niektórych kościołach już co piątek są uroczystości zwią-
zane z zawarciem sakramentu małżeństwa. A przecież wiemy, że 
w tradycji jest to dzień postu i pokuty oraz zjednoczenia z Ukrzy-
żowanym Jezusem. By mieć więcej czasu na zabawę przesunię-
to śluby z soboty na piątek. Przykładów takich można podawać 
wiele, kolejnym jest nienadawanie tradycyjnych rodzimych imion 
dzieciom, lecz zaczerpniętych z obcych krajów.

13 Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. I, Lublin 1986, s. 245-246.
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Bł. ks. Jerzy Popiełuszko uważał, że: Walka z ideą Naro-
du to walka z wiatrakami. Tej idei nikt nie zdoła pokonać, bo 
jest ona mocno zakorzeniona w sercach milionów. Bo zapłacono 
za nią wielką cenę14. Jednak, gdy zniszczono zakony, rodziny, 
a dzieci w szkołach były hodowane na obywateli świata, spra-
wa tożsamości narodowej jest bardzo zagrożona. Oderwanie od 
świata natury, brak poznania własnej kultury (obyczajów) i hi-
storii, promocja grzechu, powoduje alienacje danej osoby. Otu-
maniona zrywa więzy duchowe z Ojczyzną i wyrzeka się swego 
dziedzictwa przyjmując myślenie zaczerpnięte z innych narodo-
wości i kultur.

Jednak idea Narodu szybko może się odrodzić. Wymaga ona 
cnoty męstwa i świadków prawdy, którzy wytkną fałsz i pokażą 
piękno duchowe Narodu. Powołają swych rodaków do odzyskania 
władzy i tworzenia Ojczyzny pod panowaniem Chrystusa Króla 
Polski.

Naród a Kościół
Między Narodem a Kościołem są więzy wieczyste. Ta wza-

jemna miłość jest gwarancją istnienia i Narodu, i Kościoła oraz 
wspólnej odpowiedzialności za jedną Ojczyznę – Polskę. Można 
powiedzieć, że są oni małżonkami. Naród jest oblubienicą Ko-
ścioła, a Kościół-Oblubienicą Chrystusa.

Tak trudno naszym przeciwnikom wykorzenić wiarę, gdyż 
Kościół wpisał się chwalebnie w karty historii Polski, a nade 
wszystko w jej kulturę. Bohdan Cywiński charakteryzował przy-
czynę ataków na więź między Narodem a Kościołem: Z punktu 
widzenia władz była to jedyna instytucja masowa, dotąd nieznisz-
czona i niepozbawiona swego ideowego autentyzmu. Sam ten fakt 
stanowił prowokację dla komunistów. Od strony wiernych instytu-
cja Kościoła była znakiem trwałej zbiorowej tożsamości, opieką, 

14 J. Popiełuszko, dz. cyt., s. 68.
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pod której ochroną mogła istnieć wspólnota. W istocie było tak, 
że instytucja współtworzyła i potęgowała wspólnotę, sama czer-
piąc z niej swą wewnętrzną i zewnętrzną siłę. Obie mogły trwać 
dzięki wzajemnemu współistnieniu i zaufaniu. To wzajemne za-
ufanie i wewnętrzna solidarność Kościoła stały się przedmiotem 
ataku komunistów. Starali się oni wbijać kliny między świeckich 
wiernych a kler, między kler a biskupów, między polski Kościół 
a Stolicę Apostolską15.

Ten monolit wzajemnej ufności między Narodem, a Kościołem 
zawsze chcieli zniszczyć nasi wrogowie wewnętrzni, mieszkają-
cy w Polsce, inicjując podziały. Zauważył to kard. Adam Sapie-
ha. Zgadzamy się, że Kościół nasz w Polsce, mimo zewnętrznych 
pozorów świetności znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie. 
[...] Mniej groźne bowiem są sekty, radykalizm i inni rozmaici 
nieprzyjaciele zewnętrzni, niż to wewnętrzne rozprzężenie, jakie 
spostrzegamy objawiające się w oddaleniu się wiernych od du-
chowieństwa, utrata wpływu na wiernych, brak zaufania do niego 
i poczucia u świeckich łączności z Kościołem16.

Jeśli Polacy poddadzą się tym prowokacjom pogubią się, 
a tracąc wiarę – zginą. Wejdą w plan samounicestwienia. Seku-
laryzacja, indyferentyzm religijny, życie bez wysiłku, satanizacja 
kultury sprzyjają narastaniu wrogości względem wiary i jej przed-
stawicieli. Już często nie mówi się proszę księdza, lecz proszę 
pana, nie mówiąc już o pozdrowieniu Chrystusa, a nawet co roku 
ginie kilku księży w Polsce z powodu pobicia lub morderstwa.

Polak to wierzący katolik – taki aksjomat musi przetrwać. Je-
śli ktoś tego nie rozumie, jest w wielkim błędzie. Niech się po-
15 W. Marczak, Opinie. Olsztyn, 15. 11. 2011, https://opinie.olsztyn.pl/historia/

kosciol-jako-cel-atakow-srodowisk-lewicowo-liberalnych-w-polsce-geneza-
-i-kontynuacja/#.Yz8crkzP3IU.

16 A. Sapieha, Referat wygłoszony w Gnieźnie na zebraniu Episkopatu Polski 
18.09.1928 r., w: Piotr Jaroszyński, Nasze błędy – Ks. kard. Adam Stefan Sa-
pieha, 14. 08. 2014, https://piotrjaroszynski.pl/warto-przemyśleć/1261-nasze-
-błędy-ks-kard-adam-stefan-sapieha.
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chyli nad historią Polski i jej dziejami. Również duchowieństwo 
na czele z biskupami ma dług wdzięczności wobec ludu, z które-
go pochodzą oraz Ojczyzny. Kościół rzymskokatolicki powinien 
być przewodnikiem oraz obrońcą spraw narodowych, tożsamy 
z biciem serc Polaków. Oznacza to współodczuwanie problemów 
i spraw zwykłych ludzi, a także podjęcie troski o rodzinę oraz ka-
tolickie wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym. Niestety 
ostatnim Prymasem, który dał odważny przykład troski w tych 
kwestiach był błogosławiony S. kard. Wyszyński.

Duchowość
Jest to pojęcie, które łączy nas ze światem nadprzyrodzonym. 

W chrześcijaństwie dotyczy komunii z Bogiem w Trójcy Jedynym 
Prawdziwym. Określa drogę do Niego. Duchowość jest właści-
wym dla danej osoby sposobem dojścia i trwania w Bogu, Któ-
ry nas miłuje. Tymi, którzy pokazali nam różne duchowości byli 
święci. Akcentowali oni w swym życiu wewnętrznym, różne cno-
ty lub praktyki religijne. I tak mamy duchowość franciszkańską, 
dominikańską, karmelicką, jezuicką. Możemy też odnieść ducho-
wość do stanu i powołania, jakie ktoś realizuje np. duchowość 
mężczyzny i kobiety. 

Trzeba też spojrzeć na cały Naród i szukać w historii przy-
miotów, które pomogą nam poznać nadprzyrodzony charakter 
Polski i jej powołanie. Jest on częściowo ukryty i umiejętnością 
jego odkrywania wykazywali się polscy wieszczowie, artyści. 
Ludzie sztuki mają odpowiednią wrażliwość, dzięki której obja-
wiają trafnie duszę swego Narodu. Taką zdolność posiadają też 
święci kapłani umiejący odczytać wolę Boga względem swojej 
Ojczyzny.

W tej chwili bardzo istotne jest byśmy zdefiniowali swoją 
duchowość narodową, gdyż pośród nas jest dużo przedstawicieli 
synkretyzmu religijnego oraz proroków fałszywej doktryny wiary, 
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która w żadnym stopniu katolicką nie jest. Świadomość własnej 
tożsamości duchowej pomoże nam w sposób bardziej zdecydowa-
ny odgrodzić się od ludzi tworzących zamieszanie. Celem tworzo-
nego chaosu idei jest narzucenie nam sposobu myślenia, który nas 
zdeprawuje oraz nieprawdziwej oceny światopoglądowej.

Ojcowie Wiary
Wielka i święta Polska powstawała poprzez dzieło misyjne 

naszych Ojców wiary: Cyryla i Metodego. Mnisi zostali sprowa-
dzeni z Bałkanów przez księcia wielkomorawskiego Rościsława 
w 863 roku. Za pozwoleniem papieża, misjonarze przetłumaczyli 
liturgię na język staro-cerkiewno-słowiański, tworząc obrządek 
rzymsko-słowiański. Do ksiąg kościelnych zaś ułożyli osobne 
pismo, zwane głagolicą. Byli oni zrodzeni z Kościoła bizantyj-
skiego i uwierzytelnieni przez Kościół w Rzymie przez akceptację 
ich posługi za pośrednictwem dwóch papieży (por. Jan Paweł II 
Slavorum Apostoli, nr. 15). W 867 roku papież Hadrian II, pomi-
mo oporu części duchowieństwa, zaakceptował ryt słowiański na 
obszarze Moraw i Panonii. Na początku 868 roku w kościele San-
ta Maria Maggiore Hadrian odprawił wraz z Cyrylem i Metodym 
Mszę w nowym rycie. Po śmierci Cyryla w 869 papież ponownie 
potwierdził ryt słowiański bullą Gloria in Excelsis Deo i mianował 
Metodego swoim legatem. Rok później, kiedy nastał nowy papież 
Jan VIII, Metody został uwięziony w Szwabii z inicjatywy prze-
ciwnych nowemu rytowi biskupów niemieckich17. To oni oskar-
żyli go o herezję, sekciarstwo, brak łączności z papieżem. Chcieli 
ograniczyć przekaz Ewangelii do języka hebrajskiego, greckiego 
oraz łacińskiego, co oznaczałoby wąską grupę wtajemniczonych. 
Natomiast myślą Cyryla i Metodego było przybliżenie Słowia-
nom Objawienia w ich własnym języku. Metody dokonał przetłu-

17 Por. Sławomir Rusin. Cyryl i Metody, czyli Msza w języku pogan, „List”. Mie-
sięcznik Katolicki.
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maczenia na język słowiański Pisma Świętego, co było wielkim 
ich wyróżnieniem w czasach średniowiecza i wytrącało argument, 
że są poganami. Niemieccy biskupi nastawili negatywnie nowe-
go zwierzchnika Kościoła do świętego misjonarza. Potraktowali 
go jak przestępcę, gdyż ubiegł ich w ewangelizacji ludów, któ-
re chcieli mieć pod swoją władzą. Niestety cesarstwo niemieckie 
w połączeniu z duchowieństwem chciało mieć monopol na wiarę 
i widziało w tym możliwość podporządkowania sobie Słowian 
i uciskania ich. Przykład tego dali Krzyżacy na ziemiach polskich 
jeszcze w XV wieku oskarżając nas przed zachodnią Europą o za-
cofanie, udało się w tę intrygę wciągnąć rycerstwo z Czech. Sta-
nęli oni do walki ze swoimi braćmi Słowianami. Potem karą Bożą 
były dla nich wojny husyckie, w których sami się zabijali. 

Na szczęście papież Jan VIII przejrzał nieuczciwe intencje 
Kościoła niemieckiego i poparł wspaniałą działalność Apostołów 
Słowian. Metody uwolniony w 873 roku wznowił misję na Mora-
wach, zaś w 880 roku otrzymał od papieża potwierdzenie ponow-
nego uznania rytu słowiańskiego. Papież wydał specjalną bullę 
Industriae tuae w niej potwierdził godność Arcybiskupa Moraw 
jaka przypadała Metodemu oraz możliwość wyświęcania kolej-
nych kapłanów w tym obrządku,a także podległość Jemu wszyst-
kich kapłanów i biskupów również niemieckich na tych terenach.

Uczniowie Metodego rozpoczęli wówczas działalność misyj-
ną z nową mocą, przyczyniając się do popularyzacji obrządku sło-
wiańskiego na Bałkanach. Święci Cyryl i Metody dali początek ob-
rządkowi starosłowiańskiemu na terenach Moraw. Pierwszy książę 
czeski z rodu Przemyślidów Borzywoj, był ochrzczony w tej liturgii 
już w IX wieku. Tworzono placówki misyjne na terenach dzisiej-
szych Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii. Wspomina się, że Metody 
przebywał w miejscowościach Nitra, Welehradzie.

W żywocie św. Metodego opisana jest też historia nawróce-
nia potężnego władcy Wiślan zwanego Wisław. W niej to Metody 
wyrzekł proroczo słowa: Jeśli się nie ochrzcisz sam dobrowolnie, 
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przyjdą do ciebie inni, którzy cię do chrztu przymuszą, ale i księ-
stwa pozbawią18. W tych słowach słychać troskę o poganina, ja-
kim był jeszcze w tym czasie władca ziem małopolskich. Nazwał 
go Metody synem. Apostoł Słowian ostrzegł go też w ten sposób 
przed przymusowym chrztem ze strony Kościoła niemieckiego 
wspieranego orężem. Wiślanie przyjęli chrzest w obrządku sta-
rosłowiańskim od kapłanów, uczniów Metodego. Według przeka-
zów dokonał się on na Wzgórzu Mucharskim prawie około 90 lat, 
przed chrztem Mieszka I.

Misją słowiańską były zainteresowane ośrodki bułgarskie 
z uczniem Metodego, Gorazdem, na czele. K. Lanckorońska do-
wodzi nawet, że po wypędzeniu uczniów Metodego z Moraw me-
tropolia słowiańska została przeniesiona do Krakowa i z tego 
powodu w czasach Bolesława Chrobrego w grodzie przebywało 
dwóch metropolitów. Sugestie te powstały jednakże nie z treści 
źródeł historycznych, ale z kombinacji historiograficznych19

Mieszko I po sakramentach udzielonych mu w 966 roku 
i chrzcie powszechnym Polski, całkowicie podporządkował się 
namiestnikowi Chrystusa w dokumencie zwanym Dagome Judex. 
Napisano w nim, że jedno państwo z opisem granic św. Piotrowi 
jest oddane. Duchowym znaczeniem tego aktu było, że nasz wład-
ca bezpośrednio – bez żadnych pośredników (państw ościennych) 
samemu Chrystusowi się ofiarował i cały lud i ziemie swoje Jemu 
przekazał.

Święci Cyryl i Metody zdobyli Słowian otwartym sercem, 
a nie groźbą i zaciśniętą pięścią. Taka była różnica między ewan-
gelizacją ze strony świętych braci a niemieckich biskupów. Warto 
o tym pamiętać, bo historia lubi się powtarzać20.

18 W. Chotkowski, Żywot ŚŚ. Cyryla i Metodego, Kraków 1885 r., s. 52.
19 Antoni Mironowicz, Misja metodiańska na ziemiach polskich do końca XI wie-

ku, Elpis 4/6 2002, s. 232.
20 Por. J. Popiełuszko, Polaków nie zdobywa się groźbą, ale sercem, w: Myśli, przy-

pomnienia, ostatnie słowa, dz. cyt., s. 71
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Dziedzicami dzieła Cyryla i Metodego najbardziej jest dziś 
Kościół unicki. Zachowuje on obrządek słowiańsko-bizantyjski 
i jest podległy papieżowi, w Polsce podlegają pod biskupa siedlec-
kiego. Wydał on wielu świętych męczenników z powodu prześla-
dowań inicjowanych ze strony cara, by przymusowo przeszli na 
prawosławie. Jedność z papieżem kosztowała ich życie.

Polska więc łączy w sobie duchowość wschodniego i zachod-
niego chrześcijaństwa. Oddychamy naszą wiarą dwoma płuca-
mi tradycji. Stąd też w naszej pobożności pozostaje do tej pory 
kult świętych ikon i szczególna miłość do Matki Bożej, która jest 
obecna w obrządku starosłowiańskim.

Za ojca wiary Słowian w obrządku łacińskim na ziemiach 
Polski uważa się św. Wojciecha. Pochodził z królewskiego rodu 
Przemyślidów. Był biskupem Pragi, mnichem benedyktyńskim 
oraz misjonarzem Prus. Prymas August Hlond, uważa, że to św. 
Wojciech jako biskup pielgrzym wykładał Bolesławowi zasady 
chrześcijańskiej wiary. On też nakreślił przed przyszłym kró-
lem Polski cele naszego Narodu w dalszej chrystianizacji ludów 
ościennych, co łączyło się z usunięciem pogaństwa. Natchnął też 
myślą sojuszu między Polską a Niemcami, co miało potwierdze-
nie w unii Bolesława z Ottonem II i III21. Również jako osoba 
rozpoznawalna w Rzymie torował drogę do koronacji Bolesława 
Chrobrego, która dokonała się w 1025 roku. Jego entuzjazm mi-
syjny, modlitwa i ofiara przypieczętowały wiarę w Boga w Trójcy 
Świętej w Polsce na wieki. Jego kanonizacja w 999 roku przy-
spieszyła kult św. Wojciecha w Kościele powszechnym i spowo-
dowała powstanie pierwszej niezależnej od niemieckich władz 
kościelnych Metropolii Gnieźnieńskiej z diecezjami w Poznaniu 
i Wrocławiu, Kołobrzegu. Prymas Polski A. Hlond zauważa, że 
św. Wojciech przekazał nam radykalizm wiary, który ściśle łączy 

21 Por. A. Hlond, List pasterski na 950-lecie śmierci św. Wojciecha, w: Św. Woj-
ciech, Gniezno 1947, s. 13-14.
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się z wiernością zasadom moralnym. Ukształtował sumienie do 
wierności przykazaniom Bożym wprowadzając zwyczaj prze-
strzegania uroczystości kościelnych, grzebania zmarłych. Dążył 
do zawierania sakramentu małżeństwa22. Pomógł nam poskromić 
pogańskie popędy, wyzwalające czasem najgorsze instynkty.

Wśród Ojców wiary Narodu Polskiego nie można pominąć 
Św. Andrzeja Świerada. Pochodził z rodziny chłopskiej. Nieda-
leko rodzimej miejscowości Tropie rozpoczął życie pustelnicze. 
Oddawał się modlitwie, ale też ciężko pracował jako drwal i do-
datkowo umartwiał się. Podejmował z powodzeniem ewangeli-
zacje miejscowej ludności koło Nowego Sącza. Jakże mocne 
musiało być jego świadectwo wiary, skoro dwóch jego uczniów 
zostało świętymi: św. Just Jodok, św. Benedykt. Nie można też 
zapomnieć o setkach innych osób, które pod jego wpływem we-
szły na drogę nawrócenia. Około 1018 roku św. Andrzej spotkał 
Kamedułów od św. Romualda, którzy z Włoch przechodzili koło 
Tropia zaproszeni przez Bolesława Chrobrego, by założyć klasz-
tor w Międzyrzeczu. Oni też go namówili, by udał się do Nitry, 
gdzie była jedna z pierwszych placówek benedyktyńskich z cza-
sów Cyryla i Metodego. Udał się z pielgrzymką do tego miejsca. 
Zamieszkał koło Nitry w klasztorze św. Hipolita. Jednak potem 
niedaleko od niego w grocie na górze Zabor żył z powrotem jako 
pustelnik a następnie w skałkach koło Terenczyna. Umarł oko-
ło 1030 roku. Ciało św. Andrzeja Świerada złożono w bazylice 
w Nitrze. Za przyczyną tego świętego wyznawcy wielkie cuda się 
dokonywały w historii. Wspomniał o nich pisarz Maurus w żywo-
cie świętego. Dając też świadectwo o wskrzeszeniu złoczyńcy za 
przyczyną św. Andrzeja.

Filip, opat klasztoru na górze Sobór, powiedział jeszcze 
o błogosławionym Andrzeju inne szczegóły, które potomnej pa-
mięci tu podać za wiarygodne uznałem. Łotrzy co powszechnie 

22 Por. tamże, s. 18.
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po pustyniach mieszkają, pewnego czasu zgromadziwszy się 
w owym lesie, w którym niegdyś mieszkał Andrzej Żoerard, zwa-
śnili się pomiędzy sobą tak srogo, że jednego rozbójnika śmier-
telnie zranili; a nie chcąc, po skończonej utarczce, zostawić go 
na miejscu walki, uradzili zatem, zanieść ledwo oddychającego 
łotra do celi Żoerarda, którego sława śmierci świętobliwej już 
wtedy szeroko się rozchodziła. Ale że miejsce bójki znacznie było 
odległe od owej celi, łotr ciężko i śmiertelnie zraniony, gdy go 
nieśli, w ich ręku na drodze umarł. Tak więc nieżywe ciało roz-
bójnika przyniesione, w celi Andrzeja złożyli. Około północy ło-
trzy chcieli pochować zwłoki zabitego towarzysza rozboju; gdy 
się zabierają do czynu, duch łotra zabitego niespodzianie wraca 
do skrzepłego ciała jego; zabity zaczyna oddychać, podnosić się, 
wstaje o własnej sile.

Dziwem tym zatrwożeni łotrzy, z wielkiego przestrachu za-
częli wychodzić z owej celi, ale ożywiony rozbójnik wołał za 
nimi, mówiąc: „Nie lękajcie się i nie uciekajcie bracia, albo-
wiem święty Żoerard wskrzesił mię zabitego i do życia przywró-
cił”. To cudowne a rzadkie przywrócenie życia zabitemu rozbój-
nikowi, rozbudziło wielki żal w twardych sercach owych łotrów, 
i łzy radosne z ich oczu wycisnęło; prosili zatem wskrzeszonego 
towarzysza, by poszedł z nimi do swej siedziby; ale on szczerze 
w sercu skruszony za ciężkie zbrodnie, które z nimi społem po-
pełniał, odpowiedział im, że się nigdy od tej celi nie oddali, a tu 
na tym miejscu, aż do śmierci, pokornie służyć chce Panu Bogu 
i świętemu Żoerardowi, i surową za ciężkie swe występki będzie 
czynił pokutę. Jakoż ten człowiek cudownym do życia przywró-
ceniem, z odmętu wielkich zbrodni wywiedziony, ściśle dopełnił 
ślubu swojego i na tej pustyni, w ostrej pokucie za swe grzechy, 
szczęśliwie życia dokonał23.

23 P. Pękalski, Żywoty Świętych Patronów Polskich na dzień 16 lipca Żywot śś 
Andrzeja Żoararda i Benedykta ucznia Jego, na podstawie pism Maurusa, w: 
Ultra Montes, https://www.ultramontes.pl/zywoty_andrzej_i_benedykt.htm.
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Mamy więc czterech wybitnych świętych, których można 
uznać za ojców wiary Narodu Polskiego. Należą do Nich: Św. Cy-
ryl i Metody, Św. Wojciech oraz św. Andrzej Świerad. Pamiętajmy 
o nich i zgłębiajmy ich dziedzictwo życia. W późniejszych czasach 
dołączył do nich św. Bp Męczennik Stanisław jako piąty. Stał się 
jednym z filarów naszej wiary w Polsce. Ten fakt przypominają 
nam liczne kościoły, w których przy tabernakulum lub na fron-
tonie świątyni po dwóch stronach są figury św. Wojciecha i św. 
Stanisława. Stanowią one swego rodzaju bramę wstawiennictwa 
naszych świętych apostołów nad nami. Lecz przypominam, by nie 
zapomnieć o wspaniałym naszym świętym, Andrzeju Świeradzie.



Św. Jadwiga



Rozdział II

DUCHOWOŚĆ NARODU POLSKIEGO  
– CNOTY I WADY

Pasyjność

Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie (Ps 91,14).

Pasyjność można połączyć z cnotą boleści. Jaką wymienił 
w swych pismach Św. Stanisław Papczyński w odniesieniu do 
Matki Bożej. Też można do niej dołączyć cnotę miłości Bożej.

Historia Polaków od samych początków złączona jest z drze-
wem krzyża Chrystusa. Pierwsze potężne sanktuarium w najstar-
szych górach w Polsce to sanktuarium św. Krzyża. Stąd rozchodził 
się na całą Ojczyznę kult Męki Pańskiej i powstawały liczne kal-
warie szczególnie na południu Polski. Miały one rozkwit w XVII 
wieku. Powstawała wtedy Kalwaria Pacławska na wschodzie, na 
zachodzie Kalwaria Zebrzydowska. Ciekawym też założeniem 
było tworzenie stacji Męki Pańskiej na Mazowszu w obrębie Góry 
Kalwarii pod natchnieniem bp. Stefana Wierzbowskiego.

Te i inne liczne ośrodki kultu Męki Pańskiej ożywiały poboż-
ność ludzi i tworzyły tradycję przekazywaną z pokolenia na po-
kolenie. Przykładem są odgrywane misteria pasyjne. W danej ro-
dzinie od pokoleń była przypisana rola jakiegoś apostoła lub innej 
postaci z Ewangelii. Byli oni z tego dumni i przez cały rok przy-
gotowywali się do swojego zadania. Na tych misteriach uczest-
niczyły tysiące ludzi w Wielkim Tygodniu i nie tylko. Nie było 
przecież wtedy telewizji i Internetu. Misteria Męki Pańskiej były 
wielkim duchowym przeżyciem, które potem przekładało się na 
codzienne rozważanie Męki Pańskiej – jak chociażby w życiu św. 
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Jana Pawła II. Jako chłopiec brał udział z ojcem w tych insceniza-
cjach Męki Chrystusa, a jako dorosły kapłan i papież codziennie 
odprawiał Drogę Krzyżową.

Duchowość pasyjną rozwijały w nas też dzieła sztuki sakral-
nej. Każdy polski święty miał swój krzyż z charakterystyczną fi-
gurą Chrystusa cierpiącego. Można wspomnieć Krzyż św. Jadwigi, 
św. Kingi lub św. Brata Alberta. Adoracja umęczonego Odkupiciela 
była osobistym spotkaniem z Bogiem, lecz też przenosiła wspo-
mnianych świętych do aktywnego świadczenia miłosierdzia bliź-
nim. W muzyce naszym narodowym bogactwem są Gorzkie Żale, 
wyrażające naszą wrażliwą pobożność na cierpienia naszego Pana.

Historia świętych polskich dobitnie pokazuje, że nasze dzieje 
były naznaczone Krzyżem. I aby się nie poddać i nie załamać łączy-
liśmy swe cierpienia z krzyżem Chrystusa. Rozważanie Męki Pań-
skiej dawało nam otuchę i siły do męczeństwa. Pierwsi święci pol-
scy to prawie sami męczennicy. Mamy przecież pięciu pierwszych 
braci męczenników z Międzyrzecza. Św. Benedykt – męczennik, 
uczeń św. Andrzeja Świerada, św. Bp Stanisław, a w ostatnich kar-
tach dziejowych 108 męczenników II wojny światowej oraz kapła-
ni męczennicy zabici przez władze komunistyczne, a wśród nich 
na czele błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, a ostatnio przez siły 
wrogie Polsce i Kościołowi – ks. Tadeusz Kiersztyn.

Do tych świętych trzeba dopisać tysiące ludzi wierzących, któ-
rzy w trudnych warunkach życiowych narażając swoje życie i do-
bra materialne dawali świadectwo wiary. Trzymali się krzyża i on 
dawał im zwycięstwo. Obecnie z radością dostrzegamy powrót 
do nabożeństw pasyjnych wzmocnionych orędziem św. Faustyny, 
która przekazała nam modlitwę Koronki do Bożego Miłosierdzia 
oraz wezwaniem do praktykowania godziny Miłosierdzia Bożego 
– 15.00 i odprawiania Dróg Krzyżowych w tym czasie. Również 
podejmowane były Drogi Krzyżowe ulicami parafii w tygodniu 
poprzedzającym Wielki Tydzień. Co jest też fenomenem w Eu-
ropie i Świecie. Inicjowane są też w Wielkim Poście licznie ad-
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oracje Krzyża Świętego i podejmowane są ich peregrynacje. Po-
dejmowane są nabożeństwa wynagradzające i pokutne, w których 
oddaje się cześć Krzyżowi świętemu. Ostatnio też praktykuje się 
nabożeństwo 24 godzin Męki Pańskiej. Jakże piękna jest obecnie 
inicjatywa postu za biskupów polskich, która wyrasta z rozważa-
nia Męki Pańskiej. Za każdego z nich jest 1000 dni postu o chlebie 
i wodzie. Ta ofiara Polaków nie będzie zmarnowana.

W duchowości pasyjnej powinno łączyć się rozważanie męki 
Pańskiej z praktykami pokutnymi. Często stosowanymi były: 
post, modlitwa z rozłożonymi rękoma na znak krzyża i odma-
wianie Psalmu 51 (na klęcząco lub na stojąco), chodzenie boso, 
noszenie łańcuszków na biodrach, biczowanie rzemieniami lub 
sznurkami. Te umartwienia dawały iskrę potrzebną do rozpalenia 
duszy w miłości do cierpiącego Jezusa. Dawały odrobinę zrozu-
mienia Jego cierpień fizycznych i rozbudzały gorliwszą miłość 
do Niego. Potrzebne są nabożeństwa pokutne wynagradzające za 
grzechy Narodu polskiego względem Matki Bożej. Wezwanie do 
tego mamy zapisane w Dzienniczku św. Faustyny: „Bóg chce nas 
dotknąć straszną karą, ale nie może, bo nas zasłania Matka Boża. 
Lęk straszny przeszedł przez moją duszę, modlę się nieustannie 
za Polskę, drogą mi Polskę, która jest tak mało wdzięczna Mat-
ce Bożej. Gdyby nie Matka Boża, na mało by się przydały nasze 
zabiegi. Pomnożyłam swoje wysiłki modlitw i ofiar za drogą Oj-
czyznę, ale widzę, że jestem kroplą wobec fali zła. Jakże kropla 
może powstrzymać falę? O, tak. Sama z siebie kropla jest niczym, 
ale z Tobą, Jezu, śmiało stawię czoło całej fali zła i nawet piekłu 
całemu. Twoja wszechmoc wszystko może (Dz. 686).

Wskazania duszpasterskie:
Rozwój Pasyjności:

1. Czytać książki, w których jest opis męki Pańskiej i historia 
zbawienia, będą one rozwijały nabożeństwo pasyjne. Szcze-
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gólnie godne polecenia są Marii z Agredy Mistyczne Miasto 
Boże, Katarzyny Emmerich Pasja, Marii Waltorty Poemat 
Boga Człowieka, Św. Faustyny Dzienniczek, Luizy Picaretty 
nabożeństwo 24 godzin Męki Pańskiej.

2. Codziennie rozważać Mękę Pańską przez odmawianie Ko-
ronki do Bożego Miłosierdzia.

3. Raz w tygodniu odprawić Drogę Krzyżową.
4. Powinno się zachowywać posty i łatwo nie dyspensować się 

od niejedzenia mięsa.
5. Ćwiczyć swój charakter od powstrzymywania się od tego, nad 

czym nie panujemy i nie potrafimy sobie odmówić.
6. Podejmować krucjaty trzeźwościowe nie tylko w kontekście 

alkoholu, ale i narkotyków i innych używek.
7. Ograniczyć korzystanie z mediów i zastąpić to pożytecznymi 

czynnościami.

Kult Najświętszego Sakramentu

Oczy nasze ku Panu Bogu naszemu (Ps 123,2).

Kult Najświętszego Sakramentu łączymy z cnotą wiary, bo-
jaźni Bożej oraz pobożności.

Cechą własną duchowości polskiej jest szczególne nabożeń-
stwo do Najświętszego Sakramentu. Hiszpańska duchowość za-
warta w życiu zakonu karmelitańskiego wzywa do odkrywania 
obecności Bożej w swojej duszy. Jest ona immanentna i bardzo 
wewnętrzna. Natomiast polscy święci szczególnie starali się ado- 
rować Boga w Najświętszym Sakramencie. Wychodzili od ze-
wnętrznej adoracji, by jednoczyć się z Bogiem w swojej duszy. To 
jest nasza cecha własna Polaków. Z tej miłości do Eucharystii wy-
nikają różne praktyki religijne: częste nawiedzanie Najświętszego 
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Sakramentu, procesje eucharystyczne. Należy też wspomnieć, że 
Episkopat Polski jako pierwszy na świecie uzyskał zgodę dla Pol-
ski, by móc praktykować nabożeństwo wynagradzające Najświęt-
szemu Sercu Jezusa.

Nasi święci pokazywali, że w centrum ich życia duchowego 
był Najświętszy Sakrament. Mieliśmy Kazimierza Jagiellończyka 
– królewicza, który przed zamkniętym kościołem klęczał na śnie-
gu i modlił się jednocząc się ściśle z obecnością Jezusa Euchary-
stycznego. Również bł. Jakub Strzemię godzinami adorował Naj-
świętszy Sakrament, dzięki czemu zdobywał wielką skuteczność 
apostolską i jednoczył zwaśnione strony. Bł. Honorat Koźmiński 
zanotował w dzienniku duchowym swoje postanowienie: Cało-
wać ziemię przed Najświętszym Sakramentem z uwagą24. Także 
św. Faustyna przyjęła swoje imię zakonne s. Maria Faustyna od 
Najświętszego Sakramentu. Każdą wolną chwilę spędzała z Je-
zusem Ukrytym w tabernakulum. Jej zjednoczenie z Chrystusem 
było tak wielkie, że On sam nazwał ją Hostią miłą Jego sercu.

W duszy polskiej jest mocno wyryta duchowość euchary-
styczna to widać podczas procesji Bożego Ciała, kiedy wszystkie 
stany razem oddają cześć Ciału i Krwi Chrystusa. Również Pierw-
sza Komunia Święta w Polsce ma bardzo uroczysty i niepowta-
rzalny charakter.

Do tego nabożeństwa zachęcał Jezus Chrystus, Wandę Mal-
czewską, a ona ze wszystkich sił nakłaniała do tego rodaków. Oto 
Jego słowa: Godzina Adoracji, odprawionej dla uczczenia Mnie, 
utajonego w najświętszym Sakramencie i dla oddania czci Mat-
ce Mojej, jest niewypowiedzianie radosna. Dusze to nabożeństwo 
praktykujące, są milsze dla Mnie niżeli Jan Apostoł, Mój ulubie-
niec, co na Ostatniej wieczerzy położył głowę na Moim Sercu, by 
przeniknąć głębię Mojej miłości. (...) Szczęśliwe te dusze... szczę-
śliwsze od aniołów w Niebie... Ja też ich kocham więcej niż całe 
zastępy mieszkańców nieba. Wytrwajcie w tym nabożeństwie, 

24 H. Koźmiński, Notatnik Duchowy, Warszawa 1991, s. 197.
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a ubogacę was cnotami przeciwnymi do grzechów głównych. Dam 
wam moc do zwyciężania pokus wszelkich i cierpliwość do znie-
sienia wszelkich prześladowań. Nabożeństwo adoracyjne rozkrze-
wiajcie w rodzinach i gdzie tylko możecie25.

Nowym przejawem wiosny odrodzenia duchowego są liczne 
kaplice i kościoły z wieczystą Adoracją Najświętszego Sakra-
mentu, które zostały otwarte w XX i XXI wieku. Widzimy, że 
głód Boga ma swoje zaspokojenie w cichej obecności przed Jezu-
sem Ukrytym. Nasze trwanie przy Nim jest odpowiedzią na Jego 
zaproszenie, by czuwać z Nim chociaż godzinę i jest dowodem 
prawdziwej miłości. Sam Święty Maksymilian Kolbe marzył też 
o możliwości stworzenia kaplicy wieczystej Adoracji Najświęt-
szego Sakramentu, co w 2017 roku zostało urzeczywistnione.

Spis adoracji wieczystych (całodobowych)
W Polsce są aktualnie 33 kościoły i kaplice klasztorne, w któ-

rych trwa nieustannie, dzień i noc, adoracja Najświętszego Sakra-
mentu. Poniżej są wymienione według dat, w których taka adora-
cja się rozpoczęła.
1653 r. –  Warszawa, klasztor Mniszek Benedyktynek Sakramentek;
1910 r. – Kęty, sanktuarium Wieczystej Adoracji Sióstr Klarysek;
1946 r. – Bydgoszcz, klasztor Mniszek Klarysek; Kłodzko, klasz-

tor Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji; Ząbko-
wice Śląskie, klasztor Mniszek Klarysek od Wieczystej 
Adoracji;

1951 r. – Słupsk, kościół św. Ottona – Mniszki Klaryski od Wie-
czystej Adoracji;

1959 r. – Siedlce, klasztor Mniszek Benedyktynek Sakramentek;
1960 r. – Elbląg, parafia św. Jerzego – klasztor Mniszek Klarysek;
1986 r. – Warszawa-Koło, parafia św. Józefa Oblubieńca NMP;
1987 r. – Pniewy, kościół pw. Świętego Ducha – Mniszki Klary-

ski od Wieczystej Adoracji;

25 W. Malczewska, Wizje przypomnienia upomnienia, Wrocław 1994, s. 53.
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1994 r. – Białystok, parafia pw. Ducha Świętego; Kraków, kape-
lania pw. MB Nieustającej Pomocy Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego;

1998 r. – Ełk, parafia MB Królowej Apostołów;
2001 r. – Dąbrowa Tarnowska, parafia MB Szkaplerznej;
2004 r. – Łódź, kaplica pw. MB Królowej Pokoju w Ognisku Bo-

żego Pokoju;
2005 r. – Kraków, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiew-

nikach; Wyszków, parafia św. Wojciecha;
2006 r. – Tarnobrzeg, parafia MB Nieustającej Pomocy;
2010 r. – Hajnówka, kościół św. Klary – Mniszki Klaryski;
2013 r. – Koszalin, Dom Miłosierdzia; Niskowa, parafia św. Sta-

nisława Kostki;
2014 r. – Lublin, parafia Świętego Krzyża; Rzeszów, Dom Diece-

zjalny „Tabor”; Tychy, parafia św. Marii Magdaleny;
2015 r. – Głuszyca, parafia Chrystusa Króla; Katowice-Panewni-

ki, parafia św. Ludwika IX i Wniebowzięcia NMP;
2017 r. – Kaplica Królowej Pokoju w Niepokalanowie.
2018 r. – Legnica, parafia św. Jacka; Suchcice, kaplica Ognisko 

Bożego Pokoju; Tarnów, bazylika katedralna pw. MB 
Bolesnej; Warszawa, kościół MB Jerozolimskiej – 
Wspólnoty Jerozolimskie;

2019 r. – Grabowiec, parafia św. Mikołaja; Ostrołęka, parafia Na-
wiedzenia NMP.

Wskazania Duszpasterskie:
Rozwój nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu:

1. W każdym dekanacie powinna być raz w tygodniu w niedzie-
lę odprawiana Msza Święta Trydencka, która rozwija cnotę 
pobożności względem Jezusa Eucharystycznego i jest siłą 
kontrreformacji.
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2. 1 godzina osobistej adoracji Najświętszy Sakrament w tygo-
dniu lub w miesiącu oraz jak najczęstsze nawiedzanie Naj-
świętszego Sakramentu.

3. Kapłani w homiliach powinni częściej mówić o realnej obec-
ności Jezusa w Komunii Świętej.

4. W liturgii Kościoła, a szczególnie podczas Mszy Świętej po-
winno się unikać używania instrumentów: bębenki, skrzypce, 
gitara, grzechotki itp. jako niepoważne w odniesieniu do Naj-
świętszej Ofiary. Natomiast należy wprowadzać śpiew chora-
łu gregoriańskiego i pozostać przy grze organowej.

5. W każdym kościele powinna być od rana do wieczora otwar-
ta kruchta, w której są klęczniki i możliwość adoracji Jezusa 
Chrystusa w tabernakulum.

6. Podnieść wymagania jeśli chodzi o stan wiary rodziców dzie-
ci Komunijnych. Nie tylko dzieci ale i rodzice powinni być 
przepytani z katechizmu Kościoła świętego. Powinno się dla 
nich organizować raz w miesiącu godzinę adoracji Najświęt-
szego Sakramentu z modlitwą za swoje dzieci.

7. Przyjmowanie Komunii świętej powinno być tylko na kola-
nach i do ust.

9. Dobrze by było ołtarze złączyć z tabernakulum tak, jak było 
to w tradycji.

10. Właściwym by było odprawianie Mszy Świętej tyłem do 
wiernych – przodem do Krzyża lub św. obrazu jak na Jasnej 
Górze.

11. Procesje Eucharystyczne w każdą pierwszą niedzielę miesią-
ca.

11. Przedłużenie adoracji wewnętrznej Pana Jezusa po przyjęciu 
Komunii świętej.

12. Organizowanie modlitw przebłagalnych przed wystawionym 
w monstrancji Najświętszym Sakramentem.



Bł. Salomea
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Duchowość Maryjna

Błogosławieństwo Twoje nad narodem Twoim (Ps 3,9).

Nabożeństwo do Matki Bożej można przypisać cnocie wiary, 
nadziei, miłości oraz pobożności.

1 kwietnia 1656 r. przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we 
Lwowie, król Jan Kazimierz obrał Maryję na Królową Polski. Był 
to nie tylko akt modlitewny. Z tego wydarzenia był sporządzo-
ny dokument królewski z pieczęciami, na którym były podpisy 
wszystkich najważniejszych osób w państwie. Ten akt intronizacji 
Maryi na Królową Polski został ponowiony w 1920 roku – w ob-
liczu zagrożenia naporem wojsk bolszewickich.

Maryja nie tylko była wzywana w sytuacjach zagrożeń, stała 
się Ona również naszą Matką troskliwą, obecną w każdym dniu 
wiernych Bogu Polaków. Iluż świętych doszło do szczytu dosko-
nałości chrześcijańskiej dzięki nabożeństwu do Niej. W Polsce 
powstawał traktat o Maryi jeszcze przed św. Ludwikiem Maria 
Grignion de Montfort pt: Pępowina Matki Bożej. Pobożność ma-
ryjna, która uwidacznia szczerą miłość do Niej to cecha główna 
duchowości polskiej, jak mawiał O. Kordecki: Dzięki miłości do 
Maryi nawet zniszczona Polska może się odrodzić. Jest to nasza 
ukryta siła. Nasza wewnętrzna moc. A bł. Honorat Koźmiński 
twierdził, że jeśli Polska cała zgromadzi się u Matki Bożej Królo-
wej na Jasnej Górze na modlitwie – będzie niepodległa, co miało 
swoje odniesienie historyczne w 1920 roku podczas najazdu bol-
szewików na Ojczyznę.

Święci Polscy darzyli Maryję wielką miłością wspomniany 
bł. Honorat Koźmiński chciał tak gorliwie poświęcić się Matce 
Bożej, że akt ofiarowania się Jej zapisał własną krwią, a św. Mak-
symilian Maria Kolbe był gotów zginąć jako męczennik, by od-
dać Jej cześć, co też się stało. Żołnierze Wyklęci z rana zaczynali 



40 Duchowość Narodu Polskiego

dzień modlitwą, przyrzekając, że nie spoczną dopóki chorągiew 
Maryi Królowej Polski nie będzie zwycięsko górować nad Ojczy-
zną. Dla Niej znosili niewygody, tułaczkę, utratę mienia, wolno-
ści, rodzin, cierpienia fizyczne i psychiczne zadawane podczas 
tortur. Jej ofiarowywali utratę własnego życia.

Dowodem szczególnej miłości Narodu Polskiego do Matki 
Bożej są liczne sanktuaria, które wciąż są nawiedzane i przyjmują 
licznych pielgrzymów. W nich są wspaniałe dzieła sztuki, obrazy 
i rzeźby, które skłaniają nas do modlitwy.

Ziemia polska to ziemia Maryi utkana kapliczkami, kaplica-
mi i sanktuariami oddanymi do Jej czci, nie sposób wymienić ich 
wszystkich. Ona w nich króluje i rozdaje obficie łaski. W naszej 
Ojczyźnie jest około 450 sanktuariów maryjnych i trzeba zazna-
czyć, że wciąż przybywają nowe. Prawie w każdym dekanacie 
jest jakieś jedno poświęcone Maryi sanktuarium.

Polacy odpowiadają na wezwania Maryi. Jakże gorliwie od-
prawiane są pierwsze soboty miesiąca, również podejmowane są 
modlitwy różańcowe każdego 13 miesiąca od maja do paździer-
nika. Kobiety wciąż śpiewają przy kapliczkach majowe pieśni 
maryjne, a każde wspomnienie Matki Bożej w kalendarzu litur-
gicznym ma żywe wspomnienie. Polacy sami też wychodzą z ini-
cjatywą. To Anatol Kaszczuk zainicjował Jerycho Różańcowe. 
Powstała też modlitwa – Korona Maryi, aby jednego dnia odmó-
wić 12 części Różańca świętego – jednego dnia w odniesieniu do 
12 gwiazd nad głową Maryi.

Odmawiana jest też często Koronka do Krwawych Łez Maryi, 
liczne litanie, o. redemptoryści zainicjowali nabożeństwo do Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy, które są w każdej parafii.

Również trwa w Polsce nieustająca peregrynacja Obrazu Mat-
ki Bożej Królowej Polski. To Matka Boża w tej świętej ikonie 
przychodzi do nas, naszych parafii, domów itd. Pobudza do prze-
miany sumień i czynów świadczących o naszym nawróceniu, jed-
nocząc w ten sposób pod swoim sztandarem Naród Polski.
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Matka Boża w czasach zaboru w Gietrzwałdzie (1877 r.) we-
zwała nas do odmawiania Różańca świętego. Chcę, abyście odma-
wiali ze mną codziennie modlitwę różańcową! Idea nieustannego 
różańca, była kiedyś propagowana przez oo. Dominikanów. Moż-
na było zapisywać się na godzinę, w której odmawiało się cały 
czas tę modlitwę. Przed kościołami były tablice, które ukazywały 
godziny wolne do podjęcia. Była to swego rodzaju sztafeta wiary.

Uważam, że rozwój tego nabożeństwa różańcowego do Matki 
Bożej w XX wieku zawdzięczamy przede wszystkim męczeńskiej 
śmierci św. Maksymiliana Kolbe. Zamknięty w bunkrze głodo-
wym i skazany na śmierć bez żadnych perspektyw ocalenia przez 
około 16 dni kontynuował modlitwę nieustającego Różańca. To 
była kolebka wszelkich późniejszych inicjatyw modlitewnych jak 
Jerycho Różańcowe, Krucjata Różańcowa za Ojczyznę, Korona 
Maryi itp.

Św. Maksymilian w tym miejscu kaźni różańcem świętym, 
chciał pokonać wszelkie pokusy duchowe i cierpienie ciała, lecz 
też przyczynić się do wyzwolenia Narodu Polskiego. Z wszystki-
mi więźniami odmawiał tę modlitwę. Przez nią się złożył Bogu 
w ofierze. Różaniec Święty dał św. o. Maksymilianowi taką siłę, 
że nie umierał i wciąż żył bez wody i jedzenia. Oprawcy nie mogli 
tego wytrzymać i ostatecznie zabili go zastrzykiem trucizny. Ten 
święty zakonnik jednak pokonał ich duchowo różańcem świętym. 
Jest to dla nas wszystkich lekcja i wezwanie, by nie wypuszczać 
różańca z ręki i modlić się za Naród Polski, aby powstał do god-
ności, jaką dla Niego przewidział Bóg. 

W czasach komunizmu Węgrzy mieli wielkiego prymasa, 
który za swoje „Non possumus” został wygnany z kraju. Kardy-
nał József Mindszenty w latach czterdziestych wiedział, że jego 
naród oddany w szpony bolszewizmu czeka upadek i powolna za-
głada. Wtedy napisał, że Węgry będą uratowane przez Różaniec. 
Jeśli choć 10% narodu będzie codziennie odmawiać różaniec za 
Ojczyznę, ratunek przyjdzie z pewnością. Polacy też podjęli od-
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mawianie codziennego Różańca za Ojczyznę. Lecz trzeba jeszcze 
więcej odmawianych Zdrowasiek.

W Polsce Anatol Kaszczuk zapoczątkował Jerycha Różańco-
we. Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed 
Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna 
Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do 
Miłosierdzia Bożego.

Pamiętajmy proroctwa kard. Augusta Hlonda, które też wzy-
wają nas do modlitwy różańcowej.

Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką mi-
łością bliźniego i Różańcem. Trzeba ufać i modlić się. Jedyną broń, 
której Polska używając, odniesie zwycięstwo – jest Różaniec. On 
tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody 
będą karane za swą niewierność względem Boga.

Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Ma-
ryja obroni świat od zagłady zupełnej. Całym sercem wszyscy 
niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opie-
kę pod Jej płaszczem. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po 
którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę.

Nowa Polska będzie dostojna, mocna, wielka, a nawet atrak-
cyjna i przewodząca właśnie przez to, że szczerzej niż kiedykol-
wiek i konsekwentniej niż inni oprze swe życie i swą politykę na 
zasadach Chrystusowych.

Kolejną bardzo potrzebną inicjatywą złączoną z nabożeń-
stwem do Matki Bożej jest modlitwa rodziców za swoje dzieci. 
Czasy terroru komunistycznego niestety powracają. Ze względów 
ideologicznych, już niedługo rodzicom będzie odbierać się dzie-
ci. Miało to już swoje miejsce w historii Związku Radzieckiego. 
Przytoczę fragment notatki bł. ks. Władysława Bukowińskiego, 
który zapisał zdarzenie przymuszania przez naczelnika policji 
matki, by w domu z dziećmi się nie modliła, pod groźbą ich ode-
brania. Błogosławiony kapłan zanotował jej odpowiedź, która jest 
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mądrością dla rodziców na dziś. Jeżeli nawet wy odbierzecie ich 
od rodzonej matki, to mamy jeszcze drugą matkę w Niebie – Bożą 
Rodzicielkę. Będę się modliła do Niej za moje dzieci, a tej Matce 
i wy nie potraficie odebrać moich dzieci. Jest to prosta genialna 
myśl, aby przez modlitwę rodzice ofiarowali Maryi swoje dzie-
ci. To musi być codzienna modlitwa różańcowa oraz częste akty 
ofiarowania i zawierzenia Jej Niepokalanemu Sercu swojego po-
tomstwa.

Wskazania duszpasterskie:
Rozwój Maryjności

1. Różaniec w parafiach powinien być odmawiany przez cały 
rok, a nie tylko w październiku. Najlepiej niech wierni czynią 
to na głos przed Mszą Świętą. Rodzice powinni się modlić 
za dzieci, a dzieci za rodziców. Powinno się też zachęcać do 
jednej dziesiątki różańca za Ojczyznę.

2. Wzmocnić należy kult lokalnych świętych ikon i rzeźb Maryi. 
Można zrobić ich kopie i zorganizować ich peregrynacje po 
domach. Również trzeba zadbać oto, by te święte wizerunki 
były w domach wiernych.

3. Wprowadzić w tych kościołach, gdzie jest dany kult Matki 
Bożej litanie dopasowane do tytułu obrazu i odmawiać je raz 
w tygodniu.

4. Raz w miesiącu mogą być uroczyste procesje ze świętymi 
ikonami wokół kościoła wraz z modlitwą różańcową i zapalo-
nymi świecami.

5. Kapłani powinni zachęcać do aktów zawierzenia i ofiarowa-
nia się Matce Bożej.

6. Przynajmniej raz na kwartał powinna być w parafii dla wier-
nych zorganizowana pielgrzymka do sanktuarium Maryjnego.

7. Należy przynajmniej raz w roku zorganizować w parafii Jery-
cho Różańcowe.



Bł. ks. Michał Sopoćko
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8. Raz w miesiącu powinno być nabożeństwo wynagradzające 
za Ojczyznę i grzechy niewdzięczności względem Maryi.

9. Uroczyście w parafii powinna być obchodzona każda pierw-
sza sobota miesiąca oraz 13 danego miesiąca od maja do paź-
dziernika.

10. Powinny być poddawane konserwacji stare kapliczki i budo-
wane nowe jako nasze pomniki wiary.

Duchowość miłości Ojczyzny

Powstań, przyjdź nam na pomoc (Ps 44,27).

Ojczyzna

To ojcowizna i matczyne wiano.
Skarbiec przodków, w którym
dobra natury, ducha, materii się mieszczą.
To mój las w, którym przodkowie polowali.
Drzewa: brzozy biało złote, buki rudawe, dęby zielone.
Zapach ziemi, pól i drewnianej chaty, 
Przydrożna kapliczka, krzyż i mogiły.
Zryw serc rycerskich z tarczą Bóg, Honor, Ojczyzna. 
To święta wiara, kościół i Polski Królowa.
                                                           Autor: ks. Michał Dłutowski

Cnota patriotyzmu wynika z czwartego przykazania: Czcij 
ojca i matkę swoją oraz z cnoty ofiarności i służby. Sam Pan Jezus 
w kontekście Ojczyzny naszej powiedział do św. Faustyny: Pol-
skę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, 
wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przy-
gotuje świat na ostateczne przyjście Moje (Dz. 1732). Zbawiciel 
też wytłumaczył Wandzie Malczewskiej dlaczego kocha Polskę, 
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gdyż jest Jego królestwem26. Skoro sam Bóg miłuje naszą Ojczy-
znę to powinniśmy z Niego brać przykład. 

Antropologicznie miłość Ojczyzny wynika ze sposobu życia 
Słowian nad rzekami Odry, Warty, Wisły i Bugu. Prowadzili oni 
osiadły tryb życia i byli związani z ziemią oraz lasami, w których 
polowali. Nie prowadzili koczowniczego trybu życia. Nie potrze-
bowali napadać na innych, gdyż sami sobie dawali świetnie radę 
wytwarzając to, co im było potrzebne. Nie mieli więc żadnych za-
pędów kolonizacji innych ludów również przez zbyt mały dostęp 
do morza, natomiast cechowała ich wielka gościnność. Te wię-
zi z miejscem przebywania są cechą szczególną plemion, które 
stworzyły państwo polskie.

Pojęcie Ojczyzny definiuje św. Jan Paweł II w książce Pa-
mięć i tożsamość. Wyraz „Ojczyzna” łączy się z pojęciem i rzeczy-
wistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo co ojcowizna, 
czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. 
To znaczące, że wielokrotnie mówi się też „ojczyzna – matka27. 
Idąc za tą myślą możemy odnieść Ojczyznę do Bożych przyka-
zań. Szczególnie do czwartego Czcij ojca swego i matkę swoją. 
Miłość własnego narodu jest zatem planem Boga względem dane-
go człowieka. Z tego przykazania wynika konieczność poznania 
Ojczyzny, jej dziedzictwa, historii, ziem, kultury (obyczaje, dzieła 
sztuki itp.) oraz cześć względem Niej. Nie kocha się tego, czego 
się nie zna. Następnie w tym dziedzictwie się trwa przez trady-
cje. Wielka więc rola rodziców i wychowawców, by przybliżyć 
nowym pokoleniom rodaków skarbiec bogactwa Polski. Doce-
niając swoje dziedzictwo w przyszłości lepiej będzie ono mogło 
go strzec. Pamiętajmy Kim jesteśmy, a zdołamy zachować nasz 
dorobek kulturowy i materialny oraz pomnożyć go o własną dzia-
łalność. Wzorem takiej postawy był św. Bp Zygmunt Szczęsny 

26 Por. W. Malczewska, Wizje przepowiednie upomnienia, dz. cyt., s. 115.
27 J. Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 66.
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Feliński, pisał on: Polakiem jestem i Polakiem pragnę umrzeć 
(...) ponieważ to mi nakazują prawa boskie i ludzkie. Uważam 
nasz język, nasze obyczaje narodowe, za drogocenną spuściznę 
naszych przodków, którą z nabożeństwem powinniśmy przecho-
wywać dla potomności, wzbogaciwszy majątek narodowy naszą 
własną pracą. Razem z wami szczycę się naszymi starymi polski-
mi cnotami, szlachetnością synów polskich, ich poświęceniem, 
odwagą i miłością Ojczyzny28.

Według księdza Franciszka Cegiełka: Ojczyzna jest to spo-
łeczne wiano duchowych (moralnych) i materialnych dóbr oraz 
zobowiązań, dane nam od Boga, a przekazywane przez Ojców na-
szych w tym celu, abyśmy tego wiana strzegąc i je pomnażając, 
pomnożyć i powiększyć mogli własne szczęście na ziemi29.

Ten skarbiec jakim jest Ojczyzna jest powierzony – Narodo-
wi. Jeśli nie jest on stróżem tego bogactwa staje się zdrajcą i sy-
nem marnotrawnym. Niech wezwaniem do konieczności więzi 
z Ojczyzną będą słowa kard. S. Wyszyńskiego wygłoszone na 
wzgórzu Lecha w 1966 r. Umiłowana Młodzieży! Jesteście po-
koleniem 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 (pazu-
rami) rodzimej skały, aby nie spaść na dno przepaści. Trzeba nie 
lada wysiłku i bohaterskiego męstwa, aby się ostać...

Miłość Ojczyzny połączona z wiarą katolicką jest oddawa-
niem czci Bogu Ojcu. Docenieniem i uwzględnieniem przez daną 
osobę Jego planu stwórczego i zakochanie się w Nim. To z mądro-
ści Boga Ojca i Jego Wszechmocy powstały różne narody i ludy. 
Św. Paweł tak pisze. Bracia: Zginam kolana moje przed Ojcem, 

28 Z. Feliński, Z niewydanej redakcji listu pasterskiego Zygmunta Szczęsnego 
Felińskiego przed objęciem rządów w archidiecezji warszawskiej, w: Ewa Ja-
błońska-Deptuła, Kościół – Religia – Patriotyzm (Polska, 1764-1864), Warsza-
wa 1985, s. 79-80.

29 F. Bochenek, Mistyka Ojczyzny, Paryż 1946, s. 14.
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od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i ziemi (Ef 3,14). 
Apostoł Narodów, stwierdził, że nawet określenie słowne danego 
narodu jest z myśli Boga. Ojciec Niebieski jest w ukrytej więzi 
oraz dyskretnym działaniu w odniesieniu do ludów, jakie powołał 
do istnienia na ziemi. Troszczy się o nie i im błogosławi. 

Osoby, które kochają swoją Ojczyznę wpisują się w wolę 
Boga Ojca, by zachować Jego dzieła i je pomnożyć, a także od-
powiedzieć na Jego miłość. Natomiast osoby mające nastawie-
nie kosmopolityczne zdradzają swoich przodków i nie realizują 
planów Bożych. Miłość Ojczyzny – patriotyzm, ma charakter 
transcendentnej miłości, która przekracza tylko własne sprawy 
i wznosi się do wielkich idei mających swe źródło w Bogu. Moż-
na powiedzieć, że w dalszej perspektywie patriotyzm jest miłością 
ukierunkowaną na Boga Ojca.

Ks. Piotr Skarga w drugim kazaniu sejmowym przekazuje 
nam swoją naukę o miłości Ojczyzny. Porównuje ją do miłości 
matki. W ten sposób charakteryzuje tę cnotę jako synowską cześć 
i troskę wobec tego, co najświętsze i najbardziej wzniosłe: A która 
jest pierwsza i zasłużeńsza matka, jako Ojczyzna, od której imię 
macie i wszystko co macie, od niej jest, która gniazdem jest matek 
wszystkich i komorą dóbr waszych wszystkich30. W naszej tradycji 
ta koncepcja patriotyzmu w naturalny sposób przechodziła też na 
cześć względem Matki Bożej, co uzyskało swoje potwierdzenie 
w wyborze Maryi na Królową Polski. Maryja stała się też w na-
szej kulturze symbolem i istotą tego, co polskie, co nasze. Ma to 
też swoją kontynuację w dążeniach intronizacyjnych, by Jej Syna 
ogłosić Królem Polski.

Błogosławiony ks. Michał Sopoćko w swoim nauczaniu przy-
pomina, że miłość Ojczyzny wyraża się w realizacji swoich ży-
ciowych oraz narodowych zobowiązań. W dzisiejszym świecie, 
gdzie każdy chce korzystać i czerpać dla siebie, patriotyzm uczy 

30 P. Skarga, w: K. Drzymała, Ks. Piotr Skarga SI 1536-1612, Kraków 1982, s. 35.
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ofiarowania się dla dobra Ojczyzny. Przestajemy myśleć o na-
szych przywilejach w odniesieniu do niej, lecz o obowiązkach. 
Wśród nich ks. Michał Sopoćko zauważa konieczność właściwej 
postawy moralnej, jak trzeźwość, czystość sumienia, pogłębiona 
religijność31. Błogosławiony zdawał sobie sprawę, że Polak upa-
dły i zdemoralizowany nie pomoże sobie, a co dopiero Ojczyźnie. 
Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, jakich doświadcza dziś Pol-
ska wymagają od nas dyscypliny duchowej i moralnej. Nie może-
my sobie pozwolić na pobłażliwość w tych kwestiach. Każda na-
sza słabość w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym zostanie 
wykorzystana przez wroga. Walcząc o dobro Ojczyzny, musimy 
stawać się lepszymi ludźmi. Nie możemy za sobą ciągnąć bagażu 
grzechu. Bł. ks. Michał Sopoćko za dźwignię odnowy duchowej 
i moralnej Narodu uznawał ufność w Miłosierdzie Boże i Sakra-
ment Pokuty. 

Bł. Bronisław Markiewicz miłość Ojczyzny definiował na-
stępująco: miłość ojczyzny zasadza się nie na chwilowych choćby 
szlachetnych porywach, ale na ciągłej pracy i poświęceniu dla 
dobra bliźnich, szczególnie ubogich, nie tylko na polu chwały, ale 
i w czasie pokoju: w czytelniach, w stowarzyszeniach, w spółkach 
i zebraniach w gminie, w powiecie i w kraju, w państwie, a szcze-
gólnie w obrębie własnego zawodu i stanowiska. Należy praco-
wać nie tylko dla dobra własnej rodziny, ale jeszcze dla dobra 
innych bliźnich, przede wszystkim ziomków, i to nie byle jak, ale 
z poświęceniem osobistych zysków, wczasów, wygód i przyjemno-
ści, powściągając swoje namiętności w duchu Chrystusowym32.

W historii Polski istnieją niezliczone przykłady miłości Oj-
czyzny wśród wiernych. Nie zawsze były praktykowane przez 
większość, lecz ci, którzy ją podejmowali dawali przykłady wiel-
kiego heroizmu. Cenili miłość do Ojczyzny bardziej, niż własne 
31 M. Sopoćko, Obowiązki względem Ojczyzny, Warszawa 1922, s. 75,87-88; Listy 

z Czarnego Boru, dz. cyt., s. 45-51.
32 B. Markiewicz, Bój bezkrwawy, Rzym 1979, s. 44.
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życie lub swych rodzin. Na ołtarzu Ojczyzny składali naprawdę 
wszystko i stawali się ofiarami przebłagalnymi za grzechy swego 
Narodu. Nie brakowało ich w każdych czasach. Początkowo słu-
żyli Ojczyźnie według swych talentów i zdolności wielkodusznie, 
nie dbając o siebie. Jednak zderzenie z upokorzeniem Polaków po-
pychało ich do walki zbrojnej w partyzantce z okupantem. Ich ży-
cie kończyło się przedwcześnie męczeństwem. Niestety często są 
zapomniani z powodu wymazania ich z pamięci narodu. Myślę tu 
o osobach torturowanych i zamordowanych przez UB po II wojnie 
światowej. Są swego rodzaju Prometeuszami dającymi nadzieję 
Polsce i przywracającymi jej godność. Ich życie według wartości 
Bóg, Honor, Ojczyzna zderzało się z postawami kolaboracji ich ro-
daków z władzą ucisku. Jednak ich wielkość ducha równoważyła 
grzechy na szali Bożych wyroków. Przez świat wyśmiani oraz zlek-
ceważeni, dla potomnych świetlane przykłady wiary i największe-
go poświęcenia. Działali nawet w sytuacjach całkowitej przewagi 
wroga, czym dali przykład nadprzyrodzonej nadziei w Bożą spra-
wiedliwość. Naszym zadaniem jest odszukać i upamiętnić osoby, 
które dały nam świetlane przykłady miłości Ojczyzny.

Ty, coś walczył dla idei...

Ty, coś poległ dla idei,
Chwała ci!
Boś padł w progu nadziei,
Nie czekając swej kolei
Jasnych dni...
U twych prochów, u mogiły
Będą wieki szukać siły
I naznaczą twoje kości
Wielką drogą do przyszłości
Śladem krwi!
                        (fragm. wiersza M. Konopnickiej)
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Napis torturowanego więźnia z Alei Szucha w Warszawie, 
wiele może nas nauczyć w odniesieniu do miłości Ojczyzny: 
Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze 
trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć. Dziś potrzeba nam nowe-
go wzoru i przykładu miłości Ojczyzny. Są nimi święci. Ludzie 
zjednoczeni z Chrystusem i naśladujący Jego w niesieniu Krzyża 
– cierpienia. Nie możemy tak łatwo po raz kolejny dać się uśmier-
cić. Tym razem nie żołnierz, który ginie, ale osoba, która posługu-
je się środkami ubogimi i niewidzialnymi dla wroga: jak różaniec, 
pokuta i cierpienie oraz cnoty winna stać się głównym wzorem. 
To może być np. staruszka, która walczy o zbawienie rodziny. 
Dziś w Polsce są tysiące świętych matek. Cierpią one potrójnie. 
Ze względu na odejście od Boga swoich mężów, dzieci, ale też 
i wnucząt. Ich dramat przypomina boleści Matki Bożej pod krzy-
żem, która nie mogła zatrzymać katów swojego Syna. Te święte 
kobiety są w swoich rodzinach wyśmiewane i izolowane. Jednak 
zjednoczone z Bożą Rodzicielką i Ukrzyżowanym Chrystusem są 
w przedziwny sposób mocą duchową Polski.

Chodzi oto, by tak żyć by móc mieć w sobie cały czas Ducha 
Bożego. Czy młody, czy starszy człowiek, czy pracownik intelek-
tualny czy fizyczny ma za zadanie być w stałej łączności z Bo-
giem. To jest w tych czasach nasze zwycięstwo i realizacja miło-
ści Ojczyzny. Potrzebny jest prymat wiary i środków nadprzyro-
dzonych nad ludzkimi. Na pewno silni, wyszkoleni mężczyźni są 
też dziś bardzo potrzebni Polsce, lecz ta obecna walka musi być 
najpierw wygrana w przestrzeni duchowej. Inaczej nie będziemy 
mieli nigdy wolnej Ojczyzny i suwerennych rządów. Na szczęście 
mamy to niesamowite zaplecze w tych wspomnianych świętych 
staruszkach, które nas ratują swoimi modlitwami i cierpieniami. 
Pamiętajmy, że na Wschodzie one zachowały wiarę i od nich Ko-
ściół się odrodził. W Polsce mają one zadanie wyproszenia łaski 
nawrócenia całej swej rodzinie oraz ukształtowania cnót w przy-
szłych pokoleniach Polaków.
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Nie rezygnując z naszych wartości i nie podporządkowu-
jąc się złu roztropnie musimy tworzyć konspiracje i alternatywę 
dla obecnego systemu zniewolenia człowieka. On wykorzystuje 
wszelkie nasze słabości, możliwe instytucje łącznie z rządami, 
które są w obliczu Boga nierządem, zdradą Bożych przykazań 
i zaparciem się Boga. My sami nie możemy wejść w kolaboracje 
z system upodlenia człowieka, więc musimy szybko wzrastać du-
chowo i toczyć na tym polu zwycięskie boje. Sami tego nie doko-
namy tylko z pomocą Bożą!

Wskazania duszpasterskie:
Rozwój patriotyzmu

1. Przy kościołach lub w ich wnętrzach powinny być tablice 
upamiętniające ważne wydarzenia i osoby dla historii Polski 
lub zasłużone dla danego rejonu.

2. Często powinny być odprawiane Msze św. za Ojczyznę.
3. Należy pilnować wspominania rocznic związanych z cierpie-

niami Narodu Polski jak tych, które upamiętniają zwycięstwa.
4. W homiliach należy przypominać Historię Polski i znanych 

zasłużonych dla niej rodaków, upominać błędy rządzących 
i bronić ludzi uciskanych przez system. Czytania liturgicz-
ne związane z historią Izraela porównywać do naszej historii 
i podawać przykłady Bożej ingerencji w dziejach naszego Na-
rodu.

5. Głosić homilie o świętych polskich.
6.  Podejmować nauczanie domowe, gdyż obecna edukacja szkol-

na nie uczy prawdziwej historii ani patriotyzmu, a powszech-
na demoralizacja w nich zaszczepia wady.

7.  Tworzyć muzea, w których są pamiątki po zasłużonych Pola-
kach lub też pomieszczenia pozwalające zapoznać się z kultu-
rą danego regionu.
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Duchowość miecza

Wstąp szczęśliwie na rydwan
W obronie wiary, prawa i ubogich
A twoja prawica niech ci wskaże wielkie czyny (Ps 45,5).

Duchowość miecza łączy się z cnotą męstwa i miłości Ojczyzny.

Polska z racji swojego położenia była przedmurzem chrześci-
jaństwa. Chroniła zachodnią Europę przed naporem islamu i re-
wolucji bolszewickiej, niestety bez wdzięczności i odwzajemnie-
nia. Nawet powodowało to do nas niechęć i odbierane było jako 
upokorzenie. Nie zwracaliśmy na to uwagi i wypełnialiśmy swój 
dziejowy obowiązek. Czyniliśmy to dla obrony wiary, cywilizacji 
łacińskiej, a nade wszystko naszej Ojczyzny. Od pierwszego kró-
la chrześcijańskiego Bolesława Chrobrego walka była sroga i to-
czyła się na dwóch frontach: raz z cesarstwem niemieckim i z Ru-
sią, która zagrażała od wschodu. Z czasem dochodziło do wojen 
o Śląsk z Czechami. Bez rycerstwa, które w historii wypełniało 
głównie zadania obrony granic Polski, nie udałoby się przetrwać. 
Ta zdolność wojowania w imię wyższych racji wynikała z ducha 
Ewangelii. Przed Chrystusem byli wojownicy. Natomiast ci, którzy 
przyjmowali chrzest i zajmowali się wojowaniem stawali się ryce-
rzami. Przyjmowali oni kodeks, w którym na pierwszym miejscu 
była obrona wiary, a na drugim walka w Imię Króla i królestwa. Ten 
kodeks zawierał czasem siedem lub dziesięć zobowiązań. Po epoce 
rycerstwa i szlachty przetrwał do dziś w Polsce w skróconej formie. 
Zawiera on trzy wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna. W tym honor trze-
ba rozumieć pozytywnie jako wierność, a nie ludzka duma i skłon-
ność do pojedynków. Stąd też powiedzenie Polonia Semper Fidelis. 
Polaków charakteryzowała wielka lojalność względem zobowiązań 
w przymierzach narodowych, nadawanych prawach33.

33 Z. Szczęsny-Feliński, Pamiętniki, Pax 2018, s. 201.
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Te wartości były podejmowane przez pokolenia, widniały na 
sztandarach i zachęcały nas do zmagań. One sprawiały, że dla mi-
łości Ojczyzny ludzie poświęcali wszystko. Ignacy Krasicki pisał:

Święta miłości Ojczyzny
Byle Cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. 
Etos tych słów podjął błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko 

na Mszach za Ojczyznę w Warszawie i rozpromienił na całą Pol-
skę jako kapelan Solidarności. Stał się rycerzem, który zwyciężał 
orężem męstwa i ofiarności oraz głoszenia prawdy. Głosił wtedy: 
Naród ginie, gdy brak mu męstwa, gdy oszukuje siebie mówiąc, że 
jest dobrze, gdy jest źle, gdy zadowala się półprawdami34.

Prawo obrony jest podstawowym zadaniem Narodu, który po-
winien wypełnić.

Pacyfistyczne ideologie prowadzą do fałszywej duchowości. 
Nie ma ona nic wspólnego z Pismem Świętym, które między 
innymi jest opisem nieustającej walki Boga z szatanem o duszę 
człowieka. Nastawienie i podejmowanie dialogu z ludźmi, któ-
rzy chcą nas skrzywdzić oraz zabijają jest nienaturalne i sprze-
ciwia się też Bożym planom. Wykorzystuje się słowa Jezusa 
o miłości nieprzyjaciół35, by gasić w nas naturalny sprzeciw wo-
bec niesprawiedliwości. Przeciwnie, jest świętym obowiązkiem, 
dyktowanym nawet nakazem religii, przeciwstawić się wrogowi 
napadającemu ojczyste wiano. Wróg zewnętrzny, przy napadzie 
na kraj, musi się spotkać z takim oporem, by poniósł jak najwię-
cej straty w swoich obywatelach, w majątku państwowym lub 
terytorium36.

34 J. Popiełuszko, dz. cyt., s. 64.
35 Jezus w słowach o nastawieniu drugiego policzka, chciał nam ukazać koniecz-

ność dania drugiej szansy człowiekowi, by się zreflektował, jednak, kiedy on 
nie zmienia swojego nastawienia, a staje się rozzuchwalony, trzeba zło jakie 
czyni zatrzymać.

36 F. Bochenek, Mistyka Ojczyzny, dz.cyt., s. 20.
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Jeśli nie pokażemy, kto tu rządzi, to zostaniemy zdominowa-
ni. Nie obronimy wiary, ani własnego życia. Bogu o to nie chodzi. 
Pragnie, byśmy przywołali do porządku tych, którzy depczą świę-
tą wiarę i krzywdzą nasz Naród. Kiedy zwyciężymy siły zła przez 
walkę, wtedy nastąpi pokój, będzie on owocem zwycięstwa. Jeśli 
natomiast uwierzymy fałszywej religijności i będziemy siedzieć 
cicho oraz damy się pozabijać, na pewno nie wypełnimy woli Bo-
żej jako Naród. Zawiedziemy Ojczyznę naszą – Polskę.

Popatrzmy na Świętego Michała Archanioła, nie da się 
z Jego rzeźb i obrazów wyciąć miecza i włóczni. Ten dowódca 
wojsk niebieskich zastępów gromi wrogów Kościoła świętego. 
Dziś kiedy chce się Polaków dosłownie unieszkodliwiać i roz-
broić, winniśmy szukać wzorców w naszych rodakach. Prawie 
każdy święty się bronił, kiedy jego życie było zagrożone. Św. 
Andrzej Świerad wyznawca, pogruchotał dębowym kołkiem 
czaszki zbójców, którzy chcieli go napaść i okraść jego pustel-
nię. Następnie pielęgnował jednego rozbójnika, który został 
jego uczniem, a potem świętym. Warto też wspomnieć Księdza 
generała – Stanisława Brzóskę ostatniego dowódcę oddziału Po-
wstania Styczniowego. Na początku próbował walczyć Słowem 
Bożym z ambony. Kiedy jego kazania zakłócali carscy żołnierze 
wołał: Ci rozbójnicy i judasze nie zadowalają się tym, że prze-
śladują ludność na ulicach i w jej mieszkaniach, ale przychodzą 
do kościoła pod pozorem modlitwy, a właściwie dlatego, żeby 
wysłuchać słów pasterza i czyhać na życie... Został osadzony 
w więzieniu. Potem wrócił na parafię, w dzień zajmował się obo-
wiązkami duszpasterskimi, w nocy działalnością konspiracyj-
ną. Wstąpił do oddziałów powstańczych i walczył najdłużej ze 
swoimi wiernymi druhami. Ostatecznie został stracony 23 maja 
1865 roku, przed egzekucją powiedział ostatnie słowa: Żegnaj-
cie bracia i siostry i wy małe dziatki. Ginę za naszą ukochaną 
Polskę, która przez naszą krew i śmierć... Nie dokończył, lecz 
domyślamy się myśli – powstanie.
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Tych judaszy i rozbójników, donosicieli jak mawiał ks. S. 
Brzóska nie brakuje dziś w kościołach, przed nimi jednak dziś 
księża ze strachu milczą. Tymi szkodnikami w naszych świąty-
niach są agenci obcych wywiadów, którzy pozyskują informa-
cje potrzebne do karania i oskarżenia księży przed ich własnymi 
zwierzchnikami. Wielu z nich nie broni podległych im kapłanów. 
Doskonale wiedzą, że od jednego świętego kapłana może się od-
rodzić cały naród. Przykładem z Pisma Świętego jest Eliasz, który 
jedyny przetrwał i doprowadził do wytracenia wszystkich fałszy-
wych proroków bożka Baala (por. 1 Krl 18,20-40).

Jednak spójrzmy na zdjęcie księdza Stanisława Brzóski, twarz 
jego jak anioł czysta i godna, lecz w rękach broń zaciśnięta! Uwa-
żam, że to wspaniały przykład dla Polaków, którzy w odpowiednim 
czasie (przykładem sytuacja po pierwszej wojnie światowej) po-
winni dokonać przewrotu w swojej Ojczyźnie. Inaczej zostaniemy 
unicestwieni. Należy zrzucić tych nadzorców, którzy wypełniają 
dyrektywy odbierające Polakom prawa gospodarzy tej ziemi.

Należy pamiętać, że tylko te powstania były udane, w których 
ludzie klękali i Maryję za swoją Patronkę wybierali. Tylko wte-
dy, kiedy powstańcy będą się spowiadać, uczestniczyć w Mszach 
Świętych, prosić Boga o pomoc – powstaną i zwyciężą każdą 
potęgę. W ich szeregach nie może być innowierców, heretyków, 
niewiernych. Bóg pobłogosławi tylko tych, którzy podjęli drogę 
nawrócenia i są z Nim sprzymierzeni. Żadne sojusze z innymi 
państwami, żadne umowy nie mają znaczenia, jak pokazała histo-
ria. Nasza ostoja i zwycięstwo jest w Bogu przez Maryję.

Nie damy miana Polski zgnieść
Nie pójdziem żywo w trumnę,
Na Polski imię, na jej cześć
Podnosim czoła dumne:
Odzyska ziemię dziadów wnuk,
– Tak nam dopomóż Bóg!
                     (fragm. Roty Marii Konopnickiej)
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W duchowości miecza nie chodzi tylko o wolność Ojczyzny. 
Polacy mają podjąć zmagania w obronie Krzyża świętego, wiary, 
Kościoła świętego, który obecnie jest jak nigdy dotąd zagrożo-
ny. Walczyć winni po Chrystusowemu z mocą Ducha Świętego. 
Jezus Chrystus Wandzie Malczewskiej przekazał przepowied-
nię, która już teraz się spełnia: Dzieci moje ja z wami cierpiałem 
i wylewam w was ducha męstwa i wytrwałości, jak w męczenni-
kach pierwszych wieków. Zbliża się dzień Mojej Sprawiedliwości, 
a ten, co wydał rozkazy wymordowania was, będzie gospodarzył 
niedługo (..) jego dziedzictwo zostanie rozszarpane37.

Metoda walki o wiarę łączy się z drogą krzyżową Odkupiciela. 
Zbawiciel też wołał: Kto nie walczy – nie zwycięża, a bez zwycię-
stwa nie ma nagrody – nieście Krzyże ochotnie, a będziecie trium-
fowali38.

Wskazania Duszpasterskie:
Rozwój obronności

1. Warto by Książa byli kapelanami oddziałów harcerskich 
i obrony terytorialnej...

2. Kapłani diecezjalni i zakonni powinni być przygotowani do 
ewentualnej napaści na nich.

3. Wierni powinni być przeszkoleni w sztukach walki a szcze-
gólnie samoobrony.

4. Każdy Polak i Polka powinna dbać o tężyznę fizyczną i być 
przygotowana do obrony podczas napaści.

5. Powinni też być przeszkoleni w posługiwaniu się bronią.
6. Mężczyźni powinni się łączyć w grupy dla większej skutecz-

ności wspólnej ochrony swych rodzin i mienia.
7. W parafiach powinny być przeszkolone grupy mężczyzn 

37 W. Malczewska. Wizje, przepowiednie, upomnienia, dz. cyt., s. 115.
38 Tamże, s. 126.
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umiejących bronić kapłana i wiernych w czasie ataku osób 
stwarzających zagrożenie życia, profanacji, aktów niszczenia 
mienia kościelnego. Pełnią oni dyżury ochrony kościoła pod-
czas Mszy św. i nabożeństw.

8. Powinno się też rozwijać męstwo i unikać wad przeciwnej do 
tej cnoty tchórzostwa i kłamstwa. Męstwo kształtuje się w nas 
już od wytrwałej pracy i wiernego realizowania powołania 
oraz umiłowania prawdy.

Duchowość drogi

Panie, Ty byłeś naszą ucieczką
z pokolenia na pokolenie (Ps 90).

Duchowość drogi łączymy głównie z cnotą nadziei oraz umar-
twienia.

Nasi przodkowie, wielokrotnie byli wydziedziczeni ze swojej 
własności. Przepędzani na zsyłkę lub przetrzymywani w więzie-
niach. Ich tułaczka, czasem nie miała końca. Wciąż szukali lep-
szego miejsca i możliwości lepiej płatnej pracy. Lecz też w duszy 
polskiej jest tęsknota za Bogiem. Dlatego, tak wielu z nas podej-
muje drogę wiary przez pielgrzymkę. Chce doświadczyć sacrum 
– spotkać Świętego Boga.

W historii już w 1154 roku odnotowano pielgrzymkę do Ziemi 
Świętej najmłodszego syna Krzywoustego Henryka – księcia san-
domierskiego. W kilka lat później pod wpływem inspiracji wcze-
śniejszej pielgrzymki wyrusza Jaksa z Miechowa, książę serbsko-
-łużycki, fundator bożogrobców miechowskich39. Polacy też od 

39 Por. W. Smereka, Studium Pasyjne rys. historyczny i teksty Drogi Krzyżowej, 
Kraków 1968, s. 43.
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wieków pielgrzymowali do dwóch pozostałych w średniowieczu 
najważniejszych miejsc pielgrzymek, do Santiago de Compostela  
relikwii św. Jakuba Apostoła i do Rzymu grobu św. Piotra.

Pielgrzymowanie Polaków głównie do sanktuariów Maryj-
nych jest fenomenem na skalę światową. W 1894 r. opisał swoją 
pielgrzymkę na Jasną Górę Władysław Reymont. W tym repor-
tażu autor opisuje również mistykę tego wydarzenia połączoną 
z wielką ofiarą trudu ludzi, zmierzających na Jasną Górę40. Piel-
grzymka jest swego rodzaju oczyszczeniem duszy z brudów tego 
świata i przyjęcia szlachetnego powołania, jakie zdołamy odczy-
tać podczas tej drogi. Pielgrzymowanie jest ponownym określe-
niem siebie kim jestem i dokąd zmierzam. Ma też wymiar escha-
tologiczny, swój początek i kres, w ten sposób rozumiemy naszą 
przemijalność i bardziej doceniamy, że każdy dzień jest darem 
Boga. Jeszcze do niedawna wszystkie stany chętnie szły na Jasną 
Górę. Obecnie ruch pielgrzymkowy zatrzymuje się, ludzie stali się 
wygodni i zapominają o pokutnym charakterze tego wydarzenia.

Polacy głównie pielgrzymowali w celu podziękowania za 
to co w życiu się udało, w przełomowych chwilach życiowych 
z prośbą o rozeznanie powołania, lecz też z błaganiem o pomoc. 
Zdarzają się też pielgrzymki przebłagalne.

Zdajemy sobie sprawę, że na tych drogach wiary dochodzi-
ło do licznych duchowych wskrzeszeń, porzucenia nałogów, po-
jednania w rodzinie, wytrwania w dobrych postanowieniach, od-
krycia swojej misji życiowej, itd. Polacy w tym trudzie drogi do 
Boga otrzymywali zawsze obfite łaski. Nasi święci tego nas uczą. 
Mamy św. Stanisława Kostkę i św. Jana z Kęt, którzy udali się do 
Rzymu, na obrazach też widnieje postać św. Andrzeja Boboli z ki-
jem w ręku, który szedł od wioski do wioski głosząc nauki Boże. 
Widzimy świętych pielgrzymów przed obrazem Matki Bożej Ja-
snogórskiej, męczennika za wiarę Jana Sarkandra, św. Faustyny, 
bł. S. Kard. Wyszyńskiego, św. Jana Pawła II...

40 W. Reymont, Pielgrzymka do Jasnej Góry, w: wolnelektury.pl, s. 36.
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Należy pamiętać, że pielgrzymowanie jest środkiem uświę-
cenia człowieka. Nie docenianym sposobem pogłębienia więzi 
z Bogiem. Jeśli ktoś szczerze podejmuje wyrzeczenie podczas 
pielgrzymowania, może doświadczyć duchowego przeobrażenia, 
które łączy się z bardzo osobistym doświadczaniem Boga. Przy-
toczę tu świadectwo jednej z postulantek ss. Franciszkanek: Moja 
pierwsza pielgrzymka była takim wielkim przełomem w mej du-
szy, który pozwolił mi zrozumieć, że być chrześcijaninem, to nie 
znaczy ograniczać się do spełniania narzuconych obowiązków 
przez Kościół czy rodziców, gdyż i faryzeusze tak samo postępu-
ją. Być chrześcijaninem to znaczy żyć wiarą, żyć miłością, żyć 
Chrystusem41.

Ta duchowość drogi prowadzi naszą uwagę do Nieba, do 
wspólnoty ze świętymi Kościoła – tryumfującymi w chwale Trój-
cy Świętej, do miejsca, gdzie jest miłosierdzie i sprawiedliwość 
Boża. Ten prymat życia duchowego nad życiem doczesnym był 
obecny w życiu Polaków. Potrafili podjąć wielkie wyrzeczenia 
związane z trudem drogi pątniczej. Nie mając wolnej Ojczyzny 
ziemskiej podczas zaborów, kierowali swą uwagę do tej Ojczyzny 
niebieskiej. Stawali się wędrownikami na swojej, lecz utraconej 
ziemi, nie zatrzymując się nigdzie42. Przykład takiego myślenia 
dają nam liczni święci polscy oraz nieznani nikomu słudzy Boży, 
którzy bez zwracania uwagi na ból szli z zakrwawionymi stopami 
aż do celu swej drogi – Boga43.

Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński uważał, że Naród 
Polski zachował swą wiarę w czasach komunistycznych, dla-
tego, że był obecny przed obliczem Matki Bożej w szczególny 
sposób na Jasnej Górze, ale i w innych sanktuariach maryjnych 
naszej Ojczyzny. W tych miejscach przypominał sobie testament 
z krzyża i doświadczał odrodzenia w wierności Bogu przez czułe 

41 Opr. L. Grzebień, Matka Boża w moim życiu, Kraków 1984, s. 226.
42 Por. O. G. od św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem, t. 1, Kraków 1962, s. 542.
43 Por. W. Reymont, Pielgrzymka do Jasnej Góry, w: wolnelektury.pl., s. 36.
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wstawiennictwo Bożej Rodzicielki44. To swego rodzaju pospolite 
poruszenie wiary jakie ma miejsce na pielgrzymkach, sprawiało 
i sprawia naszą duchową odporność na wszystkie wysiłki naszych 
wrogów by nas oderwać od Boga. Na pielgrzymkach oczyszcza 
się oraz odradza się dusza Polska!!!

Pielgrzymowanie jest też dziś bardzo potrzebne Polakom by 
oderwać ich od pokusy wygodnictwa i zahartować duchowo i fi-
zycznie. Osoba, która uczestniczy w pielgrzymkach staje się też za-
radna życiowo i umie sobie dać radę w ciężkich warunkach egzy-
stencjonalnych. Przestaje narzekać i umie docenić małe rzeczy. Sta-
je się radosna mając tak niewiele, gdyż Bóg jest jej oparciem.

Jednak kapłani liberalni dziś nie szanują, a nawet drwią z tych, 
którzy kontynuują tę tradycję zarówno w odniesieniu do wiernych 
jak i braci w kapłaństwie. Nie ma w nich miłości Boga i bliźniego, 
lecz duchowo spokrewnieni są z sektą masonerii, która okupuje 
Kościół święty. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą cięża-
ry wielki i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz 
sami palcem ruszyć ich nie chcą (Mt 23,3-4). Ich działalność jest 
głównie zewnętrzna i materialna. Będą robili nieustanne porządki 
w kościele, ciągle coś będą odnawiali i budowali, organizowali 
festyny, koncerty, lecz nigdy nie przyjmą obrazu Chrystusa Króla 
Polski do kościoła, i z niechęcią będą odprawiali nabożeństwa. 
Natomiast kapłani prawdziwi, nieustannie podejmują trud piel-
grzymki. Podczas niego uświęcają siebie i innych. Nie dbają o sie-
bie, lecz o dobro duchowe wiernych. Wiedzą, że ich trwanie przy 
Bogu jest łaską wyproszoną podczas tej świętej drogi do sanktu-
arium Maryi. Jakże się zmienia oblicze tej ziemi. Kiedyś księża 
wychodzili przed kościół i w komży oraz stule kropili pątników 
wodą święconą, a następnie gościli ich z radością. Dziś nawet 
niektórzy kapłani nie chcą otworzyć kościoła lub odprawić Mszy 
Świętej dla nich, a za nocleg pobierają pieniądze.

44 S. Wyszyński, Przekazanie milenijnego aktu oddania Polski w macierzyńską 
niewolę Maryi, w: Wszystko postawiłem na Maryję, Paryż 1980, s. 273-274.
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Dawniej w umysłach ludzi było przekonanie, że z pielgrzy-
mem jest obecny Bóg. Przyjęcie go jest związane z Bożym bło-
gosławieństwem, co ma swoje odniesienie do Starego Testamen-
tu. Abraham, który gościł u siebie trzech wędrowców z którymi 
przyszedł Bóg. Za to został wynagrodzony narodzinami upra-
gnionego syna Izaaka (Rdz 18,1-15). Ludzie pielgrzymujący 
modlą się i pokutują. Bóg bardziej ich wysłuchuje. Prawdziwie 
pielgrzymka jest jednym wielkim Bożym błogosławieństwem 
dla ludzi, ziem i terenów, przez które przechodzi. Jeśli jej za-
braknie w danym roku w to miejsce wchodzi przekleństwo, 
a z nim nieurodzaj.

Nie możemy się zniechęcać i trzeba podejmować kontynuację 
pielgrzymek oraz inicjować nowe. Pandemia covida pokazała jak 
łatwo to dzieło Boże można stłamsić. Pamiętajmy o pielgrzymach 
męczennikach, którzy szli na Jasną Górę mimo zakazu cara, szli 
narażając życie, by spełnić natchnienie Ducha Świętego.

Wskazania duszpasterskie:
Rozwój ruchów pielgrzymkowych

1. W każdej parafii powinna być grupa pielgrzymkowa na Jasną 
Górę lub innego sanktuarium.

2. W każdym dekanacie co miesiąc może być pielgrzymka po-
kutna do lokalnego sanktuarium maryjnego.

3. W parafii powinno być zawiązane bractwo pielgrzymkowe, 
które co najmniej co kwartał organizuje pielgrzymkę autoka-
rową.

4. Pielgrzymki można organizować w różnych aspektach np.: do 
sanktuariów Maryjnych Polski, Chrystologicznych, świętych 
męczenników Polskich, śladami innych świętych do miejsc 
urodzin działalności i śmierci (będzie to też pielgrzymowanie 
do różnych zakonów), Patriotycznych (gdzie kontynuowana 
jest modlitwa za Ojczyznę) szlakiem sztuki sakralnej (świę-
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tych obrazów rzeźb, dzieł architektury), drogami historii Na-
rodu Polskiego.

Duchowość Miłosierdzia

Pan jest dobry dla wszystkich
i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła (Ps 145,9).

Duchowość miłosierdzia łączy się z cnotą nadziei i miłosierdzia.

Nieprzypadkowo w Polsce miały miejsce objawienia orę-
dzia Bożego Miłosierdzia. Już pierwsze zdanie w języku polskim 
ukazuje nasze dobre serce. Daj ać ja pobruczę, a ty poczywaj. 
Pierwsze zdanie po polsku w historii oznacza Pozwól, abym ja 
mełł, a ty odpocznij. Widzenie potrzeby pomocy jest tą wyobraź-
nią miłosierdzia, do której nas wzywał św. Jan Paweł II. Mieli ją 
od zawsze Polacy wielkodusznie przebaczając swoim wrogom np. 
świadczy o tym List biskupów polskich do niemieckich z 18 listo-
pada 1965 roku, w którym są zawarte słowa przebaczamy i prosi-
my o przebaczenie. Celem było pojednanie i współpraca w dziele 
odbudowywania państwa polskiego i niemieckiego na fundamen-
cie wiary po tragedii II wojny światowej.

Potrafimy w jednym momencie się skrzyknąć, spełnić czyjeś 
marzenia lub sfinansować drogą operację. Nawet często wykorzy-
stywano naszą wielkoduszność. Jednak trzeba zawsze miłosierdzie 
względem bliźnich, odnosić do Bożego Miłosierdzia, ponieważ 
nie możemy go spłycić tylko do akcji charytatywnych. To dzięki 
miłości, jaką Bóg umieścił w naszych sercach mamy tę zdolność 
pomagania innym. Trzeba także, aby nasze dobre uczynki łączyć 
z czynami Chrystusa i pełnić je również z miłości do Niego.

Warto zaznaczyć, że same dobre czyny nie wystarczają. Bóg 
zbawia nas przez sakramenty. Bez łaski uświęcającej nasza pomoc 
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jest niedoskonała i skażona grzechem. Święci dają nam przykład 
całkowitego poświęcenia dla innych z miłości do Chrystusa. Na 
przykład św. Jadwiga Śląska całowała miejsca, gdzie siedzieli 
ubodzy, których wcześniej karmiła. To Bóg rozwijał w niej miłość 
i miłosierdzie do skali nadprzyrodzonej – niepojętej. Natomiast 
miłosierdzie ludzkie zawsze będzie ograniczone. Lepiej w działa-
niu dążyć do tej miary, jaką nam wytyczył sam Jezus Miłosierny.

Dziś obserwujemy problem, występujący na szeroką skalę, 
braku miłosierdzia względem własnej duszy. Ludzie rezygnują 
z życia duchowego na rzecz tzw. poprawności moralnej. W niej 
dokonują własnej oceny co jest dobre, a co złe. Odrzucają Kościół 
jako zepsuty. Sami natomiast żyją w grzechach śmiertelnych, któ-
rych nie uznają za złe. Czyniąc dobro na zewnątrz, między innymi 
chcą zagłuszyć sumienie, w którym Bóg woła ich do nawrócenia, 
a nawet uwiarygadniać zło moralne pełnione w innych kwestiach. 
Pomagając innym mają lepszą ocenę samych siebie i to im wy-
starcza. Nie wiedzą i nie chcą zrozumieć, że ich życie osobiste 
jest pogmatwane i że wymaga uporządkowania. Pomaganie in-
nym może ich skłonić do poukładania własnego życia względem 
Bożych przykazań, lecz w tym potrzebna jest łaska wiary. Ona 
daje głębię pełnionemu miłosierdziu, a nawet sprawia, że jest ono 
Bożym miłosierdziem.

Istotą braku miłosierdzia względem własnej duszy jest samo-
wystarczalność. Bóg nie jest takiej osobie potrzebny, gdyż nie ma 
ona wiary. Jej priorytety życiowe są ustalane spontaniczne lub za-
pożyczone od innych, cele często materialistyczne. Tworzy ona 
swoje własne prawa. Jak stwierdza Paisjusz Hagioryta jest ona 
omamiona przez szatana45. Szczytem braku miłosierdzia wzglę-
dem duszy jest podążanie drogą grzechu śmiertelnego do potępie-
nia. Przyczyną jest zagłuszenie głosu sumienia oraz pozwolenie 
na zamknięcie umysłu tylko na własne subiektywne oceny. Jest to 
dowodem pychy, która odrzuca autorytety i sama czyni się bogiem.
45 Por., Paisjusz Hagioryta, Słowa wybrane fragmenty, Hajnówka 2016, s. 124.
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Dzisiejszy świat zamroczony grzechem woła o naszą reakcję 
na brak dobra. Im bardziej powiększa się destrukcja świata chrze-
ścijańskiego, jakiego znaliśmy, tym bardziej winniśmy dawać 
świadectwo dzieł Bożych zrodzonych z największego przymio-
tu Boga. Wojny, niesprawiedliwość, zakłamanie są odwrotnością 
Miłosierdzia. Przed nami są wielkie przestrzenie i dalekie hory-
zonty uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała.

Uczynki miłosierdzia względem duszy:
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierdzia względem ciała
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych odwiedzać.
7. Umarłych pogrzebać.

Uważam, że dziś bardziej nam potrzeba miłosierdzia wzglę-
dem duszy naszych braci i sióstr. To jest o wiele trudniejsze, niż 
datek lub pomoc fizyczna. To miłosierdzie względem duszy czy-
nione w imię Boga i razem z Nim może uratować niejedną ro-
dzinę. Nie trzeba okazji do jego świadczenia szukać daleko. To 
może być sytuacja, w której pomodlisz się za kogoś, przekażesz 
mądrą myśl, podniesiesz na duchu, powstrzymasz się od złych 
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słów, przebaczysz. Błogosławiony ks. Michał Sopoćko zachęcał, 
by do pełnienia uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała 
zobowiązać się przyrzeczeniem, a nawet ślubami46. Pisał, że jest 
to istota Ewangelii. Ludzie czekają na ten przykład, on też stanie 
się znakiem nadziei i wzmocni ich wiarę, powoła innych do czy-
nienia dobra. Ono może być pozytywnie zaraźliwe.

W uczynkach wobec duszy szczególnym przykładem jest 
święta Faustyna. Przez nią Bóg dał nam nabożeństwo do Swego 
Miłosierdzia. Są to środki ratowania dusz. Do nich należy Święto 
Miłosierdzia Bożego, Obraz Miłosierdzia Bożego, Godzina Miło-
sierdzia, Koronka do Bożego Miłosierdzia. Praktykując te formy 
nabożeństwa, modlitwę, otrzymujemy wyjątkowe łaski, a szcze-
gólną ich cechą jest pokój i nadzieja. Św. Faustyna pozostawiła 
nam też piękną modlitwę o łaskę pełnienia uczynków miłosierdzia 
względem bliźnich.

Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, 
bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych 
pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przy-
chodziła im z pomocą.

Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się 
do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki 
bliźnich.

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy 
nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo po-
ciechy i przebaczenia.

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne 
dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na 
siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.

Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpie-
szyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmę-
czenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.

46 M. Sopoćko, Dar Miłosierdzia – Listy z Czarnego Boru, Częstochowa 2008, s. 17.
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Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czu-
ła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca 
swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że 
nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiło-
sierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. 
Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój.

Sam mi każesz się ćwiczyć w trzech stopniach miłosierdzia; 
pierwsze: uczynek miłosierny – jakiegokolwiek on będzie rodza-
ju; drugie: słowo miłosierne – jeżeli nie będę mogła czynem, 
to słowem; trzecim – jest modlitwa. Jeżeli nie będę mogła oka-
zać czynem ani słowem miłosierdzia, to zawsze mogę modlitwą. 
Modlitwę rozciągam nawet tam, gdzie nie mogę dotrzeć fizycz-
nie. O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz  
(Dz. 163).

W uczynkach miłosierdzia względem ciała, potrzeba mądro-
ści, by nie pozwolić na sytuacje wykorzystywania nas material-
nie. Należy pochylić się nad daną osobą i rozeznać, czy nie jest 
oszustem, z jakiego powodu prosi nas o pomoc. Teraz sytuacja 
z pomocą Ukraińcom, to nam uświadamia. Niektórzy z nich wy-
korzystują różne dotacje, których nie potrzebują. A polska sta-
ruszka, która całe życie pracowała między innymi dla kraju, nie 
ma pieniędzy na leki i na opłacenie świadczeń. W tym wszystkim 
trzeba serca i rozumu.

Duchowość miłosierdzia wynika z odpowiedzi na doświad-
czenia miłosierdzia od Boga względem nas. Jest jego przekazy-
waniem dalej. Należy też pamiętać o czasie, który ogranicza nasze 
możliwości czynienia miłosierdzia. Bo niewykorzystane sytuacje 
już nie wrócą. Zauważyła te dwie rzeczy Zofia Kossak Szczucka: 
O tym, co Bóg czyni dla nas, a co my dla Niego... Ta przepaść! 
Niby Go miłujemy... Śmieszna nędza: miłujemy... O wiele, wiele 
za mało! A czas ucieka. Uchodzi jak jeleń. Więc taka żałość każ-
dej chwili zmarnowanej... Zmarnowanej w sensie dobijania się do 
furty niebieskiej... Bo póki żyjem, możem płynąć i wzlatać, kołatać 
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i mocować się, i miłosierdzie zjednywać. Tymczasem nic z tego –
albo opieszale czynim...47.

W duchowość miłosierdzia możemy wpisać wzajemną pomoc 
sąsiedzką, która dziś niestety osłabła. Występowała ona szczegól-
nie w pracy na roli. Jak się mówi fortuna kołem się toczy. Dziś 
ja potrzebuje pomocy, a jutro może jej oczekiwać ktoś z moich 
znajomych. Dzięki umiejętnościom współpracy w wykonaniu 
trudnych zadań udawało nam się przetrwać w ciężkich chwilach. 
Mamy i dziś przykłady tej wzajemnej troski w przypadku odbu-
dowania domu, który stracił dach lub został uszkodzony losowo, 
w inny sposób. Tę wielkoduszną chęć pomocy innym dziś konty-
nuuje idea wolontariatu. To bardzo dobry przejaw troski o innych. 
Św. Jan Paweł II w encyklice o Bożym Miłosierdziu zauważył, 
że pomagając innym – sami otrzymujemy pomoc od nich. Miłość 
miłosierna we wzajemnych stosunkach ludzi nigdy nie pozosta-
je aktem czy też procesem jednostronnym. Nawet w wypadkach, 
w których wszystko zdawałoby się wskazywać na to, że jedna stro-
na tylko obdarowuje, daje – a druga tylko otrzymuje, bierze – (jak 
np. w wypadku lekarza, który leczy, nauczyciela, który uczy, rodzi-
ców, którzy utrzymują i wychowują swoje dzieci, ofiarodawcy, któ-
ry świadczy potrzebującym), w istocie rzeczy zawsze również i ta 
pierwsza strona jest obdarowywana. A w każdym razie także i ten, 
który daje, może bez trudu odnaleźć siebie w pozycji tego, który 
otrzymuje, który zostaje obdarowany, który doznaje miłości miło-
siernej, owszem, doznaje miłosierdzia48. Praktykowanie wolonta-
riatu przynosi błogosławione owoce, również dla tych, którzy są 
w niego zaangażowani. Czasami jest on dla nich terapią, w której 
zapominają o sobie i swych problemach, przez co wyciszają się, 
a Bóg daje im doświadczenie szczęścia w czynieniu dobra. Sta-
rając się rozumieć innych nabywają też zdolności do słuchania 
najbliższych, darząc ich większą wyrozumiałością. Pomagając 
47 Zofia Kossak-Szczucka, Suknia Dejaniry.
48 Jan Paweł II, Dives in Misericordia, nr 14.
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innym uszlachetniają się sami. Miłosierdzie czynione w wolon-
tariatach jest szansą wyzwolenia człowieka z getta własnego ego-
izmu i tylko własnych spraw do załatwienia. Miłosierdzie, można 
czynić niezależnie od wolontariatu. Pozostaje iskrą inspiracji dla 
ludzi, we wszystkich czasach.

Duchowość miłosierdzia wzmacnia nadzieję. Stajemy się silni 
wewnętrznie poprzez wywyższenie Boga w aktach tej cnoty. Dzięki 
niej czerpiemy życie z Serca Jezusa dla siebie, bliskich i Ojczy-
zny oraz świata. Stajemy się Piotrami naszych czasów, czyli opo-
ką dla innych. Przenigdy, żadne stworzenie nie może stać się źró-
dłem naszej ufności, a nawet pocieszeniem. Powodem jest fakt, że 
wszystko, co nie jest Bogiem jest kruche, nietrwałe i też podatne 
na grzech, krótko mówiąc zawodne. Natomiast nadzieja pokładana 
w Bogu staje się miłosierdziem wobec samego siebie oraz innych. 
Miłosierdziem wobec nas bo dzięki tej postawie unikniemy wielu 
rozczarowań i bólu. Miłosierdziem wobec innych, gdyż nie będzie-
my mieli do nich zbyt wielkich oczekiwań oraz pretensji. Nasze 
Matki wielokrotnie dały przykład tej heroicznej nadziei i jednocze-
śnie miłosierdzia w sytuacjach, kiedy z powodu wojny lub nałogów 
brakowało im wsparcia ze strony mężów i ojców ich dzieci. Nadziei 
brakuje tylko tym, którzy złożyli ją w stworzeniu. Zapętlili się gu-
biąc hierarchię wartości. Koniec pomylili z początkiem.

Skutkiem działania Bożego Miłosierdzia, oprócz wzmocnie-
nia nadziei jest też jedność. Słowo diabolos oznacza tego, który 
dzieli. Mamy dziś do czynienia z wielkimi podziałami wewnątrz 
nas samych, w rodzinach, w kwestii światopoglądowej... Nasze 
doświadczenie pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty, po-
winno się przekładać na jedność w stosunkach między ludźmi.

Warunkiem też kluczowym pojednania jest budowanie na praw-
dzie. Bez niej mamy tylko pozory godzenia skonfliktowanych stron. 
Pojednanie też trzeba właściwie rozumieć, nie może być ono ustęp-
stwem wobec zła na przykład kosztem rezygnacji z Bożych przy-
kazań i prawdy objawionej. Winno ono wykluczyć błędy i sytuacje 
dopuszczające do niesprawiedliwości. Na pewno uciekanie się do 
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Bożego Miłosierdzie uruchamia proces naprawy tego, co zniszczył 
diabeł, czyli więzi międzyludzkich oraz zjednoczenia w dobrych 
dziełach na rzecz poprawy duchowej i bytowej społeczeństwa.

W duchowości Miłosierdzia w naszym Narodzie nie można 
pominąć Maryi Matki Miłosierdzia. Jest Ona Nauczycielką i Mi-
strzynią praktykowania tej cnoty. Sama jest też przecież Bramą Bo-
żego Miłosierdzia. Przez Jej Serce przyszedł do ludzi i świata Jezus 
Chrystus – Król Miłosierdzia. Boże Miłosierdzie w Synu Jedno-
rodzonym Ojca Niebieskiego mogło się objawić i urzeczywistnić 
dzięki Niej. Ma Ona swój wyjątkowy udział w obdarowywaniu ła-
ską swego Syna. Każde Jej sanktuarium jest tego dowodem. Można 
stwierdzić, że Jezus Chrystus szczególnie udziela swego miłosier-
dzia za Jej wstawiennictwem. Są to wyjątkowe dary, które nas zdu-
miewają. Niech Matka Boża również ma Swoje uczestnictwo w na-
szych dziełach miłosierdzia. Niech one dokonują się z Nią, przez 
Nią i dla Niej. Maryjo, bądź bramą i sercem dobra, które czynimy.

Ważne jest, by nie zwątpić w Boże miłosierdzie. Dziś ludzie 
względem niego, przyjmują złe postawy. Ten największy przymiot 
Boga jest obrażany przez zuchwałość, w której człowiek lekceważy 
grzechy. Istnieje też postawa przeciwstawna – rozpacz, kiedy czło-
wiek odkrywa, że prawda o własnej grzeszności go przerasta. Może 
być też ona skutkiem oddzielenia się od Boga, przez obrażenie się 
na Niego lub też buntem, że nie spełnia naszych oczekiwań.

Właściwą postawą względem Bożego miłosierdzia jest żal 
za grzechy. Zamiast Boga winić za swe porażki powinniśmy się 
przed Nim ukorzyć, zapłakać oraz błagać o miłosierdzie. To wyni-
ka z pokory, której ludziom współczesnym szczególnie brak. Nie 
poprawiamy się z naszych grzechów, bo za mało żałujemy za nie 
i nie podejmujemy pokuty, by wynagrodzić za zło, jakiego się do-
puściliśmy. Poza tym, nie stosujemy unikania okazji do grzechów, 
czujności i innych środków zaradczych.

Nade wszystko Boże miłosierdzie mamy wielbić przez ufność 
względem Niego. To ona jest mocą, dzięki której Bóg nas wskrze-
sza! Uwierzmy i przekazujmy innym to orędzie nadziei. Zanu-
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rzajmy się w źródle łask Bożego miłosierdzia – Sakramencie Po-
kuty i Eucharystii oraz obrazie Jezusa Miłosiernego. Odkupiciel 
powiedział do grzeszników czyli do nas: Choćby dusza była jak 
trup rozkładająca się i choćby po ludzku nie było wskrzeszenia, 
i wszystko już stracone – nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia 
Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie ko-
rzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego; na darmo będziecie wo-
łać, ale już będzie za późno” (Dz. 1448). Możemy zdążyć z tym 
cudem miłosierdzia Bożego biegnąc z nadzieją i głosząc, że jest 
wyjście z naszych słabości. Krzyczmy, że grzech nie jest ostatecz-
nością, lecz przebaczenie w Bożym Miłosierdziu oraz nowe życie 
w Chrystusie! Jeśli nie podejmiemy się tego apostolatu – mara-
tonu modlitwy za grzeszników oraz głoszenia najpiękniejszych 
prawd naszej wiary, Bóg pociągnie nas do odpowiedzialności.

Pamiętajmy, że tylko Boże Miłosierdzie może uratować nas 
przed samozagładą. Ono nas natchnie i da nam światło, jak siebie 
nawzajem wspierać w czasach mroku, które się zbliżają. Od niego 
pocznie się nowa cywilizacja, która poświęceniem, dobrem, miło-
sierdziem oczyści splugawioną duszę świata i człowieka.

Wskazania duszpasterskie:
Rozwój cnoty miłosierdzia

1. Należy ciągle zachęcać do praktykowania pięciu form kultu 
Bożego Miłosierdzia, czego żądał Jezus Chrystus od św. Fau-
styny. Ukazywanie orędzia Bożego miłosierdzia jako źródła 
nadziei oraz uzdrowienia duchowego. Organizacja modlitw 
przebłagalnych za grzechy w kościołach z modlitwą przed ob-
razem Jezu, ufam Tobie oraz odmawianiem Koronki do Boże-
go Miłosierdzia. Uroczyste obchodzenie w diecezjach Święta 
Bożego Miłosierdzia.

2. Podejmowanie praktyki miłosierdzia w stosunku do najbliższych, 
w rodzinie, urazy chętnie darować, krzywdy cierpliwie znosić.
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3. Uświadamianie o mocy miłosierdzia czynionego przez dobre 
budujące słowo.

4. Uczenie mądrego miłosierdzia, które nie jest tworzeniem oka-
zji do wykorzystania dobroci ludzkiej.

Wielkoduszność

Cnota ta wynikała z naszej wrodzonej szlachetności narodo-
wej. Potrafiliśmy ugościć obficie obcych, darować też i długi. Po 
prostu potrafiliśmy w swej szczerości dzielić się tym, co posia-
daliśmy. Jednak ta nasza życzliwość, jak pokazała historia była 
często wykorzystana przeciwko nam. Tak więc trzeba zachować 
roztropność. Bo nie wszyscy mają dobre intencje. I chociaż w na-
szych sercach nie ma podstępu, to jednak u tych co przybywają na 
tę ziemię może się on jednak kryć. Wielkoduszność czasem może 
być nieszczera. Dzieje się tak, gdy człowiek chce się popisać jak 
jest hojny, a tak naprawdę nie do końca czyni to dla drugiej osoby, 
lecz też i dla własnego egoizmu.

Mesjanizm

Bóg powstaje, a rozpraszają się Jego wrogowie
i pierzchają przed Jego obliczem ci, co Go nienawidzą 
(Ps 68,2).

Mesjanizm łączy się z cnotą przewodniczenia innym w wie-
rze oraz cnotą wierności Bogu i prawdzie.

Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli 
Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, 
która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje (Dz. 1732). 
Te słowa Zbawiciela skierowane za pośrednictwem św. Faustyny 
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każdego z nas zobowiązują. Są też dowodem szczególnego wy-
brania naszej Ojczyzny w czasach decydującej walki z demonami, 
które owładnęły umysły najbardziej wpływowych ludzi na świe-
cie. Mamy więc jako naród misję ocalenia i przygotowania nie 
tylko Polski, lecz i całego świata na przyjście w chwale i majesta-
cie Boga Człowieka.

Powołanie naszego Narodu Polskiego – w XIX wieku ukazy-
wali wieszczowie, artyści, kapłani porównywali do misji Chrystu-
sa. Słowo Mesjasz oznacza Syna Bożego, Który uosabia potrójną 
władzę: proroczą, kapłańską, królewską. I rzeczywiście w XX 
wieku dwa największe objawienia Chrystologiczne o zasięgu ca-
łego świata miały swój początek w Polsce, a szczególnie w Kra-
kowie, gdzie żyły dwie wielkie mistyczki. Św. Faustyna Kowal-
ska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i Rozalia 
Celakówna. Pierwsza z nich objawiła wielkie orędzie o Bożym 
Miłosierdziu. Jest ono ostatnią deską ratunku i źródłem nadziei 
w czasach jej utraty. Niepojętą możliwością powstawania z upad-
ków, które dziś tak często w naszym życiu się zdarzają.

Natomiast Bóg Słudze Bożej Rozalii dał zadanie przypomnie-
nia światu, by narody ponownie intronizowały Jezusa Chrystusa na 
Króla swych państw, co ma mieć charakter powszechny. Pierwszy 
raz dokonało się to podczas chrztów tych narodów. Niestety przez 
liczne akty apostazji wynikające z niewiary lub innych idei – zo-
stał On detronizowany. Nie chodzi Bogu tylko o zewnętrzną for-
mułę, lecz i o przemianę duszy, w której ma królować Chrystus49. 
Kwestię czym jest intronizacja tłumaczy ks. Tadeusz Kiersztyn 
odpierając nieuzasadnione zarzuty teologiczne. Dokonując zatem 
Intronizacji Jezusa Chrystusa nie nadajemy Mu godności królew-
skiej, ale wprowadzamy Go jako naszego Króla na monarszy tron, 
wystawiony Mu przez jednostkę, jak i zbiorowo przez cały Naród50.

49 Por. Rozalia Celakówna w: Z. Dobrzyński, S. Szafraniec, Wielkie wezwanie 
Serca Jezusa do Narodu Polskiego, Kraków 2007, s. 111.

50 T. Kiersztyn, w: Służebnica Boża Rozalia Celakówna i wielkie Dzieło introniza-
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Jako przyczynę wszelkiego zła na świecie Pius XI w ency-
klice Quas primas, o ustanowieniu święta Naszego Pana Jezusa 
Chrystusa Króla, 11.12.1925 wskazał brak zwierzchnictwa Je-
zusa Chrystusa Króla nad narodami. (...) tego rodzaju wylew zła 
dlatego nawiedził świat cały, gdyż bardzo wielu usunęło Jezusa 
Chrystusa i Jego najświętsze prawo ze swych obyczajów, z życia 
prywatnego, rodzinnego i publicznego; lecz także wskazaliśmy, że 
nadzieja trwałego pokoju dotąd nie zajaśnieje narodom, dopóki 
jednostki i państwa wyrzekać się będą i nie zechcą uznać panowa-
nia Zbawiciela naszego.

Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla danego narodu i oj-
czyzny, to kwestia przetrwania. Według objawień Sługi Bożej Ro-
zalii tam, gdzie się ona nie dokona, te państwa przestaną istnieć. 
Będzie to z dwóch powodów: braku opieki Bożej nad nimi oraz 
jako skutek cywilizacji, która w szybkim tempie zmierza do sa-
mozagłady. Intronizacja ma być totalna i obejmować wszystkie 
stany i ośrodki władzy. Panowanie Chrystusa nad człowiekiem 
przenika zatem całą jego rzeczywistość osobową, społeczną, go-
spodarczą i polityczną51.

Trzeba stwierdzić, że dziś faktycznie polscy święci w wy-
miarze profetyzmu stają się przewodnikami i ożywicielami wiary 
w odniesieniu do całego świata. Te dwa orędzia prorocze z Polski 
mają swoje odniesienie do ostatecznego przyjścia Boga. Oznacza 
to, że Polska ma zadanie w tych trudnych czasach prowadzić inne 
ludy w kierunku, jaki wskazał nam Pan w naszych czasach.

Jezus Chrystus stał się Mesjaszem przez ofiarę, jaką złożył 
na krzyżu. Przez chrzest krwi (por. Łk 12,50) jaki przyjął – stał 
się najwyższym Kapłanem i Królem. Możemy w historii Polski 
znaleźć wiele odniesień do Męki Zbawiciela. Polska podejmowała 
wielką pokutę narodową przez liczne bolesne doświadczenia. Było 
to zadośćuczynienie za grzechy nieczyste, morderstwa dzieci nie-

cji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla Wszechświata, Kraków 2000, s. 26.
51 Tamże, s. 30.
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narodzonych, wzajemną nienawiść, uzależnienia. Jezus powiedział 
Rozalii, że te liczne niewierności muszą być zmyte krwią52. Czyż 
Katyń, Rzeź Wołyńska, Powstanie Warszawskie, nie były dla nas 
chrztem Krwi i Golgotą narodową. Polska została, jak Jezus odrzu-
cona przez swoich sąsiadów, zdradzona przez niektórych rodaków, 
którzy wyrzekli się ideałów. Jałta, Teheran to wyroki śmierci za 
tak wielkie poświęcenie w walce, jakie żołnierze polscy uczynili 
na frontach II wojny światowej. Polska wielokrotnie upadała pod 
nadmiarem ciężarów, jakie na jej barki złożono. Była ogołocona 
nieraz z dóbr duchowych, kulturowych, materialnych. Szydzono 
ze szlachetności naszej Ojczyzny i nieraz zabijano ją bezwzględ-
nie. Jednak – jak Chrystus – zmartwychwstaje.

Potworne cierpienie Narodu Polskiego możemy uznać jako 
pokutę rozciągniętą w czasie, która nas uratuje w czasie kary, jaką 
Bóg ześle dla oczyszczania świata. Jednak ten Chrzest Krwi nie 
został dopełniony. Jezus mówił do Sługi Bożej Rozalii: (...) jeżeli 
Polska nie odrodzi się duchowo, nie porzuci swych grzechów, to 
zginie, bo czyni Mi straszną zniewagę (...)53.

Przez podobieństwo do cierpienia Chrystusa idea Mesjani-
zmu ma swoje główne zakorzenienie w naszej Ojczyźnie. Męki 
niewinnych Polaków, jakie miały miejsce w historii i obecnie sta-
ją się też zadośćuczynieniem za grzechy nasze i po części innych 
narodów. Polska jest podobna do Jezusa Chrystusa w cierpieniu 
i odrzuceniu pełnym niewdzięczności przez inne narody. Jednak to 
podobieństwo będzie również udziałem w Jego chwale i wywyż-
szeniu. Istotne jest jednak, by większość Narodu zachowała wier-
ność Bogu, byśmy zaliczyli ten dziejowy egzamin. Pamiętajmy, że 
obietnica wywyższenia Polski jest zależna od naszego postępowa-
nia. Nie spełni się ona bez naszego wysiłku w modlitwie i pracy!

Nasza Golgota dziejowa stanie się też naszym wywyższe-
niem we władzy kapłańskiej i królewskiej nad innymi. Matka 

52 Por. tamże, s. 110.
53 Tamże, s. 110.
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Boża w Licheniu w 1850 roku mówiła do pasterza Mikołaja, że 
to właśnie w Polsce dokona się przewrót władzy na świecie i jako 
pierwsza zostanie wyzwolona z tyranii szatana. Inne narody za jej 
przykładem nabiorą odwagi i wyzwolą się z nadzorców świato-
wego rządu, który obecnie doprowadza do śmierci miliony istnień 
ludzkich. Ta ziemia będzie przesiąknięta łzami męczenników świę-
tej sprawy. W sercu kraju młodzież legnie na ofiarnym stosie. Nie-
winne dzieci poginą od miecza. Ci nowi, a nieprzeliczeni męczen-
nicy będą za wami błagać przed tronem sprawiedliwości Boga, 
gdy będzie bój ostateczny o duszę całego narodu, gdy będzie sąd 
nad wami. W ogniu długich doświadczeń oczyści się wiara, nie 
zgaśnie nadzieja, nie ustanie miłość. Będę chodziła między wami, 
będę was bronić, będę wam pomagać, przez was pomogę światu. 
Ku zdumieniu wszystkich narodów świata – z Polski wyjdzie na-
dzieja udręczonej ludzkości54.

Polska również po oczyszczeniu świata stanie się kolebką od-
rodzonej cywilizacji chrześcijańskiej. Prawdopodobnie na naszej 
ziemi, będzie nowa Stolica Apostolska. Z niej wyruszać będą mi-
sjonarze na cały świat, by odbudować to, co zniszczył modernizm 
i słudzy diabła w światowym rządzie. Młode serca się poruszą. 
Seminaria duchowne i klasztory będą przepełnione. Polskie serca 
rozniosą wiarę na Wschód i Zachód, Północ i Południe. Nastanie 
Boży pokój55. Polska też jako nowe mocarstwo da przykład pań-
stwa Bożego, w którym Królem jest sam Chrystus, a prawo jest 
wyprowadzone z Pisma Świętego i nauczania Kościoła. Bł. Bro-
nisław Markiewicz przepowiadał: Bóg wyleje na was wielkie łaski 
i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych, i wielkich 
mistrzów, którzy zajmą zaszczytne stanowiska na kuli ziemskiej. 
Języka waszego będą się uczyć w uczelniach na całym świecie56.

54 Przepowiednia Matki Bożej Licheńskiej, Betania, 05.08.2022, https://betania.pl/
article/read/87.

55 Tamże.
56 B. Markiewicz, Bój bezkrwawy, Rzym 1979, s. 54.
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Św. Zygmunt Szczęsny Feliński w odwołaniu się do myśli 
Krasińskiego do powołania narodów określił misję Polski oraz 
Rosji. Nasza Ojczyzna ma zachować i przekazać innym Króle-
stwo Boże. Inicjować zjednoczenie narodów w jedną chrześcijań-
ską rodzinę. Stworzyć federację państw pod matczyną opieką Ko-
ścioła świętego. Jego zdaniem powinna też definiować, żyć oraz 
przekazywać innym państwom nowe idee zrodzone z Ewangelii. 
Mają one być nowym tchnieniem dla świata57. Przykładem z hi-
storii jest zawiązanie Świętej Ligii z natchnienia króla polskie-
go Jana III Sobieskiego, która miała prewencyjnie powstrzymać 
państwo osmańskie przed najazdami na Europę Zachodnią. Nato-
miast Rosja jak wódz pogański Attyla ma stać się biczem Bożym 
dla obcych duchowi chrześcijańskiemu idei, dla ateistycznych lu-
dów. Ma ona kruszyć obce zamiarom Bożym działania, ostatecz-
nie wyzwolić z niewoli Słowian58.

Nasze powołanie do wyzwalania z jarzma tyranii, systemów 
zniewolenia wyraża Maria Konopnicka w wierszu Ave Patria!

 
Gdzie Polak walczy, tam narody klaszczą
W spętane dłonie;
Lecz, że do ludów krwawą pijemy czaszą
„Za naszą wolność – i za wolność waszą!”
 
Warto pochylić się nad słowami Matki Bożej Bolesnej Kró-

lowej Polski z Lichenia, która pasterzowi Mikołajowi w 1850 
przekazała proroctwo i określiła posłannictwo Polski:

Miłosierdzie Boże jest niezmierzone. Wszystko może się jesz-
cze obrócić na dobre. Gdy naród wyda na świat świętych ludzi, 
wszystko da się jeszcze uratować. Potrzebujemy świętych matek! 
Kocham wasze dobre matki, podtrzymuję na duchu i rozumiem je, 

57 Zygmunt Szczęsny Feliński, Pamiętniki, Pax 2018, s. 204.
58 Por. tamże.
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ponieważ sama byłam tak boleśnie doświadczoną Matką. Podstęp-
ne zamiary waszych wrogów roztrzaskają się o wasze matki. Dają 
one narodowi wiele bohaterskich dzieci. Gdy będzie szaleć wojna 
światowa, wywalczą ojczyźnie wolność. Diabeł posieje niezgodę 
pomiędzy braćmi. Dawne rany nie zostaną jeszcze wyleczone i nie 
minie jedno pokolenie, gdy ziemia, morze i powietrze staną się tak 
napełnione krwią, jak nigdy dotąd. Ziemia będzie pełna łez i krwi, 
przysypana popiołem. W sercu kraju młodzi ludzie będą ginąć na 
ołtarzu ofiarnym. Niewinne dzieci będą umierać, ale ci męczenni-
cy będą za was błagać przed tronem Boga sprawiedliwego, gdy 
dojdzie do ostatecznej walki o duszę całego narodu.

W ogniu tych długotrwałych prób wiara zostanie oczyszczo-
na, a nadzieja i miłość nie wygasną. Będę z wami, chroniąc was 
i krzepiąc, tak jak pomagam całemu światu.

Narody ze zdumieniem zobaczą, że z Polski nadchodzi nadzie-
ja dla umęczonej ludzkości. Wszystkie serca zaczną z radości bić 
mocniej, jak nigdy nie było od tysiąca lat. Będzie to najważniejszy 
znak dany narodowi ku wzmocnieniu i opamiętaniu się. Zjednoczy 
on cały naród.

Następnie spłyną na ten umęczony i upokarzany naród i kraj 
niezwykłe łaski, jakich nie było od tysiąca lat. Młode serca ożyją, 
seminaria i klasztory zapełnią się. Polskie serca zaniosą wiarę na 
Wschód i na Zachód, na Północ i na Południe. Pokój Boży zapa-
nuje na ziemi59.

Maryja powiedziała o ołtarzu ofiarnym w centrum Polski, na 
którym będą ginąć młodzi ludzie. Czy to oznacza, że nieprzyjacie-
le Boga i Ojczyzny wprowadzą w Warszawie kult demonów i dla 
nich będą składane ofiary z ludzi? Nie jest to wykluczone przy 
takim tempie wzrostu agresji w stosunku do ludzi wierzących. Co 
jest istotne, Polska znów przez męczeństwo otworzy innym na-
59 Objawienie w Licheniu – Bolesna Królowa Polski (Polska, Licheń 1850), Kult 

Maryjny w Polsce i na świecie, 23.08.2011, http://www.kultmaryjny.pl/obja-
wienie-w-licheniu-bolesna-krolowa-polski-polska-lichen-1850/2/.
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rodom drogę do wolności. Dokona się, to przez odsunięcie ludzi 
złych od władzy i pokorny powrót do Boga. Maryja podkreśla 
w tym orędziu rolę wychowania dzieci przez święte Matki. Sądzę, 
jeśli to posłannictwo ma się wypełnić, to rodzice winni zatrosz-
czyć się o edukację domową swoich dzieci z czterech powodów.
1. Obecnie w szkołach jest wprowadzany plan Agendy 2030, 

który nakłania dzieci do akceptacji LGBT oraz tzw. zdrowia 
seksualnego, w którym jest presja na stosowanie samogwał-
tu, środków antykoncepcyjnych, aborcji dla ich lepszego sa-
mopoczucia. Obecnie w sądach zmienia się płeć naturalną na 
jaką sobie ktoś życzy.

2. Zdziczenie dzieci w szkołach jest tak wielkie, że część z nich 
przejmuje negatywne wzorce – uczą się przeklinać, kraść oraz 
stosować niedozwolone używki. 

3. Program nauczania oraz praktyka na lekcjach nie uczy patrio-
tyzmu, lecz jest tak skonstruowany, by były w nim treści glo-
balistyczne połączone z kosmopolitycznymi przekonaniami. 
W praktyce dzieci nie znają swojej Ojczyzny oraz jej nie ko-
chają. Ich stosunek pod wpływem szkoły do Polski jest obo-
jętny.

4. Poprzez przychodzenie do szkoły i złe środowisko dziecko 
może stracić wiarę i stać się nawet cyniczne w kwestiach reli-
gijności.

5. Jako metoda wychowawcza stosowana jest zasada bezstre-
sowego wychowania. Obecne prawa dzieci powodują, że na-
uczyciel nie może podnosić głosu itp. Obowiązuje w praktyce 
bezkarność za popełnione wykroczenia. Wszyscy wiedzą, że 
to dziecko musi przejść do następnej klasy. Wina jest po stro-
nie nauczyciela, bo nie potrafił zaciekawić na lekcji. Przenie-
sienie do innej szkoły nie zmienia podejścia. Podejmowany 
jest plan pomocy temu dziecku, z którego wychowawca musi 
się rozliczyć na radzie pedagogicznej. Będzie on wykazywał 
wbrew rzeczywistości, że dziecko zmieniło się na lepsze dla 
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potwierdzenia, że ma osiągnięcia w tej kwestii. Bezkarność 
młodzieży powoduje ich arogancję względem innych uczniów 
i pracowników szkoły. Nie winię nauczycieli, lecz chory sys-
tem zaplanowany specjalnie dla demoralizacji młodzieży. Po-
trzebny jest realizm oceny faktów oraz heroizm ojców i ma-
tek, by podjąć edukację domową. Z drugiej strony nie jest to 
takie trudne w kilka rodzin. Można wynająć nauczyciela lub 
podzielić się funkcjami w tej domowej szkole. Widzę to jako 
jedyny ratunek w tej opłakanej sytuacji. Inaczej wasze dzie-
ci będą przejęte przez fałszywe liberalne ideologie i wkrótce 
staną się waszymi dręczycielami. Troska i walka o dzieci oraz 
młodzież jest w pewnym sensie podjęciem zmagań o duszę 
polską.

Za nim będzie za późno
Naucz dziecka pacierza, różańca świętego,
zanim przestaniesz trzymać jego rękę.
Naucz kochać Boga, Ojczyznę, Kościół,
zanim ono puści twoją dłoń.
Przekaż skarb wiary świętej
zanim, przestanie ciebie słyszeć.
                                    (wiersz. Ks. M.D.)

Polska z racji swojego położenia geograficznego wypełnia 
funkcję apostolskiej jedności między Kościołem zachodnim 
a wschodnim. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w Krako-
wie na początku XI wieku były dwie metropolie: obrządku ła-
cińskiego i starosłowiańskiego. Po Unii Brzeskiej w roku 1596 
w naszej Ojczyźnie doszło do jedności Kościoła prawosławnego 
z Kościołem katolickim. Członków tego Kościoła zaczęto po-
wszechnie nazywać unitami lub grekokatolikami. Unici przyjęli: 
prymat papieża, katolickie dogmaty, ale zachowywali: formy li-
turgiczne obrządku wschodniego język starocerkiewnosłowiań-
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ski juliański kalendarz duchownych grekokatolickich nie obo-
wiązywał celibat60.

Podobną misję łączenia mamy do spełnienia w kwestii du-
chowości. Upraszczając, Kościół zachodni charakteryzuje się za-
chowywaniem prawa i akcentuje zewnętrzny porządek. Jest też 
w wierze duża rola rozumu. We wschodniej duchowości występu-
je pierwszeństwo serca, a kwestie zbawcze są określane tajemnicą 
i misterium. Cnota prostoty w duchowości jest nauczycielką mą-
drości. My Polacy powinniśmy zachowywać te wszystkie cechy 
i łączyć w sobie duchowość zachodniego i wschodniego chrześci-
jaństwa. To nasze dziedzictwo i posłannictwo. Nie możemy się 
wypierać dzieła Cyryla i Metodego. Oni zaszczepili przez Mora-
wy w nas ziarno wiary, która szanuje języki narodowe w liturgii 
oraz respektuje prymat papieża.

Możemy w dalszych dziejach też podjąć niepowtarzalną mi-
sję pojednania prawosławia z Kościołem rzymskokatolickim.

To z naszej Ojczyzny powinien wyjść przykład szacunku dla 
kościoła wschodniego i impuls do łączności pod jednym zwierzch-
nictwem, jak to czynił Święty św. Jozafat Kuncewicz oraz Andrzej 
Bobola – męczennicy jedności Kościoła zachodniego i wschod-
niego. Należy czerpać obficie z duchowości wschodniego Kościo-
ła, który nie poddał się modernistycznym tendencjom i zachował 
niezmienioną liturgię. Mimo szykan władz komunistycznych 
przetrwał. Jest on przykładem wielkiej pobożności Maryjnej, któ-
rą wyrażają Jej liczne święta, jakich nie ma w Kościele zachod-
nim. Kultura tej wiary zawarta jest w licznych ikonach i pieśniach 
ku czci Matki Bożej oraz w zwyczajach. Możemy też przyjąć 
jako dziedzictwo duchowe także modlitwę Jezusową. Warto też 
korzystać z lektury duchowej Świętych Starców (np. Starzec Pa-
isjusz Hagioryta, Starzec z Wałaamu). Ich myśli jak strzały w ręku 
60 Powstanie Kościoła Unickiego, Sanktuarium męczenników Podlaskich w Pratu-

linie, Por. https://sanktuariumpratulin.pl/historia/powstanie-kosciola-unic-
kiego.
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sprawnego łucznika trafiają w sedno naszych współczesnych pro-
blemów duchowych i uczą jedności z Bogiem. Są wielkim orzeź-
wieniem w zracjonalizowanym i materialistycznym świecie.

Myślę, że duchowość polska zawiera w sobie wiele z ducho-
wości wschodu i to ją wyróżnia. Nie powinna się poddać tzw. czy-
stej wierze (protestantyzm), w której nie ma licznych nabożeństw 
i tego, co jest dziedzictwem wiary, czyli Tradycji.

Widać tendencje niektórych księży, którzy niechętnie odnoszą 
się do kultu Bożego za pośrednictwem obrazów, rzeźb. Czyszczą 
oni kościoły w ten sposób, że brak w nich licznych wizerunków 
świętych oraz nie ma w nich do nich nabożeństw.

Kościół Zachodni i Wschodni powinien połączyć siły w prze-
kazywaniu wiary w Boga Trójjedynego. A tak jak niegdyś Polska 
podejmowała ewangelizację ludów wschodu takich jak: Białoru-
sinów Litwinów, Rusinów. Tak w czasach obecnych ta misja bę-
dzie polegała głównie na nawracaniu na prawdziwą wiarę, państw 
Europy zachodniej. Niestety trzeba stwierdzić fakty, że nie są już 
dziś chrześcijańskie. Z Polski więc ma wychodzić światło Ewan-
gelii niesione przez nowych świętych, którzy nie ugną się pod na-
porem pogaństwa, islamu oraz wrogiego ateizmu i satanizmu.

Wskazania duszpasterskie:
Rozwój posłannictwa Polski

1. Obronić tradycje wiary Kościoła rzymskokatolickiego.
2. Dokonać intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski: oso-

biście, w rodzinie, parafii, dekanacie, diecezji, w całej Polsce.
3 Zachęcać, aby inne narody wybrały Chrystusa na Króla swo-

jego narodu.
4. Rozpowszechniać orędzie o Bożym Miłosierdziu, które jest 

źródłem nadziei oraz uzdrowienia dla współczesnego świata.
5. Podejmować działania w celu Maryjnego zjednoczenia naro-

dów.
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6. Obalić system światowego rządu (system totalitarny), wy-
zwolić siebie i dodać odwagi innym narodom.

7. Dać przykład wzajemnej pomocy.
8.  Organizować edukację domową i ją wspierać na przykład 

przy parafiach.
9.  Podejmowanie współpracy między Kościołem Wschodnim 

i Zachodnim w kwestii modlitwy i odpowiedzialności za dzie-
ło zbawienia.

Wady w duchowości polskiej

Pycha jest matką wszystkich naszych grzechów narodo-
wych. Prowadzi do egoizmu, ślepoty duchowej i życiowej, izo-
lacji względem Boga oraz ludzi, a nawet pogardy. Z niego biorą 
się wszystkie nieszczęścia. W naszej historii narodowej jej prze-
jawem jest podejmowanie działań bez pomocy Boga. Jak tylko 
sami chcieliśmy podejmować powstania narodowo-wyzwoleńcze, 
kończyły się one fiaskiem. I na odwrót, kiedy w pokorze w obli-
czu klęski wołaliśmy o pomoc z wysoka zawsze otrzymywaliśmy 
ją. Jednak ten grzech sprawia, że ciężko nam się współpracuje ze 
sobą i stąd powiedzenie, gdzie dwóch Polaków tam trzy opinie. 
On też skłania nas do kłótni. Ta słabość powoduje dystans stosun-
ku do osób, które mają inne poglądy lub są uboższe.

Grzechem obezwładniającym Polaków jest lenistwo ducho-
we, moralne oraz intelektualne oraz brak działania. To główna 
przyczyna naszej biedy. Zaczyna się ta wada od braku regularno-
ści w modlitwie. Dziś już wielu Polaków w ogóle się nie modli. 
Brak nagromadzenia łaski powoduje słabość charakteru i upadki 
w grzechy. Człowiek stacza się moralnie w dół. Karłowacenie ży-
cia duchowego i moralnego prowadzi do przyjmowania światopo-
glądu niezgodnego z naszą wiarą. Lenistwo intelektualne polega 
na niepodejmowaniu wysiłku do poznania prawdy. Nie podejmuje 
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wtedy człowiek refleksji nad celem i sensem życia pozostaje na 
poziomie materialnej egzystencji. Nie interesują go sprawy histo-
rii, wiary, odpowiedzialności. Taki człowiek woli żyć w zakłama-
niu niż podjąć wymagania prawdy, przyjmować gotowe informa-
cje, zamiast do nich dochodzić. Brak podejmowania wysiłku oraz 
decyzji życiowych tworzy swego rodzaju próżnię duchową i mo-
ralną, w której ludzie pozostają zawieszeni61. Wola więc się karmi 
trucizną. Taka osoba nie poszerza swojej wiedzy, lecz bazuje na 
swoich z góry wyrobionych przekonaniach. Nie poddaje ich kry-
tycznej analizie. Wolimy przyjmować informacje, które potwier-
dzają nasze przekonania, niż podjąć wysiłek weryfikacji danych. 
Media wiedzą o naszych preferencjach, dlatego łatwo dajemy się 
oszukać, bo słyszymy to, co chcemy słyszeć.

Z lenistwa intelektualnego rodzi się kolejna wada naiwność. 
Ona to powoduje wykorzystanie nas przez inne narody i nieuczci-
wych ludzi. Nie wyciągamy wniosków z niedalekiej historii. Bar-
dzo łatwo jest oszukać ogół społeczeństwa przez lansowanie pew-
nych postaci przez media. Nie weryfikujemy tych osób, jak po-
wiedział Jezus po owocach. Czyli jakie mają rodziny, jak spraw-
dzili się zawodowo. Bardzo często wybieramy nieudaczników na 
rządzących, którzy nie potrafią nic zrobić, nie dbają właściwie 
o dobro Ojczyzny. Są oni marionetkami w rękach najbogatszych 
ludzi świata. Zasłaniają się powierzchowną wiarą lub udawanym 
patriotyzmem, a tak naprawdę szydzą z Polaków i uważają ich za 
idiotów.

Ta naiwność nawet prowadzi do ubóstwienia danej osoby 
i grzechu bałwochwalstwa. Z naiwności wynika odrzucanie fak-
tów. Nie widzi się wtedy negatywnych stron danej osoby, wybiera 
się tylko te dobre, a złe czyny pomniejsza, lub wybiera tzw. mniej-
sze zło. Wolimy małego diabełka zamiast dużego, którym np. jest 
inna partia. Niektórzy Polacy są wyznawcami danych osób i żadne 

61 Por. F. W. Faber, O samozakłamaniu, Warszawa 2006, s. 22.



88 Duchowość Narodu Polskiego

argumenty nie docierają, by wyzwolić ich z medialnej manipula-
cji. Permanentna naiwność jest grzechem ciężkim, bo jest stałym 
wykroczeniem przeciwko rozumowi! Odrzucenie prawdy jest po-
średnim odrzuceniem Chrystusa, który dał nam o niej świadectwo.

Lenistwo społeczeństwa objawiające się bierną postawą wo-
bec niesprawiedliwości, prowadzi do coraz większych nadużyć 
i wyzysku. Tzw. cwaniacy znający luki w prawie oraz wykorzy-
stujący niedoinformowanie okradają ludzi, a ci nie podejmują 
przeciwdziałań. Lenistwo braku działania prowadzi do korupcji. 
Przykre jest to, że tę często tragiczną sytuację poprawiają jednost-
ki podejmujące wysiłek dziesiątek, a nawet setek ludzi, którzy nic 
nie robią dla poprawy stanu rzeczy.

Kolejnym grzechem duszy polskiej jest brak umiaru. Dotyczy 
on kwestii mowy, osądów, jedzenia, picia, spraw materialnych. 
Wiemy, że z gadania nic nie wynika. Lecz zdarza się, że ludzie 
będą godzinami rozmawiać o swoich problemach lub społecz-
nych i nic nie zrobią, by to zmienić. Właściwa postawa polega na 
ocenie sytuacji, z czego wynikają pewne trudności i na konstruk-
tywnej naradzie, by to rozwiązać. Tymczasem lecą potoki słów 
narzekania i nic nikt nie robi w kierunku poprawy sytuacji. Brak 
umiaru w krytykowaniu i biadoleniu to prawdziwa zmora. Należy 
unikać takich osób, które to praktykują. Poza tym brak umiaru 
w mowie może spowodować wypowiedzenie poufnych informa-
cji i wcześniej czy później człowiek zgrzeszy w mowie. Należy 
też zwracać uwagę na tematy, jakie poruszamy. Szkoda czasu na 
gadanie o głupotach. Spotkanie dwóch ludzi powinno odbywać 
się na pewnym poziomie i mieć na celu wzajemne ubogacenie. 
Jednak, kiedy ludzie nie prowadzą życia wewnętrznego zdolni są 
do rozmów tylko przyziemnych. Zamiast marnotrawić czas lepiej 
wtedy się pomodlić i mądrze działać. Nie jesteśmy od gadania 
tylko od działania!

Kolejnym grzechem wynikającym z braku umiaru jest poryw-
czość i skłonność do gniewu. Jeśli coś nie jest po naszej myśli lub 
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ktoś nas upomni burzymy się łatwo i przeżywamy to mocno. Ten 
stan może przerodzić się w gniew lub nawet stały uraz do tej oso-
by. Ta ułomność powoduje, że znów dajemy się łatwo manipulo-
wać. Ulegamy podburzeniu przeciw komuś nawet nie rozeznając, 
czy to prawda. Przykładem był bunt przeciwko nowemu Św. Bi-
skupowi Z. Felińskiemu, który miał objąć władzę w diecezji war-
szawskiej. Uznany został za wysłannika Cara. W swoich ocenach 
można się bardzo pomylić. To właśnie on jako pierwszy i jedyny 
z duchowieństwa napisał do władcy Rosji słynne Non possumus, 
w kwestii prześladowania ludności polskiej. Za co został skazany 
na tułaczkę w głąb Rosji. 

Prywata to znany nam grzech, który krytykował w kazaniach 
sejmowych Sługa Boży ks. Piotr Skarga. Dał on przykład toną-
cego okrętu w którym pasażerowie zamiast ratować okręt, który 
przeciekał, biegali, by ratować swoje pakunki62. Prywata powo-
duje rujnowanie dobra narodowego i wzajemnych dobrych sto-
sunków między innymi narodami. Zacieśnia serce i powoduje, że 
nie jesteśmy jednością jako Naród, tylko pojedynczymi osobami, 
które łatwo zniszczyć. Stąd też nasi wrogowie to wykorzystują. 
Gdyby rolnicy lub sadownicy potrafili zaryzykować i zrobić boj-
kot względem pośredników w skupach, mogli by uzyskać lepszą 
cenę. Lecz prywatne interesy danych rodzin, które się wyłamią 
nie pozwalają na powszechny protest.

Św. Rafał Kalinowski zaobserwował, że koncentracja na 
własnych celach, swego rodzaju niezależność i samowystar-
czalność w zakonach jest przyczyną ich wewnętrznych podzia-
łów. Pogłębia tę tendencję skłonność do kłótni i agresji. Jako 
przyczynę podaje niechęć do samego siebie, która przechodzi 
w niechęć do innych niszcząc atmosferę jedności i miłości63. Tę 

62 Por. P. Skarga, II Kazanie Sejmowe w: K. Drzymała, Ks. Piotr Skarga SI 1536-
1612, dz. cyt., s. 36.

63 Por. R. Kalinowski, w: P. Sala, Duchowość pojednania w życiu i pismach Św. 
Rafała Kalinowskiego OCD, Gorlice 2014, s. 197.
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analizę problemu można przenieść też na społeczeństwo. Brak 
jedności wewnętrznej ze sobą i Bogiem tworzy podatny grunt 
dla egoizmu i odcięcia się od spraw wspólnych. Negatywny in-
dywidualizm degraduje wspólną odpowiedzialność Narodu za 
dobro Ojczyzny. Im więcej osób wyalienowanych w ten sposób 
od rodzimej gleby, tym mniejsza zdolność do samoobrony i sku-
tecznego działania.

Grzech chciwości powodował w naszym Narodzie zawiści 
oraz przekupstwo. Ludzie dawali się przekupić, żeby siedzieć ci-
cho. Tak jest dziś, kiedy osoby pełniące ważne funkcje w społe-
czeństwie od firm korporacyjnych dostają duże granty pod warun-
kiem promowania ich produktów oraz wpływów. Kwestia czy to 
pomaga lub służy Polakom i Ojczyźnie przestaje mieć znaczenie. 
Grzech chciwości jest straszliwy, to on w głównej mierze przy-
czyniał się do donosicielstwa. Ukrytą motywacją w tej słabości 
jest to, by dana osoba miała więcej i lepiej w życiu, a sąsiedzi lub 
inni mniej oraz gorzej.

Nieczystość (cudzołóstwo) jest grzechem, który zaistniał 
też w życiu królów polskich. Ostatni z Piastów król Kazimierz, 
który zdradzał prawowierną żonę z kochankami i tak nie docze-
kał się syna, a narobił tylko problemów na przyszłość. Podobnie 
było z dynastią Jagiellonów też wygasła z powodu tego grzechu. 
Znany jest mezalians króla Augusta II z Barbarą Radziwiłłówną, 
która według przekazów źle się prowadziła moralnie. Niestety, 
ten grzech jest podsycany w nas, by wziąć nas w niewolę. Dziś 
to prawdziwa plaga. Jeszcze 15 lat temu był utrzymany porzą-
dek w kwestii trwałości małżeństw, dziś więcej już się rozwodzi, 
jak zawiera związek małżeński. Nie może to przynieść dobrych 
owoców. Nieopanowanie tego grzechu prowadzi do dewiacji oraz 
przemocy. Ten grzech jest też późniejszą przyczyną zabijania 
dzieci poczętych. Św. Rafał Kalinowski, kiedy wrócił z migracji 
tak opisał upadek moralny Polski również w tej kwestii. Kraj wy-
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gląda, jakby zeń duszę wydarto, zgnilizną dotknięty i robactwo już 
go toczyć zaczęło64.

W podsumowaniu zacytuje myśl bł. Bronisława Markiewicza. 
Największymi wrogami Polski są nasze grzechy, za które Bóg do-
puścił rozbiór naszej ojczyzny, a mianowicie: zbytki, picie wódki, 
piwa, wina, używanie tytoniu, gra w karty, w ruletkę, wszelkie ha-
zardy, lenistwo, długie wesela i biesiady, przede wszystkim brak 
wzajemnej więzi i miłości bliźniego65. 

Jednak w obliczu wielkiego zadania, jakim jest wolność Na-
rodu lub ratowanie wiary według maksymy Polonia Semper Fi-
delis te wszystkie słabości ustępują miejsca cnotom. Rozpraszają 
się jak mgła o poranku. Dlatego należy wciąż rozbudzać w Na-
rodzie konieczność podejmowania właściwych działań, od któ-
rych uzależnione jest nasze przetrwanie i posłannictwo. Wyma-
ga to wielkiej pracy i bez heroizmu nie uda się nam zapalić serc 
polskich. Nie traćmy nadziei, z zewnątrz może jesteśmy dalecy 
od siebie, lecz w środku naszego Narodu jest ogień Boży, któ-
ry wypali wszelkie nasze słabości i pozwoli się unieść duchowi 
do zwycięstwa nad obezwładniającym złem. Należy go wydobyć 
i przekazać go w dusze rodaków. Niech zapłonie pośród nas ogień 
miłości Boga i Ojczyzny...

64 R. Kalinowski w: red. Stanisław Fudala OCD, Św. Rafał Kalinowski w służbie 
Bogu i Ojczyźnie, Kraków 2009, s. 44.

65 B. Markiewicz, Bój bezkrwawy, Rzym 1979, s. 39.



Św. Andrzej Bobola



Rozdział III

KU ODNOWIE DUCHOWEJ NARODU  
POLSKIEGO I PRZEBUDZENIU

Zniszczyć fałszywy fundament
Żyjemy w epoce zakłamania. Przekazywane są nam w me-

diach informacje połączone z fałszywą ich oceną lub nawet wprost 
wiadomości nieprawdziwe. Większość ludzi tego nie dostrzega 
i nie ma tego świadomości. Taka sytuacja zawsze pojawiała się 
podczas trwania sytemu totalitarnego. Jan Paweł II przestrzegał: 
(...) demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub 
zakamuflowany totalitaryzm66. System ten oznacza ingerencję we 
wszystkie aspekty ludzkiego życia. Obecnie możemy obserwo-
wać upadek demokracji i pojawienie się pod jego szyldem nowe-
go systemu zniewolenia ludzi.

Totalitaryzm zawsze chciał zdominować myślenie ludzi przez 
propagandę – zakłamanie, by ukierunkować je na swe ideolo-
giczne założenia. Obecny rząd dusz polega na przechwytywaniu 
i monopolizacji oraz ukierunkowaniu ludzkich myśli na jedyną 
słuszną drogę.

O. Frederik Faber napisał genialne dziełko O samozakłama-
niu w nim przekazuje naukę czym ono jest, jakie są jego źródła 
oraz jak jego unikać. Pisał to w odniesieniu do rozwoju życia du-
chowego67. Można jego naukę uogólnić i przenieść na kwestie in-
nych manipulacji, jakie są na nas stosowane.

Podał cztery źródła zakłamania:
1. Bardzo częsty brak rzetelnej wiedzy.

66 J. Paweł II, Centesimus annus, nr 46.
67 F. Faber, O samozakłamaniu, Warszawa 2006, s. 37.
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Wiedza jaka jest nam przekazywana ma często zabarwienie 
emocjonalne i nie jest ona kompetentna w kwestiach, jakie poru-
sza. Pomieszana z ideologią staje się żenującą informacją.

2. Skłonność do oszukiwania siebie.
Człowiek, który czasem dokonał złych wyborów, będzie 

chciał znaleźć jakieś racjonalne ich wytłumaczenie i je potwier-
dzić. Będzie podejmował wysiłek nie w kierunku poprawy, gdyż 
to oznacza przyznanie się do błędów, lecz by negować prawdę 
i trwać w kłamstwie, bo pozornie jest to mu na rękę. Nie zdaje 
sobie sprawy, że krzywdzi siebie, bardziej mu zależy na dobrej 
samoocenie niż dociekaniu jak się rzeczy mają.

3. Pozwalanie na to, by inni nas oszukiwali.
Postawa ta jest dowodem braku męstwa. Ludzie przez tchórz-

liwość nie będą protestować nawet jak wiedzą, że są oszukiwani. 
Będą to czynić dla świętego spokoju, albo by się nie narażać.

4. Zgoda na to, by oszukiwał nas szatan.
Obecnie światowy rząd w ukryty sposób reprezentuje szatana. 

Tak więc tzw. prawda jest po stronie bogatszych i silniejszych, bo 
mają narzędzia, by wyegzekwować swoje wymagania. Uleganie 
zakłamaniu szatana, będzie powodowało, że wcześniej czy póź-
niej grzech przeniknie do naszej duszy i zamiast Bogu oddawać 
cześć, przez grzechy będziemy niestety czcić szatana. Z naszej 
strony nie może być żadnej zgody na system, który niszczy praw-
dę, bo wcześniej czy później zacznie on unicestwiać człowieka.

Mamy też siedem podstawowych zasad zakłamania-manipu-
lacji stosowanej w mediach i życiu:

1. Metoda wzajemności.
Jest to zasada, że zawsze musimy się odwdzięczyć osobie, 

która nam kiedyś pomogła. Lecz jeśli ta pomoc była nie do końca 
z dobrymi intencjami nie możemy ulegać przymusowi odwzajem-
nienia. Czasem przez pomoc, ktoś może nas od siebie uzależniać. 
Ta reguła wzajemności jest stosowana w środowisku przestęp-
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czym – pomoc za pomoc. Ja ci pomogłem, kiedy byłeś w trudno-
ściach materialnych, teraz ty jesteś zobowiązany do pomocy np. 
w kradzieży. Ta technika jest zakłamaniem prawdy. Ta zasada ma-
nipulacji jest też stosowana w handlu. Lubimy te sklepy, gdzie coś 
dostaliśmy za darmo, lecz potem nie orientujemy się, że na innych 
produktach oni sobie to od nas odbierają.

2. Metoda słuszności.
Przedstawiono nam w mediach, że coś jest dobre i słuszne dla 

innych. Z natury chcemy czynić dobro, więc angażujemy się w to. 
Lecz może się okazać, że tak naprawdę jest to złe i niewłaściwe 
dla innych. Na przykład, zachęcano do noszenia maski, wmawia-
no, że jest to właściwa postawa. Lecz nikt nie mówił w telewizji, 
że wdychanie dwutlenku węgla jest jeszcze gorsze i powoduje 
wiele skutków ubocznych. Tego rodzaju manipulację też stosu-
je się, by wciągnąć ludzi w wojnę. Argumentuje się, że coś jest 
konieczne, słuszne i powinniśmy to uczynić. W rzeczywistości ta 
wojna nie jest konieczna ani słuszna, a nasze w niej zaangażowa-
nie jest realizacją celów globalistów.

3. Metoda autorytetu.
Występują w telewizji tzw. specjaliści, którzy uzasadniają 

przez pseudo naukę kwestie, do których chcą nas przekonać. Ma-
jąc względem nich zaufanie, przenosimy to na rzeczy, które nam 
proponują. Jesteśmy istotami społecznymi, więc potrzebujemy 
autorytetów, by się ich posłuchać i podążać za ich wskazaniami 
– na tym polega ta manipulacja. Nie zdajemy sobie sprawy, że te 
autorytety nie są takie święte i nie reprezentują nauki czy dobra 
ludzi, lecz korporacje. Dziś weryfikacją autorytetów jest ich sto-
sunek do prawdy. Ludzie godni naszego zaufania są dziś w me-
diach pomijani, atakowani oraz spotyka ich wiele przykrości.

4. Metoda polubienia.
Przy różnego rodzaju filmikach marketingowych do reklamy 

dołącza się ludzi, których lubimy i osiągnęli sukces. U nas w Pol-
sce są nimi sportowcy. Występując w kampaniach społecznych, 
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przekonują nas byśmy się w nie zaangażowali. Nasza życzliwość 
względem nich udziela się też w kwestiach, jakie nam proponują.

5. Metoda lęku
Wytwarza się atmosferę zagrożenia. Ludzie dla swojego bez-

pieczeństwa będą potrafili nawet zrezygnować z wolności i sza-
cunku do bliźnich. Można też ich nakłonić do prześladowania 
tych, którzy nie chcą się dostosować do procedur, gdyż są oni dla 
nich zagrożeniem.

6. Metoda antagonizmów
Stosowana jest np. by pokazać dwie skrajne postawy, które 

są nieracjonalne, aby przekonać do wyboru tzw. złotego środka. 
Metoda też może być eskalacją wrogości do postaw osób, które 
według opinii medialnej są złe i nie do przyjęcia. Demonizuje się 
dane osoby lub poglądy ukazując je jako nie do przyjęcia.

7. Metoda podobieństwa
Ukazywane są nam osoby, które są podobne do nas np. mają 

te same problemy. Wtedy łatwiej nam jest się z nimi utożsamić 
oraz być z nimi solidarni. Jeśli są ukazani w telewizji mamy do 
nich sympatię. To może być wykorzystane w różnych celach,by 
nas oszukać, w kwestii pomocy lub przyjęcia ich sposobu myśle-
nia, który odbiega na przykład od dobra narodowego.

Te wszystkie sposoby zastosowano podczas kampanii szcze-
pionkowej Covid 19. Warto te rodzaje zakłamania przemyśleć, by 
się nie dać oszukać w przyszłości.

Trzeba zaznaczyć, że metody zakłamania bazują na naszych 
słabościach, lenistwie intelektualnym, miłości własnej, próżności 
oraz braku pokory potrzebnej do zmiany swego sposobu myśle-
nia. Ulegamy też kłamstwu z powodu braku poznania siebie.

Czasami się dziwimy, że ludzi nie tak łatwo wyprowadzić 
z błędnego myślenia. Jeśli są dziećmi ciemności, żyją w grze-
chach będą bardziej skłonni ulegać manipulacjom. Natomiast oso-
by uczciwe, szczerze się modlące, otrzymają od Boga natchnie-
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nia i wskazania, które wyprowadzą je z błędu. Łatwiej im będzie 
dojść i wytrwać na drodze prawdy.

Obecne całe imperium grzechu systemowo rozbudzonego 
i usankcjonowanego prawem opiera się na fundamencie zakłama-
nia. Zło duchowe i moralne przedstawiane jest jako dobro ludz-
kości. W tej koncepcji jednostki myślące są pozbawione prawa do 
publicznego prezentowania swoich poglądów.

Jednak ten cały współczesny system totalitarny jak i wcze-
śniejsze, ma swój słaby punkt. Nie jest zbudowany na solidnym 
fundamencie i wcześniej czy później wszystko, co zbudował 
musi się zawalić. Aby móc tę współczesną wieżę Babel zniszczyć 
i wyzwolić ludzkość, należy przestać ulegać kłamstwom, które 
powszechnie są przekazywane. Należy podjąć wysiłek dojścia do 
prawdy.

Dlatego dyktatorzy państw totalitarnych zawsze niszczyli 
Kościół święty, gdyż on jest depozytariuszem prawdy objawionej 
– absolutnej. Zabijali księży, proroków demaskujących kłamstwa 
ideologii zła. Jednak ich przekaz prawdy wynikającej z Ewangelii 
i wiary w Boga potrafił w przeszłości pokruszyć nawet potężne 
mury, obalić gigantyczne posągi fałszywych idoli. W przeszłości 
ludzie bardziej byli skłonni do przyjęcia prawdy głoszonej w imię 
Boga. Dziś już rzadko można spotkać człowieka, który nie ulega 
manipulacjom. A nawet, jeśli go znajdziemy to przez ogół uzna-
wany jest za wariata. Dziś mamy do czynienia z zakłamaniem 
wszystkich przestrzeni naszego życia. Nie dotyczy to tylko kwe-
stii wiary, duchowości, spraw moralnych, lecz edukacji, zdrowia 
publicznego, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego... To jest do-
wodem, że żyjemy w czasach totalitarnych. Mechanizmy manipu-
lacji obejmują cały świat i wszystkich ludzi.

Jeśli myślimy o wolnej Polsce, to trzeba uświadomić sobie, 
że walka o nią zaczyna się w naszych głowach. Jest to bitwa my-
śli i idei, jakie ze sobą niosą. Jedne są od Boga i z prawdy są 
zrodzone, a inne pochodzą od ojca kłamstwa – szatana i są jego 
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kłamstwami. Nie ma trzeciego źródła. Trzeba odwagi, wysiłku, 
czystości intencji, by przyjąć i pójść za prawdą. Jak w każdym 
totalitarnym systemie opozycja jest w mniejszości. Obecnie jest 
garstka ludzi świadomych zagrożeń i swego losu objętego szpo-
nami systemu.

Zakłamanie rozprzestrzeniło się wszędzie, co najgorsze we-
szło też w przestrzeń nauki i liturgii Kościoła tworząc tzw. fałszy-
wą wiarę – o czym mówiła Matka Boża w licznych objawieniach. 
Na przykład w La Salette powiedziała: Złe książki zaleją świat 
i duchy ciemności wszędzie rozszerzać będą powszechne rozluź-
nienie w tym wszystkim, co dotyczy służby Bożej; będą one mia-
ły wielką władzę nad naturą; powstaną kościoły w służbie złych 
duchów68. Uległość względem fałszywej wiary oznaczać będzie 
połączenie człowieka z Antychrystem, co wykluczać będzie moż-
liwość zbawienia w kręgach takich wspólnot.

Zakłamanie pokonuje się przez życie prawdą, zdobywanie 
źródeł rzetelnej wiedzy, słuchanie Boga, żal za grzechy, uniżenie. 
A także poprzez Komunię z Bogiem szczególnie podtrzymywa-
ną w Adoracji Najświętszego Sakramentu, odmawianie Różańca 
świętego oraz opiekę Anioła Stróża.

Odnowa duchowa Narodu Polskiego przyjdzie przez odnowę 
sumień. Dokonać się to może dzięki heroicznej posłudze księży, 
którzy nie pójdą na układ z fałszywą wiarą. Są oni drugimi Chry-
stusami w naszej Ojczyźnie i siłą przeciwstawienia się wrogom 
Kościoła i Ojczyzny. Najpierw muszą ocalić własne dusze przed 
jadem grzechu. Następnie bronić wiary, głosić prawdę, wytknąć 
błąd, rozwijać cnoty, nade wszystko pełnić posługę Bożego miło-
sierdzia w Sakramencie Pokuty. Dobrze o tym wiedzieli: św. Rafał 
Kalinowski, św. Maksymilian Kolbe, bł. ks. Michał Sopoćko, bł. 
Władysław Bukowiński, którzy przez wiele godzin pełnili posłu-
gę tego sakramentu.

68 https://betania.pl/article/read/35.
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Kapłani muszą wykonać gigantyczną pracę odkłamania ma-
sońskiej edukacji. Obecne szkoły i uczelnie wyższe zabierają 
młodym ludziom wiele lat z ich życia niewiele ich ucząc, a szko-
dząc w wymiarze wiary i moralności. Fałszywe idee, które tam są 
przekazywane demolują ich sumienia.

Księża i wierni powinni też oczyścić kościoły od wpływu 
liberalizmu, protestantyzmu, pomni na słowa papieża Piusa XI, 
Pracy nad jednością chrześcijan nie wolno popierać inaczej, jak 
tylko działaniem w tym duchu, by odszczepieńcy powrócili na łono 
jedynego, prawdziwego Kościoła Chrystusowego, od którego kie-
dyś, niestety, odpadli69. Niepokojącym zjawiskiem jest też juda-
izacja naszej wiary, która wprowadza wiernych w błąd, że istnieje 
poza Synem Bożym i posługą Kościoła zbawienie.

Fundament odrodzenia
By ocalić duszę Narodu Polskiego należy podjąć program 

odrodzenia. Polacy winni pójść drogą nawrócenia czyli: zacząć 
żyć w prawdzie, podjąć modlitwę, pokutę, realizować obowiązki 
stanu, stosować upomnienie braterskie, ufać więcej Bogu i Ma-
ryi, umocnić rodzinę, zachowywać tradycje, służyć Chrystusowi- 
Królowi Polski.

Fundamentem ocalenia Polski jest po pierwsze przyjęcie 
prawdy. Jeśli chcemy mieć przytomny, czysty umysł nie możemy 
korzystać z mediów, które stosują jak opisałem potężne manipu-
lacje i deprawacje Polaków. Musimy to wszystko wyłączyć. Nie 
jest konieczne, by wszystko wiedzieć. Jeśli chcemy zdobywać in-
formacje to tylko z dobrego, niezatrutego źródła! Zauważyłem, że 
osoby, które nie korzystają z mediów informacyjnych mają lep-
szą orientację niż te, które co chwila szukają nowinek niezależnie 
od gazety, portalu, programu telewizyjnego. Dzieje się tak, bo się 
modlą i mają własne trafne przemyślenia.

69 Pius XI, Mortalium animos.
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W teologii duchowości mówimy, że fundamentem życia we-
wnętrznego jest pokora. Ta cnota oznacza prawdę i to dziś trze-
ba szczególnie akcentować. Jak mówił Jezus: Poznajcie prawdę, 
a prawda was wyzwoli (J 8,32). Należy przyjąć świadectwo praw-
dy, jakie dał nam Jezus Chrystus. Sam o Sobie powiedział: Ja się 
na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świa-
dectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu  
(J 18,37). Jego świadectwo dotyczy najważniejszych kwestii ludz-
kiego życia. Ukazuje nam kim jesteśmy, naszą godność, dokąd 
zmierzamy itd. Przyjmując do serca słowa Jezusa (Nowy Testa-
ment) i Jego życie (sakramenty) będziemy zdolni do dalszego od-
krywania prawdy o sobie oraz trafnego definiowania otaczające-
go nas świata. Będziemy lepiej widzieć, co jest dobre, co jest złe.

Staniemy się wolni, lecz musimy stoczyć niejedną bitwę, by 
oddzielić od siebie naleciałe z otoczenia iluzje prawdy. To właśnie 
Chrystus wyzwoli nas z kłamstwa, potem z grzechu, a ostatecznie 
z zakamuflowanych dyktatorów, którzy pogardzają ogółem i żyją 
z jego ucisku.

Modlitwa to kolejny krok w odnowie duchowej Narodu. Św. 
Maksymilian często powtarzał opowiadanie o Napoleonie, który 
zapytany pewnego razu, czego potrzeba, aby wygrać bitwę, od-
powiedział: Potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i jeszcze 
raz pieniędzy. Natomiast Maksymilian w kontekście pokonania 
szatana i jego sługusów oraz w celu wygrania bitwy o własne 
uświęcenie mawiał: Potrzeba modlitwy, modlitwy i jeszcze raz 
modlitwy70. Zapominamy często, że nawrócenie jest dziełem łaski 
Bożej, którą wyprasza się na pokornej modlitwie. Tego uczył nas 
męczennik z Oświęcimia71.

Dziś obecnie potrzeba gigantycznej, nieustającej modlitwy 
za duchowe odrodzenie Narodu Polskiego. Dzięki niej możemy 
70 M. Kolbe, w: A. Wojczak, Ojciec Maksymilian Maria Kolbe, Niepokalanów 

1982 r., s. 205.
71 M. Kolbe, w: A. Wojczak, Ojciec Maksymilian Maria Kolbe, dz. cyt., s. 203.
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też uświadomić sobie, że permanentnie jesteśmy oszukiwani. 
Aktywizm działania poza wołaniem do Boga, w tym momencie 
jest pokusą. Pierwszym fundamentalnym zadaniem jest rozmo-
dlenie Polaków. Następnie Bóg zainterweniuje i nami pokie-
ruje. Jeśli chodzi o rodzaj modlitwy to zachęcałbym do mo-
dlitwy różańcowej, koronki do Bożego Miłosierdzia i adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Do tego wzywał nas Bóg przez na-
szych świętych.

Trzecim środkiem jest pokuta za grzechy. To konieczny wa-
runek do wyzwolenia. Ona daje moc modlitwom. Kiedy umar-
twiony człowiek woła do Boga, jego modlitwa staje się modlitwą 
Eliasza – sprowadza wszechmoc Boga na ziemię. Konieczne są 
na już czuwania przebłagalne za Ojczyznę. Niech ludzie przestaną 
już jeździć ciągle na nabożeństwa o uzdrowienie, tylko pomyślą, 
co z siebie mogą dać Kościołowi oraz Ojczyźnie. W każdym de-
kanacie powinny być organizowane nocne czuwania połączone 
z postem. Jest za co przebłagać Boga. Jak wiele dziś dokonuje się 
profanacji Najświętszego Sakramentu. Jak bardzo upadła świa-
domość obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Jak bardzo 
Bóg dziś jest lekceważony!!! Ile kłótni i dramatów jest w naszych 
rodzinach. Postępująca demoralizacja legalizuje już dziś grzechy 
sodomskie. To wszystko woła o pomstę do nieba.

Program czuwań z pierwszego piątku na pierwszą sobotę mie-
siąca:

Godzina 21.00 – Apel Jasnogórski, katecheza (może być prze-
czytana), Droga Krzyżowa, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Li-
tania do Serca Jezusa, Akt intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla 
Polski lub Akt zawierzenia Polski Miłosierdziu Bożemu, Róża-
niec Święty wynagradzający, o godzinie 24.00 Msza Święta z for-
mularza o Niepokalanym Sercu Maryi.

Właśnie wtedy, kiedy myślimy o innych i szukamy królestwa 
Bożego Bóg nas uzdrawia oraz przez nas – Ojczyznę.
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Pius XI w encyklice O powszechnym obowiązku wynagrodze-
nia Najświętszemu Sercu Jezusa pisze: jest rzeczą oczywistą, że 
w wypadkach zaniedbania, albo obrazy Miłości niestworzonej, 
należy się jej zadośćuczynienie, nazywane powszechnie obowiąz-
kiem wynagrodzenia72. Lecz dziś skala grzechów jest tak wielka, 
że należy mówić o przebłaganiu, tak jak modlimy się w Koron-
ce do Bożego Miłosierdzia, bo zadośćuczynienie za grzechy nie 
wystarczy. Ten brak wynagrodzenia za straszliwe grzechy Naro-
du Polskiego, będzie skutkował dopuszczeniem cierpień, mają-
cych skłonić ludzi do pokuty. Lecz o wiele lepiej ją czynić teraz, 
gdyż możemy przez nasze nawrócenie oddalić słuszną karę Bożą 
w przyszłości.

Papież zauważa, że obowiązek ekspiacji ciąży na całym ro-
dzaju ludzkim. Tłumaczy, też że nasza pokuta powinna być złą-
czona z ofiarą Pana i winna składać się z przekreślenia miłości 
własnej, pożądliwości, a ciało powinno być poddane mistyczne-
mu ukrzyżowaniu73.

Trzeba podkreślić, że pokuta za grzechy uczy nas wyrzeczeń. 
One zaś umacniają nasze charaktery. Sprawiają, że wola człowie-
ka jest silniejsza. Dziś Polacy chorują z powodu utraty władz woli-
tywnych. Nie mają na tyle determinacji, by wyrzec się tego, co ich 
niszczy – grzechu. Wyrzeczenia są też potrzebne, by rezygnować 
z udogodnień, jakie daje świat i mieć postawę bardziej ascetycz-
ną. Te nowinki techniczne, jakimi ludzie się dziś szczycą, zabijają 
życie duchowe oraz rodzinne! Mają one zaoszczędzić czas, a i tak 
ludzie go nie mają dla siebie, bo przestali siebie miłować. Osoby, 
co osiadły na mieliźnie jakości, a nie wartości życia stają się słabe 
i niezdolne, by dać sobie radę w trudniejszych warunkach oraz 
nie umieją się poświęcić dla innych. Polacy nie mogą gonić za 
tym, co ich osłabia, płacić za to pieniądze oraz jeszcze od tego się 
72 Pius XI, Encyklika O powszechnym obowiązku wynagrodzenia Najświętszemu 

Sercu Jezusa, nr 4.
73 Por. tamże, nr 4
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uzależniać oraz wpadać w sieć kredytów – iluzje amerykańskie-
go dobrobytu i szczęścia. Ludzie, kiedyś żyli razem (dziadkowie, 
rodzice, dzieci, wnuki) w prostych chatach i potrafili się szano-
wać, bo mieli Boga w sercu, a towarzyszyła im radość. Dziś żyją 
w wielkich domach, gdzie są sami. Im bardziej ludzie oddalają 
się od naturalnego, prostego życia i pogrążają się w luksusie, tym 
bardziej wzmaga się w ich duszach lęk74.

Wyrzeczenia kształtują w nas cnotę wielkoduszności wzglę-
dem spraw narodowych. Dziś niestety ludzie są uśpieni przez 
pewnego rodzaju chwilowy dobrobyt. Nie umieją się już tak hoj-
nie dzielić oraz zasklepiają się w sobie, we własnych problemach. 
Zamykają serca na prośbę pomocy bliźnich oraz na sprawy spo-
łeczne.

Przez życie w prawdzie, modlitwę i pokutę ściągniemy kłam-
stwa, klątwy i magię, jaką zarzucono na ludzi, by ich otumanić. 
Polska może się duchowo odrodzić, ale każdy z nas musi żyć 
w łasce uświęcającej. Osiągnąć stałość w życiu duchowym. Na-
leży narzucić sobie reguły codziennych modlitw: np. 5 tajemnic 
Różańca świętego lub trzy części (15 tajemnic), Koronka do Bo-
żego Miłosierdzia, akty ofiarowania Maryi, cotygodniową adora-
cję Najświętszego Sakramentu oraz spowiedź co miesiąc, a także 
właściwą lekturę duchową. Codziennie trzeba się modlić około 
jednej godziny. To jest program minimum.

Czwartym zadaniem jest też, by w tych wielkich pragnie-
niach nie pomijać zwykłych prostych swoich zobowiązań w życiu 
rodzinnym lub pracy wynikającej z naszego powołania. Należy 
wystrzegać się pracoholizmu, bo jest bałwochwalstwem, lecz też 
i lenistwa oraz próżniactwa. Trzeba wypracować harmonię mię-
dzy modlitwą, a spełnianiem swoich zobowiązań i nie zapomnieć 
też o trosce o własne zdrowie.

Piątym czynnikiem odrodzenia Polski jest stosowanie upo-
mnienia względem osób, które kolaborują z systemem zła – libe-
74 P. Hagioryta, Słowa wybrane fragmenty, Hajnówka 2016 s, 31.
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ralnym terroryzmem. Jeśli nie posłuchają, jak mówi Pismo Święte 
niech ci będą jak celnik i poganin (Por. Mt 18,15-20). Wytworzono 
presję pod nazwą polityczna poprawność, że mamy siedzieć cicho 
i akceptować zło moralne, co jest grzechem cudzym, jak naucza 
Katechizm. Jeśli nie zareagujemy będzie postępować destrukcja 
świata zbudowanego na chrześcijańskich wartościach.

Szóstym wskazaniem jest całkowite zaufanie Bogu w Jego Mi-
łosierdzie i Sprawiedliwość. Wiara w miłosierdzie Boże wzmoc-
ni nas podczas powstania z naszych grzechów. Natomiast wiara 
w Bożą sprawiedliwość w kontekście niesprawiedliwości dziejo-
wej przyniesie nam otuchę. Dziś ze wszystkich sił mamy oprzeć 
się na Bogu, który nas ocali. Żadne międzynarodowe unie, umo-
wy, pakty, zobowiązania, nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, 
wpędzą nas jeszcze mocniej w uzależnienie od światowego rządu, 
który jest systemem totalitarnym. Tylko Bóg przez naszą miłość 
do Maryi, może nas podnieść i na nowo powołać do wielkiej misji 
względem innych narodów.

Siódmy krok wiąże się z umocnieniem swoich domowych 
twierdz – domy i w nich podjąć wspólną systematyczną modli-
twę rodzinną. Nie można sobie pozwolić na budowanie na pia-
sku ludzkiej mądrości (np. psychologia), lecz należy oprzeć dom 
na skale, jaką jest nauka Chrystusa (mądrość Krzyża). Od każdej 
prawdziwie wierzącej rodziny będzie rosła siła Narodu i Kościo-
ła. Należy wychować młode pokolenie, aby było zdolne do walki 
o wolną Ojczyznę. Wtedy przyjdzie do nas moc Boża objawiająca 
się w jedności oraz świętości ludzi.

Ósmym zadaniem jest zachowywanie tradycji przodków. Na-
sze obyczaje, kultura ukształtowana została przez wiarę rzymsko-
katolicką. Dlatego nie powinniśmy łączyć w sobie innych kultur 
i przejmować zwyczajów od innych narodów. Jeśli tego nie przy-
pilnujemy rozpłyniemy się w wielokulturowości i stracimy własną 
tożsamość. Spójrzmy na inne narody poddane kolonizacji, zacho-
wali swoje zwyczaje dlatego, że potrafili się mądrze izolować od 
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wpływu innych kultur. My natomiast jesteśmy za bardzo na ludzi 
z innych państw otwarci. Nie mam na myśli w tej kwestii jakiejś 
wrogości, lecz właściwą hierarchię wartości w zdecydowanym 
promowaniu własnych rodaków oraz naszej tradycji. Szczególną 
uwagę trzeba zwrócić na docenienie sztuki ludowej i podkreślania 
regionalnych obyczajów i kultury. Jest to silny czynnik jednoczą 
daną społeczność. Przekazywanie tradycji w sposób szczególny 
spoczywa na Ojcach rodzin. Powinni oni też uczyć swe dzieci tra-
dycyjnych polskich wartości. Do nich należy szacunek wobec świę-
tości życia. Uczenie sacrum to też uczenie szacunku do życia, które 
z woli Boga jest święte od poczęcia do naturalnej śmierci. Możemy 
tu myśleć o innych osobach ale też i o tym, że moje ciało jest święte 
i nie mogę w nie ingerować. Negatywnym przykładem jest robienie 
na swoim ciele tatuaży lub przekuwanie nosa, lub języka. Te prak-
tyki są sprzeczne z sakralności ciała człowieka. 

Świętość jaką człowiek w sobie posiada trzeba też chronić po 
śmierci. Kremacja ciała jest sprzeczna z naszą wiarą. Ciała pali-
li poganie. My wierzymy, że ciało człowieka jest świątynią Du-
cha Świętego i zostanie wskrzeszone po śmierci. Jak głosi Pismo 
Święte: Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. 
Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście (1 Kor 3,17). Prze-
cież stworzył nas Bóg na obraz i podobieństwo swoje. Przyjmu-
jemy też w Komunii Świętej Ciało i Krew Pańską. Bóg fizycznie 
ma w nas swoją obecność i siebie w nas pozostawia. Spalenie po 
śmierci człowieka wierzącego to tak jakby spalić razem z nim 
Chrystusa, który jest w osobie wierzącej. Jeśli np. ktoś rocznie 
przyjmował 50 Komunii świętych czynił to przez 60 lat to przyjął 
3000 Komunii świętych. Zobaczmy te Hostie zanim kogoś spa-
limy. One nie wyparowały, one stały się częścią tego człowieka. 
Dlatego jeszcze raz pisze Ciało człowieka jest święte. Niektórzy 
księża zezwalają na kremacje, lecz jest to chwilowa wymuszo-
na procedura. Nie powinno się na to zezwalać. Trzeba zaznaczyć 
w testamencie: nie pozawalam na spalenie mojego ciała po śmier-
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ci, lecz żądam tradycyjnego złożenia do trumny. Znowu i w tym 
zagadnieniu decydują kwestie finansowe, bo taniej.

Wielka odpowiedzialność w kwestii obrony tradycji spoczy-
wa na księżach. Ich zadaniem jest przekazanie kolejnym poko-
leniom nieskażonej liturgii Kościoła świętego. Dlatego trzeba 
unikać przenoszenia różnych symboli lub liturgicznych obrząd-
ków do wiary katolickiej. Księża też powinni zachować właściwy 
charakter świątyń, które są przeznaczone do kultu Bożego a nie 
do koncertów lub przedstawień projekcji filmów. Kapłani dziś po-
winni być obrońcami sacrum.

Dziewiątym środkiem do zwycięstwa jest służba Chrystusowi 
Królowi Polski. Życie w prawdzie, modlitwa, pokuta, obowiązki 
stanu, ufność względem Niego, zwieńczać się powinny etosem 
poświęcenia się Bogu. Dziś nam trzeba ludzi, którzy będą chcieli 
służyć Chrystusowi – Królowi Polski, a przez to i naszej Ojczyź-
nie. Jeden jest tylko wybawca Jezus Chrystus. On bowiem zbawi 
swój lud od jego grzechów (Mt 1,21). Przy Nim mamy się zgro-
madzić. Ze wszystkich sił musimy się wyrzec tego, co nas oddzie-
la od Niego i walczyć o Jego królestwo na polskiej ziemi. Nale-
ży wyznawać publicznie wiarę w Chrystusa jako Króla Polski. 
Te osiem wskazań da nam moc wytrwania w łasce uświęcającej, 
zdolność do mądrych decyzji, przychylność oraz błogosławień-
stwo Boga oraz gotowość do złożenia ofiar dla Narodu.

Bez tej duchowej, moralnej, intelektualnej oraz fizycznej pracy 
niczym będą nasze wysiłki. Pozostaniemy tylko w kwestii dyskusji. 
Nie można pozostawać tylko na chwilowych zrywach. Podejmo-
wać krótkotrwałe akcje. Potrzeba udręki pracy – ofiary według po-
wołania i zdolności jakie Bóg każdemu człowiekowi udzielił. Bez 
etosu poświęcenia w tej kwestii będziemy tylko marzycielami.

Bóg przecież teraz oczekuje szczególnego poświęcenia od 
dusz, które z miłości oddadzą się Jemu jako żertwy ofiarne za Pol-
skę. Do nich w przeszłości należeli między innymi: bł. Bronisław 
Markiewicz, św. Maksymilian Kolbe, św. Faustyna, bł. ks. Michał 
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Sopoćko, słb. Rozalia Celakówna, ks. Tadeusz Kiersztyn. Trzeba 
otrzymać szczególną łaskę u Boga, by podjąć ten heroizm poświę-
cenia za Ojczyznę. W czasach teraźniejszych potrzeba dusz, które 
przez swoją nieustanną modlitwę, pokutę, czuwania, cierpienia, 
sprawią, że Polska z tej konfrontacji z dziełem szatana wyjdzie 
zwycięsko75. Bł. Bronisław Markiewicz w dramacie Bój bezkrwa-
wy prorokował i tłumaczył na czym ma polegać to poświęcenie 
się Bogu: Polacy, Bóg żąda od was nie walki jaką staczali najlepsi 
przodkowie wasi na polach bitew w chwilach stanowczych, ale 
bojowania cichego, pokornego i znojnego na każdy dzień, szcze-
gólnie przeciw nieprzyjaciołom waszych dusz; żąda od was walki 
w duchu Chrystusowym i w duchu Jego Świętych. On chce od was, 
abyście każdy na swoim stanowisku wiedli przede wszystkim na 
każdy dzień bój bezkrwawy. Tylko pod tym warunkiem dostaniecie 
się do nieba, a w dodatku zajmiecie już na tej ziemi świetne stano-
wisko między narodami. Pokój wam76.

Bł. Bronisław słusznie przepowiedział, że przyjdą chwile, że 
wytrwanie w wierności Bogu oznaczać będzie ciche męczeństwo, 
odrzucenie, ale i ciężką pracę. Bez tej zdecydowanej gotowości 
do walki z wrogiem zbawienia, będziemy zbyt słabi, by wygrać. 
Codzienne ofiarowywanie się Bogu i przyjmowanie cierpień za 
Ojczyznę przyczyni się do naszej i Polski świętości.

Niech słowa testamentu Jana Zamoyskiego skierowane do 
Polaków będą dla nas natchnieniem w tych dobrych zmaganiach. 
Tak, aby jak pisał każdy rodak: (...) Boga czcił, pobożność kochał, 
wiary statecznie bronił, odszczepieństwa i nowych nauk się strzegł, 
a z tego przede wszystkim się cieszył, że jest synem wspaniałej mat-
ki, Kościoła katolickiego, który nie tylko królów i panów, ale co 
najważniejsza, tylu Świętych Pańskich jest matką powszechną77.

75 Por. Z. Nosko, Duchowa misja Polski, Proroctwa i wizje, Warszawa 2019, s. 107.
76 B. Markiewicz, Bój bezkrwawy, Rzym 1979, s. 55.
77 J. Zamoyski, Testament, w: J. Pelczar, Obrona religii katolickiej, Przemyśl 1911, 

s. 184.



Ks. Tadeusz Kiersztyn



ZAKOŃCZENIE

W Muzeum Narodowym w Krakowie jest projekt witraża Jó-
zefa Mehoffera pod tytułem Kościół. Malarz przenikliwie ukazuje 
duchowość wiary Narodu Polskiego. Na samym dole jest baranek 
zaplątany w ciernie. To personifikacja Polski, która nieraz daje się 
zaplątać we własne słabości. Gubi się w kłótniach, cierpi w osa-
motnieniu i doświadcza niemocy. Nad barankiem kapłani z ka-
dzidłem. Dym z niego to modlitwy wiernych, którzy wzrok mają 
utkwiony w Bogu. Wraz z wonią kadzidła wznosi się do góry 
młoda dziewica, która ma na głowie słowiański wianek z bia-
łych kwiatów i ubrana jest w prostą białą szatę. Ona symbolizu-
je duszę polską poślubioną Bogu. Wpatrzona jest w Najświętszy 
Sakrament, Który jest ponad nią i góruje nad całą kompozycją. 
Jezus Eucharystyczny umieszczony jest w Monstrancji w kształ-
cie słońca. Witraż ma nam pomóc zrozumieć, że dzięki wierze, 
jako Słowianie zostaliśmy przyobleczeni przez Boga światłością 
Jego miłości i miłosierdzia, otrzymaliśmy wielką godność, która 
uczyniła z nas wielki Naród. Wianek na głowie pięknej dziewicy 
oznacza, że jesteśmy zaślubieni Bogu i należymy już do Niego 
na wieki. Poślubiliśmy przez wiarę Kościoła jako Słowianie wiel-
kiego Króla, Który również nas umiłował. Jak powiedział Jezus 
św. Faustynie: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna 
będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyj-
dzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje 
(Dz. 1732). Niech ta miłość trwa i daje nam siłę do obecnej kon-
frontacji z nieprzyjaciółmi, którzy tę piękną duszę, chcą zniewolić 
i oderwać od Boga.

Chce się z tej pięknej dziewicy namalowanej przez J. Mehof-
fera uczynić nierządnicę i niewolnika.

Dziś trwa zażarty bój o duszę Narodu Polskiego. Już nawet 
rzadko kiedy, ktoś wymienia słowo naród lub nie rozumie tego 
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słowa. W modlitwach Kościoła zanikają intencje modlitw za Oj-
czyznę. Trzeba rozbudzić na nowo gorliwość odpowiedzialności 
za Polskę. Pamiętajmy, że nade wszystko w tej konfrontacji z si-
łami zła pomoże nam Maryja, nasza Królowa. Musimy się popra-
wić, nawrócić, już teraz odmawiać wiele różańców, podejmować 
pokutę za grzechy, by mogły na nas wypełnić się wszystkie obiet-
nice Nieba.

Przestańmy się kłócić, nie bądźmy bałwochwalcami pokłada-
jąc nadzieję w politykach, partiach oraz materializmie. Wyrzek-
nijmy się pychy i pokornie służmy na chwałę Maryi Królowej 
Polski, odstąpmy od grzechów nieczystych i morderstw niena-
rodzonych dzieci. Pielęgnujmy w sobie cnoty: szczególnie wiarę 
i męstwo oraz miłosierdzie, rozwijajmy cechy duchowości nasze-
go Narodu, które opisałem w tej książeczce. Im szybciej się to 
dokona, tym bliżej nas będzie ukojenie w tych czasach odstępstwa 
oraz zwycięstwo Boga. Jak wcześniej w historii przeciwstawia-
liśmy się germanizacji i rusyfikacji, tak teraz nie dajmy naszej 
kultury i myślenia zniewolić przez amerykanizację oraz judaiza-
cję. Obrońmy pośród nas cywilizację łacińską opartą na prawdzie 
absolutnej, którą objawił nam Jezus Chrystus i trwajmy w naszych 
rodzimych obyczajach.

Im szybciej weźmiemy się do modlitwy, tym bliżej nas będzie 
zbawienie i zwycięstwo w tych czasach odstępstwa od Boga.

Módlmy się w intencji o Duchowe odrodzenie Narodu Pol-
skiego przez Niepokalane Serce Maryi. Zamawiajmy Msze 
święte w parafiach w powyższej intencji lub ogólnie za Ojczyznę, 
aby każdego dnia w danym rejonie była sprawowana Najświętsza 
ofiara za Ojczyznę. To będzie potęga skutecznej modlitwy, która 
nas uratuje. Można to uczynić w cyklu 50 Mszy Świętej jako pięć-
dziesiątnicy dla wyrzeczenia się grzechu i przyjęcia mocy Ducha 
Świętego przez Polaków. Warto w tym celu się organizować. Na 
pewno jest to możliwe do wykonania nie tylko w wielkim mie-
ście, ale i małych parafiach przy pomocy kapłanów, którzy w róż-
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nych miejscach Polski mogą to uczynić. Ruszajmy więc do boju 
dla ratowania duszy Narodu Polskiego. Przystąpmy do dzieła mo-
dlitwy! 

Pamiętajmy, co Matka Boża powiedziała do pasterza Mikoła-
ja: Tego kraju, tego Narodu, ile razy będzie się do mnie uciekał, 
nigdy nie opuszczę, ale obronię i do swego serca przygarnę (...). 
Ja to będę królowała memu Narodowi na wieki 78.

Apel do Ojców
Skoro Bóg dał wam przywilej opieki i prowadzenia rodzi-

ny, to swoją modlitwą, pracą, uczciwością oraz innymi cnota-
mi zdobywajcie autorytet żony i dzieci. Nie możecie jedną ręką 
budować, a drugą niszczyć przez nałogi. Szanujcie swoje żony 
przez okazywaną im na co dzień miłość i wdzięczność. Dajcie 
swoim dzieciom wspaniały przykład czci względem Boga przez 
pokładanie w Nim ufności. Niech Bóg Ojciec będzie waszą siłą 
na każdy dzień. Wznoście się ponad własne słabości oraz in-
nych członków rodziny, zwyciężajcie cierpliwością, lecz nie 
tolerujcie grzechu wśród bliskich. Jesteście odpowiedzialni za 
wasze domowe twierdze, by grzechy tego świata nie przeniknę-
ły do środka. Niech Przykazanie miłości Boga i bliźniego oraz 
Dekalog będzie waszym prawem. Przekazujcie swym dzieciom 
umiłowanie Ojczyzny – Polski. Niech poznają dziedzictwo 
przodków. Nauczcie ich walczyć o Jej niepodległość oraz bronić 
wiarę świętą. Nauczcie je męstwa i radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach. Ochrońcie je przed planową demoralizacją i zapew-
nijcie im prawdziwe katolickie wychowanie. Gromadźcie syste-
matycznie na modlitwie całą rodzinę, służcie Bogu, a zbawienie 
będzie waszym udziałem, a dzieci pociechą.

78 Słowa Maryi w Licheniu do pasterza Mikołaja w: https://betania.pl/article/
read/87, (z dnia 5.08.2022 r.).
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Apel do Matek
Skoro Bóg dał wam przywilej macierzyństwa oraz w polskiej 

tradycji jesteście strażniczkami domowego ogniska, wypełnijcie 
swoją misje! Ratujcie dusze swych dzieci, przez waszą codzien-
ną modlitwę za nie. Przekażcie im wiarę, nadzieję, miłość, by 
związać je na wieki z Bogiem. Wymagajcie od nich codziennych 
praktyk religijnych, a szczególnie dopilnujcie by same z siebie 
odmawiały Różaniec Święty ze względy na cześć do Matki Bożej. 
Zorganizujcie edukację domową, ratując swe potomstwo przed 
demoralizacją systemową. Nie rozpieszczajcie swego potomstwa 
dając mu wszystko. Hartujcie je na ciężkie czasy. Wpajajcie im 
miłość Ojczyzny i pomóżcie poznać, jak wspaniała jest ziemia, 
historia i kultura oraz obyczaje polskie. Kształtujcie w swych 
dzieciach cnoty, a udzielajcie napomnień i kar, gdy grzeszą nie 
zależnie od wieku.

Ratujcie też swoich mężów przygniecionych zmartwieniami 
oraz nałogami, a czasem głupią beztroską. Umiejcie być mężne 
i uszanować ich jako głowy rodziny. Pobudzić, by stawali się lepsi 
oraz podejmowali właściwe zadania w rodzinie.

Nie obrażajcie się na ich czasem nieodpowiednie zachowania, 
lecz myślcie o Bogu, Który was nie zostawi i pozwoli zjednać 
rodzinę w całość.

Nie bądźcie niszczycielkami sakramentu małżeństwa dla 
swojej wygody i komfortu życia. Odrzućcie kłamliwe idee kobiet 
wyzwolonych, które są nieszczęśliwe i zaślepione. Starajcie się 
podobać Bogu, a nie światu, który wami wzgardzi. Wam drogie 
Matki, Polska zawdzięcza tak wiele, dokonajcie jeszcze kolejne-
go wysiłku w tych dziejach, aby wasze dzieci mogły tryumfować 
nad wrogiem Kościoła i Ojczyzny naszej, aby nie przegrały życia. 
Amen.
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Apel do Dzieci
Drogie dzieci, żyjemy obecnie w trudnych czasach. Źli ludzie 

chcą was oszukać, ukraść wasze dusze i wypełnić je osobowym 
złem. W tym celu wzbudzają wątpliwości wobec Bożych przyka-
zań oraz Kościoła. Chcą też waszego tatę i mamę pozbawić praw 
rodzicielskich. By przejąć wasze umysły, uzależniają was od ko-
rzystania z gier, współczesnych mediów. Jeśli temu ulegniecie, 
będziecie z każdym dniem tracić siebie i rodzinę. Stracicie też 
cenny czas na rozwój waszych talentów i zdolności, jakie dał wam 
Bóg. Waszą obroną jest codzienna modlitwa różańcowa, zdoby-
cie umiejętności wyrzekania się grzechu oraz cnota pracowitości. 
Pamiętajcie, że Chrystus jest prawdą absolutną. Karmiąc się Nim 
w Komunii świętej będziecie wiedzieć, co jest dobre, a co złe. 
Ludzie, którzy nie słuchają Boga błądzą i żyją w ciemności. Po-
dejmijcie pracę nad swoim charakterem. Doceniajcie to, co dla 
was robią rodzice. Wystrzegajcie się pretensji do nich. Polecaj-
cie ich Bogu w modlitwie. Wykonujcie od razu ich polecenia ze 
względu na miłość do nich. Nie dyskutujcie, lecz słuchajcie to, co 
do was mówią. Kochajcie Ojczyznę – Polskę i pamiętajcie, że za 
nią w przyszłości będziecie odpowiedzialni. Uważajcie na siebie, 
bo jeśli każdego dnia nie będziecie czuwać i modlić się możecie 
stracić wiarę. Utrata jej prowadzi do rozpaczy oraz zagubienia 
miłości. Ofiarujcie się Niepokalanemu Sercu Maryi, spowiadajcie 
się co miesiąc a unikniecie pułapek złego.

Modlitwy za Ojczyznę
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz 

nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej 
naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwa-
łę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką 
miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy 
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jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli słu-
żyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego 
sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mą-
drze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana na-
szego. Amen.

Autor. ks. Piotr Skarga

Najlepszy i największy Ojcze, spraw, aby Polska, Ojczyzna 
nasza, rozkwitła, rozbieżne żądania się połączyły, zwaśnione 
umysły się pojednały, zniszczona prawowierność zatryumfowały 
nad herezją, by majestat praw został otoczony blaskiem, by mi-
łość dobra wspólnego rozgorzała we wszystkich sercach, by za-
kiełkowały spustoszone pola, dźwignęły się zniszczone osady, by 
nadeszły szczęśliwe czasy, a trwała cnota posiadała i uświęcała 
serca wszystkich. Amen.

Autor Św. Stanisław Papczyński

Akt poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu
Boże Miłosierny – Stwórco Wszechświata – Boże Ojców na-

szych – Ojcze Przedwieczny! Spójrz okiem Miłosiernej Opatrz-
ności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu 
polskiego. W poczuciu naszej nędzy – z nieograniczoną ufnością 
uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę przebacze-
nia za grzechy naszego narodu.

W tej chwili wpatrzeni oczyma dusz naszych w Twój święty 
Majestat, padamy na kolana wyznając w pokorze, żeśmy prochem 
i nicością, a grzechy nasze bez liczby.

Za wszystkie łaski i dary Twoje, Boże Miłosierny, myśmy Ci 
zapłacili zdradą Twych świętych przykazań, zdeptaniem Przenaj-
świętszej Krwi Jezusa Chrystusa.
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Tak, Ojcze nasz, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy! Ale ponieważ ob-
jawiłeś nam, o Boże, że Miłosierdzie Twoje nie zna granic, przeto 
wołamy z ufnością: Jezu Miłosierny, Zbawicielu nasz – Miłosier-
dzia... Miłosierdzia... Miłosierdzia (ludzie powtarzają trzy razy), 
Miłosierdzia nad narodem naszym! W pokorze serca naszego Twe-
mu sercu oddajemy na zawsze wszystkie polskie rodziny – młodzież 
polską – naszą ukochaną Ojczyznę. O dobry Panie Boże, Ojcze 
nasz, Jezu Chryste Odkupicielu i Bracie nasz, miej Miłosierdzie 
nad naszą Ojczyzną, naszą nędzą. Twego Miłosierdzia wzywamy, 
bo ono jest jedyną nadzieją naszą. Twemu Miłosierdziu poleca-
my i poświęcamy nasz biedny naród, skłócony nienawiścią Kaina 
i pychą szatana. Daj nam proszącym łaskę, byśmy zrozumieli swe 
posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów, byśmy 
z całym przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje 
i Kościoła Twego przykazania!

Daj moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i wy-
chowawczej. Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych 
praojców. Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu 
Miłosierdziu, wołam: Boże, daj Ojczyźnie naszej i światu całemu 
tak upragniony pokój – pokój w duszy i sercach – pokój między 
wszystkimi narodami.

O Jezu, w dzień przyjścia Twego nie bądź nam sędzią, ale Oj-
cem Miłosierdzia. (Wierni powtarzają to ostatnie zdanie).

Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie! (trzy razy).
Jezu, ufam Tobie! (trzy razy)79.

Autor Bł. ks. Michał Sopoćko

79 M. Sopoćko w: Źródło: Czas Miłosierdzia, nr 3/1999.
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Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata za Polskę
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, 

przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie 
Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego 
sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy 
ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem.

Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci 
wytrwać pragniemy. Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, 
żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wsty-
dzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach 
przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie kato-
lickie wychowanie.

Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wza-
jemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar 
Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech 
ogarnie całą naszą ziemię! Amen.

Autor kard. Adama Stefana Sapiehy

Akt Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
Jezu Chryste Królu Polski, chcę oddać Tobie najwyższe wyra-

zy mojej czci i miłości do Ciebie. Przed Twoim przyjściem na zie-
mię nasi królowie słowiańscy nie znali Ciebie. Od Mieszka I mój 
naród przez Chrzest po wsze czasy ustanowił Cię najwyższym 
władcą. Niestety dziś Jesteś wyrzucony z Polski przez tych, którzy 
detronizowali Ciebie w prawodawstwie negując Twoje przykaza-
nia. Odrzucili Ciebie też ci rządzący, którzy wyrzekli się Twego 
zwierzchnictwa nad nimi. Jesteś, o zgrozo odepchnięty przez nie-
których kapłanów i biskupów, którzy negują Twoją królewskość 
czyli również nie wierzą w Ciebie jako Boga. Dopuszczają się 
oni straszliwych nadużyć w liturgii oraz teologii dogmatycznej 
i życiu moralnym. Widząc co się dzieje jesteśmy dziś pogrążeni 
w bólu, ściska nas gardło i serce. Od 1939 roku do dziś jesteśmy 
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pod wpływem obcych mocarstw, które wyniszczają nas coraz bar-
dziej, duchowo, materialnie oraz moralnie. Brak nam sił do dalszej 
walki. Przez dziesiątki lat zatruwano polskiego ducha. Wymor-
dowano naszych najlepszych braci i siostry lub wywieziono poza 
granice Ojczyzny. Polska staje się na naszych oczach z chrześci-
jańskiej, pogańską a nawet szatańską. Dlatego ze wszystkich sił 
chcę trwać przy Tobie. Z Twoją pomocą zachować wierność i lo-
jalność względem Ciebie Królu. Chcę to wyrazić przez wytrwanie 
w łasce uświęcającej. W tym celu będę wyrzekał się wszelkiego 
plugastwa i grzechu. Moją miłość do Ciebie chcę wyrazić przez 
zachowywanie Bożych przykazań i uświadamianie tych, którzy 
są na to gotowi, że Ty jesteś naszym Królem. Walczył będą, abyś 
był rzeczywistym Władcą uszanowanym przez wszystkich na tej 
ziemi słowiańskiej. Pomóż mi doczekać Twego zwycięstwa i cza-
su, w którym ci, co z Ciebie drwią i hańbią oraz sprzedają Polskę 
zostaną ukarani. Wierzę, że z Twoją pomocą będę budował nową 
Polskę, świętą i wielką, bo wywyższoną przez Twoją miłość. Dla-
tego obieram Ciebie Jezu Chryste ponownie na Króla mojego i Oj-
czyzny naszej Polski. Cześć Tobie Chryste Królu, Jestem Twoim 
sługą.

Autor ks. Michał Dłutowski

Akt zawierzenia losów Polski Bożemu Miłosierdziu
Boże Ojcze, który jesteś Stwórcą, wszystkiego co istnieje, Ty 

dałeś nam tchnienie życia, powołałeś Ojczyznę naszą Polskę do 
przekazywania światu iskry Bożego Miłosierdzia na powtórne 
przyjście Twego Syna Jezusa Chrystusa.

Nie opuszczaj nas mimo naszych grzechów, waśni, słabości 
i niewierności, pychy i egoizmu.

Pozostań z nami. Pragniemy cię przebłagać, zatrzymać naszą 
modlitwą, byś dokonał zmartwychwstania serc naszych. Boże, 
który jesteś Miłosierdziem i Sprawiedliwością,
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Nie pozwól nam zmarnować dziedzictwa naszych świętych 
rodaków...

Tobie powierzamy losy naszej Ojczyzny, jej przeszłość, teraź-
niejszość i przyszłość.

Niech Polska wypełni posłannictwo względem innych naro-
dów, jakie jej przeznaczyłeś.

Przez miłość do Matki Bożej, prosimy Cię Jezu, uchroń nas 
od słusznej kary za nasze grzechy, od głodu, ognia, wojny, znisz-
czenia. Dokonaj swojej Boskiej interwencji w obecnej chwili. Bez 
Ciebie nic nie możemy uczynić, a z Tobą możemy wszystko, aby 
Polska była wierna Twojej woli, abyś mógł ją wywyższyć w potę-
dze i świętości. Amen.

Grzechem zrywającym nasze przymierze z Bogiem jest bał-
wochwalstwo. Ono powoduje detronizacje Boga oraz wywyższe-
nie fałszywych bohaterów. Przykładem tego grzechu jest pokła-
danie nadziei w przywódcach lub ugrupowaniach politycznych.  
To są tylko ludzie, często słabi nie uformowani duchowo, moral-
nie, skłonni do zdrady i nieudanych sojuszy. Wielkim błędem jest 
budowanie przyszłości Polski na ludziach a nie na Bogu.

Kolejnym przykładem bałwochwalczego grzechu w Pola-
kach jest ich zapatrzenie się na kulturę i materialny statut innych 
państw bardziej rozwiniętych gospodarczo. My jako naród Polski 
nie musimy mieć kompleksów. Mamy w swojej historii wspaniałe 
przykłady odwagi, poświęcenia, dzieł ducha i intelektu. W porów-
naniu z nimi wartości materialne powinny mieć mniejsze znacze-
nie. Przez zapatrzenie się na inne narody z własnej winy przyj-
mujemy statut gorszych i nimi się stajemy przez wyrzeczenie się 
swojej duchowej wielkości, która wynika z naszej wiary w Boga.

Autor ks. Michał Dłutowski
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