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RELIGIJNA ODNOWA NARODU W JASNOGÓRSKICH ŚLUBACH 
KS. PRYMASA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

Napisane przez Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Jasnogórskie 
Śluby N arodu Polskiego, podjęte przez Naród w uroczystym akcie ślubowa
nia, stały się przygotowaniem do Tysiąclecia Chrztu Polski. Episkopat Pol
ski obchody tej rocznicy zaplanował na m iarę tego wydarzenia. Przeciw tej 
niezwykłej i potężnej pracy Kościoła skierowane były działania kom uni
stycznych władz, które użyły wszystkich środków, aby obchodom Tysiącle
cia nadać charakter wyłącznie świecki, a nawet ateistyczny. Na nic się jed 
nak zdały te wysiłki, bo Boży duch w Narodzie był silniejszy. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że tem u zrywowi Polaków pomogła heroiczna praca wielkich 
postaci Kościoła katolickiego w Polsce.

1. Jakie jest tło historyczne Ślubów?

W iara chrześcijańska i więź z Kościołem wpisała się od zarania w dzieje 
naszego Narodu. Powstanie państwa polskiego naznaczył Chrzest Polski. 
Od początku też szczególną miłością złączyła się Polska z M atką Najświęt
szą, czego wymownym symbolem pozostaje najstarszy nasz hymn -  „Bogu
rodzica”.

Po ocaleniu z potopu szwedzkiego król Jan Kazimierz w 1656 roku ogło
sił Najświętszą Dziewicę „Patronką i Królową państw swoich”, ślubując, że 
Polska będzie Jej Królestwem. Maryja wypraszała nam  przez wieki -  mimo 
naszych słabości -  zachowanie wierności Bogu i Kościołowi, tak  że kraj 
nasz zdobył przywilej określania go -  Polonia semper fidelis.

Duchową stolicą Polski stała się Jasna Góra. Najświętsza Panna niosła 
ocalenie w chwilach szczególnych zagrożeń, wymienię tu  chociażby Cud 
nad Wisłą w roku 1920. To prawdziwie był cud, chociaż dowództwo wojsko
we -  o czym trzeba pam iętać -  zawdzięczamy grupie generałów z genera
łem Rozwadowskim na czele. Trzeba też widzieć wiarę Narodu, także p ięt
nastoletnich chłopców, którzy kopali okopy. Historyczne przekazy mówią, 
że podczas decydującej bitwy wszyscy widzieli na niebie Panią Jasnogórską. 
Zobaczyło Ją również wojsko bolszewickie, co sprawiło, że uciekało w p o 
płochu. Po tym niezwykłym wydarzeniu Episkopat Polski zwrócił się do



Stolicy Apostolskiej z prośbą o ustanowienie dnia 3 maja (w rocznicę Kon
stytucji Majowej) specjalnego święta w dowód wdzięczności dla Maryi za 
zwycięstwo odniesione nad bolszewizmem. Papież Pius X I w 1924 roku ofi
cjalnie nadał M atce Najświętszej tytuł Królowej Polski oraz pozwolił włą
czyć to  wezwanie do Litanii Loretańskiej.

Nie sposób ukazać, choćby w największym skrócie, tła, które doprowa
dziło do dziejów nam  współczesnych.

Sytuacja po II wojnie światowej przyniosła zagrożenia zupełnie nowe, 
nie znane dotąd Narodowi, choć doświadczył on już wcześniej wielu klęsk 
i przeżył cierpienia wielu lat niewoli. Zmasowany atak ateistycznego kom u
nizmu dążył do odebrania Polsce największego skarbu: wiary w Boga.

Lata pięćdziesiąte przyniosły szczególnie nasilone ataki na Kościół -  za
mykano niższe seminaria i szkoły zakonne, rozwiązywano organizacje ka
tolickie, wprowadzano wychowanie młodzieży -  bez Boga. W ładze pań
stwowe chciały unicestwić wpływ Episkopatu na zachowanie wiary otrzy
manej przed tysiącem lat. Prymas Polski, Stefan Kardynał Wyszyński po
wiedział wówczas do najbliższego otoczenia: „Wszystko postawiłem na 
Maryję -  i to  Jasnogórską”1. W Jej imię i z Jej pom ocą odważnie bronił N a
rodu i Kościoła. -  Miałam łaskę być także tego świadkiem. Byłam w koście
le św. Anny, gdzie Ks. Prymas głosił ostatnie kazanie przed uwięzieniem, 
późnym wieczorem został aresztowany przez UB. Działo się to  25 września 
1953 roku. Więziony był najpierw w Rywałdzie, a potem  kolejno w Stoczku 
Warmińskim, Prudniku Śląskim i w Komańczy.

To w więzieniu, w dniu 8 grudnia 1953 roku Prymas Polski złożył akt oso
bistego oddania się w niewolę M atki Najświętszej. I modlił się do Niej: „Je
śli Ci to potrzebne, zabij mnie, byleby tylko Kościół w Polsce i N aród był 
wolny, żył i pracował dla Twojej chwały”2.

2. Jak powstały Jasnogórskie Śluby Narodu?

Prymas Polski, Stefan Kardynał Wyszyński, Ten, który wszystko postawił 
na Maryję i przewodził Episkopatowi Polski -  został uwięziony! Zostawił 
jednak żyjący wiarą Naród, w którym byli ludzie bardzo przejęci ideą odno
wionych Ślubów i wierzący, że ratunek dla Kościoła i Polski może przyjść 
tylko z Nieba, poprzez Maryję. Dlatego prace trwały nadal, mimo uwięzie
nia Prymasa. Szły w wielu kierunkach: byli ludzie, którzy nie opuszczali Ja 
snej Góry, modlili się dzień i noc, inni pielgrzymowali na Jasną Górę, m o
dląc się również o uwolnienie Prymasa, gdyż wiadomo było już wtedy, że

1 Za: M. Okońska, Wszystko postawił na Maryję, Warszawa 2001, s. 15.
2 Tamże, s. 16.



jest to M ąż Opatrznościowy, który prowadzi Kościół w Polsce wiarą, m ą
drością, a także cierpieniem. „W ładza” nie pam iętała, że większa od siły 
ludzkiej jest Wszechmoc Boża.

Takie świadectwo o powstaniu Ślubów złożył sam Ksiądz Prymas:
„Siedziałem drugi rok w więzieniu w Prudniku Śląskim, niedaleko G ło

gówka. Cała Polska święciła wtedy pam ięć obrony Jasnej Góry przed Szwe
dam i i ślubów królewskich Jana Kazimierza sprzed trzystu lat.

Dzieje narodu niekiedy się powtarzają. Czytając Potop Sienkiewicza, 
uświadomiłem sobie właśnie w Prudniku, że trzeba pomyśleć o tej wielkiej 
dacie. [...] Myśl o odnowieniu Kazimierzowych ślubów w ich trzechsetlecie 
zrodziły się w mej duszy w Prudniku, w pobliżu Głogówka, gdzie król i pry
mas przed trzystu laty myśleli nad tym, jak  uwolnić naród z podwójnej nie
woli: najazdu obcych sił i niedoli społecznej.

Gdy z kolei i mnie powieziono tym samym niemal szlakiem, z Prudnika 
na południowy wschód, do czwartego miejsca mego odosobnienia, w góry, 
jechałem  z myślą: musi powstać nowy akt ślubowań odnowionych!”3.

Przeczuwano, że powinien powstać nowy, współczesny tekst Ślubów N a
rodu. Jednak panowało przekonanie, że może je  napisać tylko Prymas Pol
ski. W spomina o tym M aria Okońska, bardzo bliska współpracownica 
Księdza Prymasa: „Przebywałam wtedy na Jasnej Górze. M iałam możność 
otrzymać przepustkę do Komańczy, o czym wiedzieli generał Zakonu Pau
linów, o. Alojzy Wrzalik, i niektórzy biskupi. Wysłano więc mnie z prośbą 
do Księdza Prymasa o napisanie nowego tekstu Ślubów.

24 m arca 1956 roku znalazłam się w Komańczy. Towarzyszyła mi człon
kini Instytutu Prymasowskiego Janina Michalska. Przedstawiłyśmy prośbę 
biskupów i ojców Paulinów. W pierwszym momencie twarz Ojca rozpro
mieniła się radośnie. Widoczne było, że Ojciec nie tylko uradował się na
szym przybyciem, ale także tą  prośbą. Jednak byłyśmy zdumione, bo czas 
mijał, a Ojciec tych Ślubów nie pisał.

«Ojcze, dlaczego?» -  pytałam codziennie. Dawał wymijające odpowie
dzi. Wreszcie, a było to 15 maja, padła odpowiedź: «Gdyby M atka Boża 
chciała, abym Śluby napisał, byłbym wolny, a ja  jestem  więźniem i nie uczy
nię dobrowolnie niczego, co mogłoby się Jej nie podobać».

W tedy przyszła mi nagle olśniewająca myśl i powiedziałam: «Ojcze, 
przecież św. Paweł Apostoł najpiękniejsze swoje listy do wiernych pisał 
z więzienia!» Ojciec popatrzył na mnie jakoś dziwnie, jakby mnie pierwszy 
raz zobaczył, i odpowiedział: «Masz rację, najpiękniejsze jego listy pocho
dziły z więzienia».

3 S. Wyszyński, Do górali w Zakopanem (19.08.1957), w: Stefan kardynał Wyszyński Pry
mas Polski, Nauczanie społeczne 1946-1981, Warszawa 1990.



Na drugi dzień rano Ojciec wszedł do domowej kaplicy, aby odprawić 
Mszę św. Był dziwnie radosny. Na moim klęczniku położył plik papieru 
maszynowego, zapisanego jego drobniutkim  pismem. Tytuł widniał: «Ja
snogórskie Śluby N arodu Polskiego». Szczęście moje nie m iało granic. 
A  więc są Śluby!”4.

Kilka dni później tekst Ślubów został zawieziony na Jasną G órę z listem, 
w którym Ks. Prymas prosił G enerała Paulinów, aby 26 sierpnia 1956 roku 
tekst Ślubów został odczytany z wałów jasnogórskich wobec zebranych 
pielgrzymów przez biskupa M ichała Klepacza (który wtedy zastępował 
Prymasa jako przewodniczący, wyznaczony przez biskupów i przez władze 
państwowe). Jeżeliby władze komunistyczne tem u przeszkodziły, to niech 
Śluby odczyta generał Paulinów. Jeżeli i ten będzie „przeszkodzony”, niech 
zastąpi go przeor Jasnej Góry. A  jeżeli i jem u zabronią, „niech to uczyni 
kuchcik jasnogórski, byleby tylko Śluby były złożone” . -  Tak wielką wagę 
przywiązywał Ks. Prymas do tych Ślubów.

Przez najbliższe miesiące tekst był przepisywany przez siostry klauzuro
we i Instytut Prymasowski na maszynie, na „bibułkowych” odbitkach. Nie 
było przecież komputerów ani kopiarek. Niemniej jednak zdążyło się prze
pisać je  i rozesłać do wszystkich parafii w Polsce. To był niesłychany wysi
łek: praca niewielkiej grupy ludzi, działających jakby w konspiracji. Cała 
Polska dowiedziała się o Jasnogórskich Ślubach. Polacy myśleli wówczas 
o uratowaniu wiary Narodu, byli świadomi, że są to wartości ważniejsze niż 
dobra m aterialne. To były naprawdę wielkie dzieła. A  młodych zaangażo
wanych ludzi było wówczas wielu. Podejmowaliśmy szaleńczą pracę, by ra
tować N aród i wiarę. Ludzie byli w wielkiej rozterce, mało brakowało, by 
wyszli na ulice walczyć, tak trudna była sytuacja psychiczna Narodu.

Nazajutrz po aresztowaniu Prymasa ludzie wybiegali na ulice i pytali: Co 
mamy robić? W Narodzie była wielka miłość do Kościoła i cześć dla tego 
wielkiego skarbu. M łodzi wiedzieli, że Kościół stoi z Narodem  i w nim jest 
jedyna ostoja, i tak  też było. Jest tak i teraz, chociaż pewnie w inny sposób 
się to  przejawia.

Rano 26 sierpnia tekst Ślubów -  w dziesiątkach, a może i setkach tysięcy 
egzemplarzy! -  został rozdany pielgrzymom, których przybyło na Jasną 
G órę ponad milion. Nie było m ożna dotrzeć do Bazyliki, ani przejść przez 
Plac Jasnogórski, ani przez jakiekolwiek przejście. Wydawało się, że stoi 
tam  cała Polska! A  pod herbem  Księdza Prymasa stał pusty fotel, a na nim 
bukiet biało-czerwonych ró ż ...

Ks. Prymas w Komańczy -  zgodnie z prośbą ojców Paulinów -  złożył Ślu
by z dziesięciominutowym wyprzedzeniem. Chwilę później zabrzmiały one

4 M. Okońska, Jak powstały Jasnogórskie Śluby Narodu, „Niedziela” 2006, nr 19.



z wałów jasnogórskich, a wielka rzesza powtarzała ze wzruszeniem i z m o
cą: „Królowo Polski -  przyrzekamy!”

Kardynał Wyszyński zanotował w swoich „Zapiskach więziennych” pod 
datą 26 sierpnia 1956 roku: „Dzień Ślubów N arodu na Jasnej Górze. Teraz 
wiem prawdziwie, że jestem  Twoim, Królowo świata i Królowo Polski, nie
wolnikiem. Bo dziś, w dniu wielkiego święta N arodu katolickiego, każdy, 
kto tylko zapragnie, może stanąć pod Jasną Górą. A  ja  mam pełne do tego 
prawo, mam  święty obowiązek i któż tego goręcej pragnie niż ja? A jednak, 
mając tak  Potężną i tak  D obrą Panią, mam  zostać w Komańczy.

Przecież to z Twojej woli! Nikt takiej Potędze oprzeć się nie zdoła. Tylko 
my dwoje, M atko, możemy chcieć jednego. W tej chwili cała Polska modli 
się o moją obecność na Jasnej Górze. Tylko my dwoje wiemy, że jeszcze nie 
przyszedł czas, że m a się stać wola Twoja. W tym jest Twoja wielka moc, 
której ja  ulegle się poddaję, jako całkowity niewolnik Najpotężniejszej 
Królowej. Bądź uwielbiona w tej mocy, którą m i dajesz, bym w pełni uznał, 
że największa moc i miłość jest w tej uległości.

To jest Twoje królowanie nade mną. Uczyniłem co mogłem dla Twojej 
chwały: przygotowałem w dniu 16 m aja tekst Ślubowania, napisałem ado
racje stanowe: dla kapłanów, dla młodzieży, dla mężów i matek. Te słowa 
będą mówiły za mnie do ludzi. A  ja  będę mówić tylko do Ciebie -  za nich. 
M odliłem się o największą chwałę Twoją na dziś. Chciałem ją zdobyć za ce
nę mej nieobecności. Ufam, że Królowa Niebios i Polski dozna dziś wielkiej 
chwały na Jasnej Górze. Jestem  już w pełni spokojny. D okonało się dziś 
wielkie dzieło. Spadł kamień z serca. Oby stał się chlebem dla N arodu”5.

A  teraz przyjrzyjmy się choćby w skrócie treści Ślubów. Zostały one 
w sposób bogaty skomentowane przez A utora -  w listach pasterskich, ho
miliach, przemówieniach, referatach. Warto czytać te  teksty. Pełen kom en
tarz Ślubów ukazał się po raz pierwszy w „Ateneum  Kapłańskim”, którego 
redaktorem  naczelnym był wówczas Ks. Prof. Kazimierz Majdański. Treść 
tych zeszytów jest bardzo bogata i niesłychanie aktualna, także dzisiaj.

3. TTesc zobowiązań zawartych w Ślubach

To nie są już śluby królewskie, ale śluby całego Narodu, choć nawiązują 
do królewskich ślubowań. Jest w nich zawarta historia, chwila obecna 
i przyszłość. Jest wielka miłość do Królowej Polski.

„Wielka Boga-Człowieka Matko!
Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!
Królowo świata i Polski Królowo!

5 Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, Zapiski więzienne, Paryż 1982, s. 249-250.



Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową 
Polski, oto my, dzieci N arodu Polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi Przod
ków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, 
wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.

My, Biskupi Polscy i Królewskie Kapłaństwo, Lud nabyty zbawczą Krwią 
Syna Twojego, przychodzimy, Maryjo, znów do Tronu Twego, Pośredniczko 
Łask wszelkich, M atko M iłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.

Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności 
Bogu i Kościołowi Chrystusowemu -  wieki wierności szczytnemu posłan
nictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu świętego.

Składamy u  stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny na
sze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty 
i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli.

Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspo- 
możycielką wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów.

Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wyko
naliśmy ślubów i przyrzeczeń Ojców naszych.

Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem M iłosierdzia Twego i wysłuchaj 
potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wie
lomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego”.

W Ślubach zawarty został program  religijnej i m oralnej odnowy N aro 
du, zmierzający do tego, by Polska staw ała się rzeczywistym Królestwem 
Maryi.

Zauważyć warto, że były podnoszone zastrzeżenia co do M aryjnego cha
rakteru naszej pobożności, na które Kardynał Wyszyński odpowiadał: „Nie 
bójmy się, że Maryja przesłoni nam  Chrystusa. Ona jest po to, aby do Nie
go prowadzić”. Pokazywał też, że ta Maryjność musi się oczyszczać, stawać 
się coraz dojrzalsza: „Zam iast oczekiwać tylko od Niej pomocy dla siebie, 
musimy zgłosić się do Jej pomocy, do wspomagania Jej misji w Narodzie 
polskim i w Kościele”6.

Jaki program  zawierają Śluby?
1° W ierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom 

oraz Ojczyźnie:
„Królowo Polski! Odnawiamy dziś śluby Przodków naszych i Ciebie za 

Patronkę naszą i za Królową N arodu polskiego uznajemy.
Zarówno siebie samych, jak  i wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud po

lecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.

6 Kard. S. Wyszyński, Jasna Góra (11.05.1959), w: tenże, Królowo Polski przyrzekamy, 
Warszawa 2006, s. 53.



Wzywamy pokornie Twojej pomocy i m iłosierdzia w walce o dochowanie 
wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Paste
rzom, Ojczyźnie naszej świętej, Chrześcijańskiej Przedniej Straży, poświę
conej Twojemu Sercu Niepokalanem u i Sercu Syna Twego. Pomnij, M atko 
Dziewico, przed Obliczem Boga, na oddany Tobie Naród, który pragnie na
dal pozostać Królestwem Twoim, pod opieką Najlepszego Ojca wszystkich 
narodów ziemi.

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była 
rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie 
pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym 
i społecznym”.

I tak to Ksiądz Prymas komentuje:
-  „W ierność Bogu, Najmilsze Dzieci, oznacza przede wszystkim wier

ność Ojcu. [...] Jeżeli mamy być wierni Bogu, to pamiętajmy, że ten Ojciec, 
to przede wszystkim -  Miłość. Bóg jest miłością! [...] Kto się Jem u kłania, 
ten z Jego miłości czerpie, by miłość dawać innym”.

-  „Naszą wierność Krzyżowi, Najmilsi, pokażemy nie tylko przez to, że 
odnowimy naszą cześć do znaku Krzyża świętego: i tego, który czynimy na 
sobie, i tego, który umieszczamy na honorowych miejscach naszych do
mów, na przydrożach i we wszystkich miejscach pracy i poświęcenia, ale 
i przez to, że w naszym codziennym życiu będziemy świadomi, iż bez krzy
ża w pracy kapłańskiej, bez krzyża, bez męki, bez wyrzeczenia się dwojga 
rodziców, bez trudu człowieka pracującego w warsztacie, w szkole czy 
gdziekolwiek, nie powstanie nic błogosławionego”.

-  „Gdy z kolei przyrzekamy wierność Ewangelii, to  przyrzekam y w ier
ność obyczajowi, nauce, prawdzie, k tórą  Kościół święty z Ewangelii b ie 
rze i nam  ̂ łosi. G orąco pragniem y, aby w każdym dom u spoczęło na sto 
le Pismo Święte, zwłaszcza Nowy Testam ent. [...] A le też i o to  idzie, aby 
między Praw dą ewangeliczną a życiem naszym codziennym nie było roz
bieżności” .

-  Tę chorobę nadal w naszym Narodzie trzeba leczyć!
Ksiądz Prymas wytrwale uczył:
„Naród, który dochowuje wierności Ewangelii, musi być narodem  wier

nym rodzinie”.
-  „Jeszcze jedno ślubowaliśmy -  wierność Kościołowi i jego pasterzom. [...]
Wy nas słuchacie, że się tak  wyrażę, niekiedy, a potrzeba, byście nas słu

chali zawsze, ilekroć Wam głosimy naukę Krzyża i Ewangelii, byście nie wy
bierali prawd wygodnych sobie i jedne przyjmowali, inne odrzucali”7.

7 Kard. S. Wyszyński, Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom, 
Jasna Góra (26.08.1957), w: Królowo Polski przyrzekamy, dz. cyt., s. 54-64.



2° Zycie w stanie łaski uświęcającej -  jako podstawa odrodzenia:
„M atko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej da

ru  łaski jako źródła Bożego Zycia.
Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, 

aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się D om em  Bożym i Bra
m ą Niebios dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię -  pod przewo
dem  Kościoła Katolickiego -  do Ojczyzny wiecznej”.

I kom entarz Prymasa Polski: „Pragniemy być Narodem  żywych, a nie 
umarłych. Pragniemy, by każde polskie serce było kształtowane według 
Serca Boga. [...] Pragniemy, by w każdym z nas mieszkał Bóg w Trójcy Świę
tej Jedyny [...]. Pragniemy, by Polacy chodzili po ziemi swojej z sercami tak 
promiennymi, by z każdego życia świeciła światłość przed ludźmi, aby wi
dzieli uczynki nasze dobre i chwalili Ojca naszego, który jest w niebie”8.

3° O brona daru życia:
Temat ten podjęty był w szczególnie dramatycznych okolicznościach. Był 

to bowiem ten sam rok 1956, w którym niewiele miesięcy wcześniej, 27 
kwietnia, została w Polsce wprowadzona zbrodnicza ustawa aborcyjna. Wie
le milionów bezbronnych dzieci polskich unicestwiono wskutek tej ustawy.

„Święta Boża Rodzicielko i M atko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci, 
z oczyma utkwionymi w Z łóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na 
straży budzącego się życia.

Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski, równie 
mężnie, jak  Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie 
krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać 
bezbronnym. D ar życia uważać będziemy za największą Łaskę Ojca wszel
kiego Zycia i za najcenniejszy skarb N arodu”.

-  „Ten maleńki, ale już prawdziwy człowiek pozostaje pod szczególną 
pieczą Ojca niebieskiego, który sam sprawuje poczęcie ludzkie. ktokolwiek 
więc godzi w życie tego maleństwa, [...] jest winien prawdziwej śmierci, jest 
zwykłym zabójcą [...]”9 -  pisał Ksiądz Prymas.

Czy rzeczywiście oddawaliśmy życie własne, by bronić niewinnych? 
Z  bólem musimy stwierdzić, że Polska jest dziś najszybciej wymierającym 
narodem  w Europie; jesteśmy na ostatnim  miejscu pod względem przyro
stu naturalnego. Za kilka lat ubędzie nas ponad 1,5 miliona. I to nie są przy
puszczenia, ale nieubłagane prawa demografii!

8 Kard. S. Wyszyński, Naród pełen laski i prawdy, Komańcza (przed 13.09.1956), w: Królo
wo Polski przyrzekamy, dz. cyt., s. 68.

9 Kard. S. Wyszyński, W obronie życia nienarodzonych, Komańcza (przed 22.09.1956), w: 
Królowo Polski przyrzekamy, dz. cyt., s. 75.



Nasi rodzice, a może dziadkowie byli wtedy na Jasnej Górze. I ślubowa
li. Nie umiemy czy za m ało chcemy podążać za naszym wspaniałym Dzie
dzictwem?

4° Troska o rodzinę i o nierozerwalność małżeństwa:
„M atko Chrystusowa i Dom ie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nie

rozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogni
ska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.

Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach Królowanie Syna Twego Jezusa 
Chrystusa, bronić czci Im ienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci 
ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrze
ścijańskich i ojczystych.

Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bro
nić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opiekę rodzicielską”.

-  „Rodzina Bogiem silna” jest mocą naszego Narodu.

5° Miłość i sprawiedliwość społeczna:
„Zwierciadło Sprawiedliwości! W słuchując się w odwieczne tęsknoty 

Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystu
sem, Bogiem naszym.

Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszyst
kie dzieci N arodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby 
wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku.

Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonam i ziemi i owocami 
pracy, aby pod wspólnym dachem Domostwa naszego nie było głodnych, 
bezdomnych i płaczących”.

6° Walka z wadam i narodowymi:
„Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztanda

rem  najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadam i narodowymi.
Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, m arno

trawstwu, pijaństwu i rozwiązłości.
Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości 

i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości 
i sprawiedliwości społecznej”.

-  Czy do tych słów można coś dodać? Czy tylko trzeba się uderzyć w piersi?

7° Szerzenie czci i miłości do M atki Najświętszej:
Śluby oddawały także cześć i miłość M atce Najświętszej. Bez zawierze

nia wszystkiego M atce wszystko staje się bowiem jakby niemożliwe do zre
alizowania.



„Królowo Polski! Ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że 
z wszelką usilnością um acniać i szerzyć będziemy w sercach naszych 
i w polskiej Z iem i cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogurodzico 
Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Ja 
snogórskiej Stolicy.

Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde 
polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każde
go, a zwłaszcza w dni Twoich świąt.

Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, M atko Dziewico i Panno W ierna, 
i z Twoją pom ocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia”.

W „Ateneum  Kapłańskim” Ks. Prof. K. M ajdański pisał wyraźnie: Czcić 
M atkę Najświętszą -  to  znaczy Ją naśladować.

4. Ukierunkowanie programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce

Śluby były pomyślane jako m oralne przygotowanie N arodu do obcho
dów Tysiąclecia Chrztu Polski, który jest znakiem naszej wiary i naszej toż
samości. Każdy rok Wielkiej Nowenny przed obchodami milenijnymi był 
potężnym aktem zawierzenia i autentycznej walki z przewagą komunistycz
nego działania. Każdemu zgromadzeniu wiernych, a liczyły one czasem set
ki tysięcy, przeciwstawiano obok, na większym placu, organizowane m ani
festacje komunistyczne. „Pan G om ułka” wraz z towarzyszami wygłaszali na 
nich swoje głośne i groźne przemówienia do „świata pracy” i młodzieży 
oraz dzieci przymusowo gromadzonych z okolicznych szkół. Bicie kościel
nych dzwonów, bywało, że głuszono salwami armatnim.

Śluby wyznaczały kierunek program u duszpasterskiego Kościoła w Pol
sce -  przygotowanie N arodu do Millennium:

„W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe Wotum Narodu, milsze 
Ci od granitów i brązów. Niech nas zobowiązują do godnego przygotowa
nia serc naszych na Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.

W przededniu Tysiąclecia Chrztu N arodu naszego chcemy pam iętać
0 tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom  hymn wyzwolenia z niewoli
1 grzechu; że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących i oka
załaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa, Boga naszego.

Chcemy pam iętać o tym, że Ty jesteś M atką naszej Drogi, Prawdy i Ży
cia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Syna 
Twojego, ku którem u nas wiedziesz niezawodną dłonią.

Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je  w sercach naszych i złóż przed 
Oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą 
przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Sy
na Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.



Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do Bram Ojczyzny N ie
bieskiej. A  na progu nowego życia sama okaż nam  Jezusa, błogosławiony 
Owoc żywota Twojego. A m en”.

Ks. Prymas zabiegał o to, by Śluby nie pozostały tylko dokum entem  ar
chiwalnym, ale dzięki wytrwałej pracy duszpasterskiej stały się treścią co
dziennego życia, życia zgodnego z wyznawaną wiarą. Tak o tym pisał w Ko
mańczy, 13 września 1956 roku: „Naród polski składał już wiele razy swoje 
Ślubowania: chociaż dochował wiary Kościołowi, to jednak nie wyzbył się 
wielu nałogów i wad narodowych, które nie dadzą się pogodzić z postawą 
N arodu wierzącego. Tak często jesteśmy przedm iotem  zgorszenia, gdy lu
dzie niewierzący patrzą na życie wierzących.

Nasza m oralna słabość i chwiejność, pom im o silnej wiary, nasz relaty
wizm moralny, skłonny do ulegania złym przykładom i prądom , posłuch 
najrozmaitszym błędom , nieraz wprost absurdalnym, upadek moralności 
małżeńskiej, niewierność, rozwiązłość, nietrzeźwość, to wszystko sprawia, 
że pion moralno-społeczny N arodu jest chwiejny. Umiemy trwać godzina
mi w świątyniach, stać na Placu Jasnogórskim jak  stara dąbrowa, ale u le
gamy łatwo najsłabszym nawet podnietom  do wszystkich grzechów i wy
stępków. Jesteśmy duchowo rozdwojeni, rozbici psychicznie, a stąd pozba
wieni stylu życia i charakteru narodowego. To wszystko umiemy dziwnie 
łączyć z naszym przywiązaniem do Kościoła, którego nie słuchamy w co
dziennym życiu; z naszą gorącą modlitwą, z której nie zbieramy należytych 
owoców, z naszą czcią do M atki Najczystszej, której tak  przeciwne jest na
sze życie codzienne.

Zwalczać to rozdwojenie, zdobyć pion moralny, nauczyć się zwyciężać sie
bie, zdobyć męstwo wiary i życia chrześcijańskiego -  oto błogosławione dąże
nie niemal zachowawczego instynktu narodowego i zmysłu katolickiego.

Praca nad wprow adzeniem  w życie Ślubów Jasnogórskich m usi tego 
dzieła dokonać. By tak  się stało, musimy wszyscy wniknąć głęboko 
w treść Ślubowań Jasnogórskich i dobrze je  przetraw ić, przemyśleć 
i przyswoić sobie”10.

Pierwszym etapem  tej pracy stała się W ielka Nowenna. M iała być pom o
cą w realizacji Ślubów N arodu i właściwym przeżyciu Jubileuszu Tysiąclecia 
Chrztu Polski. Ks. Prymas wiedział, że choć potrzebny jest ogromny wysiłek 
duszpasterski, to samą pracą się tego nie dokona, że trzeba upraszać pom o
cy z Nieba. Pomoc przyszła przez Peregrynację Jasnogórskiego Obrazu.

Kopię, k tóra  m iała pielgrzymować, nam alował słynny kopista, p ro fe 
sor Torwirt, który przez wiele lat prowadził konserwację Cudownego

10 Kard. S. Wyszyński, Z referatu dla duchowieństwa: Każdy kapłan pracuje nad wprowa
dzeniem w życie Ślubów Jasnogórskich, w: Królowo Polski przyrzekamy, dz. cyt., s. 35-36.



O brazu Jasnogórskiego. To m alow anie było w spierane bezustanną m o
dlitwą i postem .

14 maja 1957 roku przywieziono kopię O brazu Jasnogórskiego, do rezy
dencji Ks. Prymasa, który po raz pierwszy po uwolnieniu z więzienia wyje
chać miał do Watykanu. Zam ierzał zawieźć tam  kopię Jasnogórskiego Wi
zerunku i prosić Papieża Piusa X II o błogosławieństwo na wędrowanie Ko
pii Jasnogórskiego O brazu po Polsce, by M atka Boża um acniała Polaków 
i wypraszała dla nich moc wypełnienia Ślubów.

Pobłogosławiony Obraz powrócił z Rzymu i po odnowieniu Ślubów na 
Jasnej G órze i w całej Polsce w dniu 26 sierpnia uroczyście wyruszył na Pe
regrynację, by dotrzeć do każdej parafii w każdej diecezji w kraju. Owoc
ność tej Peregrynacji przeszła wszelkie oczekiwanie i zamierzenia. D oko
nywało się wiele nawróceń, próśb o Sakramenty Święte. Przyszło przez M a
ryję wielkie umocnienie ducha w ludziach.

W ielka N owenna to  ogromny, zaplanowany na lata 1957-1966, p ro 
gram duszpasterski, przygotowujący Polaków do Jubileuszu Tysiąclecia 
Chrztu Polski. Dziewięć lat modlitwy i pracy nad wypełnieniem program u 
Ślubów Jasnogórskich11. Rozpoczęta została przez Księdza Prymasa 
3 m aja 1957 roku na Jasnej Górze. Każdy kolejny rok  rozpoczynał się 
w pierwszą niedzielę po 3 m aja ponowieniem  Jasnogórskich Ślubów we 
wszystkich parafiach w Polsce. W każdą rocznicę złożenia Ślubów -  
26 sierpnia, były one bardzo uroczyście ponaw iane na Jasnej G órze przez 
Księdza Prymasa z całym Episkopatem .

* * *

Praca związana z Millenium i Ślubami N arodu była bacznie obserwowa
na przez władze.

Rozpoczęty w 1957 roku I rok Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem 
Chrztu Polski, poświęcony był wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Ko

11 Rok I. 1957/58: mial jako temat obronę wiary pod hasłem „Wierność Bogu, Krzyżowi, 
Ewangelii, Kościołowi ijego Pasterzom”

Rok II. 1958/59: poświęcony życiu w łasce uświęcającej, otrzymał hasło: „Naród wierny łasce” 
Rok III. 1959/60: rok obrony życia, zwłaszcza dzieci nienarodzonych, przebiegał pod ha

słem: „Zycie jest światłością ludzi”
Rok IV 1960/61: rok wierności małżeńskiej: „Małżeństwo -  sakrament wielki w Kościele” 
Rok V. 1961/62: rok rodziny katolickiej: „Rodzina Bogiem silna”
Rok VI. 1962/63: rok młodzieży: „Młodzież wierna Chrystusowi”
Rok VII. 1963/64: rok miłości i sprawiedliwości społecznej: „Abyście się społecznie miłowali” 
Rok VIII. 1964/65: poświęcony walce zwadami narodowymi: „Nowy człowiek wChrystusie” 
Rok IX, ostatni rok Wielkiej Nowenny, zakończony 31.12.1965 był poświęcony czci Matki 

Najświętszej i przebiegał pod hasłem: „Weź w opiekę Naród cały”.



ściołowi i jego pasterzom. W łaśnie wtedy zaczynała się peregrynacja Kopii 
Cudownego O brazu Jasnogórskiego.

W 1958 roku nastąpiła inauguracja II roku Wielkiej Nowenny, poświę
conego pokucie i życiu w łasce uświęcającej.

Wówczas już zareagowało Biuro Polityczne KC i wydało obszerny list, 
tw ierdząc w nim, że Episkopat Polski robi z obchodów jakąś mobilizację 
antypaństwową, której trzeba gwałtownie przeciwdziałać. 4 lipca pow oła
no przy KC komisję ds. kleru. D o terenowych władz partyjnych zostały ro 
zesłane instrukcje o tworzeniu „polityki wyznaniowej”, co oznaczało śle
dzenie wszystkich, którzy pracowali nad realizacją Ślubów, nawet i tych, 
którzy po prostu  chodzili do kościoła. R ada Państwa, dla „zrównoważe
n ia” obchodów Tysiąclecia C hrztu Polski, powołała K om itet Obchodów 
Rocznicy Tysiąclecia Państwa Polskiego, pow ołano też kom itet budowy 
„Tysiąca szkół na Tysiąclecie”, k tóre to  szkoły budow ano z przyczyn ide
ologicznych i w dużym pośpiechu, tak  że często nie odpowiadały podsta
wowym standardom .

W 1959 roku rozpoczął się III rok Wielkiej Nowenny, który był poświę
cony życiu i sakramentowi eucharystii.

I sekretarz partii, Władysław G om ułka, wysłał do Biskupów list, w któ 
rym zarzucał im upolitycznienie program u kościelnych obchodów m ile
nijnych. D okonano wówczas też rewizji w Instytucie Prymasowskim, pod 
czas której po niesłychanym zniszczeniu sprzętu nastąpiły aresztowania. 
D okonano ogrom nej obławy na Jasnej Górze, jakby pracowały tam  rze
sze ludzi będących zagrożeniem  dla państwa. A  była to  przecież garstka, 
ale takich ludzi, którzy nie liczyli ani dni, ani godzin, ani snu. Kochaliśmy 
Kościół i Polskę.

8 maja 1960 roku -  inauguracja IV  roku Wielkiej Nowenny, poświęcone
go katolickiemu małżeństwu. Kościół w Polsce usilnie pracował nad ra to 
waniem małżeństwa, które ma tworzyć rodzinę, która stała się tem atem  na
stępnego roku.

W tym czasie znów nasiliły się „prace” W ładz państwowych: Rada Pań
stwa zatwierdziła obchody Tysiąclecia, postanawiając uczcić hucznie rocz
nicę bitwy pod Grunwaldem. W Warszawie zaś zarządzono sadzenie drzew 
i krzewów na rocznicę Tysiąclecia powstania Państwa Polskiego.

Księża Biskupi upatrując ratunku w M atce Maryi oddali się Jej w niewo
lę 15 m arca 1961 roku, a w kwietniu Ks. Prymas oddał Królowej Polski 
w opiekę wszystkich duchownych polskich.

7 m aja 1961 roku rozpoczął się V rok Wielkiej Nowenny, poświęcony ro 
dzinie chrześcijańskiej.

Na uchodźctwie Ks. Biskup Gawlina utworzył Centralny Kom itet O b
chodów Tysiąclecia Chrztu Polski w Rzymie i stanął na jego czele. Polska



emigracja m iała możliwość również obchodzić rocznicę Chrztu Polski. D o
chodziły głosy o ogromnym przeżywaniu przez emigrację Ślubów Narodu 
i rocznicy Chrztu. Na polonijne obchody nie wypuszczono jednak z Polski 
Prymasa Tysiąclecia.

1962 rok rozpoczął VI rok Wielkiej Nowenny, poświęcony wychowaniu 
chrześcijańskiemu.

Wtedy to, 15 czerwca, utworzono D epartam ent IV  w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych do rozpracowywania Kościoła katolickiego -  bisku
pów, księży, zakonników i świeckich, którzy byli zaangażowani w działal
ność Kościoła.

Na Jasnej G órze rozpoczęły się czuwania soborowe towarzyszące rozpo
czętym się w Rzymie obradom  II Soboru Watykańskiego.

Nie wszyscy polscy Ojcowie Soborowi mogli wyjechać z Polski. Władze 
państwowe nie wydawały paszportów. Takim „wrogiem Polski ludowej” był 
na przykład Ks. Bp Kazimierz M ajdański, ponieważ powrócił do Polski po 
obozie koncentracyjnym i studiach zza granicy, więc uznano, że na pewno 
jest szpiegiem i działa przeciw „władzy ludowej”. Wówczas każdy wracają
cy zza granicy po trudach wojny był osadzany w więzieniu albo przynaj
mniej intensywnie inwigilowany: Ks. Bp M ajdański dostał wizę dopiero na 
ostatnie dwie sesje II Soboru Watykańskiego, w których brał czynny udział.

Na Jasnej Górze podczas całego Soboru trwały nocne „czuwania sobo
rowe”, przyjeżdżali delegaci z parafii ze wszystkich diecezji na bezustanną 
modlitwę za Sobór, za Polskę i o wykonanie Ślubów Jasnogórskich. Z orga
nizowanie takich czuwań wymagało ogromnej pracy, tak  by rzeczywiście 
modlitwa stale trwała. Cała Polska w swych przedstawicielach modliła się 
o zwycięstwo Kościoła i wiary w Polsce i w świecie.

5 m aja 1963 roku rozpoczął się V II rok Wielkiej Nowenny. Był to rok po
święcony miłości i sprawiedliwości. Czuwanie soborowe trwało pod ha
słem: „soborowego czynu dobroci”. Każdy, kto się poczuwał do wiary kato
lickiej, był „wezwany” do czynu dobroci dla bliźniego. Wzruszające świa
dectwa „czynów dobroci” przywozili delegaci na Jasną Górę. Powstało 
wielkie archiwum tych czynów dobroci.

Równolegle, 12 sierpnia Krajowa R ada Naczelników Wydziałów Woje
wódzkich MSW postanowiła utworzyć ekipy do neutralizacji obchodów 
M illennium -  Tysiąclecia Chrztu Polski. Akcja została zorganizowana z du
żym rozmachem. Między innymi kazano skonfiskować książki Ks. Prymasa 
Wyszyńskiego o Wielkiej Nowennie i o przygotowaniu do Millennium 
(„Gody w Kanie”, „Uświęcenie pracy zawodowej”, „Wielka Nowenna Ty
siąclecia”). Wszystkie egzemplarze miały iść na przemiał. Na szczęście nie 
zdołano wszystkich zniszczyć, gdyż ludzie po kryjomu wynosili z bibliotek, 
ze szkół i z miejsc publicznych i chowali u  siebie w dom ach albo przynosili



do parafii. Inaugurowano również obchody stulecia Powstania Styczniowe
go, a następnie jubileusz dwudziestolecia Wojska Polskiego. Uroczystości 
konkurencyjne miały odbywać się tam, gdzie odbywały się obchody M ile
nium Chrztu Polski, a uczniowie i urzędnicy z zakładów pracy byli przymu
sowo oddelegowywani na państwowe rocznice.

Czasem przybierało to groźny obrót, na przykład w Poznaniu toczyła się 
„bitwa” -  nie tylko na słowa. Na którymś z placów przemawiał „pan G o
m ułka”, grożąc, że Kościół katolicki jest do zmiażdżenia, a po drugiej stro
nie miasta gromadziły się tłumy ludzi na obchodach kościelnych.

Rok 1964 rozpoczynał V III rok Wielkiej Nowenny, poświęcony walce 
z wadami narodowymi, a trzecie czuwanie soborowe odbywało się pod ha
słem: „Zwyciężam siebie -  za zwycięstwo Kościoła”. Trudne wezwanie, 
a delegaci przynosili ze sobą na Jasną G órę krzyże jako wyraz swojej czyn
nej wiary. W przedsionku Kaplicy Cudownego O brazu wiszą niektóre so
borowe krzyże.

Wówczas rząd zlecił obchody 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie i obchody 20-lecia Polski Ludowej. Znów paralelna uroczy
stość, znów uczniowie ze szkół byli wyprowadzani na te  uroczystości. Po
dobno dzieci prześcigały się w pomysłach ucieczek i zdarzało się, że na ob
chodach zostawał sam nauczyciel.

Rok 1965 rozpoczął IX  rok Wielkiej Nowenny, poświęcony wierności 
Maryi. Czwarte czuwanie soborowe towarzyszyło zakończeniu Soboru. 
Odbyła się też wielka pielgrzymka kobiet na Jasną Górę. I intensywne dzia
łania Polski, żeby Maryja została ogłoszona przez Sobór M atką Kościoła. 
Kom entarz do m em oriału Biskupów Polskich opracował Kardynał Karol 
Wojtyła. Było to  zadanie trudne, ale i uwieńczone chwałą M atki Kościoła.

W dziewiątym roku Wielkiej Nowenny władzom państwowym udało się 
skłócić społeczeństwo, nazywając haniebnym „list Biskupów polskich do 
Biskupów niemieckich”. D o każdego domu, do każdego mieszkania trafia
ły pisma o tym, jaką krzywdę Biskupi polscy wyrządzają Polsce. „Rozlana” 
zła akcja, która trwała długo.

Rok Milenijny rozpoczął się 1 stycznia 1966 roku uroczystym biciem 
dzwonów we wszystkich kościołach w Polsce. Było to wielkie Te D eum  N a
rodu polskiego. Był to też ogromny zryw Narodu.

Dla rządzących -  wielka porażka. Ogromny zryw N arodu um acniała Pe
regrynacja O brazu M atki Bożej Częstochowskiej. Działy się wielkie cuda 
i łaski. Ludzie chodzili dziesiątki kilometrów pieszo, gdyż komunikacja by
ła utrudniona. Konfesjonały były oblężone.

To wszystko sprawiło, że 2 września 1966 roku wędrujący Jasnogórski 
Obraz został aresztowany przez milicję i zawieziony na Jasną G órę z zaka
zem pow rotu na trasę nawiedzenia. Uczyniono to przed obchodami m ile



nijnymi w Warszawie. O d tego czasu po polskich parafiach pielgrzymowały 
puste ramy, Ewangeliarz, lilia i świeca, trwało to do 18 czerwca 1972 roku 
i nie umniejszyło zaangażowania wiernych mimo ogromnego wysiłku apa
ratu  państwowego i partyjnego, żeby wyrwać wiarę z serc ludzkich. Polacy 
w trudnych okolicznościach się mobilizują i zwyciężają.

W okresie Wielkiej Nowenny Episkopat rozpoczął tworzenie duszpa
sterstwa stanowego, co ożywiło świeckich katolików. Po wprowadzeniu 
w 1956 roku ustawy o dopuszczalności przerywania ciąży Episkopat Polski 
powołał Duszpasterstwo Pracowników Lecznictwa, którego zorganizowa
nie powierzył Ks. Kazimierzowi M ajdańskiemu, wówczas profesorowi 
Wyższego Seminarium Duchownego we W łocławku i redaktorowi naczel
nem u „Ateneum  Kapłańskiego”. Z  duszpasterstwa lecznictwa wyodrębni
ło się duszpasterstwo rodzin, wraz z siecią poradnictwa rodzinnego w całej 
Polsce. Wielka gorliwość Organizatora i rozmach działań angażowały wie
lu ludzi. Trzeba wymienić chociaż niektórych -  i tak  współpracownikiem 
była śp. Teresa Strzembosz i pierwszy duszpasterz krajowy, ojciec Leon 
M ońko, jezuita, biolog. Razem przemierzali Polskę, by w parafiach zakła
dać poradnictwo rodzinne. Ta praca dała duże rezultaty.

5. Owoce Ślubów Jasnogórskich

Czy da się zmierzyć owoce Jasnogórskich Ślubów? Jak ogarnąć Śluby 
Narodu, Wielką Nowennę i Millennium Chrztu Polski? Były i są nadal 
przede wszystkim Bożym misterium dokonującym się w ludzkich sercach. 
Niewątpliwie ta ogrom na praca duszpasterska uratowała nasz N aród przed 
u tratą  wiary. Uważa się nawet, tak też mówił Jan Paweł II, że to On wyrósł 
z tego pokolenia i z tej ogromnej pracy. A  był przecież wielkim darem  dla 
całego Kościoła i świata.

Do szczególnych znaków owocowania Ślubów należałoby pewnie zali
czyć przyznanie przez Papieża Pawła VI na prośbę Biskupów polskich M at
ce Najświętszej tytułu „M atki Kościoła” . Był to owoc pracy polskiej delega
cji podczas II Soboru Watykańskiego. Wielka praca nie tylko nielicznej gru
py ludzi zaangażowanych, którzy dzień i noc nie opuszczali Jasnogórskiej 
Kaplicy, ale także i całego Narodu. A  w Narodzie niewątpliwym owocem 
był wzrost miłości do Kościoła.

O ddanie Polski M atce Najświętszej w niewolę miłości za wolność Ko
ścioła w Polsce i w świecie dokonało się 3 m aja 1966 roku. Chciał bardzo 
dokonać tego aktu na Jasnej G órze Papież Paweł VI. Stolica Apostolska 
i Episkopat Polski podejmowali usilne działania, żeby władze komunistycz
ne zgodziły się na przyjazd Papieża do Polski. Nie ustąpiono!



A  przecież przybył Papież, Polak, Jan Paweł II -  niezwykły Niewolnik 
Maryi, który w 1966 r. pisał kom entarz do tego aktu oddania. To ONA p o 
przez Niego dokonała upadku komunizmu i ożywienia wiary w Narodzie.

6. Znaczenie Jasnogórskich Ślubów Narodu dziś

Mówił Kardynał Karol Wojtyła: „Te ślubowania zobowiązują nas nie tyl
ko jako zabytek przeszłości, jako dokum ent i akt. Zobowiązują jako w aru
nek przyszłości. To jest program  życia Narodu! To jest program  podstawo
wy życia Narodu! [...]

Naród sam musi brać w ręce odpowiedzialność za swoje dzieje, za swój 
byt, za fundam enty tego bytu, za swoją moralność, za swoje wady i cnoty na
rodowe, społeczne, za swoją kulturę, za każdego człowieka, który się poczy
na w łonie matki.

[...] Nie dajmy sobie wydrzeć tej prawdy, że nasz polski Naród, który ma 
Bogarodzicę jako Królowę -  żyje! I żyje dla chwały żywego Boga”12.

-  Tak mówił Karol Wojtyła wtedy, kiedy jeszcze był w Krakowie.
A  jako Papież Jan Paweł II dodawał:
„Trzeba nam stale wracać do tego Ślubowania, tak  jak  dawniejsze poko

lenia wracały do Ślubów Jana Kazimierza. Trzeba nam stale na nowo pona
wiać rachunek sumienia z tych wszystkich zobowiązań, które w nich się za- 
wierają”13.

Dziś Śluby N arodu wyznaczają nam wielkie pole zmagań o cywilizację 
życia. Czujemy wszyscy, jak  podstawowa i trudna to bitwa. I niech by to nie 
był nasz bój ostatni, żebyśmy byli na tyle żywym N arodem , by ocalić nasz 
Naród i pom óc tym, którym także cywilizacja śmierci zagląda w oczy.

„Słuchać Boga, aby żyć” -  to przesłanie podstawowe!14
Dziś Śluby N arodu wzywają nas zwłaszcza do zmagania o cywilizację ży

cia. To wołanie stale było na ustach, w sercu i w pracy Założyciela Instytutu 
Studiów nad Rodziną, Ks. Arcybiskupa Majdańskiego.

Instytut w Łomiankach wyrasta z męczeństwa polskich duchownych pod
czas II wojny światowej; wyrasta z wielkiej pracy Kościoła w Polsce i w tę p ra
cę się wpisuje. Służy wypełnieniu Ślubów Jasnogórskich i tych zobowiązań, 
które dotyczą rodziny i obrony ludzkiego życia -  to są jego fundamenty!

12 Kard. K. Wojtyła, Śluby Jasnogórskie programem istotnych wartości w życiu Narodu (Ja
sna Góra, 3.05.1977), w: Królowo Polski przyrzekamy, dz. cyt., s. 157-158.

13 Jan Pawel II, Jasnogórskie Śluby warunkiem dojrzałości społecznej i naszego miejsca 
w Europie (Castel Gandolfo, 26.08.1990), w: Królowo Polski przyrzekamy, dz. cyt., s. 12.

14 K. Majdański, Słuchać Boga, aby żyć, Łomianki 2007.
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Monika Wójcik: The religious renewal of the nation in the Jasna Góra Vows 
of Primate Cardinal Stefan Wyszyński

Our Lady the Mother of God brought deliverance in the moments of imminent 
danger. After World War II a new threat materialized in the form of the atheistic 
propaganda which intended to deprive Poland of her faith in God. It additionally 
brought intensified attacks at the Church. The primate of Poland Cardinal Stefan 
Wyszyński in Her name and with Her assistance bravely defended the nation and 
the Church. On his imprisonment on 8 December 1953 the Primate made the act of 
personal surrender onto the bondage of Our Lady. It was there that the idea of re
newing the Kazimierz Vows on their 300th anniversary began to grow. They were 
vows of the whole nation. The Vows contained an entire programme of the religio
us and moral renewal of the Nation. Their programme is: the loyalty to God and 
Homeland; living in the state of sanctifying grace -  as the basic for the revival; the 
protection of the gift of life; the concern about the family and inviolability of mar
riage; charity and social justice; fight against national vices; propagation of the wor
ship and love of the Blessed Virgin. The vows were central to the celebration of the 
Millennium of the Baptism of Poland. The great Novenna, a pastoral project plan
ned for the years 1957-1966, preparing for the Jubilee of the Millennium of the 
Baptism of Poland, served this particular purpose. the novenna consisted in 9-year 
period of prayers and work at the fulfillment of the Jasna Góra Vows. The novenna 
was accompanied by the peregrination of a copy of the miraculous painting of Our 
Lady of Częstochowa round Polish parishes.


