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„Promieniem przesuwającym się przez polską ziemię jest Obraz Jasnogórski 
wędrujący ze świątyni do świątyni. Ale za nim musi się przesunąć ciężka polska 
dola, ten ciężki polski trud i znój, ta cała męka narodowa, która niekiedy spra-
wia, że mdlejemy, opuszczając w zwątpieniu dłonie. Jeśli Ona zwyciężyła głowę 
węża, to niewątpliwie przy Jej pomocy, przez łaski z Nią zdobyte, zdołamy od-
nowić nasze dusze i oblicze polskiej ziemi”1.

Kościół w Polsce od zarania wieków doświadcza błogosławionej obecności 
Maryi. W sposób szczególny doświadczaliśmy Jej pomocy w czasach komuni-
zmu. Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński zawierzył Maryi i wszystko na Nią 
postawił w trosce o uratowanie wiary Narodu. Przebywając w więzieniu przygo-
tował program odnowy religijno-moralnej, program odrodzenia duchowego Po-
laków. Również w więzieniu zrodziła się idea Nawiedzenia Ojczyzny przez Ma-
ryję w kopii Jej Cudownego Obrazu. W Komańczy Ojciec powiedział mi 
o swoich zamiarach. Byłam zachwycona tym projektem. „W okresie Wielkiej 
Nowenny cały Naród powinien nawiedzić swoją Królową na Jasnej Górze – mó-
wił Ksiądz Prymas – ale to jest niewykonalne w stu procentach. Zawsze ktoś nie 
będzie mógł pojechać do Częstochowy. Dlatego poprosimy Matkę Bożą, aby 
niejako zeszła ze swego Jasnogórskiego Tronu i odwiedziła wszystkie swoje 
dzieci, tam gdzie żyją w ich parafiach. Królowa powędruje do swojego ludu 
i będzie w pośrodku niego w poszczególnych diecezjach i parafiach”2.

Nawiedzenie miało się rozpocząć razem z Wielką Nowenną, więc zaczęto 
myśleć o wiernej kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Po naradzie z ojcami 
paulinami zdecydowano, że Obraz musi być namalowany, gdyż na Jasnej Górze 
nie ma odpowiedniego wizerunku. Zwrócono się do Leonarda Torwirta, konser-
watora i artysty malarza, profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu. Pan profesor był kiedyś na Jasnej Górze i powiedział: Jestem z pochodzenia 
Szwedem, to znaczy moje nazwisko jest szwedzkie. Tak myślę, że kiedyś będę 
musiał jakoś Matce Bożej na Jasnej Górze wynagrodzić za napaść Szwedów 

1 S. Wyszyński, Wszystko postawiłem na Maryję, Warszawa 1998, s. 160-161.
2 M. Okońska, Wszystko postawił na Maryję, Warszawa 2007, s. 28.
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w 1655 roku. Ojciec Teofil Krauze, który wtedy był kustoszem Bazyliki Jasno-
górskiej, słyszał te słowa. Uważał więc, że teraz nadszedł czas, aby je przypo-
mnieć profesorowi i poprosić o namalowanie kopii Cudownego Obrazu. Tak się 
też stało. Pojechaliśmy do Torunia. Profesor Torwirt wysłuchał w skupieniu i ze 
wzruszeniem naszej prośby i zgodził się na tę propozycję. Miał tylko jedno za-
strzeżenie – krótki czas! Ojciec Teofil jako kustosz przyrzekł, że paulini udostęp-
nią profesorowi Cudowny Obraz ile razy będzie mu to potrzebne; że nocami 
będzie mógł przy nim pracować. Ja z kolei zapewniłam, że Instytut będzie się 
modlił dzień i noc przez cały czas o to, aby Obraz był jak najwierniejszą kopią 
Cudownego Obrazu, aby był niejako napełniony jego mocą, aby stał się „cudow-
ny” i zasłynął łaskami na drogach swej wędrówki. Wywiązaliśmy się wszyscy 
z naszych obietnic. Ojcowie paulini odprawiali Msze święte przez cały czas ma-
lowania Obrazu. My zmobilizowałyśmy cały Instytut, aby co dzień ktoś przyjeż-
dżał na czuwanie nocne na Jasnej Górze. Obsadziłyśmy też wszystkie godziny 
w ciągu dnia tak, że nie wolno było wyjść z Kaplicy Matki Bożej, póki nie przy-
szła „zmienniczka”.

3 maja 1957 roku Obraz został przedstawiony Księdzu Prymasowi, paulinom 
i nam. Był piękny. Myślałam, że za jego pośrednictwem cała Polska stanie się 
niejako Jasną Górą.

5 maja 1957 roku prymas Wyszyński wyjechał do Rzymu z Obrazem Nawie-
dzenia, aby prosić papieża Piusa XII o błogosławieństwo na jego wędrówkę po 
Polsce. 14 maja podczas audiencji w Watykanie Ojciec Święty poświęcił 
Obraz.

18 czerwca 1957 roku, po powrocie Księdza Prymasa z Rzymu Obraz Nawie-
dzenia został uroczyście wniesiony do katedry Warszawskiej i przekazany ludo-
wi Bożemu w Polsce jako dar wędrującej Matki Bożej. Obraz był znakiem obec-
ności Maryi – Tej, która ma swoje miejsce i zadania w tajemnicy Kościoła.

26 sierpnia 1957 roku na Jasnej Górze uroczyście rozpoczęto Nawiedzenie. 
Odbyło się to bardzo rzewnie i uroczyście. Przed sumą ojcowie paulini wyjęli 
z ołtarza Cudowny Obraz i razem z biskupami przenieśli go do Bazyliki Jasno-
górskiej. Tam czekał Obraz Nawiedzenia.

Oba Obrazy zostały przybliżone do siebie. Był to jakby święty „pocałunek” 
– na drogę, aby kopia zaczerpnęła mocy z Cudownego Obrazu. Potem Matka 
Boża w swoim Cudownym Obrazie powróciła do kaplicy, a Obraz Nawiedzenia 
procesjonalnie został przeniesiony po wałach Jasnej Góry na szczyt. Stąd rozpo-
częła się święta „rewizyta”. Maryja Królowa Polski sama wyszła na spotkanie 
swojego ludu, aby go nawiedzić, pocieszać, rozdawać łaski. Bez królewskich 
koron i szat, ale w prostej matczynej sukni wyruszyła w pielgrzymkę po wszyst-
kich parafiach polskich.
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29 sierpnia 1957 roku Obraz Nawiedzenia rozpoczął swoją wędrówkę od 
archikatedry warszawskiej, od diecezji księdza prymasa kard. Stefana Wyszyń-
skiego. Potem Matka Boża Nawiedzająca powędrowała na Podlasie, Mazowsze, 
Śląsk i przez Ziemie Zachodnie i Północne ogarnęła całą Polskę. Oczywiście nie 
odbyło się bez sytuacji trudnych, ale wiara, że to Matka Boża we własnej osobie 
staje w parafiach, przezwyciężyła wszelkie niebezpieczeństwa i „niespodzianki” 
władzy państwowej. Ozdabiano kościoły, domy i długie kilometry dróg.

Owocność Nawiedzenia przeszła wszelkie oczekiwania. Dokonały się wstrzą-
sające nawrócenia. Nawiedzeniu towarzyszyła moralna przemiana ludzi, spo-
wiedzi po wielu latach, pojednanie rodzin rozbitych, porządkowanie związków 
niesakramentalnych i inne. Księża stwierdzali, że żadne misje ani rekolekcje nie 
osiągnęły tego, co sprawiało w parafiach Nawiedzenie. Ludzie mówili: Nie mogę 
stanąć przed Matką Bożą z nieładem w duszy. Muszę wszystkie sprawy uporząd-
kować, bo nie mógłbym spojrzeć Jej w oczy.

Pragnę opisać konkretny fakt, który opowiedział mi wielki przyjaciel Instytu-
tu Prymasa Wyszyńskiego i mojej rodziny, już nieżyjący ks. Zygmunt Trószyń-
ski, marianin. Opowieść jego brzmiała następująco: Byłem zaproszony – w cha-
rakterze spowiednika – do jednej z warszawskich parafii, w której miało się 
odbywać Nawiedzenie. Głośnym już było, że we wszystkich parafiach, które 
nawiedza Matka Boża, ludzie nawet daleko stojący od Kościoła, nieraz po kilku-
dziesięciu latach przystępowali do sakramentu pokuty, przyjmowali Komunię 
świętą – nawracali się. Obraz Nawiedzenia był już wniesiony do świątyni wypeł-
nionej po brzegi tłumami. Uwagę moją zwrócił mężczyzna w średnim wieku, 
elegancko ubrany, który kręcił się koło mego konfesjonału. Trwało to dobrych 
kilkanaście minut. W pewnym momencie uczynił zdecydowany zwrot i runął na 
kolana przy kratkach konfesjonału. Zaczął najpierw szlochać, a potem uspoko-
iwszy się powiedział: Proszę Księdza, kilkanaście lat nie byłem u spowiedzi. 
Straciłem zupełnie wiarę. Pracuję w Urzędzie Bezpieczeństwa. Wysłano mnie, 
abym inwigilował to Nawiedzenie, a potem wszystko z detalami opowiedział 
i opisał w UB. Przecież jestem ateistą, przyjąłem więc to polecenie bardzo chęt-
nie, tym bardziej, że postanowiłem sobie, że nie tylko opiszę, ale ośmieszę cały 
ten proceder. Po to tutaj przyszedłem. Gdy wnoszono do kościoła Obraz stałem 
w progu ściśnięty przez tłum, radując się, że będę mógł wyśmiać całą tę „kome-
dię”. Nagle Obraz zwrócił się lekko ku mnie i Matka Boża autentycznie na mnie 
spojrzała. Naprawdę spojrzała. Gdy Obraz przeniesiono na przód, czułem, a na-
wet „widziałem” Jej wzrok na sobie. Rzuciło mnie na kolana. Zacząłem szlochać 
jak małe dziecko. Wierzyłem! Uwierzyłem! Na nowo mam wiarę jak w moim 
dzieciństwie. To jest naprawdę Matka Boga. Proszę księdza, ja nie kłamię, ja nie 
przesadzam: Ona na mnie dosłownie spojrzała i długi czas nie odwracała ode 
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mnie wzroku. Wierzę, wierzę! Pragnę wyspowiadać się z całego życia i wrócić 
do Boga. Pragnę na nowo rozpocząć życie religijne. Jestem szczęśliwy! To jest 
prawdziwy cud. Nawróciła mnie Matka Boża, Ta w tym Obrazie. Mówiąc mi to 
wszystko płakał bez przerwy, po prostu szlochał. Spowiedź też była wstrząsają-
ca. To było naprawdę cudowne nawrócenie.

Na zakończenie Nawiedzenia Warszawy i całej archidiecezji warszawskiej 
Ksiądz Prymas powiedział: „Najmilsi! Był to pochód wspaniały. Nie jesteśmy 
nawet w stanie obliczyć wszystkich łask, które dotarły do dusz wiernych przez 
matczyne dłonie Najświętszej Panienki. Osobiście uważaliśmy to sobie za wiel-
kie szczęście, że właśnie od naszej archidiecezji rozpoczęła się ta święta wę-
drówka.

Z początku sami byliśmy pełni lęku, czy Nawiedzenie głęboko zapadnie 
w dusze i zrodzi łaski nadprzyrodzone? Ale z postawy duchowieństwa Stolicy 
i całego społeczeństwa od razu zrozumieliśmy, że działają tu jakieś szczególne 
łaski Boże. Ileż to razy księża dziekani po Nawiedzeniu ich dekanatu przez Pa-
nią Jasnogórską, przekazując Obraz następnemu dekanatowi, wyznawali otwar-
cie: «Nigdy nie przypuszczaliśmy, że Nawiedzenie wywoła tak ogromne poru-
szenie, że aż tak pogłębi ducha wiary i modlitwy». Możemy powiedzieć, jak 
mówiła Elżbieta w dniu nawiedzenia Maryi w Ain Karim: «Skoro zabrzmiał głos 
pozdrowienia Twego w uszach moich, poruszyło się z radością dzieciątko w ło-
nie moim» (Łk 1,44).

Prawdziwie, dziecię naszej matki, archidiecezji warszawskiej, lud Boży, po-
ruszył się z radości na głos pozdrowienia Maryi. Ile łask spłynęło do serc ludu! 
Ile było wspaniałych nawróceń ludzi tkniętych miłością, ile powrotów z dalekiej 
wędrówki po bezdrożach, poza łaską uświęcającą, po wielu wielu latach. Ilu lu-
dzi pojednało się z Bogiem i przystąpiło do sakramentów świętych!”3.

Przytoczyłam dość długi fragment wypowiedzi Księdza Prymasa dlatego, że 
te słowa jasno oceniają i przedstawiają rzeczywistość Nawiedzenia.

Jak już wyżej wspomniałam, nikt nie przewidywał wielkich przeszkód i trud-
ności na drodze Matki Bożej Nawiedzającej. Dlatego nie zdążyła być we wszyst-
kich parafiach w Polsce przez lata Wielkiej Nowenny. 20 czerwca 1966 roku 
w drodze z Fromborka do Warszawy w Liksajnach, Obraz Nawiedzenia został 
aresztowany. Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa odebrali Obraz Księdzu 
Prymasowi zachowując się przy tym brutalnie i przywieźli go do Warszawy, 
bezpośrednio do katedry, aby uniemożliwić uroczyste powitanie Obrazu Nawie-
dzenia w Nowym Dworze i w kościele Świętego Stanisława Kostki w Warsza-
wie. Ksiądz Prymas spotkał się z wiernymi i tak powiedział: „Jako biskup War-

3 Wyszyński, Wszystko postawiłem na Maryję..., s. 162-163.
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szawy, z ubolewaniem patrzyłem na to, co się działo, gdy przez trzy godziny 
byliśmy trzymani na drodze, a później w sposób niesłychanie niegodny szacun-
ku dla obywateli, eskortowani, chociaż uważaliśmy, że mamy prawo udać się 
dokąd chcemy. Jestem zdania, że tego rodzaju czyny naruszają przede wszyst-
kim nasze prawa wierzącego Narodu. Godzą one i w nasze prawa religijne, ogra-
niczając prawo do publicznej czci Matki Najświętszej. A ponieważ godzą 
w Obraz szczególnie czczony, dlatego też niewątpliwie łączy się to z jakimś 
świętokradztwem i z publiczną zniewagą”4.

Byłam obecna w Liksajnach i to, co mówił Ojciec, jest tylko jakąś cząstką 
całej akcji. Ksiądz Prymas wyjaśniał zaniepokojonym wiernym powody braku 
Obrazu Nawiedzenia w kościele Świętego Stanisława Kostki w Warszawie. In-
formując o zajściach, prosił: „Pragnąłbym, abyście tego wysłuchali z pełnym 
spokojem, wstrzymując się od wszelkich oznak zewnętrznych, jak przystało na 
dojrzały, katolicki Naród, świadomy swych praw i obowiązków, ale jednocześ-
nie rozumiejący powagę chwili, która wymaga raczej działania sercem i myślą, 
aniżeli odruchami. (...) Nie poddawajcie się niepokojowi widząc, że wasz biskup 
zachowuje pełny i całkowity spokój, przechodząc ponad trudnościami i przy-
krościami, których tyle doznaje. (...) Na to my odpowiadamy na kolanach, bo nie 
mamy zwyczajów odpowiadać inaczej. Jeżeli podnosimy ręce, to złożone na 
krzyż i skierowane ku Bogu. (...) Nie ma czego bać się ludzi wtedy, gdy się mod-
lą, gdy wierzą i miłują. Trzeba bać się ludzi wtedy, gdy przestaną już wierzyć, 
gdy przestaną się modlić i gdy już nie będą miłować”5.

Rzeczywiście Ksiądz Prymas czuł się bardzo dotknięty, zwłaszcza że takie 
incydenty się powtarzały: np. przy powrocie Obrazu Matki Bożej z Lublina do 
Częstochowy, a później przy przejeździe z Nidzicy do Olsztyna, gdzie Obraz 
skierowany został wprost do Fromborka, wbrew uzgodnionemu programowi.

Ksiądz Prymas miał możliwość czytania programu władz przeciwdziałania 
uroczystościom związanym z Nawiedzeniem. Uważał, że jest on wyrazem ma-
łoduszności i nadmiernej, niegodnej władzy lękliwości. 

Ojciec przepraszał ludzi za te wszystkie incydenty i wzywał do zachowania 
pokoju, miłości i przebaczenia. Ponieważ bolesne doświadczenia, przykrości, 
które niezasłużenie spotykały pielgrzymów, zmierzających na spotkanie z Matką 
Bożą, dotykały i samą Maryję, Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła 26 sierp-
nia 1968 roku dniem wynagrodzenia Matce Bożej za zniewagi. Wzruszające są 
słowa wypowiedziane do Maryi przez prymasa Wyszyńskiego. „Gdy wypowia-
damy Ci dzisiaj naszą wdzięczność, mimo woli serce nasze okrywa się smut-

4 Tamże, s. 171.
5 Tamże, s. 170,172,173.
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kiem i uczuciami niepokoju. Co zawiniłaś, Pani Jasnogórska? Czym przyniosłaś 
nam ujmę, a może szkodę? Nie znajdujemy na to odpowiedzi! Dlaczego uwię-
ziono Twój Obraz Nawiedzenia?!

Dlaczego odebrano Cię Prymasowi, który Cię wiózł z Fromborka do War-
szawy? Dlaczego odebrano biskupowi katowickiemu, który Cię wiózł do pra-
cowitego ludu śląskiego? Może ty, Kardynale Metropolito Krakowski, wiesz 
dlaczego nie doczekał się swej Matki – „danej ku obronie Narodu” wspaniały 
lud Podhala i królewskiej ziemi krakowskiej?! Kto na to odpowie? Nikt tego 
nie rozumie! I myślę, że nie rozumieją nawet ludzie, którzy takie zarządzenia 
wydali, bo na wszystkie większe uroczystości likwidują straże, które zazwy-
czaj tu stoją. Nazywano je popularnie w całej Polsce «szwedzkim oblęże-
niem»6”.

Przez kilkanaście tygodni Matka Boża Nawiedzająca pozostała w Warsza-
wie, ale kiedy zbliżał się termin Nawiedzenia diecezjalnego w Katowicach, 
Ksiądz Prymas uważał, że Obraz Matki Bożej powinien pójść do czekającego 
ludu. 2 września 1966 roku Obraz Nawiedzenia wyruszył z Warszawy w kierun-
ku Katowic. Między Częstochową a Katowicami milicja zatrzymała auto, wy-
rzuciła wszystkich pasażerów na szosę i znieważyła biskupa, który stanął 
w obronie Obrazu. Wizerunek Matki Bożej Nawiedzającej po raz drugi został 
aresztowany i przewieziony na Jasną Górę.

Przy bramach Jasnej Góry zjawili się funkcjonariusze MO, którzy dzień i noc 
pilnowali, kontrolując wszystkie wyjeżdżające samochody, nawet samochody 
Księdza Prymasa i biskupów. 

To uwięzienie Obrazu Nawiedzenia trwało 6 lat, ale Nawiedzenie parafii nie 
zostało przerwane. Prześladowcy Kościoła nie zdawali sobie sprawy z tego, że 
Matki Bożej nie da się aresztować, a Obraz jest jedynie znakiem Jej obecności. 
Gdy Znak został uwięziony Matka Boża nie przestała nawiedzać. Przez sześć 
lat nadal wędrowała od diecezji do diecezji, od parafii do parafii, a znakiem Jej 
obecności były puste ramy i świeca. Cuda łaski nie ustawały. Wierni przyjmo-
wali Matkę Bożą z entuzjazmem, wiarą i żarliwością. Pewnego dnia kapłan 
diecezji sandomierskiej ks. Józef Wójcik „wykradł” Obraz z Jasnej Góry – 
mimo posterunków – i przewiózł go do katedry Radomskiej na rozpoczęcie 
Nawiedzenia. 

Byłam w tym dniu na Jasnej Górze i rano dowiedziałam się, że zginął Obraz 
Nawiedzenia. Oczywiście wszyscy patrzyli na mnie i myśleli, że ja na pewno 
wiem, co się stało z Obrazem. Ja naprawdę nic nie wiedziałam. Przeżyłam 
ogromny lęk, myśląc, że to może wrogowie Kościoła mieli w tym udział. Ale po 

6 Tamże, s. 184.
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modlitwie uspokoiłam się, ufając, że Bóg jest mocniejszy od wszystkich mocy, 
i że Obraz Matki Bożej jest bezpieczny. Rzeczywiście po kilku godzinach tajem-
nica została odkryta.

Ksiądz Józef był bardzo przejęty losem Obrazu Nawiedzenia. Widział rów-
nież jak bardzo boleśnie przeżył napady na Obraz i uwięzienie go na Jasnej Gó-
rze prymas Wyszyński. Ksiądz Wójcik kilka miesięcy przed ustalonym termi-
nem Nawiedzenia w Radomiu przybył na Miodową w Warszawie do prymasa 
Wyszyńskiego, aby zwierzyć mu plan „uwolnienia” Obrazu Nawiedzenia i usły-
szeć jego opinię na ten temat. Po wyjawieniu swoich przemyśleń wobec akcji 
uwolnienia, usłyszał słowa Księdza Prymasa: Próbuj! Może się uda. Oczywiście 
nikt o tym nie wiedział. Myślę, że Matka Boża prowadziła akcję, bo i Jej mogło 
być już smutno za tymi kratami.

Nie byłam osobiście na uroczystościach peregrynacyjnych w Radomiu, ale 
z opowiadań świadków dowiedziałam się, że radość wszystkich była nie do opi-
sania. Ludzie płakali, klękali, własnym oczom nie wierzyli. Księża biskupi na 
czele z Prymasem Polski i kard. K. Wojtyłą wnieśli Obraz na swoich ramionach 
i ustawili na podium. Klękali przed nim, bardzo gorąco ze łzami w oczach mod-
lili się i ze czcią całowali. Nawet niebo wypogodziło się w Radomiu lazurem na 
Nawiedzenie Pani Jasnogórskiej, która wdzięczna za przyjęcie uśmiechała się 
z Obrazu Nawiedzenia na niebie ludzkich serc.

Pierwsze Nawiedzenie trwało 23 lata. Zakończyło się 12 października 1980 
roku. Episkopat Polski wydał list pasterski z okazji zakończenia Nawiedzenia 
Matki Bożej Jasnogórskiej. Księża biskupi podkreślili ogromne znacznie tej pe-
regrynacji. Pisali: „Obraz Nawiedzenia tak ściśle, tak wewnętrznie związany 
z Cudownym Obrazem Jasnogórskim, poprzez to wędrowanie nabrał swojej 
własnej, religijnej mocy i godności. Patrzyło na niego tyle oczu, poprzez łzy 
nadziei i radości, dotknęło go setki tysięcy rąk z uczuciem najgłębszej miłości 
i wiary – tak iż stał się istotnie wierną kopią Jasnogórskiego Obrazu, który już 
600 lat wsłuchuje się w modlitwy, westchnienia i tętno serc tych, którzy nawie-
dzają Jej częstochowskie sanktuarium”7.

Kilka dni po zakończeniu ogólnopolskiego Nawiedzenia rozpoczęła się ko-
lejna wędrówka Matki Bożej z okazji Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry. Prymas 
Wyszyński witał osobiście Matkę Bożą w Warszawie 18 października 1980 roku, 
nie przypuszczając, że za parę miesięcy Matka Boża Nawiedzająca będzie towa-
rzyszyła mu w drodze do domu Ojca. Osiem dni przez śmiercią 19-20 maja 1981 
roku nawiedziła dom umierającego Prymasa Polski. Po południu 19 maja i całą 
noc trwaliśmy na modlitwie. Księża, domownicy i przyjaciele zanosili błagania 

7 Listy Pasterskie Prymasa Polski oraz Episkopatu 1975-1981, Paryż 1988, s. 463.
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w intencji Księdza Prymasa. W ciągu następnego dnia nie ustawała modlitwa 
przed Obrazem Nawiedzenia. Coraz więcej osób gromadziło się w kaplicy: pra-
cownicy Sekretariatu Prymasa Polski i Kurii Metropolitarnej Warszawskiej; 
członkinie Instytutu oraz grono przyjaciół. 

Gdy wspominam te dni, te chwile, uświadamiam sobie jak Matka Boża była 
wierna swemu słudze i niewolnikowi – Prymasowi Polski kardynałowi Stefano-
wi Wyszyńskiemu. O godzinie 10.30 Obraz został przeniesiony do pokoju Ojca. 
Po krótkiej, cichej modlitwie, spojrzeniu pełnym miłości Ksiądz Prymas zwrócił 
się do swojej Matki słowami: „Dziękuję Ci Matko, że jeszcze raz przyszłaś do 
mnie. Tyle razy przychodziłaś do mnie, zwłaszcza na Jasnej Górze. Ale i ja przy-
chodziłem do Ciebie. Dziękuję Ci, że 20 lat chodziłaś ze mną po Polsce. Byłaś 
zawsze dla mnie największą łaską, światłem, nadzieją i programem mojego ży-
cia. Wiem, że nie jestem tego godzien od samego początku, ale Ty byłaś zawsze 
zachętą, aby wszystko postawić na Ciebie. Nie umiem się w tej chwili wypowie-
dzieć i może lepiej byłoby milczeć, pragnę Ci tylko podziękować. Dlatego też za 
wszystko dziękuję.

Tota pulchra es Maria et macula originalis non ester in te. 20 lat wędrujesz 
po Polsce, po diecezjach i parafiach. Niech ta Wędrówka nadal nie ustaje, gdy 
skończy się, niech zacznie się na nowo, abyś stale krążyła po Polsce «dana ku 
obronie naszego Narodu».

Nie jestem bez winy, mam tego świadomość, ucieczko grzeszników, ale mam 
również świadomość wierności Tobie, wytrwałości, cierpliwości. Całe życie by-
łem Ci wierny. Jestem świadomy Twojego spokoju patrzenia w głęboką przy-
szłość Kościoła w Polsce.

Broń Jasnej Góry, pozwól by na Twój Jubileusz w następnym roku Naród 
oglądał Ojca Świętego w Polsce, i żeby oglądał go jak najczęściej.

Spraw aby Ojciec Święty, który zawierzył Jasnogórskiej Matce Kościoła, do-
znawał Twojej nieustannej pomocy w swoim heroicznym apostołowaniu. Broń 
go i prowadź, bo Ci bezgranicznie zawierzył.

Maryjo, opiekuj się Konferencją Episkopatu, Radą Główną, wszystkimi po-
czynaniami Konferencji i Rady Głównej. Czuwaj nad każdym biskupem, każ-
dym kapłanem, nad wszystkimi zakonami męskimi i żeńskimi, nad wszystkimi 
instytutami w Polsce (...).

Prowadź Polskę przez ziemię ojczystą do Bożego nieba, aby nikt nie zginął 
z tych, których Kościół otrzymał.

Oddaję Ci młodzież i dzieci. Prowadź ich drogą wierności Ślubom Jasnogór-
skim, wierności Bogu, Chrystusowi, Kościołowi, Ewangelii i Krzyżowi oraz 
Ojcu Świętemu.

I mnie w opiece swej miej...
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Błogosław, Maryjo, słudze Twojemu, który zawsze był Tobie wierny. 
Amen”8.

Pożegnanie z Matką Bożą było wzruszające. Księża przybliżyli Obraz do 
Chorego, który pochylił się, wyciągnął rękę i z wielką nieśmiałością dotykał 
Obrazu. Potem uczynił znak krzyża świętego. Wynosząc Obraz Nawiedzenia 
księża zatrzymali się jeszcze na chwilę w progu. Ksiądz Prymas jeszcze raz 
ogarnął wzrokiem swoją Matkę, długo patrzył na Nią i ponownie się przeżegnał. 
Miałam wrażenie, że mówi – do zobaczenia.

Maryja w Obrazie Nawiedzenia była jeszcze obecna podczas pogrzebu Księ-
dza Prymasa. Obraz umieszczono u stóp wielkiego krzyża wzniesionego na pla-
cu Piłsudskiego.

Nawiedzenie nie należy do przeszłości. Ksiądz prymas Wyszyński i Episko-
pat Polski zdecydowali, aby Maryja nadal wędrowała po naszej ziemi, aby Jej 
wędrówka nigdy nie ustała.

Maryja idzie znanymi drogami – jak mówił prymas Glemp – ale również za-
gląda do tych serc, z którymi się jeszcze nie spotkała. Będzie już zawsze krążyła 
po Polsce, niosąc promienie łaski nawrócenia i pojednania z Bogiem.

„Nawiedzenie ukazało i stale ukazuje, czym jest ta rzeczywista macierzyńska 
obecność Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Jego Kościoła. Wychodząc ze 
swego jasnogórskiego sanktuarium, ażeby nawiedzić po kolei wszystkie polskie 
parafie w poszczególnych diecezjach, Maryja okazała się nam w sposób szcze-
gólny Matką. Matka bowiem nie tylko oczekuje na swoje dzieci we własnym 
domu, ale idzie za nimi wszędzie, gdzie one zakładają swoje rodziny. Wszędzie 
tam, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie tworzą swoje rodziny, gdzie bywają przy-
kute do łoża boleści, a nawet tam, gdzie schodzą na manowce, gdzie zapominają 
o Bogu, gdzie sumienia mają obciążone grzechem”9.

Nawiedzenie trwa już 51 lat.

8 B. Piasecki, Ostatnie dni Prymasa Tysiąclecia, Rzym 1982, s. 71-72.
9 Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, Warszawa 1981, s. 100.
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