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Anna Rastawicka

W MARyi PoMoc

Umiłowani kapłani, najmilsze dzieci Boże!

Pragnę dziś otworzyć serce swoje przed wami, aby wam od-
słonić tajemnicę mocy trwania Kościoła Chrystusowego w oj-
czyźnie naszej. Pragnę wam wyznać swoją wiarę w to, że tę 
moc trwania zawdzięczamy «obecnej w misterium Chrystusa 
i Kościoła» Bogurodzicy. Pragnę was zaprosić do współdzia-
łania - w duchu tej wiary i ufności - w dziele wprowadza-
nia w życie naszych Ślubów Jasnogórskich i zobowiązań, 
płynących z Milenijnego Aktu Oddania się narodu Matce 
Chrystusowej w macierzyńską niewolę miłości za wolność 
Kościoła w świecie i w ojczyźnie naszej. Pragnę to wszystko 
uczynić z całą prostotą i przekonaniem, że będę zrozumiany.

Istotą tego Aktu jest społeczne pragnienie nasze niesienia 
pomocy Kościołowi Chrystusowemu zarówno w ojczyźnie, 
jak na całym globie ziemskim i to - przez Maryję.

Nie wystarczy być biernym członkiem Kościoła. Trzeba 
włączać się świadomie w nurt jego życia, to znaczy żyć jego 
życiem, współdziałać z nim i współpracować, stając się apo-
stołem Chrystusowej sprawy. Wymaga to również naszego 
osobistego oddania się Matce Najświętszej, aby z Nią nasza 
pomoc Kościołowi Chrystusowemu i nasze apostolstwo było 
skuteczne.

Z listu kardynała Stefana Wyszyńskiego
powołującego ruch Pomocników Matki Kościoła 

Jasna Góra, 26 sierpnia 1969 r.
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PRZEDSŁOWIE

Ostatnie lata obfitują w  liczne jubileusze i  rocznice. Wspo-
mnijmy: 1050-lecie Chrztu Polski świętowane wraz z  Ojcem 
Świętym Franciszkiem na Jasnej Górze, w ramach Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie. Kolejny rok, 2017 przyniósł rocz-
nicę 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 
Cóż dopiero powiedzieć o  bardzo szeroko rozbudowanym 
i  przeżywanym 100-leciu odzyskania niepodległości Polski. 
Pięknym symbolem związania narodu z Kościołem była – wy-
wieszona przez żołnierzy z jasnogórskiego szczytu – kilkudzie-
sięciometrowa biało-czerwona flaga.

Dlatego wdzięcznym sercem i umysłem ogarniam jubileusz 
50-lecia Ruchu Pomocników Matki Kościoła, którego inicjato-
rem był Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. Radujemy się 
dekretami Stolicy Apostolskiej, które świadczą o bliskiej już de-
cyzji Ojca świętego w sprawie Jego beatyfikacji. W tym samym 
duchu wdzięczności odbieram kolejną publikację rozważań 
W Maryi Pomoc. Program Prymasa Tysiąclecia, przygotowaną 
przez Annę Rastawicką, a  wydaną przez Jasnogórski Instytut 



Maryjny oraz Fundację „Czas to Miłość” Instytutu Prymasa 
Wyszyńskiego.

Stawiamy sobie bardzo ważne pytanie: co łączy wszystkie te 
zamyślenia inspirowane pasterską troską kardynała Stefana Wy-
szyńskiego? Odpowiedź jest jedna: misterium realnej obecności 
Maryi poprzez Obraz Jasnogórski. Jest to obecność macierzyń-
ska, ale zarazem zobowiązująca wszystkich, którzy jej doświad-
czają: „Uczyńcie wszystko, co Syn mój wam powie”. To z wiary 
Kościoła i bogactwa owoców Bożego Ducha zrodziła się i wciąż 
„woła” o realizację misja Ruchu Pomocników Matki Kościoła.

Korzystajmy z  mądrości tej spuścizny Sługi Bożego, Pry-
masa Tysiąclecia, pamiętając, że  to dziedzictwo nie może być 
zamknięte w bibliotekach czy klasztorach. Wnośmy je we wła-
sne życie, w świat kultury i codziennej pracy; w świat mediów 
i polityki, świat życia rodzinnego i społecznego. Całym sercem 
zachęcam do  lektury rozważań. Dziękuję Czcigodnej Autorce 
i Wszystkim, którzy przygotowali tekst publikacji do druku. 

Wszystkich zawierzam Maryi Królowej Polski i z serca bło-
gosławię

† Abp Wacław Depo
Metropolita Częstochowski

Przewodniczący 
Komisji Maryjnej KEP
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WPROWADZENIE



W  2019 roku przypada 50. rocznica powstania Ruchu Po-
mocników Matki Kościoła. Jego inicjatorem był Sługa Boży kar-
dynał Stefan Wyszyński w czasie niezwykle trudnym dla Polski, 
gdy Kościół był celem prześladowań komunistycznego reżimu. 
Kult Maryi jako Królowej Polski był siłą jednoczącą naród. Ale 
u  źródeł powstania Ruchu należy przede wszystkim widzieć 
wydarzenie Soboru Watykańskiego II, który wskazał na  po-
trzebę odnowy misji Kościoła przez zaangażowanie świeckich. 
Ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła stało się 
specjalnym impulsem do naśladowania Matki Chrystusa w jej 
misji pomagania Chrystusowi żyjącemu w świecie. 

Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, prowadzony duchem 
maryjnym, po złożeniu Jasnogórskich Ślubów Narodu i przygo-
towaniu Polaków przez Wielką Nowennę (1957–1966) do  ju-
bileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski oddał ojczyznę w  niewolę 
Maryi za wolność Kościoła w świecie. Uczynił to specjalnym ak-
tem wraz z Episkopatem w łączności z całym narodem żyjącym 
w kraju i poza jego granicami. Ten akt zawierzenia Matce Bożej 
domagał się odpowiedzi. Dlatego 26 sierpnia 1969 roku Ksiądz 
Prymas powołał Ruch Pomocników Matki Kościoła. W uroczy-
stość Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze ogłosił list, 
będący jednocześnie faktem inicjującym Ruch Pomocników 
Kościoła: „Pragnę dziś otworzyć serce moje przed wami, aby od-
słonić tajemnicę trwania Kościoła Chrystusowego w ojczyźnie 
naszej. Pragnę wam wyznać swoją wiarę w to, że tę moc trwania 
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zawdzięczamy obecnej w misterium Chrystusa i Kościoła Bogu-
rodzicy. Pragnę was zaprosić do współdziałania…”

W  naszej ojczyźnie dostrzegamy obecność Matki Kościoła; 
szczególnie Królowa Polski dana jest „jako pomoc ku obronie 
narodu naszego [...] pomoc przedziwna i nieustanna”, rzeczy-
wista i  prawdziwa dla każdego Polaka. Tam, gdzie zagubiony 
człowiek oczekuje pomocy, gdzie wydaje się wszystko stracone 
– jest Pomoc i Ratunek – Maryja; doświadczamy tej pomocy. 
Ale Prymas Tysiąclecia nauczał, że Maryja „staje się symbolem, 
znakiem, drogowskazem dla wszystkich pokoleń, jak mamy po-
magać. Jesteśmy po to, aby pomagać. Pomagać z Nią i przez Nią 
Kościołowi świętemu. Pomagać, za  Jej przykładem, każdemu 
człowiekowi, dostrzegać każdą potrzebę i  grożące niebezpie-
czeństwo”.

Tak jak za  czasów Księdza Prymasa, również dziś Kościół 
wymaga naszej odpowiedzialności, troski i zaangażowania – to 
bardzo ważne. Do takiej postawy trzeba wychowania. Kościół 
– nasza Matka, wychowuje nas do  pomocy i  oczekuje naszej 
pomocy! 

Anna Rastawiecka – autorka rozważań, związana z ruchem 
Pomocników, zainspirowana jubileuszową rocznicą Jego po-
wstania, wydobyła z  dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia swoisty 
program „pomagania Maryi i  pomagania z  Maryją” Jezusowi 
Chrystusowi żyjącemu w Kościele. Prawdziwa bowiem pomoc 
zawsze przechodzi od ducha do  konkretnych postaw, wycho-
wując do bezinteresownej miłości i służby. 

Przekazując 31 rozważań na nabożeństwa maryjne (majowe, 
październikowe, sobotnie), na spotkania grupowe i do osobistej 
refleksji, pragniemy odwołać się do jakże ważnych słów inicja-
tora Ruchu – kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wiązał 
duże nadzieje z dziełem Pomocników: „gdyby w każdej parafii 
w  Polsce powstała choćby maleńka wspólnota Pomocników 
Matki Kościoła, to nie boję się o dalsze losy Kościoła w Polsce”.

Redakcja
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PRZEZWYCIĘŻAĆ WADY – CZYNIĆ DOBRO

Pomagać Maryi, naszej Matce i  Królowej, to strzec prawa 
Bożego wpisanego w nasze serca. Jesteśmy zaproszeni na ucztę 
„Godów Chrystusa” w Kościele. Jezus w Ewangelii przestrzega, 
że nikt nie wejdzie na nie, jeśli nie okryje się szatą łaski. Dlatego 
w  Jasnogórskich Ślubach Narodu powierzyliśmy Maryi głębię 
naszego życia narodowego, wołając:

„Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy Ci stoczyć 
pod Twoim sztandarem, najświętszy i najcięższy bój z na-
szymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć 
walkę lenistwu i  lekkomyślności, marnotrawstwu, pijań-
stwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty wierno-
ści i sumienności, pracowitości, oszczędności. Wyrzeczenia 
się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedli-
wości społecznej”.

Warto zwrócić uwagę na to, że nie tylko mamy przezwycię-
żać wady, ale czynić dobrze, zdobywać cnoty. Nasze narodowe 
słabości przemieszane są z zaletami, jak pszenica i kąkol. Naj-
słuszniejsza jest więc w tym wypadku zasada św. Pawła – „zło 
dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21). Aby podjąć skuteczną walkę, 
trzeba zlokalizować niebezpieczeństwo. Czy dobrze znamy na-
sze słabości? 

Na  kształt naszego narodowego stylu miały wpływ nie-
wątpliwie nasze dzieje, długie lata niewoli, sytuacje, zda się, 
bez wyjścia, z których ratowaliśmy się optymizmem i naszym 
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polskim: „jakoś to będzie”. Czas niewoli i wojen miał wpływ 
na  nasze usposobienie narodowe. Wśród najpoważniejszych 
wad obok lenistwa, niedbałości, zmienności, wygodnictwa, 
rozrzutności, polskiego „zastaw się, a postaw się” – kardynał 
Wyszyński dodaje jeszcze niechęć do  pracy wspólnej, nie-
sumienność w  pracy publicznej, brak poszanowania dobra 
wspólnego, niewierność wobec zobowiązań. Zwraca też uwagę 
na nasz indywidualizm:

„Rzecz znamienna – mówił Prymas – że  Polak słynie 
za granicą z pracowitości, na własnym zagonie nie zna dnia 
i nocy. Ale ilekroć ma przystąpić do pracy wspólnej, zwłasz-
cza pod kierunkiem, wtedy dochodzą do głosu wszystkie wy-
paczenia naszego charakteru narodowego”. 

Podkreśla przy tym jednak, że nie wystarczy samo zmaganie 
się ze złem. 

„Katolicka doskonałość nie na  tym polega, że  oganiamy 
się przed złem jak żebrak przed psami. Ucieczka przed złem 
to zaledwie skromna część programu pracy wewnętrznej. 
Ważniejsza i donioślejsza jest praca nad zdobywaniem cnót 
i dobrych przyzwyczajeń, zarówno w porządku przyrodzo-
nym, jak i nadprzyrodzonym”.

Czynić dobrze – to pierwsza zasada programu odrodzenia 
narodu zawarta w Ślubach Jasnogórskich. Prymas zachęcał nas:

„Nie zatrzymujmy się na początku drogi. Idźmy ku światłu 
twarzą, nie oglądając się wstecz. Tym łatwiej nam to przyj-
dzie, że i w dziedzinie cnót posiadamy nasz kapitał narodowy. 
Świat lubi chwalić Polaków, zwłaszcza w trudnych okresach 
dziejów ludzkości. Świat wie, że wprawdzie mamy wygóro-
wany indywidualizm, ale nie uznajemy zależności, walczymy 
ze wszystkich sił o swobodę, że chcemy być panami we wła-
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snym domu, że mamy w sobie wielkie umiłowanie wolności, 
dla której poświęcimy każde dobro materialne”.

Dla dobrego wykorzystania tego potencjału – mając świado-
mość swoich mocnych i słabych stron – szczególnie potrzebne 
są w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym – pra-
cowitość i oszczędność. 

„Idzie tylko o to – mówił kardynał Wyszyński – żeby do-
robek pracy naszej nie szedł na  marne, nie był trwoniony. 
Umiemy pracować i  zdobywać dobra, ale nie umiemy ich 
utrzymać. I dlatego w pracy naszej wewnętrznej te dwie cno-
ty muszą iść w parze”. 

Każda wartościowa rzecz kosztuje. Ta prawda, znana z  co-
dziennego życia, dotyczy także życia moralnego. Nie osiągnie-
my dojrzałości duchowej bez ofiary. A realizuje się to w kon-
kretnych postawach, o których przypominał Prymas:

„Wyrzeczenie się siebie i  wzajemne poszanowanie muszą 
poprawić w  nas przerosty indywidualizmu i  egocentryzmu, 
muszą wyrobić w nas zmysł społeczny współpracy i współ-
działania. Jest to możliwe wtedy, gdy wzrośnie wśród nas 
wzajemny szacunek, jednych do  drugich. A  nigdy nie cze-
kajmy na to, kto zacznie. Sami pierwsi zaczynajmy. I płaćmy 
chlebem za  każdy kamień. Odpowiadajmy dobrym słowem 
na każdą brutalność, ordynarność, wyzwisko, brak szacunku”.

Podejmując ten wysiłek, we własnym domu, w najbliższym 
środowisku, będziemy wyrabiać w sobie cnoty owocujące także 
w życiu społecznym. Maryja potrzebuje takich właśnie współ-
pracowników i pomocników – ludzi, którzy zaczynając od sie-
bie przemieniać będą Ojczyznę i  świat w  Chrystusowe króle-
stwo miłości, sprawiedliwości i pokoju.

Przybądź nam, Miłościwa Pani ku pomocy!



A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Oddajemy się Tobie całkowicie na własność!
Polecaj nas swojemu Synowi i posługuj się nami  

dla zbawienia ludzi.

Wszyscy:
Matko Boża, Niepokalana Maryjo…
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PO ŚLADACH MARYI ZA CHRYSTUSEM

W naszych ponadtysiącletnich dziejach nie znajdziemy sytu-
acji, w której Maryja opuściłaby nas. Henryk Sienkiewicz pisał 
w Potopie:

„Szydzi z  nas i  pogardza nami nieprzyjaciel pytając, co 
nam z  dawnych cnót pozostało. A  ja odpowiem: wszystkie 
zginęły, jednak coś jeszcze pozostało, bo pozostała wiara 
i  cześć dla Najświętszej Panny, na  którym to fundamencie 
reszta odbudowaną być może”.

Dlatego przyrzekliśmy w Jasnogórskich Ślubach Narodu:

„Królowo Polski! Przyrzekamy, że  z  wszelką usilnością 
umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej 
ziemi cześć Twoją i  nabożeństwo do  Ciebie. Bogurodzico 
Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczegól-
nie w Twej Jasnogórskiej stolicy. Oddajemy Tobie szczegól-
nym 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, Matko Dziewico i Panno wierna, i z Twoją po-
mocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia”.

Z  niepokojem obserwujemy w  naszej Ojczyźnie pogłębia-
jące się ataki sił ciemności, pod złudnymi hasłami wolności, 
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demokracji, postępu. Niszczą one polskie rodziny, obezwład-
niają młode pokolenie, uderzają w duchową tożsamość narodu. 
W wielu sercach rodzi się pytanie: Skąd przyjdzie nam pomoc? 
„Nigdym ja ciebie ludu nie rzuciła, nigdym Ci mego nie odjęła 
lica. Jam po dawnemu moc twoja i siła. Bogurodzica” – tak pi-
sała Maria Konopnicka. To jest odpowiedź. 

Tę prawdę przypominał nam, swoim Rodakom, kardynał 
Stefan Wyszyński. „Każdy polski dom i  każde polskie serce” 
może czerpać z tej prawdy siłę i nadzieję, aby nie zwątpić nawet 
w obliczu największego zagrożenia. Maryja nas obroni. My jed-
nak musimy z Nią współdziałać.

Zgłosić się Maryi ku pomocy – to naśladować jej wiarę i czy-
nić wszystko, aby Chrystus był obecny w naszym życiu. Prymas 
Wyszyński prosił Maryję: 

„Spojrzyj! Ty służyłaś Chrystusowi. Ty Go wypielęgno-
wałaś na swoich niepokalanych dłoniach, Ty Go wykarmiłaś 
mlekiem swej piersi, z  niebios napełnionej, Ty Go żywiłaś 
i otaczałaś opieką. My Ciebie, Służebnico, naśladować chce-
my. Tobie pragniemy przyrzec, że służyć będziemy Twojemu 
Synowi”.

Zobowiązanie takie jest zaproszeniem do  podążania z  Ma-
ryją śladami Chrystusa. Naśladując ofiarność Matki Chry-
stusowej, niewątpliwie spotkamy na  swojej drodze krzyż. Nie 
powinno nas to jednak odstraszać – przeciwnie. Otwiera się 
bowiem przed nami niezwykła perspektywa, dobrze wyrażona 
w słowach naszego wieszcza Adama Mickiewicza: „Tylko pod 
tym krzyżem, tylko pod tym znakiem – Polska jest Polską, a Po-
lak Polakiem”. Pytanie tylko, czy mamy odwagę, by naśladować 
Maryję w wierności Krzyżowi Chrystusa.

Jako pomocnicy Matki Kościoła – mamy odważnie przyzna-
wać się do  Kościoła Jej Syna, nawet narażając się na  złośliwe 
uwagi.
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„Jeśli przyrzekliśmy Matce wierność, a  Ona czuwa nad 
Kościołem, wielkim mistycznym Chrystusem, to czyż mogli-
byśmy opuścić Kościół, skoro trwamy z czuwającą przy nim 
Jego Matką? Ona jest przecież Służebnicą Pańską, Służebnicą 
zarówno Niemowlęcia, jak i wielkiego mistycznego Chrystu-
sa – Kościoła Bożego!”

Iść śladami Maryi z Nazaretu i pomagać Jej – to bronić życia 
rodzinnego narażonego na  tyle niebezpieczeństw, prób i  do-
świadczeń. Strzec daru macierzyństwa i bronić godności kobie-
ty, szanować naturalne więzi łączące nas w rodzinie z woli Boga. 
Bronić życia nienarodzonych.

Z żywą wiarą prosił Prymas Tysiąclecia Matkę Świętej Rodzi-
ny o pomoc dla każdej polskiej rodziny:

„Spojrzyj teraz na wszystkie matki, które mają zadanie po-
dobne do Twojego. One też muszą wypielęgnować, wyżywić, 
wzmocnić, do życia przygotować, ręce złożyć, serce w górę 
podnieść i wszczepić w dziecięce dusze świętość życia, wia-
rę i miłość. Historia Nazaretu ma powtórzyć się w każdym 
domu. […] Tyle potężnych organizacji zawaliło się w ciągu 
tysiąclecia. Ale dotychczas człowiek nie ważył się rozłączyć 
na  polskiej ziemi tego, co Bóg złączył. Wiemy, że  nie ma 
wspanialszej i trwalszej społeczności niż rodzina.

Umacniać i szerzyć cześć Matki Najświętszej na polskiej zie-
mi to naśladować Jej wrażliwość na sprawy społeczne. Prymas 
streszczał to tak:

„Odkrywamy w  Tobie, Matko Boga, przedziwne cnoty. 
Wyśpiewałaś w  Magnificat swą wielką wrażliwość na  nie-
dolę ludzką i na potrzeby człowieka. Odsłoniłaś Serce swoje 
wrażliwe na to, jak ludzkiej niedoli zaradzić, jak chleb własny 
dzielić między głodnych, jak spragnionego napoić, nagiego 
przyodziać, bezdomnego i ubogiego w dom przyjąć”.



Być Pomocnikiem Maryi – to oddać się Matce Bożej do dys-
pozycji, podążać razem z Nią drogą wierności Bogu, gotowości 
do ofiary, miłości rodzinnej i wrażliwości społecznej – nie tylko 
w modlitwie, ale przede wszystkim w codziennym życiu. 

Przybądź nam, Miłościwa Pani ku pomocy!
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Oddajemy się Tobie całkowicie na własność!
Polecaj nas swojemu Synowi i posługuj się nami  

dla zbawienia ludzi.

Wszyscy:
Matko Boża, Niepokalana Maryjo…
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BĘDZIESZ MIŁOWAŁ

Nie bylibyśmy w stanie wypełnić najważniejszego przykaza-
nia miłości Boga i człowieka, gdyby Ojciec niebieski nie wypo-
sażył nas w  zdolność miłowania. Pierwszym, naturalnym po-
wołaniem człowieka jest miłość – to znaczy sam Bóg, bo On jest 
istotową Miłością i jej źródłem w całym świecie.

Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński – wszystko 
czynił, aby człowiek i naród, udręczony wojnami, nienawiścią 
i  przemocą, zrozumiał tę prawdę. „Odnowa świata – uczył – 
o której tak dużo dzisiaj się mówi i pisze, polega na tym, abyśmy 
uwierzyli, że Bóg jest Miłością, i abyśmy z tej miłości, którą Bóg 
włożył w nasze istnienie i życie, czerpali dla braci”.

Miłość Boga jest potężniejsza niż każde zło, grzech czy słabość: 

„Człowiek z  natury jest miłością. Grzeszy i  nienawidzi 
tylko przez przypadek, a Bóg zapatrzony jest w to, co w nas 
jest istotne. Patrzy w to, co jest w nas z Niego i widzi tylko 
to «swoje», to znaczy miłość… «Kto trwa w miłości, w Bogu 
trwa» (1 J 4,16). Ponieważ z natury jest w nas miłość, jesteśmy 
w Bogu. Ukochany synek, który wpadł do beczki ze smołą, 
nie przestał być nadal ukochanym synkiem. Tym bardziej się 
go kocha, szoruje, pucuje, aby jak najprędzej zmyć z niego 
smołę. Matka, która go szoruje, niemal nie widzi smoły, tylko 
swego dzieciaka. I Bóg wpatruje się w to, co jest w nas z Jego 
natury, a zasłania grzech”.
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Dlatego jako pierwszy krok w nowe tysiąclecie wiary w Pol-
sce, kardynał Wyszyński ogłosił program Społecznej Krucjaty 
Miłości, o czym pisał w liście pasterskim na Wielki Post 1967 
roku:

„Wszystko, co stało się dla nas światłem na progu nowego 
tysiąclecia chrześcijaństwa, Kościoła i narodu naszego, «całe 
Prawo i Prorocy» – uchwały Soboru, Śluby Narodu i odda-
nie go w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła 
– wszystko to przyczyni się do odnowy oblicza ziemi – o ile 
odkryjemy prawo miłości Boga i braci naszych”.

„Kto z nas nie pragnie być miłowany? – pyta w tym liście 
Prymas i  odpowiada: Cała ludzkość trwa w  powszechnym 
pragnieniu miłości. Co więcej, cały świat wyczuwa w niej swój 
ratunek. Czyż nie daje na to odpowiedzi św. Jan Apostoł: «Kto 
trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim» (1 J 4,16)? Roz-
wiązuje on przez to przedziwną tajemnicę ludzkości, która 
odruchowo szuka ratunku w miłości, nawet nie zdając sobie 
niekiedy sprawy ze źródła swych nadziei. Bóg-Miłość, nasz 
Ojciec, jest przyczyną naszego zaufania w zbawczą potęgę mi-
łości, jest rodowodem naszej miłości, bo «Bóg sam pierwszy 
nas umiłował» (1 J 4,19). Odczuwana przez nas miłość jest 
niejako dowodem osobistym naszego pochodzenia z  Boga-
-Miłości, jest znakiem rozpoznawczym naszego synostwa Bo-
żego, a więc naszego w Nim spokrewnienia i braterstwa”.

Nawet ucieczka przed tą prawdą przekonuje, że życie bez mi-
łości Boga i człowieka jest katastrofą.

„Ogromną potrzebę tej miłości poznajemy szczególnie 
wtedy, gdy widzimy, jak ludzie chcą się wydostać z  dłoni 
Bożych, jak pragną urządzić się na  świecie bez Boga. Wo-
jowanie z Bogiem kończy się uznaniem ludzkiej bezsilności 
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i koniecznością schylenia czoła przed potęgą ogarniającej nas 
miłości. Męka ukrywającego się przed Bogiem serca, pustka 
umysłu, klęski życia i współżycia, katastrofy społeczne, woj-
ny i skutki powojenne – wszystko to są następstwa ucieczki 
przed miłością Boga i ludzi”.

Ratunkiem dla naszego człowieczeństwa jest zaproszenie 
Boga do codziennego życia, do naszych rodzin, miejsc pracy, 
instytucji społecznych i państwowych.

„Dziś coraz częściej dochodzimy do wniosku, że wszystkie 
księgi, traktaty i układy międzynarodowe są bezsilne wobec 
olbrzymiego zapotrzebowania zagrożonego świata na «jesz-
cze większą miłość». «Gdybym mówił językami ludzi i anio-
łów, a miłości bym nie miał, stałbym się jako miedź brzęczą-
ca albo cymbał brzmiący» (1 Kor 13,1). Dlatego rozwiązania 
problemów przychodzą często nie drogą oficjalną, wyposa-
żoną we władzę i siły, lecz przez oddziaływanie miłością”.

Ogłoszenie Społecznej Krucjaty Miłości to wołanie o  ludzi 
prawych, kierujących się sumieniem i miłością. „Nie przez nie-
nawiść powstanie nowy porządek na świecie. Może on zrodzić 
się tylko przez miłość”. Tego uczy Prymas Tysiąclecia. Każdy 
z nas musi zacząć od siebie, od zaproszenia Boga do wszystkich 
spraw swojego życia, aby było przeniknięte światłem miłości.

Nawet Boży dar czasu nazwał kardynał Wyszyński darem 
miłości:

„Dzieci Boże! Powszechnie mówi się, że «czas to pieniądz». 
A ja Wam powiem: «Czas to miłość!». […] Całe nasze życie 
tyle jest warte, ile jest w nim miłości.

Z całym przekonaniem więc powtarzam: Czas to miłość”.

Program Społecznej Krucjaty Miłości Prymas Tysiąclecia 
zawarł w  10 punktach, zwanych ABC. Będziemy je omawiać 



kolejno w następnych rozważaniach. ABC Społecznej Krucjaty 
Miłości – to synteza postaw i  zadań Pomocników Matki Ko-
ścioła. 

Przybądź nam, Miłościwa Pani ku pomocy!
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Oddajemy się Tobie całkowicie na własność!
Polecaj nas swojemu Synowi i posługuj się nami  

dla zbawienia ludzi.

Wszyscy:
 Matko Boża, Niepokalana Maryjo…
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SZANUJ KAŻDEGO CZŁOWIEKA

Miłość Boga do człowieka przechodzi granice naszego zro-
zumienia. Bóg nie tylko nas stworzył, ale sam stał się człowie-
kiem i umarł za nas na krzyżu, aby każdego z nas zbawić. Troska 
Jezusa Chrystusa o człowieka jest też troską Jego i naszej Matki 
– Maryi. Zgłaszając się Jej do pomocy, mamy przede wszystkim 
na Jej wzór i z Nią troszczyć się o każdego człowieka. W pierw-
szym punkcie ABC Społecznej Krucjaty Miłości kardynał Wy-
szyński mówi o podstawowym zadaniu: 

Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje.
Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.

Wbrew pozorom nie jest to łatwe zadanie. Aby je wypełnić, 
trzeba pamiętać, że każdy człowiek jest dzieckiem samego Boga. 
Ksiądz Prymas wytrwale przypomina tę prawdę:

„Człowiek w swym bycie początkowym jest zależny tyl-
ko od Boga. […] Wszystko, co ma w swej godnej naturze, 
posiada człowiek z Boga: duszę nieśmiertelną, rozum, wolę. 
[…] Stąd i prawa człowieka mamy tylko od Boga. Ani z woli 
krwi czy rasy, ani z woli mężów stanu, ale z Boga się naro-
dziliśmy. Bóg może tylko otoczyć człowieka pełnią uczu-
cia ojcowskiego. Bo tylko Bóg jest dlań ojcem. Świat dlate-
go sponiewierał człowieka, że go nie stworzył, nie był mu 
 ojcem”.
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To Bóg daje życie, ochrania je i przedłuża w bezkresną wiecz-
ność.

„Nieraz zaglądamy do naszego dowodu osobistego. Pytają 
nas: data urodzenia? Odpowiadamy. Ale czy mówimy wtedy 
prawdę? Mówimy przecież o urodzeniu w czasie, z człowie-
ka, przez krew i ciało. A każdy z nas widziany był przez Boga 
pierwej, aniżeli się począł pod sercem matki. Już wtedy zo-
stał powołany. […] Każdy z nas ma początek w odwiecznej 
myśli Bożej. A ponieważ Bóg nie ma kresu i Jego dzieci nie 
mają kresu”.

Boże pochodzenie człowieka kardynał Wyszyński nazywa „ka-
mieniem węgielnym naszego współżycia społecznego”. Jeżeli Bóg 
tak kocha każdego człowieka, czy wolno nam postępować ina-
czej? „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, 
Mnieście uczynili” (por. Mt 25,40) mówi Chrystus w Ewangelii. 
O to zapyta nas Bóg na Sądzie Ostatecznym – byłem głodny, spra-
gniony, nagi, bezdomny, w więzieniu… Każde dobro uczynione 
człowiekowi Chrystus przyjmie jako dar dla siebie, ale też każda 
nienawiść, obojętność, niechęć uderza w Chrystusa.

Godność każdego człowieka jest bezwarunkowa. Człowiek 
może być zdrowy lub chory, święty lub grzeszny – zawsze jed-
nak pozostaje człowiekiem i  zasługuje na  szacunek. Nawet 
przestępca potrzebuje naszej troski, modlitwy, obecności. Ła-
two jest mówić o miłości, trudniej ją pełnić. Kardynał Wyszyń-
ski zachęcał: 

„Chodzić będę po ziemi z sercem miłującym; może to być 
męczeństwem, ale lepsze jest męczeństwo z miłości niż męka 
nienawiści”. 

Z pokorą Prymas przyznaje, że prawdziwy szacunek dla czło-
wieka i miłość bliźniego jest trudnym zadaniem na całe życie:
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„Kiedyś łatwo się mówiło o tym, czym jest miłość. Teraz 
strasznie trudno. Kiedyś wiedzieliśmy na pewno, ależ oczy-
wista sprawa! – «Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość 
nie zazdrości, nie działa obłudnie, nie nadyma się, nie łaknie 
czci…» (por. 1 Kor 13,4).

– Jestem cierpliwy, łaskawy, nie zazdroszczę, złego nie wy-
rządzam – nikomu. Ja? Ależ nie!

– Nie nadymam się… No tak, ja – że się tak wyrażę – pod 
każdym względem jestem «płaski».

– Zaszczytów nie pragnę. – No pewno. Nic podobnego!
– Nie szukam swego, gniewem się nie unoszę, nie myślę nic 

złego, nie raduję się z nieprawości… Skądże, broń Boże! Ja?
– Tylko się z prawdy weselę! Chcę prawdy, całej prawdy – 

i koniec!
Kiedyś byłem tego pewien, a  dzisiaj mam coraz więcej 

wątpliwości. Wydaje mi się, że jestem i niecierpliwy, i mało 
łaskawy, i  zazdrość czasami przeleci przez serce… i  jakąś 
«złość» komuś zrobię… Nie szukam «swego», ale przecież 
wolę, jak coś tam «mojego» jest… Gniewem się nie unoszę. 
Tak na zewnątrz, to może nie, ale wewnątrz, to czasem tak… 
Nie myślę nic złego? O, jak często bywa!… Nie raduję się 
z nieprawości. Jeżeli idzie o moje, to nie, ale jeśli o innych, to 
niekiedy tak… to prawda!

Im dłużej żyjemy, tym lepiej wszystko widzimy i  współ-
czujemy naszemu Panu Bogu, że takimi nas ma. Lata płyną 
i człowiek coraz lepiej widzi, że jest gorszy. Czy rzeczywiście 
jest gorszy? A może to łaska, że lepiej siebie zna?”

Świadomi naszych ograniczeń szukamy pomocy u  Matki 
Chrystusowej, która matczyną miłością zjednoczona ze swoim 
Synem, Zbawicielem Świata, prawdziwie potrafi kochać i  sza-
nować każdego człowieka. W  Jej ręce składajmy naszych bli-
skich i tych, którzy najbardziej potrzebują szacunku i miłości. 
Do nich Chrystus posyła nas jako swoich pomocników.



Przybądź nam, Miłościwa Pani ku pomocy!
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Oddajemy się Tobie całkowicie na własność!
Polecaj nas swojemu Synowi i posługuj się nami  

dla zbawienia ludzi.

Wszyscy:
Matko Boża, Niepokalana Maryjo…
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MYŚL DOBRZE O WSZYSTKICH

Tak wiele dzisiaj słyszymy o potrzebie nowego stylu w rela-
cjach między ludźmi, między partiami, między narodami. Same 
słowa nie wystarczą. Potrzeba zmiany nie tylko zewnętrznych 
postaw, ale myślenia. Zaprasza nas do tego Prymas Wyszyński 
w drugim punkcie ABC Społecznej Krucjaty Miłości:

Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. 
Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.

To niekiedy bardzo trudne zadanie, wymaga zerwania ze ste-
reotypowym stylem myślenia o ludziach. Potrzebę takiej relacji 
serca ukazywał kardynał Wyszyński:

„Wszyscy pragniemy pokoju i radości dzieci Bożych, a nie 
można tego osiągnąć bez wewnętrznego wyzwolenia się, bez 
zerwania łańcucha naszych nastrojów, uprzedzeń, komplek-
sów, bez przekreślenia schematów myślenia, jakimi skrępo-
wani jesteśmy w relacji do innych ludzi. Każdy z nas powi-
nien rozerwać niejako serce i wyzwolić swój mózg. Dać mu 
odetchnąć, przewietrzyć w swym wnętrzu wszystko, aby nie 
tylko sobie dać wolność, ale i  tym, których swoimi niesto-
sownymi, niewłaściwymi, krzywdzącymi myślami czy uczu-
ciami krępuję. Trzeba przywrócić wolność ludziom w swoich 
myślach i uczuciach. Trzeba przyznać im wewnętrzne prawo 
do naszego serca i myśli – do prawdy o nich. Nie takiej, jaką 
sobie ułożyliśmy, ale takiej, jaką ona w nich jest”.
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Ta prawda może być niekiedy trudna i nie zasługuje na ak-
ceptację. Jednak i  w  takiej sytuacji – negatywnie oceniając 
czyny – nadal mamy kochać ludzi. Kardynał Stefan Wyszyń-
ski mówił:

„A gdyby prawda, która w nich jest, nie była w pełni god-
na pochwały, wtedy jeszcze pozostaje Chrystusowe: «Ojcze, 
odpuść im…». I  ja też w  delikatny sposób, bez ostentacji, 
bez postawy «apostolskiej», bez krzykliwego nawracania, 
będę wspierać moich bliźnich, czym tylko będę umiał. Może 
modlitwą, może tylko życzliwym spojrzeniem, uśmiechem, 
słowem… Może już to komuś pomoże i wystarczy… Po co 
mam montować cały aparat nawracania drugich, tak niekie-
dy przykry?…”

Negatywne myślenie o  ludziach, chociaż pozornie może 
przynosić nam satysfakcję, że jesteśmy lepsi od nich, w rzeczy-
wistości zatruwa nasze wnętrze i szkodzi nam samym. Dlatego 
Prymas Wyszyński radził:

„Trzeba dać sobie wolność wewnętrzną i z naszej «otchła-
ni» wyprowadzić ludzi «pobitych» przez nasze myśli, sądy, 
«szpilkowe» uczucia. Wymaga to wewnętrznego wysiłku, po-
kory, odwagi, siły ducha, ofiary, wyrzeczenia się siebie i wła-
snych, utartych poglądów. Jak wielką ulgę możemy przynieść 
tym sobie i  jak wielką radość sprawić innym! Oni od razu 
wyczują, że  coś się zmieniło na  lepsze. Zauważą, że  lepiej 
nam z oczu patrzy. Nie mamy już na końcu języka kąśliwego 
słowa przy każdej sposobności. Coś się poprawiło w naszym 
stosunku do  ludzi. Nie pokazujemy im pleców – nie chcąc 
na nich patrzeć – ale pokazujemy im swoją twarz, na której 
odbija się światło Oblicza Bożego…”

Każdego dnia mamy okazję „zło dobrem zwyciężać” – uczył 
kardynał Wyszyński:
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„Nieraz wydaje się nam, że  gdy wygarniemy komuś 
wszystko, to zwyciężymy. Gdy odwdzięczymy się za  język 
językiem, za plotkę plotką, za złość złością, za figiel figlem, 
to wtedy jest jakieś wyrównanie. A przecież wtedy jesteśmy 
prawdziwie przegrani. Niekiedy oburzamy się: «Zwymyślał 
mnie. Mnie! – starszego, przy moich podwładnych!». Dzię-
kuj Bogu, że to on cię zwymyślał, a nie ty jego. To jest łaska 
Boża. Mówisz: «Nie uszanował mnie» – byleś ty go uszano-
wał. «Obgadał mnie» – byleś ty nie obgadał. «Posądził mnie 
szpetnie» – byleś ty nie posądził. I tak bez końca”.

Tylko miłość czerpana z  Serca Bożego jest lekarstwem dla 
naszych udręczonych myśli i otwarciem drogi do ludzi. Kardy-
nał Wyszyński mówił:

„Przez taką dopiero miłość cywilizujemy się, stając się 
ludźmi strawnymi dla innych. Trudno nam to przychodzi, 
bo pierwsza, naturalna, przyrodzona miłość, którą Bóg w nas 
zamknął stwarzając człowieka, jest w  nas zniekształcona. 
Powstały jakieś tamy, duchowa skleroza czy arterioskleroza 
w  działaniu człowieka, dobrego w  sposób naturalny. Przez 
«transfuzję» Krwi Chrystusowej w żyły naszego życia trzeba 
dokonać regeneracji naszego duchowego organizmu, abyśmy 
mogli bez przeszkód udzielać innym miłości, wziętej z Boga. 
Jesteśmy przez Boga zaproszeni do pokonania w nas choro-
by grzechu pierworodnego. Mamy pozbywać się duchowego 
stwardnienia, aby Krew Chrystusowa bez przerwy w nas krą-
żyła i udzielała się innym”.

Taką miłość przynosi nam Matka Jezusa Chrystusa, lekarka 
naszych myśli i serc. Jeżeli chcemy stanąć przy Niej i pomagać 
innym, musimy najpierw, na Jej wzór, zmienić sposób myślenia 
o ludziach, tak aby mniej krytykować, a więcej miłować.



Przybądź nam, Miłościwa Pani ku pomocy!
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Oddajemy się Tobie całkowicie na własność!
Polecaj nas swojemu Synowi i posługuj się nami  

dla zbawienia ludzi.

Wszyscy:
Matko Boża, Niepokalana Maryjo…
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MÓW ZAWSZE ŻYCZLIWIE O DRUGICH

Słowo to wielki dar i wielkie zobowiązanie. Wielka jest waga 
słowa. W Ewangelii św. Jana czytamy: „Na początku było Słowo, 
a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na począt-
ku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie 
stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością lu-
dzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” 
(J 1,1-5). Aż taka jest potęga Słowa. Druga Osoba Trójcy Świętej 
– Słowo Przedwieczne, stało się Ciałem w Jezusie Chrystusie. 
Słowo Boże ukryte w Piśmie Świętym niesie światło i moc obec-
ności Boga w naszym życiu. To rodzi odpowiedzialność za każ-
de wypowiadane słowo i szacunek dla słowa, także w naszym 
codziennym życiu. Trzeci punkt Społecznej Krucjaty Miłości 
stawia przed nami następujące zadanie:

Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. 
Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. 
Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

To zadanie wydaje się bardzo trudne. Czy można zawsze mó-
wić życzliwie o drugich? A kiedy nam się nie podoba to, co czy-
nią? Czy to nie będzie fałsz?

Nie chodzi o  potakiwanie i  pokrywanie uśmiechem we-
wnętrznej oceny czy oburzenia. Mamy prawo do  innego zda-
nia, do prawdy, ale i tę „prawdę mamy czynić w miłości”(por. 
Ef 4,15). Postępowanie możemy oceniać, człowieka nie. Chry-
stus mówił: „Nie sądźcie, a  nie będziecie sądzeni” (Łk 6,37). 
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Warto więc powstrzymać się przed osądzaniem i Bogu zostawić 
prawo sprawiedliwości. A On nie przestaje kochać także tego, 
który błądzi. Grzesznik, a nawet przestępca, nie przestaje być 
umiłowanym dzieckiem Boga. Niekiedy mamy obowiązek upo-
mnieć, wykazać błąd, ale zawsze mamy to czynić z szacunkiem 
dla człowieka. Kardynał Wyszyński dawał świadectwo takiej 
postawy nie tylko słowem, ale i swoim życiem; uczył:

„Jedyną odpowiedzią na wszelkie ataki, skierowane prze-
ciwko nam, może być tylko usposobienie życzliwości: Bło-
gosławcie – bene dicere. To znaczy mówić dobrze o każdym, 
dla każdego dobierać dobre słowa, jakimi powinniśmy się 
posługiwać nawet wtedy, gdy mamy «stuprocentową» rację. 
Jest to trudne, ale to jest sprawiedliwość, która obfituje wię-
cej…”

Jakże często w codziennym życiu doświadczamy innej posta-
wy. Tyle jest napięć w domach i w miejscach pracy. Przytłacza 
nas nadmiar słów. Nieraz jednym nieostrożnym zdaniem mo-
żemy podważyć zaufanie do kogoś, dosłownie – zniszczyć do-
brą opinię. Ludzką rzeczą jest zdenerwowanie czy ostre słowo. 
Posiadamy przecież emocje, ale trzeba wtedy umieć przeprosić. 
Bardzo obrazowo mówił o tym kardynał Wyszyński:

„Nie możemy oddawać złem za zło, jak się często zdarza. 
Ktoś usłyszał «słowo» – odpowiedział «słowem». Był «na-
zwany» – więc «nazwał», «przezwany» – więc «przezwał». 
Tak być nie może! Ten styl ma całkowicie zniknąć z naszego 
kodeksu towarzyskiego, bo przecież jesteśmy ludźmi, któ-
rych sprawiedliwość ma obfitować więcej…”

Doniosła jest rola słowa w życiu społecznym. Podczas piel-
grzymki pisarzy i ludzi pióra na Jasną Górę Prymas Tysiąclecia 
prosił ich, aby nigdy nie rozgrzebywali ran narodu. Nawiązując 
do ewangelicznego Łazarza leżącego u bram pałacu, mówił:
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„Nędzarza tam nie wpuszczono. Obok kręciły się psy i li-
zały jego rany. W  pałacu tymczasem ucztowano. Nie było 
tam miejsca dla poranionych, nieszczęsnych, brudnych, ob-
dartych i cuchnących. Tylko psy zaopiekowały się wyrzuco-
nym człowiekiem i tylko one przyszły mu ze współczuciem, 
bo lizały jego rany. […] Może się na mnie obrazicie wytworni 
pisarze! […] Ale Wam powiem: macie być psami, może jedy-
nymi, którym została jeszcze odrobina miłości do człowieka 
pokaleczonego i  poranionego! […] Nazwałem Was psami 
dlatego, że to właściwie wy musicie użyć swego języka, aby 
«wylizać» rany pobitych braci. I nie cofnę tej nazwy! Bądźcie 
raczej psami, byście tylko pełnili zadanie, które tak jest po-
trzebne cierpiącej duszy narodu”.

Po latach przemawiając również do ludzi pióra kardynał Wy-
szyński z bólem mówił o literaturze, która szkodzi dobru czło-
wieka, zatruwa jego duszę.

„W różnych okresach dziejów literatury ujawnia się mania 
wyzwisk i  walki wulgarnym słowem w  książkach, pismach 
i  drukach. I  wtedy rozpoczyna się nieszczęście człowieka. 
Słowo staje się narzędziem rozprawy z przeciwnikiem. Ten 
szczególny sposób posługiwania się słowem prowadzi nie-
kiedy do sytuacji paradoksalnych, gdy na przykład pod po-
zorem demokratyzacji życia «uprawia się» słowa obelżywe 
i brudne”.

Słowem można bardzo zranić człowieka. Niemal zabić go, 
odebrać chęć do życia i do pracy. Słowem można obrazić, zgor-
szyć, a nawet szydzić z tego, co święte w życiu narodu. Słowo 
może być sługą nienawiści. Aby zatrzymać tę falę przemocy 
kardynał Wyszyński uczył: „Słowo ma być mostem prawdy 
i miłości”.

Jedynym człowiekiem, który w sposób doskonały pełnił służ-
bę Słowu, jest Maryja. To w  Niej Słowo Przedwieczne ciałem 



się stało. Bóg złożył Je w Jej najczystszym łonie. Dlatego przy 
Niej stajemy, Ją błagamy o pomoc, aby nam pomogła położyć 
tamę słowom popędliwym, okrutnym, wrogim i  nieodpowie-
dzialnym. W  Jej najczystszym Sercu składamy naszą nadzieję 
i zgłaszamy gotowość współdziałania.

Przybądź nam, Miłościwa Pani ku pomocy!
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Oddajemy się Tobie całkowicie na własność!
Polecaj nas swojemu Synowi i posługuj się nami  

dla zbawienia ludzi.

Wszyscy:
Matko Boża, Niepokalana Maryjo…
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ROZMAWIAJ Z KAŻDYM JĘZYKIEM MIŁOŚCI

Czym jest język miłości? Dużo ostatnio słyszymy, że trzeba 
skończyć z językiem nienawiści. Jest on zaprzeczeniem języka 
miłości, który wynika z szacunku do człowieka. Bez tego fun-
damentu apelowanie o zaprzestanie nienawiści w mowie będzie 
pustym sloganem. Cechy języka miłości określa czwarty punkt 
ABC Społecznej Krucjaty Miłości:

Rozmawiaj z każdym językiem miłości. 
Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. 
Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

Aby tak postępować, trzeba mieć świadomość prawdziwej 
wspólnoty w  Chrystusie, który jest fundamentem jedności. 
Święty Paweł w Liście do Efezjan pisze: „Dlatego odrzuciwszy 
kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo je-
steście nawzajem dla siebie członkami. […] Niech nie wycho-
dzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, 
zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. […] 
Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, 
wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla 
siebie nawzajem dobrzy i miłosierni!” (Ef 4,25-32a).

Dawniej ludzie uczyli się sztuki dialogu. Ważne w tej sztuce 
jest otwarcie na drugiego człowieka, umiejętność wysłuchania 
go. Używanie w rozmowie spokojnych słów i argumentów, a nie 
emocji. Aby spotkać się z  rozmówcą, trzeba szukać prawdy, 
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nie racji. Krzykiem niczego nie dodamy wypowiadanej praw-
dzie. Kardynał Wyszyński uczył takiego chrześcijańskiego stylu 
w codziennych rozmowach:

„Nie należy nikogo zbytnio przekonywać o swojej słusz-
ności. Nie należy używać ostrych słów i stwierdzeń, w stylu: 
Nie masz racji, głupi jesteś, ja wiem na pewno, że jest tak, 
jak ja myślę, a nie tak, jak ty myślisz itd. Nie trzeba również 
zbytnio i  pochopnie przypominać człowiekowi jego błę-
dów. Nie trzeba zauważać popełnionej przez niego «gafy». 
Nie zawsze trzeba powiedzieć, że coś mu się znowu nie uda-
ło. Styl chrześcijański na tym polega, że człowiek rozumie 
różne sytuacje, ufa drugiemu człowiekowi, łatwo przebacza 
i zapomina”.

Człowiek kierujący się takimi zasadami we  współczesnym 
świecie często będzie uznany za  naiwnego i  niedzisiejszego. 
A jednak zawsze szacunek dla człowieka pozostaje fundamen-
tem pokoju społecznego. Prymas Tysiąclecia mówił:

„Zaufanie do  człowieka leży u  podstaw naszego ładu: 
społecznego, rodzinnego i  politycznego. Nie ma zdrowej 
kultury narodowej, nie ma ładu moralnego ani zdrowej 
polityki bez zaufania do  człowieka. Człowiek jest bowiem 
owocem miłości Boga. A  ponieważ każdy z  nas jest owo-
cem tej miłości i  dotychczas nie znaleziono innego rodo-
wodu dla naszego człowieczeństwa, dlatego przez tę god-
ność osoby ludzkiej wszyscy jesteśmy niejako spokrewnieni 
w Bogu samym, który jest miłością. To jest źródło zaufania 
do człowieka. Ile społeczeństwo, naród i państwo ma zaufa-
nia do Boga, tyle też ma szacunku dla człowieka. Im więcej 
naród w swej kulturze czy państwo w swojej polityce ma za-
ufania do Boga, tym pewniej i bezpieczniej ujawnia się to 
w miłości  społecznej”.
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Język miłości jest owocem wysokiej kultury chrześcijańskiej. 
Sam Chrystus uczy nas delikatności w stosunkach międzyludz-
kich. Przypominał o tym kardynał Wyszyński:

„Trzeba dobrze wyczuwać każdego człowieka. Należy wie-
dzieć, czy można powiedzieć mu całą prawdę, czy też tylko 
pięć kropli… Czy można wylać na niego całą stągiew, czy też 
ucieknie wtedy jak pies zlany zimną wodą. Czasami cieszymy 
się, powtarzając z satysfakcją: Alem mu wygarnął! A to jest 
wielki błąd. Chrystus miał ogromną delikatność wobec lu-
dzi. Bardzo zabiegał o to, aby ludzie nie czuli się odepchnięci: 
«Nikt cię nie potępił? – pytał z wielką troską – I ja ciebie nie 
potępiam»”.

Prymas Wyszyński, zaglądając podczas wizytacji parafial-
nych do ksiąg zgonów, zauważył, że najczęściej powtarzająca się 
przyczyna śmierci to – serce. Nawiązując do tego faktu mówił:

„Człowiek współczesny jest nieustannie dręczony, 
a  zwłaszcza dręczone jest ludzkie serce. Tak jest wszędzie. 
Jeżdżą mężowie stanu po całym świecie i  straszą biednych 
ludzi. Tak się wszystko robi, jakby chodziło o to, by zadrę-
czyć i zabić ludzkie serce. Wszędzie człowiek ma mękę. Wi-
dzimy, jak wygląda obecnie skłócone życie rodzinne, jakim 
językiem ludzie przemawiają do siebie w domu, w miejscu 
pracy, w  tramwaju, na  ulicy. To sterta szpilek wsadzanych 
sobie wzajemnie, aby się dotkliwiej kłuć. Wszędzie szpilki: 
w  rodzinie, w  pracy, w  życiu społecznym, gospodarczym 
i politycznym. I biedne, udręczone ludzkie serce nie może 
tego wytrzymać”.

Chodzić z sercem miłującym – taki powinien być styl każde-
go chrześcijanina, a szczególnie tych, którzy chcą iść z Maryją 
za  Chrystusem i  nieść pomoc ludziom. Maryja, Matka Słowa 
Wcielonego, jest dla nas wzorem pokory, dyskrecji, zaufania 



do Boga. Pod krzyżem Maryja milczy. Nic nie mówi. Jej miłość 
to przede wszystkim obecność. Od Niej chcemy się uczyć języ-
ka miłości, dobroci i pokoju.

Przybądź nam, Miłościwa Pani ku pomocy!
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Oddajemy się Tobie całkowicie na własność!
Polecaj nas swojemu Synowi i posługuj się nami  

dla zbawienia ludzi.

Wszyscy:
Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
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PRZEBACZAJ WSZYSTKO WSZYSTKIM

Źródłem przebaczenia jest Serce Boga, Jego miłość i miłosier-
dzie. Aby wykupić człowieka z niewoli szatana wydał własnego 
Syna. A On z krzyża wołał: „Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą, co 
czynią” (Łk 23,34). Jezus nieustanie krwią swoją obmywa nas 
z grzechów w sakramencie pokuty. Nauczył nas wołać do Boga 
– Ojcze. Ale to wołanie połączył z trudną prośbą: „Odpuść nam 
nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Tak, 
jak my odpuszczamy… Każdego dnia powtarzamy tę proś-
bę i każdego dnia zmagamy się o to, aby ją wiernie wypełniać 
z Bożą pomocą. Z tym zadaniem związany jest kolejny punkt 
ABC Społecznej Krucjaty Miłości:

Przebaczaj wszystko wszystkim. 
 Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę 
do zgody.

Przebaczaj wszystko wszystkim. Czy to nie za wiele? Prymas 
Wyszyński mówił:

„Pan Bóg chce nas zachęcić do przebaczania i odpuszcza-
nia grzechów i to nie tylko wybranym, lecz wszystkim. Nie 
można tak stawiać sprawy: tobie przebaczę, ale z tamtym się 
nie pogodzę. Nasz pokój i  wewnętrzna swoboda zależy od 
tego, czy odpuścimy wszystkim, bez wyjątku. Wtedy dopie-
ro człowiek naprawdę się wyzwala. […] Ileż my – w naszym 
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przekonaniu – mamy innym do odpuszczenia! Niekoniecz-
nie tym, którzy zrobili coś złego, raczej tym, którzy czegoś nie 
uczynili. Może zapomnieli uśmiechnąć się do nas i życzliwie 
zagadać? Może nie usunęli się z drogi lub nie usłużyli jakimś 
drobiazgiem? Nie oddali szpilki, igły albo nici? Człowiek ła-
twiej przebacza wielkie świństwa niż drobne rzeczy. W prze-
baczaniu wielkiej winy jesteśmy wspaniałomyślni. Może 
w gazetach napiszą. Tymczasem najczęściej idzie o drobiazgi, 
o «komary» codziennego życia”.

Kardynał Wyszyński aresztowany w  1953 roku, uwięziony, 
narażony na przeróżne formy psychicznej przemocy, bronił się 
nie tylko przed uczuciem nienawiści, ale nawet niechęci. To był 
egzamin z przynależności do Chrystusa. Prosił:

„Strzeżcie się, Najmilsi moi Synowie, jednego uczucia 
– nienawiści do  tych, którzy będą was prześladować. My 
przecież zwyciężamy przez miłość, a  nie przez nienawiść. 
Szczytem społecznej wartości chrześcijaństwa jest to, że każe 
kochać nieprzyjaciół i  modlić się za  tych, którzy mają nas 
w  nienawiści. To jest prawdziwe zwycięstwo! Ilekroć więc 
staniecie w  obliczu ludzi, którzy będą was chcieli nienawi-
dzić i  powiedzą, że  są waszymi wrogami – nie lękajcie się! 
[…] Czekajcie spokojnie, cierpliwie, aż przyjdzie godzina, 
gdy na niwie serca nienawidzącego zasiana przez was miłość 
wyda owoc stokrotny. Może będzie to w ostatniej sekundzie 
życia, ale będzie! Jeżeli wytrwacie w miłości do tych, którzy 
mają was w nienawiści, bądźcie spokojni. Miłość wasza po-
zyska ich dla miłości Boga. To jest zwycięstwo nasze, które 
zwycięża świat! Ono daje pokój wewnętrzny”.

Przebaczenie wymaga niekiedy od człowieka wielkiego tru-
du, pokory, zapomnienia o sobie, ale jest też prawdziwym da-
rem Boga, który nas wyzwala i ubogaca.
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„Uraza, z którą chodzimy, jest samoudręką. Przebaczanie 
jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem w naszym 
ręku od własnej celi więziennej. A przecież tym kluczem mo-
żemy otworzyć także i kajdany złości naszego brata”. 

Przebaczenie nie jest wyrazem pochwały dla zła i niesprawie-
dliwości. Jest drogą do przezwyciężenia zła.

„Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciwko bra-
tu – jest przegraną. Każdy skrzywiony wyraz twarzy – jest 
przegraną. Człowiek pielęgnujący w sobie niechęć, nienawiść 
i złość – przegrał! Miłość zwycięża!”

Mówił nam to człowiek, który sam szedł tą drogą, a  jed-
nocześnie z miłością i mocą bronił praw człowieka i Kościoła 
w Ojczyźnie.

Trudną lekcją przebaczenia był dla naszej Ojczyzny jubileusz 
Tysiąclecia Chrztu Polski. Wtedy nasz Episkopat wyciągnął rękę 
do  zgody do  biskupów niemieckich. Władzom komunistycz-
nym bardzo się to nie podobało. Biskupi polscy zostali napięt-
nowani i oskarżeni o zdradę. Uroczystości milenijne wiązały się 
z ciągłym sprzeciwem władz, z szykanami, przeszkodami. Na-
wet Ojcu świętemu Pawłowi VI odmówiono prawa przyjazdu 
na Jasną Górę. A Prymas Tysiąclecia wypowiedział w tym czasie 
słowa, które są programem także na dzisiaj i na jutro:

„Będziesz miłował bliźniego swego. I to każdego! Tego, co 
ma serdeczne oczy, i tego, co ma oczy szklane. Tego, co ma 
żar w piersi, i tego, co nosi w piersi kamień. Tego, który ma 
ku tobie wyciągniętą braterską dłoń, i  tego, który cię dźga 
oczyma. Każdego! […] Ten zwycięża – choćby był powalony 
i zdeptany – kto miłuje, a nie ten, który w nienawiści depcze. 
Ten ostatni przegrał. Kto walczy z Bogiem miłości – przegrał! 
A zwyciężył już dziś – choćby leżał na ziemi podeptany – kto 
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miłuje i przebacza, kto jak Chrystus oddaje serce swoje, a na-
wet życie za nieprzyjaciół swoich”.

Ani człowiek, ani naród nie osiągnie takiej doskonałości bez 
łaski Bożej. Na każdy dzień potrzeba nam pomocy Chrystusa 
i  obecności Jego Matki, która jest Matką Miłosierdzia. Jeżeli 
chcemy być Jej pomocnikami, podejmujmy z Nią trud przeba-
czenia wszystkim: naszym wielkim, społecznym wrogom i tym 
małym, codziennym, w każdym miejscu naszego przebywania.

Przybądź nam, Miłościwa Pani ku pomocy!
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Oddajemy się Tobie całkowicie na własność!
Polecaj nas swojemu Synowi i posługuj się nami  

dla zbawienia ludzi.

Wszyscy:
Matko Boża, Niepokalana Maryjo!



90

 24 

24

DZIAŁAJ ZAWSZE NA KORZYŚĆ BLIŹNIEGO

Miłować bliźniego to nie tylko dobrze o nim myśleć, nie tyl-
ko rozmawiać z nim językiem miłości, ale także czynić dobrze, 
spieszyć z pomocą.

W ABC Społecznej Krucjaty Miłości Prymas Wyszyński pro-
si nas:

Działaj zawsze na korzyść bliźniego. 
Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czy-
niono. 
Nie myśl o  tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś 
winien innym.

Współczesny konsumpcjonizm, chęć posiadania – niszczy 
w  nas naturalną wrażliwość na  potrzeby drugiego człowieka.  
Tymczasem pomaganie bliźnim ubogaca nas samych, daje wol-
ność i radość.

„Trzeba wyrabiać w sobie wrażliwość na innych ludzi, zro-
zumieć ich potrzeby, nauczyć się umiejętności łatwego dawa-
nia. Coś sobie ująć, aby dać innym; zadziałać na siebie profi-
laktycznie, aby nie wytworzyła się w nas jakaś twardzizna. Nie 
trzeba dawać […] ostentacyjnie, w sposób widoczny. Można 
coś wsunąć do zapomnianej torebki, aby nikt nie zauważył”.

Tak często dzisiaj pomoc wiąże się z reklamą, nagłośnieniem 
w telewizji, radio, prasie. Pomagając w ten sposób, już odbiera-
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my nagrodę. Człowiek obdarowany bywa upokorzony. Nie tak 
uczy nas Chrystus:

„Niech nie wie lewica, co czyni prawica – przypomina 
Prymas. – Umiejętność wspierania, dawania, jest sprawą 
subtelną, delikatną. Nie należy tej subtelności niczym urażać, 
zwłaszcza oczekiwaniem na podziękowanie”.

Ważna jest umiejętność dawania tak, aby uszanować god-
ność człowieka.

„Bywają ludzie naprawdę hojni, ale często w  ich hojno-
ści brak jest miłości – mówił kardynał Wyszyński. – Idzie tu 
o  sposób, o umiejętność dawania. Można dać bardzo dużo 
i serce zranić, a można dać bardzo maluczko i serce rozrado-
wać, jak gdyby skrzydła przypiąć komuś do ramion”.

Wokół nas, w najbliższym otoczeniu, tak wielu ludzi potrze-
buje pomocy. Czy ich widzimy?

„Ileż dobrego może uczynić jeden człowiek czy jedna 
rodzina, rozglądając się na  wszystkie strony wokół siebie, 
wyszukując najbardziej potrzebujących i wspierając ich. Pa-
miętajcie! Trzecia suknia w  szafie wisząca – nie jest twoja, 
ale nagiego! I  czwarta czy piąta kromka chleba – nie nale-
ży już do  Ciebie, ale do  głodnego! A  czyżby brakowało Ci 
trzeciej sukni albo kawałka chleba?! To wszystko masz, tyl-
ko nie zawsze widzisz ludzi potrzebujących, głodnych, cho-
rych, opuszczonych, a  trzeba koniecznie, abyś ich wreszcie 
zobaczył! Nie chodzi zresztą często o pomoc materialną, ale 
o dostrzeżenie drugiego człowieka, nawiedzenie go, zainte-
resowanie się nim, przyniesienie pociechy, dobrego słowa, 
serca. Poszukajcie takich ludzi na waszej klatce schodowej, 
w kamienicy czy bloku, na naszej ulicy, w parafii! Zobaczycie 
– czasu i rąk Wam nie wystarczy, aby im pomagać, tyle jest 



92

24

ludzi potrzebujących waszej pomocy, ale zawsze wystarczy 
Wam serca… a ono wszystkiemu zaradzi”.

Często wydaje nam się, że pomoc to jest zadanie dla innych. 
My jesteśmy, zbyt młodzi lub zbyt starzy albo zajęci ważnymi 
sprawami, a jednak nie przestaje nas obowiązywać przykazanie 
miłości bliźniego. Jest to przykazanie niezwykle wymagające, 
sięgające szczytów doskonałości.

„Dobroć jest jak studnia, bez dna. Jeżeli okażesz ją ludziom 
na pięćdziesiąt procent, zaraz powiedzą, że nie jesteś dosko-
nały, bo stać cię na sto procent. Myślą zapewne: Mamy prawo 
wymagać, bo skoro tyle zrobił, niech czyni więcej i kończy 
rozpoczęte dzieło. – Ludzie w swoich wymaganiach przejdą 
i ponad sto procent, to znaczy ponad możliwości człowieka, 
i  jeszcze będzie im mało. Ale słusznie czynią, bo Chrystus 
przecież sam tak poradził: «Święci, niechaj się jeszcze uświę-
cają». Nie ma więc miary dobroci, bo jest ona «studnią bez 
dna». Dobroć to jedna z córek miłości, która jest nieskończo-
nością i której – nigdy dość…!”

Aby wypełnić to trudne zadanie, sami potrzebujemy pomocy. 
Adres, gdzie szukać wsparcia, podał nam kardynał Wyszyński:

„Chodzi teraz tylko o to, aby pomoc ludziom najbardziej 
potrzebującym nieść przez Maryję. Sami nie poradzicie, nie 
wytrwacie, jesteście za słabi! A Ona – Pomocnica Chrystu-
sa, Kościoła i  nasza, Wspomożycielka Wiernych, Dziewica 
Wspomożycielka – da Wam moc pomagania innym i będzie 
wzorem, jak macie to czynić. Dlatego musicie się z nią zjed-
noczyć, Jej całkowicie oddać i niejako z Nią i przez Nią po-
magać innym. Ona widzi potrzeby wszystkich ludzi, ogarnia 
cały Kościół i rodzinę ludzką. Zgłaszając się Jej do pomocy, 
nie tylko nauczycie się służyć i pomagać bliźnim w zasięgu 
waszych ludzkich możliwości, ale staniecie się narzędziami 



w Jej macierzyńskich dłoniach pomagania całemu Kościoło-
wi i udręczonej ludzkości”.

Przybądź nam, Miłościwa Pani ku pomocy!
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Oddajemy się Tobie całkowicie na własność!
Polecaj nas swojemu Synowi i posługuj się nami  

dla zbawienia ludzi.

Wszyscy:
Matko Boża, Niepokalana Maryjo!



94

25

 25 

CZYNNIE WSPÓŁCZUJ W CIERPIENIU

Droga Jezusa Chrystusa przez ziemię znaczona jest cudami. 
Litował się nad chorymi, opętanymi, głodnymi – uzdrawiał, 
uwalniał od złego ducha, rozmnażał chleb. Jeżeli chcemy być 
Jego uczniami, mamy czynić podobnie. Przypomina nam o tym 
kolejny punkt Społecznej Krucjaty Miłości: 

Czynnie współczuj w cierpieniu. 
Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.

Aby pospieszyć z  pomocą, trzeba najpierw zauważyć czło-
wieka potrzebującego. Do tej wrażliwości zachęca nas Prymas 
Wyszyński:

„Może obok waszej kamienicy, może przez drzwi, na tych 
samych schodach lub w  sąsiednim oknie, naprzeciwko, żyje 
człowiek pełen smutku, bólu i cierpienia? Może tam dzieci pła-
czą, bo poszły głodne spać? Może tam są matki, które nie mają 
czym okryć swej dziatwy, a przecież trzeba ją posłać do szkoły!

Nieraz, gdy bierzmuję, przyglądam się dzieciom. Jedne są 
wystrojone do  przesady, inne ubożuchne; pod sukienczyną, 
ledwie pozczepianą kilkoma nitkami, widać często albo brak 
koszulki, albo koszulinkę podartą. Oglądam to ciągle własny-
mi oczyma, gdy przesuwam się w rzędzie przed dziatwą bierz-
mowaną. Widzę straszliwe kontrasty: tu przesada, tam niedo-
statek! Nasze chrześcijańskie serca nie mogą na to pozwolić”.
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Często trzeba przezwyciężyć siebie, aby zdobyć się na ofiar-
ność i  przyjść człowiekowi z  pomocą. Kardynał Wyszyński 
wspomina bolesne wydarzenie z czasu II wojny światowej.

„W czasie wojny znalazłem się przypadkiem we wsi, gdzie 
panował tyfus. Pojechałem tam z pasterską posługą. Znala-
złem się w izbie, gdzie rodziła kobieta. Nikogo przy niej nie 
było. Leżała na wyrze bez prześcieradła, na zmielonej słomie, 
a za poduszkę miała kapocinę. Nie było przy niej nic i niko-
go, tylko ja! Było to dla mnie straszne przeżycie! Nie mogłem 
jej nic pomóc, bo nie umiałem. Zdołałem tylko zorganizo-
wać pomoc. […] Zapamiętałem to sobie dobrze i nigdy nie 
zapomnę!”

Miłość bliźniego wymaga odwagi, aby niekiedy wbrew swo-
im ograniczeniom i uprzedzeniom przyjść z pomocą:

„Są miejsca, do  których nie lubię chodzić, chociaż żyją 
i pracują tam ludzie, bo wydaje mi się, że miejsca te brudzą 
i źle na mnie działają. Może to szpital, który omijam, chociaż 
czeka tam na mnie cierpiący brat. Omijam go jednak, bo ko-
jarzy mi się z moim ewentualnym przyszłym cierpieniem. – 
Już nie ominę szpitala, bo leżysz tam Ty, Dziecię Boże, ciasno 
owinięte w pieluszki…

A  może znam adres domu, w  którym panuje już tylko 
grzech, do którego wchodzi się tylko dla grzechu… Dzięki 
Bogu, nigdy nie przestąpiłem jego progów. Wiem, że jest tam 
ktoś, kogo bym mógł uratować, ale przecież nie pójdę! Co by 
inni o mnie pomyśleli?! – Czy myślałeś o tym Ty, Synu Boży 
i Synu Niepokalanej Dziewicy, gdy kładłeś się w stajni, na sia-
nie, aby mnie uratować – co inni o tym powiedzą?.”..

Służba człowiekowi w rodzinie, w pracy, w szkole, w swoim 
środowisku jest egzaminem z  przykazania miłości. O  to, jak 
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zdaliśmy ten egzamin, zapyta nas kiedyś Chrystus. Kardynał 
Wyszyński uświadomił nam bardzo obrazowo tę prawdę:

„Nieraz się zastanawiamy, jak Chrystus ujął kodeks Sądu 
Ostatecznego. Zdawałoby się, że Chrystus powinien powie-
dzieć: Kto zgrzeszył przeciwko pierwszemu przykazaniu? – 
Wystąp! Podchodzi wielka hurma… Kto zgrzeszył przeciwko 
czwartemu? – Podnieść ręce! […] Tymczasem Sąd Osta-
teczny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Pan Jezus o  tym 
opowiada: «Byłem głodny… spragniony… nagi…, bezdom-
ny… chory… w więzieniu» (por. Mt 25,31-46). I wspomina 
z wdzięcznością różne drobiazgi, których się przecież wsty-
dzimy. Daliście mi szmatkę… rzuciliście kawałek chleba… 
Zbity kubek wody podaliście Mi… W strachu wielkim przy-
szliście pod bramy więzienne… To wszystko tak wiele znaczy 
dla Chrystusa, że powie: «Pójdźcie błogosławieni Ojca mego. 
[…] Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jed-
nemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili»” 
(por. Mt 25,34-40).

Ale jest też druga część tej ewangelicznej sceny. Dotyczy ona 
tych, którzy nie dostrzegali w życiu ludzi potrzebujących. Oni 
będą odrzuceni. Do nich Chrystus powie:

„«Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragnio-
ny, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście 
Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory 
i  w  więzieniu, a  nie odwiedziliście Mnie». Wówczas zapy-
tają i ci: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spra-
gnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo 
w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?» Wtedy odpowie im: 
«Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczynili-
ście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczy-
nili»” (Mt 25,42-45).



Prośmy Maryję, Matkę Miłosierdzia, aby pomogła nam do-
strzegać ludzi potrzebujących i spieszyć im z pomocą. Nie cho-
dzi tylko o pomoc materialną, często chodzi o serce, o trochę 
czasu, zainteresowania, o  dobrą radę, o  modlitwę za  kogoś, 
komu nie jesteśmy w stanie pomóc. Zawsze możemy oddawać 
takich ludzi Matce Bożej, ale nie powinniśmy zrzucać wszyst-
kiego na Nią, tylko współdziałać z Nią ze wszystkich sił, z ca-
łego serca.

Przybądź nam, Miłościwa Pani ku pomocy!
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Oddajemy się Tobie całkowicie na własność!
Polecaj nas swojemu Synowi i posługuj się nami  

dla zbawienia ludzi.

Wszyscy:
Matko Boża, Niepokalana Maryjo!!!
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PRACUJ RZETELNIE

Praca ludzka to nie tylko obowiązek i  źródło utrzymania, 
ale wyraz miłości społecznej i więzi między ludźmi. W ósmym 
punkcie ABC Społecznej Krucjaty Miłości czytamy: 

Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, 
jak Ty korzystasz z pracy drugich.

Kardynał Stefan Wyszyński był specjalistą w dziedzinie teo-
logii pracy. We Włocławku jako znany ksiądz społecznik dzia-
łał w Chrześcijańskich Związkach Zawodowych. Był prezesem 
Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego. Jest autorem 
tłumaczonej na kilkanaście języków książki: Duch pracy ludz-
kiej. Nie jest to rozprawa teoretyczna, ale „poemat” o  pracy 
Boga i człowieka. Czytamy w niej:

„Bóg jest początkiem wszelkiego działania, wszelkiego ru-
chu, pracy. Boże «Niech się stanie» zawiera w sobie twórczą 
myśl i wykonanie zarazem. Od tego pierwszego poruszenia 
rozpoczyna się wszelki ruch, bez którego człowiek niczego 
dokonać nie może. […] Odtąd wszystko, cokolwiek się po-
rusza, żyje, rośnie, rozwija się, działa mocą zapożyczoną od 
Boga. […] Wszystko we  wszechświecie działa Bożą mocą. 
Gdyby Bóg choć na  jedną chwilę odmówił światu swych 
mocy, wszystko pogrążyłoby się w  martwocie i  w  cieniu 
śmierci”.



99

26

Trzeba przyznać, że w codziennym zabieganiu, zapracowa-
niu bardzo potrzeba nam tej głębokiej wizji pracy, świadomo-
ści, że  jest ona relacją z  samym żywym Bogiem. Wszyscy ży-
jemy z  pracy rąk Bożych – uczył Prymas. Praca nie jest karą 
za grzech. Sam Chrystus pracował – i to fizycznie, jako cieśla. 
Pracowała Jego Matka – prała, sprzątała, gotowała. Na  Apo-
stołów Chrystus wybrał ludzi ciężkiej pracy – rybaków. Trud 
związany z pracą jest skutkiem grzechu. Ale praca nie jest prze-
kleństwem ani hańbiącym zadaniem, przewidzianym dla nie-
wolników. „Praca jest zaszczytnym powołaniem przez Boga 
do  współdziałania w  wykonaniu planu Bożego”. Pracę ludzką 
kardynał Wyszyński rozumiał jako drogę rozwoju i udoskona-
lenia człowieka, rozwoju kultury jego wnętrza. O tej prawdzie 
tak mało się dzisiaj pamięta. Ksiądz Prymas zauważa, że zwy-
cięża mit zapłaty za pracę: dniówka, akord, pensja, honorarium.

„Człowiek jest zagubiony w pogoni za  zarobkiem, popę-
dzany «obowiązkiem», pojmowanym nieraz jako poczucie 
zewnętrznej potrzeby, a nie moralnej oceny. Stajemy się nad-
to niewolnikami rzeczy. Udoskonalenie dzieła tak nas po-
chłania i zniewala, że zapominamy całkowicie o sobie”.

Praca łączy człowieka z człowiekiem. „Człowiek pozbawiony 
pracy, bezczynny, jest zazwyczaj odosobniony”. Każda praca jest 
dążeniem człowieka do człowieka, jest świadczeniem miłości, 
wzajemną posługą.

„Praca, uczy nas miłości, poczucia zależności, pokory, skła-
nia nas do wzajemnej użyteczności, tworzy społeczność ludz-
ką. W społeczności tej praca zyskuje nowe możliwości rozwoju 
dla siebie przez uzgadnianie, podział, spotęgowanie zespolo-
nych wysiłków ludzkich. Oto więź społeczna braterstwa ludzi 
przez pracę. Społeczne znaczenie pracy tkwi nie tylko w więzi 
tworzącej się między ludźmi, ale głównie w owocach pracy”.
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Pracę rozumiał Ksiądz Wyszyński jako obowiązek wdzięcz-
ności:

„Każdy człowiek doznaje nieustannie pomocy ze strony 
najbliższych sobie i dalszych. […] Żyje ich pracą, ich wysił-
kiem, gorliwością, poświęceniem, ofiarą, a nawet ofiarą ich 
życia”.

Czerpiąc nieustannie z  tych dóbr nagromadzonych przez 
wieki i przez wysiłek tysięcy ludzi, jesteśmy zobowiązani włą-
czyć się w ten społeczny łańcuch dobra i własną pracą zaradzać 
potrzebom innych.

Prawo własności obarczone jest obowiązkiem społecznym. 
W tym Ksiądz Prymas widział różnicę między katolickim poj-
mowaniem własności a tak odrębnym myśleniem kapitalistycz-
nym, nastawionym na zysk bez ograniczeń. Gdy po zaspokoje-
niu potrzeb własnych i rodziny pewna część pozostaje nieużyta, 
człowiek nie powinien przeznaczać jej na  bogacenie się bez 
miary, podczas gdy inni żyją w nędzy lub umierają z głodu.

„Każdy jest obowiązany obracać to, co zbywa, na cele spo-
łeczne, w  duchu cnoty miłości bliźniego, dobroczynności 
i wspaniałomyślności”.

Ksiądz Prymas uczył, że  każda praca jest współdziałaniem 
z  samym Bogiem. Nie jest ważne, jaki rodzaj pracy wykonu-
jemy.

„Wielkość naszego życia w posłudze planom Bożym nie od 
tego zależy, co czynimy, nie od przedmiotu działania, ale od 
tego, jak wypełniamy nasze zadanie życiowe. Drobne i nie-
znane dokonania mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy 
wielkie mogą nas upodlić, jeśli są źle wykonane. […] Z tych 
drobiazgów życiowych, wykonywanych wielkim sercem, po-
wstaje wielkość człowieka. […] Nie od przedmiotu pracy za-



leży wartość czynu ludzkiego, ale od sposobu wykonania, od 
stopnia miłości i uległości wobec dobrego Boga”.

Przez rzetelną pracę, uczciwie wykonywaną ze względu 
na Boga, stajemy się Jego współpracownikami Chrystusa i po-
mocnikami Jego Matki, którą nazywamy Matką sprawiedliwo-
ści i miłości społecznej.

Przybądź nam, Miłościwa Pani ku pomocy!
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Oddajemy się Tobie całkowicie na własność!
Polecaj nas swojemu Synowi i posługuj się nami  

dla zbawienia ludzi.

Wszyscy:
Matko Boża, Niepokalana Maryjo!!!
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WŁĄCZ SIĘ W SPOŁECZNĄ POMOC BLIŹNIM

W  naszym cywilizowanym świecie opiekę nad ludźmi cho-
rymi, ubogimi i uzależnionymi sprawują instytucje państwowe. 
Nie są one jednak w stanie zaradzić wszystkim realnym potrze-
bom takich osób. To rodzi konieczność szerszego współdziałania, 
o czym mówi dziewiąty punkt Społecznej Krucjaty Miłości: 

Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. 
Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. 
Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

Kardynał Stefan Wyszyński przypominał, że  każda pomoc 
niesiona ludziom chorym i starszym wymaga nie tylko zawo-
dowej fachowości, ale przede wszystkim szacunku dla godności 
człowieka. Zwracając się do lekarzy, mówił:

„Nie weźcie tego za  ujmę, najmilsze Dzieci, jeżeli Wam 
najpierw powiem: trzeba się Wam uczyć pełni człowieczeń-
stwa! Trzeba mieć szacunek dla człowieka! Trzeba podcho-
dzić do  niego z  ogromną delikatnością. Trzeba umieć mu 
służyć. […] Trzeba mieć gotowość do całkowitej ofiary z sie-
bie. […] Dopiero wtedy, gdy będziecie umieli szanować sie-
bie i  wszystko, co Bóg Wam dał, uszanujecie innych ludzi, 
podejdziecie z  szacunkiem i  ze zrozumieniem do  każdego 
człowieka. Zrozumiecie, że  w  głodnych życia oczach ludz-
kich jest prośba o to, abyście uszanowali człowieka”.
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Jakże aktualne jest to zalecenie także dzisiaj. Lekarz obciążony 
pracą, zmuszony do komputerowej dokumentacji często nawet 
oczu nie podniesie na pacjenta. Goniąc od jednego do drugie-
go zadania, nie jest w stanie widzieć człowieka. Czasami także 
pacjenci zapominają, że lekarz też jest człowiekiem. Z wielkim 
zrozumieniem mówił kardynał Wyszyński o trudnym zadaniu 
pielęgniarki:

„Praca wasza jest właściwie nieustannym godzeniem naj-
rozmaitszych przeciwności i znoszeniem bolesnych doświad-
czeń. Chociażbyście bowiem najlepiej wypełniały Wasze za-
danie, najczęściej nie zapłacą Wam wdzięcznością, lecz raczej 
wyrzutami i wymówkami, zwłaszcza wtedy, gdy nie ma już 
żadnych nadziei, aby uratować życie ludzkie. Jakże często 
chodzicie przy gasnącym człowieku świadome, że życie jego 
uchodzi! I chociaż do Was należy ochraniać za wszelką cenę 
nawet ostatnią tlącą w nim jeszcze iskierkę życia, to jednakże 
już same nic nie możecie i nie poradzicie. W takich warun-
kach potrzeba Wam wiele siły, modlitwy, a może i poświę-
cenia osobistego. Macie jeszcze bowiem ulżyć niedoli ludz-
kiej tam, gdzie nie ma już żadnej ludzkiej nadziei. Możecie 
to zrobić już nie tyle środkami opieki i  pomocy lekarskiej, 
ile modlitwą, cierpliwością i okazaną miłością braterską. To 
Wam zawsze pozostaje”.

Najlepiej nawet zorganizowana służba zdrowia nie zaradzi 
wszystkim problemom ludzi potrzebujących. Kardynał Wy-
szyński uwrażliwiał na konieczność współpracy z placówkami 
społecznymi:

„Opieka społeczna nie nadąża za  potrzebami. (...) Jest 
wielką ulgą dla ludzi opuszczonych i biednych, gdy znajdzie 
się ktoś, kto przyjdzie sam, nieprzymuszony, kierowany nie 
obowiązkiem zawodowym, ale motywem chrześcijańskiej 
miłości, przynaglony Chrystusową gotowością – «Ja przyjdę 
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i uleczę go». Ja przyjdę i pomogę mu, umyję go, rany mu za-
opatrzę i łóżko pościelę. Ja przyjdę i zrobię porządki w jego 
zaniedbanej izbie. Ja przyjdę i porozmawiam z nim. Przypo-
mnę mu przynajmniej: «Pamiętaj, że  jest Ojciec Niebieski, 
który o tobie nie zapomniał, który przez swoje wewnętrzne, 
duchowe tchnienie posyła mnie do ciebie»”.

Człowiek objawia się najpełniej w  sposobie, w  jaki traktu-
je drugiego, szczególnie tego najsłabszego. Prymas Wyszyński 
opowiadał pewnego razu wstrząsającą historię obłożnie chorej 
staruszki i jej rodziny: 

„Zajmowała miejsce w  ich eleganckim mieszkaniu, «za-
truwała» powietrze swoją chorobą, przeszkadzała dzieciom, 
krępowała wobec sąsiadów i znajomych. […] W podwórzu 
był pusty, nieużywany chlewik. Tam wyniesiono biedną sta-
ruszkę… własną matkę!!! […] Leżała, a właściwie gniła tam 
przez kilka tygodni. Ktoś to spostrzegł i […] posłano siostry 
zakonne, które nie miały słów, aby opisać to, co zobaczy-
ły… Trzeba było długich dni i ogromnych wysiłków, aby ten 
«strzęp człowieka», który wydobyły z budy, domyć, dopro-
wadzić do  życia i  świadomości istnienia. Staruszka umarła 
wkrótce pod opieką dobrych sióstr, całując je z wdzięczno-
ścią po  rękach… Można boleć nad biedną, pokrzywdzoną 
staruszką. Ale jakże stokroć więcej trzeba boleć nad tymi, 
którzy […] byli zdolni coś podobnego uczynić”.

Niestety nie brakuje w mediach podobnych informacji. Wy-
starczy pójść do domów opieki i zapytać schorowanych ludzi, 
kiedy ostatni raz był syn czy córka. Na szczęście jednak coraz 
więcej jest ludzi o  dobrym sercu, coraz więcej wolontariuszy, 
hospicjów, dziennych ośrodków opieki. Stając przy Maryi, „Pie-
lęgniarce Syna Bożego”, z  Nią możemy nieść pomoc ludziom 
potrzebującym – dostrzegać ich, zainteresować się, otworzyć 
serce i w miarę możliwości zaradzić dobrym czynem.



Przybądź nam, Miłościwa Pani ku pomocy!
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Oddajemy się Tobie całkowicie na własność!
Polecaj nas swojemu Synowi i posługuj się nami  

dla zbawienia ludzi.

Wszyscy:
Matko Boża, Niepokalana Maryjo…
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MÓDL SIĘ ZA NIEPRZYJACIÓŁ

Modlitwa za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół, jest owo-
cem miłości zdolnej do przebaczenia. Maryja, Matka Miłosier-
dzia, pochyla się nad każdym człowiekiem. Jeśli chcemy być 
Jej pomocnikami, musimy naśladować tę Jej bezwarunkową 
miłość. Modlitwa za nieprzyjaciół to zadanie, które przypomi-
na dziesiąty, ostatni punkt ABC Społecznej Krucjaty Miłości:

Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Przebaczenie otwiera serce człowieka na ludzi, na ich proble-
my i udręki. Prymas Wyszyński wytrwale przypominał tę po-
trzebę wrażliwości, potrzebę serca. Mówił:

„Świat nie staje się lepszy, mimo że  jest mądrzejszy, bo 
zrezygnował z serca. […] Całemu światu – Ojczyźnie, naro-
dowi, rodzinom, wychowawcom w  szkołach, milicjantom, 
zwierzchnikom, ministrom i  premierom – wszystkim po-
trzeba serca! Otwórzmy więc serce! Dla kogo? Dla własnych 
braci, dla dzieci jednego narodu, wspólnej Ojczyzny, dla 
mieszkańców jednego miasta i wsi, dla dzieci wspólnej rodzi-
ny, dla ludu Bożego parafii, dla sąsiadów, dla otoczenia – dla 
wszystkich! Ba! Dla całego świata!”

Aby tak kochać, potrzeba łaski Boga i  gotowości do  ofia-
ry z  siebie, z  naszego egoizmu i  dochodzenia swoich praw 
za wszelką cenę. Podejmując walkę o siebie – tracimy, a zwycię-
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żamy przebaczając, wtedy okazujemy się mocniejsi, doskonalsi! 
Ksiądz Prymas ostrzegał:

„Obyśmy nie dali się zdemoralizować czynem, który nas 
gorszy, lecz zwyciężali przez to, że wytrzymujemy to ugodze-
nie. Policzek, który nadstawiliśmy, może oznaczać w czyichś 
oczach naszą przegraną, zaniżenie psychiczne, niezrozumie-
nie własnej godności. A  jednak lepiej dostać, aniżeli ugo-
dzić, bo człowiek, który ugodzi, sam traci, odziera się z  ja-
kiejś doskonałości, a człowiek ugodzony właściwie nie cierpi, 
choćby go bolało. Obyśmy w poszukiwaniu sprawiedliwości 
nie spodleli. A  można spodleć przez dochodzenie swego 
za wszelką cenę!”

Przebaczenie jest zadaniem bardzo trudnym, ale tak bardzo 
potrzebnym całej rodzinie ludzkiej.

„Jeszcze jednego potrzeba dziś światu: przebaczenia i  lu-
dzi umiejących przebaczać. To jest największe wymaganie 
na czasy dzisiejsze, gdy cały glob zdaje się być na wulkanie, jak 
na stogu słomy, gdzie wystarczy jedna zapałka nieroztropnie 
rzucona, by rozbudzić pożar. Tych «materiałów łatwopalnych» 
jest dziś, niestety, zbyt dużo! Jest ich za dużo w sercach, my-
ślach i uczuciach. Jakże trzeba być spokojnym, przytomnym 
i wyrozumiałym dla tych ludzi, dla ich chwilowych popędów, 
porywów i namiętności! Jakże musimy niejednego nie dosły-
szeć, niejedno przebaczyć i  wyrozumieć, by utrzymać pokój 
w sercu, w rodzinie, w mieście, w narodzie, w państwie, w Ko-
ściele, w świecie całym! Właśnie o  takich ludziach Chrystus 
mówił i do takich się przyznaje: «Błogosławieni pokój czynią-
cy, albowiem będą oni nazwani synami Bożymi»”.

Skąd czerpać siłę, aby zdobyć się na taką miłość w życiu oso-
bistym i społecznym? Aby odpowiedzieć na to pytanie, Prymas 
Wyszyński powołuje się na  myśl Tołstoja zawartą w  powieści 
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Wojna i pokój. Napisał on: „Miłować człowieka drogiego moż-
na ludzką miłością, ale wroga miłować można tylko Bożą mi-
łością”.

„A Bóg tę pomoc daje – mówił dalej Prymas. – Dzięki niej 
chrześcijaństwo daje rozwiązanie, którego żadna inna moc 
na  ziemi dać nie może. […] Walczyć o  to, aby obronić się 
przed naśladowaniem nieprzyjaciół owładniętych nienawi-
ścią, aby nienawiścią nie zwalczać nienawiści – to najważ-
niejsze zadanie chrześcijanina, otoczonego wrogami. Jest 
to zarazem najtrudniejsze zadanie. Ale też i najowocniejsze 
dzieło dla świata, bo nienawiść można uleczyć tylko z pomo-
cą miłości”.

Tej postawy uczy Jezus Chrystus przez swój Kościół, dlatego 
jest on tak potrzebny światu dzisiaj.

„Buduje się dzisiaj wiele teatrów, domów kultury, kin, 
szpitali, domów dziecka, ale […] jeżeli zabraknie świątyń, 
zabraknie «szkoły», która jest najbardziej potrzebna światu 
i każdemu narodowi. Ta szkoła uczy takiej prawdy i takiej na-
uki, jakiej nie wykłada się nigdzie. […] Tylko Kościół uczy: 
«Będziesz miłował…» […] Będziesz miłował Boga; Będziesz 
miłował bliźniego – brata: tego, który koło ciebie stoi, który 
może się na ciebie tłoczy, tego, który ci może przeszkadza, 
tego, który jest do ciebie źle usposobiony, a którego może ty 
sam osądzasz w swoim sercu źle. Będziesz miłował…”

To jest nauka, której dzisiaj Polsce i światu najbardziej potrze-
ba. Chrystusowa Ewangelia miłości jest najpewniejszym funda-
mentem ładu społecznego. Nie zamazuje prawdy, nie przekreśla 
praw człowieka, ale uczy ich obrony w duchu miłości. 

Modlitwa za  nieprzyjaciół jest zwycięską siłą, niewidocz-
ną, a bardzo skuteczną. Kardynał Wyszyński doświadczył tego 
we własnym życiu. Zapytany o jednego z wrogów politycznych 



Kościoła, czy jego też kocha, odpowiedział: „Bóg go kocha, to 
co ja mam do powiedzenia”. 

To jest zwycięstwo miłości, potężniejszej niż największa nie-
nawiść. Taka miłość – czerpana z serca Chrystusa i Jego Matki 
– jest zadaniem dla Pomocników Matki Kościoła i wszystkich, 
którzy chcą być „pomocnikami Boga” na ziemi.

Przybądź nam, Miłościwa Pani ku pomocy!
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Oddajemy się Tobie całkowicie na własność!
Polecaj nas swojemu Synowi i posługuj się nami  

dla zbawienia ludzi.

Wszyscy:
Matko Boża, Niepokalana Maryjo!!! 
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POMAGAĆ CIERPIENIEM

Cierpienie jest nieodłącznym towarzyszem życia człowieka. 
W bólu przychodzimy na świat i w męce śmierci kończymy na-
szą ziemską drogę. Często rodzi się pytanie – dlaczego? Nie-
którzy za  ten stan rzeczy obwiniają samego Boga. A  przecież 
to nie Bóg jest źródłem cierpienia. Jest ono owocem grzechu 
pierworodnego. Ten grzech ugodził w ustanowiony przez Boga 
porządek świata. Było to jakby złamanie kodu natury. Cierpi 
człowiek, cierpią stworzenia, aż do czasu, gdy nastanie „nowe 
niebo i nowa ziemia”. 

Jezus Chrystus nie zlikwidował cierpienia, choć litował się 
nad ludźmi dotkniętymi chorobą, kalectwem, mocą złego du-
cha. Tak mówił o tym Prymas Stefan Wyszyński:

„Nauczyciel nasz, Jezus Chrystus, Droga, Prawda i Życie, 
gdy był na tej ziemi i chodził wśród nas, patrząc na codzien-
ne trudy i męki człowieka, pragnął dotknąć każdej ludzkiej 
niedoli i  każdego ludzkiego cierpienia. Pragnął, aby nasz 
smutek w radość się obrócił. Otoczony był nieustannie wiel-
ką rzeszą, która się doń tłoczyła i starała się Go dotknąć. […] 
Dobre oczy Jezusa, Pana naszego, patrzyły w  oczy ludzkie. 
Jego ręce dotykały ludzkiego ciała: oczu, które nie widziały, 
uszu, które nie słyszały, ust, które nie mówiły, nóg, które nie 
chodziły, rąk, które nie miały swobody. Często powtarzał 
tym, którzy w Nim mieli nadzieję: Chcę, bądź oczyszczony, 
przejrzyj, wstań, chodź”.
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Jezus sam w pełni doświadczył ludzkiego losu. Poznał mękę 
ciała i ducha. 

„Prawdziwie chciał przyjąć na siebie wszystkie nasze smut-
ki, cierpienia i dolegliwości, dlatego przybrał ciało ludzkie, 
zdolne do cierpienia. Chciał poznać wszystką naszą niedolę, 
dlatego – pragnął i  łaknął, był głodny i bezdomny, a nawet 
w Betlejem i na Krzyżu – nagi. Tak samo jak my potrzebował 
ludzkiej opieki, pomocy i serca”.

Przyjmując to wszystko na siebie, Zbawiciel pragnął dla nas 
przede wszystkim wyzwolenia z udręki niewiary.

„Chrystus lecząc ciało, pragnął czegoś więcej, czego świat 
dać nie może: pragnął leczyć ducha. Domagał się więc żywej 
wiary, nawet od tych którzy szukali pomocy i  ulgi dla cia-
ła: [Powtarzał] «jeśli wierzysz…». […] Mówił o zmartwych-
wstaniu ciała, ostrzegał przed śmiercią ducha. «Ciało nic nie 
może, Duch jest tym, który ożywia». Ożywiał więc ducha, 
aby Duch żywy ratował i dźwigał ciało”. 

Swoją męką i  śmiercią na  krzyżu Chrystus przeprowadził 
nas ze śmierci do życia. Cierpienie stało się lekarstwem, krzyż 
nadzieją, bramą do  zmartwychwstania. Cierpienie złączone 
z  Chrystusem, ofiarowane za  innych, za  zbawienie bliźnich, 
nabiera sensu i  przynosi wewnętrzną ulgę, także człowiekowi 
doświadczanemu. 

Spotykając się z  ludźmi chorymi, Prymas uświadamiał im 
wielkie zadanie wobec udręczonego świata. „Pomyślcie, ilu lu-
dzi poddanych jest najrozmaitszym, niekiedy niezawinionym 
cierpieniom”… jako ofiary wojen, ale także na skutek wyborów 
życiowych innych ludzi. Także swoich własnych złych wybo-
rów. Alkoholizm, narkomania, konflikty rodzinne czy społecz-
ne. Obok tych bolesnych doświadczeń Prymas zaznacza, że:
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„[Jest] jeszcze jeden rodzaj udręki, może najbardziej bo-
lesny. To udręka ludzi, którzy nie znają Boga, którzy utracili 
wiarę. Są to bodaj największe męki i cierpienia – stokroć bo-
leśniejsze aniżeli schorzenia ciała. Tym ludziom Wy, którzy 
sami rozumiecie cierpienie, możecie okazać współczucie dla 
ich wielkiej męki i grożącego im niebezpieczeństwa, z które-
go nie zdają sobie sprawy”. 

Wobec tych wszystkich dramatycznych sytuacji Prymas Wy-
szyński prosił chorych: 

„Drogie Dzieci Boże, Wy posiadacie skarb cierpienia ofia-
rowanego Bogu. Dlatego możecie pomóc tak wiele innym. 
Chciejcie więc dołączyć wasze cierpienie do Męki Chrystusa. 
Nie tylko Go przez to pocieszycie, nie tylko sami doznacie 
ulgi, ale jeszcze pomożecie tym, którym świat już nic pomóc 
nie może”. 

Pomagając ludziom, pomagamy samemu Chrystusowi, który 
żyje w każdym człowieku. Znany polski dziennikarz zapytany 
podczas spotkania w Oświęcimiu, gdzie był Bóg, gdy więźnio-
wie obozów koncentracyjnych byli dręczeni, bici, paleni, odpo-
wiedział: „Bóg był w nich”.

Prawdziwie wielka jest tajemnica cierpienia. Święty Paweł pi-
sze, że dopełniamy męki Chrystusa. Ale nasz Odkupiciel nie był 
sam w  momencie największego cierpienia. Gdy umierał, pod 
krzyżem stała Jego Matka, widział Ją. Oddał Jej nas wszystkich. 
Także nam, ludziom XXI wieku, potrzeba obecności i pomocy 
Maryi. Zapewniał nas kardynał Wyszyński:

„Maryja pomaga wszystkim – i Wam – bo Ona jest naszą 
Matką. Mogą nas wszyscy opuścić, nawet matka ziemska, ale 
Matka Chrystusowa dana nam za matkę, na pewno nas nie 
opuści! Chciejcie o  tym pamiętać, szczególnie w  chwilach 
trudnych”.



Maryja była i  jest najwierniejszą i  najczulszą pomocą dla 
wszystkich cierpiących. Stańmy przy Niej, ofiarujmy Jej swoje 
cierpienia za zbawienie braci. 

Przybądź nam, Miłościwa Pani ku pomocy!
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Oddajemy się Tobie całkowicie na własność!
Polecaj nas swojemu Synowi i posługuj się nami  

dla zbawienia ludzi.

Wszyscy:
Matko Boża, Niepokalana Maryjo…
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RÓŻANIEC SZKOŁĄ MARYI

Święty Jan Paweł II w liście apostolskim o różańcu [List apo-
stolski Rosarium Virginis Mariae] napisał: 

„Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do    
«szkoły Maryi», dając się wprowadzać w kontemplację pięk-
na oblicza Chrystusa i w doświadczenie Jego miłości”.

Różaniec nie jest bezmyślnym powtarzaniem „zdrowasiek”, 
jak niektórzy twierdzą, „bo – jak mówił kardynał Stefan Wy-
szyński – w przedziwny sposób łączy modlitwę myśli i modli-
twę warg. […] W różane płatki Pozdrowień Anielskich owijamy 
nasze najlepsze myśli o Panu Jezusie, na wzór Ojca Niebieskiego 
osłaniającego Go dziewiczym ciałem Maryi”. 

Różaniec jest modlitwą zwycięską, choć tak pokorną. Pod-
kreślał to Prymas, mówiąc: 

„[…] możemy dlatego różaniec jest tak skuteczny, że jest 
aktem głębokiej pokory, a  jednocześnie wyznaniem żywej 
wiary. Oddaje najgłębsze myśli i  najprostsze słowa ludzkie 
dla wielbienia Trójcy Świętej przez pośrednictwo Maryi”.

W różańcowej szkole Maryi kształtowało się życie i powoła-
nie wielu świętych, m.in. św. Jana Pawła II i Sługi Bożego kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. Ten ostatni, wracając do najwcze-
śniejszych lat życia, wspomina:



115

30

„Nigdy nie zapomnę moich dziecięcych lat, gdy w domu 
rodzinnym każdy wieczór kończył się wspólnym odmawia-
niem cząstki różańca świętego. I to nie tylko w październiku, 
ale przez cały rok! Może dla nas, dzieci, było to nieraz trudne, 
może chciało się spać, ale jednak rodzice nasi czuwali, aby 
dzień kończył się różańcem”.

Do ostatnich lat życia kardynał Wyszyński nie rozstawał się 
z różańcem. Modlitwa różańcowa była jego siłą w czasie wojny; 
w trudnym okresie powojennego zmagania o uratowanie wiary 
w Polsce; wobec prześladowania komunistycznego, w więzie-
niu. Potem także w czasie choroby nie wypuszczał z rąk różań-
ca. Sam doświadczając mocy tej modlitwy, ukazywał różaniec, 
jako zwycięską drogę życia.

Na  wyjątkowe znaczenie modlitwy różańcowej wskazuje 
sama Matka Najświętsza. Zjawiając się dzieciom w Fatimie, po-
dobnie jak wcześniej w Lourdes czy Paryżu – nie tylko przypo-
mina i uczy odmawiania tej modlitwy, ale wręcz usilnie o nią 
prosi. 

Różaniec umacnia w  wierze, jednoczy z  Chrystusem, jest 
nadzieją w  cierpieniu, w  chorobie, w  zmaganiu z  nałogiem. 
W najtrudniejszych sytuacjach – w więzieniach i obozach lu-
dzie udręczeni robili sobie różańce ze sznurka i ostatniej krom-
ki chleba. Ta modlitwa dawała im siłę. 

Potęgi różańca doświadczali żołnierze w  wielu bitewach, 
czego wymownym znakiem było zwycięstwo różańcowe pod 
Lepanto w 1571 roku. Pokonanie przez wojska chrześcijańskie 
zagrażającej Europie nawały islamskiej przypisywane było wła-
śnie sile modlitwy różańcowej, do której wezwał katolików Oj-
ciec święty.

W naszym polskim doświadczeniu także wielokrotnie prze-
konywaliśmy się o skuteczności tej modlitwy. I choć nie zawsze 
przynosiła ona zewnętrzne zwycięstwo, była umocnieniem na-
wet w najdramatyczniejszych okolicznościach. Tak jak w cza-
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sie Powstania Warszawskiego, gdy ludzie w piwnicach i schro-
nach głośno odmawiali różaniec, zachęcani do tego także przez 
młode dziewczęta pozostające pod duchową opieką ks. Stefana 
Wyszyńskiego, kapelana Armii Krajowej. Zainspirowały one 
„Nową Mobilizację walczącej Warszawy”, czyli podjęcie walki, 
w której Eucharystia i  różaniec były drogą do zwycięstwa nie 
tyle militarnego, co duchowego. Wierne odmawianie różańca 
czyni nas pomocnikami Maryi, którzy przyśpieszają godzinę 
zwycięstwa Jej Syna w  różnych sytuacjach życia rodzinnego 
i społecznego. Kardynał Wyszyński mówił: 

„I gdy my na tyle problemów rady nie mamy, zostaje jed-
no: mieć w kieszeni różaniec i modlić sią za tych, którzy nam 
przyczyniają tyle udręki we własnej Ojczyźnie. […] Módlmy 
się za tych ludzi. Przeklinanie nic nie pomoże. Powtarzanie 
sobie różnych plotek czy dowcipów politycznych, też nic nie 
da. Ale modlitwa może pomóc. Ona zdolna jest oświecić 
umysły, poprawić wolę ludzką”.

Modlitwa różańcowa ma wielką moc apostolską. Ludzie prze-
konani o tym, nie tylko sami się modlą, ale łączą się we wspólno-
ty, takie jak Żywy Różaniec, Krucjata Różańcowa za Ojczyznę, 
Jasnogórska Rodzina Różańcowa, Różaniec Rodziców za dzieci 
czy wreszcie Pomocnicy Matki Kościoła. Różańcem, jako na-
rzędziem duchowej pomocy, posługują się także liczne dzieła 
podejmowane w Kościele, m.in. na Jasnej Górze „Z Maryją ra-
tuj człowieka” czy „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego”. 

Te niepozorne, małe ziarenka modlitwy, pokornie szeptane 
z wiarą „zdrowaśki” – zarówno przez ludzi starszych, chorych, 
ale także aktywnych zawodowo i dzieci modlące się wspólnie 
ze swoimi rodzicami i  dziadkami – czynią nas prawdziwymi 
pomocnikami Maryi. Jak pokazuje historia, różaniec jest zwy-
cięskim orężem – pomocnym w każdej, najbardziej nawet bez-
nadziejnej sytuacji osobistej i wspólnotowej. 



Przybądź nam, Miłościwa Pani ku pomocy!
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Oddajemy się Tobie całkowicie na własność!
Polecaj nas swojemu Synowi i posługuj się nami  

dla zbawienia ludzi.

Wszyscy:
Matko Boża, Niepokalana Maryjo…
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ABY BYĆ POMOCNIKIEM MARYI

Milenijny Akt oddania narodu polskiego Matce Kościoła, 
złożony na Jasnej Górze 3 maja 1966 roku, w zamyśle kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego miał stanowić i stanowi „tarczę 
obronną” dla ochrzczonego narodu i wszystkich jego dzieci – 
dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Pragnieniem Pryma-
sa było, abyśmy osobiście włączali się w to zawierzenie. Dlate-
go w  liście pasterskim rozpoczynającym dzieło Pomocników 
Matki Kościoła pisał: 

„Akt ten domaga się od każdego z nas świadomej odpo-
wiedzialności za  Kościół Chrystusowy. Oczekujemy takich 
ludzi, którzy obok spraw osobistych dostrzegać będą wielkie 
problemy ogólne, rozszerzą swe serca i w poczuciu odpowie-
dzialności za Kościół i za katolickie oblicze Polski […] po-
dejmą dzieło współpracy apostolskiej przez modlitwę, ofiarę 
i działanie, którzy staną się «Pomocnikami Maryi» na rzecz 
Kościoła Jej Syna”.

Zapraszając do współdziałania z Matką Bożą, Prymas dzieli 
się swoim osobistym doświadczeniem:

„Pragnę dziś otworzyć swoje serce przed Wami, aby od-
słonić tajemnicę trwania Kościoła Chrystusowego w  Oj-
czyźnie naszej. Pragnę Wam wyznać swoją wiarę w to, że tę 
moc trwania zawdzięczamy «obecnej w misterium Chrystusa 
i Kościoła» – Bogurodzicy”. 
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Polska pomimo prześladowania komunistycznego pozostała 
wierna Chrystusowi. Jednak zmaganie o tę wierność trwa na-
dal i  staje się coraz trudniejszym zadaniem i  wezwaniem dla 
młodych pokoleń. Potrzebujemy Matki Bożej, potrzebujemy Jej 
obecności i pośrednictwa. Ale Prymas Wyszyński uświadamia 
nam, że i Maryja potrzebuje nas. Jako naród daliśmy Maryi pra-
wo posługiwania się nami. W Akcie milenijnym czytamy:

„Odtąd, Najlepsza Matko nasza i  Królowo Polski, uwa-
żaj nas, Polaków jako naród, za  całkowitą własność Twoją, 
za narzędzie w Twych dłoniach na rzecz Kościoła świętego… 
Czyń z nami, co chcesz…, bylebyśmy z Tobą i przez Ciebie... 
stawali się prawdziwą pomocą Kościoła powszechnego”. 

Te słowa wymagają od nas bardziej świadomej odpowiedzial-
ności za Kościół i za wiarę przyszłych pokoleń, za chrześcijań-
skie oblicze naszej Ojczyzny. Kardynał Wyszyński wyjaśnia 
konkretnie – co to znaczy, że mamy być pomocnikami Maryi 
dla sprawy Chrystusa i Kościoła na ziemi.

„Od chwili, kiedy sobie to uświadamiam i na to się decy-
duję – oddaję się osobiście Maryi, Matce Kościoła, w Jej ma-
cierzyńską niewolę miłości za Kościół Chrystusowy. Odtąd 
wszystko czynić będę z Maryją. […] Uważać się będę w Jej 
dłoniach za narzędzie, którym może rozporządzać dla dobra 
Kościoła, Polski i  braci. […] Będę utrzymywać nieustanną 
łączność z  moją Matką i  trwać w  poczuciu Jej macierzyń-
skiej obecności. Do  Niej będę się często zwracać, od Niej 
wszystko zaczynać, z Nią każdą sprawę przeprowadzać. […] 
Mając świadomość potęgi Matki Najświętszej, która pierw-
sza uwierzyła, że «u Boga żadne słowo nie jest niemożliwe», 
widząc Jej zwycięską moc w dziejach Kościoła powszechne-
go i Kościoła świętego w Polsce – wierzyć będę, że przez Jej 
przemożną przyczynę, wszystko można wyprosić u Boga dla 
dobra Kościoła, ojczyny i braci”.
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Być pomocnikiem Matki Kościoła to znaczy – w myśl pro-
gramu kardynała Wyszyńskiego – wziąć sobie do serca i trakto-
wać jako własne – wszystkie problemy Kościoła, Ojca świętego, 
swoich duszpasterzy. Wspierać ich przez modlitwę i konkretne 
działania. Oznacza to także niesienie pomocy każdemu czło-
wiekowi, jako swemu bratu, „w każdej jego potrzebie, najbar-
dziej codziennej i zwykłej”.

Oznacza to troskę, aby w każdym „żył Chrystus przez łaskę 
uświęcającą, aby każdy był naprawdę żywym Kościołem”. 

Prymas Tysiąclecia bardzo mocno akcentuje odpowiedzial-
ność za losy ochrzczonej Ojczyzny:

„Włączając się osobiście w milenijny Akt oddania Polski, 
[…] czynić będę wszystko, aby Polska była zawsze wierna 
Bogu, Krzyżowi, Ewangelii Chrystusowej, Kościołowi i Bo-
gurodzicy Dziewicy, Bogiem sławionej Maryi, Pani Jasnogór-
skiej, «danej jako pomoc ku obronie narodu naszego»”.

Kardynał Wyszyński zwraca się także do kapłanów: 

„Umiłowani Bracia Kapłani! – stańcie się pomocnikami 
Matki Chrystusowej z miłością i odwagą. Choćbyście na ra-
zie byli osamotnieni w swoim przekonaniu o słuszności tej 
sprawy, podejmijcie ją z  ufnością. Pomoc Boża nagrodzi 
waszą pokorną ufność. Matka Chrystusa i  Matka Kościoła 
stanie pod waszym krzyżem. Staną również przy was ludzie, 
którzy w pragnieniu pomagania Kościołowi przede wszyst-
kim Wam będą pomocą”.

List pasterski, w którym Prymas wymienia te wszystkie za-
dania stojące przed Pomocnikami Matki Kościoła, kończy się 
rzuconym w przyszłość pytaniem: 
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„Do kogo dotrze ten głos Prymasa Polski, dla którego za-
szczytem jest to, że może zwać się «niewolnikiem Maryi»?”

Dzisiaj ten głos dociera do nas. Od naszej wielkoduszności 
zależy, czy staniemy przy Maryi, aby z  Nią nieść pomoc Ko-
ściołowi. Zadanie to można realizować, włączając się w  Ruch 
Pomocników Matki Kościoła, ale nie tylko. Jest wiele środowisk 
w  Kościele żyjących tą ideą. Ruchy, takie jak Żywy Różaniec, 
„Z Maryją ratuj człowieka” czy Mali Pomocnicy Boga, których 
istotą jest ochranianie modlitwą najbardziej potrzebujących 
pomocy – osób zagubionych w wierze, dzieci nienarodzonych, 
a także ludzi uwikłanych w nałogi. Zadania pomocników Mat-
ki Kościoła wypełniać można w  różnych wspólnotach para-
fialnych. Przede wszystkim jednak we  własnym sercu, które 
usłyszało i  podjęło zaproszenie do  oddania się Matce Bożej 
w  niewolę dla sprawy Chrystusa na  ziemi. Pomocnicy Matki 
Kościoła w pełni odkrywają, co to znaczy, że Z WOLI BOGA 
DANA JEST NAM W MARYI POMOC.

Przybądź nam, Miłościwa Pani ku pomocy!
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Oddajemy się Tobie całkowicie na własność!
Polecaj nas swojemu Synowi i posługuj się nami  

dla zbawienia ludzi.

Wszyscy:
Matko Boża, Niepokalana Maryjo…
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 PRYMAS POLSKI
WZYWA LUDZI DOBREJ WOLI  
DO POMOCY KOŚCIOŁOWI  

I CHRZEŚCIJAŃSKIEJ OJCZYŹNIE 
PRZEZ BOGURODZICĘ, MATKĘ KOŚCIOŁA



Umiłowani Kapłani, najmilsze Dzieci Boże!

Pragnę dziś otworzyć serce swoje przed Wami, aby Wam 
odsłonić tajemnicę mocy trwania Kościoła Chrystusowego 
w Ojczyźnie naszej. Pragnę wam wyznać swoją wiarę w to, że tę 
moc trwania zawdzięczamy „obecnej w  misterium Chrystusa 
i  Kościoła” Bogurodzicy. Pragnę Was zaprosić do  współdzia-
łania – w duchu tej wiary i ufności – w dziele wprowadzania 
w życie naszych Ślubów Jasnogórskich i zobowiązań, płynących 
z  milenijnego Aktu oddania się narodu Matce Chrystusowej 
w macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w świecie 
i w Ojczyźnie naszej. Pragnę to wszystko uczynić z całą prostotą 
i przekonaniem, że będę zrozumiany.

Sobór Watykański II wezwał cały lud Boży do  odpowie-
dzialności za Kościół i do współpracy z nim dla rozszerzania 
Królestwa Chrystusowego na ziemi (por. konstytucja dogma-
tyczna o Kościele i dekret o apostolstwie świeckich). Pilnym 
więc zadaniem Kościoła w Polsce jest przygotowanie do pracy 
katolików świeckich, włączonych czynnie w działalność apo-
stolską w ścisłej współpracy z biskupami i kapłanami, zarów-
no diecezjalnymi, jak i zakonnymi.
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Doświadczenia ostatnich czasów w kraju i za granicą wyka-
zują, że szczególną dynamiką apostolską odznaczają się ludzie 
wychowani do służby Kościołowi w duchu Służebnicy Pańskiej 
– Maryi. Praca Wielkiej Nowenny, rok Tysiąclecia, pomoc Pol-
ski katolickiej dla Soboru, Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej 
Jasnogórskiej w parafiach, pokutno-błagalne akcje na rzecz za-
grożonych odcinków życia religijnego i moralnego w kraju, wy-
znanie wiary narodu polskiego słowami Credo Pawłowego – to 
wszystko świadczy, do jak wielkich ofiar dla Kościoła pobudza 
wiernych w Polsce Dziewica Wspomożycielka, Pani Jasnogór-
ska.

Milenijnym Aktem oddania z 3 maja 1966 roku Episkopat 
Polski oddał Ojczyznę naszą, wszystkich Polaków żyjących 
w kraju i poza jego granicami, Matce Najświętszej w Jej macie-
rzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w świecie i w Pol-
sce. Akt ten domaga się od każdego z nas świadomej odpowie-
dzialności za  Kościół Chrystusowy. Oczekujemy takich ludzi, 
którzy obok spraw osobistych, dostrzegać będą wielkie proble-
my ogólne, rozszerzą swoje serca i w poczuciu odpowiedzialno-
ści za Kościół i za katolickie oblicze Polski drugiego tysiąclecia, 
podejmą dzieło współpracy apostolskiej przez modlitwę, ofiarę 
i działanie, którzy staną się „Pomocnikami Maryi” na rzecz Ko-
ścioła i Jej Syna.

„UCZYŃMY POMOC ”

Ongiś w  raju, Stwórca człowieka wypowiedział znamienne 
słowa: „niedobrze być człowiekowi samemu; uczyńmy mu po-
moc jemu podobną” (Rdz 2,18). Sam Bóg pragnął, aby człowiek 
korzystał z pomocy innych ludzi. „Uczyńmy pomoc.”.. – tak za-
częły się dzieje społecznego współżycia ludzi w drodze do Ojca 
Niebieskiego.

Niesienie pomocy jest więc zasadniczą i prawidłową postawą 
człowieka. Lepiej pomagać, niż oczekiwać pomocy. Lepiej dawać, 
niż brać! Już przed grzechem pierworodnym człowiek nie mógł 
się obyć bez pomocy drugiego człowieka. Jest to więc postawa 
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prosta, prawidłowa, kierująca nas ku Bogu i ku drugiemu czło-
wiekowi. Przez taką postawę najwierniej wykonujemy Jego wolę.

Samo tylko oczekiwanie pomocy od innych zamiast poma-
gania im, jest postawą odwróconą i skrzywioną. Musimy więc 
– korzystając zresztą chętnie z pomocy innych, wyrobić w so-
bie postawę pomagania, niesienia pomocy, wrażliwości na po-
trzeby ludzi, własnego narodu i Kościoła. Wymaga to ogromnej 
miłości, bo tylko ona wydobywa nas z siebie i kieruje ku dru-
giej osobie – ku Bogu i człowiekowi. Wymaga to wychowania 
do  miłości, jakby nowego ukształtowania samego siebie, od-
wrócenia własnej psychiki od siebie ku innym, według Bożego 
planu i zamierzenia. Tylko taka postawa da nam w pełni szczę-
ście, radość i właściwy rozwój naszego człowieczeństwa.

Gdy Ewa, człowiek stworzony jako pomoc, nie wypełniła po-
łożonych w niej nadziei, rozpoczął się wielki dramat ludzkości: 
odwrócenie się człowieka od Boga i ludzi – ku sobie, samolub-
stwo, nieustanne oczekiwanie pomocy i obsługi od innych.

MARYJA – PRAWDZIWĄ POMOCĄ CHRYSTUSA,  
KOŚCIOŁA I NARODU

Pan Bóg nie pozwolił jednak zniweczyć swoich planów. Czło-
wiek miał nieść pomoc drugiemu człowiekowi, a nawet Bogu 
w dziele zbawienia świata. I oto Maryja, nowa Ewa, stanęła przy 
nowym Adamie, Jezusie Chrystusie. Jako Pomoc Jemu podob-
na. Jako Służebnica Pańska pomogła Synowi Bożemu przyjść 
na  świat w  postaci ludzkiej. Pomogła Chrystusowi w  dziele 
odkupienia – w Betlejem, w Betlejem, Nazarecie, Kanie Gali-
lejskiej, na  Kalwarii, w  Wieczerniku Zielonych Świąt. Matka 
Chrystusa, Pomocnica w  Jego dziele odkupienia, jako Matka 
Kościoła jest najwspanialszą Pomocnicą odkupionej rodziny 
ludzkiej i każdego człowieka. Widzimy Ją i dziś, jak pomaga lu-
dziom w drodze do Boga, objawiając się w La Salette, Lourdes, 
Fatimie, i w tylu innych miejscach. Wszędzie, gdzie zagubiony 
człowiek oczekuje pomocy! Gdy zdaje się, że wszystko stracone, 
wtedy zjawia się Pomoc – Maryja.
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Widzimy Ją w misterium Chrystusa i Kościoła, w dziejach Ko-
ścioła powszechnego. Widzimy w dziejach katolickiej Polski, któ-
rej Maryja jest dana „jako pomoc ku obronie narodu naszego... 
pomoc przedziwna i nieustanna”, Dziewica Wspomożycielka, jak 
Ją nazywa liturgia na uroczystość Maryi, Królowej Polski (3 maja) 
i Pani Jasnogórskiej (26 sierpnia). Matka Boża Jasnogórska i Kró-
lowa Polski jest tak olbrzymią duchową potęgą w  katolickim 
narodzie, iż wszystko, co się z Nią łączy, ma wymiar religijno- 
-narodowego programu. Jest wszak umiłowaną Matką naszego 
narodu i Przewodniczką w jego dziejach. I oto Służebnica Pańska 
uczy swoje dzieci służby i pomocy. Staje się symbolem, znakiem, 
drogowskazem dla wszystkich pokoleń, jak mamy pomagać. Je-
steśmy po to, aby pomagać. Pomagać z Nią i przez Nią Kościo-
łowi świętemu, dla „triumfu religii chrześcijańskiej” (Sekreta 
z 26 sierpnia). Pomagać, za Jej przykładem, każdemu człowieko-
wi, dostrzegać każdą potrzebę i grożące niebezpieczeństwo. 

Lekcja mszalna na  uroczystość Królowej Polski wychwala 
Maryję słowami: „nie szczędziłaś swego życia, gdy naród nasz 
był upokorzony, ale przeciwstawiłaś się naszej zagładzie, po-
stępując prawą drogą przed Bogiem naszym (Jdt 13,20)”. Gdy 
na drodze krzyżowej Chrystusa stanęła Matka Jego, zaraz zna-
leźli się pomocnicy: Cyrenejczyk, Weronika, niewiasty z Gali-
lei, Jan, Józef z Arymatei i inni. Wokół Niej skupiają się zawsze 
pomocnicy Chrystusa i Jego dzieła.

AKT ODDANIA NARODU – 3 MAJA1966  
– POMOCĄ DLA KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO

Najmilsi! Świadomi zadania Maryi jako Służebnicy Pańskiej 
Pomocnicy Chrystusowego Kościoła i  naszego ochrzczonego 
narodu, świadomi również, że jest Ona zawsze Dziewicą Zwy-
cięską, która ściera głowę węża, że Bóg przez Nią chce odnosić 
swe zwycięstwa, oddaliśmy się jako naród w Jej macierzyńską 
niewolę miłości za wolność Kościoła.

Istotą tego Aktu jest społeczne pragnienie nasze niesienia 
pomocy Kościołowi Chrystusowemu zarówno w ojczyźnie, jak 
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na całym globie ziemskim i  to – przez Maryję. W Akcie tym 
przecież czytamy: „Odtąd, Najlepsza Matko nasza i  Królowo 
Polski, uważaj nas, Polaków jako naród, za całkowitą własność 
Twoją, za narzędzie w Twych dłoniach na rzecz Kościoła świę-
tego... Czyń z nami, co chcesz… bylebyśmy z Tobą i przez Cie-
bie... stawali się prawdziwą pomocą Kościoła powszechnego.

OSOBISTE WŁĄCZENIE SIĘ W ODDANIE NARODU ZA KOŚCIÓŁ 
– „POMOCNICY MARYI, MATKI KOŚCIOŁA”

Milenijny Akt oddania Maryi w macierzyńską niewolę miło-
ści jest historycznym faktem w życiu Kościoła świętego w Polsce. 
Idzie teraz o to, aby każdy z nas włączył się w ten Akt osobiście. 
Wymaga to przyjęcia na  siebie odpowiedzialności za  Kościół 
(Sobór Watykański II) i czynnego niesienia mu pomocy w każ-
dej chwili i w każdej sprawie. Nie wystarczy być biernym człon-
kiem Kościoła. Trzeba włączać się świadomie w nurt jego życia, 
to znaczy żyć jego życiem, współdziałać z nim i współpracować, 
stając się apostołem Chrystusowej sprawy. Wymaga to również 
naszego osobistego oddania się Matce Najświętszej, aby z Nią 
nasza pomoc Kościołowi Chrystusowemu i nasze apostolstwo 
było skuteczne.

Co to znaczy, że mam być Pomocnikiem Maryi dla sprawy 
Chrystusa i Kościoła na ziemi?

1. Od chwili, kiedy sobie to uświadamiam i na to się decydu-
ję, oddaję się osobiście Maryi, Matce Kościoła, w Jej macierzyń-
ską niewoli miłości za  Kościół Chrystusowy. Odtąd wszystko 
czynić będę z Maryją. Postaram się akt oddania powtarzać jak 
najczęściej, nawet codziennie. Nie chodzi tu jednak o  słowa, 
ale o  stan trwania w oddaniu się Matce Kościoła. Uważać się 
będę w Jej dłoniach za narzędzie, którym może rozporządzać 
dla dobra Kościoła, Polski i braci. Pogłębię w sobie świadomość, 
że nie należę już do siebie, ale jestem Jej własnością. Oddając 
się w  Jej macierzyńską niewolę, oddaję Maryi moją wolę, aby 
używała mnie według swojej świętej woli, dla dobra Kościoła.
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Będę utrzymywać nieustanną łączność z moją Matką i trwać 
w poczuciu Jej macierzyńskiej obecności. Do Niej będę się czę-
sto zwracać, od Niej wszystko zaczynać, z  Nią sprawę każdą 
przeprowadzać. Poznawać będę tajemnicę życia Matki Chry-
stusowej i naśladować Jej cnoty. Ukocham Maryję jako Matkę 
Kościoła, bo przecież z Nią pragnę pomagać Kościołowi. Czcić 
Ją będę jako Królową Polski, bo przez Nią pragnę służyć swe-
mu narodowi. Szczególnie bliska stanie mi się Zwycięska Pani 
Jasnogórska, Dziewica Wspomożycielka, wzór wspomagania 
innych, niesienia wszelkiej pomocy i  zwyciężania w  najtrud-
niejszych nawet sytuacjach.

Mając świadomość potęgi Matki Najświętszej, która pierwsza 
uwierzyła, że „u Boga żadne słowo nie jest niemożliwe”, widząc 
Jej zwycięską moc w  dziejach Kościoła powszechnego i  Ko-
ścioła świętego w Polsce, wierzyć będę, że przez Jej przemożną 
przyczynę wszystko można wyprosić u Boga dla dobra Kościo-
ła, ojczyzny i braci. Wyrobię w sobie obyczaj częstej modlitwy 
maryjnej, zwłaszcza różańcowej o zwycięstwo Kościoła, o żywą 
wiarę wszystkich Polaków i  każdego dziecka Bożego. Sobotę 
uczynię dniem szczególnej chwały Maryi i modlitwy za Kościół. 
Za przykładem Matki Najświętszej, pierwszej Nosicielki Boga 
na ziemi, stanę się – zwłaszcza w moim otoczeniu – apostołem 
wiary i moralności chrześcijańskiej, pragnąc, z Maryją i przez 
Maryję, każdego pociągnąć do miłości Chrystusowej.

2. Sprawy Kościoła Chrystusowego staną się odtąd moimi oso-
bistymi sprawami. Będę coraz głębiej poznawać Kościół, intereso-
wać się jego życiem i potrzebami; coraz goręcej Kościół miłować, 
słuchać Ojca świętego, biskupów i kapłanów; służyć Kościołowi 
i pomagać mu modlitwą, ofiarą, cierpieniem i pracą. Odtąd przy-
znawać się będę otwarcie i odważnie do Chrystusowego Kościo-
ła. Przynależność ta będzie mi największą radością i zaszczytem. 
Każde cierpienie Kościoła, każda jego udręka i prześladowanie są 
odtąd moim osobistym cierpieniem. Pragnę z Kościołem współ-
czuć i  współcierpieć, biorąc na  siebie jego ciężary jak Szymon 
Cyrenejczyk Krzyż Chrystusa. Chcę wspierać Kościół w każdej 
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potrzebie, brać żywy udział w troskach Ojca Świętego i biskupów 
polskich oraz moich duszpasterzy parafialnych. Będę ich wspie-
rać przez moją modlitwę, czyn chrześcijański i apostolstwo.

3. Oddając się Maryi za Kościół święty, pragnę odtąd poma-
gać każdemu człowiekowi jako mojemu bratu. W każdym do-
strzegę Chrystusa, pamiętając na słowa: „Wszystko, co uczyni-
liście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” 
(Mt 25,40). Chcąc pomagać Kościołowi, pomogę każdemu czło-
wiekowi. Zapragnę i wszystko uczynię, aby w każdym z nich żył 
Chrystus przez łaskę uświęcającą, aby każdy był naprawdę ży-
wym Kościołem. Wypracuję w sobie zwyczaj pomagania czło-
wiekowi w każdej jego potrzebie, najbardziej codziennej, zwy-
kłej, ludzkiej. Pomoc dla ludzi stanie się stylem mojego życia, 
„świętym nałogiem”. Pomogę więc moim najbliższym: rodzi-
com, żonie, mężowi, dzieciom, rodzeństwu, bliższym i dalszym 
krewnym, sąsiadom i znajomym, zwłaszcza chorym i ubogim. 
Będę pomagać wszędzie: w domu, w szkole, w pracy, na ulicy, 
w tramwaju, w sklepie i w kościele. Jednego pragnę – pomagać 
i służyć, to znaczy miłować.

Społeczna Krucjata Miłości podjęta przez biskupów naszych 
jako realizacja Soboru i Aktu oddania narodu w niewolę miło-
ści stanie się odtąd moim życiowym programem.

4. Włączając się osobiście w milenijny Akt oddania Polski, 
w poczuciu odpowiedzialności za jej katolickie oblicze, pragnę 
również nieść pomoc mojej Ojczyźnie, ubezpieczając wiarę 
przyszłych pokoleń i chrześcijańską kulturę narodu w dłoniach 
Królowej Polski. Czynić będę wszystko, aby Polska była zawsze 
wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii Chrystusowej, Kościołowi 
i Bogurodzicy Dziewicy, Bogiem sławionej Maryi, Pani Jasno-
górskiej, „danej jako pomoc ku obronie narodu naszego”.

Najmilsi! Pragnę Was wszystkich pozyskać dla wspierania 
Kościoła przez Matkę Chrystusową. Poczujcie się odpowiedzial-
ni za Kościół święty, za jego losy i rozwój, za naszą ochrzczoną 
Ojczyznę, za wiarę naszych braci. Stańcie przy biskupach Wa-
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szych w wypełnianiu milenijnego Aktu oddania, za który wszy-
scy musimy poczuć się odpowiedzialni.

Umiłowani Bracia Kapłani! – Stańcie się pomocnikami Mat-
ki Chrystusowej z miłością i odwagą. Choćbyście na razie byli 
osamotnieni w swoim przekonaniu o słuszności tej sprawy, po-
dejmijcie ją z ufnością. Pomoc Boża nagrodzi Waszą pokorną 
ufność. Matka Chrystusa i Matka Kościoła stanie pod waszym 
krzyżem. Staną również przy Was ludzie, którzy w pragnieniu 
pomagania Kościołowi przede wszystkim Wam będą pomocą.

Podejmijcie na nowo nabożeństwa Sobót Królowej Polski – 
do których Was kiedyś zachęcałem – jako szkołę formowania 
Maryjnych Pomocników Kościoła i Waszych.

Rodzice, Młodzieży, Dzieci – wszyscy, do  których dotrze 
głos Prymasa Polski! Pomóżcie nam, biskupom, w dźwiganiu 
odpowiedzialności za Kościół i ochrzczoną Ojczyznę. Pomóż-
cie Waszym kapłanom, zgłaszając się im do  pomocy w  pracy 
apostolskiej, duszpasterskiej, dobroczynnej, katechetycznej, 
do wszelkiej posługi w świątyni i dla dobra dusz.

Najmilsi! Wzywamy Was do  Maryjnej pomocy Kościoło-
wi w  uroczystość Pani Jasnogórskiej. Jest Ona waszą patron-
ką. Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, 26 sierpnia, niech 
będzie Waszym szczególnym dorocznym świętem! Dążcie 
na Jasną Górę Zwycięstwa sercem i modlitwą; zwłaszcza w co-
dziennym Apelu Jasnogórskim, który powinien być połączony 
z wieczorną modlitwą Pomocników, oraz biorąc udział w nabo-
żeństwach Sobót Królowej Polski.

Najmilsze Dzieci! Nie szczędźcie „duszy swej” w  obliczu 
utrapień narodu i udręk Kościoła w Polsce i w świecie! Bądźcie 
odważni, wierni i wytrwali w swym pragnieniu pomagania Ko-
ściołowi przez Maryję.

Do kogo dotrze ten głos Prymasa Polski, dla którego zaszczy-
tem jest, że może zwać się niewolnikiem Maryi? Może dotrze 
do Ciebie, drogi mój Bracie w kapłaństwie, utrudzony już nad 
miarę w  samotnej pracy, a  jednak przynaglony nowym wez-
waniem.



Może dotrze do Ciebie, drogi Bracie i Siostro, czy jesteś oj-
cem czy matką, rolnikiem, pracownikiem czy profesorem? 
A może dotrze do Ciebie, Dziecko Boże, złożone chorobą, jako 
wezwanie, aby wszystkie cierpienia oddać Maryi za  Kościół 
Chrystusowy.

A może usłyszysz ten głos Ty, drogi Chłopcze czy Dziewczę, 
i głos ten przynagli Cię do ofiary w pracy, nauce i modlitwie, 
do odważnej postawy wyznania wiary wobec kolegów i do czy-
nu apostolskiego. I  ty, drogie Dziecko, możesz odczuć swoją 
odpowiedzialność za Twój Kościół i naród.

Niech słowo to biegnie do  wszystkich ludzi dobrej woli! 
Niech wpada w  ziemię wyborną Waszych miłujących serc 
i  wyda owoc stokrotny! Na  tę apostolską pracę w  pomaganiu 
Kościołowi, przez Matkę Kościoła, z serca wam błogosławię.

 
Jasna Góra, 26 sierpnia 1969 r.

Stefan kardynał Wyszyński
Prymas Polski

niewolnik Maryi
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RUCH POMOCNIKÓW MATKI KOŚCIOŁA



Ruch Pomocników Matki Kościoła powstał z  inicjaty-
wy kardynała Stefana Wyszyńskiego, który listem pasterskim 
z  26 sierpnia 1969 roku wezwał wszystkich ludzi dobrej woli 
do  współdziałania z  Maryją, Matką Kościoła, obecną w  Bożej 
ekonomii zbawienia.

Duchowość Pomocników Matki Kościoła wyraża się w:
–  maryjności, którą jest całkowite oddanie się Matce Bo-

żej, aby z Nią, przez Nią i na Jej wzór służyć Chrystusowi 
w dziele zbawienia;

–  eklezjalności, która wyraża się w  umiłowaniu Kościoła 
i czynnym udziale w Jego apostolskiej misji;

–  pomocniczości, będącej bezinteresowną gotowością nie-
sienia pomocy każdemu człowiekowi w jego drodze do zba-
wienia.

Celem Ruchu Pomocników Matki Kościoła jest czynne włą-
czenie się jego członków w realizację milenijnego Aktu oddania 
Maryi za wolność Kościoła w świecie współczesnym i podjęcie 
osobistej odpowiedzialności za Kościół według nauczania II So-
boru Watykańskiego.

Działalność Ruchu Pomocników Matki Kościoła, do które-
go mogą należeć duchowni, a przede wszystkim ludzie świeccy, 



służy także wprowadzaniu w życie Jasnogórskich Ślubów Naro-
du i pogłębianiu polskiej maryjności.

Ruch Pomocników Matki Kościoła jako stowarzyszenie zo-
stał zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski obradu-
jącą w Warszawie w dniach 10–11 marca 2009 roku.

więcej informacji: www.ruchpmk.pl
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JASNOGÓRSKI INSTYTUT MARYJNY
I BIBLIOTEKA MARYJNA



 Jasnogórski Instytut Maryjny to ośrodek pastoralno-
-naukowy utworzony przez Zakon Świętego Pawła Pierwsze-
go Pustelnika przy sanktuarium i  klasztorze na  Jasnej Górze 
w  Częstochowie. Instytut został powołany jako kontynuacja 
działalności Jasnogórskiej Biblioteki Maryjnej, wspierającej 
między innymi realizację programu Jasnogórskich Ślubów Na-
rodu i Wielkiej Nowenny przed Milenium Chrztu Polski oraz 
peregrynację Obrazu Nawiedzenia. 

 Głównym celem Instytutu jest propagowanie dziedzic-
twa zakonu paulinów związanego z maryjnym wymiarem jego 
charyzmatu oraz czcią oddawaną przez pokolenia zakonników 
i wiernych Najświętszej Maryi Pannie.

Instytut nawiązuje do  dorobku paulińskich mariologów 
i  duszpasterzy – gorących czcicieli Jasnogórskiej Królowej, 
a  także innych badaczy, wskazujących najważniejsze kierunki 
aktualnych poszukiwań naukowych i  duchowych. Szczególny 
przedmiot badań naukowych stanowią dzieje powierzonych 
paulińskiej pieczy maryjnych sanktuariów w Europie i na świe-
cie, a szczególnie dziedzictwo związane z Cudowną Ikoną Matki 
Bożej Częstochowskiej i klasztorem na Jasnej Górze. 

 Instytut pragnie przyczyniać się do ożywienia religijnej roli 
Jasnej Góry i  jej znaczenia dla chrześcijańskiej kultury naro-
dowej. 



 Do zadań Instytutu należy też wskazywanie wyjątkowej mi-
sji Jasnogórskiego Sanktuarium jako centrum maryjnego i ma-
riologicznego, jego związków z  innymi sanktuariami, zarów-
no w  wymiarze światowym, jak i  lokalnym oraz animowanie 
współpracy z nimi. 

 Swoje cele Instytut zamierza realizować w ramach działal-
ności: naukowej, popularnonaukowej, patriotyczno-społecznej, 
a także dydaktycznej, podejmując współpracę z ośrodkami na-
ukowymi i instytucjami promującymi wartości chrześcijańskie.

kontakt: www.Jasnogórski Instytut Maryjny
ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
tel. + 48 3777 439
e-mail: instytut.maryjny@jasnagora.pl
www.jasnagora.pl
www.paulini.pl
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Anna Rastawicka

W MARyi PoMoc

Umiłowani kapłani, najmilsze dzieci Boże!

Pragnę dziś otworzyć serce swoje przed wami, aby wam od-
słonić tajemnicę mocy trwania Kościoła Chrystusowego w oj-
czyźnie naszej. Pragnę wam wyznać swoją wiarę w to, że tę 
moc trwania zawdzięczamy «obecnej w misterium Chrystusa 
i Kościoła» Bogurodzicy. Pragnę was zaprosić do współdzia-
łania - w duchu tej wiary i ufności - w dziele wprowadza-
nia w życie naszych Ślubów Jasnogórskich i zobowiązań, 
płynących z Milenijnego Aktu Oddania się narodu Matce 
Chrystusowej w macierzyńską niewolę miłości za wolność 
Kościoła w świecie i w ojczyźnie naszej. Pragnę to wszystko 
uczynić z całą prostotą i przekonaniem, że będę zrozumiany.

Istotą tego Aktu jest społeczne pragnienie nasze niesienia 
pomocy Kościołowi Chrystusowemu zarówno w ojczyźnie, 
jak na całym globie ziemskim i to - przez Maryję.

Nie wystarczy być biernym członkiem Kościoła. Trzeba 
włączać się świadomie w nurt jego życia, to znaczy żyć jego 
życiem, współdziałać z nim i współpracować, stając się apo-
stołem Chrystusowej sprawy. Wymaga to również naszego 
osobistego oddania się Matce Najświętszej, aby z Nią nasza 
pomoc Kościołowi Chrystusowemu i nasze apostolstwo było 
skuteczne.

Z listu kardynała Stefana Wyszyńskiego
powołującego ruch Pomocników Matki Kościoła 

Jasna Góra, 26 sierpnia 1969 r.

Pomocnicy  
Matki  

Kościoła

KOMISJA MARYJNA

Patronaty

ISBN 978-83-63576-11-0

9 788363 576110 >


