
  

 

 

Podczas odwiedzin miejsc związanych z osobą bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego proponujemy chwile 

zadumy nad fragmentami jego wypowiedzi oraz krótką modlitwę za jego wstawiennictwem. Teksty są 

umieszczone poniżej. Należy z nich wybrać fragmenty najbardziej odpowiadające sytuacji grupy. 

I. Teksty nadające się szczególnie przy odwiedzinach Siwcówki i Bachledówki 

Miłość na wakacjach. Rozważanie przedwakacyjne (fragmenty) 

[Warszawa, Mars, 25 czerwca 1970] 

Tekst zaczerpnięty ze stron Instytutu Prymasowskiego 

 https://wyszynskiprymas.pl/milosc-na-wakacjach/ 

 

 „JAK DOBRZE I MIŁO JEST PRZEBYWAĆ RAZEM!” 

W pierwszej antyfonie nieszporów czwartkowych po V niedzieli po Zielonych Świętach Psalmu 132 

czytamy: „O, jak dobrze i jak miło przebywać braciom razem”. Oczywiście „bracia”, to nie tylko 

bracia, ale w ogóle wszyscy ludzie, siostry także. Przebywanie razem ma ogromie znaczenie i sens. 

Jest ono zupełnie inne w warunkach normalnych, w pracy, a inne w warunkach wypoczynku. Inne jest 

w obu wypadkach psychiczne nastawienie. Być razem w toku pracy, to znaczy być uzależnionym od 

warunków, w jakich na co dzień żyjemy. One dyktują charakter naszej wspólnoty. Człowiek pod 

wieloma względami nie dostrzega wówczas, że przebywać razem jest „dobrze i miło”. Jest pewien tok 

obcowania, podyktowany zróżnicowanymi zajęciami. Każdy przeżywa to troszkę inaczej, każdy w 

zakresie tego, co jest jego obowiązkiem i zadaniem. Niektóre z tych zadań można niewątpliwie 

wykonywać razem, ale wspólne prace wchodzą w zakres tych, które są dla nas specjalne, w zadaniu 

tylko „moje”, które nie należą do innych ludzi. Dlatego też przebywanie razem w warunkach pracy nie 

jest pełne, bo ludzie są podzieleni zróżnicowanymi obowiązkami. 

Jeżeli człowiek powie sobie, że jego zadaniem jest wypoczynek, może wytworzyć inną atmosferę i 

inny rodzaj wspólnoty. Nie zatracamy jednak w tej wspólnocie swojej specyfiki osobowej i 

indywidualnej. Każdy odpoczywa na swój sposób, według swojego stylu życiowego, napięć i postaw 

psychicznych, tak przecież zróżnicowanych i odmiennych. (…) 

WSPÓLNE OBCOWANIE PODCZAS WAKACJI – IDZIE O TO, ABY ON SAM MÓGŁ „WE WSZYSTKIM I 

PONAD WSZYSTKO MIŁUJĄC…” 

W luźnej i swobodnej atmosferze, jaka panuje w czasie wakacji, trudniej jest – a jednocześnie łatwiej 

– ułożyć stosunek wzajemnej miłości. O takiej miłości modlitwa niedzielna: „Boże, który Ciebie 

miłującym przygotowałeś dobra niewidzialne, wlej w serca nasze uczucia Twej miłości, ażebyśmy 

Ciebie we wszystkim i ponad wszystko miłując, obietnice Twoje, które przewyższają wszelkie 

pragnienia, osiągnęli”. 

Bóg przygotowuje niewidzialne dary, których my nie rozeznajemy, a nawet się ich nie domyślamy, 

sądząc że otrzymamy je dopiero kiedyś w niebie. Tymczasem one są już teraz. Bóg je uszykował na 

dziś, na naszą obecną codzienność. Aby dary te mogły być uruchomione w życiu codziennym, 

potrzebna jest miłość nie tylko do Boga, ale i do ludzi. 

https://wyszynskiprymas.pl/milosc-na-wakacjach/


Bóg daje nam wewnętrzne stany, uczucia i odczucia, które wytwarzają lekkość i łatwość stosunku do 

innych. Dzięki temu, gdy znajdujemy się w ludzkiej gromadzie, mamy dla każdego coś dobrego i 

miłego. Jeżeli nie każdego możemy obdarzyć tym, czego od nas oczekuje, to dlatego, że jesteśmy 

niedoskonali. Żyjemy w wymiarach konkretnych i materialnych. Nasze kontaktowanie się z innymi 

jest jak gdyby czymś przesłonięte. Bóg nam jednak pomaga, dając wewnętrzne usposobienie. Gdy nie 

możemy dotrzeć do człowieka i okazać mu osobiście sercem przyjaźni, wewnętrznej życzliwości i 

nadprzyrodzonej miłości, wtedy działa postawa, nasz wewnętrzny stan ludzie wyczuwają. Nazywają 

to życzliwością. (…) 

WAKACYJNA MODLITWA: „CHWALCIE PANA, BO DOBRY…” 

Rozważania nasze prowadzimy na płaszczyźnie psychologii społecznej, ale oczywiście chcemy się 

również utrzymać w atmosferze jak najbardziej nadprzyrodzonej. Aby dojść do tego, posłuchajmy 

psalmu 135. Psalmista wkłada w nasze usta słowa, które ustawiają nas wspólnie, w liczbie mnogiej, w 

relacji do Boga: „Chwalcie Pana, bo dobry, bo miłosierdzie Jego na wieki”. 

Wakacje, to najlepszy czas za taką właśnie modlitwę: „Chwalcie”, „Błogosławcie”, „Śpiewajcie”, 

„Radujcie się” – to wszystko są piękne słowa! Nieraz mamy swoje uświęcone modlitwy, które na 

skutek codziennego powtarzania, dostały nieuleczalnej sklerozy. Żadnej reakcji w nas już nie 

wywołują, bo są wytarte, jak pieniądz obiegowy, od codziennego używania. Dlatego na wakacjach 

dobrze jest sobie powiedzieć: To wszystko, co jest moim codziennym sposobem modlitwy, zostawiam 

w mieście i wyskakuję na łąki, pola, z modlitwą bez formy i zwyczaju, bez przyzwyczajania się, aby 

sobie potem nie czynić wyrzutów, że „przysiągłem” zmówić trzy różańce codziennie, a dopiero 

zmówiłem jeden. Strasznie się wtedy martwię, co Pan Bóg na to powie? – Przyrzekł, a nie 

dotrzymuje! Niesłowny. Nierzetelny. 

Tymczasem na wakacjach mamy wychwalać Boga. Nie dlatego, że jest w nas odpowiedni nastrój, ale 

dlatego, że On jest dobry. – „Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego miłosierdzie. Z tym wersetem 

łażę sobie po polach, łąkach, lesie, a nawet po drzewach, jeśli mi się tak podoba. (…) 

Gdy człowiek ma usposobienie skierowania się ku Bogu – bo On jest dobry – wszędzie widzi Jego 

dobroć: w kwiatach, w jaśminie, który tak ładnie pachnie, w oście, który tak ślicznie urósł, w 

dziewannie, w malwach, w słonecznikach, w drzewach i trawach. Chrystus zachęca: „Przyglądajcie się 

ptakom w powietrzu… Przypatrujcie się liliom na polu…” (Mt 6,26, 28). Nie myślcie, że lilie są tylko na 

ulicach Warszawy i w kwiaciarniach. One są przede wszystkim w górach, na łąkach i polach. Trzeba 

więc „łazić”, przyglądać się i mówić: „Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego”. 

 

„Chwalcie Boga nad Bogami” – „Deus deorum”. To nie znaczy „Bóg bogów”, tylko Bóg ponad 

wszystkie „bogi”, które mnie wiążą i wymagają jakiegoś kultu. Przywiozłem ich mnóstwo w swojej 

walizce i teraz mnie męczą: kiedy się wezmę do czytania, kiedy zrobię to, a kiedy tamto? itd. Przecież 

wakacje upływają, już dwa tygodnie, już trzy… Zabrałem z domu te „bogi”, siedzące w walizie, które 

mnie teraz dręczą… Człowiek się daremnie nadźwiga, nazłości, bo ciężko „dygować” to wszystko ze 

sobą, zwłaszcza kiedy się jedzie w góry. Trzeba się kiedyś – przynajmniej na czas wakacji rozstać z tym 

całym balastem, zostawić go, uwolnić się, bo to także zniewolnicza. Lepiej chwalić Boga: „Chwalcie 

Boga nad bogami, bo Jego miłosierdzie na wieki”. Niech tylko On towarzyszy nam w wędrówkach po 

łąkach i polach. 

 



Kiedyś widziałem, jak Ojciec Korniłowicz klęczał pochylony przez pół godziny za łące. Z początku 

bałem się do niego podejść. Myślę sobie: Może tam są osy? Może Ojciec ma do nich kazanie? Ale w 

końcu podszedłem. Stałem tak może dwie minuty, a on nie zauważył. Pytam wreszcie: Co Ojciec tu 

robi? Był tam w trawie maluchny, niebieski kwiatuszek. Ojciec powiada: „Czy ty pomyślałeś kiedy, jaki 

on jest piękny? Ja, wówczas świeżo upieczony doktor prawa kanonicznego, miałbym myśleć nad 

czymś takim? Ile podeptałem takich kwiatów, mój Boże!… A on, biedaczek, siedział, przyglądał się 

kwiatkowi i pytał: „Czy Ty pomyślałeś?… – Rzeczywiście, nie pomyślałem. 

Jest w psalmie 135 piękny motyw, dlaczego trzeba Boga chwalić. Najczęściej mamy postawę błagania. 

Coś „po dziadowsku” Panu Bogu referujemy. Niech przynajmniej przez miesiąc Pan Bóg wie, że 

wychwalamy Go bezinteresownie. Jeśli np. musisz mieć dużo pieniędzy, to zamiast mówić: Panie 

Boże, jeszcze sto tysięcy mi potrzeba, powiedzieć: „Panie Boże, dziękuję Ci za te sto tysięcy, które 

właśnie mają mi dać. Przekonasz się, że to wspaniała metoda „podchodzenia Pana Boga od tyłu”. 

Zanim twoja modlitwa doszłaby do uszu Pana Boga, zanim by wydali „czeki” z kas niebieskich, dużo 

by czasu upłynęło. Tymczasem Ty już dziękujesz, więc w niebie powiadają: Czy już wysłaliście te sto 

tysięcy? Nie wysłaliście? A przecież już jest pokwitowanie! Więc natychmiast wysyłają i masz sprawę 

załatwioną o wiele szybciej. 

OTOCZENI BOŻYMI CUDAMI, W POSTAWIE UWIELBIENIA BOGA… 

W rozważanym Psalmie są podane niektóre motywy, dlaczego mamy Boga wychwalać: „Chwalcie 

Pana nad pany… Który sam cudów wielkich dokonał…” Sam! My te cuda widzimy. Czytamy p nich u 

Janaa Kasprowicza, teologa – naturalisty, u Reymonta w spisach pór roku, u Rodziewiczówny w 

książce „Lato leśnych ludzi”. Jak wielka jest u nich wrażliwość na cuda Boże, na te wszystkie drobiazgi, 

mrówki, ptaki, a nawet komary, z których każdy zapewne „myśli” o człowieku: Tyle masz krwi, to 

użycz mi troszeczkę, Tobie to nie zaszkodzi, a mnie się przyda… 

„Wielkie cuda”’! Jesteśmy otoczeni niezwykłą cudownością, którą musimy dostrzegać. Nie jest to czas 

stracony, gdy przyglądamy się bogactwu twórczej inicjatywy Boga, która nas tak raduje. – „Sam 

cudów wielkich dokonał”. (…) 

Cuda Boże wyrażają się w wielkiej rozmaitości. Św. Dominik mówił, że nie można znaleźć dwóch 

jednakowych liści na jednym drzewie. Każdy jest traszkę inny, chociaż rysunek blaszki może być 

tematycznie podobny. Można spróbować zerwać z dębu kilka liści ułożyć jeden na drugim. Zawsze 

będą drobne różnice, liście nigdy nie będą do siebie przystawały. 

Wielkie cuda Boże! Widzimy je wszędzie: w kwiatach, w zieloności, w konturze widnokręgu. Raz 

widać góry, te znów ich nie widać. Jest to kontrastowość po prostu lecznicza. Podobnie i ludzie są 

rozmaici. Gdyby wszyscy byli jednak według jednego idealnego wzoru, byłaby to straszna rzecz. Grecy 

próbowali przedstawić idealnie piękną kobietę. Gdyby jednak wszystkie były podobne do Diany 

Efeskiej, Medycejskiej, czy Watykańskiej, straszna byłaby w tym nuda.  

Idzie o to, aby w każdym człowieku dostrzec swoiste piękno, które w jakimś wymiarze w każdym się 

znajduje. Każda potwora ma swego adoratora – mówi przysłowie. Na pewno prawdą jest, że w 

każdym człowieku jest jakieś piękno, nawet w takim, który mówi o sobie: Ja się Panu Bogu nie 

udałem. W każdym jest swoisty czar. Jest książka pt. „Brzydka”. W kobiecie, która uważała się za 

brzydką, ludzie odnajdywali wiele piękna i uroku. Są to „wielkie cuda” pochodzące od Boga. Zawsze 

trzeba o tym pamiętać. Takie widzenie ludzi ma ogromie znaczenie i ułatwia nam stosunek do 

każdego człowieka. 



„Który w mądrości uczynił niebiosa, bo Jego miłosierdzie na wieki”. – Oto obraz nieba. Ile piękna 

można dostrzec w niebie z płynącymi chmurami, które układają się w fantastyczne kształty! Jakie to 

jest lecznicze: W jednym zakładzie dla psychicznie chorych w Szwajcarii stosowano taką metodę 

leczenia, że kazano chorym patrzeć tylko i wyłącznie na płynące po niebie chmury. Można godzinami 

leżeć „do góry brzuchem” i patrzeć na chmury, które podobno w Polsce są najpiękniejsze. Ogromie to 

człowieka uspokaja. Mądrość swoją włożył Bóg nawet w rozmaitość wyglądu nieba: „W mądrości 

uczynił niebiosa”. 

„Który ziemię rozpostarł nad wodami, bo Jego miłosierdzie na wieki”, – Ziemia i woda! Marny znowu 

swoiste piękno, wynikające z kontaktu ziemi i wody. Relacja, która między nimi istnieje, jest osobliwa. 

Ziemia niekiedy jest tak „uprzejma”, że tworzy dla wody wgłębienia. Wada się tam gromadzi i 

wywdzięcza się kwiatami. Wyczarowuje po prostu bukiety kwiatów w dołeczku ziemi. Nigdy przecież 

kwiaty nie rosną na takiej wysokości, gdzie wilgoć nie dociera. Gdy tylko jest mały dołeczek, zawsze 

gromadzi się tam woda i wpierw, czy później, znajdą się tam kwiaty. Tak wywdzięcza się ziemi woda 

za „lokalizację”, bez której płynęłaby po prostu i jeszcze „namęczyła się” solidnie. 

„Który wielkie światła uczynił”. – Pomyślmy, że wszystkie światła uczynił Bóg z miłosierdzia dla nas. 

Dlatego trzeba się kąpać w światłach i promieniach, zamiast „gnić” pod kocami, przywiezionymi z 

Warszawy. Ludzie okrywają się, bo im zimno, kładą na to wszystko jeszcze termofory i inne historie. 

Tymczasem człowiekowi potrzebne jest światło. Ma ono wielkie znaczenie dla człowieka, dla jego 

ciała i duszy. Gdy odczujemy jego czar, wypędzi ostateczne ciemności z naszego ducha. (…) 

Wreszcie werset, który uraduje zwolenników opalania się; „Uczynił słońce, by dniem władało, bo Jego 

miłosierdzie na wieki”. Na ten temat mam mniej doświadczenia, ale są ludzie, którzy mają specjalny 

talent wyszukiwania promieni słońca. Słońce jest tak człowiekowi potrzebne. Ono jest znakiem 

Bożego miłosierdzia, więc mamy o nie wołać. 

Ale i dla „nocnych marków” jest tytuł do chwalenia Boga: „Uczynił księżyc i gwiazdy, aby władały 

nocą, bo Jego miłosierdzie na wieki”. Słońce jest dla tych, którzy w dzień chodzą po świecie, a dla 

tych, którzy w dzień śpią, jest „księżyc i gwiazdy, aby władały nocą”. Te wszystkie wołania do Boga są 

podyktowane motywem: „Bo Jego miłosierdzie na wieki”. Gdy człowiek chce być całkowicie 

wdzięczny wobec Boga, musi umieć odczytać „Boże miłosierdzie, które objawia się wszędzie. (…) 

Nie chcę w tej chwili mówić specjalnej konferencji o wodzie, jednak rodzi ona szczególną wdzięczność 

wobec Boga. Przyzwyczailiśmy się, że ona jest. Jednak dzisiaj coraz więcej w prasie krzyczy się, że 

Polsce grozi zniknięcie wody. Cały świat, na skutek rozwoju produkcji maszynowej, pochłania takie 

mnóstwo wody, że istnieje poważne zagrożenie na miarę światową – brakiem wody. 

Woda jest wspaniałym darem Bożym. Dobrze to wiemy. Chrystus mówił – „pragnę”. Chorzy, którym 

służymy, wołają – pragnę. Ludzie tak często pragną Jest jakiś pęd człowieka współczesnego do wody i 

nad wodę. Ludzie wylegają na brzegi rzek i mórz. Gdy dzisiaj rano jechałem przez most, widziałem, ile 

ludzi szuka wody, oby tylko umieli Bogu dziękować za to, że ona jest, bo może jej nie być. 

Wada jest darem Bożym i ma nawet swój wymiar mistyczny. Chrystus na krzyżu objawił nie tylko 

Krew, ale i wodę: „Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda” (J 

19,34). Odrobina posoki, która została jeszcze w umęczonym ciele Boga-Człowieka, spłynęła z 

otwartego włócznią boku Chrystusowego. Od wody chrztu zaczęliśmy naszą karierę chrześcijańską na 

ziemi. Może dlatego, że potrzebna nam była woda Chrztu, niektórzy są w niej tak rozmiłowani; 

wszędzie jej szukają, radzi z niej jak najwięcej skorzystać. Może ich kapłan obficiej przy chrzcie wodą 

polał? 



 

 

 

O! Jak więc dużo jest tytułów do chwalenia Boga; „Chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego miłosierdzie na 

wieki”. 

W tych samych nieszporach czytamy również Psalm 136, pełen bólu, o niewolnikach uprowadzonych 

ze Syjonu, z Jerozolimy, nas rzeki wód Babilońskich: „Tam siedzieliśmy i płakaliśmy, wspominając 

Syjon. Na wierzbach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy”. Przechodnie, którzy ich spotykali, 

mówili: „Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni Syjońskich”. Oni jednak odpowiadali: „Jakże możemy 

śpiewać pieśń Pańską w obcej krainie”? Tylko tę jedną pieśń możemy zaśpiewać: „Jeruzalem, jeśli 

zapomnę o tobie, niech prawica moja będzie zapomniana! Niech język przyschnie mi do gardła, jeśli 

nie będę pamiętał o tobie, jeśli ile postawię Jeruzalem nad wszelką moją radość”. 

Tak samo trzeba sobie niekiedy powiedzieć, aby nie wlec ze sobą za wakacje smutnych myśli, które 

niekiedy nas dręczą. Zostawmy ten cały „Babilon”. W dziejach Bożych niejeden raz o się powtarzał, 

niejeden naród ucierpiał od wrogów i może również nie chciał śpiewać swoich pieśni. Ale najczęściej 

się to kończyło. Jadąc na wakacje zostawmy to, co smuci, dręczy i gnębi człowieka, czekającego, kiedy 

się to skończy. Zostawmy to wszystko, zdejmijmy „cytry z wierzb” i zaśpiewajmy „pieśń Syjonu”. 

Planujmy jak najwięcej śpiewu, nawet na polach i łąkach. Niech ptaki uczą się od nas, jak się śpiewa… 

II. Teksty nadające się szczególnie przy odwiedzinach miejsc w Krakowie 

Teksty cytowane za Nowenną przed beatyfikacją https://diecezja.pl/  

„To Bóg rządzi narodami! Często nie możemy tego pojąć i zrozumieć. Ale gdy spojrzymy, choćby 

jednym rzutem, na dzieje naszej Ojczyzny, zrozumiemy to doskonale. Przecież po ostatnim rozbiorze 

Polski uważano, że wszystko skończone, że Polska nigdy więcej nie odzyska wolności. Czyniono na ten 

temat wielki krzyk w całej Europie. (…) Tylko na Watykanie papież Pius XII mówił o Polsce, która nie 

chce umrzeć i która nie umrze. Mówił tak dlatego, że był człowiekiem wierzącym. Wierzył, że Bóg 

rządzi narodami” (Warszawa 1977 - Źródło: Stefan Wyszyński, Kocham Ojczyznę więcej niż własne 

serce, Częstochowa). 

„W stosunku do mojej Ojczyzny zachowuję pełną cześć i miłość. Uważałem sobie za obowiązek bronić 

jej kultury chrześcijańskiej przed złudzeniem internacjonalizmu, jej zdrowia moralnego i całości jej 

granic, na ile leżało w mojej mocy. Słowa uczą – przykłady pociągają. Nadal, ilekroć zajdzie potrzeba i 

gdzie to będzie potrzebne, będziemy zaświadczać o naszej obecności w świecie chrześcijańskim jako 

«przedmurzu chrześcijaństwa» oraz «Polska zawsze wierna»” (kard. Stefan Wyszyński, Testament, 

Warszawa, 1969). 

Pierwsze przesłanie, wynikające z życia i nauki kardynała Wyszyńskiego, to prawda o wielkiej 

bezwarunkowej godności człowieka – dziecka Bożego. Zdaje się, Najmilsze dzieci – mówił Prymas 

Tysiąclecia – że stanęliśmy na jakimś ogromnym zakręcie dziejowym, kiedy trzeba bardzo dużo mówić 

o wysokiej godności człowieka, aby zrozumiano, że człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na 

świecie prócz Boga (Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, Kimże jest człowiek, że go tak 

uwielbiasz?, [w:] Tenże, Idzie nowych ludzi plemię. Wybór przemówień i rozważań, Poznań–

Warszawa, 1973, s. 6). 
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[Najwyższą wartością na ziemi jest człowiek i to każdy człowiek] „Stanęliśmy na jakimś ogromnym 

zakręcie dziejowym, kiedy trzeba bardzo dużo mówić o wysokiej godności człowieka, aby zrozumiano, 

że człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na świecie prócz Boga… Chociażby powstawały  coraz 

to nowe filozofie i militarystyczne potęgi zmaterializowanego świata, pragnące w proch zetrzeć 

człowieka i całe jego człowieczeństwo, pozostanie zawsze prawdą Rodziny ludzkiej, że najważniejszy 

na ziemi jest człowiek. I nic go unicestwić nie zdoła! Chociażby leżał w żłobie, na gnoju, okazując się w 

całej swej nędzy. Jeżeli już zaistniał – jest i pozostanie największą wartością i nieśmiertelną potęgą na 

ziemi. Chociaż byśmy przegrali życie w oczach świata i świat by się nas wyrzekł, skazując na śmierć, 

jak łotrów na ukrzyżowanie – jest to ocena świata. Bóg przekreśla wyrok świata – ‘winien jest śmierci’ 

– i ogłasza swój Boży wyrok – ‘Dziś jeszcze będziesz ze Mną w raju’... Prawda o wielkiej wartości 

człowieka, osoby ludzkiej stanowi fundament ładu społecznego na świecie (Stefan Kardynał 

Wyszyński Prymas Polski, Kimże jest człowiek, że go tak uwielbiasz?, [w:] Tenże, Idzie nowych ludzi 

plemię. Wybór przemówień i rozważań, Poznań–Warszawa, 1973, s. 6, 13-14). 

„Rodzina i Naród to nie są instytucje, to są organizmy żywe, mające swoją własną dynamikę i 

przejawy biologicznego bytowania. Poza nimi wszystkie inne formy bytowania, takie jak państwo, 

rząd, partia – mają wymiar instytucji. Naród i rodzina muszą istnieć, a tamte instytucje mogą istnieć 

lub nie”. Bez mocnej, czystej, zwartej, zespolonej rodziny, nie ma narodu. Dlatego, tworząc naród, 

trzeba pracować nad umocnieniem i zjednoczeniem każdej rodziny. Naród jest rodziną rodzin. I tylko 

na tym fundamencie może się spokojnie rozwijać życie osobiste, rodzinne, religijne, społeczne, 

zawodowe, narodowe i państwowe…” (kard. Stefan Wyszyński, Kazanie na uroczystość Świętej 

Rodziny, Warszawa, 13. I. 1957). „Naród jest rodziną rodzin. I tylko na tym fundamencie może się 

spokojnie rozwijać życie osobiste, rodzinne, religijne, społeczne, zawodowe, narodowe i państwowe… 

Pamiętajmy, że dla narodu rozwijającego się normalnie największą radością i łaską jest rodzina. Jeżeli 

istnieje prymat rodziny w społeczeństwie, jeżeli w rodzinie jest prymat życia, w takim razie ekonomia 

narodowa, czyli gospodarka narodowa musi poniekąd być rodzinna. To znaczy całe nasze życie 

gospodarcze, cały nasz trud, codzienny wysiłek czy to na roli, czy w kopalniach, fabrykach, w 

warsztatach, czy w urzędach, w szkołach i uczelniach akademickich, całe życie społeczne musi być 

ukierunkowane ku rodzinie” (kard. Stefan Wyszyński, Wambierzyce, 17. VIII. 1980). 

Tekst przydatny przy odwiedzinach kościoła Mariackiego 

„Wy, drogie matki, które dajecie życie dzieciom Bożym, ale i my wszyscy, narodzeni z niewiast, którzy 

pierwszy pokarm przyjmowaliśmy z piersi matczynych i doznaliśmy opieki macierzyńskich ramion 

naszych matek, mamy głębokie zrozumienie przedziwnego związku osobistego z Matką Boga i ludzi. 

Drogie Matki, podobnie jak my, wasi synowie, z ufnością patrzycie ku Świętej Bożej Rodzicielce, 

Świętej Bożej Karmicielce. Szukajcie u niej opieki dla swych dzieci, a my wypowiadamy uczucia 

wdzięczności za to, że mieliśmy na ziemi matkę, że od jej Syna otrzymaliśmy Matkę Niebieską. Drogie 

Matki, patrząc na Matkę Boga, widzicie, jak pielęgnuje Boże Dziecię. Od niej uczcie się miłości ku 

waszym dzieciom. Jesteśmy wdzięczni Maryi, że nauczyła nasze matki miłości do nas. Miłość, której 

doznaliśmy od nich, jest wypielęgnowana w macierzyńskich sercach przez Matkę Boga-Człowieka” 

(kard. Stefan Wyszyński, Z hołdem u Królowej Podhala. Koronacja Matki Bożej Ludźmierskiej na 

Królową Podhala, Ludźmierz, 15. VIII. 1963). 

 

 

III. MODLITWY 



Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych 

apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam 

opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. 

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego 

człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając. 

Za przyczyną Sługi Twojego błogosławionego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i 

Jej zawierzył bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego 

Ewangelii. Amen. 

Tekst zaczerpnięty z https://diecezja.pl/  

 

 

Modlitwa o wstawiennictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Ukochany Kardynale Stefanie Wyszyński  

Opiekunie wszystkich Polaków 

Orędowniku w każdej trudnej sytuacji  

rodaków Ojcze narodu Polskiego  

Obrońco uciśnionego  

Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo  

do Boga jedynego [ intencja..] 

Wiem, że nie opuścisz mnie  

w potrzebie Ty wspierałeś  

w trudach każdego człowieka  

Głosiłeś dobrą nowinę  

Broniłeś od złego 

Pomagałeś podnieść z upadku,  

ofiarując całego siebie 

Wierzę, że i teraz wstawiasz  

się za nami do Boga Miłosiernego  

Wypraszając łaski ze  

Świętymi w Niebie  

 

Ojcze Nasz...  

Zdrowaś Maryjo...  
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Chwała Ojcu... 

Tekst zaczerpnięty z https://adonai.pl/modlitwy/   

 

Ulubiona modlitwa bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

Wszystkie drogi Twoje, miłosierdzie i prawda. 

Cierpienie rozpływa się w doznanej miłości. 

Kara przestaje być odwetem, 

bo jest lekarstwem podanym z ojcowską delikatnością. 

Smutek dręczy duszę, 

jest orką na ugorze pod nowy zasiew. 

Samotność jest oglądaniem z bliska Ciebie. 

Złośliwość ludzka jest szkołą milczenia i pokory. 

Oddalenie od pracy jest wzrostem gorliwości i oddania serca. 

Więzienna cela jest prawdą, że nie mamy tu mieszkania stałego. 

By więc nikt nie myślał źle o Tobie – Ojcze, 

By nikt nie śmiał Cię ukrzywdzić zarzutem surowości, 

Boś dobry, bo na wieki miłosierdzie Twoje. 

 

Akt osobistego oddania Kard. Stefana Wyszyńskiego Matce Bożej 

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, 

radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w 

macierzyńską niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia 

ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, 

przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co 

jest wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, 

parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen. 

 

Modlitwa Prymasa Stefana Wyszyńskiego ułożona podczas uwięzienia w Stoczku Warmińskim.  

Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, Orędowniczkę, Patronkę, 

Opiekunkę i Matkę moją. Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę, nie 

powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co 

uwłaczałoby czci Twojej. Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje. Bądź mi 

pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych. 
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Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę 

moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych 

jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i 

wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w 

czasie i w wieczności. 

Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego, 

któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę, jak ja Tobie oddałem się w niewolę. Wszystko, 

cokolwiek czynić będę, przez Twoje Ręce Niepokalane, Pośredniczko łask wszelkich, oddaję ku chwale 

Trójcy Świętej – Soli Deo! 

Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej i okaż swe czyste Oblicze w godzinę 

śmierci mojej. Amen. 

 

  

 


