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Gdzie chrzest, tam nadzieja
– to hasło jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Chrzest przyjęty przez Mieszka I i jego najbliższych zapoczątkował chrystianizację
tworzącego się państwa polskiego. Państwa, którego „bogate i trudne dzieje” – jak
powiedział św. Jan Paweł II, swój początek miały we chrzcie. Wydarzenie sprzed ponad dziesięciu wieków wywarło wielki wpływ na historię Polski. Chrześcijaństwo oraz
Kościół – funkcjonujący nieprzerwanie na ziemiach polskich od 966 roku, określany
jako Kościół zachodni, łaciński, rzymskokatolicki, katolicki – przez wieki kształtowały
tożsamość narodu polskiego. Z tego też powodu jubileusz jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla chrześcijan.
Rozpoczynając józefowskie obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski zapraszamy do
udziału we Mszy św. oraz Nabożeństwie Światła i Wody, które będą celebrowane
2 maja 2016 roku o godzinie 18.00 w kościele p.w. M. B. Częstochowskiej oraz nad
rzeką Świder (Nabożeństwo Wody).
Msza św. została zgłoszona na listę 1050 Mszy na 1050-lecie Chrztu Polski. Jej g����
łównym celebransem będzie ks. Roman Trzciński, prałat honorowy Jego Świątobliwości,
powołany przez papieża Franciszka na Misjonarza Miłosierdzia w Roku Jubileuszowym.
Wyrażając wdzięczność Bogu za otrzymane łaski pragniemy również podziękować
wszystkim mieszkańcom Józefowa i okolic za wsparcie w przygotowaniu tej uroczystości, dziękujemy włodarzom miasta i służbom porządkowym za okazaną pomoc,
dziękujemy chórom parafialnym z Józefowa,����������������������������������������
służbie liturgicznej,������������������
harcerzom i skautom, Ochotniczej Straży Pożarnej i wszystkim ludziom dobrej woli.
Józefowskie wydarzenie zostało opublikowane przez Narodowe Centrum Kultury
i portal internetowy Chrzest966.pl na mapie wydarzeń obchodów 1050 rocznicy
Chrztu Polski.
Ksiądz Kazimierz Gniedziejko

proboszcz parafii M. B. Częstochowskiej
w Józefowie

Wspólnota Ruchu Światło-Życie
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Dzieje Polski a chrześcijaństwo
Główne obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski odbyły się 14 kwietnia w Gnieźnie (Msza św. w Katedrze), 15-16 kwietnia w Poznaniu (15 kwietnia – obrady Zgromadzenia Narodowego wraz z orędziem prezydenta Andrzeja Dudy, procesja z Fary,
Msza św. w Katedrze; 16 kwietnia – uwielbienie oraz Msza św. na stadionie z udziałem m.in. wolontariuszy, chórzystów, orkiestry, kompozytorów i dyrygentów, solistów, zespołów (wieczorem musical Jesus Christ Superstar). Hasło jubileuszowych
obchodów brzmi: „Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Z tej okazji Leopold Twardowski
skomponował hymn pod tym samym tytułem. Autorką tekstu powyższej pieśni jest
Helena Abbe. (Więcej informacji na: http://chrzest966.pl/)
Józefowsk������������������������������������������������������������������������
ą pamiątką obchodów 1000-lecia C����������������������������������������
hrztu Polski jest Chrzcielnica Tysiąclecia 966-1966 w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej.
Tegoroczne józefowskie obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski – połączone z odnową przyrzeczeń chrzcielnych oraz błogosławieństwem flag narodowych – skłaniają
do refleksji na temat dziejów Polski i chrześcijaństwa.
Jaką wartość dla nas, dla naszego narodu, dla józefowskiej społeczności ma to historyczne i chrześcijańskie dziedzictwo?
Czy słowa papieża Jana Pawła II o Polsce i o chrześcijaństwie: „Tak więc dzieje naszego narodu, bogate i trudne dzieje, narodziły się poprzez chrzest i w chrzcie narodził
się nasz naród” (Kurytyba, 5 VII 1980) przyjmujemy ze zrozumieniem, czy też pozostajemy tylko na poziomie ich odsłuchania?

Kalendarium historyczne
966-1079
966 – chrzest Mieszka I, chrystianizacja państwa polskiego,
968 – utworzenie siedziby pierwszego biskupa Jordana (biskupstwo misyjne
w Poznaniu),
990-992 – dokument Dagome iudex, w którym Mieszko I przekazał swoje
władztwo pod opiekę Stolicy Apostolskiej,
997 – męczeńska śmierć biskupa Wojciecha,
999 – kanonizacja Wojciecha, biskupa, męczennika,
– erygowanie archidiecezji z siedzibą w Gnieźnie, pierwszym arcybiskupem
i metropolitą został Radzim Gaudenty, przyrodni brat św. Wojciecha,
1000 – zjazd gnieźnieński, utworzenie metropolii w Gnieźnie oraz biskupstw
w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu,
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1003 –
1004 –
1012 –
1025 –
1054 –

śmierć Pięciu Braci Męczenników w Międzyrzeczu,
kanonizacja Pięciu Braci Męczenników, pustelników,
włączenie biskupstwa w Poznaniu do metropolii gnieźnieńskiej,
koronacja Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski,
rozłam w chrześcijaństwie na Kościół Wschodni (Bizantyński) i Zachodni
(Rzymski),
1075 – utworzenie biskupstwa w Płocku,
1079 – męczeńska śmierć biskupa Stanisława ze Szczepanowa.
1083-1228
1083 – kanonizacja Andrzeja Świerada, pustelnika, męczennika,
– kanonizacja Benedykta, męczennika,
1124 – utworzenie biskupstwa w Lubuszu,
1140 – utworzenie biskupstwa w Wolinie (1175 przeniesione do Kamienia),
1148 – utworzenie biskupstwa we Włocławku,
1210 – synod w Borzykowie (niezależność Kościoła od państwa),
1228 – nadanie ziemi chełmińskiej Krzyżakom.
1230-1382
1230 – przybycie krzyżaków do Ziemi Chełmińskiej,
1243 – utworzenie biskupstwa w Chełmnie, Fromborku, Królewcu i Kwidzynie,
1253 – kanonizacja Stanisława ze Szczepanowa, biskupa, męczennika,
1267 – kanonizacja Jadwigi Śląskiej, księżnej,
1285 – synod w Łęczycy ( jedność Kościoła polskiego, nakaz głoszenia kazań
w języku polskim),
1364 – utworzenie Akademii Krakowskiej,
1375 – utworzenie biskupstw w Chełmie i Przemyślu,
1378 – utworzenie biskupstwa w Kamieńcu Podolskim,
1382 – przybycie paulinów na Jasną Górę.
1385-1515
1385 – unia polsko-litewska,
1386 – chrzest i koronacja Władysława II Jagiełły na króla Polski,
1387 – chrzest Litwy,
1388 – utworzenie biskupstwa w Wilnie,
1390 – utworzenie biskupstwa we Lwowie,
1404 – utworzenie biskupstwa w Łucku,
1405 – utworzenie biskupstwa w Kijowie,
1408 – najstarszy zachowany tekst Bogurodzicy,
1410 – bitwa pod Grunwaldem,
1415 – Paweł Włodkowic na soborze w Konstancji broni poglądu, że pogan nie
należy nawracać siłą,
1430 – napad husytów na Jasną Górę.
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1517-1596
1517 – wystąpienie Marcina Lutra,
1520 – królewski zakaz przywozu do Polski literatury luterańskiej,
1521 – bulla kanonizacyjna Kazimierza Jagiellończyka, królewicza,
1525 – sekularyzacja zakonu krzyżackiego, hołd pruski,
1536-1612 – Piotr Skarga, jezuita, kaznodzieja,
1540-1597 – Jakub Wujek, jezuita, tłumacz Biblii,
1555 – powołanie nuncjatury apostolskiej w Polsce,
1563 – Biblia kalwińska wydana w Brześciu,
1569 – unia lubelska (polsko-litewska), powstanie Rzeczypospolitej Obojga
Narodów,
1569 – powstanie ośrodka ariańskiego w Rakowie (istniał do 1638),
1572 – Biblia nieświeska, przekład ariański,
1570 – ugoda sandomierska (najstarszy akt ekumeniczny w Europie),
1573 – konfederacja warszawska, nazwa uchwały gwarantującej w Polsce
bezwarunkowy i wieczny pokój między wszystkimi różniącymi się w wierze,
pierwszy i najstarszy dokument w Europie dotyczący gwarantowanej
prawnie tolerancji religijnej (w 2003 wpisany na listę UNESCO
Pamięć Świata),
1594 – kanonizacja Jacka Odrowąża, kapłana,
1596 – unia brzeska (połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów).
1599-1772
1599 – wydanie Biblii w tłumaczeniu Jakuba Wujka (Biblia katolicka),
1602 – kanonizacja Kazimierza Jagiellończyka, królewicza,
1620-1621 – wojna polsko-turecka, wojna chocimska,
1632 – Biblia gdańska, przekład luterański,
1655 – najazd wojsk szwedzkich i obrona klasztoru paulinów na Jasnej Górze,
1656 – śluby lwowskie króla Jana Kazimierza,
1658 – wypędzenie arian z Polski,
1660 – pokój w Oliwie kończący wojnę ze Szwedami,
1672-1676 – wojna polsko-turecka,
1683 – odsiecz wiedeńska, początek wojny polsko-tureckiej,
1699 – zakończenie wojny polsko-tureckiej,
1717 – jednodniowy Sejm Niemy,
1720 – tajny układ rosyjsko-pruski utrzymujący istniejący stan polityczny
Rzeczypospolitej,
1726 – kanonizacja Stanisława Kostki, nowicjusza zakonnego,
1732 – traktat trzech czarnych orłów (Austria, Rosja, Prusy),
1767 – kanonizacja Jana Kantego, kapłana, profesora Akademii Krakowskiej,
1772 – I rozbiór Polski (Rosja, Prusy, Austria).
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1773-1869
1773 – rozwiązanie zakonu jezuitów,
1790 – Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski,
1791 – Konstytucja 3 maja, ustawa zasadnicza – pierwsza w Europie i druga na
świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787),
1793 – II rozbiór Polski (Rosja, Prusy),
1794 – 		insurekcja kościuszkowska przeciw Rosji i Prusom,
1795 – III rozbiór Polski (Rosja, Prusy, Austria),
1807-1815 – Księstwo Warszawskie,
1808 – pod naciskiem masonerii francuskiej usunięcie redemptorystów
z Warszawy; kasata większości zgromadzeń zakonnych na Śląsku przez
rząd pruski,
1815 – kongres wiedeński (Rosja, Prusy, Austria), traktat o podziale ziem polskich
(Królestwo Polskie 1815-1832, Wielkie Księstwo Poznańskie 1815-1848,
Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846),
1817 – tajny dekret o urządzeniu i dozorze Kościoła katolickiego w Królestwie
Polskim,
1818 – kasata zgromadzeń zakonnych w Królestwie Polskim,
1830-1831 – powstanie listopadowe,
1832 – kasata wspólnot zakonnych w zaborze rosyjskim,
1848 – powstanie wielkopolskie,
1863-1864 – powstanie styczniowe,
1863 – zesłanie arcybiskupa metropolity warszawskiego Zygmunta Szczęsnego
Felińskiego w głąb Rosji,
1864 – zakaz budowy i remontu obiektów sakralnych, przejęcie majątków
i funduszów kościelnych na skarb państwa, kasata zgromadzeń zakonnych
w zaborze rosyjskim,
1867 – kanonizacja Jozefata Kuncewicza, kapłana,
– ukaz carski poddający Kościół katolicki władzy petersburskiego kolegium
duchownego rzymskokatolickiego.
1869-1918
1869-1870 – Sobór Watykański I,
1871 – początek Kulturkampfu w Prusach,
1900 – jubileusz Roku Świętego,
1908-1914 – organizowanie polskich oddziałów paramilitarnych w Galicji,
1914-1918 – I wojna światowa,
1915 – orędzie biskupów potępiające wcielanie Polaków do armii zaborców,
1918 – odzyskanie niepodległości przez Polskę,
– wznowienie działalności nuncjatury apostolskiej w Warszawie,
– utworzenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
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1920-1944
1920 – Bitwa Warszawska stoczona w czasie wojny polsko-bolszewickiej,
1925 – podpisanie konkordatu między Polską i Stolicą Apostolską, bulla papieska
określająca nowy podział terytorialny Kościoła w Polsce,
1938 – kanonizacja Andrzeja Boboli, kapłana, męczennika,
1939-1945 – II wojna światowa na ziemiach polskich
1941 – śmierć w bunkrze głodowym Maksymiliana Kolbego, franciszkanina,
1942 – powołanie Rady Pomocy Żydom,
1943 – powstanie w getcie warszawskim,
1944 – powstanie warszawskie.
1944-1978
1944-1953 – powstanie antykomunistyczne w Polsce,
1944 – wznowienie działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
1945 – uchwała rządu polskiego stwierdzająca nieważność konkordatu,
1946 – akt poświęcenia narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi,
1949 – uchwała Rady Ministrów o przejęciu przez państwo szpitali kościelnych
i zakonnych,
1949-1956 – powstanie ruchu „księży patriotów” działających w imię hasła
„niezłomna wierność Polsce Ludowej”,
1950 – podpisanie porozumienia między rządem polskim a Episkopatem Polski,
1953 – aresztowanie i internowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego,
1955 – likwidacja wydziałów teologicznych na uniwersytetach Warszawskim
i Jagiellońskim,
1956 – odnowienie ślubów króla Jana Kazimierza, uwolnienie kardynała Stefana
Wyszyńskiego,
1957 – inauguracja na Jasnej Górze nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski
1962-1965 – Sobór Watykański II,
1965 – list Episkopatu Polski do Episkopatu Niemiec wzywający do pojednania
narodów,
1966 – obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w Gnieźnie i Poznaniu (16 IV) oraz na
Jasnej Górze (3 V),
1970 – wprowadzenie w życie nowego rytu Mszy św. w języku polskim,
1978 – wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża.
1979-2016
1979 – 1. pielgrzymka Jana Pawła II do Polski,
1980 – powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
1981 – zamach na życie papieża Jana Pawła II,
– wprowadzenie stanu wojennego w Polsce,
1982 – kanonizacja Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana, męczennika,
1983 – 2. pielgrzymka Jana Pawła II do Polski,
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1984 – męczeńska śmierć ks. Jerzego Popiełuszki,
1987 – 3. pielgrzymka Jana Pawła II do Polski,
1988 – oświadczenie Episkopatu Polski do władz PRL wzywające do podjęcia
reform politycznych i ekonomicznych,
1989 – kontraktowe wybory parlamentarne w Polsce,
– mianowanie nuncjusza apostolskiego w Polsce,
– kanonizacja brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika,
1991 – 4. pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (w dwóch etapach),
– kanonizacja Rafała Kalinowskiego, zakonnika,
1995 – 5. pielgrzymka Jana Pawła II do Polski,
– kanonizacja Jana Sarkandera, kapłana, męczennika,
– kanonizacja Melchiora Grodzieckiego, kapłana, męczennika,
1997 – 6. pielgrzymka Jana Pawła II do Polski,
– kanonizacja królowej Jadwigi Andegaweńskiej,
– kanonizacja Jana z Dukli, kapłana,
1999 – 7. pielgrzymka Jana Pawła II do Polski,
– kanonizacja Kingi, księżnej, zakonnicy,
2000 – kanonizacja siostry Faustyny Kowalskiej, zakonnicy,
2002 – 8. pielgrzymka Jana Pawła II do Polski,
2003 – kanonizacja Józefa Pelczara, biskupa,
– kanonizacja Urszuli Ledóchowskiej, zakonnicy,
2005 – śmierć papieża Jana Pawła II,
– kanonizacja Józefa Bilczewskiego, biskupa,
– kanonizacja Zygmunta Gorazdowskiego, kapłana,
2007 – kanonizacja Szymona z Lipnicy, kapłana, zakonnika,
2009 – kanonizacja Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa,
2010 – kanonizacja Stanisława Kazimierczyka, kanonika regularnego,
2011 – beatyfikacja papieża Jana Pawła II,
2014 – kanonizacja papieża Jana Pawła II i papieża Jana XXIII,
2016 – obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Elwiro Michał Andriolli,
Koncert nad koncertami (1888),
ilustracja do Pana Tadeusza
Adama Mickiewicza
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Słowa Jana Pawła II do Polaków
Do tych właśnie chrześcijańskich korzeni musimy ciągle wracać
Londyn, 30 V 1982

Światła Tysiąclecia nad Polską i Polakami na całym świecie
Zapaliliśmy nad Polską i Polakami na całym świecie światła Tysiąclecia. Starajmy się
wszyscy o to, by one nie zgasły. Niech świecą tak, jak świeci po dziewięciu stuleciach
krzyż Stanisława ze Szczepanowa nad sercem i sumieniem Polaków, wskazując na
Chrystusa, który nigdy nie przestaje być drogą, prawdą i życiem ludzi i narodów.
Do Polonii rzymskiej.
Rzym, 13 V 1979

Tysiąclecie chrztu Polski
Tysiąclecie chrztu Polski, którego szczególnie dojrzałym owocem jest św. Stanisław
– tysiąclecie Chrystusa w naszym wczoraj i dzisiaj – jest głównym motywem mojej
pielgrzymki, mojej dziękczynnej modlitwy wspólnie z wami wszystkimi, drodzy rodacy, których Jezus Chrystus nie przestaje uczyć wielkiej sprawy człowieka. Z wami,
dla których Chrystus nie przestaje być wciąż otwartą księgą nauki o człowieku,
o jego godności i jego prawach. A zarazem nauki o godności i prawach narodu.
[…]
To wszystko: dzieje Ojczyzny, tworzone przez każdego jej syna i każdą córkę od
tysiąca lat – i w tym pokoleniu, i w przyszłych – choćby to był człowiek bezimienny
i nieznany, tak jak ten żołnierz, przy którego grobie stoimy... To wszystko: i dzieje
ludów, które żyły wraz z nami i wśród nas, jak choćby ci, których setki tysięcy zginęły
w murach warszawskiego getta.
To wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną jedyną
Najświętszą Ofiarę Chrystusa na placu Zwycięstwa.
I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi
tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi:
Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi! Amen.
Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Placu Zwycięstwa
Warszawa, 2 VI 1979
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Bogurodzica
Moi drodzy, Bogurodzica jest najstarszym pomnikiem polskiej literatury. Historia literatury pozwala nam ustalić najstarsze zapisy tej wspaniałej pieśni-orędzia na wiek
XV. Mówię: pieśni-orędzia, ponieważ Bogurodzica jest nie tylko pieśnią. Jest równocześnie wyznaniem wiary, jest polskim symbolem, polskim Credo, jest katechezą, jest nawet dokumentem chrześcijańskiego wychowania. Główne prawdy wiary
i zasady moralności weszły w nią. Nie jest tylko zabytkiem. Jest dokumentem życia.
Jakub Wujek, który pochodził z wielkopolskiego Wągrowca, najstarszy polski biblista, tłumacz Pisma Świętego, nazywał ją ,,katechizmem polskim”.
Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha.
Gniezno, 3 czerwca 1979

W chrzcie narodził się nasz naród
Stoję tu przed wami jako wasz rodak, ale stoję także jako następca świętego Piotra i Pasterz Kościoła powszechnego, stoję więc jako szczególny świadek Chrystusa
i Jego krzyża. Tajemnica krzyża i Zmartwychwstania głęboko wpisała się w historię
naszej Ojczyzny. Wiemy przecież, że za przedziwnym zrządzeniem Bożej Opatrzności weszliśmy jako naród na arenę historii świata poprzez chrzest święty, który każdego człowieka zanurza w Chrystusa, w Jego śmierć i przez ten chrzest zostaliśmy
razem z Chrystusem pogrzebani w Jego śmierci. A pogrzeb ten nie jest unicestwieniem, ale życiem. Kto w ten sposób zostaje pogrzebany w Chrystusie, staje się wolny
od grzechu i wkracza w nowe życie tak, jak Chrystus powstał z martwych dzięki
chwale Ojca. W tej śmierci człowiek zostaje złączony z Chrystusem w jedno i staje
się uczestnikiem Jego Zmartwychwstania (por. Rz 6, 3-7). Tak więc dzieje naszego
narodu, bogate i trudne dzieje, narodziły się poprzez chrzest i w chrzcie narodził
się nasz naród. U jego fundamentów i u fundamentów jego historii legł krzyż, na
którym umiera się po to, aby żyć: aby żyć w Bogu i Bogiem, aby żyć w prawdzie,
wolności i miłości, aby żyć wiecznie. Od samego początku doczesne i przemijające
dzieje naszej Ojczyzny i narodu splotły się z historią zbawienia.
Do Polonii brazylijskiej.
Kurytyba, 5 VII 1980

Wracanie do korzeni
Od samego początku doczesne i przemijające dzieje naszej Ojczyzny i narodu splotły się z historią zbawienia. I to jest podstawowy klucz do tej historii i do ludzkiego
serca, które tę historię tworzyło, tworzy i będzie tworzyć. I to jest także klucz do
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waszych serc, bo chociaż żyjecie tak daleko, to jednak tam, nad Wisła i Odrą, jest
wasza gleba, z której wyrastacie. Tam są wasze korzenie i początek. Do tych korzeni
i do tego początku, który narodził się z chrztu i krwi świętego Wojciecha i świętego
Stanisława, trzeba ciągle wracać, by rozumieć coraz lepiej siebie samego i innych
i w tym świetle lepiej budować dzisiejszy i jutrzejszy dzień tu, w tym odległym kraju,
w Brazylii, w której za zrządzeniem Bożej Opatrzności wypadło wam żyć, działać,
tworzyć jej historię doczesną i historię zbawienia.
Do Polonii brazylijskiej.
Kurytyba, 5 VII 1980

Chrześcijańskie korzenie kultury polskiej
Powiedziałem [...] w Gnieźnie, że kultura polska nosi bardzo wyraźne znamiona
chrześcijańskie i nie jest przypadkiem, że pierwszym zabytkiem świadczącym o tej
kulturze jest Bogurodzica. Do tych właśnie chrześcijańskich korzeni musimy ciągle
wracać i z nich na nowo wyrastać w każdej epoce, bo taka jest prawda o człowieku.
Musi on ją wciąż na nowo odkrywać.
Do Polaków w Wielkiej Brytanii.
Londyn, 30 V 1982

Wzrastajcie i trwajcie przed Bogiem
Drodzy bracia i siostry, umiłowani Rodacy, podobnie jak wczoraj podczas historycznego spotkania w Canterbury, jak w Wembley, tak i dzisiaj z wami pragnę odnowić
przyrzeczenia chrztu św. I dlatego zadaję wam na zakończenie te pytania, które
zadał kapłan w dniu waszego chrztu po raz pierwszy, a na które w waszym imieniu
odpowiedzieli rodzice i chrzestni. A potem wy sami odpowiedzieliście wiele razy,
zwłaszcza przy bierzmowaniu. Dzisiaj usłyszcie raz jeszcze te pytania; przyjmijcie je
sercem i sumieniem, i odpowiedzcie zgodnie z sumieniem i sercem
Pytam:
Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?
Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych
i zasiada po prawicy Ojca?
Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych,
odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
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Oto jest nasza wiara, oto jest wiara Kościoła. W tej wierze wzrastał naród polski od
tysiąca lat. W tej wierze wzrasta naród polski za dzisiejszych, znowu trudnych dni,
chociaż te dni nie przestają być dla nas dniami nadziei. W tej wierze wzrastają wszyscy synowie i córki polskiego narodu, choćby coraz to dalszych pokoleń. W coraz
to dalszych pokoleniach emigracyjnych w tej wierze i wy, drodzy bracia i siostry,
Polonio angielska, wzrastajcie i trwajcie przed Bogiem i ludźmi, przed swoim własnym sumieniem i przed historią, która pisze dzieje ludzi i dzieje ludów, a pisze
ostatecznym Bożym sądem na kartach ludzkich dusz bardziej niż na pergaminach
ludzkich bibliotek.
Do Polaków w Wielkiej Brytanii.
Londyn, 30 V 1982

Wierność przymierzu zawartemu z Bogiem
Na kartach Starego Testamentu prorocy, duchowi przywódcy narodu wybranego,
wskazują, że jedynym środkiem prowadzącym do zwycięstwa i odzyskania utraconej wolności jest wewnętrzne nawrócenie, ład moralny, wiara i wierność przymierzu
zawartemu z Bogiem.
Do Polaków w Austrii.
Kahlenberg, 13 IX 1983

Klasztor na Monte Cassino symbolem kultury chrześcijańskiej,
z którą związała się Polska
Symbolem kultury chrześcijańskiej Europy był i jest klasztor na Monte Cassino. Tam
święty Benedykt kładł podwaliny życia monastycznego. Reguła św. Benedykta stała
się źródłem i natchnieniem dla wielu założycieli zakonów. To z Monte Cassino szli
benedyktyni głosić Chrystusa nie znającym Go jeszcze ludom Europy. Oni nieśli
ludom prawdę o Bogu, który „tak umiłował świat, że dał zań swojego Syna” (por.
J 3, 16). Prawdę tę synowie duchowi św. Benedykta przynieśli również do naszej
Ojczyzny. Oni to byli przecież jej pierwszymi zwiastunami w naszym narodzie, który
przez chrzest wszedł do rodziny narodów chrześcijańskich. Poprzez przyjęcie chrztu
Ojczyzna nasza na stałe została związana z Rzymem, ze Stolicą Piotrową i chrześcijańską kulturą Zachodu. Tak było przez całe pierwsze tysiąclecie naszych dziejów.
Wierzymy, że będzie tak i przez następne tysiąclecia, i że nic nie zdoła Polski odciąć
od źródeł chrześcijaństwa i chrześcijańskiej kultury.
Przemówienie na audiencji z okazji 40-lecia bitwy pod Monte Cassino.
Rzym, 18 V 1984
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Chrześcijaństwo w historii Polski źródłem kultury i źródłem
inspiracji w walce o prawa jednostek i narodu
Chrześcijaństwo było nie tylko źródłem tej kultury i jej zaczynem, ale Kościół, dzieląc wiernie los narodu, zrósł się ściśle z jego bytem i z jego historią. A otwarcie się
człowieka na Boga nie odrywało go od spraw życia na ziemi, lecz przeciwnie, było
inspiracją do walki o obronę niepodległości, sprawiedliwości i godności narodu
i poszczególnych ludzi.
Do przedstawicieli Polonii świata podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej
w Domu Polskim im. Jana Pawła II w Rzymie.
Rzym, 27 VI 1985

Doświadczenia dziejowe Polski
Człowiek, naród, musi opierać się na doświadczeniach dziejowych i czerpać z nich
mądrość, siłę i program. Dziesięć wieków naszej przeszłości religijnej, narodowej
i państwowej, dziesięć wieków naszej kultury tak bardzo humanistycznej, bo chrześcijańskiej, jest wspólną własnością i dziedzictwem, wyposażeniem i bogactwem,
z którego wciąż na nowo musimy czerpać.
Do Polaków w Argentynie.
Buenos Aires, 11 IV 1987

Wiara i tysiącletnie dziedzictwo Polaków
Nasza siła jest z wiary, z Boga samego, a także z naszego tysiącletniego dziedzictwa, w którym tak żywo odbija się tajemnica paschalna Chrystusa, jego Męka
i Zmartwychwstanie. To bogactwo wyraziło się i wyraża w umiłowaniu ideału,
prawdy i wolności waszej i naszej, w umiłowaniu pokoju, w poszanowaniu godności
człowieka i narodu. Dziedzictwo to jako świadectwo polskiej duszy doszło także
do głosu w ostatnich latach, i to w innej formie, kiedy to tysiącletni chrześcijański
naród upomniał się o swoja godność i o należne mu prawa. Mówiłem o tym m.in.
nad polskim morzem, a wiele z tego odnosi się do całego świata i do Stanów Zjednoczonych także.
Do Polonii amerykańskiej.
Detroit-Hamtramck, 19 IX 1987
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POLSKIE SYMBOLE NARODOWE
Hymn państwowy – Mazurek Dąbrowskiego
Godło – Orzeł Biały na czerwonym tle ze złotą koroną na głowie
Flaga – prostokątny płat tkaniny o barwach:
białej – u góry i czerwonej – u dołu
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Hymn Polski
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz...
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz...
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz...

17

1. Bogurodzica
Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja!
U twego syna, Gospodzina, matko zwolena Maryja!
Zyszczy nam, spuści nam.
Kirielejson.
Twego dziela Krzciciela, bożyce,
Usłysz głosy, napełni myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, jegoż prosimy,
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kirielejson.

„Bogurodzica” jest najstarszą utrwaloną polską pieśnią religijną, jednocześnie jest to najstarszy
zachowany polski tekst poetycki. Ta średniowieczna pieśń powstała najprawdopodobniej na
przełomie XIII i XIV wieku, lecz jej najstarszy zapis pochodzi z początku VI wieku. Jest modlitwą
do Maryi i do Chrystusa, intelektualnie ujętym wyznaniem wiary.
„Bogurodzica” pełniła rolę hymnu państwowego, a także pieśni bojowej rycerstwa polskiego.
Jak podaje Jan Długosz, śpiewano ją przed bitwą pod Grunwaldem, a w późniejszych czasach
między innymi w bitwie pod Warną. Była także przez wiek XV hymnem królewskim dynastii
Jagiellonów. Od tej chwili pieśni religijne zaczęły się łączyć z pieśniami wojskowymi, a „Bogurodzica” stała się symbolem jedności religijno-patriotycznej.

Józef Brandt, Bogurodzica (1909),
wojska polsko-litewskie przed bitwą śpiewają hymn Bogurodzicę
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2. Gaude Mater Polonia
Gaude, mater Polonia / Raduj się, Matko Polsko
prole fecunda nobili / W sławne potomstwo płodna
Summi Regis magnalia / Króla królów i najwyższego Pana wielkość
laude frequenta vigili /Uwielbiaj chwałą przynależną
Cuius benigna gratia / Albowiem z Jego łaskawości
Stanislai Pontificis / Biskupa Stanisława męki
passionis insignia /Niezmierne, jakie on wycierpiał
signis fulgent mirificis / Jaśnieją cudownymi znaki
Hic certans pro iustitia / Potykał się za sprawiedliwość
Regis non cedit furiae / Przed gniewem króla nie ustąpił
Stat pro plebis iniuria / I staje żołnierz Chrystusowy
Christi miles in acie / Za krzywdę ludu sam do walki
Tyranni truculentiam / Ponieważ stale wypominał
Qui dum constanter arguit / On okrucieństwo tyranowi
Martyrii victoriam / Koronę zdobył męczennika
Membratim caesus meruit / Padł posiekany na kawałki
Novum pandit miraculum / Niebiosa nowy cud zdziałały
Splendor in sancto ceritus / Bo mocą swą Niebieski Lekarz
Redintegrat corpusculum / Poćwiartowane jego ciało
Sparsum caelestis medicus / Przedziwne znowu w jedno złączył
Sic Stanislaus pontifex / Tak to Stanisław biskup przeszedł
Transit ad caeli curiam / W przybytki Króla niebieskiego
Ut apud Deum opifex / Aby u Boga Stworzyciela
Nobis imploret veniam / Nam wyjednać przebaczenie
Poscentes eius merita / Gdy kto dla zasług jego prosi
Salutis dona referunt / Wnet otrzymuje zbawcze dary
Morte praeventi subita / Ci, co pomarli nagłą śmiercią
Ad vitae potum redeunt / Do życia znowu powracają
Cuius ad tactum anuli / Choroby wszelkie pod dotknięciem
Morbi fugantur turgidi / Pierścienia jego uciekają
Ad locum sancti tumuli / Przy jego świętym grobie zdrowie
Multi curantur languidi / Niemocnych wielu odzyskuje
Surdis auditus redditur / Słuch głuchym bywa przywrócony
Claudis gressus officum / A chromy kroki stawia raźno
Mutorum lingua solvitur / Niemowom język się rozwiązał
Et fugatur daemonium / W popłochu szatan precz ucieka
Ergo, felix Cracovia / A przeto szczęsny ty, Krakowie
Sacro dotata corpore/ Uposażony świętym ciałem
Deum, qui fecit omnia / Błogosław po wsze czasy Boga
Benedic omni tempore / Który z niczego wszystko stworzył
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Sit Trinitati gloria / Niech Trójcy Przenajświętszej zabrzmi
Laus, honor, iubilatio / Cześć, chwała, sława, uwielbienie
De Martyris victoria / A nam tryumfy męczennika
Sit nobis exsultatio / Niech wyjednają radość wieczną
Amen

„Gaude Mater Polonia” jest XIII wieczną pieśnią hymniczną, jej twórcą jest Wincenty z Kielczy. Najstarszy zapis pieśni pochodzi z 1372 roku, znajduje się w „Antyfonarzu kieleckim”.
W tłumaczeniu na język polski tytuł brzmi „Ciesz się, Matko Polsko”. Utwór został napisany na
kanonizację biskupa Stanisława ze Szczepanowa w 1253 roku, jako część oficjum rymowanego
o św. Stanisławie. Po raz pierwszy pieśń została wykonana w Krakowie podczas uroczystości
kanonizacyjnych w 1254 roku, być może 8 maja. Melodia hymnu jest zaczerpnięta z chorału
gregoriańskiego „O salutaris Hostia” (O, zbawcza Hostio).
Kult św. Stanisława w okresie rozbicia dzielnicowego przybierał coraz większe rozmiary, potęgowany legendą o cudownym zrośnięciu się ciała, poćwiartowanego z woli króla. Taką odmianę losu wróżono i dla Polski. Dlatego św. Stanisław został uznany, obok św. Wojciecha za głównego patrona Polski. Pieśń „Gaude Mater Polonia” na równi z „Bogurodzicą” pełniła w dawnych
wiekach rolę hymnu narodowego. Śpiewało ją rycerstwo polskie po odniesionym zwycięstwie.
Później pieśń towarzyszyła uroczystościom narodowym. Pierwsza zwrotka, w czterogłosowym
opracowaniu Teofila Klonowskiego, jest obecnie śpiewana w czasie inauguracji roku akademickiego, zamiennie z pieśnią „Gaudeamus igitur” (Radujmy się więc).

Stanisław Samostrzelnik,
Święty Stanisław adorowany
przez króla Zygmunta Starego
i biskupa Piotra Tomickiego
(ok. 1535)
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3. Boże coś Polskę
Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały!
Ref. (x2):
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!*
* – w czasach Polski niepodległej i suwerennej śpiewana jest wersja
„Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!”

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
[Ref.]
Wróć naszej Polsce świetność starożytną,
Użyźniaj pola, spustoszałe łany,
Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną.
Przestań nas karć, Boże zagniewany.
[Ref.]
Boże, którego ramię sprawiedliwe
Żelazne berła władców świata kruszy,
Zniwecz Twych wrogów zamiary szkodliwe,
Obudź nadzieje polskiej naszej duszy.
[Ref.]
Boże najświętszy, od którego woli
istnienie świata całego zależy,
wyrwij lud Polski z tyranów niewoli,
wspieraj zamiary wytrwałej młodzieży.
[Ref.]
Boże Najświętszy! Przez Chrystusa rany
Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłymi,
Spojrzyj na lud Twój, niewolą znękany,
Przyjmij ofiary synów polskiej ziemi!
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[Ref.]
Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie,
Za naszych braci poległych błagamy,
By ich męczeństwem uwieńczone skronie
Nam do wolności otworzyły bramy.
[Ref.]
Niedawnoś wolność zabrał polskiej ziemi,
A już krwi naszej popłynęły rzeki,
Jakże okropnie musi być z owymi,
Którym Ty wolność odbierasz na wieki!
[Ref.]
Jedno Twe słowo, ziemskich władców Panie,
Z prochów nas znowu podnieść będzie zdolne,
A gdy zasłużym na Twe ukaranie,
Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!
[Ref.]
Powstała z grobu na Twe władne słowo
Polska, wolności narodów chorąży,
Pierzchnęły straże, a ponad jej głową
Znowu swobodnie Orzeł Biały krąży!

Autor tekstu pieśni „Boże coś Polskę” jest nieznany. Z pewnością jest to kumulacja pierwszych
strof hymnu Alojzego Felińskiego z dwiema ostatnimi z „Hymnu do Boga” Antoniego Goreckiego. Nieznany autor dokonał też w tekście drobnych retuszy. Podobnie jest z melodią utworu,
która zapożyczona została z kilku innych. Pieśń zaczęła funkcjonować w obiegu jako pieśń konspirantów, a po klęsce powstania listopadowego stała się manifestacją uczuć patriotycznych.
W zaborze rosyjskim została zakazana w 1862 roku. W rok później towarzyszyła uczestnikom
Powstania styczniowego.
Po uzyskaniu niepodległości śpiewano już „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”, by w czasach
okupacji hitlerowskiej oraz w PRL ponownie powrócić do nieco zmienionej wersji, proszącej
o przywrócenie wolności Ojczyźnie: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”. Po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości w 1918 roku konkurowała z Mazurkiem Dąbrowskiego o uznanie
za hymn państwowy.
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4. Trzeci Maj (Witaj, majowa jutrzenko)
Witaj, majowa jutrzenko
świeć naszej polskiej krainie
uczcimy ciebie piosenką
która w całej Polsce słynie
Witaj Maj, piękny Maj
u Polaków błogi raj!

x2

Nierząd braci naszych cisnął
niemoc w ręku króla spała
a wtem Trzeci Maj zabłysnął
i nasza Polska powstała
Wiwat, Maj, trzeci Maj
wiwat wielki Kołłątaj!

x2

Witaj dniu trzeciego Maja
który wolność nam zwiastujesz
pierzchła już ciemiężców zgraja
Polsko dzisiaj tryumfujesz
Witaj Maj, piękny Maj
u Polaków błogi raj!

x2

Wrogów tłuszcze wyrok Boski
zmiótł z powierzchni polskich łanów
znikła boleść, znikły troski
nie ma w Polsce obcych panów
Witaj Maj, piękny Maj
u Polaków błogi raj!

x2

Wtenczas Polak ze łzą na oku
smutkiem powlókł blade lice
i Trzeciego Maja w roku
wspominał lubą rocznicę
Wzdychał ciągle; „Boże daj
By zabłysnął trzeci Maj!” x2
Jest to najpopularniejsza pieśń upamiętniająca Konstytucję 3 Maja. Autorem słów jest Rajnold Suchodolski, niewyjaśnione jest definitywnie autorstwo muzyki mazurka, przypisuje się ją
nawet Fryderykowi Chopinowi. Utwór należy do najbardziej żywotnych pieśni historycznych.
Szczególną rolę spełnia on podczas obchodów rocznicowych upamiętniających ogłoszenie konstytucji. Odbywają się one co roku, 3 maja, na Placu Zamkowym w Warszawie. Ceremoniał
tych uroczystości przewiduje jego wykonanie podczas podnoszenia flagi państwowej.
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5. Rota
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy,
Nie damy, by nas zniemczył wróg…*
– Tak nam dopomóż Bóg!
– Tak nam dopomóż Bóg!
Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy Ducha,
Aż się rozpadnie w proch i pył
Krzyżacka zawierucha.**
Twierdzą nam będzie każdy próg…
– Tak nam dopomóż Bóg!
– Tak nam dopomóż Bóg!
Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz
Ni dzieci nam germanił.
Orężny wstanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił,
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg…
– Tak nam dopomóż Bóg!
– Tak nam dopomóż Bóg!
Nie damy miana Polski zgnieść
Nie pójdziem żywo w trumnę.
Na Polski imię, na Jej cześć
Podnosim czoła dumne,
Odzyska ziemię dziadów wnuk…
– Tak nam dopomóż Bóg!
– Tak nam dopomóż Bóg!

* Znana jest dziś bardziej wersja: „nie damy, by nas gnębił/zgnębił wróg”, rozpowszechniona
zapewne celem „złagodzenia” antyniemieckiego przekazu pieśni. Czasem z tego samego powodu pomija się również trzecią zwrotkę. Zachęcamy do śpiewania „Roty” w jej oryginalnym
brzmieniu!
** W czasach PRL śpiewano również w wersji: „sowiecka zawierucha”.
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Słowa „Roty” napisała Maria Konopnicka pod wpływem oburzenia prześladowaniami polskości
w zaborze pruskim. Utwór został napisany w 1908 roku w Cieszynie, a opublikowany w tym
samym roku w 11 numerze „Przodownicy” – pisma dla kobiet wiejskich. Muzykę do wiersza
skomponował Feliks Nowowiejski. Pieśń została po raz pierwszy wykonana publicznie przez kilkuset chórzystów z terenów objętych zaborami 15 lipca 1910 w czasie uroczystości odsłonięcia
pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, zorganizowanej w rocznicę 500-lecia zwycięstwa Polski
w bitwie pod Grunwaldem.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości była kontrkandydatem „Mazurka Dąbrowskiego” do
określenia mianem hymnu narodowego.
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6. Pieśń Konfederatów barskich
Nigdy z królami nie będziem w aliansach
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi
Bo u Chrystusa my na ordynansach
Słudzy Maryi!
Więc choć się spęka świat i zadrży słońce
Chociaż się chmury i morza nasrożą
Choćby na smokach wojska latające
Nas nie zatrwożą
Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami!
Więc nie dopuści upaść żadnej klęsce
Wszak póki On był z naszymi ojcami
Byli zwycięzcę!
Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę
Nie uklękniemy przed mocarzy władzą
Wiedząc, że nawet grobowce nas same
Bogu oddadzą
Ze skowronkami wstaliśmy do pracy
I spać pójdziemy o wieczornej zorzy
Ale w grobowcach my jeszcze żołdacy
I hufiec Boży
Bo kto zaufał Chrystusowi Panu
I szedł na święte kraju werbowanie
Ten de profundis z ciemnego kurhanu
Na trąbę wstanie
Bóg jest ucieczką i obroną naszą!
Póki On z nami, całe piekła pękną!
Ani ogniste smoki nas ustraszą
Ani ulękną
Nie złamie nas głód ni żaden frasunek
Ani zhołdują żadne świata hołdy
Bo na Chrystusa my poszli werbunek
Na Jego żołdy
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„Pieśń Konfederatów barskich” pochodzi z dramatu Juliusza Słowackiego „Ksiądz Marek”. Melodia powstała w latach siedemdziesiątych XX w. na potrzeby inscenizacji dramatu. Pieśń jednak
była śpiewana na pewno przed 1920 rokiem. Tytułowy bohater dramatu to postać autentyczna.
Ksiądz Marek, czyli tak naprawdę karmelita Marek Jandołowicz, był kaznodzieją konfederacji.
Jego intensywna działalność propagandowa przysporzyła mu popularności, a charyzma wpływała na religijno-mistyczny charakter ruchu barskiego.
Tekst „Pieśni Konfederatów barskich” to manifest wiary katolickiej, wyraz miłości do ojczyzny, obraz przekonania o słuszności działań zbrojnych oraz symbol nieugiętej odwagi związku szlachty.
Dla pokolenia emigrantów, którzy musieli opuścić kraj z powodu prześladowań oraz represji po
powstaniu listopadowym, słowa te miały podwójną wartość – dodawały także otuchy.

Artur Grottger, Modlitwa konfederatów barskich przed bitwą pod Lanckoroną (1863)
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7. Pożegnanie – Bywaj dziewczę zdrowe
Bywaj dziewczę zdrowe, Ojczyzna mnie woła
Idę za kraj walczyć wśród rodaków koła
I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga
Nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga
Po cóż ta łza w oku, po cóż serca bicie?
Tobiem winien miłość, a Ojczyźnie życie
Pamiętaj, żeś Polka, że to za kraj walka
Niepodległość Polski to twoja rywalka
Polka mnie zrodziła, jej piersi wyssałem
Być Ojczyźnie wiernym, a kochance stałym
I choć przyjdzie zginąć w ojczystej potrzebie
Nie rozpaczaj, dziewczę, zobaczym się w niebie

Pieśń powstała w okresie powstania listopadowego, prawdopodobnie jeszcze w 1830 roku. Do
dziś nie ustalono, kto jest jej twórcą. Niewykluczone, że autorem tekstu jest Rajnold Suchodolski, twórca wielu innych utworów patriotycznych.

Chorągiew Za wolność naszą i waszą (1831)
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8. Warszawianka 1831
Oto dziś dzień krwi i chwały
Oby dniem wskrzeszenia był
W gwiazdę Polski Orzeł Biały
Patrząc lot swój w niebo wzbił
Tą nadzieją podniecany
Woła na nas z górnych stron
Powstań Polsko, skrusz kajdany
Dziś twój tryumf, albo zgon!
Ref.
Hej, kto Polak na bagnety
Żyj swobodo, Polsko żyj
Takim hasłem cnej podniety
Trąbo nasza wrogom grzmij
Grzmijcie bębny, ryczcie działa
Dalej dzieci w gęsty szyk
Wiedzie hufce wolność, chwała
Tryumf błyska w ostrzu pik
Leć nasz orle w górnym pędzie
Sławie, Polsce, światu służ
Kto przeżyje wolnym będzie
Kto umiera wolny już
[Ref. (x2)]

Pieśń została napisana w języku francuskim przez narodowego poetę Francji Casimira François
Delavigne’a pod wpływem wydarzeń Powstania listopadowego. Zawiera pewne nawiązania
stylistyczne do „Marsylianki”. Autorem najbardziej znanego polskiego przekładu był poeta
i historyk Karol Sienkiewicz, brat dziadka Henryka Sienkiewicza. Muzykę skomponował Karol
Kurpiński.
Prapremiera pieśni miała miejsce 5 kwietnia 1831 roku w Teatrze Narodowym w wolnej od
Rosjan Warszawie, orkiestrą dyrygował sam kompozytor. Pieśń od początku cieszyła się wielką
popularnością. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku była jedną z kandydatek do miana
hymnu państwowego. W okresie międzywojennym takty Warszawianki stały się sygnałem programu drugiego Polskiego Radia.
Do pieśni „Warszawianka 1831″ nawiązał tytułem Stanisław Wyspiański w dramacie o Powstaniu listopadowym „Warszawianka”
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9. Jak to na wojence ładnie
Jak to na wojence ładnie
Kiedy ułan z konia spadnie
Kapitan z pułku go wymaże
Porucznik pogrzebać każe
A za jego młode lata
Zatrąbią mu tra-ta-ta-ta
A za jego walki, boje
Wystrzelą mu trzy naboje
A my już go pochowali
I Requiescat zaśpiewali
Śpij kolego, twarde łoże
Zobaczym się jutro może
Śpij kolego w ciemnym grobie,
Niech się Polska przyśni tobie

Jest to pieśń wojskowa z 1863 roku autorstwa polskiego poety i kompozytora Władysława
Tarnowskiego. Uznawana jest za prekursorską pieśń żołnierską, która zapoczątkowała ułańską
tradycję żurawiejek w polskiej kawalerii. Hrabia Władysław Tarnowski skomponował ją w oparciu o ludową pieśń węgierską w latach 1863-1864 podczas powstania styczniowego, w którym
brał czynny udział.
Pierwotnie piosenka nosiła tytuł „Pieśń żołnierza”. Znana była również jako „Marsz żołnierzy
Langiewicza” ponieważ stała się bardzo popularna wśród insurgentów i była śpiewana m.in.
przez żołnierzy generała Langiewicza oraz oddział Dionizego Czachowskiego. W czasie I wojny
światowej pieśń po przeróbkach znana była jako „Marsz ułański” i śpiewana była przez ułanów
Legionów Polskich.

Elwiro Michał Andriolli,
Walka powstańcza (1889)

30

10. My Pierwsza Brygada
Legiony to żołnierska nuta
Legiony to straceńców los
Legiony to żołnierska buta
Legiony to ofiarny stos
Ref. x2
My, Pierwsza Brygada
Strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy swój życia los
Na stos, na stos
O ileż mąk, ileż cierpienia
O ileż krwi, wylanych łez
Pomimo to nie ma zwątpienia
Dodawał sił wędrówki kres
[Ref. (x2)]
Mówili żeśmy stumanieni
Nie wierząc nam, że chcieć to móc
Leliśmy krew osamotnieni
A z nami był nasz drogi wódz!
[Ref. (x2)]
Nie chcemy od was dziś uznania
Ni waszych łez, ni waszych słów
Skończyły się dni kołatania
Do waszych serc, do ciemnych głów
[Ref. (x2)]

Melodia pieśni to melodia Marsza Kieleckiego nr 10, utworu zapisanego w śpiewniku orkiestry
Kieleckiej Straży Ogniowej pod numerem 10. Prawdopodobnym jej autorem był kpt. Andrzej
Brzuchal-Sikorski, który od 1905 roku był kapelmistrzem orkiestry Kieleckiej Straży Ogniowej,
a potem, orkiestry I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Był on pierwszym wykonawcą i aranżerem tego utworu.
Słowa „Pierwszej Brygady”, do melodii Marsza Kieleckiego powstawały żywiołowo, układane
na kwaterach i w okopach. Po 1925 roku zostało ustalone, że pierwsza podstawowa wersja
tekstu powstała latem 1917 roku w pociągu wiozącym internowanych legionistów do Szczypiorna i w samym obozie. Ostatecznie, w końcu lat trzydziestych, w Wojskowym Instytucie Hi-
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storycznym sąd polubowny orzekł, że autorem trzech pierwszych zwrotek jest literat, pułkownik
Andrzej Hałaciński, a sześciu zwrotek – oficer legionów Tadeusz Biernacki.
„My, Pierwsza Brygada” w latach powojennych uważana była przez żołnierzy Marszałka Piłsudskiego niemal za hymn państwowy. 14 sierpnia 2007 roku Minister Obrony Narodowej
swym postanowieniem uznał marsz „My Pierwsza Brygada” za Pieśń Reprezentacyjną Wojska
Polskiego.

Jerzy Kossak, Wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej z Oleandrów
6 sierpnia 1914 roku
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11. Szara piechota (Maszerują strzelcy)
Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój,
Nie noszą ni srebra, ni złota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój,
Piechota, ta szara piechota.
Ref.:
Maszerują chłopcy, maszerują,
Karabiny błyszczą, szary strój,
A przed nimi drzewa salutują,
Bo za naszą Polskę idą w bój!
Idą, a w słońcu kołysze się stal,
Dziewczęta zerkają zza płota,
A oczy ich dumnie utkwione są w dal,
Piechota, ta szara piechota!
[Ref.]
Nie grają im surmy, nie huczy im róg,
A śmierć im pod stopy się miota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota.
[Ref.]
Miarowo bagnetów kołysze się łan,
A w sercu ich szczera ochota,
Ze śpiewem do boju wyrusza jak w tan,
Piechota ta szara piechota.

Szara piechota”, znana też pod tytułem „Maszerują strzelcy, maszerują” to jedna z najpopularniejszych polskich piosenek żołnierskich, pochodząca prawdopodobnie z okresu I wojny światowej. Nie została jednak opublikowana w żadnym ze śpiewników wydanych w tym okresie.
Pierwszy raz pieśń została opublikowana w śpiewniku Wojska Polskiego z 1929 roku. Autorstwo nie jest dokładnie ustalone; przyjmuje się, że Leon Łuskino był autorem muzyki, a Bolesław Lubicz-Zahorski – słów.
Istnieje alternatywna wersja tej pieśni znana pod tytułem „Maszerują strzelcy”. W tej wersji
w refrenie słowo „chłopcy” zostaje zastąpione słowem „strzelcy”.
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12. Pierwsza Kadrowa
Raduje się serce, raduje się dusza
Gdy Pierwsza Kadrowa na moskala rusza
Ref.
Oj da, oj da dana, kompanio kochana
Nie masz to jak Pierwsza, nie – oj nie!
[Ref.]
Chociaż do Warszawy mamy długą drogę
Ale przecież jednak dojdziem, byle by iść w nogę
[Ref.]
Gdy moskal psia wiara drogę nam zastąpi
kulek z Mannlichera nikt mu nie poskąpi
[Ref.]
A gdyby się jeszcze opierał psia jucha
to każdy bagnetem trafi mu do brzucha
[Ref.]
Kiedy pobijemy po drodze Moskali,
Ładne warszawianki będziem całowali.
[Ref.]
A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie
To Pierwsza Kadrowa gwardyją zostanie
[Ref.]
A więc piersi naprzód podniesiona głowa
Bośmy przecież Pierwsza Kompania Kadrowa
[Ref.]
Chociaż w butach dziury, na mundurach łaty
To Pierwsza Kadrowa pójdzie na armaty

Piosenka „Pierwsza Kadrowa” powstała w czasie kilkudniowego marszu I Kompani Kadrowej,
w dniach 6–12 sierpnia 1914 roku. Tekst ułożony został do znanej i śpiewanej w „Strzelcu”
melodii Piosenki znad Wisły „Siwa gąska, siwa, po Dunaju pływa”.
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13. Pałacyk Michla
Pałacyk Michla, Żytnia, Wola
Bronią go chłopcy od „Parasola”
Choć na „tygrysy”* mają Visy [*potoczna nazwa niemieckiego czołgu]
To warszawiaki, fajne chłopaki są!
Ref.
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch
Pręż swój młody duch, pracując za dwóch!
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch
Pręż swój młody duch, jak stal!
Każdy chłopaczek chce być ranny
Sanitariuszki morowe panny
I gdy cię kula trafi jaka
Poprosisz pannę, da ci buziaka, hej!
[Ref.]
Z tyłu za linią dekowniki,
intendentura, różne umrzyki,
gotują zupę, czarną kawę
i tym sposobem walczą za sprawę, hej!
[Ref.]
Za to dowództwo jest morowe,
Bo w pierwszej linii nadstawia głowę,
A najmorowszy z przełożonych,
To jest nasz „Miecio” w kółko golony, hej!
[Ref.]
Wiara się bije, wiara śpiewa
Szkopy się złoszczą, krew ich zalewa
Różnych sposobów się imają
Co chwila „szafę”* nam posuwają, hej!
[*”szafami” lub „krowami” nazywali powstańcy niemieckie pociski rakietowe]

[Ref.]
Lecz na nic „szafa” i granaty
Za każdym razem dostają baty
I co dzień się przybliża chwila
Że zwyciężymy i do cywila, hej!
[Ref.]
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Piosenka bohaterskiego batalionu harcerskiego „Parasol”, którego powstańczy szlak bojowy
w czasie Powstania warszawskiego wiódł z Woli na Stare Miasto. Słowa napisał dowódca jednej
z drużyn I kompanii por. „Rafała”, pchor. „Ziutek” – Józef Szczepański. Od 5 sierpnia batalion
„Parasol” toczył zażarte walki w obronie ulicy Wolskiej. Poszczególne drużyny i kompanie obsadzały fabrykę Franaszka, Pałacyk Michla i zabudowania młynów Michlera. „Ziutek” pisał
piosenkę w czasie, gdy ze swą drużyną pełnił służbę na terenie Pałacu Michla i stąd początkowe
słowa.
W połowie sierpnia zaprezentował całość swojej sympatii „Bożenie” oraz kilku innym powstańcom z batalionu, którzy jako tzw. ozdrowieńcy przebywali w punkcie sanitarnym przy ul. Długiej u wylotu Kilińskiego. Tam też ustalono wspólnie kolejność poszczególnych zwrotek.
Wspomnianym w tekście piosenki „Mieciem w kółko golonym” był ppor. Antoni Sakowski, ranny
w głowę w czasie walk na warszawskiej Woli, któremu trzeba było ogolić głowę przed założeniem opatrunku. Muzykę skomponował Józef Szczepański na motywach popularnej przed
II wojną światową piosenki „Nie damy Popradowej fali”. Piosenka zdobyła sobie ogromną popularność, gdyż rozpowszechniał ją wśród powstańców Warszawy, zwłaszcza w Śródmieściu,
Mieczysław Fogg.
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14. Marsz Polonii
Rozproszeni po wszem świecie
Gnani w obce wojny
Zgromadziliśmy się przecie
W jedno kółko zbrojne
Ref.
Marsz, marsz Polonia
Nasz dzielny narodzie
Odpoczniemy po swej pracy
W ojczystej zagrodzie
Przejdziem Litwę, przejdziem Wołyń,
Popasiem w Kijowie
Zimą przy węgierskim winie
Staniemy w Krakowie
[Ref.]
Od Krakowa bitą drogą
Do Warszawy wrócim
Co zastaniem resztę wroga
Za łeb w Wisłę wrzucim
[Ref. (x2)]

„Marsz Polonii”, początkowo zwany „Pieśnią Polaków” wywodzi się z „Mazurka Dąbrowskiego”.
Utwór powstał w Ameryce w końcu XIX wieku. Do Polski został przywieziony z Brazylii przez
nauczycielkę i działaczkę ruchu chłopskiego Jadwigę Jahołkowską przed II wojną światową.
W pierwotnej wersji pieśń rozpoczynały słowa: „Jeszcze Polska nie zginęła, choć my za morzami”, a kończyły: „Amerykę rzucim i do Polski wrócim”. Śpiewali ją harcerze w okresie międzywojennym, a podczas II wojny światowej żołnierze polscy na Zachodzie, popularyzując własną
odmianę refrenu „Marsz, marsz Sikorski”. Była to także pieśń śpiewana przez Ludowe Wojsko
Polskie podczas II wojny światowej.
To dzięki tej pieśni powstał termin Polonia, określający Polaków na stałe zamieszkałych poza
Polską. „Marsz Polonii” jest śpiewany podczas patriotycznych uroczystości za granicą oraz polonijnych w kraju.
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15. Jak długo w sercach naszych
Jak długo w sercach naszych
Choć kropla polskiej krwi
Jak długo w sercach naszych
Ojczysta miłość tkwi
Ref.
Jak długo na Wawelu
Zygmunta bije dzwon
Tak długo nasza Wisła
Do Gdańska płynie wciąż
Zwycięży Orzeł Biały
Zwycięży polski lud
Wiwat niech żyje Kraków
Nasz podwawelski gród
Jak długo na Wawelu
Zygmunta bije dzwon
Tak długo w sercach naszych
Brzmi jego dźwięczny ton
[Ref.]
Jak długo na Wawelu
Brzmi zygmuntowski dzwon
Jak długo z gór karpackich
Rozbrzmiewa polski ton
[Ref.]
Jak długo Wisła wody
Na Bałtyk będzie słać
Jak długo polskie grody
Nad Wisłą będą stać
[Ref.]
O wznieś się Orle Biały
O Boże spraw ten cud
Zwycięstwo polskiej sławy
Ogląda polski lud
[Ref.]
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Jak długo nasza wiara
Rozgrzewa polską krew
Tak długo Polska cała
Bo Polak to jak lew
[Ref. (x2)]

Autorem słów jest Konstanty Krumłowski, a muzyki ks. Władysław Piątkiewicz. Pieśń prawdopodobnie powstała w końcu XIX w., przeróbki tekstu dokonał ks. Władysław Gajda w czasie
powstań śląskich. Utwór był bardzo popularny w czasie plebiscytu w 1921 roku i budził ducha
patriotycznego na Śląsku.

Jan Matejko, Zawieszenie dzwonu Zygmunta (1874)
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16. Matko, która nas znasz
Ref.: Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź.
Na drogach nam nadzieją świeć,
Z Synem Twym, z nami idź!
1.
Z wszystkich niewiast wybrana
- przyjdź i drogę wskaż
Córko Ludu Bożego
- do Syna Twego nas prowadź
Służebnico pokorna
- pokój światu daj!
2.
Królowo ognisk rodzinnych…
Dziewico, wzorze prostoty…
Oblubienico cieśli…
3.
Królowo narodu naszego…
Uciśnionych nadziejo…
Światło łaknących prawdy…
4.
Pociecho ludu biednego…
Pani wszelkiej radości…
Matko tkliwego serca…
5.
Matko przez Syna nam dana…
Matko, która nas słuchasz…
Ty nas zawsze rozumiesz…
6.
Dziewico, Matko Chrystusa…
Dziewico, Matko Kościoła…
Dziewico, Matko ludzi…
7.
Dziewico, Matko idąca…
Historii świata promieniu…
Pośredniczko najlepsza…
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8.
Matko ludzi bezdomnych…
Matko prześladowanych…
Matko ludzi wzgardzonych…
9.
Matko ludzi cierpiących…
Matko z Sercem przeczystym…
U stóp krzyża stojąca…
10.
Matko płacząca nad nami
Matko przed karą chroniąca…
Matko nas przyjmująca…

Jasna Góra, obraz Matki Bożej Częstochowskiej
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17. Gdzie chrzest, tam nadzieja
Ref.
Gdzie chrzest, tam nadzieja, tam droga zbawienia
przez wiarę, w miłości, ku pełni radości.
1.
Wszczepiłeś nas, Panie w krzew winny, w Twe Życie
i Słowo nam dałeś, by wiodło nas w świecie.
2.
Wszczepiłeś nas, Panie w Twe Życie, krzew winny
i w Duchu wprowadzasz w dom Ojca szczęśliwy.
3.
Przez chrzest nas odziałeś w czystości Twej szatę
w niej chcemy żyć wiarą w miłości Twej. Amen!
słowa: Helena Abbe, Leopold Twardowski, muzyka: Leopold Twardowski
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18. Zjednoczeni w Duchu
1.
Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,
Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,
Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas,
Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,
Aby świat cały ujrzał Miłość w nas.
2.
Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń (Bis)
Wszystkim głosić będziemy, tę radosną dla nas wieść,
Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest.
Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.
3.
Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud (Bis)
By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas,
Aby strzec ludzką dumę, aby strzec dumę swą.
Żeby człowiek zachował godność swą.

Ruch Światło-Życie
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19. Litania Narodu Polskiego
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie.
Nad narodem męczenników, zmiłuj się, Panie.
Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się, Panie.
Jezu nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami.
Jezu nieskończenie mocny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami.
O Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny, módl się za nami.
Święty Wojciechu, Patronie Polski, módl się za nami.
Święty Kazimierzu, Patronie Litwy, módl się za nami.
Święty Jozafacie, Patronie Rusi, módl się za nami.
Święty Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian, módl się za nami.
Święty Ottonie, Apostole Pomorza, módl się za nami.
Święta Jadwigo, Patronko Śląska, módl się za nami.
Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi, módl się za nami.
Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów, módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko, Patronie młodzieży, módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku za wiarę, módl się za nami.
Święty Andrzeju Świeradzie, i Benedykcie, módl się za nami.
Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie,
módl się za nami.
Święty Brunonie, Apostole ziem polskich, módl się za nami.
Święty Wacławie, Patronie katedry wawelskiej, módl się za nami.
Święty Florianie, Patronie Krakowa, módl się za nami.
Święty Rafale Kalinowski, patronie żołnierzy módl się za nami.
Święty Józefie Pelczarze, patronie diecezji rzeszowskiej, módl się za nami.
Święty Zygmuncie Gorazdowski, patronie Sanoka, módl się za nami.
Święty Albercie Chmielowski, posługujących ubogim, módl się za nami.
Święty Józefie Bilczewski, arcybiskupie lwowski, módl się za nami.
Święty Maksymilianie Kolbe, Męczenniku z Oświęcimia, módl się za nami.
Święta Faustyno Kowalska, apostołko miłosierdzia Bożego, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, wielki papieżu, módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módl się za nami.
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Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, Patronie Warszawy, módl się za nami.
Błogosławiony Czesławie, Patronie Wrocławia, módl się za nami.
Błogosławiona Bronisławo, Patronko Śląska Opolskiego, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa, módl się za nami.
Błogosławiony Janie z Dukli, Patronie rycerstwa polskiego, módl się za nami.
Błogosławiony Szymonie z Lipnicy, Kaznodziejo prawdy, módl się za nami.
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, Dziejopisarzu Polski, módl się za nami.
Błogosławiony Bogumile, Arcybiskupie gnieźnieński, módl się za nami.
Błogosławiona Salomeo, Księżno Halicka, módl się za nami.
Święta Kingo, Patronko górników, módl się za nami.
Błogosławiona Jolanto, Wdowo, krzewicielko odnowy ewangelicznej,
módl się za nami.
Błogosławiony Sadoku wraz z 48 towarzyszami (Męczennikami sandomierskimi),
módl się za nami.
Błogosławiony Melchiorze, Męczenniku z Koszyc, módl się za nami.
Błogosławiony Janie Sarkandrze, Męczenniku z Ołomuńca, módl się za nami.
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, kapelanie Solidarności, módl się za nami.
Święta Królowo Jadwigo, Patronko młodzieży żeńskiej, módl się za nami.
Święta Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów, módl się za nami.
Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, wybaw nas, Panie.
Od kajdan niewoli, wybaw nas, Panie.
Od godziny zwątpienia, wybaw nas, Panie.
Od podszeptów zdrady, wybaw nas, Panie.
Od gnuśności naszej, wybaw nas, Panie.
Od ducha niezgody, wybaw nas, Panie.
Od nienawiści i złości, wybaw nas, Panie.
Od wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.
Winy królów naszych, przebacz, o Panie.
Winy magnatów naszych, przebacz, o Panie.
Winy szlachty naszej, przebacz, o Panie.
Winy rządzących krajem, przebacz, o Panie.
Winy kierujących ludem, przebacz, o Panie.
Winy pasterzy naszych, przebacz, o Panie.
Winy ludu naszego, przebacz, o Panie.
Winy ojców i matek naszych, przebacz, o Panie.
Winy całego Narodu polskiego, przebacz, o Panie.
Głos krwi męczenników naszych, usłysz, o Panie.
Głos krwi żołnierzy naszych, usłysz, o Panie.
Płacz matek i żon, usłysz, o Panie.
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Płacz wdów i sierot, usłysz, o Panie.
Płacz dzieci katowanych za pacierz polski, usłysz, o Panie.
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny, usłysz, o Panie.
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi, usłysz, o Panie.
Wołanie krzywdzonego ludu robotniczego, usłysz, o Panie.
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych, usłysz, o Panie.
Brzęk pękających kajdan naszych, usłysz, o Panie.
Wiarę w Ciebie i ufność w Maryi, daj nam, o Panie.
Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy, daj nam, o Panie.
Miłość Polski, Ojczyzny naszej, daj nam, o Panie.
Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność, daj nam, o Panie.
Wszystkie dary Ducha Świętego, daj nam, o Panie.
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi, daj nam, o Panie.
Wolność, chwałę, szczęście i pokój, daj nam, o Panie.
Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego, wzbudź nam o Panie.
Przez Bogurodzicę, Ojca świętego na długie lata zachowaj nam, o Panie.
Przez Najświętsze Życie twoje, żyć dobrze nas naucz, o Panie.
Przez Krzyż i Mękę Twoją, cierpienia nasze mężnie znosić daj, o Panie.
Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie.
Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą
daj nam, o Panie.
Przez Ducha Świętego Zesłanie, „ducha dobrego” daj nam, o Panie.
Przez czystą Królowej Jadwigi ofiarę, w jedności Polskę naszą zachowaj o Panie.
Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe błogosławieństwo
daj nam zasłużyć, o Panie.
Boże Piastów i Jagiellonów, nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Sobieskiego i Kościuszki nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe nie opuszczaj nas, o Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się:
Boże Wszechmogący, Panie Zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że
przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych
wyprowadziłeś z rąk ciemięzców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za
to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnomyślnością i pokojem.
W: Amen.

46

ANTYFONA
W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować uzyskana
wolność, prosimy Cię, o Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca,
dodaj ufności w Twoją miłość. Oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź
w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy
stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego krzyża
zachować Twoje królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie jak za
czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy, Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny.
Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia twój lud. Daj nam,
o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „Bierzmowania Dziejów” - udzielonego
przez Ojca Świętego Jana Pawła II - Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski pozostali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. Amen.

Władysław Bandurski (1865-1932),
Litania narodu polskiego
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1050 mszy na 1050-lecie chrztu polski

MSZY ŚWIĘTYCH
w intencji Polski

o wierność przyrzeczeniom

Chrztu

1050mszy.pl

„Niech zstąpi Duch Twój,
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi!”
JAN PAWEŁ II

„bóg z tymi, którzy Go miłują,
współdziała we wszystkim
dla ich dobra”
Rz 8, 28

Wejdź na stronę: www.1050mszy.pl
posłuchaj, poczytaj i zaangażuj się
w inicjatywę, gdziekolwiek mieszkasz.
Czas jest krótki!
Ks. Roman Trzciński

Chrzest 966
„...my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest
zanurzający w Jezusa Chrystusa,
zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć” Rz 6,3

józefowskich obchodów
1050 rocznicy chrztu Polski

W ramach

zapraszamy do udziału

we

Mszy św. (1050 MSZY NA 1050-LECIE CHRZTU POLSKI)
Nabożeństwie Światła i Wody

oraz

,

które będą celebrowane

2 maja 2016 r. (poniedziałek)

w kościele M.B. Częstochowskiej oraz nad Świdrem.
W programie obchodów:
18.00 - Msza Św. oraz Nabożeństwo Światła w kościele pw. M.B. Częstochowskiej,
19.00 - procesyjne przejście z lampionami i flagami narodowymi nad Świder,
19.45 - Nabożeństwo Wody koło mostu starej kolejki wąskotorowej nad Świdrem,
podczas którego m.in. odnowa przyrzeczeń chrzcielnych, oraz
pobłogosławienie flag narodowych, które wywieszamy na naszych domach.
Głównym celebransem będzie ksiądz Roman Trzciński,
Prałat honorowy Jego Świątobliwości, powołany przez papieża Franciszka
na Misjonarza Miłosierdzia w Roku Jubileuszowym.
Ksiądz Kazimierz Gniedziejko
- proboszcz parafii M.B. Częstochowskiej
Wspólnota Ruchu ŚWIATŁO-ŻYCIE
Uroczystość uświetnią: mieszkańcy Józefowa, Otwocka i okolic, Chór parafialny Schola Cantorum Maximilanum
przy parafii pw. św. Maksymiliana na Błotach, Chór parafialny młodzieżowy przy parafii pw. MB Częstochowskiej
w Józefowie, służba liturgiczna, harcerze z pochodniami, skauci Europy, Straż Pożarna, wspólnota oazowa z Józefowa.
Przemarsz i Nabożeństwo nad Świdrem będzie zabezpieczać Policja i Straż Miejska.
Przy moście jest parking, szczególnie przydatny dla osób mniej sprawnych, chcących wziąć udział w Nabożeństwie Wody.
Organizatorzy udostępnią kilka samochodów dla ułatwienia powrotu po nabożeństwie do kościoła M.B. Częstochowskiej.

