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W środę, 25 września br. minie 60 lat od uwięzienia przez komunistyczny reżim 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski. Ta smutna rocznica jest okazją  
do refleksji i modlitwy za Kościół warszawski, ale także modlitwy o beatyfikację Sługi 
Bożego Prymasa Tysiąclecia. Stale winniśmy powracać do słów „trzeba bardziej słuchać 
Boga niż ludzi”, jakie wypowiedział Ksiądz Prymas przed swoim uwięzieniem. 

Bóg, który z cierpienia i ofiary wyprowadza dobro, sprawił, że prymasowskie 
uwięzienie zaowocowało przygotowaniem Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego  
i nowenny przed obchodami 1000-lecia chrztu Polski. Sercem nowenny stała się 
Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej we wszystkich parafiach naszej 
Ojczyzny. 

Aktualnie polskie parafie przeżywają ponowienie tamtej peregrynacji. 
My, w naszej Archidiecezji rozpoczniemy nawiedzenie Obrazu Matki Bożej 

Jasnogórskiej 14 i 15 czerwca 2014 roku. Naszym przygotowaniem do tego wydarzenia 
będzie także nowenna. Chcemy we wszystkich parafiach, wspólnotach  
i rodzinach dobrze przygotować się do tych uroczystości już teraz i w kolejnych 
miesiącach. 

To duchowe przygotowanie rozpoczynamy właśnie w środę – 25 września br.. –  
w rocznicę aresztowania Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Treścią nowenny będą złożone wówczas i ciągle nie wypełnione do końca 
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Rozważajmy je przez kolejne 9 miesięcy  
w specjalnych nabożeństwach, a po Mszach świętych w każdą niedzielę odmawiajmy 
wspólnie prymasowski Akt  osobistego oddania się Matce Bożej. 

Wszyscy kapłani Archidiecezji Warszawskiej – diecezjalni i zakonni – włączą się 
też w tę modlitwę w swoim kapłańskim gronie w sobotę, 28 września br. Biskupi  
i księża udadzą się tego dnia na kapłańską pielgrzymkę w Roku Wiary do Sanktuarium 
Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana Kolbego w Niepokalanowie,  
aby modlić się za cały Kościół i wszystkie jego sprawy. 

Wy, Drodzy Bracia i Siostry, módlcie się za księży, za seminaria i o nowe 
powołania kapłańskie i zakonne. 

Zapraszam wszystkich do tych modlitewnych przygotowań i z serca wszystkim 
błogosławię. 
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________________________________________________________ 
Słowo proszę odczytać w niedzielę, 22 września 2013 roku podczas każdej Mszy świętej.   


