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WSTĘP 
        Co się stało na Jasnej Górze?  

        Dotąd nie jesteśmy jeszcze w stanie dobrze na to odpowiedzieć. Stało się coś 
więcej, niż zamierzaliśmy. Zdaje nam się, że w dniu 26 sierpnia [1956] uwierzyliśmy 
na nowo w potęgę Jasnej Góry w życiu religijnym Narodu polskiego. 

        Wszyscy wiedzieliśmy, czym jest w dziejach Kościoła i Narodu polskiego Jasna 
Góra. Znamy nie tylko dzieje Cudownego Obrazu i dzieje klasztoru jasnogórskiego. 
Sienkiewicz w Potopie przemówił dobitnie do wyobraźni polskiego czytelnika, 
odsłaniając potęgę woli obrończej Narodu przed „potopem”. Ale bodaj nie wszyscy 
znaliśmy dzieje duchowego wpływu Jasnej Góry na Naród, na jego życie religijne i 
postawę moralną. Do zbliżającej się rocznicy nie przywiązano w społeczeństwie 
większego znaczenia; jeszcze jedna więcej rocznica - myślano tu i ówdzie. Brak było 
nawet wyraźnego kierownictwa, zdecydowanej linii i jasnego programu w pracy 
przygotowawczej. Była to niemal inicjatywa prywatna. 

        Oczy nasze otworzyły się na pełną prawdę dopiero w sam dzień uroczystości, gdy 
Jasna Góra zobaczyła się oblężona wałem serc polskich, nieprzeliczoną rzeszą ludu, 
który stanął tutaj, wypełniwszy wały, plac, parki, ulice przyległe i aleję główną na całej 
długości. Takiego oblężenia dotąd tu nie widziano! 

        Ale prócz tej wymownej obecności fizycznej zastanawia dostojna powaga tych 
rzesz, religijne skupienie, modlitewne podniesienie duchowe, ta cisza i głęboki 
nastrój, który przenikał wszystkich i wszystko. Ten lud stanął tutaj z całą wymowną 
świadomością swej woli wyznania wiary, miłości, wdzięczności. Ten lud zaświadczył, 
że Królowa Polski jest najbardziej popularną postacią w życiu Narodu. Okazało się, że 
oddziaływania Jasnej Góry na życie Narodu nie da się sprowadzić do płytkiej dewocji. 
Okazało się, że Jasna Góra jest wewnętrznym spoidłem życia polskiego, jest siłą, która 
chwyta głęboko za serce i trzyma Naród cały w pokornej, a mocnej postawie wierności 
Bogu, Kościołowi i jego hierarchii. Królowa Polski prowadzi swój Naród do Syna 
swego i jego Kościoła. Jasna Góra pomaga ludowi polskiemu dochować wierności 
Kościołowi, pomaga zespolić się jeszcze jednym węzłem siły duchowej, pomaga 
przetrwać w cierpliwości i spokoju największe niedole i męki Narodu. 

         Niewątpliwie, wszyscy znaliśmy potęgę oddziaływania Jasnej Góry. Ale dla 
wszystkich z nas: duchowieństwa i wiernych, ba nawet dla ludzi stojących z daleka od 
Kościoła, a może mu przeciwnych, była to wielka niespodzianka, że potęga Królowej 
Jasnogórskiej jest w narodzie aż tak wspaniała! Odkrycie dokonane w tym dniu 
zmieniło od razu wewnętrzną postawę niepewnych; z rezerwy przeszliśmy do 
entuzjazmu, do poczucia mocy, do wielkiej radości. Prawdziwie: „Radicavi in polulo 
honorif icato” - zdało się tu wszystko do nas mówić.  

         Dalszy przebieg uroczystości już znamy: Wyszła królowa, Dziewica 
Wspomożycielka na Wały Jasnogórskie „ujrzeć zaproszonych na gody”. Przyjęła 
modlitwy, ofiary, odnowione Ślubowania Narodu Polskiego. Uśmiechnęła się łaską 
pogodnego nieba i wróciła do swego Ołtarza. 

         Przeszło milionowa rzesza wróciła do domów i rozniosła po całej Polsce wieść 
radosną, że oto Naród ponowił swoje Ślubowania, że rozpoczyna teraz wielką pracę 
nad wprowadzeniem ich w życie. 

        Jak ta praca ma wyglądać? 



I. SYNTETYCZNY RZUT OKA NA PLAN PRACY 
 

         Co jest przed nami? 
       Komisja Główna Episkopatu Polski wydała już odpowiednie wskazania. W myśl 
tych wskazań Śluby Jasnogórskie będą odnowione w najbliższą niedzielę po 3 maja 
1957r, w uroczystość Królowej Polski> Do tej uroczystości mają się przygotować 
wszystkie diecezje, wszystkie parafie, kościoły rektorskie i zakonne. Będzie to więc 
uroczystość w terenie, podobnie, jak miało to miejsce w 1951r podczas poświecenia 
Narodu Sercu Pana Jezusa. 
       Praca ma być zbliżona jak najbardziej do terenu, by ogarnęła i związała 
wszystkich: biskupów, duchowieństwo diecezjalne i zakonne oraz cały lud wierny.  
       Cały Naród musi mieć pełną świadomość zobowiązań płynących ze Ślubowań. Bo 
Ślubowania te dokonane przez przedstawicieli Narodu na Jasnej Górze, muszą być 
Ślubowaniami całego Narodu. Cały Naród ma je wykonać, jeśli nie mają pójść w 
niepamięć, jak się to stało za Ślubami Kazimierzowskimi. 
 

Dzień odnowienia Ślubów w niedzielę po 3 maja 1957r. 
       Dzień ten ma być punktem szczytowym pracy przygotowawczej. Odpowiednie 
zarządzenia władz diecezjalnych określą bliżej, jak on ma się odbyć. Musi on 
przypominać możliwie dokładnie sierpniową uroczystość na Jasnej Górze. 
Ślubowania będzie składać cały Naród, każda parafia, w każdej świątyni. Trzeba więc 
dołożyć wysiłku, aby słowa Ślubowań weszły w myśl i wolę ludu polskiego. W tym 
dniu Naród Polski musi ożywić w sobie mocną wolę oddania się całkowitego Królowej 
Polski w służbę świętą i gorąco pragnąć, by Maryja prowadziła nas do Syna swego, 
żyjącego w Koście-le Chrystusowym.  
 

Dzień ten będzie rozpoczęciem przygotowania Narodu do obchodów 
Millennium.  

         Przecież za 10 lat cała Polska stanie wobec wyjątkowego faktu: Tysiąclecia 
Chrześcijaństwa Polski! Już dziś pracują komisje przygotowawcze do tej uroczystości: 
zajmują się one przede wszystkim studiami historycznymi. Ale bodaj ważniejsze jest 
przygotowanie duszy Ludu wiernego, przygotowanie serc i umysłów na wielki 
rachunek narodowy, na wielkie „Te Deum” katolickie Polski. Zacz nam to 
przygotowanie już dziś, i to w imię Bogurodzicy Dziewicy, Bogiem sławionej Maryi.  
 
       Zaczynamy obchody Tysiąclecia w imię Tej, która stała u kolebki naszego 
Chrześcijaństwa.  
       Oto jest zwięzły szkic programowy pracy, która nas czeka w najbliższych 
miesiącach: przed 3 maja 1957r i w najbliższych latach przed 1966r. 
 
 

II. IDEA PRZEWODNIA TEKSTU ŚLUBOWAŃ JASNOGÓRSKICH 
 
        Tekst Ślubów Jasnogórskich powinien się znaleźć w domach katolickich, jeśli nie 
w całości, to przynajmniej w swej części głównej, która zawiera zobowiązania przyjęte 
przez Naród. Naród Polski składał już wiele razy swoje Ślubowania: chociaż dochował 
wiary Kościołowi, to jednak nie wyzbył się wielu nałogów i wad narodowych, które nie 
dadzą się pogodzić z postawą Narodu wierzącego. Tak często jesteśmy przedmiotem 
zgorszenia, gdy ludzie niewierzący patrzą na życie wierzących.  



       Nasza moralna słabość i chwiejność, pomimo silnej wiary, nasz relatywizm 
moralny, skłonny do ulegania złym przykładom i prądom, posłuch najrozmaitszym 
błędom, nieraz wprost absurdalnym, upadek moralności małżeńskiej, niewierność, 
rozwiązłość, nietrzeźwość, to wszystko sprawia, że pion moralno-społeczny Narodu 
jest chwiejny. Umiemy trwać godzinami w świątyniach, stać na placu Jasnogórskim 
jak stara dąbrowa, ale ulegamy łatwo najsłabszym nawet podnietom do wszystkich 
grzechów i występków. Jesteśmy duchowo rozdwojeni, rozbici psychicznie, a stąd 
pozbawieni stylu życia i charakteru narodowego. To wszystko umiemy dziwnie łączyć 
z naszym przywiązaniem do Kościoła, którego nie słuchamy w codziennym życiu; z 
naszą gorącą modlitwą, z której nie zbieramy należytych owoców, z naszą czcią do 
Matki najczystszej, której tak przeciwne jest nasze życie codzienne.  

       Zwalczać to rozdwojenie, zdobyć pion moralny, nauczyć się zwyciężać siebie, 
zdobyć męstwo wiary i życia chrześcijańskiego – oto błogosławione dążenie niemal 
zachowawczego instynktu narodowego i zmysłu katolickiego.  

       Praca nad wprowadzeniem w życie Ślubów Jasnogórskich musi tego dzieła 
dokonać. By tak się stało, musimy wszyscy wniknąć głęboko w treść Ślubowań 
Jasnogórskich i dobrze je przetrawić, przemyśleć i przyswoić sobie.  

       W głównej osnowie swojej Ślubowania Jasnogórskie idą po linii niewypełnionych 
Ślubowań Królewskich Jana Kazimierza. Są jednak rozwinięte i dostosowane do 
potrzeb współczesnych. Są tak ujęte, że ma je wypełnić nie „góra”, ale cały Naród. O 
ile we Lwowie zobowiązał się Król, to na Jasnej Górze zobowiązał się Naród cały. 
Króla nie ma – ale pozostał Naród. I to on chce być wierny tym podwójnym 
Ślubowaniom.  

 
Ślubowanie wiąże nas przede wszystkim indywidualnie. 

 
        Wiąże nas jako ludzi odkupionych, członków Mistycznego Ciała Kościoła, 
zobowiązanych żyć łaską uświęcającą i czuwać nad tym, „aby cały Naród był bez 
grzechu ciężkiego”. To jest praca istotna, zasadnicza, fundamentalna, bez której nie 
może mieć znaczenia żadna inna praca.  
        Kapłani muszą wszczepić w Naród przekonanie, że żyć po katolicku, to znaczy żyć 
w łasce uświęcającej. Musimy zerwać z tym swoistym „laicyzmem narodowej 
katolickości”, w której wszystko na zewnątrz w słowach i gestach jest „katolickie”, 
tylko w sercach i umysłach jest całe piekło dantejskie. Trzeba przekonać katolików 
polskich, że siła Kościoła naszego zależy od siły duchowej wiernych, żyjących w łasce 
uświęcającej; że o tyle bronimy Kościoła, o ile bronimy w duszy łaski, o tyle 
umacniamy Kościół, o ile sami jesteśmy „silni w wierze” i poddani łasce. Trzeba im 
wykazać, że anemia życia moralnego nie jest winą Kościoła, tylko słabych katolików, 
którzy kochają Kościół i są do niego przywiązani, ale go nie słuchają. To 
najtrudniejsze zadanie jest zawsze aktualne. Powinno być rozwijane zwłaszcza w 
rekolekcjach wielkopostnych. Jest też ono najdonioślejsze dla właściwego 
przygotowania Narodu do Milenium. 
 

Wielka część Ślubowań poświęcona jest obronie życia, wierności 
małżeńskiej, świętości rodziny i wychowania katolickiego dzieci i 

młodzieży 
 

      Któż z nas wątpi, jak doniosłe są te sprawy dla duchowego podźwignięcia Narodu? 
W Ślubach Kazimierzowskich nie zajmowano się nimi. Ale dziś wszystko w Polsce 



woła, by zmobilizować duchowe siły narodu do obrony życia nienarodzonych, do 
wierności ślubom małżeńskim, do podniesienia moralności współżycia małżeńskiego, 
do cnoty męstwa i wstrzemięźliwości, do czujności nad wychowaniem moralnym i 
religijnym dziatwy i młodzieży, aby z rodzin katolickich nie wyrastali ateiści i poganie. 
Z okazji dyskusji prasowych nad dopuszczalnością przerywania ciąży odsłonione 
zostały tak głębokie rany moralne naszego świata kobiecego, że sami doznaliśmy 
wstrząsu pod obuchem tego bolesnego odkrycia. Właściwie to kobiety doprowadziły 
do zwycięstwa śmierci nad zasadą obrony życia; kobiety, które dotychczas uważaliśmy 
za podporę kościoła w Polsce! I te kobiety zalegają dziś poczekalnie klinik, kłócąc się o 
miejsce w szpitalach, w których chcą zaprzeczyć swemu powołaniu „matek żyjących”. 
Ten smutny stan musi być pobudką do bardzo rzetelnej i poważnej pracy 
duszpasterskiej wśród kobiet, którym trzeba postawić za wzór Matkę Najświętszą i 
Świętą Bożą Rodzicielkę.  
        Ale współczesne niedole kobiet są bardzo często wywołane głębokimi 
schorzeniami moralnymi naszych mężczyzn katolickich, tych samych, którzy są 
gotowi stanąć w obronie wiary w Boga, podczas gdy nie chcą bronić życia dzieci 
Bożych. Właśnie dlatego zachodzi konieczność pracy dla rodzin katolickich, pracy 
stanowej, duszpasterstwa małżonków na odrębnym nabożeństwie dla małżonków, 
gdzie można by poważnie i otwarcie mówić o bolączkach pożycia rodzinnego.  
 

Walka o chrześcijańską sprawiedliwość społeczną. 
         
       Sprawiedliwość społeczna, jako nakaz moralny dla Narodu, uwydatniony w 
Ślubach Jasnogórskich, jest tylko dalszym ciągiem podjętej przed trzema wiekami 
pracy, bodaj pierwszej w Europie, nad wprowadzeniem chrześcijańskich zasad 
współżycia społecznego w gospodarstwie narodowym. Już sam fakt, że w Polsce 
powstała taka myśl, chlubnie świadczy o narodzie katolickim, a chwały tej nie 
pomniejszy nawet to, że trudności wewnętrzne i zewnętrzne nie pozwoliły 
wprowadzić w życie Królewskiego Ślubu. Ale my żyjemy, spadkobiercy szlachetnych 
dążeń narodu, gotowi do wielkiej pracy nad wprowadzeniem w życie zasad katolickiej 
nauki społecznej, będącej tak zasadniczym rozdziałem w całokształcie etyki i 
moralności katolickiej.  
        To są trzy zasadnicze punkty pozytywnej pracy społeczeństwa polskiego, pracy, 
która ma dopomóc Narodowi tak ochotnemu do przyjmowania zobowiązań, aby 
okazał się im wierny. 
 
 

III ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAPŁANÓW ZA ŚLUBY JASNOGÓRSKIE 

 

        Zapewne, Śluby składał cały Naród.  Ale natchnienie swoje czerpał dziś, jak i 
ogniś za czasów króla Jana Kazimierza, u biskupów i kapłanów Kościoła rzymskiego. 
Dlatego i dziś ciąży na duchowieństwie odpowiedzialność za to, co się stało na Jasnej 
Górze 26 sierpnia 1956r. Przecież to w imieniu Narodu ślubował biskup katolicki.  

        Musimy więc być w pełni świadomi tego, co stało się na Jasnej Górze i tego, co 
ma się stać w naszych parafiach w maju przyszłego roku, jak również tego, do czego 
dążymy: gruntownej przemiany ducha Narodu przed Millenium. Zdajemy sobie 
sprawę, jak doniosły jest okres przygotowawczy do uroczystości majowej, jak bardzo 
wymaga on dojrzałości duchowej Narodu i jego duchowieństwa. Bez wewnętrznej 
przemiany duchowej i moralnej Śluby Jasnogórskie pozostaną martwym 
dokumentem archiwalnym. Przemiany zaś nie dokona się bez 



systematycznej, planowej, długoterminowej i wytrwałej pracy całego 
duchowieństwa, jak i bez współpracy Ludu wiernego.  

        Czegóż my, kapłani Chrystusowi, nie podejmujemy dla miłości Owczarni 
Chrystusowej, dla miłości Matki Wieczystego Kapłana i naszej Matki, Królowej 
Polski? Jeśli duchowieństwo nasze umie podejmować uciążliwe pielgrzymki ze swym 
ludem, jeśli idzie z nim krok za krokiem w znoju i pyle długich dróg, jeśli umie trwać z 
tym ludem, jak trwało w pamiętnym dniu sierpniowym, jeśli mu nie straszna żadna 
ofiara i wyrzeczenie – to dowód, że duchowieństwo to może dokonać podjętego dzieła 
i dokona go. 

        Duchowieństwo polskie , powołane do pracy przez Ducha Świętego w tak 
wyjątkowej chwili dziejowej, wśród bolesnych zmagań Narodu o Prawdę Bożą i o 
wierność Kościołowi, duchowieństwo to, zaszczycone już stygmatem męczeństwa w 
tylu obozach koncentracyjnych  nieprzyjaciół Boga, zdało chlubnie egzamin swej 
wierności i pracowitości. I tę pracę podejmie, by dzięki niej przedstawić Chrystusowi 
Kościół polski na Tysiąclecie Chrześcijaństwa „jako dziewicę nieskalaną”: „Virginem 
castam exhibere Christo”.  

        A uczyni to duchowieństwo nasze z pomocą Jasnogórskiej Pani, która sama jest 
„Virgo Auxiliatrix” – Dziewicą Wspomożycielką Kapłaństwa Chrystusowego. 

 

Komańcza, wrzesień 1956 r. 

 


