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PERCEPCJA ZWYCIE� SKIEJ WIZJI MARYJNEJ
KARD. AUGUSTA HLONDA W POS�UDZE PASTERSKIEJ

PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
I B�OGOS�AWIONEGO JANA PAW�A II

Prezentowane opracowanie jest prób �a ukazania „wie�zi maryjnej” � �acz �acej
Prymasa Augusta Hlonda (1881-1948), jego naste�pce� kardyna�a Stefana Wy-
szyńskiego (1901-1981) i dziś juz� B�ogos�awionego Jana Paw�a II (1920-
2005)1. Jest to wie�ź, która znalaz�a odbicie i urzeczywistnienie w pasterskiej
pos�udze tych trzech wielkich ludzi Kościo�a. Znajduje to wyraźne potwier-
dzenie w ich pismach. Zwi �azek ten jest szczególnie widoczny u Wyszyńskie-
go, który mia� bardzo z�ywe poczucie Hlondowskiego dziedzictwa maryjnego.
Zaś poprzez Prymasa Tysi �aclecia Hlond oddzia�ywa� takz�e na poboz�ność ma-
ryjn �a kard. Karola Wojty�y2. Powszechnie podkreśla sie� donios�y wp�yw pry-
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1 Niniejszy artyku� jest syntetycznym przedstawieniem tego, co znajduje sie� w mojej
ksi �az�ce Zwycie�stwo Maryi. Proroctwo kardyna�a Augusta Hlonda w pos�udze apostolskiej Pry-
masa Tysi �aclecia Stefana kardyna�a Wyszyńskiego i Papiez�a Jana Paw�a II Wielkiego (War-
szawa:Wydawnictwo Salezjańskie 2007). Zagadnienie to – choć w innym świetle – jest takz�e
przedmiotem opublikowanych przez ze mnie artyku�ów: „Zwycie�stwo Maryi”. Próba zdefinio-
wania znaczenia „proroctwa” Augusta Kard. Hlonda o zwycie�stwie Maryi w kontekście pos�ugi
apostolskiej Prymasa Tysi �aclecia Stefana Kard. Wyszyńskiego. „Seminare” Poszukiwania
naukowo-pastoralne. [Wyz�sze Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego: Kraków–L �ad–
�ódź] 24:2007 s. 157-176; L’incidenza della “profezia” mariana del Servo di Dio card. August
Hlond nella vita apostolica dei Servi di Dio card. Stefan Wyszyński e Giovanni Paolo II.
„Salesianum” 70:2008 s. 299-316. W prezentowanym tutaj opracowaniu zosta�y jednak
uwzgle�dnione osi �agnie�cia ostatnich badań i przedstawione perspektywy dalszych poszukiwań.

2 Potwierdzeniem tego jest fakt, z�e Prymas Hlond jest cytowany w testamencie Jana Pa-
w�a II i to w�aśnie w kontekście zwycie�skiej roli Maryi w z�yciu Kościo�a.
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masa Wyszyńskiego na Jana Paw�a II, jednak przemilcza sie� przy tym równie
siln �a percepcje� ze strony Papiez�a maryjnego wymiaru poprzednika Prymasa.
Dotyczy to tak badaczy dziejów Kościo�a w Polsce i poza ni �a, jak i publi-
cystów.

Prymas Hlond nalez�y do najwybitniejszych postaci z�ycia kościelnego na
ziemiach polskich w 1 po�owie minionego XX wieku3. Rozpoznanie i uzna-
nie tego istotnego aspektu Hlondowskiego dziedzictwa, jakim jest „maryjne
ogniwo” konotuj �ace duchowość trzech wielkich postaci Kościo�a, jest dzisiaj
waz�nym zadaniem badaczy dziejów Kościo�a katolickiego w Polsce. Pamie�taj-
my, z�e nie kto inny, jak sam Prymas Tysi �aclecia wielokrotnie wyznawa�, iz�
czerpa� inspiracje� z bogatego dziedzictwa Hlondowego.

I. WYMOWNE I DALEKOWZROCZNE CZYNY KARD. A. HLONDA

Dla zrozumienia tego szczególnego zwi �azku, � �acz �acego postacie Hlonda
i Wyszyńskiego, nalez�y przypomnieć tu przynajmniej dwa wiekopomne fakty,
dwa wydarzenia. One tez� t�umacz �a geneze� maryjnego powi �azania Hlond–Wy-
szyński. Pierwszym takim wydarzeniem jest nie tylko wskazanie przez Hlonda
osoby Wyszyńskiego jako najlepszego kandydata na pasterza osieroconej die-
cezji lubelskiej, ale przede wszystkim sam wybór miejsca na biskupi �a kon-
sekracje�. Bowiem czyz� nie jest czymś wysoce wymownym, z�e to w�aśnie
w Sanktuarium Jasnogórskim, dnia 12 maja 1946 roku, prymas Polski August
Hlond konsekruje biskupem lubelskim m�odego kap�ana Stefana Wyszyńskie-
go? Moz�na to interpretować jako „dalekowzroczne” wskazanie Wyszyńskie-
mu, gdzie powinien on szukać natchnienia i sk �ad czerpać si�y dla pos�ugi
pasterskiej. Wiemy, jak �a mi�ości �a pa�a� naste�pca Hlonda do tego miejsca. Jest
tez� powszechnie znane jego umi�owanie Ikony Jasnogórskiej, z któr �a nigdy
sie� nie rozstawa�.

3 Polecam przede wszystkim studia Stanis�awa Wilka. Episkopat Kościo�a Katolickiego
w Polsce w latach 1918-1939 (Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 1992) i Krzysztofa Kra-
sowskiego. Episkopat katolicki w II Rzeczypospolitej. Myśl o ustroju państwa – postulaty,
realizacja (Warszawa–Poznań 1992). Odsy�am takz�e do najnowszej dwutomowej biografii,
wprawdzie obejmuj �acej ostatnie trzy lata z�ycia prymasa Hlonda, autorstwa znanego historyka
Jerzego Pietrzaka: Pe�nia prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski kardyna�a Augusta Hlonda
1945-1948. Z przedmow �a Prymasa Polski Kardyna�a Józefa Glempa. Poznań: Wydawnictwo
Poznańskie 2009.
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Drugim wydarzeniem, nie maj �acym precedensu w historii Kościo�a katolic-
kiego w Polsce, by� akt poświe�cenia Narodu Niepokalanemu Sercu Najświe�t-
szej Maryi Panny. Mia� on miejsce dnia 8 września 1946 roku na Jasnej Gó-
rze. Świadkiem tego niezwyk�ego wydarzenia by� „świez�o upieczony” biskup
lubelski S. Wyszyński. Uroczysty akt poświe�cenia by� dzie�em prymasa Hlon-
da, o czym niestety mówi sie� ma�o albo nie mówi sie� wcale4. Prymas Hlond
aktem tym świadomie nawi �aza� do ślubów króla Jana Kazimierza, z�oz�onych
w katedrze lwowskiej w 1656 roku, po odparciu „potopu” szwedzkiego. Dnia
8 września 1946 roku na Jasnej Górze, mimo ogromnych utrudnień ze strony
komunistycznego rez�imu, zgromadzi�a sie� „ca�a” Polska: ponad milion osób.
Nie mog�o to pozostać bez śladu w duszy Wyszyńskiego. Nalez�y tez� uwzgle�d-
nić fakt, z�e w strategii Hlonda akt ten – moz�na go nazwać pierwszym ślu-
bowaniem Narodu polskiego – by� jednym z fundamentalnych kroków przygo-
towuj �acych Polske� do obchodów Tysi �aclecia Chrztu. Czego dowodem moz�e
być to, z�e juz� naste�pnego dnia po tej uroczystości Konferencja Episkopatu
Polski, pod przewodnictwem Hlonda, rozwaz�a�a program przygotowania do
Millennium chrztu Polski5.

Na wybitn �a postać prymasa Hlonda, salezjanina, pierwszego biskupa Ka-
towic, prymasa Kościo�a katolickiego w Polsce i za�oz�yciela Towarzystwa
Chrystusowego dla Wychodźców (Societas Christi pro Emigrantibus), a takz�e
reorganizatora Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego, nalez�y spojrzeć rów-
niez� poprzez pryzmat niezwykle owocnej recepcji jego „zwycie�skiej wizji
maryjnej” w pos�udze Prymasa Tysi �aclecia, a takz�e – pośrednio – w pracy
apostolskiej B�ogos�awionego Jana Paw�a II.

II. KONTEKST SPO�ECZNO-POLITYCZNY „PROROCTWA MARYJNEGO”

Ostateczne sformu�owanie przepowiedni o zwycie�stwie Chrystusowego Ko-
ścio�a, zwycie�stwa wyproszonego przez wstawiennictwo Najświe�tszej Maryi
Panny, ma oczywiście swoj �a geneze� w ówczesnej sytuacji spo�ecznej, poli-

4 O kontekście historycznym i genezie tego wydarzenia traktuje Bernard Ko�odziej:
Ślubowania Narodowe (1946) pod patronatem kardyna�a Augusta Hlonda. W: Królowa Korony
Polskiej od ślubów króla Jana Kazimierza do kardyna�a Stefana Wyszyńskiego. Jasna Góra–
Warszawa 2006 s. 301-310.

5 Zob. P i e t r z a k. Pe�nia prymasostwa t. 1 s. 362.
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tycznej, kulturalnej i religijnej6. Wprawdzie wizje� Zwycie�skiej Maryi prymas
Hlond przepowiada� na d�ugo przed swoj �a śmierci �a, to jednak ze szczególn �a
moc �a ducha potwierdzi� j �a na �oz�u śmierci 22 października 1948 r. (na dzień
ten przypada�o wspomnienie liturgiczne Matki Boz�ej Patronki Dobrej Śmier-
ci). By� to okres epokowych zmian politycznych, ogromnego zame�tu spo�ecz-
nego i ateistycznej indoktrynacji kulturalnej, zachodz �acych w sercu Europy.
A sowiecki komunizm par� niepohamowanie w kierunku Europy Zachodniej
i zdobywa� kolejne kraje, takz�e poza granicami starego kontynentu. Niestety,
z chwil �a upadku Powstania Warszawskiego, czyli w 1944 r., pozbawionej ja-
kiegokolwiek wsparcia ze strony Zachodu Polsce, z wyraźnej woli Moskwy
i przy milcz �acej aprobacie Wielkiej Brytanii i USA zosta� narzucony rez�im
marksistowski, czyli totalitaryzm komunistyczny. Zdecydowanej wie�kszości
Polaków zdawa�o sie� wtedy, z�e nadesz�a kolejna katastrofa i nadzieja na
zwycie�stwo wolności zosta�a wystawiona na kolejn �a dramatyczn �a próbe�: kon-
frontacje� ideologiczn �a.

W tym czasie niespodziewanie zmar� Prymas. Zmar� cz�owiek, do którego
odwo�ywali sie� wszyscy Polacy szczerze zatroskani o los swojego kraju,
zarówno katolicy, jak i niewierz �acy. Śmierć prymasa Hlonda, który w tamtym
historycznym momencie by� jedynym pewnym punktem odniesienia dla zde-
zorientowanego spo�eczeństwa, spowodowa�a wielkie przygne�bienie. Po-
wszechnie ceniono jego autorytet, stanowczość w kierowaniu Kościo�em oraz
umieje�tność wskazywania nowych rozwi �azań, bez wystawiania na ryzyko fun-
damentalnych wartości wiary katolickiej7. Potwierdzi� to jego naste�pca na
urze�dzie prymasowskim, arcybiskup Wyszyński – który przeszed� do historii

6 Tak naprawde� przekonanie o „zwycie�skiej roli Maryi” w walce mie�dzy mocami dobra
i z�a prymas Hlond g�osi� wtedy, kiedy rzeczywiście losy Kościo�a i zwi �azane z nim dobro
ludzkości by�y śmiertelnie zagroz�one. Nalez�y wspomnieć list prymasa Hlonda z 7 października
1939 roku do Piusa XII, w którym wy�oz�y� swoje przekonanie o konieczności bezwzgle�dnego
zawierzenia sie� Maryi i da� wyraz swojej niewzruszonej ufności w Jej skuteczn �a interwencje�
(A.S.S. 1939 Card. 100, orygina�. Fotografia tego listu zosta�a przytoczona w: Actes et
documentes du Saint Siège relatifs à la seconde guerre mondiale. Cyt. t. IIIa s. 88-89). Do tego
przekonania odwo�a� sie� Pius XII w swojej pierwszej encyklice Summi pontificatus z 20 paź-
dziernika 1939 (P i u s PP. XII, Litt. enc. Summi pontificatus de summi pontificatus munere,
[Venerabilibus Fratribus Patriarchis, Primatibus, Archiepiscopis, Episcopis aliisque locorum
Ordinariis pacem et communionem cum Apostolica Sede habentibus], 20 octobris 1939. AAS
31:1939 s. 413-453. Wersja w�oska: AAS 31:1939 s. 454-480. T�umaczenie polskie zaczerp-
nie�to z: Pius XII i II wojna światowa. Londyn: Wyd. Veritas 1947).

7 Odsy�am do cytowanego dzie�a: P i e t r z a k. Pe�nia prymasostwa.
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Polski jako Prymas Tysi �aclecia8. W liście napisanym 6 stycznia 1949 r.
z okazji obje�cia urze�du, zaledwie trzy miesi �ace po śmierci swego poprzed-
nika, nowy Prymas pisa�:

Przedwczesna, a tak buduj �aca i kap�ańska śmierć prymasa Polski, śp. Kardyna�a Au-
gusta Hlonda, pozbawi�a nie tylko zaślubione sobie archidiecezje pasterza, ale i naród
ca�y – widzialnego symbolu jedności religijnej. [...] Jesteśmy pod wraz�eniem wielkiego
z�ywota i pote�z�nych czynów tej historycznej postaci, cz�owieka, który przysporzy� chwa�y
Kościo�owi i rozg�osu Polsce. Gdy w dniach naszej z�a�oby świat ca�y chyli� swe czo�o
przed wielkim synem Kościo�a, wielbi� w nim jego niezachwian �a wiare�, niez�omne me�-
stwo, mi�ość ofiarn �a, pracowitość niewyczerpan �a i tyle cnót, którymi dobrze zas�uz�y� sie�
Najwyz�szemu Ojcu narodów – Bogu, i katolickiej ziemi polskiej. Sk�adaj �ac dziś nalez�ny
ho�d czci i uwielbienia, pragniemy, by wielkie z�ycie zmar�ego Prymasa by�o dla nas
wzorem i promieniem przewodnim w drodze.

III. INTERPRETACJA MARYJNA TESTAMENTU KARD. A. HLONDA

PRZEZ PRYMASA TYSI �ACLECIA

Z� yczenie wyraz�one przez prymasa Wyszyńskiego, by z�ycie jego poprzed-
nika sta�o sie� wzorem i świat�em na niepewn �a przysz�ość, nawi �azywa�o do
nowych wyzwań, a szczególnie ateizmu, narzuconego przez rez�im komuni-
styczny we wszystkich sferach z�ycia spo�ecznego i kulturalnego. Dlatego to
w „zwycie�skiej wizji maryjnej”, uwaz�anej takz�e za rodzaj testamentu prymasa
Hlonda, Wyszyński znalaz� źród�o inspiruj �ace jego program duszpasterskiej
odnowy oblicza Kościo�a, a przez niego polskiego spo�eczeństwa. Jednym
z najwaz�niejszych punktów planu pracy apostolskiej naste�pcy Hlonda by�o
przygotowanie do wielkiego wydarzenia – Tysi �aclecia Chrztu Polski – które
przypada�o w 1966 r. Wyszyński oznajmi� to osobiście 22 października
1962 r. w Rzymie, u progu Soboru Watykańskiego II:

Umieraj �acy w Warszawie Kardyna� zapowiedzia�, z�e zwycie�stwo, gdy przyjdzie,
be�dzie zwycie�stwem Matki Najświe�tszej. Powiedzia�, z�e do Tysi �aclecia Chrztu trzeba
Polske� prowadzić ze śpiewem: „Bogurodzico Dziewico, Bogiem s�awiena Maryjo...”.
Biskupi polscy uznali to wezwanie gasn �acego Kardyna�a za swój program, za swój
obowi �azek. I dlatego, wczuwaj �ac sie� w te myśli i pragnienia odesz�ego Pasterza, my

8 Nalez�y przypomnieć, z�e to prymas Hlond wskaza� papiez�owi Piusowi XII na Wyszyń-
skiego jako swego naste�pce�. I rzeczywiście Pius XII – rzecz niecodzienna – juz� dnia
12 listopada 1948 r. mianowa� bpa lubelskiego nowym arcybiskupem Gniezna i Warszawy,
czyli Prymasem Polski (zob. P i e t r z a k. Pe�nia prymasostwa t. 2 s. 917-918).
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biskupi polscy prowadzimy ojczyzne� nasz �a w bramy Tysi �aclecia za Maryj �a Jasnogórsk �a
i Królow �a Polski. G�e�boko wierzymy, z�e zwycie�stwo przyjdzie!9.

Te w�aśnie s�owa wzbudzi�y wśród duchowieństwa i w spo�eczeństwie si�e�,
odwage� i, przede wszystkim – ku zaskoczeniu, a wre�cz przeraz�eniu komuni-
stycznych w�adz – stanowcz �a wole� oparcia sie� wp�ywom ateistycznej ideo-
logii i wzmoz�enia wysi�ków dla odnowy pracy duszpasterskiej oraz radykalnej
dzia�alności ewangelizacyjnej.

Dwa lata później, przy okazji poświe�cenia pomnika kard. A. Hlonda
w Poznaniu, prymas Wyszyński potwierdzi� jeszcze wyraźniej donios�e zna-
czenie testamentu swojego poprzednika dla duszpasterskiego przygotowania
Polski do obchodów tysi �aclecia Jej chrztu. Powiedzia� wtedy:

My dzisiaj prowadzimy naród w „wiary nowe tysi �aclecie”, za przewodem Matki Boz�ej
Jasnogórskiej. Ale nie myślcie, drodzy moi, z�e to czyni �ac – ja i wszyscy biskupi polscy
– wype�niamy tylko nasze zamiary. Przeczyta�em s�owa umieraj �acego Kardyna�a, który
mówi: „Ja odejde�, przyjd �a inni, be�d �a moje dzie�o prowadzili”. Oświadczam wam, dzieci
najmilsze, z�e zawsze uwaz�am – ja, niegodny jego naste�pca na stolicy prymasowskiej –
z�e nie swoje, ale jego dzie�o prowadze� dalej, jego programy i plany wykonuje�. Uwaz�am
sie� za wykonawce� jego duchowego testamentu. [...] Myśli przewodnie pracy, przygotowu-
j �acej naród na Tysi �aclecie Chrztu, wzie�te s �a z serca umieraj �acego Kardyna�a Augusta
Hlonda. [...] Pragne� was zapewnić, umi�owani bracia kap�ani i najmilsze dzieci Boz�e, z�e
ja i biskupi polscy prowadzimy dalej jego dzie�o. Dlatego idziemy w bramy nowego
tysi �aclecia za Panienk �a Najświe�tsz �a! Umieraj �acy Kardyna� prymas zobowi �aza� nas do tego
tymi szczególnymi s�owami: „Luctamini cum fiducia! Sub patrocinio Beatae Mariae
Virginis laborate”10.

Poświe�caj �ac Chrzcielnice� Tysi �aclecia 31 maja 1965 r., Wyszyński wyg�osi�
przemówienie, w którym raz jeszcze nawi �aza� do znaczenia i fundamentalnej
wagi testamentu swego poprzednika, którego nie zawaha� sie� nazwać „proro-
kiem polskim”. Powiedzia� przy tej okazji:

Ma�e Dziateczki! Bardzo wam dzie�kuje� za kwiaty, których dosta�em ca�e nare�cza.
Zawioze� je do katedry w Warszawie. Cze�ść z nich pójdzie na grób naszego poprzednika,
śp. Kardyna�a Augusta Hlonda. A zaraz wam powiem, dlaczego. On to bowiem powie-

9 W 14. rocznice� śmierci Kardyna�a Prymasa Augusta Hlonda. Rzym 22 październik 1962.
W: „[...] z g�e�bok �a perspektyw �a w dal”. Przemówienia, kazania i wspomnienia S�ugi Boz�ego
kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, o S�udze Boz�ym kard. Auguście Hlondzie, Prymasie
Polski. Oprac. Wojciech Necel we wspó�pracy z Instytutem Prymasowskim Stefana Kardyna�a
Wyszyńskiego. Szczecin 1998 s. 52.

10 Drogowskaz ku nowej Polsce. Po poświe�ceniu pomnika Kardyna�a Prymasa Augusta
Hlonda (Poznań, 23 kwietnia 1964 r.). W: „[...] z g�e�bok �a perspektyw �a w dal” s. 60-61.
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dzia�: „Zwycie�stwo, gdy przyjdzie, be�dzie to zwycie�stwo Matki Najświe�tszej”. Ja jestem
tylko wykonawc �a jego programu. Pracuje� nad tym, aby to zwycie�stwo przysz�o i aby by�o
to zwycie�stwo Matki Najświe�tszej. Ono przyjdzie i be�dzie Jej zwycie�stwem. Dlatego
wasze kwiaty pójd �a na grób tego proroka polskiego, który gasn �acymi oczyma i s�abn �a-
cymi wargami zapowiada� zwycie�stwo Matki Najświe�tszej. Módlcie sie� o to, aby mi star-
czy�o si�, bym sie� przyczyni� do tego zwycie�stwa. Ale i wy wszyscy wspó�pracujecie11.

Trudno wyjaśnić fakt, z�e do dzisiaj pomija sie� milczeniem to, z�e pierwsze
myśli12, zamiary, a nawet po cze�ści juz� podwaliny13, obchodów Tysi �acle-
cia Chrztu Polski zrodzi�y sie� – jak to sam Prymas Tysi �aclecia zreszt �a wyzna�
– w sercu jego poprzednika, kard. Augusta Hlonda. Ta prawda historyczna
nic nie ujmuje temu, z�e opracowanie szczegó�owego programu nowenny przy-
gotowuj �acej do Tysi �aclecia Chrztu Polski i jej przeprowadzenie by�o nie-
w �atpliwie zas�ug �a prymasa Wyszyńskiego14. Wiemy o wsparciu, które otrzy-
ma� w trudnych chwilach jej realizacji od arcybiskupa metropolity krakow-
skiego Karola Wojty�y. Nowenna, peregrynacja kopii obrazu Czarnej Madon-
ny z Cze�stochowy po ca�ym kraju, z jednodniowymi przystankami we wszyst-
kich parafiach i u wszystkich rodzin katolickich, w których modlono sie� przy
Niej adoruj �ac ów Cudowny Wizerunek, by�y bez w �atpienia najwaz�niejszymi
inicjatywami w ramach ewangelizacji Narodu polskiego w drugiej po�owie
XX wieku.

Ta inicjatywa wyda�a obfite, wspania�e owoce: doprowadzi�a Polaków do
moralnej odnowy i odkrycia na nowo chrześcijańskiej toz�samości: osobistej
oraz ca�ego narodu. Owe wydarzenia zyska�y rozg�os takz�e na arenie mie�dzy-
narodowej. A wszystko to dzie�ki peregrynacji świe�tej Ikony, zainspirowanej
prorocz �a wizj �a kard. Hlonda, dziś juz� S�ugi Boz�ego. Istotnie, gdziekolwiek
przybywa� świe�ty Obraz, mówi�o sie� o zwycie�stwie, które przyjdzie dzie�ki

11 U źróde� wody z�ywej. Poświe�cenie Chrzcielnicy Tysi �aclecia. W: „[...] z g�e�bok �a
perspektyw �a w dal” s. 68.

12 Prymas Hlond juz� w roku 1942, podczas swego przymusowego pobytu w Lourdes, szki-
cowa� duszpasterski program, myśl �ac o Tysi �acleciu Chrztu Polski. Zob. Problem religijny
jutrzejszego świata, Lourdes, maj 1942. „Wiadomości Polskiej Misji Katolickiej w Londynie”
4(10):1942.

13 „Zapewne na jego wniosek Konferencja Episkopatu 9-10 IX 1946 r. postanowi�a rozpo-
cz �ać «pewne planowanie upamie�tnienia 1000-lecia Chrztu Polski, które przypada za lat dwa-
dzieścia». Powoli zacze�to plany te konkretyzować”. (P i e t r z a k. Pe�nia prymasostwa t. 1
s. 362).

14 Uznany historyk Kościo�a Zygmunt Zieliński przyjmuje: „Wielka Nowenna z w �atkami
maryjnymi wydaje sie� być takz�e jak �aś cze�ści �a testamentu Hlonda, który moraln �a odnowe�
narodu stawia� jako warunek jego przetrwania” (Kośció� w Polsce 1944-2002. Radom: Polskie
Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003 s. 181).
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macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi u Jezusa. Dla dodania otuchy i od-
wagi wiernym cytowano nieustannie s�owa Hlonda.

Nalez�y wspomnieć, z�e inicjatywa duszpasterska, realizowana przez pry-
masa Wyszyńskiego, spotyka�a sie� z wrogości �a ze strony rez�imu komunistycz-
nego. W�adze marksistowskie posune��y sie� nawet do brutalnego „aresztowa-
nia” wizerunku Czarnej Madonny15. Jednak nawet i to nie powstrzyma�o im-
ponuj �acego zwycie�stwa Maryi, które dokona�o moralnej przemiany narodu
polskiego i przynios�o dobroczynne skutki w świecie.

IV. MARYJNA INTERPRETACJA WYBORU KAROLA WOJTY�Y

NA KATEDRE� PIOTROW �A

Prymas Wyszyński odczyta� wybór kard. Karola Wojty�y na Naste�pce� św.
Piotra jako ukoronowanie proroctwa o zwycie�stwie Maryi nad ateizmem
marksistowskim, nie tylko na ziemi polskiej, ale i poza jej granicami.
Powo�anie metropolity krakowskiego – który zdaniem kard. Wyszyńskiego by�
pasterzem wybitnie maryjnym – do pe�nienia pos�ugi Piotrowej by�o dla niego
ostatecznym potwierdzeniem zwycie�stwa Maryi, przepowiedzianego przez
S�uge� Boz�ego kard. Hlonda. Prymas Wyszyński wyrazi� to w homilii Proro-
cza wizja Madonny Zwycie�skiej, wyg�oszonej w Rzymie 21 października
1978 r., po wyborze kard. Wojty�y. Mówi� w niej:

Od samego pocz �atku, od chwili, w której zosta�em wezwany na stolice� prymasowsk �a
w Gnieźnie i metropolitaln �a w Warszawie, mia�em w sercu s�owa testamentu pozostawio-
nego przez umieraj �acego Kardyna�a Hlonda: „Zwycie�stwo, gdy przyjdzie, be�dzie to zwy-
cie�stwo Matki Najświe�tszej”.

I kontynuowa�, maj �ac na myśli g�e�bok �a poboz�ność maryjn �a nowo wybra-
nego Jana Paw�a II:

Z ca� �a pokor �a moz�na powiedzieć, z�e zwycie�stwo przysz�o! Na tronie Piotrowym siedzi
Papiez� Maryjny. [...] A wie�c zwycie�stwo Matki Najświe�tszej przysz�o naprawde�.

15 List biskupów katowickich do Przewodnicz �acego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kato-
wicach p�k. J. Zie�tka w sprawie zatrzymania przez MO obrazu Matki Boskiej Cze�stochowskiej
(19 maja 1966). W: P. R a i n a. Kośció� w PRL. Kośció� katolicki a państwo w świetle do-
kumentów 1945-1989. T. 2: lata 1960-1974. Poznań: Wydawnictwo „W drodze” 1995 s. 381-382.
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W tej samej homilii zwróci� uwage� na opatrznościow �a zbiez�ność dat:
inauguracja pontyfikatu Jana Paw�a II odby�a sie� w rocznice� śmierci kard.
Hlonda. Prymas zauwaz�y�:

Trzydzieści lat mija od apokaliptycznej wizji, ogl �adanej oczyma umieraj �acego w War-
szawie Kardyna�a Augusta Hlonda, prymasa Polski. W proroczym widzeniu mówi� on:
„Walczcie pod opiek �a Najświe�tszej Maryi Panny. Zwycie�stwo, gdy przyjdzie, be�dzie to
zwycie�stwo Matki Najświe�tszej”. Trzydzieści lat później, tego samego dnia, w rocznice�
jego śmierci, oddawać be�dziemy Bogu i Kościo�owi Syna polskiej ziemi, który zosta�
Namiestnikiem Chrystusa i Naste�pc �a św. Piotra. Na tle wynios�ej elewacji Bazyliki
Piotrowej odbe�dzie sie� uroczystość inauguracji rz �adów i pos�ugiwania Jana Paw�a II,
dotychczasowego kardyna�a Wojty�y, arcybiskupa krakowskiego16.

Rzeczywiście, S�uga Boz�y kard. Hlond zmar� 22 października oko�o godz.
10. 30, zaś inauguracja pontyfikatu Papiez�a Jana Paw�a II odby�a sie�
22 października 1978 r. o godz. 10. 00. Moz�e to sie� wydać zwyk�ym zbie-
giem okoliczności albo tez� czymś wie�cej: niektórzy widz �a w tym opatrznoś-
ciowe dzia�anie Boga.

V. ODDANIE SIE� W „NIEWOLE� MI�OŚCI” MARYI

Jest postulatem badawczym, aby przestudiować wysokie prawdopodobień-
stwo wp�ywu Kard. Hlonda na inicjatywe� krzewienia idei oddania sie� w „Nie-
wole� mi�ości” Maryi, podje�t �a przez Prymasa Tysi �aclecia. Wiemy, z�e w okre-
sie powojennym prymas Hlond g�osi� otwarcie to, z�e obecne czasy z woli
Boga zostan �a z�oz�one w re�ce Maryi. A mia�y one charakter wyj �atkowy nie
tylko dla niego, takie zreszt �a by�o przekonanie duz�ej cze�ści obserwatorów
zachodz �acych zmian politycznych, ideologicznych i kulturowych. Zacytuje�
tylko niektóre s�owa, które kard. Hlond wypowiedzia� w formie aktu powie-
rzenia sie� Maryi, dnia 23 września 1948 r., poświe�caj �ac odrestaurowany
pos �ag Najświe�tszej Maryi Panny stoj �acy przed katedr �a na Ostrowie Tumskim
we Wroc�awiu. Tak przemówi� Hlond:

Bo tej Matki potrzebujemy, bo ta przysz�ość idzie, a ta przysz�ość be�dzie lepsza,
(gdyz� zostanie) wykrzesana t �a wszechmoc �a, któr �a Bóg w naszych czasach w re�ce Maryi
Najświe�tszej sk�ada. Ona te� wszechmoc wieczn �a dzierz�y w swym re�ku, Ona kierunki

16 Stefan Kardyna� W y s z y ń s k i. O polskim papiez�u z Krakowa. Poznań: Pallottinum
1979 s. 32.
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nadawać be�dzie światu, Ona narody poprowadzi t �a wszechmoc �a Boz� �a, której staje sie� na
lata najbliz�sze Szafark �a17.

W jego odre�cznych zapiskach znajdujemy podobne sformu�owanie:

Przyjd �a czasy, gdy Bóg w re�ce swej Matki z�oz�y na pewien czas atrybut swej
wszechpote�gi18.

Konieczne jest zbadanie percepcji tych sformu�owań Hlonda w pismach
Wyszyńskiego. Bowiem nasuwa sie� pytanie, na które nalez�y dać odpowiedź,
a mianowicie: czy Wyszyński, kiedy zaprasza� do dobrowolnego oddania sie�
w „Niewole� mi�ości” Maryi, mia� rzeczywiście przed oczami te niesamowicie
odwaz�ne wypowiedzi swego poprzednika? Na dziś moz�na postawić teze� robo-
cz �a: z�e bliskość treściowa sformu�owań Prymasa Tysi �aclecia dotycz �acych
oddania sie� w „niewole� mi�ości” Maryi moz�e być owocem g�e�bokiego prze-
myślenia przez Wyszyńskiego niebywale śmia�ych wypowiedzi maryjnych
Hlonda w odniesieniu do Jej szczególnych �ask, przywilejów19.

VI. WYMOWA TESTAMENTU KARD. S. WYSZYŃSKIEGO

O tym, jak istotna i z�ywa by�a obecność Hlonda – szczególnie w aspekcie
maryjnym – w z�yciu Prymasa Tysi �aclecia świadczy fakt, z�e nawet na �oz�u
śmierci Wyszyński wzorowa� sie� na postawie swego poprzednika. Odmówi�
osobom, które go prosi�y o podanie wskazań czy zaleceń, które mog�yby
s�uz�yć Kościo�owi w nowych czasach. Zaz� �ada� tylko zawierzenia i powierze-
nia sie� Dziewicy z Nazaretu. Pisa� Wyszyński w obliczu śmierci:

17 Kardyna� August H l o n d Prymas Polski, Daj mi dusze. Wybór pism i przemówień
1897-1948. Opr. Stanis�aw Kosiński. �ódź: Wydawnictwo Salezjańskie 1979 s. 260.

18 Tamz�e s. 260-261.
19 U Prymasa Tysi �aclecia Maryja w dwojaki sposób jest Pośredniczk �a �ask wszelkich. Po

pierwsze: ma Ona udzia� w linii wste�puj �acej i zste�puj �acej Jedynego Pośrednika. Zob. S. W y -
s z y ń s k i. Idzie nowych ludzi plemie�. Poznań 1973 s. 58-61; t e n z� e. W niewole� Maryi za
wolność braci. Warszawa 24.09.1958. W: Kazania i przemówienia autoryzowane. T. 4 s. 133;
t e n z� e. Gody w Kanie. Paris 1962 s. 103; t e n z� e. Maryja jest Przekazicielk �a wszystkich
te�sknot, próśb i braków ludzkich (Jasna Góra 20.01.1963). W: Kazania i przemówienia auto-
ryzowane. T. 13 s. 98-100. Po drugie: Maryja jako Wszechmoc B�agaj �aca. Zob. S. W y -
s z y ń s k i. Be�dziesz mi�owa�. W �agrowiec 2.09.1962. W: Kazania i przemówienia autoryzo-
wane. T. 12 s. 18.
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Testamentu nie pisze� z�adnego, prócz tego, który posiadaj �a biskupi Modzelewski i D �a-
browski. Zw�aszcza nie pisze� testamentu pastoralnego. Przyjd �a nowe czasy, wymagaj �a
nowych świate�, nowych mocy, Bóg je da w swoim czasie. Pamie�tajmy, z�e jak kardyna�
Hlond, tak i ja, wszystko zawierzy�em Matce Najświe�tszej i wiem, z�e nie be�dzie
s�absz �a w Polsce, choćby ludzie sie� zmieniali20.

VII. REMINISCENCJA HLONDOWSKIEJ WIZJI MARYJNEJ

W PONTYFIKACIE B�. JANA PAW�A II

Sam Jan Pawe� II wielokrotnie odwo�ywa� sie� w swoich wypowiedziach
do Hlonda. Mówi� o nim na przyk�ad podczas swojej drugiej podróz�y apostol-
skiej do Polski, wybrawszy do tego miejsce najw�aściwsze, to znaczy san-
ktuarium maryjne na Jasnej Górze w Cze�stochowie, gdzie – jak g�osi� wzru-
szony polski Papiez� – „bije serce narodu w Sercu Matki”. Przy tej okazji Jan
Pawe� II wyzna�, z�e prorocze s�owa S�ugi Boz�ego kard. Augusta Hlonda stale
go inspirowa�y i kszta�towa�y, a takz�e wywar�y przemoz�ny wp�yw na jego
w�asne, ca�kowite zawierzenie Maryi. W przemówieniu, wyg�oszonym w nie-
dziele� 19 czerwca 1983 r. o godz. 21.00 – nalez�y pamie�tać, z�e by� to trudny
moment w historii: kiedy świe�towano jubileusz 600-lecia sanktuarium maryj-
nego na Jasnej Górze, w kraju panowa� stan wojenny, wprowadzony przez
gen. Wojciecha Jaruzelskiego, a Papiez� odbywa� sw �a wizyte� dwa lata po za-
machu z 13 maja 1981 r. – Jan Pawe� II powiedzia�:

Na koniec, o Matko Jasnogórska, przyby�em tutaj, aby Ci jeszcze raz powiedzieć:
Totus Tuus! Jestem, o Matko, ca�y Twój i wszystko moje jest Twoim! […] Jeszcze jedno.
W dniu 13 maja mine��o dwa lata od tego popo�udnia, kiedy ocali�aś mi z�ycie. By�o to
na placu św. Piotra. Tam, w czasie audiencji generalnej, zosta� wymierzony do mnie
strza�, który mia� mnie pozbawić z�ycia. Zesz�ego roku w dniu 13 maja by�em w Fatimie,
aby dzie�kować i zawierzać. Dziś pragne� tu, na Jasnej Górze, pozostawić, jako wotum,
widomy znak tego wydarzenia, przestrzelony pas sutanny. Wielki Twój czciciel Kar-
dyna� August Hlond, prymas Polski, na �oz�u śmierci wypowiedzia� te s�owa: „Zwycie�-
stwo – gdy przyjdzie – przyjdzie przez Maryje�”21.

Na dowód tego, jak g�e�boko prorocze s�owa prymasa Hlonda zapad�y
w sercu Papiez�a, przytoczmy fragment jego Testamentu:

20 Cyt. za: B. P i a s e c k i. Ostatnie dni Prymasa Tysi �aclecia. Rzym 1982 s. 68.
Podkreślenie autora.

21 J a n P a w e � II. Materia�y informacyjne z portalu www. mateusz.pl (Jan Pawe� II
w Polsce).
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Kiedy w dniu 16 października 1978 r. konklawe kardyna�ów wybra�o Jana Paw�a II,
Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński powiedzia� do mnie: „zadaniem nowego papiez�a
be�dzie wprowadzić Kośció� w Trzecie Tysi �aclecie”. Nie wiem, czy przytaczam to zdanie
dos�ownie, ale taki z pewności �a by� sens tego, co wówczas us�ysza�em. Wypowiedzia� je
zaś Cz�owiek, który przeszed� do historii jako Prymas Tysi �aclecia. Wielki Prymas. By�em
świadkiem Jego pos�annictwa, Jego heroicznego zawierzenia, Jego zmagań i Jego zwycie�-
stwa. Zwycie�stwo, kiedy przyjdzie, be�dzie to zwycie�stwo przez Maryje� – zwyk� by�
powtarzać Prymas Tysi �aclecia s�owa swego Poprzednika kard. Augusta Hlonda22.

VIII. TRZY JASNOGÓRSKIE WITRAZ� E:

„SYMBOLICZNA PIECZE� Ć JEDNOŚCI”

Ojcowie paulini, kustosze sanktuarium Czarnej Madonny na Jasnej Górze,
pragn �ac upamie�tnić g�e�bokie przekonanie ludzi o świe�tości ukochanego pry-
masa Hlonda oraz dwóch innych wielkich postaci Kościo�a, to znaczy kard.
Stefana Wyszyńskiego i Papiez�a Jana Paw�a II, umieścili w drugiej cze�ści
kaplicy, w której sie� znajduje otaczana wielk �a czci �a ikona Czarnej Madonny,
a wie�c w samym sercu chrześcijańskiej Polski, trzy kolorowe witraz�e. Uczy-
nili to w przekonaniu o wzajemnym przenikaniu sie� owej „Trójki Duchowych
Si�aczy”. Witraz� środkowy przedstawia papiez�a Jana Paw�a II (z napisem
Totus tuus); po lewej stronie kard. Wyszyńskiego (z napisem Wszystko po-
stawi�em na Maryje�), a po prawej kard. Hlonda. Na witraz�u tego ostatniego
zosta�y umieszczone wymowne s�owa: Zwycie�stwo jeśli przyjdzie, be�dzie zwy-
cie�stwem Maryi. Wszyscy trzej maj �a ze sob �a wiele wspólnego, � �aczy ich prze-
de wszystkim niezachwiana wiara w skuteczne wstawiennictwo i konkretne
uczestnictwo Maryi w historii zbawienia ludzkości.

*

Na koniec zacytujemy s�owa prymasa Hlonda, do niedawna nieznane.
10 stycznia 1948 r. Prymas napisa� w liście do biskupa Bova Marina (W�o-
chy) Giuseppe Cognaty (1885-1972):

Dzie�kuje� Ekscelencji za modlitwy w imieniu Polski. Stoi ona na pierwszej linii walki.
Wspania�y jest jej duchowy opór. Prosze� o dalsz �a modlitwe� do Nieśmiertelnego Króla

22 Cyt. za: Testamento di Giovanni Paolo II „Totus tuus ego sum”. „L’Osservatore
Romano” [Città del Vaticano] venerdì 8 aprile 2005 s. 2-3.
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wieków i Jego wszechmog �acej Matki, s�odkiej Wspomoz�ycielki Chrześcijan. Zobaczymy
wydarzenia wie�ksze od tych, które mia�y miejsce pod Lepanto i Wiedniem23.

Upadek komunizmu to fakt historyczny. Przyczyni�o sie� do tego wielu lu-
dzi. W Polsce do osób, które po�oz�y�y kres owemu wielkiemu nieszcze�ściu
ludzkości, nalez�y niew �atpliwie zaliczyć przywo�anych w niniejszym artykule
wielkich me�z�ów, dwóch czczonych dzisiaj jako S�ugi Boz�e, podczas, gdy
trzeciego og�oszono b�ogos�awionym 1 maja 2011 roku na Placu św. Piotra
w Rzymie. Ich wp�yw na proces pokojowych przemian, których zwieńczeniem
by� upadek Muru Berlińskiego w 1989 roku, nie ograniczy� sie� tylko do
Polski, lecz mia� rezonans na ca�ym świecie. Jan Pawe� II podczas wizyty
w Republice Czeskiej us�ysza�, jak prezydent Václav Havel mówi z wielkim
wzruszeniem i wdzie�czności �a o „cudzie”. Nie popadaj �ac w przesade�, w po-
kojowej przemianie Europy Wschodniej rzeczywiście moz�na dostrzec „cud”,
który w pewnym sensie moz�na by przypisać takz�e S�udze Boz�emu kard.
Hlondowi, bo przeciez� to on przekaza� swoj �a niezachwian �a wiare� we wsta-
wiennictwo B�ogos�awionej Dziewicy Maryi swemu naste�pcy kard. Wyszyń-
skiemu, a ten z kolei – metropolicie krakowskiemu, późniejszemu Papiez�owi
Janowi Paw�owi II.

Nalez�y tez� wskazać pewne „zbiez�ności dat”, które powinny pobudzić nas
do refleksji nad tym, jak „świe�ci” potrafi �a nieprzerwanie przemawiać do
kaz�dej ludzkiej duszy otwartej na to, co wychodzi poza czysto ziemsk �a in-
terpretacje� dziejów. W�aśnie ta zbiez�ność dat jest subteln �a form �a zaproszenia
do interpretacji dziejów w kluczu metafizycznym i historiozoficznym. I nie
le�kajmy sie� dziś dodać, po analizie tutaj tylko zarysowanej, interpretacji
dziejów w kluczu mariologicznym! Do tego sk�ania nas naste�puj �aca podwójna
zbiez�ność dat. Pierwsza: w trzydziest �a rocznice� odejścia do „Domu Ojca”
prymasa Hlonda, dnia 22 października 1978 r., Jan Pawe� II rozpocz �a� swoj �a
Piotrow �a pos�uge� w Kościele powszechnym. Druga zbiez�ność: liturgiczne
wspomnienie B�ogos�awionego Jana Paw�a II zosta�o wyznaczone na 22 paź-
dziernika (obowi �azuj �ace juz� w Polsce i w Rzymie, a wkrótce w ca�ym Ko-
ściele). A jest to przeciez� dzień, w którym prymas Hlond na �oz�u śmierci

23 Podajemy urywek tekstu oryginalnego, z którego wzie�ty jest cytat zaznaczony t�ustym
drukiem: La ringrazio, Eccellenza, del ricordo della Polonia. Essa è [in] primissima linea.
Magnifica ne è la resistenza spirituale. Voglia continuare a raccomandarci (sic) all’Immortale
Re dei tempi ed alla Sua onnipotente Madre, la dolce Ausiliatrice dei Cristiani. Vedremo
avvenimenti più grandi di Lepanto e Vienna. [Archivio Salesiano Centrale (Roma) B441].



126 STANIS�AW ZIMNIAK SDB

nieodwo�alnie i bezgranicznie powierzy� siebie, Kośció� i ludzkość nieza-
wodnemu wstawiennictwu Maryi Wspomoz�ycielce Wiernych.

Warto tez� jeszcze przytoczyć inne brzemienne s�owa Hlonda, które wypo-
wiedzia� w chwili obje�cia archidiecezji warszawskiej dnia 30 maja 1946 r.:

Przez trud, boleść, upokorzenie, krew i świe�tość Kościo�a idziemy ku jednemu z naj-
wie�kszych tryumfów Chrystusa. W Polsce tryumf Boz�ej sprawy opromieniony be�dzie ta-
kim blaskiem, z�e na ni �a zwróc �a sie� z podziwem oczy bliskich i dalekich narodów24.

Te s�owa znalaz�y kolejne potwierdzenie dnia 1 maja 2011 roku: dzień
beatyfikacji Jana Paw�a II. Nigdy bowiem oczy narodów nie by�y tak zwró-
cone na Polske�, jak w�aśnie podczas tych niezwyk�ych dni. 1 maja na Placu
św. Piotra byli obecni wierni niemalz�e z ca�ego świata. A transmisja tele-
wizyjna przybliz�y�a to wydarzenie kolejnym milionom ludzi. Wprawdzie Jan
Pawe� II jest „w�asności �a” Kościo�a powszechnego, niemniej jednak oczy
„bliskich i dalekich narodów”, o których mówi� S�. Boz�y prymas Hlond, by�y
skierowane na Polske�, która wyda�a tak maryjnego Papiez�a, jakiemu równego
historia Kościo�a dot �ad nie zna�a: TOTUS TUUS.

Jest to coś, co powinno poruszyć do g�e�bi nasz �a jaźń, wype�niaj �ac j �a
niewypowiedzian �a radości �a i wdzie�czności �a. Jest nam bowiem dane być
świadkami nowej wiosny Kościo�a, która wysz�a z Polski. To powinno wy-
zwolić nowe si�y, aby dotrzeć do najg�e�bszych pok�adów naszej świadomości,
aby j �a uskrzydlić moc �a wyzwalaj �acej wiary do nowych, twórczych apostol-
skich dzia�ań, pe�nych świez�ości i świat�a rozpraszaj �acego ciemności. Nad-
szed� czas nowego „Wieczernika”, gdzie Maryja, juz� wraz z B�ogos�awionym
Janem Paw�em II Wielkim, uprasza nam nowe wylanie darów Ducha Świe�te-
go, który pragnie zst �apić w nasze z�ycie, aby je zrosić i pobudzić do czyn-
nego, twórczego i codziennego tworzenia nowej cywilizacji z�ycia. Takiej
cywilizacji, która be�dzie zdolna uszanować świe�tość kaz�dego cz�owieczego
z�ycia. Takiej cywilizacji, która wyrzeknie sie� wszelkiej segregacji i separacji
jednych od drugich. Takiej cywilizacji, gdzie mi�ość be�dzie jedynym motorem
tworzenia nowoczesnej spo�eczności, w której godność osoby doczeka sie� naj-
wyz�szego szacunku. W tym nowym dziele Polacy otrzymali dnia 1 maja 2011

24 Ekscelencjo, Prześwietna Kapitu�o Metropolitalna, Wielebne Duchowieństwo, Moi Uko-
chani Diecezjanie! W: K a r d y n a � A u g u s t H l o n d P r y m a s P o l s k i. Daj
mi dusze. Wybór pism i przemówień 1897-1948. Opr. S. Kosiński. �ódź: Wydawnictwo Sale-
zjańskie 1979 s. 292.
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roku nowego Ore�downika w Niebie, aby owocnie przewodniczyć s�uz�bie mi-
�ości dla ca�ej ludzkości i być wraz z Nim TOTUS TUUS Maryi.
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PERCEPTION OF THE VICTORIOUS MARIAN VISION
OF CARDINAL AUGUST HLOND

IN THE PASTORAL SERVICE OF THE PRIMATE STEFAN WYSZYŃSKI
AND OF BLESSED JOHN PAUL II

S u m m a r y

This contribution sets out to present an interesting aspect of the life of Card. Augusto
Hlond, which shows his unfailing faith in the intercession of Mary in the history of mankind.
It is an examination of the impact of the prophetic vision of the victory of Mary over the
atheistic communist political system, which Card. Hlond had before he died. The socio-political
circumstances of the origin of that way of seeing things are mentioned. At the centre of the
study is the extraordinary effects in the pastoral activity of Card. Wyszyński and the Polish
Bishops. In fact Card. Wyszyński recognised the powerful unaccustomed creative force of the
prophecy of Mary of Victory in planning and implementing an extremely effective pastoral
programme of moral renewal and of the evangelisation of Polish society, especially in view
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of the preparation of the Polish Nation for the Millennium of Baptisim (1966), through the
Great Novena to the Madonna.

This Marian dimension of pastoral activity – that, despite the criticisms, was totally
concentrated on Christ – also made a decisive contribution to what non-Catholics were saying
in the defence of the freedom of Polish citizens, and received a positive response outside
Poland. In addition to that, the article also refers to the perception of this Marian prophecy
in the Petrine ministry of John Paul II, who on not a few occasions mentioned this victorious
vision of Mary by Card. Hlond. Although it is not spoken of explicitly, nevertheless a direct
connection between Hlond, Wyszyński and John Paul II is to be understood: the particular
Marian dimension of their pastoral activity. The link is explicitly confirmed in the three
stained glasss windows – containing their images – placed in the second section of the chapel
that contains the venerated Icon of the Black Madonna (Cze�stochowa–Jasna Góra).

S�owa kluczowe: Maryja, Chrzest Polski, Wielka Nowenna, „niewola mi�ości Maryi”, kard.
August Hlond, kard. Stefan Wyszyński, B�. Jan Pawe� II.

Key words: Mary, Baptisim of Poland, the Great Novena, the “slavery” of the love of Mary,
Cardinal August Hlond, Cardinal Stefan Wyszyński, Blessed John Paul II.


