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węgielny pod tę budowę. Wzniesienie owej świątyni uchwalił Sejm Czteroletni 
w roku 1791 w podzięce za Konstytucję 3 maja, która – chociaż nie zdołała 
zatrzymać procesu rozpadu Pierwszej Rzeczypospolitej – stała się symbo-
lem-busolą na drodze do niepodległości i stanowi istotny punkt odniesienia 
dla wolnej Polski. W okresie Drugiej Rzeczypospolitej rozpoczęto prace nad 
realizacją tego projektu, przerwała je jednak wojna. Zobowiązanie przodków 
podjęto na nowo w roku 1999. Świątynia Opatrzności Bożej jest nie tylko 
wotum wdzięczności za wolność, lecz także przypomnieniem, że na trudnej 
drodze do odzyskania niepodległości Polacy czerpali siły z wiary w Boga. Ten 
dialog narodu z Bogiem winien – według Jana Pawła II – trwać w kolejnych 
pokoleniach i umacniać polską tożsamość w Europie38.

OCALENIE NIEPODLEGŁOŚCI

Jan Paweł II kilkakrotnie, przy różnych okazjach, wskazywał, że rok 1920, 
rok jego urodzenia, to „okres wielkiego zagrożenia dopiero co odrodzonej Rze-
czypospolitej”39. Armia Czerwona zajmowała wówczas coraz większe obszary 
kraju, dochodząc aż pod Warszawę. „Zdawało się – przypominał Papież – że 
komuniści podbiją Polskę i pójdą dalej do Europy Zachodniej, że zawojują 
świat”40. Karol Wojtyła przywiązywał dużą wagę do faktu, że jedna z decy-
dujących bitew w historii świata rozegrała się niedługo po jego narodzinach: 
„Urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli 
na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku 
do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to 
swoim życiem”41. Uważał, że zwycięstwo w bitwie pod Warszawą 15 sierp-

 

 
39  T e n ż e, Nauczanie religii w polskiej szkole, s. 5. Por. też: t e n ż e, Spłacam dług wdzięczności 

(Przemówienie na cmentarzu, Radzymin, 13 VI 1999), w: tenże, Bóg jest miłością, s. 197. 
40  T e n ż e, Pamięć i tożsamość, s. 23. 
41  T e n ż e, Spłacam dług wdzięczności, s. 197. Wypowiedź Jana Pawła II dotyczy przede 

wszystkim zagrożenia utraty niepodległości wskutek działań Armii Czerwonej w roku 1920. Woj-
na polsko-bolszewicka trwała od roku 1919 do 1921. Warto wspomnieć, że 18 maja 1920 roku, 
w dniu, w którym urodził się Karol Wojtyła, w Warszawie triumfalnie witano Józefa Piłsudskiego 
po jego zwycięstwach odniesionych nad bolszewikami na Ukrainie. Na początku lipca z terenów 
Białorusi ruszyła ofensywa Armii Czerwonej. Bitwa pod Warszawą stanowiła przełom w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Po kolejnych zwycięstwach, między innymi nad Wkrą i Wieprzem oraz pod 
Komorowem, a także po opanowaniu wschodnich rubieży Polski 18 maja 1921 roku zawarto w Rydze 
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nia 1920 roku symbolicznie kończyło „żołnierską epopeję”42 walki o niepod-
ległość Ojczyzny. Miało ono przełomowe znaczenie nie tylko dla odrodzonej 
Polski, ale również dla Europy i cywilizacji chrześcijańskiej. Porównywał 
je ze zwycięstwem pod Wiedniem w roku 1683, kiedy wojska króla Jana III 
Sobieskiego ostatecznie pokonały armię turecką.

Na zagrożenie ze strony Armii Czerwonej odpowiedziano mobilizacją 
całego społeczeństwa. Nie tylko zwiększono szeregi wojska polskiego, lecz 
podjęto również wielką modlitwę o ocalenie niepodległości, modlitwę, której 
szczególnym miejscem było sanktuarium Czarnej Madonny. Papież przypo-
mniał, że wówczas to „episkopat zebrany na Jasnej Górze poświęcił naród Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa i oddał go w opiekę Maryi Królowej Polski”43. 
Ten akt poświęcenia, złożony 27 lipca 1920 roku, był wołaniem o wybawienie 
od zagrożenia i ocalenie niepodległej Polski: „W chwili, gdy nad Ojczyzną 
i Kościołem naszym gromadzą się chmury ciemne, gdy wróg zagraża grani-
com naszym, szerząc mord i pożogę, bezczeszcząc świątynie i prześladując 
kapłanów, wołamy – jak niegdyś uczniowie Twoi zaskoczeni burzą na morzu 
– Panie ratuj nas, bo giniemy […]. Tutaj na Jasnej Górze, gdzie każdy kamień 
głosi cuda Twojej nad narodem naszym opieki, wyciągamy ku Tobie, Matko 
litości, błagalne ręce, byś w ciężkiej kraju naszego potrzebie przyszła nam 
na pomoc. Odrzuć wroga od granic naszej Ojczyzny, wróć krajowi naszemu 
upragniony pokój”44.

Od strony militarnej o zwycięstwie zdecydowało ogromne poświęcenie 
polskich żołnierzy i ofi cerów dowodzonych przez marszałka Józefa Piłsudskie-
go. „Wielkie dzieła Boże – podkreślał Papież – dokonują się przez ludzi. [...] 
dziękujemy Bogu za to, że dał taką moc ludziom, ludziom – naszym rodakom, 

traktat pokojowy. Zob. G. N o w i k, Wojna światów 1920. Bitwa Warszawska, Ofi cyna Wydawnicza 
G&P, Poznań 2011.

42  J a n  P a w e ł  II, To spotkanie jest znakiem „nowego początku” (Przemówienie podczas 
spotkania z Wojskiem Polskim, Koszalin, 2 VI 1991), „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 12(1991) 
nr 5, s. 11. W przemówieniu tym Papież porównał także Bitwę Warszawską do bitwy pod Legnicą 
w roku 1241, gdzie – mimo militarnej klęski – „został odparty zalew tatarski idący na Europę od 
strony Azji” (tamże). Ojciec Święty zwracał uwagę przede wszystkim na znaczenie bitwy warszaw-
skiej dla ocalenia cywilizacji chrześcijańskiej. Bitwy pod Legnicą, na Jasnej Górze, pod Chocimiem 
i Wiedniem nazwał wydarzeniami przełomowymi w dziejach, zawsze wiązanymi „ze wstawien-
nictwem Bogurodzicy” (t e n ż e, By nikt nie czuł się obcym we własnej ojczyźnie (Homilia podczas 
Mszy św., Lubaczów, 3 VI 1991), „L’Osservatore Romano” 12(1991) nr 5, s. 23).

43  T e n ż e, Tym, którzy przyjdą po nas, przekazujemy Ewangelię i Eucharystię (Homilia pod-
czas Liturgii Słowa, Warszawa-Praga, 13 VI 1999), w: tenże, Bóg jest miłością, s. 202.

44  Episkopat  Polski, Akt poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusa i ponowne obranie Matki 
Bożej Królową Polski, w: Kościół w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Antologia tekstów 
historycznych i literackich, red. M.M. Drozdowski, A. Serafi n, Towarzystwo Miłośników Historii, 
Warszawa 1995, s. 103n.

Myśląc Ojczyzna...



255

że dał taką moc wodzowi i armii, i że dał taką moc całemu narodowi”45. „Było 
to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie – powiedział Ojciec Święty 
– że nie dało się go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny, i dlatego zostało 
nazwane Cudem nad Wisłą”46. Przypisano je opiece Królowej Polski47. 

Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Wincentego Witosa, który peł-
nił wówczas urząd premiera. Po odniesionym zwycięstwie, 22 sierpnia 1920 
roku, powiedział on: „Przyjaciele, sojusznicy nasi, wielkie potęgi Zachodu 
zwątpiły w nas. Jeden z dyplomatów rzucił mi pytanie, które biło w twarz i pa-
liło wstydem. Pytanie, na które nie było właściwie odpowiedzi. «Czy Polacy 
chcą bronić swej niepodległości? Czy do obrony są zdolni?» […]. Gdy jednak 
patrzę na to, co się stało, widzę, że naród dał odpowiedź. […] Przeżyliśmy 
kilka dni brzemiennych w wypadki, przeżyliśmy kawał historii Polski. W cięż-
kich dniach smutku, kiedy przed narodem stanęło groźne «być albo nie być», 
odpowiedź nasza poszła w kierunku: «być». […] Nie frazesy, nie wiecowe 
gadanie, ale wiara we własne siły, zdolność do ofi ar i zgodny wysiłek całego 
narodu sprawiły, że Polska, która przed paru dniami była nad przepaścią, stoi 
dziś pewna siebie. Ratowanie niepodległości, bytu państwowego i przyszłości 
narodu ze strony całego narodu było tak wydatne, że nie potrzebowaliśmy 
niczyjej pomocy. […] Krew, przelana w walkach z bolszewickim najazdem, 
cementuje trwałość i całość państwa. Przeżywamy chwile wielkie”48.

Należy przypomnieć, że w czasie, gdy do Warszawy zbliżały się wojska 
bolszewickie, ze względu na niebezpieczeństwo stolicę opuścili prawie wszy-
scy ambasadorowie, na miejscu pozostali jedynie bp Achille Ratti i ambasador 
Turcji. Biskup Ratti, pierwszy nuncjusz apostolski w niepodległej Polsce, był 
wówczas świadkiem bohaterstwa polskiego narodu i odniesionego przez ten 
naród zwycięstwa. Modlił się wraz z ludem Warszawy o ocalenie. Wyjeżdża-
jąc z Polski, zabrał w sercu wspomnienie tych dni i wydarzeń, które głęboko 
naznaczyły jego życie i posługę49. 

45  J a n  P a w e ł  II, „Wielkich dzieł Bożych nie zapominajcie” (Przemówienie do polskich 
pielgrzymów, Castel Gandolfo, 16 VIII 1990), „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 11(1990) nr 10-11,
s. 12. 

46  T e n ż e, Tym, którzy przyjdą po nas przekazujemy Ewangelię i Eucharystię, s. 202. 
47  Por. t e n ż e, Znak nadziei i pociechy (Przemówienie podczas modlitwy niedzielnej, Castel 

Gandolfo, 14 VIII 1996), „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 17(1996) nr 10, s. 29.
48  Przemówienie Wincentego Witosa, Prezydenta Rządu Obrony Narodowej, do włościan ze-

branych w Tarnowie 22 sierpnia 1920 roku, cyt. za: Zwycięstwo 1920. Warszawa wobec agresji 
bolszewickiej, red. M. Drozdowski, i in., Editions Dembinski, Paryż 1990, s. 152-154.

49  Por. J a n  P a w e ł  II, Matka Boska Częstochowska w kaplicy papieskiej (Przemówienie po 
Mszy św. dla polskich pielgrzymów, Castel Gandolfo, 18 VIII 1984), w: Jan Pawel II. Nauczanie 
papieskie, t. 7 (1984) cz. 2, red. E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, Pallottinum, Poznań 2002, s. 102. 
Por. też: t e n ż e, „Wielkich dzieł Boga nie zapominajcie”, s. 12. 
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