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Boże Narodzenie nad Wisłą. Stajenka jest betlejemska, ale przecież przysypana śniegiem. Mroźna 

polska zima (o jakiej już powoli zapominamy). Grudniowa noc, przez szpary wieje lodowaty wiatr. 

Święta Rodzina z maleńkim Jezusem w nędznej szopie wśród bydła. W żłobie leży Dzieciątko. 

Matka rąbek z głowy zdjęła, owinęła go i przykryła siankiem. A w naszych domach, przy choince, 

z rodziną, z opłatkiem ciepło i bezpiecznie. 

Ciepło matczynej miłości, troski, opieki, nadzieja w beznadziejności i macierzyńskie czuwanie – 

tym jest chyba dla Polaków wierzących, a myślę, że choć trochę dla niewierzących, Maryja, Matka 

Jezusa. W polskiej religijności, historii i kulturze Matka Boska jest obecna stale i niezmiennie. 

Jest zawsze bliska, kochająca nas tak bezgranicznie, jak kochać może tylko matka. Raduje się z 

narodzin syna i rozpacza po jego stracie. Jej radość i ból są emblematyczne. 

Bolejąca pod krzyżem Maryja w XV-wiecznym „Lamencie świętokrzyskim” cierpi i prosi – jakże 

po ludzku – by się nad nią ulitować: „Pożałuj mię, stary, młody/ Boć mi przyszły krwawe gody”. 

Towarzyszy nam w chwilach naszych triumfów, jak Bitwa Warszawska 1920, i tragedii: Matka 

Boska Katyńska trzymająca w ramionach Chrystusa z przestrzeloną głową, Matka Boska 

Kozielska. Adam Mickiewicz naszą narodową epopeję „Pan Tadeusz” zaczyna od inwokacji: 

„Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie”. 

Matka z naszych 

Prymas Polski abp Wojciech Polak mówił podczas uroczystości Matki Boskiej Częstochowskiej w 

sierpniu 2016 roku na Jasnej Górze: „Dla nas zaś, Polaków, szczególnym znakiem bliskości Boga, 

właśnie na tym jasnogórskim szczycie, jest obecność Matki naszego Pana Jezusa Chrystusa, Matki 

Kościoła i Matki Miłosierdzia, naszej Jasnogórskiej Pani i Królowej, naszej Matki Bożej 

Częstochowskiej. (…) Sam Bóg dał narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną 

pomoc i obronę (…). Najgłębsza prawda o nas samych, nasza tożsamość jest zatem nieodłącznie 

związana z tym cudownym miejscem, z Jasną Górą zwycięstwa, i ze szczególnym 

wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej, w którym pokładamy nadzieję”. 

Mamy w Polsce ponad sto sanktuariów maryjnych i kilkadziesiąt cudami słynących obrazów Matki 

Bożej. Obok Czarnej Madonny z Jasnej Góry jest Matka Boża z Gietrzwałdu, nazywanego 

„polskim Lourdes”, jest „gaździna Podhala” z sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej. Jest też 

Matka Boża Bolesna Królowa Polski z sanktuarium w Licheniu. Ta ma najbardziej okazałą 

siedzibę. Bazylika licheńska to największa świątynia w Polsce, ósma w Europie i dwunasta na 

świecie. 

 



Matka Boska jest swojska, nasza, wpisana w polski pejzaż, zwyczaje i obyczaje, wpleciona w 

codzienność. Stoi w niezliczonych kapliczkach przydrożnych wśród kwiatów, otoczona modlitwą i 

śpiewem, szczególnie w maju, miesiącu maryjnym. Badacze folkloru, opisując polską religijność 

ludową, wskazują na nacjonalizm wyznaniowy. Stefan Czarnowski w pracy „Kultura religijna ludu 

polskiego” pisał: „Dla wielu bardzo włościan naszych, zwłaszcza starszego pokolenia, Polak a 

katolik to jedno, podobnie jak Niemiec i luter to także jedno. Wie on wprawdzie, że są inne narody 

katolickie, uważa je jednak za nie w tym samym co on stopniu prawowierne, w każdym razie za 

mniej ściśle zespolone z Kościołem, za mieszczące się bliżej peryferii wspólnoty katolickiej, za 

bardziej oddalone od Boga i świętych Pańskich, których rodowitym językiem jest w jego 

przekonaniu język polski”. 

Alina Cała w 1984 roku prowadziła badania etnograficzne w południowo-wschodniej Polsce. 

Zanotowała rozmowę mieszkańców Sieniawy. 

Wynika z niej, że wprawdzie Pan Jezus pochodził z rodziny żydowskiej, „ale przecież dał się 

ochrzcić”, jak mówi gospodyni, a jej syn dopytuje: „I przechrzcił się? Czyli był Polakiem, tak?”  

Kropkę nad i stawia Solejukowa w serialu „Ranczo”, kobieta dobra, prosta, skromna, uczciwa i 

pracowita, obdarzona niebywałymi zdolnościami lingwistycznymi. Kiedy ksiądz pyta, jakiej 

narodowości jest Matka Boska, Solejukowa nie ma problemu z odpowiedzią: „No nasza Matka to 

przecież, czyli Polka. Przecież Matka Boska Częstochowska. Częstochowa gdzie leży? Chyba nie 

we Francji”. Ksiądz drąży dalej: „A Jezus Chrystus? Jakiego jest pochodzenia?”. I tym razem 

Solejukowa mówi bez wahania: „No jakiego ma być, jak matka Polka. Przecież matka obcego 

dziecka nie urodzi, tylko swoje. Ona nasza to i on z naszych, czyli Polak”. 

Tradycyjna niewola 

Matka Boska, Królowa Polski, i Jezus Chrystus, Król Polski, stoją na straży Polski. Znakiem 

szczególnej więzi Maryi z narodem polskim jest zawierzenie Polski Matce Boskiej i oddanie się jej 

w macierzyńską niewolę. 

Oto skrócone kalendarium zawierzenia. Jako pierwszy uczynił to król Jan Kazimierz podczas 

potopu szwedzkiego. W 1656 roku w lwowskiej katedrze ogłosił Matkę Boską Królową Korony 

Polskiej i powierzył jej opiece mieszkańców Rzeczypospolitej. Przed obrazem Matki Bożej 

Łaskawej obiecał, że będzie chronić chłopów przed niesprawiedliwością, ale obietnicy nie 

dotrzymał. Kiedy wojska bolszewickie zbliżały się do Warszawy, biskupi zgromadzeni w końcu 

lipca 1920 roku na Jasnej Górze, dokonali aktu zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie. We 

wrześniu 1946 roku, dwa miesiące po pogromie kieleckim, w obliczu komunistycznego zagrożenia 

prymas Hlond oddaje Naród Polski w Niewolę i zawierza Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi. 26 

sierpnia 1956 roku, w trzechsetną rocznicę ślubów lwowskich Jana Kazimierza, na Jasnej Górze 

Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski złożone zostały Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. 

Tekst ślubowania napisał uwięziony w Komańczy prymas Stefan Wyszyński, a odczytał bp Michał 

Klepacz. Na Jasnej Górze w roku 1966 Milenijnego Aktu Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę 

Miłości za Wolność Kościoła w Polsce i na świecie dokonał prymas Wyszyński. Jan Paweł II 

podczas swojej pierwszej podróży apostolskiej do ojczyzny w 1979 roku zawierzył Kościół w 

Polsce Pani Jasnogórskiej. 

W maju 2018 roku minister Szumowski zawierzył całą polską służbę zdrowia Matce Boskiej. Trzy 

miesiące potem minister Tchórzewski zawierzył Matce Bożej polską energetykę. W lipcu 2018 



roku na Jasną Górę wraz z pielgrzymką Radia Maryja przybył premier Mateusz Morawiecki, by 

oznajmić: „Jasna Góro, Czarna Madonno, miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały”. 

Z sondażu opublikowanego przez OKO.press wynika, że większość Polaków uznała posunięcie 

premiera za odpowiednie. Może dlatego premier już w listopadzie tego roku, podczas 27. urodzin 

Radia Maryja, powtórzył akt zawierzenia, dodając znamienny komentarz: „Matko Boska 

Nieustającej Pomocy, miej w opiece naród cały, również tych, którzy nie kochają Polski aż tak 

mocno jak my tutaj, tak jak cała Rodzina Radia Maryja”.  

W marcu 2019 roku odbyła się VI Pielgrzymka Środowisk Narodowych. Na Jasnej Górze łopotały 

sztandary z symbolami Szczerbca i Falangi. Przed oblicze Matki Boskiej Częstochowskiej przybyły 

delegacje Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Narodowo-Radykalnego, Ruchu Narodowego i 

Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. „Chcemy zawierzyć się Bogu przez 

wstawiennictwo Matki Bożej” – mówił prezes Młodzieży Wszechpolskiej Ziemowit Przebitkowski. 

Najnowsze zawierzenie odbyło się, o ile się nie mylę, 3 maja 2020 roku, w 229. rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dokonał tego aktu abp Gądecki w sanktuarium jasnogórskim. 

Patronka antysemityzmu 

W dominującej opowieści o polskich dziejach patriotyzm związany jest z religijnością, z 

katolicyzmem, a ryngraf z Matką Bożą towarzyszy rycerzom i żołnierzom w boju za Boga, Honor i 

Ojczyznę. „Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja” – śpiewało rycerstwo pod 

Grunwaldem. Konfederacji barscy zaś śpiewali: „Jezu, nasz Panie, Najświętsza Maryja, / Niech 

łaska Twoja chorągiew rozwija! / Gdy już czas wojny, już czas zacząć bitwę / Z nieprzyjacielem, 

błogosław gonitwę!”. Wtórował im Juliusz Słowacki w słynnej „Pieśni konfederatów (barskich)” z 

„Księdza Marka”: „Nigdy z królami nie będziem w aliansach, / Nigdy przed mocą nie ugniemy 

szyi, / Bo u Chrystusa my na ordynansach, Słudzy Maryi!”. A w godzinie wybuchu powstania 

listopadowego wołał do niej: „Bogarodzico Dziewico! / Słuchaj nas, Matko Boża, / To ojców 

naszych śpiew, / Wolności błyszczy zorza, / Wolności bije dzwon, / Wolności rośnie krzew. / 

Bogarodzico! / Wolnego ludu śpiew / Zanieś przed Boga tron”.  

W Polsce międzywojennej Maryję do swego rydwanu zaprzęgli antysemici i ogłosili patronką 

Polski wolnej od Żydów. Cóż za bolesna ironia. Miriam z pokolenia Judy, urodzona według jednej 

tradycji w Jerozolimie pośród gór Judei, zaś według innej w Seforis w Galilei, Żydówka i matka 

Żyda, miała błogosławić walce z Żydami. 

W „Śpiewniku antysemickim”, ułożonym przez Ż.Ż. Miłkowskiego i wydanym w ramach serii 

„Biblioteka Polityczno-Społeczna Żydoznawcza” No 14. w 1924 roku, znajdujemy parafrazę jednej 

z najsłynniejszych polskich pieśni religijno-patriotycznych: „Boże! coś Polskę przez tak liczne 

wieki / Bronił od Szwedów, Turków i Tatarów, / Coś ją wyzwolił z niemieckiej opieki / I na proch 

starłeś kajzerów i carów, / Przed twe ołtarze zanosim błaganie: / Polskę od żydów racz wyzwolić 

Panie!”. A w parafrazie „Marszu strzelców” Władysława Anczyca, pieśni z powstania 

styczniowego, czytamy: „O Boże nasz! O Panno z Jasnej Góry! / Błogosław nam! Niech wierny 

Tobie lud / Przebłaga Cię, żydowskie zerwie sznury / I marzeń swych spełniony ujrzy cud”.  

W miesięczniku „Pro Christo. Wiara i Czyn. Organ Młodych Katolików”, numer 8 z 1934 roku, 

ukazał się artykuł, w którym autor rozważał żydowskość Chrystusa i rozgrzeszał rasizm. „Teoria 

rasowości staje się grzeszna, gdy zaprzecza boskości Objawienia oraz boskości Chrystusa, gdy 

uważa go tylko za człowieka Żyda, gdy równa Kościół i Synagogę (…). Żydowska krew zaraża 



aryjską? krew i ducha (…). Z punktu widzenia wiary i moralności Chrystusowej – teoria rasowa 

(…) jest wolna od cech występku i grzechu”. Młodzi katolicy pisali to osiem lat przed 

uruchomieniem obozu zagłady w Treblince. 

W maju 1936 roku na Jasnej Górze, u stóp Czarnej Madonny polska młodzież ze środowisk 

narodowych złożyła Akademickie Śluby Jasnogórskie. Ksawery Pruszyński pisał wtedy, że 

pielgrzymi w klapach marynarek mieli przypięty Mieczyk Chrobrego – najpierw emblemat Obozu 

Wielkiej Polski, potem Stronnictwa Narodowego, ONR, Związku Akademickiego Młodzieży 

Wszechpolskiej. Idąc w stronę jasnogórskiego klasztoru, krzyczeli: „Niech żyje Obóz Narodowy!”, 

„Niech żyje Polska Narodowa, precz z Żydami!”. 

Dziadów i ojców tych, którzy mówią teraz o sobie, że są „judeosceptyczni”, Matka Boska również 

prowadziła do boju. Tak jak w hymnie „Błękitne rozwińmy sztandary”, zamieszczonym w 

„Śpiewniku pieśni żołnierzy wyklętych”, wydanym przez Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” 

w 2016 roku: „Spod znaku Maryi rycerski my huf, / Błogosław nam, Chryste, na bój. / Stajemy, jak 

ojce, by służyć Ci znów. / My Polska, my naród, lud Twój!”. Podobnie jest w „Modlitwie Brygady 

Świętokrzyskiej NSZ” autorstwa Jana Olechowskiego, gdzie „żołnierze tragicznej sprawy” proszą 

„Królową Korony Polskiej” o „łaskę wytrwania”. 

Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych w czasie okupacji modlili się: „O Mario, Królowo Korony 

Polskiej, / błogosław naszej pracy i naszemu orężowi. / O spraw, miłościwa Pani, / patronko 

naszych rycerzy, / by wkrótce u stóp Jasnej Góry i Ostrej Bramy / zatrzepotały polskie sztandary z 

Orłem Białym i Twym wizerunkiem. Amen”. Tablica z tekstem tej modlitwy znajduje się w 

kaplicy Pamięci Narodu na Jasnej Górze. 

Pogańska Galilea 

Polonizowanie Jezusa i Maryi, choć może się wydać na pierwszy rzut oka czymś kuriozalnym i 

śmiechu wartym, nie jest wcale tak niewinne i nieszkodliwe. Odżydzanie Jezusa i Jego Matki ma 

swoją bogatą tradycję. 

Johann Gottlieb Fichte, wielki filozof niemieckiego idealizmu, jest prekursorem idei „Chrystusa 

aryjskiego”. Twierdził, że pierwotne chrześcijaństwo zostało zniekształcone przez św. Pawła, który 

jest prototypem zepsutego Żyda. Nazistowscy egzegeci pism Fichtego „nie musieli nawet za bardzo 

naginać tekstów, aby wykazać, że był pierwszym prorokiem nazistowskiej Gottgläubigkeit (wiary 

w Boga) i wiary aryjskiej , dwóch filarów mglistej metafizyki hitlerowskiej” – pisze Léon 

Poliakow, autor monumentalnej „Historii antysemityzmu”.  

Richard Wagner, geniusz muzyczny, którego dzieła hołubiła nazistowska propaganda, a Hitler był 

ich wielbicielem, zostawił też po sobie antysemickie teksty. Pojawia się w nich wątek Chrystusa, 

którego Wagner zestawia z Wotanem, „najwyższym Bogiem Niemców”. Podobieństwo polegać ma 

na tym, że Wotan „również umarł, opłakiwano go, pomszczono, podobnie jak mścimy się dziś za 

Chrystusa na Żydach” – cytuje kompozytora Poliakow i podkreśla obsesyjny lęk Wagnera przed 

zanieczyszczeniem. Przybierało ono dwie formy: skalanie krwią żydowską i skalanie mięsem 

zwierzęcym (Wagner, podobnie jak Hitler, był wegetarianinem). 

Śmierć Jezusa miała moc odkupieńczą, ale potęgi zła zwyciężyły, chrześcijaństwo się zażydziło i 

Kościół też szybko uległ zażydzeniu.  



Idea Jezusa Aryjczyka pojawia się w ideologii volkistowskiej. Volkiści łączyli neoromantyczny 

irracjonalizm i rasizm z mistyką krwi i ziemi (Blut und Boden). Volkizm należał do tej tradycji 

myślowej, która stanowiła intelektualny rodowód Trzeciej Rzeszy, jak pisze Georg L. Mosse. 

Mamy całą plejadę myślicieli volkistowskich snujących te fantazje. Paul de Lagarde tworzył 

koncepcje religii germańskiej, odrzucając tradycyjne chrześcijaństwo. Królestwem Bożym był dla 

niego Volk (nacechowane ideologicznie słowo oznaczające naród, lud). Julius Langbehn zastąpił 

postać i misję Chrystusa obrazem Volku. Na przełomie XIX i XX w. gwałtownie rozwinął się 

okultyzm i kult słoneczny. W latach 20. w komentarzach do zbioru nordyckich legend „Edda” 

przedstawiano Chrystusa w postaci niemieckiego Słońca, a Świętą Dziewicę – jako matkę 

Aryjczyków. Houston Stewart Chamberlain germanizował chrystianizm, przytaczając „argumenty 

naukowe”, które miały dowodzić, że Chrystus nie był Żydem, albowiem Galileę zamieszkiwały 

nieżydowskie plemiona pogańskie. 

Przypomnijmy, że Himmler był również przekonany, iż za czasów Chrystusa Galilea była aryjska.  

Alfred Rosenberg, główny teoretyk narodowego socjalizmu, utrzymywał, że matka Chrystusa była 

z pochodzenia Syryjką, a ojciec potomkiem legionisty rzymskiego o galijskich korzeniach. 

Herezja nacjonalizmu 

Antyjudaistyczne i antysemickie fantazmaty rzucają na „naszą” Matkę Boską cień obcości. Niby 

taka bliska, taka domowa, narodowa, a jednak nie polska, tylko żydowska. Jeśli mamy kłopoty z 

żydowskością Jezusa i Jego Matki, to znaczy, że nie uważaliśmy na lekcjach religii, ale przede 

wszystkim, że nie przerobiliśmy lekcji historii: Kościoła katolickiego, Europy chrześcijańskiej, 

ostatniej wojny i Zagłady.  

Dlaczego obraz Świętej Rodziny na okładce magazynu „Wolnej Soboty” robi tak wielkie 

wrażenie? Odwraca kierunek oskarżenia, a antysemicką nienawiść kieruje ku nam samym i ku 

temu, co dla nas najdroższe i najświętsze. Na wizerunku Świętej Rodziny jest nabazgrane słowo 

„Żydy” – wypisywane na murach polskich miast jako oskarżenie, obelga. Obraz ten widziałem w 

domu na Planty 7/9 w Kielcach, na wystawie poświęconej pogromowi kieleckiemu. Królowa 

Polski zmienia się tu w zaszczutą Żydówkę. Przyszły Król Polski nie dożyje dojrzałego wieku. 

Dopadną go pogromszczycy z żeberkami od kaloryferów. Wraca pierwotna sytuacja ewangeliczna. 

Święta Rodzina jest prześladowana i ścigana. Ucieka. Kielce 1946 roku, Jedwabne, Wąsocz, 

Radziłów 1941 roku, Przytyk 1936, Lwów 1918, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia 1881 

roku w Warszawie. Czy mam wyliczać dalej, aż do XV w. i czasów św. Jana Kapistrana, 

nazywanego „biczem na Hebrajczyków” i „młotem na heretyków”? 

 „Żydy” nabazgrane na obrazie Świętej Rodziny to w istocie akt dechrystianizacji Polski. Kościół 

katolicki zawsze był szczególnie zwrócony ku narodowi. Dziś ten narodowy Kościół katolicki w 

Polsce osiąga swoje apogeum w Toruniu, w kościele Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. 

Jana Pawła II oraz w kaplicy Pamięci Sprawiedliwych. Nie oburza mnie kicz religijny, aberracyjna 

architektura całego obiektu i otoczenia. Przerażająca jest skrajna nacjonalizacja chrześcijaństwa, 

przewrócenie katolicyzmu (powszechności) do góry nogami, uczynienie z Pana Jezusa i Matki 

Boskiej kukiełek w narodowej szopce, skrajna instrumentalizacja religii, bałwochwalczy kult 

narodu, właściwie plemienia („polskie wydało go plemię” – to o Janie Pawle II). Toruń to oś 

kosmiczna katolicko-narodowego partykularyzmu. Nigdzie nie widziałem miejsca, w którym tak 

trafnie brzmią słowa ks. Tischnera: „A wyobraźnia schorowana religii postać bierze na się”. W 



kaplicy Pamięci Sprawiedliwych nie pojawia się słowo na „Ż”. Nie wiadomo, za kogo poświęcano 

życie, wiadomo natomiast, że robili to Polacy dla „Przyjaciół swoich”.  

Podczas XII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę w styczniu 2020 

roku abp Andrzej Dzięga powiedział mniej więcej tak: kto nie wierzy w Boga – nie jest Polakiem. 

Dla tej odmiany katolicyzmu, który uwił sobie gniazdo również na Jasnej Górze, żydowskość 

Jezusa i Maryi jest w najlepszym razie kłopotliwa, w najgorszym – nie do przyjęcia. Dlatego 

„Żydy” na obrazie Świętej Rodziny to wyraz nienawiści rasowej i religijnego fundamentalizmu, a 

właściwie herezji, która Kościół powszechny partykularyzuje i polonizuje, a Jezusa i Maryję stawia 

poza obszarem wspólnoty narodowej (po niemiecku „Volksgemeinschaft”, pojęcie interpretowane 

przez Victora Klemperera w książce „LTI – Lingua Tertii Imperii”). 

Przesłanie miłości 

Dawno, dawno temu Polska stała się przystanią dla Żydów uciekających przed prześladowaniami, 

ale teraz zamyka granice przed uchodźcami z ogarniętej wojną Syrii. Czy zamknęłaby też granicę 

żydowskiej Świętej Rodzinie uciekającej przed siepaczami Heroda? Baliśmy się zarazków i 

chorób, które przenoszą uchodźcy – odporni nosiciele epidemii. A jednak epidemia i tak do nas 

przyszła. Nie myślę teraz o śmiercionośnym koronawirusie, lecz o równie groźnym, bo 

zatruwającym duszę, wirusie nacjonalizmu, ksenofobii i „judeosceptycyzmu”. 

Woda święcona na pewno nie uzdrowi chorych na COVID-19 ani nie zapobiegnie zakażeniu. Ale 

świadomość tego, kim byli naprawdę Matka Boska i Jezus, jakie przesłanie nam zostawili – z 

pewnością pomoże nam żyć. Bo przecież nie jest to przesłanie nienawiści, lecz miłości. 

W obliczu świąt Bożego Narodzenia chciałbym coś uświadomić tym, którzy są przekonani o 

aryjskości Świętej Rodziny, ponieważ mają kłopot z Żydami, a więc także z żydostwem Syna i 

Jego Matki. Woleliby Polskę bez Żydów. Ten projekt to nic nowego. Podnoszono go na długo 

przed Zagładą. Ale Polska bez Żydów to betlejemska stajenka bez Maryi, Józefa i Dzieciątka. To 

krakowska szopka z samymi tylko bydlątkami i Magami, którzy nie mają komu przekazać swych 

darów. Polska bez Żydów to kościoły, w których nie ma Jezusa i Maryi, do których tak żarliwie się 

modlimy. Polska bez Żydów to kraj bez tysięcy przydrożnych kapliczek i krzyży, bez setek pieśni 

maryjnych. To ziemia jałowa, na której nikt już nie chwali łąk umajonych, gór i dolin zielonych, 

cienistych gaików, źródeł i krętych strumyków. Polska bez Żydów to pielgrzymujące po polskich 

parafiach same ramy, bez kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. To rozciągnięty w 

nieskończoność rok 1966, rok obchodów milenijnych, kiedy komunistyczne władze aresztowały 

obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. I wreszcie Polska bez Żydów to pusta Jasna Góra, a tam 

zawsze byliśmy wolni, jak mówił św. Jan Paweł II. Za żelazną kratą kaplicy Matki Boskiej 

pozostaną same deski, bez Czarnej Madonny. 

 


