Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
Patronki Warszawy i Strażniczki Polski
Cudowny Obraz
Matki Bożej Łaskawej –
trzymającej w dłoniach
połamane strzały
– która swoim zjawieniem
14 i 15 sierpnia 1920 roku
w Ossowie i Wólce
Radzymińskiej, podczas Bitwy
Warszawskiej, zwanej
Cudem nad Wisłą,
obroniła Warszawę i Europę
przed inwazją bolszewicką.
W setną rocznicę tego
wydarzenia, w dniu
14 sierpnia 2020 roku,
podczas Uroczystej Mszy
świętej o godz. 19.00,
Matka Boża Łaskawa
została uhonorowana
buławą hetmańską,
którą poświęcił
JE Ksiądz abp Stanisław
Gądecki,
a w imieniu
Pana Prezydenta RP
wręczył Matce Bożej
Generał Dywizji
Andrzej Reudowicz,
Dyrektor Departamentu
Zwierzchnictwa nad Siłami
Zbrojnymi.

The Shrine of Our Lady of Graces
Patron Saint of Warsaw and Guardian of Poland
The Miraculous Image of
Our Lady of Graces
with broken arrows in her
hands. By her apparitions on
14 and 15 August 1920
in Ossów and Wólka
Radzymińska, during the
Battle of Warsaw known as
the “Miracle upon the
Vistula”,
Our Lady defended Warsaw
and Europe from the
Bolshevik invasion.
On the hundredth
anniversary of this event, on
14 August 2020,
during the Solemn Mass at 7
p.m., Our Lady of Graces was
honored with a hetman's baton
which was consecrated by
Archbishop Stanisław
Gądecki
and presented to the Holy
Mother of God
by major general
Andrzej Reudowicz
Director of the Armed Forces
Supervision Department, on
behalf of the President of the
Republic of Poland.

Ojcowie jezuici pracujący w Sanktuarium Matki Bożej
Łaskawej Patronki Warszawy i Strażniczki Polski
składają serdeczne podziękowanie wszystkim
czcicielom
i ofiarodawcom, w tym licznym członkom Akcji
Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, za wspólną
modlitwę, hojne serce i wkład finansowy w uczczenie
Matki Bożej hetmańską buławą.

The Jesuits serving at the Shrine of Our Lady of Graces,
Patron Saint of Warsaw and Guardian of Poland, would
like to express their heartfelt thanks to all the faithful and
to the benefactors, including numerous members of the
Catholic Action of the Archdiocese of Warsaw, for their
common prayer, generous hearts and financial
contribution to the honoring of Our Lady with the
hetman's baton.

Zapewniamy też o regularnej modlitwie w intencji
ofiarodawców i organizatorów muzycznej oprawy tak
procesji z Figurą Matki Bożej poprzedzającej
Eucharystię, samej Mszy świętej, jak i koncertu przy
wystawionym Najświętszym Sakramencie, na cześć
Boga i Patronki Warszawy i Strażniczki Polski.

We would also like to assure you of our continued prayer
for the benefactors and organizers of the musical
accompaniment to the procession with the figure of Our
Lady, which preceded the Eucharist, the Holy Mass itself,
as well as the concert given before the Blessed Sacrament,
in honor of God and the Patron Saint of Warsaw and
Guardian of Poland.

Nagrania z poświęcenia buławy znajdziemy tutaj:
The recordings from the blessing of the baton can be viewed here:
https://www.youtube.com/watch?v=Dl62cDMbZQE
https://www.youtube.com/watch?v=Dl62cDMbZQE
https://www.youtube.com/watch?v=zK3kKgdvjek
https://www.youtube.com/watch?v=zK3kKgdvjek

