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Dziękując organizatorom z całego serca za zorganizowanie konferencji pt. „Warunki pokoju w 

świecie”, a prelegentom za czystość myśli naukowej i lekcji historycznej w temacie prowadzenia 

wojen i procesów społeczno-politycznych chciałbym niniejszym wnieść kilka myśli, które, być może, 

ukierunkują dalsze działania na rzecz pokoju i przyszłe konferencje naukowe. 

Na początku trzeba zdać sobie sprawę z tego, że uczestnicy konferencji są potomkami tej 80% części 

społeczeństwa, które przeżyło hekatombę II wojny światowej, czy też nie stało się ofiarami aborcji w 

czasach komunizmu (co najmniej 6,3 mln ofiar w latach 1955 – 2015 ŹRÓDŁO). 

1. Po co prowadzono wojny ?  

Zabrakło nieco odpowiedzi na to pytanie. W przeszłości oczywiście, aby zagarnąć ludzi do pracy albo 

majątek. Dziś należy zauważyć, od kiedy mamy zorganizowany międzynarodowy system dłużnego 

pieniądza (początek globalny mierzy się od 1971 roku, kiedy skończono z uzgodnieniami z Bretton 

Woods), majątek jest przejmowany bez użycia broni i wojen, w majestacie tzw. prawa. Należy zadać 

sobie pytanie, po której stronie stanie policja czy służby wewnętrzne w przypadku konfliktu 

społecznego – po stronie instytucji finansowych czy pokrzywdzonego społeczeństwa ? Brak 

rozwiązania tzw. sprawy frankowej wcale nie udziela jednoznacznej odpowiedzi. 

2. Święci i prorocy 

Problem z ich przepowiadaniem polega na tym, że najczęściej sięgają oni głębiej, najczęściej mają 

rację i najczęściej nikt ich nie chce słuchać, przynajmniej z początku. Wspomniana na konferencji św. 

Matka Teresa z Kalkuty mówiła, że największym zagrożeniem dla pokoju jest zabijanie dzieci w łonach 

matek „Jeśli nie przestaniemy zabijać naszych dzieci, cóż nas powstrzyma przed zabijaniem samych 

siebie nawzajem ?” Aborcja jest atakiem bezpośrednim na prawo naturalne, którego dawcą jest Bóg. 

Jeśli mówimy o walce cywilizacji życia z cywilizacją śmierci, to tutaj odbywa się bezpośrednie starcie 

[Zob. raport: 1 wiek, 100 narodów, 1 miliard dzieci, a dotyczy to tylko oficjalnych statystyk]. 

 Jeśli Polska uzna życie za święte od poczęcia, stanie się wzorem dla świata. Będzie to czytelny sygnał: 

Tutaj, na tej ziemi, w kraju, gdzie 20% społeczeństwa zginęło w czasie II wojny światowej, gdzie 

dekret Hitlera ustanowił aborcję w 1941 roku, gdzie po wojnie zabito jeszcze ponad 6 mln Polaków,  

życia się broni i państwo stoi na jego straży. W warstwie zarówno symbolicznej jak i duchowej będzie 

to istotne zwycięstwo. 

Trzeba jednak pamiętać, że człowiek nie wybiera rodziny, w której się rodzi. Rodzina, w której 

wzrasta mogła być dotknięta aborcją. Trzeba mieć wyrozumiałość dla tych wydarzeń i ich następstw 

(skutki społeczne grzechu) i objąć takie osoby, rodziny, największą troską. Często mogą to być właśnie 

uczestniczki tzw. „czarnych marszy”. Zwycięstwo może się dokonać jedynie w warstwie duchowej. 

Świadectwa uzdrowień z modlitwą o uwolnienie przed Najświętszym Sakramentem, mówią o 

omdleniach i zasłabnięciach wśród takich osób. 

2. Komunikat dla świata 
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Naprawdę wykorzystajmy lepiej fakt istnienia Internetu, wielu portali internetowych (prostozmostu, 

polityka polska, konserwatyzm i wiele innych) i skierujmy komunikat dla świata w kilku wiodących 

językach. Fakty są oczywiste i czytelne dla większości mieszkańców naszej planety: 

• Po I wojnie światowej Polska odradza się na mapie Europy po 123 latach niebytu, 

• II wojna światowa zaczyna się od napaści dwóch totalitaryzmów właśnie na Polskę, 

• Kardynał August Hlond zawierza Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi i wskazuje na Maryję, 

jako na Tę, która zwycięży, jeśli będziemy wierni, 

• Kardynał Stefan Wyszyński jest temu wierny, przeprowadza Naród przez okres komunizmu 

zawierzając Maryi, 

• Papież z Polski zawierza siebie, Polskę i świat Maryi, powstaje Solidarność, 

• Cały świat wzywa Maryję jako Królową pokoju i … Królową Polski. 

3. 1917 rok 

1. Rzym [fakt]– św. Maksymilian widzi demonstrację, na której deptany jest sztandar z 

wizerunkiem św. Michała Archanioła. Zakłada Rycerstwo Niepokalanej i największy klasztor 

na świecie. Rycerz Niepokalanej osiąga dwumilionowe nakłady, a klasztor w Nagasaki 

przetrzymuje bombę atomową. 

2. Fatima [objawienie] – Bóg przeprowadza swoje plany przez 3 pastuszków, dzieci. Wskazuje 

na Rosję, jako tę, co ma się nawrócić. Dzieci myślą, że to jakaś dziewczynka ta Rosja… 

Prostota Boga. 

3. W 1917 roku nawet św. Maksymilian prawdopodobnie o Fatimie nie słyszał. W 2017 roku 

wszystko jest jasne. Maryja prosi: odmawiajcie codziennie różaniec, odwróćcie się od 

grzechów waszych. 7 października milion Polaków wspólnie odmawia różaniec do granic. 

4. Prawda o człowieku i różaniec: 

Kościół naucza od wieków, (a każdy, kto podjął walkę duchową wie, że to prawda), o prymacie ducha 

nad ciałem. Jedynie mając silnego ducha, możemy kontrolować zmysły. Świadectwo wielu osób 

wskazuje, że różaniec jest egzorcyzmem, prostym, skutecznym egzorcyzmem. Codzienny różaniec to 

walka, abyśmy się nie dali złu opanować. 

5. Myśli ludzkie a drogi boże 

Jako ludzie jesteśmy omylni. Musimy bazować na nie do końca zweryfikowanych informacjach. W 

dobie największej propagandy w historii ludzkości, w czasach zamętu w samym Kościele (Paweł VI w 

święto Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca 1972: „wdarł się do Kościoła Bożego swąd szatana”; Jan 

Paweł II w 1993: „wraz z kulturą miłości i życia na świecie rozpowszechnia się inna cywilizacja, 

cywilizacja śmierci, będąca bezpośrednim dziełem szatana i stanowiąca jeden z przejawów zbliżającej 

się Apokalipsy”), trzeba naprawdę spędzać dużo czasu, aby analizować co jest z prawdy, a co nie. Jak 

się dowiedzieliśmy z przesłania Benedykta XVI, jest to warunek pokoju. „Wielcy” tego świata [jest ich 

mniejszość], ogłosili właśnie, że nastał wiek post-prawdy. I mamy zagrożenie dla pokoju na świecie. 

Trzeba dostrzec znaki boże: po blisko 27-letnim pontyfikacie papieża Polaka (maryjnego), był 8-letni 

pontyfikat papieża Niemca (rozumowego) i to 30-70 lat po II wojnie światowej. Wschodnia maryjność 

i zachodni rozum. A więc światło boże wskazuje nam, że na Niemcy i Zachód mamy oddziaływać przez 
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rozum, a ze Wschodem integrować się poprzez Maryję (różaniec). Czy jesteśmy w stanie tego 

dokonać ? 

Oczywiście racjonalna współpraca handlowa zarówno z Zachodem, jak i Wschodem w tym dziele 

pokoju może tylko dopomagać. 

WNIOSKI: 

Zarówno kard. Stefan Wyszyński, jak i Jan Paweł II byli wierni prostej modlitwie różańcowej, mimo 

więzienia czy też nawału codziennych obowiązków. Czy i my będziemy wierni ?  

Widocznych jest wiele plag społecznych (pijaństwo, seksualizacja, pornografia dostępna dla 

nieletnich, narkotyki, samobójstwa z powodów finansowych). Wspólny różaniec pokutny może to 

zmienić. Jak dziś wiemy z historii konflikty międzynarodowe są często wszczynane przez 

międzynarodowy kapitał (wojna to dobry biznes). Jak udowodniły przykłady historyczne, pod 

płaszczem Maryi zaczyna dziać się zgoda, jedność a proste ‘proszę’, ‘dziękuję’, ‘przepraszam’ 

odzyskują swoje właściwe znaczenia.  

Na koniec chcę podziękować Marianowi Daszykowi za trafne podsumowanie, abyśmy zachowali dla 

siebie przede wszystkim szacunek i bronili wzajemnie swojego dobrego imienia, a jak trzeba, to się 

nawzajem upominali. 

 

Ksiądz prymas Stefan Wyszyński powiedział w Warszawie 5 października 1950 r.:  

Duch Ewangelii przybliża pokój społeczny, natomiast duch bezbożnictwa zamienia kraj w 

piekło. Rodzice katoliccy mają więc poważny obowiązek sumienia dbać o religijne 

wychowanie swoich dzieci, będące jedynym warunkiem zdrowego wychowania w tężyźnie 

fizycznej i duchowej, w przyjaźni z Bogiem i ludźmi. 

Tym właśnie duchem przepełniony jest różaniec. 

 

Z uszanowaniem, 

Adam Domaradzki 


