Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
Instytut Prymasa Wyszyńskiego
zapraszają na wystawę

Jej siła w Maryi
100 lecie urodzin Marii Okońskiej
3 XI – 8 XII 2020
Rok 1920 to – niezależnie od osobistych poglądów i działania ludzkiego – czas wielkiej opieki Królowej
Polski nad naszą Ojczyzną.
Cud nad Wisłą... wielka mobilizacja modlitwy całego narodu do Matki Bożej i Jej odpowiedź „...a żołnierzom
rosyjskim zdawało się, że widzą Maryję osłaniającą Warszawę...”
Urodzonym w tym roku trudno odciąć się od historii. Bardzo mocno odczytała jej znaczenie Maria Okońska,
jedna z najbliższych współpracowniczek Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego w dziele ratowania
Kościoła w Polsce i naszej Ojczyzny mocami Matki Najświętszej.
Oddana bez reszty Matce Bożej, która po Bogu była dla niej Wszystkim, miała łaskę skłonić kardynała
Wyszyńskiego do napisania tekstu Ślubów Jasnogórskich i być jedynym świadkiem złożenia ich przez
uwięzionego w Komańczy Prymasa.
Trwała na modlitwie, gdy powstawał Obraz Nawiedzenia wędrujący od 1957 roku po Polsce.
Uczestniczyła w uroczystościach 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze, kiedy naród ustami Księdza Prymasa
oddawał się w niewolę miłości Maryi za wolność Kościoła w Polsce i świecie.
Nie wymieniajmy dalej... znajdźmy czas, by zobaczyć wystawę Jej siła w Maryi prezentowaną w stulecie jej
urodzin.

Omnia per Mariam
***
Wystawa została przygotowana przez Instytut Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z okazji 100 rocznicy
urodzin założycielki Instytutu. Miejsce ekspozycji nie jest przypadkowe, bo w tym miejscu - w budynku przy
ul. Dziekania 1, tuż przy samej katedrze św. Jana Chrzciciela - do roku 2010 pracowały członkinie Instytutu
Prymasowskiego, tu gdzie od 5 lat znajduje się Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.
Celem wystawy jest przybliżenie historii życia i działalności Marii Okońskiej, która swoje życie oddała na służbę
Kościołowi, a szczególnie ofiarowała się za księdza Stefana Wyszyńskiego.
Wystawa poprzez plansze i zgromadzone pamiątki oraz dokumenty, przybliża poszczególne okresy i najważniejsze
wydarzenia życia Marii Okońskiej. Droga prowadzi od domu rodzinnego silnie naznaczonego Bitwą Warszawską
(w której zginął ojciec Marysi) poprzez kolonie na Bukowinie, miejsce osobistego nawrócenia i związania się z Matką
Bożą, działalność w Sodalicji, czas okupacji i Powstania Warszawskiego, w czasie którego Maria ułożyła tekst Nowej
Mobilizacji Walczącej Warszawy, aresztowanie i uwięzienie przez UB w 1948 r., Komańczę i Jasną Górę gdzie zostały
złożone Odnowione Jasnogórskie Śluby Narodu. Zobaczymy przyjaciół Marii Okońskiej i zobaczymy Kościół,
dla którego ofiarowała swoje życie, radości i cierpienia.
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Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
Instytut Prymasa Wyszyńskiego

Wystawa czasowa: Jej siła w Maryi. 100 lecie urodzin Marii Okońskiej
Gdzie: Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, ul. Dziekania 1, Warszawa (Stare Miasto)
Kiedy: od 03.11.2020 do 08.12.2020
Godziny: wtorek- piątek: 12:00-18:00 || sobota-niedziela: 12:00 – 16:00
Obowiązuje bilet na wystawy czasowe: 10 zł bilet normalny; 6 zł bilet ulgowy
Kurator wystawy: Iwona Czarcińska, Michalina Jankowska, Małgorzata Smolak
Instytut Prymasa Wyszyńskiego || instytut-wyszynskiego.pl || kontakt@instytut-wyszynskiego.pl
Kuratorzy dostępni we wtorek 3 listopada od godziny 15:00 w Muzeum.

Goście muzeum proszeni są o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
 zakrywanie ust i nosa (maska / przyłbica)
 dezynfekcja rąk po wejściu do Muzeum w wyznaczonym miejscu
 noszenie rękawiczek ochronnych jednorazowych (własne lub udostępnione przez Muzeum)
 zachowanie dystansu między osobami zwiedzającymi (1,5-2 m)
 poruszanie się po Muzeum wg podanego planu zwiedzania
 samodzielne pozostawianie dużych rzeczy (plecaki, torby), parasoli i odzieży wierzchniej w szatni
 po zakończeniu zwiedzania wyrzucanie rękawiczek tylko do wyznaczonego miejsca.
Regulamin na stronie https://maw.art.pl/dla-zwiedzajacych/regulaminy
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