
Jedno z 12 takich miejsc na świecie jest w Polsce.  
Z całego świata tylko w 12 miejscach powstaną kaplice pokoju, które utworzą Światowe 

Centrum Modlitwy o Pokój. Pod opieką Matki Bożej trwać będzie w nich wieczysta adoracja 

Najświętszego Sakramentu. „Chcemy, aby każdy, kto przybędzie do Niepokalanowa 

wiedział, że tam jest kawałek jego życia i jego sprawy, tego, co Panu Bogu chce 

zawierzyć” – mówi o. Andrzej Sąsiadek, proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP        

w Niepokalanowie. 

           
YouTube

 

   To wielkie wyróżnienie dla Polski. 1września 2018r. w Niepokalanowie została 

zainaugurowana Kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Stała się częścią 

Światowego Centrum Modlitwy o Pokój. Zobaczyć kaplicę, a także duchowo włączyć się                

w modlitwę o pokój, można poprzez ciągłą relację na kanale YouTube – Gwiazda 

Niepokalanej.                                                                                                                                  

Niezwykła historia kaplicy w Niepokalanowie                                                                                 

Stworzenie w Niepokalanowie kaplicy wieczystej adoracji było od wielu lat wielkim 

pragnieniem i duchową potrzebą posługujących w tym miejscu ojców franciszkanów, 

miejscowych parafian, a także licznych pielgrzymów. Kiedy w 2017 roku podjęto decyzję o 

budowie oratorium, wydarzyło się coś niezwykłego. I to dwa razy.                                                          

W listopadzie 2017r.  Stowarzyszenie Regina della Pace zwróciło się do franciszkanów                  

z prośbą, aby w Bazylice w Niepokalanowie utworzyć Światowe Centrum Modlitwy                     

o Pokój. Niepokalanów wybrano na jedną z dwunastu lokalizacji na świecie, gdzie trwa 

https://www.youtube.com/channel/UCEZ4rFLmTDVCTSJ8gDqOMzQ/live
https://www.youtube.com/channel/UCEZ4rFLmTDVCTSJ8gDqOMzQ/live
https://pl.aleteia.org/tag/adoracja/


nieustanna modlitwa o pokój, gdyż jest miejscem naznaczonym obecnością św. 

Maksymiliana Kolbego. Męczennik z Auschwitz w czasie II wojny światowej złożył swoje 

życie w ofierze miłości i pokoju za drugiego człowieka, a wcześniej zawierzył je 

bezgranicznie Maryi Niepokalanej. Proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w 

Niepokalanowie potraktował tę prośbę jako wyraźny znak z nieba.  

Spełnia się marzenie św. Maksymiliana 

Utworzenie kaplicy adoracji wymagało przebudowy bazyliki. Dlatego o. Andrzej Sąsiadek 

OFMConv. zwrócił się do klasztornego archiwum z prośbą o zdjęcia z czasów budowy 

świątyni. Oprócz fotografii otrzymał także list o. Kolbego, który w 1934 roku, z misji                         

w Japonii, pisał, jak wyobraża sobie bazylikę (list był wcześniej wydany w oficjalnych 

Pismach o. Maksymiliana, ale o. Sąsiadek nie znał jego treści). „Byłem zdumiony faktem, że 

nasz projekt kaplicy pokrywał się z wizją św. Maksymiliana” – mówi dzisiejszy proboszcz                 

z Niepokalanowa.Tak wyobrażał sobie niepokalanowską bazylikę i kaplicę adoracji 

Najświętszego Sakramentu o. Kolbe: 

„… Zapewne bazylika będzie spora według potrzeby, ale uboga i piękna harmonią 

wszystkich części, zgranych do jej jedynego celu: zbawić i uświęcić jak najwięcej dusz przez 

Niepokalanów. (…) wyobrażam sobie piękną figurę Niepokalanej w wielkim ołtarzu, a na jej 

tle, pomiędzy rozłożonymi rękami monstrancja w ciągłym wystawieniu Przenajświętszego 

Sakramentu. Bracia na zmianę adorują. Kto zagląda do kościoła, pada na kolana, adoruje, 

spogląda na twarz Niepokalanej, odchodzi,a Ona z Panem Jezusem jego sprawę załatwia…”. 

„To niesamowite, ale wychodzi na to, że naszym projektem spełniamy pragnienie św. 

Maksymiliana Kolbego sprzed blisko 100 lat!” – mówi o. Andrzej Sąsiadek. 

Monstrancja – Maryja 

Projekt kaplicy adoracji w Niepokalanowie został przygotowany, tak jak wszystkie 

dotychczasowe w ramach Światowego Centrum Modlitwy o Pokój, w pracowni Drapikowski 

Studio. Gdańscy artyści Mariusz i Kamil Drapikowscy wykonali ołtarz ze złota, srebra i 

kryształu.W centrum ołtarza będzie srebrna figura Matki Bożej. Naturalnej wielkości postać 

Niepokalanej ma otwarte dłonie – w geście zaproszenia. 20-centymetrowa hostia 

umieszczona pod sercem Maryi będzie widoczna spod uchylonych szat. Figurę otoczy 

wieniec lilii wykonanych ze srebra – symbol czystości i niepokalanego poczęcia.Tłem dla 

postaci Matki Bożej będą promienie słoneczne i szkło kryształowe. Na kilku warstwach 

umieszczone zostaną elementy kwietne i dwanaście szlifowanych kamieni symbolizujących 

dwanaście gwiazd z apokaliptycznej wizji św. Jana (ta warstwa formą nawiązuje do 



Cudownego Medalika bliskiego sercu św. Maksymiliana Kolbego). Jak zapowiadają twórcy 

ołtarza, oświetlone tło tworzyć będzie „świetlistą, niemal niematerialną poświatę, podobną 

do tej, w której ukazała się Maryja, podczas objawień w Lourdes, Guadelupe i Fatimie”.  

12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju 

Communita Regina della Pace – Stowarzyszenie Królowej Pokoju powstało w 2008 r. i 

wspiera inicjatywy na rzecz budowania pokoju i pojednania między ludźmi – m.in. 

apostolstwo modlitwy adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem.                                    

„12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju” to idea utworzenia na świecie dwunastu 

ośrodków wieczystej adoracji w intencji pokoju zainspirowana słowami św. Jana Pawła II               

o Maryi jako Niewieście Eucharystii. Pierwszy z nich powstał w Ziemi Świętej w 2009 r. 

(początkowo przy IV stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie, a dziś w Betlejem) a kolejne                 

w Oziornoje w Kazachstanie, w Medjugorie, w Jamusukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej,  

w Namyang w Korei Południowej i Kibeho w Rwandzie. Siódma Kaplica Pokoju ma 

powstać w Dagupan na Filipinach. Kaplica w Niepokalanowie będzie ósmą Gwiazdą.  

     

 


