Wrocław, dnia 21 października 2015 r.
L.dz. 1408/2015

KOMUNIKAT
do Duchowieństwa i Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej
w sprawie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę

Drodzy Bracia w Chrystusowym kapłaństwie!
Czcigodne Siostry Zakonne!
Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!
Trwamy w pięknym miesiącu październiku, który w naszej polskiej tradycji jest
czasem, kiedy to ze szczególnym zaangażowaniem umysłu, serca i woli kontemplujemy
najpiękniejsze i najważniejsze momenty życia Jezusa i Jego Matki Maryi, rozważając
Tajemnice Różańca Świętego. Ta modlitwa, tak głęboko zakorzeniona w duchowości
chrześcijańskiej, jest modlitwą szczególnej „wdzięczności, miłości i ufnej prośby”, jak
określał ją Święty Papież Jan Paweł II, który niestrudzenie wzywał nas do jej umiłowania
i odmawiania: „Odmawiajmy wytrwale Różaniec we wspólnotach kościelnych i naszych
rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi
nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który dla nas się narodził,
umarł i zmartwychwstał. Odmawiać Różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się
od Niej, Matki i Apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary
chrześcijańskiej” (z przemówienia wygłoszonego przed „Anioł Pański” 2 października 1988).
Modlitwa różańcowa jest również modlitwą o szczególnej skuteczności, jeśli można
tak powiedzieć. Każdy, kto bierze do ręki różaniec i z ufnością serca, i prostotą dziecka
zwraca się do Najlepszej Matki – Maryi, nigdy nie odchodzi sprzed Jej oblicza z pustymi
rękami, odrzucony, niewysłuchany. Ona, Dziewica z Nazaretu, przez tę modlitwę chce być
czczona i kochana. Przez tę modlitwę chce zlewać zdroje łask na swoje przybrane dzieci.
Wielu świętych i błogosławionych dzieliło się świadectwami o niezwykłej skuteczności tej
modlitwy. Rozmiłowany w Maryi i nigdy praktycznie nie wypuszczający różańca z rąk,
św. o. Pio z Pietrelciny zapewniał o mocy, która tkwi w różańcu tymi słowami: „Kochajcie
Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro.
Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to
modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi”.
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Mając głęboko w sercu te słowa, korzystając z okazji, iż przeżywamy miesiąc
październik, zwracam się do Was wszystkich, Drodzy Archidiecezjanie, z zachętą do
podjęcia ze wznowionym zapałem modlitwy różańcowej w intencji naszej Ojczyzny.
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę, zainicjowana uroczyście przez Pasterzy Kościoła
katolickiego w Polsce, w dniu 25 sierpnia 2011 r. na Jasnej Górze, jest „wielkodusznym
darem duchowym wiernych, którzy z Maryją, Królową Polski, modlą się o Polskę wierną
Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów naszego Narodu.
Osoby te czynią to dobrowolnie, zobowiązując się do codziennego rozważania i odmawiania
w tych intencjach przynajmniej jednej z tajemnic Różańca Świętego (…)” (z tekstu komunikatu
oo. Paulinów z Jasnej Góry z 25 września 2011 r.). Ojczyzna nasza, na obecnym etapie swojej
historii, potrzebuje takiego daru; potrzebuje ludzi, którzy co dnia będą składać Bogu taki dar,
przez ręce Maryi, w intencji naszego Narodu, różnych jego potrzeb. Polska potrzebuje dziś,
aby jej Córki i Synowie, podejmując trud codziennej modlitwy różańcowej, wypraszali
u Miłosiernego Boga te wszystkie dary i łaski, które są jej niezbędne do owocnego wzrostu,
prawdziwego rozwoju i wiernego wypełniania zobowiązań płynących z Jasnogórskich
Ślubów Narodu.
Drodzy Archidiecezjanie, ufam, że z radością i oddaniem podejmiecie moją zachętę do
codziennego zawierzania wszystkich spraw zarówno Państwa, jak i Kościoła w naszej
Ojczyźnie, Tej, która została nam dana, jako szczególna pomoc i obrona. Wierzę mocno, iż
zgodnie ze słowami samej Maryi, wypowiedzianymi w Fatimie: „Nie ma takiego problemu,
którego nie można rozwiązać za pomocą różańca”, nasz wspólny duchowy wysiłek przyniesie
Polsce błogosławione owoce.
Na ten trud duchowych zmagań dla dobra naszej Ojczyzny udzielam wszystkim
arcypasterskiego błogosławieństwa
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