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* * *
31 rozważań na nabożeństwa maryjne 
(majowe, październikowe, sobotnie),

na spotkania grupowe i do osobistej refleksji

W 2019 roku przypada 50. rocznica powstania Ruchu Pomocników Matki 
Kościoła. Jego Inicjatorem był Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. 

Prymas Tysiąclecia zaprosił ludzi dobrej woli do współdziałania w dziele 
wprowadzania w życie Ślubów Jasnogórskich i zobowiązań, płynących z Mi-
lenijnego Aktu Oddania się narodu Matce Chrystusowej w macierzyńską nie-
wolę miłości za wolność Kościoła w świecie i w ojczyźnie naszej. Istotą tego 
Aktu jest społeczne pragnienie niesienia pomocy Kościołowi przez Maryję. 
W Akcie tym czytamy: Odtąd, Najlepsza Matko nasza i królowo Polski, uważaj nas 
Polaków, jako naród, za całkowitą własność Twoją, za narzędzie w Twych dłoniach 
na rzecz Kościoła świętego... Czyń z nami, co chcesz..., bylebyśmy z Tobą i przez Cie-
bie...stawali się prawdziwą pomocą Kościoła Powszechnego. 

Nie wystarczy być biernym członkiem Kościoła. Trzeba włączać się świa-
domie w nurt jego życia, to znaczy żyć jego życiem, współdziałać z nim. 

Anna Rastawicka – autorka rozważań, związana z ruchem Pomocników, 
zainspirowana jubileuszową rocznicą Jego powstania, wydobyła z dziedzictwa 
Prymasa Tysiąclecia swoisty program „pomagania Maryi i pomagania z Ma-
ryją”, Jezusowi Chrystusowi żyjącemu w Kościele. Prawdziwa pomoc zawsze 
przechodzi od ducha do konkretnych postaw, wychowując do bezinteresow-
nej miłości i służby. 

Zachęcamy duszpasterzy i ludzi świeckich do uważnej lektury tych 
rozważań. Przekazując czytanki nie tylko na maj, pragniemy odwołać się 
do słów Inicjatora Ruchu – Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „gdyby w każdej 
parafii w Polsce powstała choćby maleńka wspólnota Pomocników Matki Kościoła, to 
nie boję się o dalsze losy Kościoła w Polsce”.
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