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KOMUNIKAT
DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ
W NAWIĄZANIU DO KRUCJATY RÓŻAŃCOWEJ ZA OJCZYZNĘ

Umiłowani Archidiecezjanie,
Dnia 25 sierpnia ubiegłego roku Księża Biskupi Diecezjalni obecni na Jasnej Górze
podjęli inicjatywę modlitewną inspirowaną przez wiernych Kościoła katolickiego w Polsce
w intencji Ojczyzny, w formie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Duchową opiekę nad tą
Krucjatą powierzyli Ojcom Paulinom z Jasnej Góry. Dynamicznie rozpropagowana
we wszystkich polskich diecezjach i parafiach, przez Ojców Paulinów, Krucjata Różańcowa
za Ojczyznę, szybko znalazła odzew wśród kapłanów i wiernych. Przekonująca była
informacja płynąca od tronu Pani Jasnogórskiej: Krucjata za Ojczyznę 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 nadzieją, iż jeśli tę
modlitwę podejmie co najmniej dziesięć procent Narodu, pozyskamy wtedy głębszą duchową
moc do właściwego poprowadzenia spraw naszej Ojczyzny – Polski.
Z radością przyjmuję fakt, że zarówno Duszpasterze, jak i Wy - świeccy wierni naszej
Archidiecezji z wielkim zrozumieniem i wielkodusznością przyjęliście to zaproszenie do
modlitwy różańcowej w intencji Ojczyzny. Wiem, jak wielu z Was włączyło się w Krucjatę
i przesłało już deklarację na Jasną Górę. Jednakże zdajemy sobie sprawę, że im więcej będzie
nas we Wspólnocie Różańcowej modlącej się za Ojczyznę, tym obfitsze będą jej owoce.
Zachęcam zatem Was, Umiłowani Diecezjanie, do jak najliczniejszego włączania się
w tę modlitwę wspólnotową Narodu, z nadzieją na kształtowanie takiego porządku
społecznego, prawnego i ekonomicznego w naszej Ojczyźnie, który będzie służył rodzinie,
stwarzał warunki godnego życia oraz ochrony wartości ewangelicznych.
„Nie ma takiego problemu, którego nie można rozwiązać za pomocą Różańca” –
mówiła w Fatimie Maryja do siostry Łucji. Z Bożą pomocą możemy wiele osiągnąć.
Niech włączenie się w KRUCJATĘ RÓŻAŃCOWĄ za OJCZYZNĘ będzie naszym duchowym
darem dla Polski i Polaków.
Wdzięczny za dar modlitwy w intencji Ojczyzny
z serca Wam wszystkim błogosławię.
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