
PROCESJA RÓŻAŃCOWA „ Z MARYJĄ DLA POSKI” 
Częstochowa 3 maja 2016 r. 

Matka Boża w wielu orędziach zaprasza nas do modlitwy różańcowej. Różaniec jest modlitwą 

znaną w Kościele już od XIII wieku. Wielu papieży podkreślało jej ważność i moc. Na prze-

strzeni dziejów - w wielu krajach, w czasie doniosłych historycznych wydarzeń, powstawały 

specjalne bractwa różańcowe propagujące tę modlitwę i podejmujące do dziś wielkie krucjaty 

narodowe np. w Austrii, Niemczech, Portugalii, Brazylii, na Filipinach, na Węgrzech, także w 

Polsce; a nawet światowe - np. w czasie „Cudu nad Wisłą” w 1920 r oraz współcześnie na 

Filipinach. Bardzo ważnym elementem tych krucjat są różańcowe publiczne nabożeń-

stwa i procesje, podejmowane jako znak jedności i wiary narodu zdeterminowanego 

w duchowej walce o Ojczyznę.  

„Cud nad Wisłą”  
Śledząc dramatyczną sytuację ówczesnej Polski, postrzeganej na całym świecie jako bastion 

katolicyzmu, włoski świecki tercjarz dominikański - bł. Bartolo Longo, zainicjował ogólno-

światową krucjatę w intencji naszej Ojczyzny. Wojska bolszewickie dochodziły wówczas już 

do Warszawy, mając druzgocącą przewagę liczebną i militarną.  

„Cud nad Wisłą” w 1920 roku poprzedziła także polska Krucjata Modlitewna. Odpra-

wiano m.in. publiczne modlitwy. 30-tysięczny tłum na Placu Zamkowym w Warszawie, 

leżący krzyżem i gorliwie odmawiający różaniec w intencji ocalenia Ojczyzny przed bol-

szewicką nawałą, wzbudził podziw całego katolickiego świata. W następstwie tych mo-

dlitw, w ciągu 4 dni – między 14.08, a 18.08 – poczynając od wigilii Wniebowzięcia Matki 

Bożej, nastąpił niespodziewany przełom w działaniach wojennych, zakończony druzgocącą 

klęską Armii Czerwonej. W tym samym czasie Episkopat Polski zgromadzony na Jasnej Gó-

rze, ofiarowywał Ojczyznę Maryi – Królowej Polski. Jej Święto na prośbę biskupów polskich, 

przewidziane na 3 maja, zatwierdzone zostało oficjalnie w 1920 r. przez papieża Benedykta 

XV.  

W tym roku w Święto Królowej Polski – 3 maja, przypada 50 rocznica Jasnogórskich Ślu-

bów Narodu, które kardynał Stefan Wyszyński podjął z racji Tysiąclecia Chrztu Polski. Od-

nowimy je w czasie, kiedy cała Ojczyzna przeżywa 1050 rocznicę otrzymania tej wielkiej 

łaski. Równocześnie obchody te wpisują się w Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, dlatego pra-

gniemy modlić się publicznie o Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny w czasie piel-

grzymki różańcowej na Jasną Górę.  

Zapraszamy do udziału w tym modlitewnym dziele wszystkich chętnych: rodziny z 

dziećmi, młodzież i osoby starsze, osoby życia konsekrowanego, członków ruchów, sto-

warzyszeń, bractw, instytutów, szkół ewangelizacji i innych wspólnot z całej Polski. Dla 

tych, którzy nie będą mogli przyjechać 3.05.2016 do Częstochowy proponujemy, duchowy 

udział w tej pielgrzymce poprzez rozważenie tajemnic chwalebnych różańca, w swoich świą-

tyniach parafialnych, domach lub innych dogodnych miejscach.  

Pielgrzymce będzie przewodniczyć Metropolita Częstochowski Ks. Abp Wacław DEPO.  
 

 INFORMACJE O PROCESJI RÓŻAŃCOWEJ 
Termin: 03. 05. 2016 r.  

Miejsce: Częstochowa - od placu przed Katedrą, na plac Jasnogórski.  

Cel: publiczna ekspiacja za grzechy Narodu i prośba o jego duchowe odrodzenie, szcze-

gólnie o pojednanie wśród Polaków  
Forma: pielgrzymka z różnych miejscowości Polski na Jasną Górę. 

Warunki udziału:  

1. podczas pielgrzymki obowiązuje całkowity zakaz: stosowania, rozdawania, noszenia 

jakichkolwiek transparentów, banerów, ulotek, plakatów, flag, świec, chorągwi, sztan-

darów, feretronów, obrazów etc. oraz wzniecania okrzyków, inicjowania ogłoszeń i 



pieśni o treści politycznej lub propagandowej, a także zakaz spożywania alkoholu lub 

innych używek oraz zakaz używania jakichkolwiek innych niebezpiecznych środków; 

2. na początku pielgrzymki będzie niesiony Krzyż - Jezusa Chrystusa;  

3. znakami identyfikacji pielgrzymów będą fioletowe chusty zawieszone wokół szyi 

lub fioletowe wstążki przypięte do ubrania, podkreślające ekspiacyjny charakter piel-

grzymki; 

4. od momentu wymarszu z placu katedralnego, aż do przyjścia na plac jasnogórski piel-

grzymi modlą się wspólnie w intencji Ojczyzny, rozważając w sercu tajemnice bo-

lesne różańca (poprzedzone biblijnymi wprowadzeniami) oraz śpiewając pieśni reli-

gijne; unikamy zbędnych rozmów podczas całej pielgrzymki; 

5. zalecamy strój i obuwie wygodne do chodzenia oraz przystosowane do warunków at-

mosferycznych; bardzo prosimy o unikanie wszelkiej ekstrawagancji w tym względzie 

i dopasowanie swego stroju do charakteru i celu pielgrzymki; 

6. aby wziąć udział w pielgrzymce nie potrzeba dokonywać specjalnej rejestracji 

uczestnictwa; liczymy na świadomy i spontaniczny udział Polek i Polaków w tym 

dziele; jednak dla wypełnienia przepisów prawa dotyczących zabezpieczenia tego typu 

imprez prosimy o podawanie w formie E-mail lub SMS na n/w kontakt jedynie na-

zwy miejscowości i ilości osób, które chcą uczestniczyć w tej pielgrzymce; nie poda-

jemy żadnych innych danych osobowych. 

 
Katolickie Stowarzyszenie Wiernych „NOWA EWANGELIZACJA” 

kontakt: 661-440-145; e-mail: topolski@tlen.p 

 
JUŻ TERAZ BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZA ZROZUMIENIE I 
PRZESTRZEGANIE TYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W PROCESJI RÓŻAŃCOWEJ! 

PROGRAM:  
do godz. 8:00  

- indywidualny dojazd pielgrzymów do Częstochowy (autokary, PKP, PKS, transport 

własny) i przejście na plac przed Katedrą ul. Krakowska 15/17; (autokary lub samo-

chody mogą wysadzić pielgrzymów na placu przed Katedrą, a następnie zaparkować 

na parkingu jasnogórskim); W trakcie dojazdu lub dojścia rozważamy indywidualnie 

tajemnice radosne i tajemnice światła różańca; 

- zbiórka uczestników procesji różańcowej na placu przed Katedrą w Częstochowie i 

indywidualne przejście pielgrzymów przez Bramę Miłosierdzia w Katedrze. 

8:00 - formowanie się kolumny pielgrzymkowej na ul.Krakowskiej w kierunku kościoła św. 

Zygmunta i Alei Najświętszej Maryi Panny.  

8:30 - rozpoczęcie pieszej pielgrzymki na Jasną Górę z rozważaniem tajemnic bolesnych 

różańca. 10:00 - wejście na plac jasnogórski i wspólne wraz z przedstawicielami Episkopatu 

i innymi pielgrzymami rozważanie tajemnic chwalebnych różańca.  

11:00 - EUCHARYSTIA na placu jasnogórskim. 

 

mailto:topolski@tlen.p

