
 

SŁOWO MODERATORA KRAJOWEGO ŻYWEGO RÓŻAŃCA  

     NA MIESIĄC RÓŻAŃCOWY 2022 – Z MARYJĄ DLA POLSKI 

 

„Uczynić Różaniec modlitwą wszystkich” – bł. Paulina Jaricot 

 

 

Od wieków miesiąc październik poświęcony jest Najświętszej Maryi Pannie i pięknej modlitwie 

różańcowej, która w swojej prostocie może być modlitwą wszystkich. Jest to modlitwa nie tylko prosta, ale 

pod każdym względem kompletna. W różańcu łączą się i uzupełniają wszystkie rodzaje modlitwy: 

pochwała, dziękczynienie, uwielbienie, przebłaganie, wstawiennictwo i błaganie. Wielki czciciel Maryi, 

Papież różańca - Leon XIII mówił, że Różaniec to „streszczenie całej Ewangelii” i „skrót całej religii 

chrześcijańskiej”. 

W dzisiejszych niełatwych czasach, Różaniec zaczyna kojarzyć się z modlitwą, która może zmienić oblicze 

ziemi. Niestety – trzeba przyznać, że coraz mniej ludzi młodych i starszych chce się angażować wpisując się 

ochoczo do struktur Żywego Różańca. Z drugiej strony jednak możemy zauważyć, że Różaniec wciąż jest 

żywy w Kościele i pociąga nowe osoby. Zróbmy wszystko co w naszej mocy, by różaniec w naszych 

środowiskach, rodzinach, parafiach i wspólnotach stał się modlitwą wszystkich. 

Arcybiskup Wacław Depo delegat KEP ds. Żywego Różańca w swoim apelu na temat Suplikacji 

przypomina nam, że „W słowach: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas, Panie!” streszcza się 

wszystko, czego w tych niezwykłych czasach dane nam jest doświadczyć: „morowe powietrze” pandemii, 

głód, którego groźba staje dziś przed wieloma zakątkami świata, ogień pożogi, który trawi miejsca dotknięte 

katastrofalną suszą, wreszcie wojna, która toczy się tuż za naszą granicą. Wszystko to przestaje być tylko 

teorią lub wspomnieniem dawnych czasów, a staje się rzeczywistością tu i teraz. Wojny dzisiaj, to nie tylko 

militarne starcia armii i walka z użyciem broni, ale także wojny na gruncie moralnym, ideologicznym czy 

politycznym, wojny o dusze ludzi i suwerenność narodów”. 

Dla nas największej wspólnoty Różańcowej w Polsce i na świecie - Żywy Różaniec ma stać się codziennym 

chlebem i okazją, by w tej modlitwie gorliwie prosić Boga i Jego Matkę o ratunek dla nas, dla rodzin, dla 

Polski i całego świata. Trzeba nam być listonoszami potęgi modlitwy różańcowej i z ufnością wołać w tych 

wszystkich intencjach, które potrzebują naszego omodlenia. 

Warto też w roku wyniesienia na ołtarze założycielki dwóch wielkich dzieł w Kościele Dzieła 

Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca skorzystać z przygotowanego Misterium o błogosławionej 

Paulinie Jaricot, które może być ubogaceniem diecezjalnych pielgrzymek, a także nabożeństw parafialnych. 

Adresatami tej refleksji i modlitwy są przede wszystkim członkowie Żywego Różańca, ale misterium to 

może się stać również pomocą w poznawaniu tej niezwykłej postaci przez inne wspólnoty czy wszystkich 

członków wspólnoty parafialnej, np. po Mszach Świętych niedzielnych lub przed parafialną procesją 

różańcową albo przy innej okazji”. (Tekst misterium znajdziemy na stronie różańcowej Archidiecezji 

Krakowskiej: www.zr.diecezja.pl ).  

Chcemy powrócić do owoców naszego II Ogólnopolskiego Kongresu Różańcowego, który odbył się na 

Jasnej Górze 3-4 czerwca br. Kontynuacją tego kongresu, niejako jego drugą stacją mają się stać Procesje 

Różańcowe w naszych parafiach, miastach  i wsiach. Wspólnie podjęty przez Polaków Różaniec  - od 

jasnogórskiego tronu Maryi – Gwiazdy Ewangelizacji,  będzie wielką narodową ewangelizacją - 

świadectwem naszej wiary na ulicach miast i wsi oraz naszych parafii.  

W Procesji Różańcowej  „Z Maryją dla Polski” proponujemy datę 8 październik, bo jest najbliżej Święta 

Matki Bożej Różańcowej. (Ale. może to być też dzień: 1 czy 2 październik, albo samo święto Matki Bożej 

Różańcowej, a może dzień w ramach naszych diecezjalnych Pielgrzymek Różańcowych.) Chcemy to czynić 

jako Żywy Różaniec wraz ze wszystkimi Wspólnotami Różańcowymi, które były na naszym II Kongresie 

Różańcowym na czele ze Stowarzyszeniem „Nowa ewangelizacja”, które na Kongresie  zachęcało nas do 

„Gwieździstej  Procesji Różańcowej”, by od serca Matki  Jasnogórskiej – Królowej Polski z tronu 

http://www.zr.diecezja.pl/


Sanktuarium Narodowego rozchodziło się promieniście na całą Polskę wielkie ZDRAOWAŚ MARYJO. 

Wzywamy więc wszystkich ludzi różańcowych w parafiach, różnych ruchach i stowarzyszeniach, a 

zwłaszcza we wszystkich  wspólnotach o charyzmacie Różańcowym do WIELKIEJ MODLITWY 

RÓŻAŃOWEJ  „Z MARYJĄ DLA POLSKI”. Inicjatywę tę pobłogosławił opiekun Żywego Różańca w 

Episkopacie Polski Arcybiskup Wacław Depo.  

W Częstochowie w ramach tej inicjatywy 8.10. odbędzie Procesja Różańcowa z katedry św. Rodziny na 

Jasną Górę, której będzie przewodniczył ks. biskup Andrzej Przybylski. Procesja rozpocznie się na Placu 

Katedralnym  o godz.15.00., a zakończy Mszą Świętą o godz.16.30 odprawioną na szczycie jasnogórskim. 

Zapraszamy wszystkich, utwórzmy  wojsko różańcowe bardzo wielkie. (por. Ez 47,10). Wszystkich, którzy 

chcą włączyć się w tę inicjatywę w swoich środowiskach, wspólnotach, parafiach czy miastach zachęcam do 

pobrania materiałów ze strony: www.nowaewngelizacja.pl . 

Pragnę przypomnieć, że dzień 16 października jest dniem szczególnym dla nas Polaków ponieważ w tym 

dniu obchodzimy koleją rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz 20 rocznicę 

ogłoszenia przez papieża Jana Pawła II listu apostolskiego o Różańcu Świętym, w którym wezwał nas do 

codziennej modlitwy również za rodziny oraz w intencji pokoju. 

 

W tym dniu Żywy Różaniec - jako największa wspólnota Różańcowa w Polsce - została zaproszona do 

współorganizowania z innymi wspólnotami o charakterze różańcowym, (takimi jak Rycerze św. Jana Pawła 

II, Wspólnotą Nieustającego Różańca, Żołnierzami Chrystusa, Mężczyznami św. Józefa, Krucjatą 

Różańcową za Ojczyznę, Akcją Katolicką, Bractwem Przedmurza, Stowarzyszeniem Intronizacji Chrystusa 

na Króla Polski, Strażnikami Kościoła, Inicjatywą Prawda Jest Najważniejsza, Fundacją Królestwo Boże, 

Wojownikami Maryi, Cristeros, Fundacją Skrzydła Chwały, Mężczyznami św. Jana Pawła II, Fundacją 

Nowy Nazaret, Centrum Życia i Rodziny, Fundacją Pro Prawo do Życia, Strażą Narodową, Fundacją Życia i 

Rodziny, Inicjatywą Męski Różaniec ), Procesji Różańcowych za Polskę.  Procesje Różańcowe zostały 

pobłogosławione w Warszawie przez ks. kard. Kazimierza Nycza oraz ks. bp. Romualda Kamińskiego.  

Chciejmy w ten sposób chronić rodzinę, błagać o nawrócenie młodzieży i dzieci, jednoczyć się w obronie 

Kościoła Świętego, Narodu Polskiego i wszystkiego co Polskę stanowi.  Dla osób chętnych do włączenia się 

w organizację Procesji Różańcowych w Polsce podaję kontakty: Maria Bienkiewicz: tel. 791 577 901, e-

mail: fundacjanazaret@o2.pl i Artur Wolski: tel. 7300 20 350, e-mail: wolski.artur@gmail.com . 

 

Podczas procesji organizowanych w całej Polsce, będziemy dziękować za pontyfikat św. Jana Pawła II - 

Papieża Życia i Rodziny oraz w sposób szczególny modlić się o nawrócenie młodzieży, a także o powołania 

do służby w Kościele, o pokój na świecie i Ukrainie a szczególnie za naszą Ojczyznę. Jeśli nie jest możliwe 

zorganizowanie procesji, warto przeprowadzić modlitwę, tzn. odmówić wszystkie części Różańca Świętego 

przed Najświętszym Sakramentem lub przy kaplicach w łączności duchowej z uczestnikami procesji.  

Powierzam wszystkie te inicjatywy Moderatorom Diecezjalnym, a szczególnie Moderatorom w parafiach. 

 

 Do modlitwy różańcowej zachęcał nas  i zapraszał św. Jan Paweł II, na pierwszej audiencji po zamachu: 

”Odmawiajcie różaniec. Ufam, że tradycja odmawiania Różańca w mojej Ojczyźnie będzie dalej 

podtrzymywana i rozwijana. Tego życzę z całego serca duszpasterzom i rodakom w mojej Ojczyźnie”. 

Wykorzystajmy Październik, a potem każdy kolejny dzień, by Różaniec uczynić codziennym duchowym 

chlebem tak, by stawał się on pokarmem dla wszystkich.  

Z darem modlitwy 

 

         

Moderator Krajowy Żywego Różańca 

         ks. dr Jacek Gancarek 

 

    

Częstochowa, 15 wrzesień 2022 r. 
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