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ZAPROSZENIE 

do Nieustającego Różańca  

w intencji Ojczyzny  

 

 

Przewielebny Księże Proboszczu! 

 

W 100. Rocznicę odzyskania Niepodległości zwracamy się – za pozwoleniem Władzy 

Duchownej – z prośbą o włączenie się w modlitwę za Ojczyznę w ramach Nieustającego 

Różańca. Wspólnota ta powstała z inicjatywy wiernych świeckich przejętych troską o naszą 

Ojczyznę.  

Teraz bowiem jakby w szczególny sposób aktualne stają się słowa kardynała Karola 

Wojtyły wypowiedziane  w Stanach Zjednoczonych w  1976 roku: ”Stoimy w obliczu 

ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią i jej zaprzeczeniem 

(......) jest to czas próby, w który wejść musi cały Kościół, a polski w szczególności”. Kościół 

w Polsce liczy zatem na naszą modlitwę, także tą różańcową, do której tak bardzo zachęcał 

kapłanów i wszystkich wiernych święty papież Jan Paweł II, ofiarowując światu List 

Apostolski Rosarium Virginis  Mariae. Wcześniej natomiast kardynał August Hlond w 

swoich notatkach napisał,  że „Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką 

miłością  bliźniego i różańcem”.  

Idea Nieustającego Różańca polega na nieustannej (dzień i noc) modlitwie różańcowej 

w intencji naszej Ojczyzny, którą wierni podejmują kolejno co pół godziny, aby w tym czasie 

rozważyć wyznaczoną im część różańca (5 dziesiątek). Jeden „dzienny komplet” składa się 

zatem z 48 osób. Komplety tworzą wierni tej samej parafii. Parafie zaś wybierają sobie na tę 

„modlitewną sztafetę” dowolny dzień w miesiącu. Dzień ten staje się „parafialnym dniem 

pamięci o Ojczyźnie” Często tego dnia zamawiana jest Msza św. w intencji Ojczyzny, na 

którą zapraszani są wszyscy parafianie.  

Kiedy wszystkie dni w miesiącu są wypełnione przez kolejne parafie, wówczas 

możemy powiedzieć, że w diecezji jest Nieustający Różaniec. Tak właśnie jest w naszej 



archidiecezji, gdzie do Nieustającego Różańca należą 72 parafie. Niektóre dni w miesiącu „są 

zajęte” przez dwie lub trzy parafie. 

Do Nieustającego Różańca bardzo często należą osoby, które są już w Żywym 

Różańcu (dlatego jako diecezjalny moderator Żywego Różańca, wziąłem pod opiekę także 

wspólnotę Nieustającego Różańca). Czasem jednak większość stanowią ci, którzy do Żywego 

Różańca nie należą. Każda parafialna wspólnota Nieustającego Różańca ma swego 

moderatora/moderatorkę, który/która jest w kontakcie z moderatorem diecezjalnym. Stąd 

nasza prośba – jeśli parafia Czcigodnego Księdza chciałaby przystąpić do Nieustającego 

Różańca  – do czego bardzo zachęcamy – prosimy wyznaczyć osobę która mogłaby pełnić 

zadania parafialnego moderatora/moderatorki i która skontaktowałaby się z osobą 

odpowiedzialną za wspólnotę Nieustającego Różańca w naszej diecezji: z Zofią Marczak – 

tel. 695 807 169 lub Agatą Winkowską – tel. 603 348 514. 

W załączeniu przekazujemy także formularze przydatne do zrobienia listy osób 

należących do Nieustającego Różańca w danej parafii oraz do powiadomienia konkretnej 

osoby o jej zobowiązaniu. 

 

 

 

 

        Zofia Marczak                                                     ks. kan. dr Jan Glapiak 

Odpowiedzialna za Nieustający Różaniec     Diecezjalny Moderator 

          w Archidiecezji Poznańskiej                       Żywego Różańca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


