
 

 

 

 

Komunikat Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej 

(do Kapłanów posługujących w parafiach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej) 

 
Czcigodni Księża 

 

W odpowiedzi na pytania i prośby wiernych dotyczące modlitwy różańcowej w intencji 

Ojczyzny, Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga postanawia, że nasza Archidiecezja 

włącza się w dzieło modlitwy różańcowej za Ojczyznę w dniach od 15 sierpnia (Uroczystość 

Wniebowzięcia NMP) do 7 października br. (Święto Matki Bożej Różańcowej) - 54 dni, jak  

w Nowennie Pompejańskiej i zachęca jednocześnie kapłanów oraz wiernych, we wszystkich 

parafiach i wspólnotach, do włączenia się we wspomnianą inicjatywę modlitewną. Modlitwa ta 

może być przeżywana w formie indywidualnej, prywatnie oraz w rodzinach, a przede 

wszystkim publicznie w formie wspólnotowej, w kościołach lub kaplicach.  

Zwieńczenie tej modlitwy nastąpi w niedzielę, 7 października br., we wszystkich 

kościołach Archidiecezji. Ksiądz Arcybiskup Metropolita zaleca, aby w tym dniu we wszystkich 

kościołach, przez cały dzień, poza Mszami Świętymi, był odmawiany różaniec w intencji 

Ojczyzny, a ponadto, aby w parafiach nadgranicznych, które rok temu organizowały modlitwy 

na granicach Polski w ramach akcji „Różaniec do Granic”, odbyła się modlitwa różańcowa  

w takiej formie jak podczas akcji „Różaniec do Granic” we wszystkich punktach lub 

przynajmniej w jednym na terenie każdej parafii nadgranicznej. Ponadto w dniu 7 października 

mogą być odprawione także dodatkowe Msze Święte w intencji Ojczyzny przez przyczynę 

Matki Bożej Różańcowej. Niech wspomniane 54 dni modlitwy różańcowej w intencji Ojczyzny 

organizowane we wszystkich parafiach, będą świadectwem wiary i zatroskania o Ojczyznę  

w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości, w środowiskach, w których żyjemy, pracujemy  

i uświęcamy się. 

Do tej inicjatywy 54 dni modlitwy różańcowej za Ojczyznę dołączyli katolicy m.in.:  

z Irlandii, USA, Indii, Australii, Kanady, Nowej Zelandii, Nigerii, Wielkiej Brytanii, Panamy  

i Libanu. W każdym z tych krajów 7 października nastąpi również publiczne wyjście  

z modlitwą różańcową za Ojczyznę. 
 

W związku z tym Ksiądz Arcybiskup Metropolita prosi Czcigodnych Księży 

Proboszczów o dołączenie do liturgii (przed lub po błogosławieństwie) – od 15 sierpnia do  

7 października br. – w niedzielę i święta, modlitwy dziesiątkiem różańca, po następującym 

wprowadzeniu: „Podejmując zachętę Księdza Arcybiskupa Metropolity nasza parafia 

włącza się w Wielką Modlitwę Różańcową za Ojczyznę w 100. rocznicę Odzyskania 

przez Polskę Niepodległości. Modlitwa trwa od 15 sierpnia do 7 października br.  

Z różańcem w ręku módlmy się więc o obfitość Bożego Ducha oraz wypełnienie 

Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego i zachowanie wiary w kolejnych pokoleniach 

Narodu Polskiego” (dziesiątek różańca). 
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