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KOMUNIKAT 
 
W związku z dokonanymi w Polsce w pierwszych dniach maja profanacjami Wizerunku 

Matki Bożej Częstochowskiej, naszej Matki i Królowej, a także profanacjami Krzyża oraz świątyń  
(w tym: naruszenie nietykalności miejsca świętego poprzez dolewanie innych płynów do wody 
święconej), idąc za głosem serca, po uważnym rozeznaniu natury tych czynów, także po 
wysłuchaniu szeregu opinii, w tym po konsultacji (a również za sugestią) Metropolity 
Częstochowskiego oraz Przewodniczącego Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski 
Arcybiskupa Wacława Depo, wszystkich Was: Drodzy Księża, osoby życia konsekrowanego, 
członkowie wspólnot duszpasterskich, stowarzyszeń i ruchów katolickich wraz z rodzinami 
katolickimi i całym Ludem Bożym naszej Archidiecezji, proszę o włączenie odpowiednio do 
codziennych Waszych osobistych modlitw do końca miesiąca maja intencji przebłagalnej zarówno 
wobec Osoby Najświętszej Maryi Panny oraz wobec Osoby naszego Pana Jezusa Chrystusa. Można 
oczywiście, wraz z tą intencją, własną decyzją dodać także odpowiednią modlitwę lub akt duchowy.   

W niedzielę 12 maja (lub przy innej najbliższej okazji duszpasterskiej) proszę o odpowiednie 
przekazanie tej prośby Ludowi Bożemu. Nadto, w niedzielę 12 maja oraz w poniedziałek 13 maja 
(rocznica fatimskich objawień) proszę o dodanie do nabożeństwa majowego w intencji 
przebłagalnej także dziesiątka różańca – Tajemnica ukoronowania NMP.  

W dniach 17-25 maja (przed Dniem Matki) w czasie codziennych nabożeństw majowych 
odprawimy we wszystkich świątyniach ekspiacyjną nowennę, poprzez dodanie: a) śpiewu Święty 
Boże, b) dziesiątka różańca – Tajemnica ukoronowania NMP, c) aktu poświęcenia się 
Niepokalanemu Sercu NMP. Na zakończenie Nowenny, w sobotę 25 maja, we wszystkich kościołach 
należy odprawić Procesję Maryjną wokół kościoła z Obrazem lub Figurą Matki Bożej (można też 
wyjść z procesją poza teren świątyni, jeśli okoliczności to uzasadniają, z zachowaniem zwyczajnych 
procedur). Procesję należy zakończyć śpiewem Apelu Jasnogórskiego i błogosławieństwem 
kapłańskim dla parafii i Ojczyzny. W świątyniach filialnych Procesję Maryjną można odprawić  
w innym dniu Nowenny.  

Czcigodni Księża, 
mamy świadomość, że ataki na chrześcijaństwo, w Polsce szczególnie na katolicyzm, nie są 

dziełem przypadku, ani - co do zasady - nie są spontaniczne. Jeśli w jakimś miejscu naszej Ojczyzny 
lub wobec określonej osoby dokonywane są czyny naruszające prawo polskie, przysługuje nam 
ochrona i obrona według odpowiednich przepisów prawa polskiego. Niezależnie jednak od tego 
wszyscy musimy stawić się wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki,  
z miłością przepraszając za grzech dokonanych profanacji i zawierzając na nowo nasze pokolenie 
oraz tych, którzy przyjdą po nas, opiece Świętych Patronów Ojczyzny, z Królową Korony Polskiej  
na czele. 

Na tę postawę i te działania z serca błogosławię. 
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