
Miesiąc/dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
razem

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

SUMA

Prosimy o zapisanie liczby dziesiątków różańca odmówionych w tych intencjach i o wysłanie informacji o ich sumie na adres:

Przeorat św. Piusa X, ul. Garncarska 32, 04-886 Warszawa z dopiskiem ‘Krucjata 2014’.

Informację można przesłać również na adres poczty elektronicznej: info@piusx.org.pl

krucjata różańcowa od oktawy bożego narodzenia do zesłania ducha św. a.d. 2014 
Pięć milionów różańców jako wynagrodzenie za zniewagi wobec czci Najświętszej Maryi Panny i Jej Serca jako Dziewicy i Matki Bożej

Cel: pięć milionów różańców
W intencjach:
•	 o szczególną opiekę Niepokalanego Serca NMP nad 

Bractwem Kapłańskim Św. Piusa X i jego apostolatem,
•	 o uznanie praw Tradycji w Kościele,
•	 o tryumf NMP przez poświęcenie Rosji                                          

Jej Niepokalanemu Sercu.

Środki do własnego uświęcenia
Postarajmy się:
•	 modlić i ofiarować, jak tego zażądała Matka Boża               

w Fatimie,
•	 dążyć do świętości przez wypełnianie obowiązków stanu,
•	 rozwijać w sobie ducha ofiary w zjednoczeniu                     

z Ofiarą Mszy św.



Krucjata
różańcowa

1 stycznia — 8 czerwca
A. D. 2014

Duch krucjaty
— Musimy rozpocząć krucjatę. Musi to być krucjata, podczas której będziemy bronić właśnie 
tego wiecznego pojęcia ofiary po to, aby na nowo ożywić chrześcijaństwo, aby umocnić 
chrześcijaństwo, tak jak sobie tego życzy Kościół, tak jak Kościół zawsze czynił, z tymi samy-
mi regułami, z tą samą ofiarą Mszy świętej, z tymi samymi sakramentami, z tym samym 
katechizmem, z tym samym Pismem świętym. Musimy na nowo ożywić chrześcijaństwo. 
Wy zaś, umiłowani bracia, wy jesteście solą ziemi, jesteście światłem świata, do was zwraca 
się nasz Pan Jezus Chrystus i mówi wam: Nie niszczcie owoców Mojej Krwi! Nie wyrzekajcie 
się Mojej Kalwarii! Nie wyrzekajcie się Mojej Ofiary! A Najświętsza Maryja Panna, która stoi 
pod krzyżem, również wam to mówi, Ona, której przeszyto serce, która jest przepełniona 
cierpieniem i bólem, ale także radością, że jednoczy się z ofiarą swego Boskiego Syna. Ona 
także wam to mówi: bądźcie chrześcijanami, bądźcie katolikami! (…)

— Jeśli chcemy iść za naszym Panem Jezusem Chrystusem, a musimy to czynić, dźwigajmy 
nasz krzyż. Podążajmy za naszym Panem Jezusem Chrystusem, naśladujmy Go w Jego Krzyżu, 
w Jego cierpieniu, w Jego ofierze. On wzywa młodych ludzi, młodych ludzi, którzy są zgro-
madzeni tu, w tej hali, aby prosili swoich kapłanów, aby ci wyjaśniali im te piękne, wzniosłe 
rzeczy w taki sposób, iżby dokonywali oni swego wyboru zgodnie z powołaniem, obojętne 
jakiego powołania to dotyczy, na jakie mogliby się zdecydować, czy to będzie powołanie 
do kapłaństwa, czy powołanie do zakonu męskiego albo żeńskiego, czy też powołanie do 
małżeństwa. Albowiem także zaślubieni na podstawie sakramentu małżeństwa, zaślubieni 
pod krzyżem Jezusa Chrystusa i w Krwi Jezusa Chrystusa, zaślubieni w łasce naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, zaślubieni, którzy rozumieją wzniosłość małżeństwa, zostali przez swoich 
kapłanów pouczeni, aby przez czystość, powściągliwość, przez modlitwę, przez kontemplacje 
godnie się przygotowali do tego sakramentu i aby nie dali się porwać namiętnościom, jakie 
miotają światem. (…)

— Należy stworzyć krucjatę młodych ludzi, którzy pragną poszukiwać prawdziwego ideału,  
a także krucjatę rodzin chrześcijańskich! Rodziny chrześcijańskie tu zgromadzone, poświęćcie 
swoje rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Jezusowi Chrystusowi Eucharystycznemu 
i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny! Módlcie się wspólnie w rodzinie! Wiem, 
że wielu z was to czyni. Ale powinno być coraz więcej, znacznie więcej tych, którzy to czynią 
z całą mocą, po to, aby nasz Pan naprawdę zapanował w waszym domu. (…)

— Ale trzeba też stworzyć krucjatę ojców rodzin! Na was, którzy jesteście głowami 
rodzin, spoczywa ciężka odpowiedzialność, ciężka odpowiedzialność w waszym kra-
ju (…) Właśnie przed chwilą śpiewaliście: Christus vincit, Christus regnat, Christus  
imperat. Czy są to tylko słowa, frazy, pieśni? Nie, to musi się stać rzeczywistością! Oj-
cowie rodzin, wy jesteście za to odpowiedzialni, za wasze dzieci, za przyszłe pokolenia! A 
więc musicie się zorganizować, zjednoczyć, porozumieć, aby osiągnąć to, że Francja znów  
stanie się chrześcijańska, znów stanie się katolicka. To nie jest niemożliwe, bo gdyby tak 
było, trzeba by powiedzieć, że łaska ofiary Mszy świętej nie jest już łaską, że Bóg nie jest 
już Bogiem, że nasz Pan Jezus Chrystus nie jest już naszym Panem Jezusem Chrystusem. 
Należy ufać łasce naszego Pana. Nasz Pan jest wszechmocny! Widziałem działanie tej łaski 
w Afryce. Nie ma powodu sądzić, że nie będzie ona działała również tu, w tym kraju... 

  — arcybiskup Marceli Lefebvre, Kazanie na jubileusz kapłański, 1979


