
Odwołując się do wzniosłej historii Narodu Pol-
skiego, mając tyle dowodów na cudowne działanie 
Bożej Opatrzności i opiekę Królowej Polski czujemy 
się wezwani do odnowienia walki o zbawienie dusz 
i rozszerzanie Królestwa Bożego na ziemi. Do tego 
dzieła konieczni są kapłani i osoby Bogu szczegól-
nie poświęcone, ponieważ w wojnie z siłami zła po-
trzeba nam mądrych przewodników i duchowego 
oręża. Nie możemy ulec obawie, że siły przeciwni-
ka są o wiele potężniejsze od naszych znikomych 
możliwości, byłoby to zaprzeczenie tych wszyst-
kich cudów, które Bóg dokonał za pomocą słabych 
narzędzi, przez co mogła objawić się potęga Nieba 
i Miłość Stwórcy do Jemu oddanych przez Niepoka-
laną. W obliczu tego stajemy do kolejnej bitwy z ró-
żańcem w lewej, a krzyżem w prawej dłoni. 

Wspomniawszy glorie polskiej husarii, której 
zwycięstwa nieraz uchroniły cywilizację chrześci-
jańską przed inwazją wrogów Kościoła, chcemy, nie 
zważając na potęgę burzycieli, a ufni w siłę modlitwy 

Wielkopostna krucjata w in-
tencji kapłanów Bractwa 
św. Piusa X, o nawrócenie ka-
płanów pozostających w struk-
turach posoborowych, o nowe 
i święte powołania kapłańskie 
i zakonne oraz w intencji obro-
ny dzieła abp. Marcela Lefe-
bvre’a przed atakami wrogów.

— VERTE —

Różańcowa 
husaria

2 III 2022 — 16 IV 2022
(Środa Popielcowa) (Wielka Sobota)

stać się nową husarią różańcową, która ruszy do boju 
z przeciwnikami świętej wiary katolickiej i zwycięży 
z Maryją, Pogromicielką wszelkich herezji.

Po zakończeniu krucjaty pragniemy przedstawić 
podjęte zobowiązania Najświętszej Maryi Pannie 
oraz podziękować Niepokalanej za Jej niezwyciężo-
ne wstawiennictwo i nasze skromne wysiłki

ks. Karol Stehlin, 
przełożony Dystryktu  

Europy Środkowo-Wschodniej  
Bractwa św. Piusa X



Różańcowa husaria
2 marca 2022 r. — 16 kwietnia 2022 r.

Uwaga: W „okienko” na dany dzień wpisujemy liczbę dziesiątków różańca, 
które odmówiliśmy danego dnia, sumując na koniec całość.

Wypełnioną listę prosimy przekazać najpóźniej do 24 kwietnia 2022 r.  
do kaplic Bractwa w Polsce lub przesłać na adres:

Przeorat św. Piusa X 
ul. Garncarska 32 
04-886 Warszawa

Marzec Kwiecień
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Łącznie
W „okienko” obok proszę wpisać sumę 
dziesiątków różańca ze wszystkich dni


