ROLA MATKI NAJŚWIĘTSZEJ W NARODZIE POLSKIM
Cześć Matki Boskiej Piekarskiej filarem wiary na Śląsku
Ludu Śląski!
Ktokolwiek dochodzi przyczyn twej głębokiej wiary, musi dojść do Piekar. Bez nich nie można
ani twej duszy zrozumieć, ani twego życia religijnego ogarnąć. Tylko ten je zupełnie pojmie, kto cię
widział przed cudownym obrazem i przejrzał związek między nim a tobą.
Bo Piekary to filar, na którym sama Opatrzność oparła twą wiarę. Piekary to żywa krynica, z
której z woli Bożej Matka Najświętsza na Śląsk cały strumieniami rozlewa przeróżne łaski ku
ukojeniu serc. Piekary to twoja chluba i twój skarb, twoja tradycja serdeczna i twa święta potrzeba.
Orędzie w sprawie koronacji Matki Boskiej Piekarskiej, Katowice, w marcu 1925 roku, w: Daj mi
dusze, Wydawnictwo Salezjańskie, Łódź 1979, s. 55.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nabożeństwo różańcowe na intencję Polski
Tegoroczne nabożeństwa różańcowe w ciągu października odprawiajcie z wielką żarliwością
na intencję Polski, jej losów i ducha. Gdzie kościoły zamknięte - odmawiajcie różaniec po rodzinach.
Przemówienie radiowe: Nie zginęłaś Polsko, Watykan, 28 września 1939 roku, w: A. Hlond, Na straży
sumienia narodu, Don Bosco, Ramsey, N.J., 1951, s. 257.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niepokalana szafarką Miłosierdzia Bożego
Sprawę świętą Miłosierdzia Bożego polecam tutaj Niepokalanej Dziewicy, która jest tego
Miłosierdzia wszechmocną piastunką i szafarką. Jest w tej idei niewątpliwie pierwiastek
nadzwyczajnie pomagający do Boga, a skądinąd to, co się dziś rozgrywa, jest przygotowaniem
powrotu ludzkości do Stwórcy i Odkupiciela. Duch Święty prowadzi swój Kościół i natchnie go także
w tym wypadku.
Z listu do ks. Władysława Mroczka, Lourdes, 3 stycznia 1942 roku, Acta Hlondiana, t. 4, cz. 16. s.
317.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATKA NAJŚWIĘTSZA W ŻYCIU WIERNYCH
Za wiele filozofowania, a za mało modlitwy do Niepokalanej.
Na miesiąc maj, miesiąc szczególnie ważny w roku bieżącym, niech z naszych obozów płyną
szczególniejsze modlitwy do naszej Królowej. Ipsa conterret caput antiqui serpentis, który za dni
naszych jakby się zerwał z łańcuchów. Pokonanie go w największych atakach na Kościół to przywilej
Niepokalanej. Może za wiele tej podwórzowej filozofii po obozach, a za mało modlitwy i wiary!
Pokój zawisł nad nami jako zmiłowanie Boże i cud Wspomożycielki, który z rąk naszej Królowej
ściągnąć należy na Polskę i jej męczenny naród modlitwą i uświęceniem codziennego krzyża.
Sanctificemur adhuc.
Z listu do O. Piotra Wilka Wito sławskie go, Lourdes, 14 marca 1941 roku, Acta Hlondiana, t. 4, cz.
8, s. 298.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Różaniec w życiu kobiety katolickiej
W tajemnicach życia sakramentalnego, w modlitwie, w rozmyślaniu prawd Objawienia i
Opatrzności szukajcie tych odruchów pobudek i mocy, które w Niepokalanym Sercu Maryi
towarzyszyły Jej hymnami wielkości dziękczynienia: „Magnificat!” Uwielbiaj duszo moja Pana!

Na drogę swych posłannictw zabierzcie różaniec i niech was otacza opieką ta Zwycięska Pani,
która także za dni naszych ściera swą dziewiczą stopą głowę węża kusiciela.
Przemówienie okolicznościowe: Zadanie kobiety katolickiej, Warszawa, 23 czerwca 1946 roku, w: A.
Hlond, Na straży sumienia narodu, Don Bosco, Ramsey, N.J., 1951, s. 301.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zachęta do odmawiania codziennie różańca
Kochani Rodacy na Ziemiach Odzyskanych!
... Niech Was ma w swej wszechmocnej opiece Wniebowzięta Królowa Polski i wszechświata!
Czcijcie ją serdecznie i codziennie odmawiajcie jej święty różaniec.
List pasterski: Do ludności Ziem Odzyskanych, Warszawa, 24 maja 1948 roku, w: A. Hlond, Na straży
sumienia narodu, Don Bosco, Ramsey, N.J., 1951, s. 234.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Różaniec w rodzinie
... Aby zaś Waszym ogniskom domowym i dziełu wychowania nie brakło błogosławieństwa z
góry, klękajcie wspólnie z dziećmi do rodzinnego pacierza i przez cały rok polecajcie się opiece
Niepokalanej Królowej Polski i wszechświata, odmawiajcie w kółku rodzinnym różaniec święty.
List pasterski: O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży, Wrocław, 28 września 1948 roku, w: A.
Hlond, Na straży sumienia narodu, Don Bosco, Ramsey, N.J., 1951, s. 189.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ostatnie publiczne wystąpienie ks. kardynała Hlonda jest zachętą do odmawiania różańca
Błogosławiony Ładysław był gorącym wielbicielem modlitwy Anioł Pański i żarliwym
wyznawcą kultu Matki Boskiej. I dzisiaj, gdy nadchodzi godzina, że wszystko jest w rękach Matki
Najświętszej, błagajmy Ją o ratunek dla świata codzienną modlitwą różańcową, a Ona, Zwiastunka
życia, poprowadzi nas do Zbawienia.
Nie tylko w miesiącu październiku odmawiajmy różaniec, ale niech ten pobożny zwyczaj
przeniesie się na miesiąc następny i wszystkie miesiące roku. Niech ta modlitwa stanie się naszym
ulubionym zajęciem, niech rozbrzmiewa w kościołach, kaplicach i, owszem, niech jej szept słyszany
będzie w domach rodzinnych i warsztatach pracy. Różaniec nas zbawi, różaniec wesprze w trudach
codziennego życia. Wróćmy do różańca na co dzień, a odnajdziemy pokój Chrystusowy, jakiego
„świat dać nie może”.
Z przemówienia na przeniesienie relikwii bł. Ładysława z Gielniowa w kościele akademickim św.
Anny, Warszawa, 12 października 1948 roku, w: Daj mi dusze, Wydawnictwo Salezjańskie, Lodź
1979, s. 315 i n.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Różaniec. Nie ma dla M(atki) B(ożej) milszej a dla ludzi skuteczniejszej modlitwy nad
różaniec. W różańcu siła Boża przeciw zakusom diabelskim. Różaniec jest tarczą obronną - różaniec
jest największą i najpewniejszą bronią przeciw dzisiejszym nieprzyjacielom całego narodu. - Cały
naród ma uznać szczególną opiekę M(atki) B(ożej) nad Polską, której M(atka) B(oża) jest Matką i
Królową.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przyjdą wojny i mór, i głód i zniszczy wiele dobrych i złych, ale nie zniszczy tego narodu,
który się oddał w opiekę Serca Maryi. Polska rozsławi imię Chrystusowe na całym, świecie i stanie
się królową narodów, aby uwielbione było dzieło mądrości Bożej.

