Tylko pod tym Krzyżem, tylko pod tym znakiem,
Polska będzie Polską, a Polak Polakiem

Słowo Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego
na Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Bracia i Siostry w Chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka!
W 2011 r. każdą parafię naszej archidiecezji nawiedził krzyż wraz z relikwiami Krzyża
Świętego. Mogliśmy wtedy we wspólnotach parafialnych jako katolicy
i Polacy odnowić naszą wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii Chrystusowej. Wobec
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w naszej Ojczyźnie, trzeba nam ciągle na nowo stawać pod Krzyżem
i wsłuchiwać się w głos św. Jana Pawła II, który w czerwcu 1997 r. mówił do nas:
„Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie
krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu
rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił
do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina
o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd
zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie”.
W wielość sposobów realizacji słów Papieża Polaka wpisuje się również inicjatywa
modlitewna „Polska pod Krzyżem”. W łączności ze wszystkimi w Polsce i na świecie jako
wierni archidiecezji częstochowskiej chcemy w święto Podwyższenia Krzyża Świętego,
tj. w sobotę 14 września br., zgromadzić się na wspólnej modlitwie za Ojczyznę.
Zacznijmy od osobistego rachunku sumienia i pytania o naszą wierność Bogu, a jeśli
trzeba skorzystajmy z sakramentu pokuty i pojednania. Bardzo proszę by w każdej parafii
duszpasterze dali najpierw wiernym możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej
w dniach poprzedzających i w samo święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Proszę
również, by 14 września br. w każdej parafii odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia
w intencji Polski. Zachęcam także duszpasterzy i grupy apostolskie do adoracji krzyża
nie tylko w kościołach, ale i w miejscach publicznych, takich jak: Krzyże na placach
miast, przy drogach, we wsiach, krzyże misyjne, a także w naszych domach.
Wszystkich, którzy mogą, zapraszam do udziału w modlitwie za Ojczyznę
w Godzinie Miłosierdzia w miejscach szczególnie związanych z kultem Krzyża Świętego
na terenie naszej archidiecezji. Są nimi: dla regionu częstochowskiego – kościół
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie oraz Sanktuarium Krzyża Świętego
w Rększowicach; dla regionu radomszczańskiego – kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Sanktuarium NMP Bolesnej w Radomsku; dla regionu wieluńskiego –
kościół sanktuaryjny w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce; dla regionu zawierciańskiego
– Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Krzyża Świętego w Zawierciu - Blanowicach.
Na odważne świadectwo wiary serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen!
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Czcigodni Przyjaciele Kalwarii w Praszce,
w święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września 2019 r., sobota)
w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki
Zawierzenia na Kalwarii w Praszce będziemy przeżywać kolejną rocznicę
erygowania naszej Kalwarii, święto konsekracji kościoła Kalwaryjskiej Matki
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w Praszce. W tym dniu w naszej Ojczyźnie zostanie przeprowadzona akcja
modlitewna „Polska pod Krzyżem”. Stanowi ona odpowiedź na ataki wymierzone
w Kościół, rodzinę, patriotyzm. Z wdzięcznością odpowiadając na zaproszenie
do udziału w modlitwie za Ojczyznę w Godzinie Miłosierdzia Bożego skierowaną przez
J E. Ks. Abp Wacława Depo metropolitę częstochowskiego do wiernych regionu
wieluńskiego na Kalwarię w Praszce, pragniemy wspólnie stanąć pod Krzyżem

naszego Pana, aby uczynić Go centrum naszego życia osobistego i społecznego.
Niech z całą mocą popłynie z naszych serc wołanie do Boga o Jego pomoc i obronę
w czasie doświadczeń, które nas dotykają jako chrześcijan! Weźmiemy udział w
duchowej walce o rodzinę, Polskę i nasz Kościół.
W solidarności ze zgromadzonymi na modlitwie we Włocławku,
w całej Polsce oraz naszej archidiecezji, bardzo serdecznie zapraszamy z całą
rodziną parafialną na pełny obchód Dróżek Pasyjnych Pana Jezusa na
Kalwarii w Praszce o godz. 15.00 bądź też na uroczystą Mszę św., która będzie
sprawowana o godz. 18.00 w kościele Świętej Rodziny pod przewodnictwem
Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa dr. Stanisława Nowaka.
Z Chrystusowym pozdrowieniem

Ks. kustosz, Ks. wikariusz,
Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej

