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• Dzięki modlitwie różańcowej katolików, którzy ucie-
kali się do Maryi, czczonej pod tytułem Wspomożenia Wier-
nych uratowane zostało chrześcijaństwo w Europie. Ratu-
nek ten przybrał postać zwycięskiej nad islamem bitwy 
morskiej pod Lepanto, stoczonej 7 października 1571 roku 
przez wyznawców Chrystusa. Dlatego właśnie tego dnia 
obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, 
ogłoszone w 1573 roku przez papieża św. Piusa V, który 
dodał do Litanii Loretańskiej wezwanie: Auxilium Christia-
norum — Wspomożenie Wiernych.

• Pod koniec XVII wieku, gdy ogromna armia turec-
ka, licząca 200 000 żołnierzy, oblegała Wiedeń, cesarz Au-
strii Leopold I przebywał w sanktuarium Wspomożycielki 
Wiernych w Pasawie (dzisiejsze Niemcy), rozpaczliwie bła-
gając Najświętszą Maryję Pannę o pomoc. Jego modlitwa 
szybko przyniosła oczekiwany efekt: 8 września, a więc 
w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, gotowy 
był już plan bitwy, natomiast 12 września, w święto Naj-
świętszego Imienia Maryi, przybył z odsieczą, na czele ar-
mii chrześcijańskiej, Jan III Sobieski. Król Polski rozgromił 
tureckie hufce, ocalając tym samym przed islamem nie tyl-
ko Wiedeń, lecz także całą Europę. Wypowiedział wówczas 
słynne słowa: venimus, vidimus, Deus vicit („przybyliśmy, 
zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył”).

• W 1809 roku wtargnęli do Watykanu żołnierze Na-
poleona Bonapartego, by zaaresztować ojca świętego Piusa 
VII, który był przetrzymywany w więzieniu przez pięć lat. 
Papież złożył ślub, że jeśli zostanie oswobodzony, ustanowi 
specjalne święto ku czci Matki Najświętszej. Do uwolnie-
nia Piusa VII skłoniły Napoleona porażki militarne. Papież 
powrócił w triumfie do Rzymu 24 maja 1814 roku. Wypeł-
niając swój ślub, ojciec święty ogłosił święto Najświętszej 
Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych., przypadające na 
24 maja.
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świadkami cudownych interwencji, ukazujących Matkę 
Bożą jako Tę, która jest zawsze gotowa stanąć w obronie 
religii prawdziwej.

• Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Wspo-
możycielki Wiernych (Auxilium Christianorum) rozprze-
strzenił na całym świecie św.  Jan Bosko.
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• Wezwanie to (łac. Auxilium Christianorum) ma w swej 
istocie oddawać hołd Najświętszej Maryi Pannie jako Wspo-
możycielce chrześcijan. Na ów tytuł Matka Boża zasłużyła 
poprzez swe nieprzeliczone zasługi, wobec całego chrześci-
jaństwa. 

• Kościół święty uczy nas, że to właśnie Maryja „sama 
zniszczyła wszystkie herezje na całym świecie”. Kiedy Kościo-
łowi zagrażały prześladowania wszelkiego rodzaju, Maryja, 
wyciągając swą rękę, usuwała przeszkody, czyniąc w ten spo-
sób Oblubienicę Chrystusa wolną od narzucanych jej kajdan 
i od samych prześladowców.
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mogłoby zostać zapomniane, gdyby nie duch, wzniecony 
przez świętego Jana Bosko w celu ratowania dusz młodzieży. 
Już jako młody kapłan, Jan Bosko promował nabożeństwa: 
do Najświętszego Serca Maryi oraz do Matki Bożej Bolesnej, 
które były dobrze znane od stuleci.

• W 1863 roku św. Jan Bosko doświadczył wizji, w któ-
rej Matka Najświętsza prosiła go o zbudowanie kościoła pod 
wezwaniem Wspomożenia Wiernych. Kościół ten został rze-
czywiście zbudowany w Turynie, a jego budowie towarzy-
szyły cudowne okoliczności, np. nieoczekiwanie pojawiali się 
ofiarni darczyńcy. W ten sposób, pomimo licznych przeszkód, 
piętrzonych przez antykościelne władze, ogromną bazylikę 
Wspomożenia Wiernych w 1868 roku ukończono. 

• W jej ołtarzu głównym św. Jan Bosko umieścił obraz 
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
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• W maju 1862 roku święty Jan Bosko doznał słyn-
nej wizji, w której Kościół święty przyrównany został do 
wielkiego okrętu, atakowanego zewsząd przez mniejsze: 

• Pośród ogromu morza wznosiły się dwie potężne 
kolumny wielkiej wysokości, które stały w niewielkiej od-
ległości od siebie. Na szczycie jednej z nich umieszczona 
była figura Najświętszej Maryi Panny, u stóp której wisia-
ła wielka tablica z napisem Auxilium Christianorum, zaś 
na drugiej, jeszcze dużo większej niż poprzednia, stała 
ogromnych rozmiarów hostia odpowiadająca wielkości 
całej kolumny, a bezpośrednio pod nią umieszczona była 
tablica z napisem Salus Credentium. 

• Nagle wszystkie wrogie okręty ruszyły do natarcia. 
Od czasu do czasu wielki okręt, a więc Kościół święty, 
doznawał poważnych uszkodzeń burt wskutek uderzają-
cych w nie pocisków. Jednym z pocisków uderzony został 
nawet dowódca tego okrętu, a więc papież, który padłszy 
ciężko ranny, w końcu zmarł. 

• Jednak szyb-
ko wybrany nowy 
dowódca, nowy 
papież, przytwier-
dził łańcuchem 
dziób okrętu do 
kolumny z hostią, 
a rufę okrętu do 
kolumny z figurą 
Matki Bożej. 

• Wówczas 
wszystkie okręty 
wrogiej floty zo-
stały natychmiast 
rozproszone i zato-
pione.

Wizja św. Jana Bosko 
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