W ubiegłym roku 8.10.2016  w diecezji częstochowskiej została zainicjowana i zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Wiernych  
„Nowa Ewangelizacja” - za zachętą i duchowym patronatem jej Pasterza Ks. abpa Wacława Depo - I edycja Gwiaździstej Procesji Różańcowej „Z Maryją dla Polski”. Procesja została także podjęta w kilku  innych diecezjach – w blisko 100 miejscowościach, dzięki współpracy
z Krajowym Zespołem Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym.
Inspiracje
1. Naszą główną  inspiracją były wydarzenia z historii narodów świata i Polski, podczas których także za wielką zachętą papieży odmawiano
publicznie modlitwę różańcową.
Mało kto wie, że podczas pamiętnej bitwy z Turkami wojsk Jana III Sobieskiego pod Wiedniem 12.09.1683 roku, trwała wielka modlitwa różańcowa Polaków. Wincenty Łaszewski  tak opisuje tamte wydarzenia:
„Gdy licząca 27 tysięcy żołnierzy armia pod dowództwem polskiego króla starła się z ponad stutysięczną armią turecką, w Krakowie
z Katedry na Wawelu wyruszyła w kierunku kościoła Mariackiego procesja „wojska duchowego”. Brały w niej udział nieprzeliczone rzesze ludzi. (Samych dworzan było około1000.) Ze śpiewem różańca niesiono Najświętszy Sakrament i cudowny obraz Matki
Bożej Różańcowej Zwycięskiej z Kościoła ojców dominikanów. Do gorącej modlitwy różańcowej zmobilizowali się wszyscy mieszkańcy Krakowa. Zaprzestali handlu, zrezygnowali nie tylko z pracy, ale także z posiłków. Z różańcami w dłoniach modlili się o zwycięstwo. Ich modlitwa została wysłuchana. Przy niewielkich stratach własnych Sobieski pokonał przeważające siły muzułmańskie.”
Na pamiątkę zwycięstwa pod Wiedniem Innocenty XI ustanowił 12 września dla całego Kościoła wspomnieniem Imienia Maryi. A Jan III Sobieski opisując wiedeńskie zwycięstwo nad Turkami zanotował: „Veni, vidi, Deus vicit” (Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył).
2. Maryja jest Gwiazdą Nowej Ewangelizacji, która w każdym mroku życia zawsze pokaże drogę do Jezusa - tak jak gwiazda nad Betlejem
wskazywała drogę  poszukującym Go mędrcom. Mamy ją w tym naśladować , ” zaświecić”  na polskim niebie, podejmując  publicznie modlitwę różańcową w intencji naszej ojczyzny. „Wyjdźcie na ulice i głoście Ewangelię” – nawołuje papież Franciszek.
Gwiaździsta Procesja Różańcowa, to osobiste świadectwa  wiary Polaków wyrażone  na ulicach miast i wsi. To „wydeptywanie”  razem z
Maryją dróżek różańcowych  w Polsce - w intencji  wszystkich jej spraw, a zwłaszcza jej nowej ewangelizacji. Nie ma jednak ewangelizacji
bez modlitwy - ona toruje dla niej drogę.
W 2016  roku, wraz z Maryją - począwszy od Jej Jasnogórskiego Sanktuarium - zapaliliśmy  gwiazdy modlitwy w blisko 100 miejscowościach
w Polsce.
3. Tym, co charakteryzuje Odnowę w Duchu Świętym jest modlitwa wstawiennicza. Dlatego wyrosłe z niej Stowarzyszenie „Nowa Ewangelizacja” i Krajowy Zespół Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym  podjęły to szczególne wstawiennictwo w intencji naszej Ojczyzny przez
publiczną modlitwę różańcową, naśladując w tym chlubny przykład naszych przodków.
I edycja
W Procesji zorganizowanej 8.10. 2016 r wzięło udział około100 środowisk i kilkanaście zakonów klauzurowych.
Do współtworzenia jej byli zaproszeni wszyscy – ruchy i wspólnoty polskiego Kościoła, szkoły, uczelnie, ale też osoby prywatne, niezrzeszone - znajomi, sąsiedzi. Naszym pragnieniem było wspólne dzieło wszystkich Polaków niezależnie od wieku, czy stanu. Chcieliśmy  stworzyć
wielką wspólnotę modlitewną, zgromadzoną wokół Maryi. Cieszymy się, że w Procesji wzięli  udział starsi i młodzież, także dzieci, nawet te
jeszcze w wózkach. Procesje organizowano pomiędzy parafiami, wokół kościołów, na placach i ulicach miast i miasteczek. Ci, którzy nie mieli
innej  możliwości, włączali się w tę modlitwę w kościołach, np. przez Jerycho Różańcowe.
W ten swoisty Różaniec włączały się także  osoby chore, przebywające w domach opieki, hospicjach, ofiarując za Polskę swoje cierpienia.
Uczestnicy Procesji podejmowali również umartwienia w różnych formach, np. tradycyjny post  o chlebie i wodzie. Zanosiliśmy do Pana biblijną modlitwę „Panie, zlituj się nad narodem, który jest nazwany Twoim imieniem, (Syr 36,11)
„Odnów znaki i powtórz cuda, wsław rękę i prawe ramię!
Przyspiesz czas i pomnij na przysięgę, aby wysławiano wielkie Twoje dzieła.Wysłuchaj, Panie, błagania Twych sług zgodnie z błogosławieństwem Aaronowym nad Twoim ludem. Niech wszyscy na ziemi poznają, że jesteś Panem i Bogiem wieków.” (Syr 36,5.7.16.17)
Świadectwa uczestników
- Inicjatywa Gwiaździstej Procesji Różańcowej jest wyraźnym Bożym wskazaniem  i wręcz koniecznością historyczną dla naszej ojczyzny.
Żaden marsz dla życia czy jakakolwiek inna forma działania nie ma nawet części tej mocy, co modlitwa różańcowa odmawiana wspólnie
w tym samym czasie.
- Akcję Gwiaździstej Procesji przyjąłem z radością i nadzieją. Wiem bowiem,  że wielu Krucjatom Różańcowym takie procesja towarzyszyły
i były czynnikiem bardzo ważnym w ich powodzeniu.
Źródło: http://www.nowaewangelizacja.pl/ (za zgodą administratora serwisu).

