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Wiek XVI w dziejach Europy to czas, kiedy po raz kolejny jej mieszkańcy mierzą się 
z zagrożeniem ze strony wojsk muzułmańskich. Tym razem agresorem jest Turcja, 
która właśnie osiągnęła szczyt swojej potęgi i coraz łapczywiej spogląda na kraje w północnej 
części basenu Morza Śródziemnego. Narastające z jej strony zagrożenie osiągnęło punkt 
kulminacyjny na początku lat siedemdziesiątych XVI wieku – gdy papieżem był Pius V, 
dominikanin. 

W 1571 roku sułtan turecki Selim II chciał podbić całą Europę, by ogarnęła ją wiara 
muzułmańska. W obliczu ryzyka, że Państwo Kościelne zamieni się w prowincję Imperium 
Osmańskiego, . Św. Pius V, który był wówczas papieżem, podjął działania polityczne: 
zawiązał Ligę Świętą, zaczęto zbierać wojska i pieniądze na ich utrzymanie, myśleć o strategii. 
Nie zaniedbał jednak także strony duchowej i sięgnął po środek sprawdzony przez setki lat 
praktyki w jego zakonie – skierował do całego Kościoła wezwanie do modlitwy różańcowej 
w intencji zwycięstwa chrześcijan. 

Dzień rozstrzygającej bitwy przypadł 7 października 1571 roku, w pierwszą niedzielę miesiąca 
– dzień, który dominikanie obchodzili jako wspomnienie Maryi Królowej Różańca. 
Pod Lepanto w zatoce Korynckiej stanęły naprzeciw siebie dwie potężne morskie armie, 
a papież i wierni padli na kolana z różańcami w rękach. 

Podczas modlitwy Pius V miał wizję, w której zobaczył zatokę, gdzie toczyła się walka, a nad 
nią Maryję patrzącą ze spokojem na zmagania. Matka Boża zapewniła papieża o zwycięstwie. 
I rzeczywiście – ledwo bitwa się rozpoczęła, nagle wiejący wiatr uniemożliwił walk ę 
wyznawcom religii Mahometa i wspomógł chrześcijan. Mające przewagę liczebną okręty 
tureckie zostały rozproszone, udało się uciec tylko niewielkiej ich liczbie. Cios był na tyle 
mocny, że turecka flota nigdy już nie odzyskała swojej świetności. Wojska chrześcijańskie 
pokonały przeciwników, św. Pius V wiedział, że jest to cudowne ocalenie Europy przez 
Matkę Bożą. 



 
            Bitwa pod Lepanto, obraz Paolo Veronese 
 
Na pamiątkę tamtych wydarzeń ustanowił 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej. 
Początkowo święto to było obchodzone jedynie w kościołach, gdzie funkcjonowały Bractwa 
Różańcowe. Po kolejnych zwycięstwach nad Turkami odniesionymi pod Belgradem w 1716 
roku, papież Klemens XI rozszerzył święto na cały Kościół. Natomiast w 1883 roku papież 
Leon XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie „Królowo Różańca świętego – módl 
się za nami”. W 1885 roku październik został ustanowiony miesiącem różańca. 
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