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WproWadzenie 





Paulina Maria Jaricot, sługa Boża, Francuzka, mieszkanka Lyonu, 
osoba stanu wolnego, żyła w XIX w. Jest inicjatorką Papieskiego Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary, którego zadaniem jest wspieranie ewangelizacji 
na całym świecie, oraz twórczynią Dzieła Żywego Różańca, ruchu ma-
ryjno-misyjnego, którego początkowym zadaniem było ocalenie religii 
we Francji. 

Paulina łączyła w sobie postawę ewangelicznej Marty i Marii. Na-
zywano ją „rajską księżniczką”. W historii określano ją jako nową Joan-
nę d’Arc misji katolickich i nową św. Katarzynę, jeśli chodzi o obronę 
Kościoła. Proboszcz z  Ars, św. Jan Maria Vianney, powiedział o  niej 
tak: „Bracia moi! Znam osobę, której życie naznaczone jest wieloma 
krzyżami i to bardzo ciężkimi, niesionymi z wielką miłością. To panna 
Jaricot”1. Paulina otrzymała od niego krzyż z napisem: „Chrystus wzo-
rem, Maryja pomocą, i nic więcej, nic poza miłością i ofiarą”2.

Jej misyjny zapał wynikał z  głębokiego życia wewnętrznego. Pra-
gnęła pozostawać całkowicie dyspozycyjna dla miłości Boga w duchu 
dziecięctwa, który zapowiadał ducha św. Teresy z Lisieux3.

Paulina M. Jaricot nie mogła sama wyjechać na misje. Stworzyła zatem 
żywy organizm, wzrastający wśród innych świeckich, którzy także nie mo-
gli wyjechać, jednak przez stałe wsparcie materialne i duchowe skutecznie 
wspomagali cenną, ewangelizacyjną misję Kościoła. Paulina, osoba głę-
boko duchowa, zaprzyjaźniona z licznymi siostrami zakonnymi, żyła po-
wołaniem świeckich: nie laikatu biernego, lecz przedsiębiorczego, aktyw-
nego; nie egocentrycznego, ale współpracującego, włączającego innych 

 1 Por. K. Czermak, Misje odnawiają Kościół, Tarnów 1995, 164.
 2 Por. Bądźmy misjonarzami jak Paulina Jaricot, film DVD [w:] Materiały liturgiczne 
na Wielki Post, Okres Wielkanocny i Biały Tydzień, PDM Warszawa 2012.
 3 Por. Paweł VI, List do kard. Aleksandra Renarda, arcybiskupa Lyonu. Z okazji 150. 
rocznicy założenia Dzieła Rozkrzewiania Wiary (22 października 1972 r.), www.pdrw.
missio.org.pl, 10.01.2012.
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świeckich. Tym samym stała się ona ideałem kobiety świeckiej, o której 
tak wiele powiedzieli Pius XI i Jan Paweł II. Jest również wzorem kobiety 
młodej, dynamicznej, aktywnej, ale także kontemplacyjnej, otwartej na 
ekumenizm oraz na działalność społeczną na rzecz robotników i ubogich4. 

Paulina Jaricot zaprasza nas do tego, by zwrócić na nich szczególną 
uwagę oraz nieustannie pogłębiać wobec nich miłość. Jesteśmy wezwa-
ni do dzielenia się tym, co otrzymaliśmy. Podkreślała, że misje są spra-
wą wszystkich ochrzczonych i każdy może być „zapałką, która zapala 
ogień”. Gorliwie zabiegała o to, by nie działać samemu. Jej zmysł prak-
tyczny prowadził ją do włączania bliskich, tworząc w ten sposób wielkie 
odgałęzienia solidarności i modlitwy5.

Arcybiskup Savio Hon Tai Fai, Sekretarz Kongregacji Ewangelizowa-
nia Narodów, w  czasie Międzynarodowej Konferencji „Paulina Jaricot 
kobieta zawsze obecna (aktualna)” z okazji 150. rocznicy śmierci Pauliny 
Jaricot w Lyonie, 9 stycznia 2012 r., porównał ją do biblijnego Dawida 
walczącego z Goliatem. Dla Pauliny tym Goliatem była antyklerykalna 
rewolucja francuska. Podobnie jak Dawid, Paulina udała się nad „stru-
mień Pisma świętego”, gdzie znalazła pięć gładkich kamieni: modlitwę, 
miłosierdzie, pokorę, zaufanie Bogu i miłość do Ojca Świętego6. 

Z okazji 150. rocznicy śmierci Pauliny Jaricot, Centrala Krajowa 
Papieskich Dzieł Misyjnych ogłosiła, że rok 2012 przebiegający pod 
hasłem: „Odwaga głoszenia Chrystusa”, będzie poświęcony tej słudze 
Bożej: „Rok 2012 chcemy przeżywać jako czas lepszego poznania życia 
i działalności Pauliny”7. 

 4 Por. J. Tomko kard., Konferencja na temat aktualności przesłania Pauliny Jaricot 
i współczesnego znaczenia misji, 18 września 1999 r., www.pdrw.missio.org.pl, 1.02.2012.
 5 Por. Jan Paweł II, List do arcybiskupa Lyonu z okazji obchodów dwustulecia naro-
dzin Pauliny Marii Jaricot, promotorki Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Castel Gandolfo, 
14 września 1999 r., www.pdrw.missio.org.pl, 10.01.2012.
 6 Por. Savio Hon Tai Fai, Pauline Marie Jaricot (1799-1862), une femme prophète, 
150 ème anniversaire de sa naissance au ciel Lyon, Janvier 2012, http://www.fides.org/
fra/documents/P.M.Jaricot_09012012.doc, 2.02.2012 (tłumaczenie polskie – Papie-
skie Dzieła Misyjne – Warszawa). Tekst przemówienia został zamieszczony w aneksie. 
 7 Por. Papieskie Dzieła Misyjne, Obchody 150 rocznicy śmierci sługi Bożej Pauliny 
Jaricot, http://www.pdrw.missio.org.pl/, 2.02.2012.
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Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie działalności P. Ja-
ricot oraz przybliżenie jej postaci. 

Książka składa się z kilku części. W pierwszej ukazano krótkie tło 
historyczne Francji w XIX w., a szczególnie Lyonu, gdzie urodziła się 
i żyła Paulina. W drugiej i trzeciej części zaprezentowano jej rodzinę, 
a  przede wszystkim jej postać. Następnie przedstawiono historię po-
wstawania dwóch jej dzieł: Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca, 
a także jej społeczne zaangażowanie oraz inne dzieła, które stworzyła. 
Na koniec ukazano Dzieło Rozkrzewiania Wiary i  Żywego Różańca 
w Polsce.

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się do jeszcze 
większego zaangażowania członków Żywego Różańca w  archidiecezji 
gnieźnieńskiej oraz do większej świadomości o Paulinie Jaricot wśród 
jej członków oraz wśród dzieci i  młodzieży. Myślę, że może posłu-
żyć pomocą w  ramach przygotowań do archidiecezjalnego konkursu 
o Paulinie Jaricot, który odbędzie się podczas VII Archidiecezjalnego 
Kongresu Misyjnego, 4 czerwca 2012 r. Materiały do konkursu zostały 
zamieszczone w aneksie.

Książka ta skierowana jest także do członków Swiętowojciechowej 
Rodziny Misyjnej, którzy od 1998 r. duchowo i materialnie wspierają 
misjonarzy.

Autor 

Gniezno, 11 lutego 2012 r. w Dniu Światowego Dnia Chorego





1. Francja – Lyon 





We Francji pierwsze lata XIX w. były bardzo trudne. Zamykano 
seminaria, rozwiązywano zgromadzenia zakonne, tysiące parafii zubo-
żało moralnie i materialnie. Ośrodki duszpasterskie zostały pozbawio-
ne duszpasterzy. Jeden z biskupów francuskich w 1813 r. powiedział: 
„Francja zamieniła się w kraj misyjny...” Jednakże Duch Święty czu-
wał nad zachowaniem wiary i misjami Kościoła. I właśnie w tym kraju 
i w tym samym czasie powoli zaczynały się ukazywać symptomy praw-
dziwego odrodzenia religijnego i misyjnego8. 

Naszą uwagę kierujemy w stronę Lyonu – najstarszego miasta we 
Francji, trzeciej co do wielkości aglomeracji Francji (po Paryżu i Mar-
sylii). Leży w środkowo-wschodniej części kraju, nad rzekami Rodanem 
i Saoną, w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Rodan. Rozciąga się 
na wzgórzach Fourvière i Croix Rousse. W 43 r. p.n.Ch. miasto to sta-
ło się kolonią rzymską pod nazwą Lugdunum. Z tego czasu pochodzi 
nazwa wzgórza Fourvière: od Forum Vertus9. 

W XVI w. rozpoczął się rozwój Lyonu jako ważnego ośrodka han-
dlowego i finansowego. W ciągu wieków miasto to stało się w Euro-
pie jednym z największych rynków finansowych. U schyłku XVIII w., 
przed wybuchem rewolucji francuskiej, robotnik lioński „nie przymie-
rał głodem”, ani też nie mógł uważać się za „wyrzutka społeczeństwa”. 
Żył godnie dzięki głęboko zakorzenionemu zwyczajowi w tym mieście: 
kierownik działu w fabryce włókienniczej był zobowiązany do chrześci-
jańskiej solidarności z towarzyszami pracy10. 

Rewolucja francuska drogo kosztowała miasto, które nie chciało sta-
nąć po stronie jej przywódców. Setki liończyków rozstrzelano na polach 

 8 Por. J. M. Goiburu Lopetegui, Duch Misyjny. Vademecum, Warszawa 1991, 170.
 9 Por. A. Siudak FMM, Paulina Jaricot (1799-1862), Założycielka Dzieła Rozkrze-
wiania Wiary, www.pdrw.missio.org.pl, 16.01.2012; http://pl.wikipedia.org/wiki/
Lyon, 16.01.2012.
 10 Por. C. Giacovelli, Paulina Jaricot. Biografia, Warszawa 2011, 20.



Paulina Jaricot – odwaga głoszenia Chrystusa16

Brotteaux, a okres terroru pociągnął za sobą śmierć kolejnych kilkuset 
obywateli. Miasto zaczęło odżywać od momentu dojścia Napoleona do 
władzy, który darzył je szczególną sympatią; dzięki niemu wyszło z kry-
zysu. Składał on gigantyczne zamówienia w warsztatach tkackich, m.in. 
na dekorację Wersalu oraz zakładał filie Banku Narodowego. Lioński 
jedwab, z  uwagi na bardzo dobrą jakość, zawojował światowe rynki, 
w wyniku czego nastąpiło uprzemysłowienie produkcji; zrodziła się też 
potrzeba sprowadzenia wielkich maszyn i tysięcy robotników11.

W Paryżu impuls misyjny wyszedł z Seminarium Świętego Supli-
cjusza i  ze Stowarzyszenia Misji Zagranicznych. Wśród profesorów, 
a  nawet wśród seminarzystów zainteresowanie misjami było bardzo 
duże, nawet wówczas, gdy dominowała orientacja ku misjom w  sa-
mej Francji. Jeden z dyrektorów Stowarzyszenia Misji Zagranicznych 
w Paryżu, ojciec Chaumont, który od 1794 r. drukował zbiory listów 
z Chin, z Tonkinu i  z Cochinchine, skierował w 1814  r. do swoich 
rodaków apel o zaangażowanie na rzecz misji. Kiedy zaś w 1815 r. zo-
stał przełożonym seminarium, ponowił wcześniejsze wezwanie, wska-
zując przy tym jako na model działania „baptystyczne stowarzyszenia 
angielskie, które każdego tygodnia odkładają jakąś sumę pieniężną jako 
wkład na dzieło głoszenia Ewangelii”. W 1816 r. dyrektor ks. Langlo-
is wskrzesza dawne Stowarzyszenie Modlitwy, które w 1817 r. papież 
Pius VII zatwierdza i obdarza przywilejem odpustów. Stowarzyszenie 
to, działające w wielu miastach Francji, m.in. w Rennes i w Lyonie, 
zostaje – podobnie jak seminarium z ulicy du Bac – ukierunkowane 
na apostolstwo w Azji. Na jego apele odpowiadają księża i liczni wierni 
świeccy. Misyjne władze w Paryżu publikują i rozdzielają broszury na 
temat misji, zbierają też ofiary pieniężne na misje12.

Lyon po Paryżu był kolejnym ośrodkiem wielu misyjnych inicja-
tyw. Miasto to było tradycyjnie, również przed rewolucją, otwarte na 
zewnątrz i otwarte na misje. Od 1800 r. stanowi ono centrum publika-
cji Lettres edifiantes i licznych broszur na temat misji. W Seminarium 
 11 Por. A. Siudak FMM, Paulina Jaricot (1799-1862), art. cyt.
 12 Por. J. C. Baumont, Paulina Jaricot i powołanie Dzieła Rozkrzewiania Wiary, „Świa-
tło Narodów” 3(1997)12-13.
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Świętego Ireneusza młodzi klerycy, pochodzący często z rodzin uczest-
niczących w ukrytym kulcie, a także profesorowie, zwłaszcza zachęce-
ni przez ks. Chollton Sulpicjanie, są pełni entuzjazmu, przejęci troską 
o zbawienie dusz „w świecie”. Nikt zatem nie dziwi się, że to duże mia-
sto daje początek tak wielu inicjatywom13.

W tym właśnie liońskim środowisku wiodącą rolę w odrodzeniu re-
ligijnym i we współpracy misyjnej odegrali wierni świeccy, a wśród 
nich młoda dziewczyna, Paulina Jaricot.

 13 Tamże.





2. rodzina jaricot





Na rozwój człowieka, a także na jego wymiar duchowy, psychiczny 
i fizyczny wpływ ma wiele czynników; z nich największy ma rodzina. 
Tak było również w przypadku Pauliny. Dzięki postawie całej rodziny, 
dzieła, które zainicjowała i dokonała, mogły być zrealizowane.

Antoni Jaricot (1755-1834) – ojciec Pauliny przybył do Lyonu 
z dolin Gór Lyońskich w 1769 r., po śmierci swojego ojca. Antoni miał 
wtedy 14 lat i był trzynastym dzieckiem z czternaściorga rodzeństwa. 
Wraz z  rodzeństwem otrzymał solidne chrześcijańskie wychowanie. 
Z rodziny wywodzili się także kapłani. Antoni, chcąc ulżyć rodzinie, 
wyruszył z domu, gdzie rodzina miała nieco ziemi i winnice, do Lyonu 
w poszukiwaniu pracy14. 

„Nieco oszołomiony krąży po ulicach starego Lyonu. Z jego dużych, 
czarnych oczu emanuje ciekawość świata. Ma przy tym dar obserwacji, 
którą ćwiczył podczas wypasania niewielkiego stada owiec”. Znalazł 
pracę w Lyonie. Był bardzo odważny, wytrzymały, uczciwy i pobożny. 
Codziennie o czwartej rano uczestniczył we Mszy św. u oo. franciszka-
nów, a następnie pracował jako składacz jedwabiu. Ceniony przez pra-
codawcę, ciągle awansował. W końcu samodzielnie zajął się handlem 
jedwabiu. W wieku 27 lat, odrzucając propozycję małżeństwa z bogatą 
wdową, poślubił dwudziestoletnią Joannę, której życie duchowe wyróż-
niało się pobożnością maryjną15. 

Antoni i Joanna wzięli ślub 9 kwietnia 1782 r. Mieli siedmioro dzie-
ci: czterech chłopców i trzy dziewczynki: Pawła (1783-1849), Jean Ma-
rie (1785-1791), Zofię (1790-1844), Laurette (1792-1829), Narcyza 
(1793-1813), Fileasa (1797-1830) oraz Paulinę (1799-1862).

Państwo Antoni i Joanna Jaricot przeżyli razem 32 lata. 26 paź-
dziernika 1814  r. zmarła Joanna. W  1828  r. Antoni, ze względu na 
 14 Por. G. Naïdenoff, Paulina Jaricot. Założycielka Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Ży-
wego Różańca, Warszawa 1997, 10.
 15 Por. C. Giacovelli, dz. cyt., 21-24.



Paulina Jaricot – odwaga głoszenia Chrystusa22

pogłębiającą się sklerozę został całkowicie wyłączony z  obowiązków. 
Umarł 26 grudnia 1834 r. Przeżył 79 lat. 

W rodzinie Jaricot, która posiadała warsztaty tkackie i liczne skle-
py, panował dobrobyt. Antoni Jaricot, jako głowa rodziny, przeznaczał 
część budżetu domowego na „ofiarę dla biednych”. Była to pula pie-
niędzy przeznaczona dla każdego, kto zapuka do drzwi z prośbą o po-
moc, aby nie odszedł z pustymi rękami. Państwo Jaricot wspierali ojców 
trapistów z Aiguebelle, którzy co roku otrzymywali spore zapasy ryżu 
i gruyere’a [rodzaj sera szwajcarskiego]. Wielorakiej pomocy doświad-
czali także najbliżsi krewni z Soucieu-en-Jarrest. Dom państwa Jaricot 
był otwarty dla kapłanów. Gościł w  nim m.in. ks. Jan Maria Vian-
ney, ostatnie lata swego życia w jednej z ich posiadłości spędził ks. Jean 
Würtz, spowiednik Pauliny. Dom Jaricot nosił tytuł „Domu Betanii”, 
dlatego że sekret altruizmu złożony był w sercu rodzinnej pobożności. 

Tego altruizmu dzieci uczyły się od młodości. Mama Joanna na-
uczyła dzieci pięknej lekcji: wraz z nadejściem zimy Paulina i Fileasz 
prześcigali się w czuwaniu przy oknie, wyglądając jakiegoś „zmarznię-
tego rudzika”. Ich myśli pochłania obmyślanie sposobów ratowania 
ptaszka od wszelkich niebezpieczeństw, a  jeżeli uda im się go złapać, 
podziwiają jego piękno, a przede wszystkim próbują przyjąć go jako 
gościa przysłanego przez Boga16.

A teraz kilka słów o dzieciach państwa Jaricot. 
Paweł ożenił się, ale żona zmarła zaledwie rok po ślubie. Był przed-

siębiorczy i wspierał swego ojca. Ożenił się powtórnie z Felicytą Ri-
chond. Przeżył 66 lat.

Jean Marie żył zaledwie 6 lat. 
Zofia, gdy skończyła 16 lat, zaręczyła się z  Zachariaszem Perrin, 

przedstawicielem domu handlowego Antoniego Jaricot. Zrealizowała 
w ten sposób swoje marzenie. Zofia, obdarzona tym samym duchem 
przedsiębiorczości, co ojciec, po kilku latach małżeństwa postanowi-
ła wraz z mężem założyć własne przedsiębiorstwo (Perrin-Jaricot) spe-
cjalizujące się w pozłacaniu tkanin. Zofia Perrin-Jaricot otworzyła fi-

 16 Tamże, 35-36.
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lie w Bordeaux i w Paryżu. W obydwu miastach dała się poznać jako 
animatorka modlitwy różańcowej oraz najhojniejsza dobrodziejka mi-
sjonarzy. Jej syn Piotr wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Zofia żyła 
54 lata. 

Lauretta (Loretta) Chartron umarła w wieku 37 lat. Wyszła za mąż 
za Wiktora Chartrona, znanego producenta jedwabiu. Była matką sze-
ściorga dzieci. Z wyglądu była najbardziej podobna do mamy.

Narcyzm urodził się w czasie rewolucji francuskiej. Był upośledzo-
ny umysłowo. Otoczony czułością bliskich zmarł w wieku 21 lat.

Fileasz – jesienią 1817 r. wstąpił do niższego seminarium w Sainte-
Foy-l’Argentière, a w 1819 r. do Wyższego Seminarium Saint Suplice 
w Paryżu. Przyjaźnił się z dyrektorami Seminarium Misji Zagranicz-
nych w Paryżu. Pierwszą Mszę św. odprawił 21 grudnia 1823 r. Pragnął 
wyjechać na misje do Chin, ale został posłany do pracy duszpasterskiej 
w Lyonie. Jako kapelan pomagał chorym w szpitalu. Zmarł 26 lutego 
1830 r., mając 33 lata. Po jego śmierci Paulina kupiła Dom Nazaretań-
ski, który nazwała Nazaretem dla ubogich oraz dla nowicjuszek Insty-
tutu Sióstr Bon Secours17. Dom Nazaretański stopniowo zmieniał się 
w ognisko modlitwy, w którym pielęgnowano trzy praktyki pobożne 
drogie Paulinie: godzinną adorację, różaniec święty i drogę krzyżową18.
 17 Tamże, 136.
 18 Tamże, 164. 
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Paulina Maria Jaricot urodziła się 22 lipca 1799  r. Był to czas, 
w którym Napoleon doszedł do władzy. Została ochrzczona w domu 
przez ukrywającego się księdza. 16 kwietnia 1812 r. przystąpiła do sa-
kramentów Pierwszej Komunii św. i  bierzmowania. W wieku 18 lat 
założyła stowarzyszenie młodych robotnic ze swojej dzielnicy. Dwa lata 
później zainicjowała powstanie Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W wieku 
27 lat została założycielką Żywego Różańca i Dobrej Książki. 

Paulina ciężko zachorowała, gdy miała 35 lat. Była wówczas bliska 
śmierci, jednak wkrótce cudownie wyzdrowiała. 17 kwietnia 1834  r. 
przyjęła sakrament namaszczenia chorych. 26 lutego 1852 r. otrzyma-
ła od Komitetu Pomocy dokument zaświadczający o tym, że Paulina 
jest wpisana do rejestru ubogich. Przeżyła 63 lata. Zmarła 9 stycznia 
1862 r. o godz. 7.00 rano, w nędzy i opuszczeniu. Żyła najdłużej z całej 
rodziny. 

Jak opisuje jej najwierniejsza przyjaciółka, Maria Dubouis: „Po-
grzeb miała jak przystało na biedaczkę z listy ubogich. Oprócz rodziny 
i  bliskich oraz nielicznych przyjaciół, kondukt tworzyli proletariusze 
przemysłu jedwabniczego, liońscy tkacze i tkaczki”19. 

Paulina jako najmłodsze dziecko była „maskotką” rodziny. Jej mięk-
kie, czarne loczki, bystre i  inteligentne spojrzenie budziły sympatię 
zarówno dorosłych, jak i dzieci. Paulina była dzieckiem pełnym ener-
gii, wyjątkowo serdecznym, ale z powodu krótkowzroczności manual-
nie niezręcznym. Ciągle uderzała o  jakiś przedmiot, a potem biła go 
z wściekłością. Miała talent wokalny, który rozwijała, śpiewając pieśni 
religijne w parafialnym chórze. Radowało to zwłaszcza jej ojca, który 
nazywał ją „rajskim skowronkiem”. Paulina, będąc małą dziewczynką, 
z entuzjazmem rozmawiała ze swoim starszym o dwa lata bratem File-

 19 Por. G. Naïdenoff, dz. cyt., 94.
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aszem o misjach w Chinach, o których wiedziała z opowiadań domo-
wej służącej Róży. Fileasz mówił wtedy: 

„Będę apostołem i pojadę do Chin, by tam czynić to wszystko, co 
czynił Jezus. I tym lepiej, jeżeli mnie zabiją! Mama i Róża mówią, że 
krew męczenników rodzi nowych chrześcijan!”. 

Paulina odpowiadała na to: „Ja też tam pojadę, żeby leczyć chorych, 
przygotowywać wiązanki kwiatów do ozdabiania ołtarzy oraz wyszywać 
szaty liturgiczne... albo obrusy na ołtarz”. 

Po takich słowach swojej siostry Fileasz zwykle ripostował, przyj-
mując ton wyższości: „Też coś, kobieta w Chinach! Do niczego się nie 
przyda: nie zna łaciny, nie może jeździć konno ani na wielbłądach, ani 
na tygrysach, ani na krokodylach...!” 

Paulina nie poddawała się i prosiła: „Ale myślę, że mógłbyś przywią-
zać mnie za sobą do zwierzęcia jakąś grubą liną!”. 

Fileasz odpowiedział: „Też coś! Z dwoma jeźdźcami na grzbiecie, 
przecież daleko się nie zajedzie?”. 

Paulinie, rozbrojonej i prawie łkającej, pozostało tylko dodać: „Pa-
skuda! Doprawdy nie chcesz pozwolić mi nic zrobić!”. 

Wówczas Fileasz wzruszył się i  powiedział: „Biedactwo! No cóż, 
w gruncie rzeczy, czy musisz płynąć aż za morza? Czy nie możesz wziąć 
grabi, żeby zgarniać góry złota i wysyłać mi je w beczkach, bym mógł 
ratować setki tysięcy dzieci, które co roku umierają nieochrzczone 
w Chinach?”. 

Paulina po tych słowach odzyskała spokój. Taka perspektywa okazała 
się zgodna z jej wrodzoną zdolnością do konkretnego działania. Wkrótce 
też okazała się zapowiedzią, wykraczającą poza dziecięce marzenia, proro-
czego przebłysku, który Pan wkłada w usta dzieci i niemowląt20.

W wieku 13 lat Paulina została wprowadzona do małego, eksklu-
zywnego świata producentów jedwabiu i handlowców, do którego na-
leżały już jej dwie starsze siostry: Zofia i Laurette. Mając 15 lat przy-
gotowywała się do zaręczyn z młodym panem z Saint-Vallier. „Mówią 
mi – pisała, że jestem piękna. Trzeba być chyba martwą lub chorą, aby 

 20 Por. C. Giacovelli, dz. cyt., 35-37.
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nie przyjmować tych wszystkich pochlebstw i słodkich wyznań ze stro-
ny młodych ludzi, którzy mnie otaczają”21. 

Wielkim wydarzeniem był dla mieszkańców Lyonu przejazd księż-
nej d’Angoulême – córki Ludwika XVI. Paulina tak wspomina to wy-
darzenie: „Byłam na wszystkich uroczystościach organizowanych na jej 
cześć. Podążyłam za nią na bal. To święto jednak drogo kosztowało 
moją duszę i całkowicie rozstroiło moje nerwy. Miłość własna strąciła 
mnie w fale próżności”22. 

W 1814 r. w wieku 15 lat podczas pobytu w  rezydencji w Tas-
sin Paulina nieszczęśliwie upadła ze stołka. Po tym wypadku zaczęła 
rozwijać się u niej bardzo dziwna choroba (dzisiaj zwana fibromyalgią 
– jest schorzeniem tkanek podporowych i aparatu ruchowego z bólami 
i objawami zmęczenia mięśni, wiązadeł i ścięgien). Zaczęła mieć pro-
blemy z chodzeniem. W tej trudnej sytuacji uciekała w religijność, co 
okazało się dla niej lekarstwem23.

W wieku 17 lat wzięła udział w  rekolekcjach wielkopostnych 
w parafii pw. św. Nicetiusza w Lyonie. Ks. Jean Wendel Würtz, wika-
riusz tej parafii, miał kazanie na temat próżności. Paulina była ubrana 
w wiosenną jasnoniebieską suknię, na głowie miała kapelusik ozdobio-
ny różami. 

Po nabożeństwie Paulina poprosiła Zofię, by poszła z nią do zakry-
stii. Czuła bowiem potrzebę wyjaśnienia pewnej kwestii, która może 
okazać się niezwykle ważna w skorygowaniu jej postępowania. Kazno-
dzieja uważnie jej wysłuchał. „Na czym polega zawiniona próżność?” 
– spytał. Po uzyskaniu przez Paulinę wyjaśnienia, kapłan wytłumaczył 
jej: „Moja droga, w przypadku większości kobiet ten rodzaj próżności 
polega na pragnieniu pokazania się w celu przyciągnięcia spojrzeń, by 
tym sposobem stać się dla innych idolem... Na byciu całkowicie po-
chłoniętym miłością do tego, co więzi serce, podczas gdy Bóg zaprasza 
do kierowania się ku górze...”. Po tych słowach Paulina, wyraźnie poru-

 21 Por. G. Naïdenoff, dz. cyt., 14.
 22 P. Jaricot, Historia mojego życia. Autobiografia duchowa założycielki Żywego Różańca, 
Kraków 2011, 44.
 23 Por. C. Giacovelli, dz. cyt., 55-56.
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szona, poprosiła o możliwość spowiedzi. Od tej pory ks. Würtz stał się 
jej stałym spowiednikiem24.

Po powrocie do domu, by nie być narażoną na pokusy, spaliła ro-
manse i  modne piosenki, zrezygnowała z  biżuterii i  przeglądania się 
w lustrze. Postanowiła ubierać się jak najskromniej, tak jak ubogie lioń-
skie dziewczęta. Swoje nowe życie Paulina rozpoczęła od spowiedzi 
generalnej w  sanktuarium Matki Bożej na wzgórzu Fourvière, gdzie 
25  grudnia 1816  r. złożyła prywatny ślub czystości. Zrozumiała, 
że nie ma powołania zakonnego. W  sercu miała jedyną wątpliwość. 
Otóż niepokoiło ją, czy jej aspiracje bycia apostołką miłości nie wkra-
czają przypadkiem na pole zarezerwowane dla kapłanów25. Pozostała 
w  domu rodzinnym, żyjąc z  wyboru w  stanie wolnym i  w  ten spo-
sób realizując swoją drogę do świętości. „Ostatecznie – pisze w swoich 
pamiętnikach – wyjawiłam Bogu najskrytsze pragnienie mojej duszy. 
Uroczyście przyrzekłam, że nigdy nie będę miała innego Małżonka 
poza Nim. O Maryjo, ukochana Matko! Na Twe ręce złożyłam życze-
nia dla Jezusa i od tej pory jesteś podwójnie moją najczulszą Matką”26. 

 Po tej przemianie Paulina przeprosiła także swoją rodzinę, że tak 
umiłowała światowe uciechy i jednocześnie zapewniła ich o swoim po-
wrocie do życia zgodnego z zasadami chrześcijańskiej wiary. „Po tych 
słowach otrzymałam od nich słodkie pocałunki pokoju”27.

Paulina postanowiła zmienić jeszcze jedną rzecz: „W domu ciągle 
znajdował się jeszcze jeden przedmiot świadczący o mojej głupiej próż-
ności – mój portret. Byłam na nim ubrana w modny kostium, nieprzy-
zwoity dla oczu Jezusa Chrystusa. Gdy tylko sobie to uświadomiłam, 
odnalazłam malarza, którego poprosiłam o  przemalowanie mojego 
ubrania na portrecie na bardziej skromne. Chciałam, by ten człowiek 
zrozumiał, jak odrażające jest dla mnie kokietowanie swym wyglądem, 
i że raz na zawsze skończyłam z takim zachowaniem”28. 

 24 Tamże, 76.
 25 Tamże, 82.
 26 P. Jaricot, dz. cyt., 81.
 27 Tamże, 72-73.
 28 Tamże, 72. 
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Do dwóch głównych wad, z  którymi Paulina walczyła przez całe 
życie, należały porywczość i zazdrość29. 

Udzielała się w szeregach Stowarzyszenia Najświętszych Serc Je-
zusa i  Maryi. Jego przewodniczącą była panna Klaudyna Thevenet, 
która przyjęła ją i przydzieliła do działu „pocieszanie i jałmużna”. Wstą-
piła do Bractwa Różańca Świętego przy parafii św. Piotra. Posługiwała 
wśród nieuleczalnie chorych30. 

W 1817 r., wśród rzesz robotnic mieszkających w różnych dzielni-
cach miasta, Paulina znalazła takie kobiety, które były gotowe przyjąć 
Najświętsze Serce Jezusa i praktykę wynagradzania jako najważniejsze 
w  ich codziennym życiu i  wzajemnych relacjach. W  krótkim czasie 
Paulina była znana w niejednej parafii w dzielnicy św. Pawła jako pa-
nienka prowadząca coraz to większe Stowarzyszenia Wynagrodzicie-
lek Najświętszemu Sercu Jezusa (Reparatrices). Na niedzielny wieczór 
wyznaczyła cotygodniowe spotkanie z dziewczętami, zwłaszcza robot-
nicami, aby mogły otworzyć się na ducha apostolskiego. Posługując się 
obrazowym językiem, tłumaczyła, że Serce Jezusa jest nie tylko praw-
dziwą, oficjalną siedzibą i  jedyną salą spotkań duchowych, ale także 
niewidzialnym spisem zobowiązań moralnych i religijnych, które z tego 
wynikają. Jako symbol grupy wybrała krzyż z narzędziami Męki Pań-
skiej. Każdego dnia grupa wynagrodzicielek podejmuje praktykę od-
prawiania drogi krzyżowej31. 
 29 Tamże, 14.
 30 Por. C. Giocovelli, dz. cyt., 86.
 31 Tamże, 85.
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Paulina, mając wsparcie ze strony rodziny, a także formując się po-
przez uczestnictwo w grupach apostolskich oraz angażując się w pomoc 
biednym, stworzyła dzieło pomocy misjom.

Na początku należy zaznaczyć, że trudno jest ustalić jednego 
założyciela Dzieła Rozkrzewiania Wiary, gdyż tę zasługę trzeba 
przypisać kilku osobom. Niewątpliwie największy wkład w powsta-
nie Dzieła wniosła Paulina Jaricot. Mimo że w różnych publikacjach 
jej rola w procesie tworzenia Dzieła jest minimalizowana lub całkiem 
kwestionowana, to jednak po głębszej analizie można stwierdzić, że to, 
co najistotniejsze w tym Dziele pochodzi właśnie od niej32.

Sama nazwa Dzieła nie była zupełnie nowa, bowiem już w 1632 r. 
o. Hyacinthe założył oddane nawracaniu Hugonotów Stowarzyszenie 
dla Rozkrzewiania Wiary. W 1665 r. ks. de Meur, kapłan ze Stowarzy-
szenia Misji Zagranicznych w Paryżu, założył Bractwo Świętych Apo-
stołów dla Rozkrzewiania Wiary. Przed rewolucją natomiast, w 1789 r., 
Stowarzyszenie Misji Zagranicznych w Paryżu propagowało Stowarzy-
szenie Modlitwy, którego celem była promocja rozkrzewiania wiary 
w krajach zamorskich33.

Przy Paryskim Seminarium Misji Zagranicznych działał wspomnia-
ny już Związek Misyjny dla Azji. Seminarium wysyłało do francuskich 
chrześcijan prośby i apele o modlitwę za dzieci w Chinach. Do parafii 
wysyłali okolicznościowe biuletyny, w których zamieszczano listy mi-
sjonarzy pracujących na Dalekim Wschodzie. W biuletynach podkre-
ślano inicjatywę na rzecz misji anglikańskich, podjętą przez angielskich 
baptystów, którzy przyjęli metodę „jednej monety tygodniowo”34.

 32 Por. K. Bajerowicz, Orzeczenia Papieskie dotyczące Dzieł Misyjnych. Poszczególne 
Dzieła Misyjne, Poznań 1931, 95-57.
 33 Por. J. C. Baumont, dz. cyt., 11.
 34 Por. C. Giacovelli, dz. cyt., 92.
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Na rzecz Związku Misyjnego dla Azji gorliwie pracował semi-
narzysta Fileas Jaricot. W listach do swojej siostry Pauliny opisywał 
krytyczną sytuację misji na świecie, co wyzwoliło żarliwość i gorliwość 
w działaniu swojej siostry, zawsze gotowej do całkowitego oddania się 
temu, co dotyczy spraw wiary35. 

Fileas zachęcał Paulinę, aby zmobilizowała do pomocy misjom na 
Wschodzie swoją grupę wynagrodzicielek – „świętego batalionu” – jak 
je nazywał. Na początku Paulina zwróciła się o pomoc właśnie do nich 
i do 200 robotnic pracujących w  fabryce jej szwagra, by składały na 
misje jeden sou (około 20 groszy) tygodniowo. Zamiast skarbony Pau-
lina zaproponowała, by osoby w sposób szczególnie oddane tej sprawie 
zbierały pieniądze „z ręki do ręki”.

Stosując pojęcie współczesne, można powiedzieć, że Paulina działała 
zawsze w myśl zasad personalizmu. Jest to zarówno cecha charakte-
rystyczna jej życia, jak i tajemnica nadzwyczajnego powodzenia Dzieł, 
które stworzyła36.

Wraz ze swoimi towarzyszkami modliła się o nawrócenie niechrze-
ścijan oraz o wytrwałość dla chrześcijan żyjących wśród niechrześcijan, 
o obfite zbiórki datków przeznaczone na rozkrzewianie wiary. Do zale-
canych modlitw należały m.in.: modlitwa św. Franciszka Ksawerego, 
Aeterne Rerum i Memorare. Inicjatywy P. Jaricot spotkały się z drwiną 
wielu ludzi. Zbiórki pieniężne na potrzeby misji zagranicznych były 
znikome37. 

W 1819 r. pewnego wieczoru wydarzyło się coś niespodziewanego. 
Tak opisuje to Paulina w swoich wspomnieniach: „Kiedy moja rodzina 
grała w karty, siedząc przy kominku, szukałam pomocy u Boga. Moje 
pragnienia przyoblekły się wtedy w konkretny plan. Dana mi została 
jasna wizja tego planu i jednocześnie zrozumiałam łatwość, z jaką każdy 
z kręgu moich najbliższych mógłby się w ten plan włączyć znajdując 
10 osób, które każdego tygodnia dawałyby datek na Rozkrzewianie 
Wiary. Zobaczyłam również szansę, jaką dawałby wybór najświatlej-
 35 Por. G. Naïdenoff, dz. cyt., 23.
 36 Tamże.
 37 Por. C. Giacovelli, dz. cyt., 94-95.
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szych ze stowarzyszenia, które inspirowałyby grupę 10 osób, a te z ko-
lei tworzyłyby kolejne dziesiątki. Każda setka miałaby reprezentanta 
we wspólnym Centrum. Żeby nie zapomnieć tej myśli zapisałam ją 
i zdumiała mnie jej prostota, której nikt wcześniej nie odkrył. Nie znaj-
dując odpowiednich słów na określenie szefów dziesiątek – napisałam 
– dziesiętnicy, a następnie setnicy, by określić tych, którzy nadzorowa-
liby dziesięciu szefów, grupujących stu członków, i tysięcznicy, jako ci, 
którzy w moich myślach mieli gromadzić tysiąc stowarzyszonych”38. 

Paulina przedstawiła plan zarówno swojemu obecnemu spowied-
nikowi – ks. Guichardotowi, który pobłogosławił ten pomysł, jak i by-
łemu spowiednikowi – ks. Würtzowi, który, aprobując dodał swój ko-
mentarz: „Paulino, plan pochodzi od Boga, ty jesteś za głupia, abyś wy-
myśliła coś podobnego! A jeżeli tak się rzeczy mają, nie tylko na to się 
zgadzam, ale gorąco proszę, abyś natychmiast zaczęła go realizować!”39.

 Plan powiódł się pomyślnie. Stowarzyszenie „jeden pieniążek ty-
godniowo” – zgodnie z planem Jaricot – zaczęło rozwijać się zarówno 
w  środowisku robotników, jak i  burżuazji. Paulina sama zaczęła kie-
rować nową organizacją, której liczebność osiągnęła w krótkim czasie 
tysiąc osób. Stale rosły sumy zebrane na misje40. 

Stowarzyszenie Rozkrzewiania Wiary założono w grudniu 1819 r. 
Członkiem stowarzyszenia został Wiktor Girodon, handlarz jedwa-
biu, który odegrał decydującą rolę w rozwoju tego dzieła. Jednak Lyon, 
w szczególności liońscy duchowni, zaczęli się niepokoić. Zaistniałą sy-
tuację tak opisał Wiktor Girodon: „Wśród duchowieństwa wiele dys-
kutowaliśmy o tym dziele. Jedni uważali je za konkurencyjne w stosun-
ku do dzieł lokalnych, inni pozwalali działać. Niewielu popierało, bez 
zbytniego zresztą zaangażowania”41. 

Paulina była zdezorientowana. Podała przez Benedykta Coste’a, 
agenta giełdowego i założyciela Stowarzyszenia Młodzieży i Mężczyzn, 
poświęcającego się modlitwie i działaniu na rzecz misji, list do wikariu-

 38 Por. G. Naïdenoff, dz. cyt., 24-25.
 39 Por. C. Giacovelli, dz. cyt., 98.
 40 Por. G. Naïdenoff, dz. cyt., 24-25.
 41 Tamże.
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sza generalnego, M. Courbona ze Stowarzyszenia Misji Zagranicznych, 
którego działalność misyjną dotąd wspierała: „Przelękniona ufundowa-
niem dzieła na rzecz Misji Zagranicznych bez Waszego upoważnienia 
chciałabym wyrazić moje przeprosiny i powiedzieć, że o ile powołana 
organizacja nie uzyska aprobaty, jestem gotowa ją rozwiązać bez zwło-
ki”. Adresat listu odpowiedział: „Nie rozwiązywać tego, ale też nie roz-
szerzać zasięgu”42.

W realizacji pomysłu wspierał ją również jej brat Fileas, który 
w liście do niej z dnia 15 kwietnia 1822 r. napisał: „Kontynuuj Ty, jak 
również Girodon, promowanie tego dzieła, które Bóg rozpoczął przez 
wasze ręce i które, być może jest ziarnkiem gorczycy, z którego wyrośnie 
wielkie drzewo, a  jego dobroczynne latorośle pokryją swym cieniem 
całą ziemię”43. 

W tym samym czasie francuski biskup Louis William Valentine 
Dubourg, pracujący w Archidiecezji St. Louis w stanie Missouri w Sta-
nach Zjednoczonych, wysłał swego wikariusza generalnego – ks. Angelo 
Inglesi do Lyonu, by przeprowadził zbiórkę na rzecz misji amerykańskich. 
Prośba o pomoc została zaadresowana także do Benedykta Coste’a. 

3 maja 1822 r., w hotelu przy placu Bellecourt w Lyonie, odbyło 
się zebranie, podczas którego dyskutowano, w jaki sposób pomóc 
dziełu misyjnemu. Na to spotkanie przybyło dwanaście osób: Benoit 
Coste, agent giełdowy; Jules hrabia Herculais; panowie de Jesse i  de 
Varnaux; Aleksandre Magneunin; Victor de Verna; Auguste Bonnet; 
Louis Francis de Villiers; pan Girodon, sprzedawca; Francois Antoine 
Perisse, drukarz; Henri-Didier Petit i  Andre Terret. Duchowieństwo 
reprezentowali: ks. Inglesi oraz ks. Challeton – kierownik duchowny 
Kongregacji Mężczyzn.

Gdy młody Wiktor Girodon w  czasie zebrania przedstawił plan 
i sposób zbierania datków, uczestnicy spotkania wzięli wzór z ówczesnej 
armii: „Najpierw sztab, gdzie wyżsi oficerowie powinni znaleźć oficerów 
niższych, ci podoficerów, a ci ostatni dobrać sobie drużyny”. Jednak Wik-

 42 Por. C. Giacovelli, dz. cyt., 100-101.
 43 Por. G. Naïdenoff, dz. cyt., 26.
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tor Girodon usiłował wyprowadzić z błędu innych uczestników spotka-
nia, przedstawiając im metodę odwrotną, opracowaną przez Paulinę, 
której imię nie zostało tego wieczoru wspomniane. Powiedział wówczas: 
„Należę do Stowarzyszenia założonego w grudniu 1819 roku przy parafii 
św. Polikarpa. Jego celem jest wychodzenie naprzeciw potrzebom misji 
azjatyckich prowadzonych przez seminarium z ulicy du Bac. Powołując 
nowe dzieło, dalibyśmy początek straszliwej konkurencji! Stowarzysze-
nie już istniejące zbiera bez mała 150 franków miesięcznie, a to dzięki 
organizacji dekurialnej (dziesiętnej) i jednemu pieniążkowi tygodniowo 
– rozwiązaniom, które zaproponowała panna Jaricot”44.

Następnie wystąpił Benoit Coste, który wzbogacił debatę, przed-
stawiając poglądy, których od sześciu lat próbował bronić: „Jesteśmy 
katolikami i musimy troszczyć się o powstanie czegoś katolickiego, czyli 
uniwersalnego. Nie powinniśmy wspierać w  sposób szczególny takiej 
czy innej, konkretnej misji, ale wszystkie misje świata”. W wyniku tej 
dyskusji przyjęto jednogłośnie plan zorganizowania stowarzyszenia 
ogólnego, opartego – podobnie jak te już istniejące – na modlitwie i na 
zbiórkach, ale otwartego na wszystkie narody katolickie i wspomagają-
cego wszystkie misje świata45.

Paulina Jaricot, za pośrednictwem Wiktora Girodona, miała 
wpływ na kształt i organizację dzieła. Założyciele posłużyli się też jej 
kadrą, z której wyłoniono specjalną radę i  jej grupami, które przejęli 
pod swoje kierownictwo. 

21 maja 1822 r., na jednym z posiedzeń, do zarządu zostali wy-
brani przez głosowanie: Victor de Verna na stanowisko przewodniczą-
cego; Benoit Coste na stanowisko wiceprzewodniczącego; panowie de 
Varaux, de Villiers i Terret na stanowiska skarbników, Didier Petit na 
stanowisko sekretarza. Jednemu z przedstawicieli duchowieństwa po-
wierzono rolę honorowego przewodniczącego. Wybór padł na kanoni-
ka z katedry ks. Jeana-Marie Mayeta. Nowy zarząd opracował projekt 
regulaminu, uwzględniający następujące punkty:

 44 Por. C. Giacovelli, dz. cyt., 117-118.
 45 Por. J. M. Goiburu Lopetqui, Duch Misyjny. Vademecum, Warszawa 1991, 172.
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1) Pozostawić należy niezmienioną nazwę dzieła: „Stowarzyszenie 
Rozkrzewiania Wiary” i odnieść je do św. Franciszka Ksawerego 
jako jego patrona, tak by podkreślić przy tym obchody dwóch 
świąt w roku: 3 maja i 3 grudnia.

2) Przyjąć, zgodnie z propozycją pana Girodona, metodę wymy-
śloną przez pannę Paulinę Jaricot: „jeden pieniążek tygodnio-
wo”, „kartę wpływów” oraz podział na dekurie (dziesiątki).

3) Należy zobowiązać do codziennego odmawiania jednego „Ojcze 
nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Chwała Ojcu” oraz modlitwy do św. 
Franciszka Ksawerego46:

 „Wieczny Boże, Stwórco wszechrzeczy: wspomnij, że Ty sam stwo-
rzyłeś dusze tych, którzy jeszcze nie są chrześcijanami, czyniąc je na 
Twój obraz i podobieństwo. 

Spójrz, Panie, jak obraziwszy Ciebie, zapełniają piekielne czeluście. 
Wspomnij, Panie, iż Twój Syn Jezus Chrystus cierpiał za nie, przelewa-
jąc dobrowolnie swoją krew. 

Nie pozwól więc, Panie, żeby tenże Syn Twój, a Pan nasz, był tak 
długo lekceważony przez tych, którzy nie są jeszcze jego wyznawcami; 
zanim zostanie przebłagany przez usta Twoich świętych, Twoich wy-
branych i przez święty Kościół, Oblubienicę Twojego Syna, wspomnij 
na swe miłosierdzie, i zapomnij o niewierności owych ludzi, spraw, by 
także oni poznali Jezusa Chrystusa, Syna Twojego a Pana naszego, który 
jest Zbawieniem, życiem i zmartwychwstaniem naszym, przez którego 
zostaliśmy uwolnieni i dostępujemy zbawienia, niech będzie pochwalo-
ny na wieki wieków. Amen”47. 

4) Okresowo publikować listy misjonarzy w  Rocznikach Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary. 
Benoit Coste bardzo zabiegał o to, by do przyjętego już tekstu do-

dać: „Ci, którzy przyczynili się do założenia tego Stowarzyszenia, byli 
w rękach Boga ślepymi narzędziami. Działali, nie wątpiąc w żaden spo-

 46 Por. C. Giacovelli, dz. cyt., 116-119.
 47 Tamże, 94. 
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sób w ogromny zasięg tego przedsięwzięcia. I choć każdy miał swoją 
rolę do odegrania, to tylko Bóg sprawił, że różne wole zmierzały do 
jednego celu”48.

18 czerwca 1823  r. papież przyznał osobom należącym do tego 
Dzieła przywilej specjalnych odpustów. W  1823  r. Misje Zagranicz-
ne opublikowały regulamin Stowarzyszenia Rozkrzewiania Wiary. 
Uwzględniono także szczegóły zarysowane prze P. Jaricot:

„art. IV – Stowarzyszenie dzieli się na dywizje, centurie i oddziały.
art. V – Dziesięciu członków tworzy oddział (dekurię), dziesięć od-

działów – centurię, dziesięć centurii – dywizję.
art. VI – Każda dywizja, każda centuria, każdy oddział mają szefa.
art. XI – Każdy szef centurii lub oddziału ma dokładną listę dziesię-

ciu osób podlegających jego administracji; ta sama lista zo stanie przed-
stawiona jego przełożonym za każdym razem, kiedy o to poprosi”49.

Wynagrodzicielki Najświętszego Serca stały się żarliwymi współ-
pracownikami misyjnymi poprzez potrójne zaangażowanie: modlitwę, 
post i jałmużnę na rzecz Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz dla nawró-
cenia grzeszników. 

Dzieło Rozkrzewiania Wiary powstawało w  kolejnych miastach. 
W dniu 3 maja 1922 r. Pius XI w motu proprio Romanorum Ponti-
ficum uczynił to Dzieło swoim, czyli „papieskim”. Przeniósł siedzibę 
Dzieła do Rzymu. 

 48 Tamże, 119-122.
 49 Tamże, 111-112.
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Zważywszy na duszpasterską skuteczność struktury Dzieła Rozkrze-
wiania Wiary, Paulina próbowała przygotować coś podobnego, co sta-
nowiłoby przedsięwzięcie wynagradzające całego narodu. Zaczerpnęła 
pomysł od ks. Würtza: zacząć od małych grup i opracować formę apo-
stolatu, która przywróciłaby wartość zarówno modlitwie maryjnej, jak 
i posłudze rozpowszechniania dobrych lektur50. 

30 listopada 1826 r. otrzymała wiadomość od jezuity, o. Barrelle’a, 
który zachęcał ją do zainteresowania się, zgodnie z duchem Jubileuszu 
(Leon XII, bulla Exultabat Spiritus Noster z dnia 25 grudnia 1825 r.), 
rozprowadzaniem dobrej prasy. To nieoczekiwane wezwanie stanowiło 
opatrznościowy punkt wyjścia do przygotowania podwalin pod nowe 
dzieło w Kościele, które będzie ukształtowane tylko przez P. Jaricot – 
Żywy Różaniec: „Wydało mi się, że nadeszła godzina realizacji pla-
nu, za którym podążałam od dawna, że nadeszła pora stowarzyszenia 
dostępnego wszystkim, które pozwoliłoby osiągnąć jedność modlitwy 
w  sposób jedyny w  swoim rodzaju, krótki i  praktyczny: niemęczący 
a  ułatwiający, chodzi zaś o  przynajmniej kilkuminutową, codzienną 
medytację tajemnic życia i śmierci Jezusa”51.

Jaki był ten jedyny w swoim rodzaju sposób? Analogiczny do tego, 
który zastosowano podczas zbiórki na misje. Paulina obmyśliła go, 
przeprowadzając następujące rozumowanie: „W całym różańcu jest 
piętnaście tajemnic, piętnaście dziesiątek podzielonych na trzy części. 
Należy znaleźć piętnaście towarzyszek – po raz kolejny puka do wyna-
grodzicielek – i każdej z nich powierzyć cztery małe zadania: 
1) codzienne odmawianie jednej dziesiątki różańca; 
2) rozważanie tajemnicy odpowiadającej dziesiątce (tajemnicy lo-

sowanej co miesiąc); 

 50 Por. C. Giacovelli, dz. cyt., 150.
 51 Tamże, 150-151.
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3) znalezienie pięciu osób, które z kolei będą starały się znaleźć ko-
lejnych chętnych; 

4) ofiarowanie co roku pięciu franków przeznaczonych na rozpo-
wszechnianie dobrej prasy”52.
Zorganizowane w ten sposób grupy modlitwy maryjnej, miały two-

rzyć wiele komórek Żywego Różańca. Ta nazwa ma głęboki sens, gdyż 
przypomina każdej osobie, że jest w komunii ze „wspólnotą niewidzial-
ną, ale realną, która codziennie gwarantuje odmówienie całego różań-
ca”. A  czyni to przez ten mały wkład (jednej dziesiątki), realizowany 
przez każdą z  „komórek” osobiście. Jednocześnie każda z nich włącza 
się w „różaniec horyzontalny”, który zamienia się w trakcie piętnastu 
miesięcy w „różaniec wertykalny”, dlatego że zapewnia każdej osobie 
odmówienie różańca w całości. Do codziennej praktyki Żywego Różań-
ca Paulina dodała comiesięczne spotkania, ukierunkowane na odpra-
wienie drogi krzyżowej oraz godzinnej adoracji eucharystycznej53.

W 1826 r. pisała: „Najważniejszą i najtrudniejszą rzeczą jest uczy-
nić różaniec modlitwą wszystkich. Ta piękna pobożność, na ogół od 
dawna jest kojarzona z «zawodowymi» dewotkami, które powinny być 
stare lub nie mieć nic do roboty. Jest to błędne, ale niestety powszechne 
uprzedzenie”54. 

Poprzez Żywy Różaniec Paulina pragnie zapobiec rozprzestrzenia-
niu się niemoralnych książek, rozprowadzając dobre lektury o podłożu 
religijnym, oraz chce przeciwstawić wszechobecnej nienawiści i bluź-
nierczym praktykom bastion powszechnej miłości i modlitwy. 

Początek Dzieła odnotowuje przewagę grup żeńskich. Późniejszy 
ich wzrost, typowe embarras de richesse (kłopot z  powodu obfitości, 
nadmiaru), wymusza utworzenie oddziałów – złożonych z piętnastu 
członków z zelatorem na czele – oraz dywizji, złożonych z piętnastu 
oddziałów z radną na czele55.

 52 Tamże, 151.
 53 Tamże.
 54 Por. G. Naïdenoff, dz. cyt., 45.
 55 Por. C. Giacovelli, dz. cyt., 152.
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Zgodnie z decyzją P. Jaricot, piętnaście osób zajmowało się kore-
spondencją ogólną, którą Dzieło nawiązało na terytorium Francji. 
W  celu uniknięcia podejrzeń ze strony osób przeciwnych stowarzy-
szeniu, kolejnych piętnaście osób zajmowało się odbieraniem listów 
od członkiń mniej znanych. Korespondencję z  różnymi oddziałami 
prowadzono za pomocą kopert oznaczonych niewidocznymi znaka-
mi, które pozwalały wtajemniczonym na natychmiastowe rozpoznanie 
listów dotyczących Żywego Różańca, a zatem na szybkie przekazanie 
wieści z  sekretariatu dzielnicy do radnych poszczególnych grup. Nie-
mniej jednak, jak tylko oddziały zaczęły potwierdzać swoją żywotność, 
przeszkody powróciły dwutorowo: ze strony duchowieństwa, które za-
częło rozgłaszać pogłoski o niecnym losie kwot zebranych przez nowe 
stowarzyszenie, przedstawiając pannę Jaricot jako kogoś, kto kieruje 
handlem przedmiotami religijnymi w celach spekulacyjnych. Z drugiej 
strony członkowie rady biskupiej wyrzucali Paulinie, że odwołała się do 
Rzymu z  prośbą o  zatwierdzenie Dzieła, z  pominięciem arcybiskupa 
i struktur parafialnych56. 

Pomimo tych przeszkód Paulina nie załamała się. Oświadczyła, że 
Żywy Różaniec jest tylko zbawienną pobożnością, mającą na celu przy-
wrócenie królestwa Jezusa i Maryi w sercach ludzi oraz przyczyniającą 
się do zjednoczenia rozproszonych członków Izraela tak, żeby znów two-
rzyli jedną rodzinę. Właśnie ten „duch rodzinny” jest pierwszym celem, 
który Paulina starała się realizować i umocnić poprzez comiesięczne spo-
tkania, ożywiane wspólną lekturą okolicznościowych broszur57.

W liońskich dzielnicach bardzo szybko pojawiły się koła Żywego 
Różańca. Biskup Luigi Lambruschin, nuncjusz z  Paryża, przejeż-
dżając przez Lyon 1 lutego 1827  r., pobłogosławił inicjatywę maryj-
ną panny Jaricot. Grupy tworzące „piętnastki” niewiarygodnie szybko 
zaistniały w  stu dwudziestu sześciu różnych miejscowościach. Tylko 
w Chaumond – małym miasteczku – naliczyć ich można było około 

 56 Tamże, 153.
 57 Por. C. Giacovelli, dz. cyt., 154; Por. K. Czermak, dz. cyt., 163-164; J. Piotrowski, 
Aby lepiej poznać czcigodną Paulinę Marię Jaricot – założycielkę Dzieła Rozkrzewiania 
Wiary, „Głoście Ewangelię” 2(1997)40-44. 
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dwudziestu. Za pośrednictwem Zofii – siostry Pauliny, coraz lepiej zna-
nej w środowisku katolików paryskich, inicjatywa rozwijała się w wielu 
diecezjach środkowo-północnej części kraju. Wielu biskupów zdawało 
sobie też sprawę, że nowe dzieło to prosta forma, niezbędna do realiza-
cji ożywienia religijnego i odrodzenia duchowego, i dużo bardziej sku-
teczna niż zwykła zbiórka pieniężna, chociażby ta miała wspierać misje 
lub dobrą prasę58.

Warto przypomnieć o niecodziennej akcji, podjętej przez człon-
kinie Żywego Różańca na prośbę Pauliny Jaricot. Otóż oddziały gene-
rała Rogueta zauważyły na drodze rozsypane święte medaliki i ulotki 
z hasłem: „Maryja została poczęta bez grzechu”. Oficerowie i żołnierze 
zaczęli je zbierać, ulegając pojednawczemu wpływowi tej oryginalnej 
inicjatywy. Co więcej, pragnienie zemsty zniknęło, a mieszkańcy unik-
nęli wszelkich represji ze strony armii rządowej. „W przeciągu kilku 
miesięcy dała się zauważyć istotna zmiana w  zachowaniu żołnierzy; 
wielu z nich nie wystarczył sam medalik, ale pragnęli otrzymać także 
różaniec i szkaplerz, by zorganizować w swoim gronie sekcje Żywego 
Różańca. Powtarzali sobie: «Inicjatywa jest wartościowa i łatwa do reali-
zacji. Osłem jest każdy, kto z niej nie skorzysta!». I tak z wiarą i prosto-
tą, wszyscy udają się do Matki Bożej Łaskawej po łaski, albowiem chcą 
przystąpić do stołu Pańskiego”59.

Pewien zakonnik, przedstawiając papieżowi Leonowi XII schemat 
sekcji Żywego Różańca, otrzymał błogosławieństwo dla całego stowarzy-
szenia maryjnego. Informacja o kolejnym błogosławieństwie papieskim 
dotarła też od dwóch biskupów, którzy zwrócili się bezpośrednio do pa-
pieża z prośbą o uzyskanie pozwolenia na zaszczepienie w swoich diece-
zjach tej inicjatywy maryjnej, której pomysłodawczynią jest Paulina60.

Członkowie Żywego Różańca rozprowadzali misyjną prasę, bro-
szury oraz każdy zobowiązywał się do składki na rozpowszechnianie 
dobrych książek. Ta współzależność powodowała nieprawdopodobny 
rozwój Żywego Różańca. Każdy członek sprowadzał kolejnych pięć 

 58 Por. C. Giacovelli, dz. cyt., 166-167.
 59 Tamże, 185.
 60 Tamże, 201.
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osób, które z kolei zachęcały następnych. Inwencja Pauliny wywołała 
na początku żywy sprzeciw generała dominikanów. Jednak po wyja-
śnieniach przyłączył się do Żywego Różańca i poparł to dzieło.

 Z czasem wielu członków Żywego Różańca należało do Dzie-
ła Rozkrzewiania Wiary. Wzbudziło to obawy Rady Głównej Dzie-
ła, aby rozwijający się Żywy Różaniec nie przeszkodził zbiórkom i by 
nie zahamował rozwoju Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Przewodniczący 
Rady, Wiktor de Verna, upewniwszy się co do nierealności zarzutów, 
odwiedził Paulinę i zachęcił do współpracy. W 1835 r. Paulina otrzy-
mała list od sekretarza Rady Głównej Dzieła Rozkrzewiania Wiary, 
Dominika Meynisa, w którym zapewniał ją, że Żywy Różaniec bardzo 
wspomaga rozwój Dzieła Rozkrzewiania Wiary i  że Rada o  tym nie 
zapomni. Niestety, dwadzieścia lat później jednak zapomniała... W wy-
niku tego pierwotne powiązanie tych dwóch dzieł, które tak bardzo 
radowało Paulinę, zostało zerwane. Taki stan trwa do dziś61. 

Ojciec Henryk Ramiere SJ, prowincjał jezuitów z Avignon, napisał 
do Pauliny z  entuzjazmem: „Piętnaście węgli: jeden płonie, trzy lub 
cztery tlą się zaledwie, pozostałe są zimne – ale zbierzcie je razem, a wy-
buchną ogniem! Oto właściwy charakter Twojego Żywego Różańca”62. 

Ojciec Henryk, którego zasługą było zorganizowanie i szybki roz-
wój Apostolstwa Modlitwy, napisał w 1862 r.: „Najprostszym sposo-
bem jest zastosowanie w  Apostolstwie Modlitwy organizacji Żywego 
Różańca. Jest to środek prosty i  łatwy, by być razem. Pomysł panny 
Marii Pauliny Jaricot, by stworzyć ideę-matkę Żywego Różańca i Roz-
krzewiania Wiary, został przyjęty przez Apostolstwo Modlitwy z żywą 
sympatią”63.

2 lutego 1832 r. nastąpiło uroczyste zatwierdzenie Dzieła Żywego 
Różańca. 7 czerwca 1832  r. Paulina kupiła w  Lyonie dom, które-
go nazwała „Domem Loretto”. Nowe locum wymagało jednak wie-
lu zmian. Najważniejszą z nich było przeznaczenie największej sali na 
kaplicę z przylegającą do niej zakrystią. Poza tym w każdym pokoju, 
 61 Por. G. Naïdenoff, dz. cyt., 51.
 62 Tamże, 47.
 63 Tamże.
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podobnie na fasadzie budynku, umieszczo no pierwsze litery słów: Ave 
Maria. Nazwa „Loretto” miała wskazywać na powrót do tradycyjnych 
źródeł Kościoła lokalnego w Lyonie, który od VI w. związany był reli-
gijną więzią z włoskim Loreto. Jednak przede wszystkim przypomina-
ła o tym, że Maryja jest Panią wszystkich wydarzeń przeszłych i przy-
szłych. Wszystko w  tych murach miało sprzyjać prze kształceniu tego 
miejsca w oazę duchowości, rozeznawania powołania, duszpasterstwa, 
zebrań misjonarzy, którzy wracają na krótko do ojczyzny, oraz w cen-
trum regularnej korespondencji z osobami przebywającymi w różnych 
zakątkach świata, głosząc Dobrą Nowinę. Dom ten stał się główną sie-
dzibą Żywego Różańca. W celu wspierania idei Żywego Różańca po-
wstało stowarzyszenie świeckich kobiet pod nazwą Córki Maryi. 
Rozsyłały one płomienne i praktyczne biuletyny, pisane przez Paulinę 
Jaricot, oraz książki, broszury, obrazki, medaliki, krzyżyki, szkaplerze 
itp. Każdego dnia z Loretto wychodziło około tysiąca przesyłek64. 

Dzieło w 1828 r. liczyło 299 członkiń, a w 1832 r. było ich już 3326. 
Działalność promocyjna wydała owoce. Paulina odnotowała następu-
jące wyniki dystrybucji: 14 237 różnych publikacji; 11 200 encyklik 
papieskich; 2000 Podręczników Żywego Różańca; 14 400 egzemplarzy 
tytułu: Dary Ducha Świętego; 47 000 różnych modlitw; 27 000 ulotek 
o odpustach; 350 egzemplarzy broszury: Jezus wzorem dla chrześcijani-
na; 30 335 egzemplarzy rozważań: Adoracja Najświętszego Sakramentu; 
2590 publikacji: Dary Dzieciątka Jezus; 3000 egzemplarzy: Życie Św. 
Pawła; 3200 egzem plarzy biuletynu; 6000 Piętnastek i  Tajemnic; 21 
360 obrazków Dobrego Pasterza; 80 850 obrazków różnych; 15 000 
różańców; 3250 krucyfiksów; 40 676 medalików65. 

Biorąc pod uwagę wiadomości, które dotarły z zagranicy, sytuacja 
przedstawia się jeszcze bardziej obiecująco: „Dziesiątki – notuje Pauli-
na – dalej się mnożyły z nieprawdopodobną szybkością we Włoszech, 
Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu rejonach Ameryki. Poza tym w Szko-
cji, Irlandii, Hiszpanii, w kilku niemieckich landach, w Turcji oraz nie-

 64 Por. C. Giacovelli, dz. cyt., 204-205.
 65 Tamże, 206
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których krajach misyjnych [...]. Żywe Różańce utworzone w Smyrnie 
i Istambule budzą duże nadzieje. Ostatnio, szanowany misjonarz, który 
przyjechał z Bogoty, powiedział mi, że dzięki trosce czcigodnego arcy-
biskupa tego miasta stowa rzyszenie nasze rozprzestrzenia się tak szybko, 
iż właściwie niemożliwe jest wskazanie liczby członków oraz że gdzie-
kolwiek powstają dziesiątki, zauważa się wzrost wytrwałości w dobrym 
oraz rozchodzącą się woń cnoty, której wcześniej nie było”66.

W jednym z listów z Tonkin od o. Retorda, późniejszego biskupa 
Acanto, Paulina przeczytała: „Droga Siostro, pomyśl tam o  tych, któ-
rzy walczą na równinach Azji... Biednym żołnierzom Chrystusa brakuje 
wszystkiego. Dlatego czynię się ich ambasadorem i proszę o krzyże, ob-
razki, medaliki, różańce, itd., itd., rzeczy, których naprawdę pragną, 
dlatego że służą do ożywiania gorliwości. Proszę o to w imię Maryi! Może 
zapytasz, jaka ilość wymienionych przedmiotów jest potrzebna? Odpo-
wiem: «Przydałoby się ich tyle, ile zmieści się na małym okręcie...»”67.

Niektóre fragmenty biuletynu, który Paulina wysyłała do dyrekto-
rów Żywego Różańca, uwydatniały jej troskę o ekumenizm: „Wydaje 
się, że nastał w Anglii dzień Bożego miłosierdzia i że naród ten, przez 
godny podziwu zamysł boski, winien dać Europie protestanckiej znak 
do powrotu. Nasz plan nie polega wcale na wprowadzaniu do obecnych 
dyskusji najmniejszego śladu kontrowersji”68.

Podczas pobytu w  Rzymie Paulina próbowała nawiązać kontakt 
z generałem zakonu dominikanów – o. Antonim Domenico Cipol-
lettim, gdyż dowiedziała się, że dominikanie są zainteresowani świato-
wym zasięgiem Żywego Różańca. Spotkanie doszło do skutku i Paulina 
uzyskała akt przyłączenia maryjnego dzieła z Lyonu do dzieł do-
minikańskich. Panna Jaricot miała zatem kolejny powód,  by uważać 
św. Dominika za swojego ojca, zważywszy, że już w 1817 r. należała do 
Bractwa Różańcowego69.

 66 Tamże.
 67 Tamże, 236.
 68 Tamże, 243-244.
 69 Tamże, 231. 
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W 1862  r., czyli w  roku śmierci Pauliny Jaricot, Żywy Różaniec 
obejmował w samej tylko Francji ponad 150 tysięcy piętnastek, co da-
wało 2 miliony 250 tysięcy członków, a liczba członków Żywego Ró-
żańca na całym świecie nie była znana. 

Żywy Różaniec przetrwał do dziś i  dotarł aż na wyspy Pacyfiku. 
Rozpowszechniony jest nawet na Tahiti70. 

Pius IX w 1877 r. powierzył kierowanie Żywego Różańca domini-
kanom.
 70 Por. M. Peciak, Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w perspektywie świtu nowej 
epoki misyjnej w Polsce, Tarnów 2000 (mps.), 45.



6. Społeczne zaangażoWanie pauLiny jaricot





Oprócz troski o misje ad gentes, P. Jaricot zajęła się ewangelizacją 
środowisk robotniczych w regionie. Dobrze wyczuwając trudności ich 
położenia, próbowała wprowadzić w  życie projekt społeczny, opar-
ty na wartościach chrześcijańskich, aby zaprowadzić sprawiedliwość 
w świecie pracy. Wówczas to się nie powiodło, ale w tajemniczy sposób 
przygotowała odnowę w  społecznym zaangażowaniu Kościoła, która 
została rozwinięta w encyklice Leona XIII Rerum novarum. W ostat-
nich latach życia z powodu „dzieła robotników” Paulina doświadczyła 
wiele upokorzeń. Jej świeckie powołanie zaprowadziło ją do podjęcia 
innych zadań apostolskich71.

Około 1817 r. we Francji rozpoczął się okres ogólnej obniżki płac. 
Rozwinęła się koncentracja kapitału. „W Lyonie panuje konkuren-
cja o pracę, bezrobocie, nędza, głód oraz napływ robotników, którzy 
wbrew wszelkim nadziejom spodziewali się znaleźć tam egzystencję”72.

Trudna sytuacja i nędza, panująca wśród klasy robotniczej, nie po-
zwalały Paulinie pozostać bezczynną również wobec tego problemu. 
Podjęła ona nową działalność, zakładając w 1830 r. Bank Niebieski 
(„Banque du Ciel”). Pod tą nazwą kryło się dzieło taniej pożyczki 
na bazie dochodów z kapitału, założonego na dwadzieścia lat przez kil-
kanaście bogatych i chętnych do działania rodzin. Niestety działalność 
Banku Niebieskiego, powołanego do istnienia przez Paulinę, upadła, co 
przyczyniło się do wielu cierpień Pauliny aż do samej śmierci73. 

Paulina jednak nie poddała się i zaczęła wówczas szukać innego spo-
sobu zaradzania nędzy robotników. Zależało jej na tym, aby robotnicy 
sami mogli zapracować na podniesienie swojej stopy życiowej. Twierdzi-

 71 Por. Jan Paweł II, List do arcybiskupa Lyonu z okazji obchodów dwustulecia naro-
dzin Pauliny Marii Jaricot, promotorki Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Castel Gandolfo, 
14 września 1999 r., www.pdrw.missio.org.pl, 10.01.2012.
 72 Por. J. B. Duroselle, Początki katolicyzmu społecznego we Francji, Warszawa 1961, 15.
 73 Por. M. Peciak, dz. cyt., 46.
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ła, że trzeba wytworzyć więzi solidarności między robotnikami, które 
mogą stać się pomocą w odrodzeniu świata robotniczego. „Planuję bu-
dowę takiego gmachu, w którym robotnicy wraz z rodzinami mogliby 
cieszyć się pracą roztropnie kierowaną i  sprawiedliwie wynagradzaną 
doświadczając przy tym, że w  świecie stworzonym przez Boga środki 
zbawienia są łatwo dostępne. Tam ojciec rodziny widziałby swoje dzieci 
wychowywane w świetle ogniska domowego, a przy tym nie pozbawio-
ne zdobycia koniecznego dla ich przyszłości wykształcenia”74.

Słowa te świadczą o  wielkim geniuszu Pauliny i  o  przenikliwym 
postrzeganiu problemów społecznych środowiska, w którym żyła. Tak 
rozpoczęła się sprawa huty i całego kompleksu przemysłowego na ru-
donośnych terenach Rustrel. Spotykając się z życzliwością i hojnością 
wpływowych Francuzów, udało się jej uruchomić hutę Notre-Dame-
-des-Anges, w której pracę znalazło kilkaset robotników. Paulina ma-
rzyła, by kompleks przemysłowy, który uda jej się zbudować, stał się 
początkiem poprawy sytuacji społecznej klasy robotniczej w całej Fran-
cji. Przyłączenie do zarządu ludzi, którzy, korzystając z dobrego serca 
i kapitału Pauliny chcieli odzyskać swoje utracone, dobre imię w społe-
czeństwie, położyło kres rozwoju huty. W 1852 r., przez swoje intrygi 
i manipulacje, doprowadzili do upadku całego przedsięwzięcia Pauliny 
Jaricot. W wyniku tego pozostały jej do spłacenia ogromne długi, które 
przyczyniły się do materialnego ubóstwa już do śmierci75.

 74 Por. G. Naïdenoff, dz. cyt., 62-63.
 75 Por. M. Peciak, dz. cyt., 46-47; G. Naïdenoff, dz. cyt., 80-81.
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W 1831 r. Paulina wpadła na pomysł, by powołać Stowarzyszenie 
Świeckich Pań – Córek Maryi – Sióstr Miłosierdzia. Idea powołania 
takiej wspólnoty powstała w trakcie pobytu Pauliny przy grobie św. Fran-
ciszka Régis w La Louvesc i podczas rekolekcji w Avignon, prowadzonych 
przez ojca Renaulta, prowincjała jezuitów. Wśród obowiązków, jakie wzię-
ły na siebie Córki Maryi, Żywy Różaniec stał się ich znakiem charaktery-
stycznym. Odmawiały go każdego dnia w całości. Każdego dnia też od-
prawiały godzinną adorację Najświętszego Sakramentu i drogę krzyżową. 
Jest to ten rodzaj codziennej pobożności, jaki rodzina Jaricot praktykowała 
od zawsze. Paulina wpajała towarzyszkom prostotę, zmierzającą do „ducha 
dziecięctwa”, „prostolinijność” i „odwagę”. „Powraca do tego nieustannie 
i zaleca stowarzyszonym w Żywym Różańcu: prostotę umysłu, prostotę 
serca kierowanego ku Bogu, prostotę wobec bliźnich, prostotę charak-
teru, działania i wyglądu, a przede wszystkim prostotę modlitwy”76.

W 1842 r. „Dom Loretto” odwiedził bp de Forbin-Janson, zmu-
szony do ucieczki z diecezji Nancy. Gdy był na emigracji, z  zacieka-
wieniem śledził pierwsze kroki Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz in-
teresował się rozwojem Żywego Różańca. Podczas wizyty przedstawił 
Paulinie problem dramatycznej sytuacji dzieci w Chinach oraz pomysł 
założenia jakiegoś dzieła, które mogłoby im pomóc. Paulina zachęcała 
bp. de Forbin-Jansona do kontynuowania pracy nad powołaniem do 
życia Dzieła Świętego Dziecięctwa, którego celem miałoby być „oca-
lenie dzieci przez dzieci”9. To nowe dzieło, mając innych odbiorców, 
inne środki i pole działania niż Dzieło Rozkrzewiania Wiary, przyję-
ło w przyszłości te same metody i  tego samego ducha. Tym samym, 
w wielkim planie współpracy misyjnej zostało docenione to ogromne 
bogactwo, jakie wypływa ze świadectwa wiary tych najmniejszych77.

 76 Por. M. Peciak, dz. cyt., 45.
 77 Por. C. Giacovelli, dz. cyt., 174, 258.
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Ksiądz Würtz zaproponował osiemnastoletniej Paulinie, by zapisy-
wała wszystko, co mówi jej „wewnętrzny głos”. Paulina posłuchała go 
i zaczęła pisać L’Histoire de ma vie (Historia mojego życia). Tę histo-
rię napisała między 18 a 20 rokiem życia.

W pierwszych dniach maja 1822 r., kiedy decydowano o losie Dzie-
ła Rozkrzewiania Wiary, Paulina – będąc chora – w Saint-Valliet przez 
jedną noc napisała swój traktat pt. Eucharystia – Nieskoń czona Mi-
łość (L’amour Infini Dans La Divine Eucharistie)78. Ksiądz Würtz 
wydał tę publikację anonimowo. Ze względu na duchowe bogactwo 
i teologiczną klarowność, książka ta była zrozumiała nawet dla prostych 
chrześcijan. Wkrótce wielokrotnie ją wznawiano. 

Rozważania Eucharystia – Nieskoń czona Miłość są przede wszyst-
kim bardzo osobistym i niezwykle sugestywnym świadectwem gorącej 
miłości Pauliny do Najświętszego Sakramentu. Mają one zazwyczaj 
charakter modlitwy, osobistego dialogu z Jezusem, który często prze-
radza się w żarliwą zachętę skierowaną do wiernych Kościoła, przede 
wszystkim zaś do duchownych, aby podejmowali adorację Chrystusa 
obecnego w tabernakulum. Prawda o miłości Boga do człowieka, zda-
niem Pauliny, swój najmocniejszy wyraz znajduje właśnie w Euchary-
stii. Według niej umiłowanie tego skarbu, oddawanie mu czci jest wręcz 
warunkiem sine qua non zachowania naszej prawdziwie chrześcijańskiej 
tożsamości: „Czy wy, którzy nazywacie siebie chrześcijanami, zasługuje-
cie na ten tytuł, jeśli wzgarda, jaka spotyka Jezusa Chrystusa w zamian 
za miłość, którą okazuje w  Najświętszym Sakramencie, nie pobudza 
waszej wrażliwości i zapału ku oddawaniu Mu czci?”79.
 78 P. Jaricot, Eucharystia – Nieskończona Miłość, Warszawa 2006.
 79 Por. S. Gaworek, Wprowadzenie [w:] P. Jaricot, Eucharystia – Nieskończona Miłość, 
Warszawa 2006, 1-14.



8. po śmierci pauLiny 





Po śmierci Pauliny prze 15 lat panowała cisza. W  1879  r. Julia 
Maurim (Morę) napisała anonimową książkę Wspomnienia o  przyja-
ciółce. Założycielka Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca. Jedni bar-
dzo cieszyli się z tej książki, inni byli oburzeni. W 1881 r. Leon XIII 
w  specjalnym breve pogratulował Julii opublikowanych wspomnień. 
Ośmielona papieską zachętą Julia wydała już pod swoim nazwiskiem 
dwutomowe dzieło Życie Pauliny Jaricot. 

W 1910  r., w  perspektywie beatyfikacji Pauliny, rozpoczął się jej 
proces informacyjny, zakończony w 1930 r. Sprawę P. Jaricot złożono 
w Rzymie.

 W 1935 r. szczątki Pauliny przeniesiono z grobowca rodzinnego na 
cmentarzu Loyasse do kościoła Sant Nizier i złożono w kaplicy Matki 
Bożej Łaskawej – w miejscu, w którym Paulina przez wiele lat często 
się modliła. 

W 1962  r., w  Lyonie odbył się kongres z  inicjatywy Papieskiego 
Dzieła Rozkrzewiania Wiary, z okazji 100-lecia śmierci Pauliny. 

Dnia 25 lutego 1963 r. papież Jan XXIII podpisał dekret ogłasza-
jący heroiczność cnót Pauliny Marii Jaricot. Tym samym została ona 
uznana za sługę Bożą80.

 80 Por. G. Naïdenoff, dz. cyt., 92-102.





9. papieSKie dzieło rozKrzeWiania Wiary  
i żyWy różaniec aKtuaLnie W poLSce





Aktualnie Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW) jest 
prowadzone poprzez istniejące struktury w całym Kościele powszech-
nym i diecezjalnym. 

Do Polski Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary dotarło już 
w 1825 r. (do Gniezna, Poznania i na Górny Śląsk). Kanonicznie Dzieło 
to wprowadzono w archidiecezji gnieźnieńsko-poznańskiej w 1835 r. Od 
1863 r. zaczęły wychodzić w Poznaniu „Roczniki Dzieła Rozkrzewiania 
Wiary”, które na skutek kulturkampfu przeniesiono w 1891 r. do Kra-
kowa. Tam ukazywały się do 1821 r. W latach 1925-1927 wydawano 
„Pobudkę Misyjną”, organ Towarzystwa Misyjnego archidiecezji gnieź-
nieńsko-poznańskiej, która stała się organem Papieskiego Dzieła Roz-
krzewiania Wiary. Następnie w latach 1929-1939 ponownie w Poznaniu 
publikowano „Roczniki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiana Wiary”81.

Starania o formalne założenie w Polsce Papieskiego Dzieła Rozkrze-
wiania Wiary podjął w 1922 r. abp A. Nowowiejski. W wyniku jego 
działań, w 1926 r. wydano w Polsce szczegółowe ustawy dotyczące dzia-
łalności Dzieła. W latach 1926-1927 abp A. Nowowiejski pełnił funk-
cję prezesa krajowego PDRW. Od 1927 r. funkcję tę przejął i pełnił do 
1939 r. ks. K. Bajerowicz z Poznania82.

Obecnie wśród członków Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wia-
ry można wyróżnić członków zwyczajnych, wspierających i  hono-
rowych. Od początku założeniem Papieskiego Dzieła Rozkrzewia-
nia Wiary była jego powszechność – aby zarówno w  modlitwie, jak 
i w funduszu uniwersalnej solidarności misyjnej miało swój udział jak 
najwięcej katolików, również niezamożnych czy wręcz biednych. Zgod-
nie z przyjętym przez Paulinę Jaricot systemem dziesiątkowym, w okre-

 81 Por. F. Jabłoński, Recepcja idei misyjnej w Polsce po Soborze Watykańskim II, Kraków 
2003, 192.
 82 Por. D. Kisiel, Troska abp. A. J. Nowowiejskiego o rozwój Papieskiego Dzieła Rozkrze-
wiania Wiary w diecezji płockiej, „Papieskie Intencje Misyjne” 4(1992)3.
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sie przedwojennym w Polsce każda zorganizowana dziesiątka PDRW 
otrzymywała dwumiesięcznik „Roczniki Rozkrzewiania Wiary”. Obec-
nie, w nawiązaniu do tej tradycji, każda zorganizowana grupa Papie-
skiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary otrzymuje „Misje Dzisiaj” oraz 
karty członkowskie z odpowiednią modlitwą. Jej członkowie są wtedy 
członkami zwyczajnymi. Zalecaną formą organizacyjną PDRW są 
„piętnastki” Żywego Różańca Misyjnego. Przygotowane specjalnie 
w tym celu tajemnice Różańca Misyjnego odgrywają rolę kart człon-
kowskich PDRW. Organizowanie grup (kół, zespołów, ognisk) lub 
piętnastek może odbywać się w ramach wszystkich stowarzyszeń i grup 
apostolskich w parafii, zgodnie z powszechnym zasięgiem PDRW. Po-
trzebni są jedynie odpowiedni animatorzy lub zelatorzy, spośród któ-
rych proboszcz winien powołać prezesa Papieskiego Dzieła Rozkrze-
wiania Wiary w parafii83.

Drugą grupą są członkowie wspierający. Żywy Różaniec w swojej 
klasycznej formule jest w parafii ważną i wymagającą codziennego za-
angażowania formą apostolstwa modlitwy. Jego członków można włą-
czyć w PDRW według wyżej wyjaśnionej formuły lub zwrócić się do 
nich o modlitewne i materialne wsparcie misji, zgodnie z założeniami 
Dzieła, w miesiącu październiku – z okazji Światowego Dnia Misyj-
nego. Wtedy to członkami wspierającymi PDRW winni stawać się też 
wszyscy katolicy zaangażowani w  różne dzieła misyjne o  charakterze 
partykularnym, a  zatem współpracownicy i  przyjaciele konkretnych 
misji, instytutów misyjnych czy misjonarzy. Niedziela misyjna jest bo-
wiem dla wszystkich okazją zarówno do modlitwy w intencji wszyst-
kich misji na świecie, jak i materialnego wsparcia przez pośrednictwo 
PDRW nieznanych sobie placówek misyjnych i misjonarzy.

Ostatnią grupę stanowią członkowie honorowi. Ci spośród nich, 
którzy wpłacają ofiarę na misje (przynajmniej 100 zł), otrzymują syste-
matycznie „Misje Dzisiaj”, aby mogli szerzyć ideę współpracy misyjnej 
w swoim środowisku84.
 83 Por. A. Kmiecik, Papieskie Dzieła Misyjne. Szkoła Animatorów Misyjnych, „Światło 
Narodów” 4(1999) 55-56.
 84 Tamże, 56-57.



699. Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary i Żywy Różaniec aktualnie 

Członkowie PDRW otrzymują przywilej odpustu zupełnego pod 
zwykłymi warunkami w dniu wpisania się do Dzieła, w uroczystość Ze-
słania Ducha Świętego, w święta: Chrystusa Króla, Zwiastowania Pań-
skiego, Niepokalanego Poczęcia NMP oraz we wspomnienie nawró-
cenia św. Pawła (25 stycznia) i św. Franciszka Ksawerego (3 grudnia). 
Przy grobie św. Piotra w  Rzymie codziennie odprawiana jest Msza 
św. w intencji wszystkich członków PDRW zarówno żyjących, jak i już 
zmarłych. Modlą się za nich również misjonarze i wierni w młodych 
Kościołach na terenach misyjnych na całym świecie85.

W Polsce Żywy Różaniec istnieje we wszystkich diecezjach. Zaan-
gażowanych jest ponad 1 milion osób. Dla przykładu w archidiecezji 
gnieźnieńskiej jest około 18 tysięcy. 

W niektórych diecezjach dla członków Żywego Różańca prowadzo-
ne są spotkania formacyjne na szczeblu diecezjalnym, rejonowym i de-
kanalnym. Obecny 2012 r., poświęcony twórczyni Żywego Różańca, 
może stać się powrotem do korzeni, do źródła założeń i idei. Szczególnie 
w kwestii budowania wspólnoty rodzinnej poprzez systematyczne spo-
tkania formacyjne poszczególnych róż różańcowych, następnie wszyst-
kich róż w parafii oraz w diecezji. Szczególnie ważne jest formowanie 
animatorów (zelatorów), którzy kształtować będą swoje grupy dwu-
dziestoosobowe. Warto też powrócić do idei wspierania dzieła misyjne-
go i dobrej książki przez poszczególne róże, a także modlitwy każdego 
miesiąca według Papieskich Intencji: Ogólnych i Misyjnych, propa-
gowanych przez Apostolstwo Modlitwy, które powstało w XIX w., we 
Francji, w jezuickim kolegium. Najnowszy statut tego stowarzyszenia 
został zatwierdzony przez papieża Pawła VI w dnu 27 marca 1968 r. Na 
jego czele stoi papież, który każdego roku, na każdy miesiąc, wyznacza 
wspomniane Intencje Ogólne i Misyjne. 

 85 Tamże, 58-59.
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We wrześniu 2001 r. Papieskie Dzieła Misyjne z Warszawy zapro-
ponowały wszystkim wiernym w  Polsce – parafiom, zgromadzeniom 
zakonnym, szkołom, uniwersytetom, wspólnotom, ruchom, rodzinom 
– aby w 25. rocznicę pontyfikatu złożyć Ojcu świętemu Janowi Pawłowi 
II dar modlitwy różańcowej 25 tysięcy Róż Żywego Różańca. W następ-
nym roku w tę inicjatywę włączyła się archidiecezja gnieźnieńska. Z po-
szczególnych parafii archidiecezji wpłynęło 700 kart od Róż różańco-
wych z deklaracją modlitwy za papieża Jana Pawła II i dzieło misyjne. 

Formacja członków Żywego Różańca w archidiecezji gnieźnieńskiej 
rozpoczęła się w 2002 r. W tym też roku Wydział duszpasterski zaczął 
organizować dni skupienia dla członków Żywego Różańca, w  kilku 
ośrodkach rekolekcyjnych. Podczas tych dni przeprowadzono animację 
misyjną, podczas której położono szczególny nacisk na ukazanie postaci 
Pauliny Jaricot i jej zasług. W dniach skupienia uczestniczyło 800 osób. 

Tradycja ta była kontynuowana w kolejnych latach. Po reorganizacji 
granic diecezji w 2004 r., takie dni skupienia odbywają się dwa razy 
w roku w czterech miejscach: Gniezno, Markowice, Słupca i Wągro-
wiec. Każdorazowo w dniu skupienia uczestniczy około 700 osób.

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego – ks. F. Jabłoński co roku 
adresuje do członków Żywego Różańca specjalny list z  informacja-
mi z Polski i diecezji. W 2010 r. ks. Jabłoński wydał specjalne karty 
dla członków Żywego Różańca oraz dla tych członków, którzy swoje 
modlitwy i ofiary materialne chcą złożyć za misyjne dzieło Kościoła, 
a szczególnie misjonarzy pochodzących z archidiecezji gnieźnieńskiej.

Zgodnie z  oczekiwaniami Papieskich Dzieł Misyjnych w Warsza-
wie, również dla archidiecezji gnieźnieńskiej, 2012  r. będzie czasem 
lepszego poznania życia i działalności Pauliny Jaricot.

W bieżącym roku, w  ramach programu duszpasterskiego, zapla-
nowano inicjatywy związane z 150. rocznicą śmierci Pauliny Jaricot, 
m.in.: 
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Ø Z okazji 150. rocznicy śmierci Pauliny Jaricot członkowie Żywego 
Różańca wezmą udział w kongresie diecezjalnym oraz w całorocz-
nej modlitwie o beatyfikację P. Jaricot. 

Ø W szkołach odbędą się konkursy o P. Jaricot zakończone VII Ar-
chidiecezjalnym Kongresem Misyjnym w dniu 4 czerwca 2012 r., 
w rocznicę pobytu bł. Jana Pawła II w Gnieźnie. 

Ø Papieskie Dzieła Misyjne w Warszawie przygotowały specjalny ba-
ner z postacią P. Jaricot, który będzie można zakupić w Wydziale 
duszpasterskim. 

Ø Z kolei z okazji 390. rocznicy powstania Kongregacji Ewangelizo-
wania Narodów (1622-2012) – konkurs wiedzy dla szkół ponad-
gimnazjalnych86.
Niniejsza publikacja jest jednym z elementów realizacji tych zało-

żeń. Ponadto członkowie Żywego Różańca otrzymali przesyłkę od Pa-
pieskich Dzieł Misyjnych z Warszawy zawierającą materiały związane 
z Pauliną Jaricot.

Niech sługa Boża Paulina Jaricot uczy nas walczyć z „Goliatem co-
dziennych przeciwności” tak jak ona – „biblijny Dawid” – poprzez mo-
dlitwę, miłosierdzie, pokorę, zaufanie Bogu i miłość do Ojca świętego. 

Uczmy się od niej odwagi głoszenia Chrystusa!
 86 Por. F. Jabłoński (red.), Program duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej: Kościół na-
szym domem, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej”. Wydanie specjalne 2011, 40.
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arcHidiecezjaLny KonKurS miSyjny 
dLa ucznióW SzKół podStaWoWycH 

organizoWany przez reFerat miSyjny  
Kurii metropoLitaLnej W gnieźnie 

z oKazji 150. rocznicy śmierci  
Sługi bożej pauLiny jaricot (1862-2012) 

 
Odwaga głOszenia Chrystusa

1. Cel główny: przybliżenie postaci Sługi Bożej Pauliny Jaricot z oka-
zji 150. rocznicy jej śmierci. 

2. Cele szczegółowe:
Ø Zapoznanie z życiem i działalnością Pauliny Jaricot.
Ø	Zachęcenie dzieci do odważnego naśladowania Pauliny w gło-

szeniu Chrystusa w codziennym życiu.
Ø	Propagowanie i  kontynuowanie dzieł podjętych przez Paulinę 

Jaricot w świecie współczesnym poprzez:
•	 włączenie	dzieci	w modlitwę	różańcową,
•	 dziecięcą	lekturę	czasopism	i książek	religijnych,
•	 niesienie	pomocy	krajom	misyjnym.

3. Formy konkursu:
Ø Konkurs plastyczny dla kl. I-III na temat: „Jak Ty, w swoim 

codziennym życiu, głosisz innym Chrystusa na wzór Pauliny 
Jaricot?”. 

 Praca wykonana techniką dowolną, format A4. 
Ø Konkurs poetycki dla kl. III na wiersz nawiązujący swą treścią 

do życia i działalności Pauliny Jaricot lub naśladowania jej w dzi-
siejszym świecie.

Ø Konkurs na komiks dla kl. IV-VI „Jak dzisiaj, na wzór Pauli-
ny, głosić Chrystusa innym i realizować rozpoczęte przez nią 
dzieła?”.
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 Komiks wykonany techniką dowolną, maksymalnie na 4 stro-
nach formatu A4. 

Ø Konkurs literacki dla kl. IV-VI na wywiad z Pauliną Jaricot. 
 Objętość pracy – maksymalnie dwie strony A4 pisane na kom-

puterze (czcionka 12, odstępy między wierszami 1,5).
4. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Ø W kategorii klas I-III przesyłamy maksymalnie 10 prac plastycz-

nych oraz 5 wierszy w terminie do 15 maja 2012 r. na adres: 

 Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Czerniejewska 14, 62-230 Wit-
kowo, z dopiskiem: Konkurs Misyjny. 

 Wszystkie prace należy szczegółowo opisać (imię, nazwisko, ad-
res szkoły, klasa, opiekun, nr kontaktowy).

Ø W kategorii klas IV-VI przesyłamy maksymalnie 5 komiksów 
i 3 wywiady w terminie do 15 maja 2012 r. na adres: 

 Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Cymsa 14, 62-200 Gniezno, 
z dopiskiem: Konkurs Misyjny. 

 Wszystkie prace należy szczegółowo opisać (imię, nazwisko, ad-
res szkoły, klasa, opiekun, nr kontaktowy).

Ø W ocenianiu wszystkich prac główny nacisk będzie położony na 
zgodność pracy z tematem. 

Ø Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w  konkursie. 
Laureaci otrzymają nagrody.

5. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy w kościołach stacyj-
nych, natomiast wręczenie nagród laureatom konkursu odbę-
dzie się w katedrze gnieźnieńskiej – wszystko to zaplanowane 
jest w  ramach Archidiecezjalnego Kongresu Misyjnego Dzieci 
i Młodzieży, w dniu 4 czerwca 2012 r. w Gnieźnie (opiekunowie 
laureatów zostaną wcześniej poinformowani).

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie 
i w Kongresie Misyjnym!



arcHidiecezjaLny KonKurS miSyjny 
dLa ucznióW gimnazjóW 

organizoWany przez reFerat miSyjny  
Kurii metropoLitaLnej W gnieźnie  

z oKazji 150. rocznicy śmierci  
Sługi bożej pauLiny jaricot (1862-2012) 

 
Odwaga głOszenia Chrystusa

1. Cel główny: przybliżenie postaci Sługi Bożej Pauliny Jaricot z oka-
zji 150. rocznicy jej śmierci. 

2. Cele szczegółowe:
Ø Zapoznanie z życiem i działalnością Pauliny Jaricot.
Ø Zachęcenie młodzieży do odważnego naśladowania Pauliny 

w głoszeniu Chrystusa w codziennym życiu.
Ø Propagowanie i  kontynuowanie dzieł podjętych przez Paulinę 

Jaricot w świecie współczesnym poprzez:
•	 włączenie	młodzieży	w modlitwę	różańcową,
•	 młodzieżową	lekturę	czasopism	i książek	religijnych,
•	 niesienie	pomocy	krajom	misyjnym.	

3. Forma konkursu:
Ø Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną na temat 

Dzieł, które założyła Paulina Jaricot oraz jej odwagi głoszenia 
Chrystusa (maksymalnie 20 slajdów).

Ø Konkurs wiedzy o życiu i działalności Pauliny Jaricot (pisemny 
test na podstawie wiadomości zamieszczonych w  Materiałach 
kongresowych oraz na stronie www.srm.gniezno.opoka.org.pl – 
zakładka: konkursy).

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Ø Na konkurs przesyłamy maksymalnie 10 prezentacji multime-

dialnych ze szkoły, w terminie do 15 maja 2012 r. na adres: 
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 Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Kujawskiej, ul. Dworcowa 11, 
88-140 Gniewkowo, z dopiskiem: Konkurs Misyjny. 

 Każdą pracę należy szczegółowo opisać (imię i nazwisko ucznia, 
nazwę szkoły oraz dokładny adres kontaktowy, z numerem tele-
fonu i nazwiskiem opiekuna).

Ø Na konkurs wiedzy należy wytypować dwóch uczestników ze 
szkoły i przesłać ich zgłoszenie w terminie do 15 maja 2012 r. 
na wyżej podany adres. Przy zgłoszeniu prosimy podać imię i na-
zwisko ucznia, nazwę szkoły oraz dokładny adres kontaktowy, 
z numerem telefonu i nazwiskiem opiekuna.

Ø Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w  konkursie. 
Laureaci otrzymają nagrody.

5. Finał konkursu wiedzy odbędzie się 4 czerwca 2012  r. o  godz. 
10.00 w Gimnazjum nr 1, przy ul. św. Jana 2a w Gnieźnie. 

6. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy w kościołach stacyj-
nych, natomiast wręczenie nagród laureatom konkursu odbę-
dzie się w katedrze gnieźnieńskiej – wszystko to zaplanowane 
jest w  ramach Archidiecezjalnego Kongresu Misyjnego Dzieci 
i Młodzieży, w dniu 4 czerwca 2012 r. w Gnieźnie (opiekunowie 
laureatów zostaną wcześniej poinformowani).

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie 
i w Kongresie Misyjnym!



arcHidiecezjaLny KonKurS miSyjny 
dLa ucznióW SzKół ponadgimnazjaLnycH  

organizoWany przez reFerat miSyjny  
Kurii metropoLitaLnej W gnieźnie  

z oKazji 150. rocznicy śmierci  
Sługi bożej pauLiny jaricot (1862-2012) 

oraz 390. rocznicy poWStania Kongregacji 
eWangeLizoWania narodóW (1622-2012)

1. Cel główny: przybliżenie postaci Sługi Bożej Pauliny Jaricot z oka-
zji 150. rocznicy jej śmierci oraz zapoznanie z historią i współczesną 
działalnością Kongregacji Ewangelizowania Narodów z okazji 390. 
rocznicy jej powstania.

2. Cele szczegółowe:
Ø Zapoznanie młodzieży z  życiem Pauliny Jaricot i  założonymi 

przez nią Dziełami oraz zachęcenie do naśladowania Pauliny 
w odważnym głoszeniu Chrystusa w codziennym życiu.

Ø Zapoznanie uczniów z historią i współczesną działalnością Kon-
gregacji Ewangelizowania Narodów. 

Ø Szerzenie wśród młodzieży odpowiedzialności za rozwój dzieła 
misyjnego.

3. Formy konkursu:
Ø Konkurs literacki – List do Pauliny Jaricot na temat: „Jak 

dziś, tak jak Paulina Jaricot, głosić odważnie Chrystusa in-
nym?”. 

 Objętość pracy – maksymalnie dwie strony A4 pisane na kom-
puterze (czcionka 12, odstępy między wierszami 1,5)

Ø Konkurs wiedzy na temat historii i  współczesnej działalności 
Kongregacji Ewangelizowania Narodów (pisemny test na 
podstawie wiadomości zamieszczonych na stronie www.srm.
gniezno.opoka.org.pl – zakładka: konkursy).
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4. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Ø Na konkurs literacki przesyłamy maksymalnie 5 listów ze szko-

ły, w terminie do 15 maja 2012 r., na adres: 

 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wierzchosła-
wicach, 88-140 Gniewkowo, z dopiskiem: Konkurs Misyjny. 

 Wszystkie prace należy szczegółowo opisać (imię, nazwisko, ad-
res szkoły, klasa, opiekun, nr kontaktowy).

Ø Na konkurs wiedzy należy wytypować trzech uczestników ze 
szkoły i przesłać ich zgłoszenie w terminie do 15 maja, na wyżej 
podany adres. Przy zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko 
ucznia, nazwę szkoły oraz dokładny adres kontaktowy, z nume-
rem telefonu i nazwiskiem opiekuna.

Ø Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w  konkursie. 
Laureaci otrzymają nagrody.

5. Finał konkursu wiedzy odbędzie się 4 czerwca 2012 r. o godz. 
10.00 w  Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym 
w Gnieźnie.

6. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy w kościołach sta-
cyjnych, natomiast wręczenie nagród laureatom konkursu 
odbędzie się w katedrze gnieźnieńskiej – wszystko to zapla-
nowane jest w ramach Archidiecezjalnego Kongresu Misyj-
nego Dzieci i Młodzieży, w dniu 4 czerwca 2012 r. w Gnieź-
nie (opiekunowie laureatów zostaną wcześniej poinformowani).

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie  
i w Kongresie Misyjnym!



KonFerencja abp. Savio Hon tai Fai,  
SeKretarza Kongregacji eWangeLizoWania narodóW 

Lyon, Styczeń 2012 r. 
 

Paulina Maria JariCOt (1799-1862), kObieta PrOrOk 
150. rOCzniCa JeJ narOdzin dla nieba

Eminencje,
Ekscelencje,
Drodzy Bracia w kapłaństwie,
Bracia i Siostry w Chrystusie,

Jestem szczęśliwy, że mogę być tutaj w  dniu otwarcia obchodów 
150. rocznicy narodzin dla nieba Pauliny Marii Jaricot. Pragnę prze-
kazać wam serdeczne pozdrowienia od Jego Ekscelencji abp. Fernando 
Filoniego, prefekta Kongregacji Ewangelizowania Narodów. 

Bardzo serdecznie pozdrawiam was wszystkich, a  szczególnie Jego 
Eminencję Kard. Philippe Barbarin, który nas tu przyjmuje. 

„A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
i nie dosięgnie ich męka” (Mdr 3,1).
„Bojaźń Pańska początkiem mądrości” (Ps 111,10). 
„Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno:
chwalić należy niewiastę, co boi się Pana” (Prz 31,30). 

Rozpoczynam swoje przesłanie tymi biblijnymi słowami, ponieważ 
życie Pauliny Jaricot również dziś świadczy o żywotności i skuteczności 
słowa Bożego. 

Paulina urodziła się w Lyonie 22 lipca 1799 r. Jej rodzina była za-
można. Miała szczęśliwe dzieciństwo. Gdy miała 17 lat, Bóg wkroczył 
w jej życie. Kazanie proboszcza pomogło jej zrozumieć ulotność czasu 
i płochość jej dziecinnych pragnień. 
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Żeby zaznaczyć ten nowy etap w swoim życiu, w noc Bożego Naro-
dzenia 1816 r. poszła do bazyliki Fourvière, gdzie złożyła ślub czystości. 
Jednak miłość do Chrystusa domagała się od niej czegoś więcej. I osta-
tecznie w  nabożeństwie do Eucharystii i  w  naprawie zniewag uczy-
nionych Najświętszemu Sercu Pana Jezusa znalazła źródło głębokiej 
duchowości dla życia całkowicie poświęconego służbie Chrystusowi. 
Zrozumiała, że nie ma powołania zakonnego. Pozostała więc w swojej 
rodzinie i uczyniła wszystko, aby uczestniczyć w powołaniu Kościoła 
i być „powszechnym narzędziem zbawienia”. 

Wokół Pauliny gromadziły się młode robotnice pracujące w fabry-
kach jej ojca, dlatego dosyć szybko powstało stowarzyszenie duchowe 
zwane „Wynagrodzicielkami”. W 1818 r. Paulina zaproponowała ko-
bietom całkiem nową inicjatywę: poprosiła o dołączenie do modlitwy 
i animacji misyjnej w formie dobrowolnej drobnej ofiary raz w tygo-
dniu „na rozpowszechnianie Ewangelii”. Bowiem jej zdaniem ci, którzy 
modlą się za misje, powinni je również wspierać finansowo. Idea ta roz-
palała serca. W dniu 20 października 1820 r. było już ponad 500 osób 
zapisanych do Stowarzyszenia Rozkrzewiania Wiary, a sześć lat później 
Dzieło rozwijało się nawet poza Europą. 

Patrząc na życie Pauliny, przychodzi mi na myśl Dawid, mały pa-
sterz, który stawił czoła Goliatowi. Jeśli Paulina jest Dawidem, to jej 
Goliatem jest silnie antyklerykalna atmosfera religijna i kulturalna po 
rewolucji francuskiej. 
•	 W	rzeczywistości	Kościół	we	Francji,	jak	Kościół	w Rzymie,	został	

wyniszczony, a działania misyjne Kongregacji Rozkrzewiania Wiary 
w krajach misyjnych słabły. 

•	 W	społeczeństwie	francuskim	kobiety	były	wówczas	mało	docenione.	
Jak zatem Paulina prowadziła Bożą walkę wobec tego potężnego 

przeciwnika? Tak jak Dawid zaczerpnęła ze strumienia Pisma Świętego. 
Znalazła pięć małych, gładkich kamieni: modlitwę, miłosierdzie, poko-
rę, zaufanie do Boga i miłość dla Ojca świętego. 

Modlitwa. Paulina założyła Żywy Różaniec, łańcuch – wznoszą-
cej się każdego dnia z serc wiernych – modlitwy o rozpowszechnianie 
Ewangelii i przyjście Królestwa Bożego na ziemię. Jej apostolska gorli-
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wość karmiła się, jak wiemy, głębokim życiem wewnętrznym. Chciała 
być całkowicie dyspozycyjna wobec miłości Boga i to dzięki tej szczerej 
i pokornej komunii z Panem mogła z powodzeniem realizować powie-
rzone jej dzieło. 

Drugi kamień to miłosierdzie. Paulina zrozumiała, że misjom po-
trzebna jest również pomoc materialna. W tym celu zorganizowała ty-
godniową zbiórkę na misje. W ten sposób Wynagrodzicielki Serca Pana 
Jezusa stały się pierwszymi zbierającymi ofiary na misje. Żeby je do 
tego zachęcić, Paulina dawała im do czytania listy misjonarzy, przy-
syłane jej przez brata Fileasa. Doskonale zdawała sobie sprawę, że to 
misyjne dzieło na niewiele by się zdało, jeśli nie miałoby formy zbiórki 
powszechnej. Tu właśnie doszedł do głosu jej twórczy geniusz. Pewnego 
wieczoru, kiedy siedziała przy kominku w towarzystwie rodziców, nagle 
zobaczyła jasną wizję planu, którego tak poszukiwała. Zrozumiała, że 
trzeba wzbudzić hojność u ludzi, wzorem pierwszych chrześcijan wobec 
wspólnoty jerozolimskiej. I tak dzięki dziesiątkom, setkom i tysiącom 
osób płynęły fundusze na Rozkrzewianie Wiary. Począwszy od 1822 r., 
zbiórki na rzecz misji zaczęły obejmować wszystkie narody. Paulina 
stworzyła strukturę Dzieła Rozkrzewiania Wiary, które oddano pod pa-
tronat św. Franciszka Ksawerego, a kierowane było przez Radę złożoną 
z osób godnych szacunku, doświadczonych i pobożnych, jednak ona 
została z niej wykluczona. Było to dla niej cierpienie, ale ona z jeszcze 
większą pokorą dalej kroczyła swoją drogą.

Pokora – będąca fundamentem każdej cnoty i  zakładająca obec-
ność ducha ofiary – jest jej trzecim kamieniem do walki. Zdradzona, 
oszukana przez wspólników, doświadczyła porażki wielu prób spłacenia 
wierzycieli. Odmawia się jej tytułu założycielki Dzieła. Słabe zdrowie 
i  duchowa droga zepchnęły ją w  milczenie. W  swojej niemocy do-
świadczyła mocy Boga. Wypowiedziała wówczas te cudowne słowa: 
„Najboleśniejsze krzyże, zadziwiające trochę naszą słabość, to te, które 
z dobrych intencji ciosają dla nas przyjaciele Boga. Trzeba jeszcze je bar-
dziej kochać, ponieważ są wybrane przez Boga dla naszego uświęcenia” 
(fragment Dziennika Pauliny). 



Paulina Jaricot – odwaga głoszenia Chrystusa92

Paulina do końca życia z  miłością niosła wszystkie swoje krzyże, 
wierna ofierze, którą sama złożyła Chrystusowi w tajemnicy Jego Męki, 
która była motorem jej wszelkich zaangażowań. Przytłoczona, ale nie 
zniechęcona, całkowicie oddała się Bogu. 

Czwartym kamieniem było jej zaufanie do Boga. Nawet największe 
trudności nie mogły zachwiać jej ufności. Opisała siebie jako podobną 
do dziecka, które nie dąży do tego, aby wiedzieć, do czego Pan chce do-
prowadzić. „Każdego dnia zauważam, że Bóg chce swojego uwielbienia 
na swój sposób i nasze myśli nie są Jego myślami”. Paulina – i jest to bez 
wątpienia rys cechujący jej duchowość – miała wyostrzone poczucie 
obecności Boga.

Ostatnim kamieniem była miłość do Ojca świętego, która urze-
czywistniła się poprzez uległe i czynne posłuszeństwo. W świetle wiary 
rozumiała, że poddanie się Kościołowi jest gwarancją wierności Dzie-
ła jego charyzmatowi. W przeddzień swego wejścia w Życie napisała: 
„Przed zapadnięciem w sen nadziei, na łonie naszej czułej matki, słodko 
jest mi powiedzieć, że moim największym pocieszeniem jest to, że za-
wsze byłam poddana Kościołowi, przyjmując jego nauczanie, odrzuca-
jąc bez sprawdzania wszystko to, co on potępia”.

Na zakończenie zacytuję słowa, które można przeczytać w kaplicy, 
gdzie jest zachowane serce sługi Bożej Pauliny Marii Jaricot, a  które 
w cudowny sposób streszczają jej życie: 

Tutaj spoczywa serce Pauliny Jaricot,
Założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary
i Żywego Różańca,
i męczennika miłosierdzia wobec klasy robotniczej.

Jej przykład w prorocki sposób uprzedził apel Benedykta XVI: Ko-
nieczne jest zarzucenie sieci Ewangelii w morze historii, aby popro-
wadzić ludzi ku ziemi Boga.



żyWy różaniec W arcHidiecezji gnieźnieńSKiej  
(na podStaWie danycH z 2010 r.)

L.p. Dekanat Parafia Ilość 
Róż Animator parafialny

1. Witkowo Witkowo – św. Mikołaja 21 Krystyna Racholska
2. Rogowo Rogowo – św. Doroty 19 Bronisława Bystrzyńska
3. Chodzież Chodzież – św. Floriana 18 Zofia Huzarewicz
4. Chodzież Ujście – św. Mikołaja 17 Maria Lebiedź
5. Barcin Barcin – św. Jakuba 16 Irena Drozdowska
6. Zagórów Zagórów – Ap. Piotra i Pawła 16 Teresa Nowak
7. Goślina Skoki – św. Mikołaja Bp. 15 Danuta Bień
8. Golina Kawnice – MB Pocieszenia 12 Maria Leśniewska
9. Kleczew Ostrowite – MB Częstochowskiej 12

10. Rogowo Janowiec Wlkp. – św. Mikołaja 12 Maria Drożdżyńska
11. Barcin Barcin – św. Maksymiliana 11 Bogumiła Karabin
12. Chodzież Chodzież – Nawiedzenia NMP 11 Cecylia Tadej
13. Chodzież Margonin – św. Wojciecha 11 Ewa Gorkowska
14. Miłosław Orzechowo – MB Częstochowskiej 11 Daniela Mieloszyk
15. Wągrowiec Wągrowiec – św. Wojciecha 11 Maria Szpis
16. Golina Golina – MB Skaplerznej 10 Teresa Dobosz
17. Goślina Murowana Goślina – NAJCH 10 Anna Robaszkiewicz
18. Kleczew Budzisław Kościelny – NMP 9 Halina Wiśniewska
19. Rogowo Czewujewo – św. Wawrzyńca 9 Małgorzata Łagódka
20. Chodzież Raczyn – św. Józefa 8 Zofia Goździk
21. Gniezno I Gniezno – bł. Michała Kozala 8 Aniela Kabcińska
22. Trzemeszno Trzemeszno – Wniebow. NMP 8 Mirosława Kujawska
23. Inowrocław I Ludzisko – św. Mikołaja 7 Anna Sobczak
24. Inowrocław II Inowrocław – św. Krzyża 7 Krystyna Siemianowska
25. Inowrocław II Pieranie – św. Mikołaja 7 Ewa Gralak
26. Kłecko Kłecko – św. Jerzego 7 Barbara Gaca
27. Miłosław Miłosław – św. Jakuba W. Ap. 7 Elżbieta Rogalińska
28. Barcin Janikowo – bł. Michała 6 Urszula Konieczka
29. Inowrocław I Inowrocław – Świętego Ducha 6 Anna Midalak
30. Inowrocław II Orłowo – św. Elżbiety 6 Justyna Grabska
31. Kruszwica Chełmce – św. Katarzyny 6 Barbara Lewandowska
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L.p. Dekanat Parafia Ilość 
Róż Animator parafialny

32. Kruszwica Kościeszki – św. Anny 6 Teresa Heymann
33. Mogilno Dąbrowa – NMP Królowej Polski 6 Helena Dombek
34. Słupca Samarzewo – św. Michała Archanioła 6
35. Słupca Słupca – św. Leonarda 6 Zofia Masłowska
36. Września II Węgierki – NSPJ 6 Danuta Bondalska
37. Zagórów Królików – św. Michała Archanioła 6 Stanisława Dominiak
38. Żnin Gorzyce – Wszystkich Świętych 6 Kazimiera Grajek
39. Chodzież Budzyń – św. Barbary 5 Jolanta Ciesiółka
40. Gniezno II Gniezno – bł. Jolenty 5 Eugenia Kamowska
41. Golina Cienin Kościelny – św. Katarzyny 5 Urszula Imbiorowicz
42. Inowrocław I Inowrocław – Opatrzności Bożej 5 Maria Lipińska
43. Inowrocław II Inowrocław – św. Józefa 5 Kazimiera Lorczak
44. Kłecko Dębnica – św. Mikołaja 5 Barbara Chodyńska
45. Kruszwica Kruszwica – św. Teresy 5 Kazimiera Józefowska
46. Kruszwica Polanowice – św. Marka 5 Cecylia Ryś
47. Mogilno Kołodziejewo – św. Józefa 5 Genowefa Dworczak
48. Pobiedziska Łubowo – św. Mikołaja 5 Maria Ciechanowska
49. Rogowo Gościeszyn – Nawiedzenia NMP 5 Zbigniew Karasiewicz
50. Rogoźno Rogoźno – św. Wita 5 Maria Ignasiak
51. Rogoźno Rogoźno – Świętego Ducha 5 Aldona Bartkowiak
52. Strzelno Rzadkwin – św. Rocha 5 Krystyna Dworek
53. Strzelno Strzelno – Świętej Trójcy 5 Janina Skorupka
54. Trzemeszno Kruchowo – Wszystkich Świętych 5
55. Września I Czerniejewo – św. Jana Chrzciciela 5 Bożena Podolińska
56. Września I Nekla – św. Andrzeja Ap. 5 Bogumiła Błaszczyk
57. Września I Września – św. Krzyża 5 Elżbieta Cicha
58. Września II Września – św. Kazimierza 5 Elżbieta Jankowska
59. Zagórów Pyzdry – Narodzenia NMP 5 Janusz Popowski
60. Żnin Kierzkowo – Nawiedzenia NMP 5 Halina Kaptańska
61. Barcin Lubostroń – bł. Urszuli 4 Cecylia Dobrosielska
62. Barcin Pakość – św. Bonawentury 4 Barbara Nadolska
63. Chodzież Podstolice – św. Kazimierza 4 Stefania Łochowicz
64. Chodzież Szamocin – NMP Wspom. Wiernych 4 Bożena Kobus
65. Damasławek Juncewo – św. Małgorzaty 4 Barbara Koczorowska
66. Damasławek Wapno – św. Barbary 4 Kazimiera Lemańska
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L.p. Dekanat Parafia Ilość 
Róż Animator parafialny

67. Gniezno I Gniezno – Katedra 4 Zdzisława Szczepaniak
68. Gniezno I Gniezno – Matki Zbawiciela 4 Bogumiła Orzechowska
69. Gniezno I Gniezno – MB Miłosierdzia 4 Beata Chojnacka
70. Gniezno II Gniezno – św. Radzyma 4 Irena Kabacińska
71. Gniezno II Modliszewko – św. Jakuba Ap. 4 Halina Mikuła
72. Goślina Lechlin – św. Stanisława Bp. 4 Krystyna Mikołajczak
73. Inowrocław I Inowrocław – św. Jadwigi Królowej 4 Sabina Staszkiewicz
74. Inowrocław I Markowice – Nawiedzenia NMP 4 Barbara Stasiak
75. Kiszkowo Sławno – św. Mikołaja 4 Grażyna Jastrzębska
76. Kłecko Mieścisko – św. Michała Archanioła 4 Stanisława Wiecanowska
77. Mogilno Mogilno – św. Jakuba Ap. – FARA 4 Wiesława Nadolna
78. Mogilno Mogilno – św. Jana Ap. 4 Zofia Kwiatkowska
79. Mogilno Palędzie Koś. – św. Marcina 4 Czesława Olejnik
80. Pobiedziska Pobiedziska – Świętego Ducha 4 Krystyna Torzewska
81. Rogowo Lubcz – św. Mateusza 4 Renata Dobersztyn
82. Rogoźno Parkowo – NMP Królowej Świata 4
83. Rogoźno Potulice – św. Katarzyny 4 Gabriela Rybak
84. Słupca Giewartów – Podwyższenia Krzyża 4 Zofia Witkowska
85. Strzelno Ostrowo Mogileńskie – NSPJ 4 Krystyna Luwańska
86. Witkowo Powidz – św. Mikołaja 4 Mirionega Walczak
87. Września I Jarząbkowo – św. Marcina 4 Krystyna Malak
88. Września I Marzenin – św. Mikołaja 4 Honorata Micewska
89. Września I Opatówko – św. Katarzyny 4 Zofia Jóźwiak
90. Września II Września – św. Królowej Jadwigi 4 Alicja Wojciechowska
91. Złotniki Kuj. Nowa Wieś W. – Niep. Pocz. NMP 4 Maria Andrysiak
92. Złotniki Kuj. Złotniki Kuj. – św. Andrzeja Boboli 4 Danuta Wieczorek
93. Żnin Żnin – NMP Królowej Polski 4 Maria Zaborowska
94. Żnin Żnin – św. Floriana 4 Wita Derech
95. Barcin Janikowo – NSPJ 3 Helena Przepiórka
96. Barcin Piechcin – MB Częstochowskiej 3 Danuta Kwiatkowska
97. Barcin Szczepanowo – św. Bartłomieja 3 Maria Rochowiak
98. Chodzież Wyszyny – MB Pocieszenia 3 Bronisława Sawinska
99. Damasławek Srebrna Góra – św. Mikołaja 3 Małgorzata Michalska

100. Damasławek Żerniki – Narodzenia NMP 3 Dorota Woźniak
101. Gniewkowo Brudnia – św. Michała Archanioła 3 Zofia Tylka
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102. Gniewkowo Gniewkowo – NSPJ 3 Urszula Budińska
103. Gniewkowo Gniewkowo – św. Mikołaja 3 Maria Jędrzejczak
104. Gniezno I Gniezno – Chrystusa Wieczyst. Kapł. 3 Maria Gryczyńska
105. Gniezno I Gniezno – Franciszkanie 3 Urszula Menclewicz
106. Gniezno II Gniezno – św. Maksymiliana 3 Irena Grajek
107. Goślina Białężyn – św. Tymoteusza 3 Teresa Tulecka
108. Goślina Długa Goślina – św. Marii Magdaleny 3 Jolanta Strykowska
109. Goślina Murowana Goślina – św. Jakuba Ap. 3 Jolanta Krzysztoń
110. Inowrocław I Kościelec – św. Małgorzaty 3 Barbara Fortuna
111. Kleczew Dobrosołowo – św. Jakuba Ap. 3 Krystyna Ignaczak
112. Kleczew Wilczyn – św. Urszuli 3 Małgorzata Burda
113. Kłecko Sokolniki – św. Stanisława Bp. 3 Dorota Kozłowska
114. Mogilno Mogilno – MB Nieust. Pomocy 3 Aleksandra Czerwińska
115. Mogilno Mogilno – św. Faustyny 3 Leokadia Biniszkiewicz
116. Mogilno Parlin – św. Wawrzyńca 3 Benigna Sobkowska
117. Rogowo Kołdrąb – św. Jana Chrzciciela 3 Bogumiła Nowak
118. Rogoźno Pruśce – św. Stanisława Bp. 3 Lilianna Lewandowska
119. Strzałkowo Ostrowo Koś. – Nawiedzenia NMP 3 Grażyna Szukalska
120. Strzelno Siedlimowo – św. Michała Archanioła 3 Regina Winiecka
121. Trzemeszno Orchowo – Chrystusa D. Pasterza 3 Elżbieta Zawada
122. Trzemeszno Orchowo – Wszystkich Świętych 3 Maria Mrówczyńska
123. Wągrowiec Grylewo – św. Katarzyny Aleks. 3 Danuta Sielecka
124. Wągrowiec Żoń – św. Marcina 3 Jadwiga Sulikowska
125. Września I Bardo – św. Mikołaja 3 Teresa Kamińska
126. Września II Bieganowo – św. Krzyża 3 Józefa Goździk
127. Zagórów Ląd – NMP i św. Mikołaja B. 3 Małgorzata Olaszek
128. Złotniki Kuj. Liszkowo – św. Anny 3 Krystyna Jarosz
129. Żnin Jabłówko – NMP Różańcowej 3 Gizela Świtalska
130. Żnin Żnin – św. Marcina 3 Maria Ligierska
131. Damasławek Kozielsko – św. Józefa 2 Helena Orłowska
132. Damasławek Niemczyn – Wniebow. NMP 2 Mirosława Bujalewska
133. Damasławek Świątkowo – Świętej Trójcy 2 Halina Najkowska
134. Damasławek Żabiczyn – św. Andrzeja Boboli 2 Stanisława Ryńska
135. Gniewkowo Gąski – Chrystusa Króla 2 Wanda Majerska
136. Gniewkowo Ostrowo – MB Szkaplerznej 2 Kazimiera Kaczmarek
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137. Gniewkowo Parchanie – św. Wojciecha 2 Mieczysława Jesion
138. Gniewkowo Rojewice – NSPJ 2 Iwona Tumidajewicz
139. Gniewkowo Szadłowice – św. Bartłomieja 2 Jadwiga Wyskida
140. Gniezno I Gniezno – Fara 2
141. Gniezno I Gniezno – św. Wawrzyńca 2 Janina Ciesielska
142. Gniezno II Gniezno – św. Bogumiła 2 Aniela Konieczka
143. Gniezno II Gniezno – św. Michała Archanioła 2 Teresa Jakubowska
144. Golina Lądek – św. Mikołaja 2 Zofia Chyża
145. Inowrocław I Inowrocław – św. Mikołaja – Fara 2 Melania Raczkowska
146. Inowrocław I Szymborze – św. Antoniego 2 Helena Wermajster
147. Inowrocław II Chlewiska – Świętej Trójcy 2 Aurelia Kuczora
148. Kiszkowo Dąbrówka Koś. – Wniebow. NMP 2
149. Kłecko Popowo Ignacewo – NSPJ 2 Daniela Macioszek
150. Kłecko Popowo Kościelne – Zwiast. NMP 2 Marian Koczorowski
151. Kruszwica Kruszwica – św. Piotra i Pawła 2 Zofia Pacholska
152. Kruszwica Piaski – Ścięcia św. Jana Chrzciciela 2 Maria Ledzianowska
153. Kruszwica Sławsk Wielki – św. Bartłomieja 2 Bronisława Mila
154. Miłosław Czeszewo n/Wartą – św. Mikołaja 2 Melania Przybylska
155. Miłosław Kołaczkowo – św. Ap. Szymona 2 Stanisława Śmigielska
156. Mogilno Niestronno – św. Michała Archanioła 2 Bożena Twarużek
157. Mogilno Słaboszewo – Świętej Trójcy 2 Maria Łapka
158. Mogilno Trląg – św. Piotra i Pawła Ap. 2 Irena Nowak
159. Pobiedziska Jerzykowo – Niepok. Pocz. NMP 2 Teresa Kujawa
160. Rogoźno Budziszewko – św. Jakuba Ap. 2 Maria Mejza
161. Słupca Młodojewo – św. Mikołaja 2 Krystyna Gorzelańczyk
162. Słupca Słupca – bł. Michała Kozala 2 Wiesława Bloch
163. Słupca Słupca – św. Wawrzyńca 2 s. Bonfilia 
164. Strzelno Kwieciszewo – św. Marii Magdaleny 2 Teresa Łaganowska
165. Trzemeszno Trzemżal – św. Józefa 2 Anna Mszanecka
166. Wągrowiec Łekno – św. Piotra i Pawła 2 Teresa Zielińska
167. Wągrowiec Wągrowiec – św. Jakuba Ap. Ew. 2 Marta Mazur
168. Wągrowiec Wągrowiec – Wniebow. NMP 2 Janina Urbańska
169. Witkowo Mielżyn – Wszystkich Świętych 2 Teresa Mecler
170. Witkowo Niechanowo – św. Jakuba Ap. 2 Czesława Zamiar
171. Witkowo Ostrowite Prym. – św. Marcina 2 Zofia Nowaczyk
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172. Września I Grzybowo – św. Michała Archanioła 2 Jadwiga Kubiak
173. Września I Września – FARA 2 Małgorzata Nowak
174. Września II Września – Świętego Ducha 2 Daniela Maćkowiak
175. Zagórów Trąbczyn – św. Stanisława BM 2 Irena Pawłowska
176. Złotniki Kuj. Jaksice – św. Marcina Bp. 2 Bożena Głowacka
177. Złotniki Kuj. Lisewo Koś. – św. Marii Magdaleny 2 Kamila Wójtowicz
178. Żnin Cerekwica – św. Mikołaja 2 Stanisława Sikora
179. Żnin Wenecja – Narodzenia NMP 2 Genowefa Staniszewska
180. Barcin Jabłówko – NMP Różańcowej 1 Gizela Świtalska
181. Chodzież Stróżewo – MB Szkaplerznej 1 Krystyna Sarbinowska
182. Damasławek Damasławek – św. Stanisława BM 1 Genowefa Kwiatkowska
183. Gniewkowo Murzynno – św. Mateusza 1 Stanisława Główczyńska
184. Gniewkowo Płonkowo – św. Maksymiliana 1 Wanda Świerczyńska
185. Gniezno I Pawłowo – św. Marcina 1 Zofia Kasprzak
186. Gniezno I Zdziechowa – NMP Nieust. Pomocy 1 Kazimiera Sypniewska
187. Gniezno II Jankowo Dolne – Szymona i Judy 1 Helena Czerniejewska
188. Gniezno II Strzyżewo Kościelne – NMP 1 Helena Czerniejewska
189. Inowrocław I Inowrocław – Chrystusa Miłos. 1 Genowefa Milchert
190. Inowrocław II Góra – Świętej Trójcy 1 Jadwiga Biała
191. Inowrocław II Inowrocław – Imienia NMP 1 Teresa Bodeuszac
192. Kiszkowo Kiszkowo – św. Jana Chrzciciela 1 Helena Mikołajczak
193. Kiszkowo Łagiewniki Koś. – Bożego Ciała 1
194. Kiszkowo Pomarzany – Opieki Matki Bożej 1
195. Kiszkowo Rejowiec Poz. – NSPJ 1 Ewa Zygmaniak
196. Kiszkowo Wronczyn – św. Stanisława BM 1 Elżbieta Kubiak
197. Kleczew Złotków – Imienia NMP 1 Krystyna Kornowicz
198. Kłecko Gołaszewo – św. Stanisława BM 1 Maria Graczyk
199. Kruszwica Ostrowo n/Gopłem – św. Mateusza 1
200. Miłosław Biechowo – Narodzenia NMP 1 Eugenia Skoczyna
201. Miłosław Grabowo Król. – NSPJ 1 Zofia Foluszyńska
202. Miłosław Nowa Wieś Królewska 1 Paulina Filipowska
203. Miłosław Winnagóra – św. Michała Archanioła 1 Bożena Podlewska
204. Mogilno Wszedzień – św. Andrzeja Boboli 1 Maria Niewiadomska
205. Pobiedziska Dziekanowice – św. Marcina 1 Elżbieta Wędzikowska
206. Pobiedziska Imielno – Narodzenia NMP 1 Halina Włodarczyk
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207. Pobiedziska Pobiedziska – MB Nieust. Pom. 1 Mirosława Raatz
208. Pobiedziska Pobiedziska – św. Michała Archanioła 1
209. Pobiedziska Węglewo – św. Katarzyny 1 Anna Psiuk
210. Rogowo Ryszewko – św. Marii Magdaleny 1 Urszula Budnu
211. Rogoźno Słomowo – Wniebowzięcia NMP 1 Joanna Horna
212. Słupca Ciążeń – św. Jana Chrzciciela 1 Zdzisława Rusin
213. Słupca Kowalewo – Ap. Piotra i Pawła 1 Krystyna Sikorska
214. Strzałkowo Brudzewo – św. Marii Magdaleny 1
215. Strzałkowo Skarboszewo – Świętej Trójcy 1 Genowefa Biadasz
216. Strzałkowo Staw – św. Jadwigi Śląskiej 1 Marianna Dąbek
217. Strzałkowo Strzałkowo – św. Doroty 1 Maria Święciochowska
218. Strzałkowo Szemborowo – św. Urszuli 1 Woisława Szcześniak
219. Strzelno Stodoły – św. Wojciecha 1 Elżbieta Bogacz
220. Strzelno Strzelce – Narodzenia NMP 1 Daniela Tyborska
221. Strzelno Wronowy – św. Ignacego Loyoli 1 Halina Kołsut
222. Trzemeszno Duszno – św. Doroty 1 Anna Bogusiewicz
223. Trzemeszno Kamieniec – św. Jakuba W. 1 Teresa Meller
224. Trzemeszno Różanna – św. Brata Alberta 1 Genowefa Bicka
225. Trzemeszno Wylatowo – św. Piotra i Pawła 1 Stanisława Skonieczka
226. Wągrowiec Tarnowo Pałuckie – św. Mikołaja 1 Urszula Kaczanowska
227. Wągrowiec Wągrowiec – bł. Michała Kozala 1 Barbara Frankowska
228. Witkowo Gorzykowo – MB Królowej Polski 1 Krystyna Ziębińska
229. Września I Targowa Górka – św. Michała 1 Mirosława Przybylska
230. Września II Gozdowo – św. Filipa 1 Halina Szkudlarek
231. Września II Kaczanowo – św. Marcina 1 Zofia Koralewska
232. Września II Zieliniec – św. Mikołaja 1 Sławomira Pacyńska
233. Zagórów Grabienice – św. Katarzyny 1 Barbara Kozioł
234. Złotniki Kuj. Dźwierzchno 1 Józefa Potaczek
235. Złotniki Kuj. Tuczno – św. Piotra i Pawła 1 Krystyna Wiktorowicz
236. Żnin Brzyskorzystew – św. Katarzyny 1 Helena Dobczykowska
237. Żnin Gąsawa – św. Mikołaja 1
238. Barcin Janikowo – św. Jana Chrzciciela 0
239. Barcin Pakość – Kalwaria 0
240. Gniewkowo Rojewo – NMP Wsp. Wiernych 0
241. Gniezno I Żydowo – św. Stanisława 0
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242. Golina Myślibórz – św. Mateusza Ap. 0
243. Inowrocław II Inowrocław – Zwiastowania NMP 0
244. Kiszkowo Jabłkowo – św. Michała Archanioła 0
245. Kiszkowo Raczkowo – Wszystkich Świętych 0
246. Kleczew Kleczew – św. Andrzeja Ap. 0
247. Kłecko Łopienno – Wniebowzięcia NMP 0
248. Kłecko Podlesie Kościelne – św. Anny 0
249. Kłecko Świniary – NMP Królowej Polski 0
250. Kruszwica Brześć – św. Wojciecha 0
251. Miłosław Sokolniki – św. Jakuba W. Ap. 0
252. Miłosław Wszembórz – św. Mikołaja 0
253. Słupca Koszuty Małe – św. Bartłomieja 0
254. Strzałkowo Graboszewo – św. Małgorzaty 0
255. Strzelno Rechta – św. Barbary 0
256. Strzelno Wójcin – św. Jana Chrzciciela 0
257. Trzemeszno Gębice – św. Mateusza 0
258. Wągrowiec Kamienica – św. Andrzeja Boboli 0
259. Witkowo Kędzierzyn – św. Andrzeja 0
260. Zagórów Szymanowice – św. Jana Chrzciciela 0
261. Złotniki Kuj. Pęchowo – Świętej Trójcy 0
262. Żnin Chomiąża Szl. – św. Jana Chrzciciela 0



zdjęcia i inne materiały

Antoni Jaricot Joanna Jaricot

Paulina z siostrą Zofią  Fileasz – brat Pauliny
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Kazanie wielkopostne ks. Würtza

Paulina pomaga biednym i chorym
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Paulina w wieku młodzieńczym

Kaplica św. Filemona w domu Pauliny

„Dom Loretto” – siedziba Żywego Różańca
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 Paulina w wieku 63 lat

Pokój, w którym umarła Paulina
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 Serce Pauliny w kościele  
pw. św. Polikarpa w Lyonie

 Krzyż, który Paulina otrzymała  
od św. Jana Vianneya

Plakaty dotyczące Pauliny Jaricot
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Dyplomy Żywego Różańca



Aneksy 107

Dzień skupienia dla członków Żywego Różańca, Bydgoszcz 2002

Dzień skupienia dla członków Żywego Różańca, Słupca 2010
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