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c e r t y f i k a t

przynależności do Stowarzyszenia „Żywy Różaniec” 
działającego w parafii 

pw. ………………………………………….

w ……………………………………………

Imię ……………………………………………

Nazwisko ……………………………………………

Nazwa grupy …………………………………

Animator/zelator grupy ………………………………………

………………………………………
Proboszcz parafii

Moderator parafialny Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”

Pieczątka parafii
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Konferencja episKopatu polsKi

Uchwała nr 7/358/2012

Konferencji Episkopatu Polski

z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie

zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”

Na podstawie art. 19 Statutu Konferencji Episkopatu Polski  

358. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się  

we Wrocławiu, w dniach 21-23 czerwca 2012 r., zatwierdziło Statut  

Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”.

Jednolity tekst Statutu stanowi załącznik niniejszej uchwały.

+ Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący KEP

+ Wojciech Polak
Sekretarz Generalny KEP



9



10



11



12

Statut StowarzySzenia  
„Żywy róŻaniec”

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowie-
dzialności za Kościół i świat oraz w wielkiej prostocie otaczają modlitew-
ną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza  
w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana 
przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modli-
twy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. 
Założone przez nią Stowarzyszenie „Żywy Różaniec” zatwierdził papież 
Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce 
praktyka „Żywego Różańca” był znana już pod koniec XIX wieku. 

Niniejszy statut ma służyć osobom zjednoczonym we wspólnym 
odmawianiu różańca, by odkrywając głębię tej modlitwy i sięgając do 
korzeni tej właśnie formy jej praktykowania, zyskiwali, za zachętą bł. 
Jana Pawła II, „sposobność duchową i pedagogiczną do osobistej kon-
templacji, formacji Ludu Bożego i nowej ewangelizacji” (RVM 3). 

Drugi człon nazwy stowarzyszenia: „Różaniec” odnosi się do tego, 
że jego członkowie podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odma-
wiają różaniec codziennie, każdy jedną dziesiątkę. Ponadto każda gru-
pa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu. Słowo: „Żywy” 
w nazwie oznacza, że członkowie stowarzyszenia wprawiają je niejako 
w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw. Ponadto siłę czerpią 
z rozważań tajemnic Jezusa i Maryi czy to w celu nawrócenia grzeszni-
ków, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym” również 
dlatego, że ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejne osoby, gdy 
te umierają lub odchodzą ze stowarzyszenia.
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§ 1. 
poStanowienia oGóLne 

 1. „Żywy Różaniec” jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych 
o charakterze modlitewnym i formacyjnym, działającym na tere-
nie całej Polski.

 2. W swojej działalności „Żywy Różaniec” kieruje się postanowienia-
mi Kodeksu Prawa Kanonicznego, szczególnie tymi, które dotyczą 
prywatnych stowarzyszeń wiernych (kan. 321-326), oraz uchwała-
mi Konferencji Episkopatu Polski w sprawach jego dotyczących.

 3. W poszczególnych diecezjach niniejszy Statut „Żywego Różańca” 
obowiązuje po wprowadzeniu go dekretem Biskupa Diecezjalne-
go. Biskup Diecezjalny, przyjmując ten Statut, może uwzględnić 
w jego realizacji praktyki już istniejące na terenie jego diecezji.

§ 2. 
iStota i DucHowośĆ

 1. „Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, z których każda zobowią-
zuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. 
Liczba osób we wspólnocie podstawowej odpowiada liczbie tajem-
nic różańca świętego.

 2. Zgodnie z pragnieniem założycielki „Żywego Różańca”, sługi Bożej 
Pauliny Jaricot, która chciała „uczynić różaniec modlitwą wszyst-
kich” i „poprzez różaniec odnowić wiarę”, „Żywy Różaniec” pod-
kreśla wspólnotowy charakter rozważania tajemnic różańcowych. 
Choć każdy z członków „Żywego Różańca” modli się tajemnicą, 
która jemu przypadła, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
to jednak istotną dla „Żywego Różańca” jest więź modlitewna, ro-
zumiana jako świadomość wspólnej modlitwy w podjętych inten-
cjach.

 3. Dla podkreślenia wspólnoty modlitwy członkowie „Żywego Ró-
żańca”, tam gdzie jest to możliwe, przynajmniej raz w  miesiącu 
zbierają się na wspólną modlitwę.
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 4. Zaleca się tworzenie ścisłych więzów między członkami „Żywego 
Różańca”, tak aby uwypuklić wspólnotowy charakter Kościoła.

 5. W łączności z całym Kościołem „Żywy Różaniec” podejmuje jako 
główną intencję swoich modlitw intencje polecane przez papieża 
dla Apostolstwa Modlitwy, czyli Papieską Intencję Ogólną i Pa-
pieską Intencję Misyjną, oraz chętnie przyjmuje specjalne intencje 
polecane przez biskupa miejsca.

 6. Mając na uwadze to, co zostało powiedziane w ust. 1-3, zgodnie 
z zamysłem założycielki sługi Bożej Pauliny Jaricot program du-
chowy „Żywego Różańca” obejmuje:
1) wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi, 

Matki Bożej;
2) troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich;
3) krzewienie modlitwy różańcowej;
4) wspieranie misyjnej działalności Kościoła;
5) troskę o wierność nauczaniu Kościoła – za wzorem św. Domi-

nika.

§ 3. 
Struktura

 1. Stowarzyszenie „Żywy Różaniec” podlega Konferencji Episkopatu 
Polski, która zatwierdza jego Statut i wybiera moderatora krajowe-
go spośród trzech kandydatów, których przedstawia Konferencja 
Moderatorów Diecezjalnych.

 2. Konferencję Moderatorów Diecezjalnych tworzą wszyscy modera-
torzy diecezjalni oraz członkowie Zarządu.

 3. Konferencja Moderatorów Diecezjalnych w głosowaniu zwyczaj-
nym wyłania Zarząd Stowarzyszenia, w  skład którego wchodzi: 
pięciu moderatorów diecezjalnych oraz przedstawiciel Papieskich 
Dzieł Misyjnych i przedstawiciel redakcji czasopisma formacyjne-
go, jakim dla „Żywego Różańca” jest miesięcznik „Różaniec”.

 4. Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia i Konferencji Modera-
torów Diecezjalnych jest moderator krajowy. 
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 5. Siedzibą Stowarzyszenia „Żywy Różaniec” i  Zarządu jest Dom 
Wydawnictwa Sióstr Loretanek w Warszawie, ul. L. Żeligowskiego 
16/20.

 6. Na terenie diecezji „Żywy Różaniec” podlega biskupowi miej-
sca, który mianuje moderatora diecezjalnego oraz określa sposób 
współpracy między wspólnotami „Żywego Różańca”.

 7. W parafii grupy „Żywego Różańca” podlegają władzy proboszcza, 
który sprawuje ją osobiście lub przez wyznaczonego kapłana, zwa-
nego moderatorem parafialnym.

 8. Wspólnoty „Żywego Różańca” powstałe przy szkołach, wspól-
notach zakonnych oraz innych ośrodkach pozostają w  łączności 
z proboszczem parafii, na terenie której powstały.

 9. Podstawową jednostką „Żywego Różańca” jest wspólnota dwu-
dziestu osób zwana „grupą”, „kołem” lub „różą”. Na czele grupy 
(koła, róży) stoi animator (zelator/zelatorka) wyłaniany według 
miejscowej tradycji.

 10. Wszyscy animatorzy (zelatorzy) w parafii tworzą Parafialną Radę 
„Żywego Różańca”.

 11. Członkowie „Żywego Różańca” posługują się Ceremoniałem Żywe-
go Różańca, zatwierdzonym przez właściwą władzę kościelną.

§ 4. 
przynaLeŻnośĆ

 1. Do „Żywego Różańca” może należeć każdy ochrzczony, który tego 
prawa nie został pozbawiony przez prawo kościelne.

 2. Do „Żywego Różańca” przystępuje osoba przez wyrażenie swej 
decyzji wobec animatora/animatorki (zelatora/zelatorki) lub pro-
boszcza czy moderatora parafialnego.

 3. Ten, kto został przyjęty do „Żywego Różańca”, nie może być z nie-
go usunięty, chyba że inaczej o tym mówi prawo kanoniczne.

 4. Przynależność do „Żywego Różańca” nie wyklucza przynależności 
do innych stowarzyszeń i ruchów o charakterze modlitewnym, for-
macyjnym czy apostolskim.
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§ 5. 
zaDania i oBowiĄzki

 1. Zadania i obowiązki członków „Żywego Różańca”:
1) codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różań-

ca świętego; opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu 
ciężkiego;

2) udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze 
zmianą tajemnic;

3) uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła;
4) rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia 

i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy 
różańcowej;

5) odważne stawanie w obronie wiary;
6) udział w pogrzebie członka „Żywego Różańca” należącego do 

tej samej róży (koła);
7) kapłani należący do Stowarzyszenia ofiarowują raz w  roku 

Ofiarę Mszy świętej w intencji „Żywego Różańca”;
8) osoby zakonne ofiarowują w tej samej intencji jedną Komunię 

świętą w roku.

 2. Zadania i obowiązki animatora/animatorki (zelatora/zelatorki):
1) troszczy się o prawdziwego ducha modlitwy we wspólnocie;
2) czuwa nad pełnym składem osobowym grupy (róży, koła) oraz 

koordynuje comiesięczną wymianą tajemnic;
3) zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłasz-

cza wśród chorych i ubogich; 
4) utrzymuje stałą łączność między kapłanem odpowiedzialnym 

za „Żywy Różaniec” a różą (kołem) i między różami (kołami);
5) odwiedza chorych członków grupy (róży, koła);
6) zbiera składki na Mszę świętą, dzieła charytatywne, misje i inne 

cele.
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 3. Zadania i obowiązki moderatora parafialnego:
1) przyjmuje do „Żywego Różańca” i prowadzi Parafialną Księgę 

„Żywego Różańca”;
2) dba o formację członków „Żywego Różańca”;
3) prowadzi miesięczne nabożeństwa i  podaje intencje na dany 

miesiąc;
4) zapowiada odpusty różańcowe;
5) współpracuje z moderatorem diecezjalnym;
6) tam, gdzie istnieje Parafialna Rada „Żywego Różańca”, koor-

dynuje jej pracę, dbając o współpracę wszystkich animatorów 
(zelatorów).

 4. Zadania i obowiązki moderatora diecezjalnego:
1) jest odpowiedzialny za „Żywy Różaniec” w diecezji;
2) organizuje spotkania animatorów (zelatorów) i  moderatorów 

w diecezji;
3) raz w  roku organizuje ogólnodiecezjalne spotkanie członków 

„Żywego Różańca”;
4) dba o  formację teologiczną i  duchową wszystkich członków 

„Żywego Różańca”;
5) na mocy swej nominacji jest członkiem Konferencji Moderato-

rów Diecezjalnych „Żywego Różańca” i uczestniczy w jej spo-
tkaniach;

6) do wypełnienia swoich zadań może powołać Diecezjalną Radę 
„Żywego Różańca”, którą zatwierdza Biskup Diecezjalny;

7) czuwa nad realizacją zadań statutowych „Żywego Różańca” 
w diecezji;

8) współpracuje z  Diecezjalnym Dyrektorem Papieskich Dzieł 
Misyjnych.

 5. Zadania i obowiązki Konferencji Moderatorów Diecezjalnych:
1) stanowi forum dzielenia się doświadczeniem w zakresie krze-

wienia modlitwy różańcowej;
2) koordynuje działania „Żywego Różańca” na terenie całej Polski;
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3) wybiera w głosowaniu zwyczajnym spośród swoich członków 
trzech kandydatów do funkcji krajowego moderatora i przed-
stawia ich Konferencji Episkopatu Polski;

4) współpracuje z innymi ruchami różańcowymi.

 6. Zadania i obowiązki Zarządu Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”:
1) przygotowuje program i  materiały formacyjne dla „Żywego 

Różańca”;
2) przygotowuje ogólnopolskie spotkania i  rekolekcje dla człon-

ków „Żywego Różańca”;
3) służy radą i pomocą w rozstrzyganiu spornych kwestii odnoszą-

cych się do zachowywania statutu na szczeblu diecezjalnym;
4) kadencja Zarządu trwa 3 lata. Moderatorzy diecezjalni mogą 

być wybierani do Zarządu kolejno przez dwie kadencje.

 7. Zadania i obowiązki krajowego moderatora „Żywego Różańca”:
1) zwołuje spotkania Zarządu Stowarzyszenia i Konferencji Mo-

deratorów Diecezjalnych i im przewodniczy;
2) reprezentuje „Żywy Różaniec” przed Konferencją Episkopatu 

Polski i raz w roku przedstawia jej sprawozdanie z działalności 
„Żywego Różańca”;

3) współpracuje z Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w Pol-
sce i redakcją miesięcznika „Różaniec”;

4) kadencja moderatora krajowego trwa 3 lata; może pełnić tę 
funkcję przez dwie kolejne kadencje.

§ 6. 
przywiLeJe czŁonków „ŻyweGo róŻaŃca”

 1. Każdy z  członków „Żywego Różańca”, na podstawie przywileju 
udzielonego przez Stolicę Apostolską (Dekret Penitencjarii Apo-
stolskiej z  dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami w dniu:
1) przyjęcia do Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”;
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2) uroczystości Narodzenia Pańskiego;
3) uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego;
4) uroczystości Zwiastowania Pańskiego;
5) uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
6) wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej;
7) uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
8) święta Ofiarowania Pańskiego.

 2. Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego.
 3. Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących 

tych, którzy odmawiają różaniec.
 4. Wszyscy członkowie „Żywego Różańca” są otoczeni modlitwą 

pozostałych członków „Żywego Różańca”, tak za życia, jak i  po 
śmierci.

Statut został zatwierdzony podczas 358. Zebrania Plenarnego Konferencji 
Episkopatu Polski, które odbyło się we Wrocławiu, w dniach 21-23 czerw-
ca 2012 r.

+ Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący KEP

+ Wojciech Polak
Sekretarz Generalny KEP
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z LiStu apoStoLSkieGo Jana pawŁa ii  
RosaRium ViRginis maRiae  

(róŻaniec naJświętSzeJ Maryi panny) 
z Dnia 16.10.2002 r.,  

na poczĄtku 25. roku pontyfikatu

Założenia teologiczne
 • To modlitwa umiłowana przez licznych świętych (RVM 1).
 • W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym, trze-

cim tysiącleciu, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owo-
ce świętości (RVM 1).

 • Jest dobrze osadzona w duchowości chrześcijaństwa, pobudza do 
„wypłynięcia na głębię” (Duc in altum) (RVM 1).

 • Modlitwa ta nie tylko nie przeciwstawia się liturgii, ale „jest dla 
niej oparciem” (RVM 4).

 • Sprawą naprawdę wielkiej wagi jest to, by różaniec był coraz bardziej 
pojmowany i przeżywany jako droga kontemplacji (RVM 38).

 • Przez różaniec lud chrześcijański niejako „wstępuje do szkoły Ma-
ryi”, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chry-
stusa i w doświadczanie głębi Jego miłości (RVM 1).

 • Różaniec, wychodząc z doświadczenia Maryi, „jest modlitwą wy-
raźnie kontemplacyjną” (RVM 12).

 • „Maryja jest niedoścignionym wzorem” kontemplacji Chrystusa. 
Oblicze Syna należy do Niej ze szczególnego tytułu (RVM 10).

 • Utkwić wzrok w  Chrystusowym obliczu (…), kontemplując to 
oblicze, otwieramy się na przyjęcie tajemnicy życia Trójcy Prze-
najświętszej, by doznawać wciąż na nowo miłości Ojca i cieszyć się 
radością Ducha Świętego (RVM 9).

 • Kto podejmuje kontemplację Chrystusa, rozważając etapy Jego ży-
cia, musi pojąć w Nim również „prawdę o człowieku” (RVM 25).
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Wskazania duszpasterskie
 • Pragnę, by tę modlitwę przez cały rok w szczególny sposób propono-

wano i ukazywano jej wartość w różnych wspólnotach chrześcijań-
skich. Ogłaszam zatem okres od października 2002 r. do październi-
ka roku 2003 Rokiem Różańca. Powierzam to wskazanie duszpaster-
skie inicjatywie poszczególnych wspólnot kościelnych (RVM 2).

 • Nie chcę, by było ono przeszkodą dla planów duszpasterskich 
Kościołów partykularnych, ale raczej niech służy ich dopełnieniu 
i ugruntowaniu (RVM 2).

 • Różaniec zachowuje całą swą moc i pozostaje narzędziem nie do 
pominięcia pośród środków duszpasterskich każdego dobrego gło-
siciela Ewangelii (RVM 17).

 • Zwracam się szczególnie do Was, drodzy Bracia w biskupstwie, ka-
płani i diakoni, oraz do Was, pełniących rozmaite posługi na polu 
duszpasterstwa, abyście, poznając z osobistego doświadczenia pięk-
no różańca, stawali się jego gorliwymi promotorami (RVM 43).

Intencje modlitwy
 • Pokój

Pilna potrzeba wołania do Boga o „dar pokoju” (RVM 6).
 • Rodzina

Pilna potrzeba wysiłków i modlitwy „za rodzinę i w  rodzinie” 
(powrót do różańca w rodzinach chrześcijańskich ma być, w ra-
mach szerzej zakrojonego duszpasterstwa rodzin, skuteczną pomo-
cą, by zapobiec zgubnym następstwom tego kryzysu znamienne-
go dla naszej epoki), trzeba podjąć na nowo odmawianie różańca 
w rodzinie (RVM 6, 41).
Proszę wszystkich, którzy zajmują się duszpasterstwem rodzin, by 
z przekonaniem zachęcali do odmawiania różańca (RVM 41).

 • Dzieci
Modlitwa różańcowa „za dzieci”, a bardziej jeszcze „z dziećmi” 
(RVM 42).

 • Młodzież 
Rzadko (różaniec) proponuje się młodym pokoleniom (RVM 4). 
Jeśli różaniec zostanie dobrze przedstawiony, to jestem pewien, że 



sami młodzi będą w stanie raz jeszcze zaskoczyć dorosłych, przyj-
mując tę modlitwę i odmawiając ją z entuzjazmem typowym dla 
ich wieku (RVM 42).

 • Osoby chore i w podeszłym wieku
Osoby chore i w podeszłym wieku, „weźcie znów ufnie do rąk 
koronkę różańca” (RVM 43).

 • Oby ten mój apel nie popadł w  zapomnienie niewysłuchany! 
(RVM 43)
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propaGatorzy róŻaŃca 

W historii różańca św. ważną rolę odegrało kilka postaci, które 
rozpowszechniały tę modlitwę wśród wiernych.

Pierwszą z nich był św. Dominik1 (XII/XIII 
w.) żyjący w  czasach, kiedy Kościołowi groził 
rozłam i atakowała go herezja. Św. Dominik pro-
sił Boga o skuteczną broń przeciw temu złu. Po 
trzech dniach i nocach postu, pokuty i modlitwy 
objawiła mu się Matka Boża i przekazała piętna-
stotajemnicowy różaniec. Dominik, ewangelizu-
jąc południe Francji, szerzył modlitwę różańco-
wą, zapalając ludzi do jej odmawiania.

Kontynuatorem tego dzieła był bł. Alan de 
Rupe2 (XV w.), który w 1470 r. założył Brac-
two Różańca św. Nabożeństwo różańcowe, któ-
re ówcześnie było zaniedbywane, zyskało dzięki 
niemu solidne podstawy. Za pośrednictwem 
tego błogosławionego różaniec stał się bronią 
przeciwko złu powodowanemu w chrześcijań-
stwie przez schizmę zachodnią.

Kolejną osobą, która przyczyniła się do rozpowszechniania różań-
ca, był św. Ludwik Maria Grignion de Montfort3 (XVII/XVIII w.). 
Należał on do zakonu dominikanów i wyniósł z niego wielkie nabo-

 1 http://www.bu.kul.pl/podsumowanie-roku-rozanca-wystawa-w-bu-kul, 
art_11398.html (dostęp: 28.01.2013).
 2 http://www.parafia.brzostek.alpha.pl/05_grupy/n_roze.html (dostęp: 28.01. 
2013).
 3 http://chomikuj.pl/NIEPOKALANE_SERCE_MARYI-ZAWIERZE-
NIA/*c5*9aW.+LUDWIK+MARIA+GRIGNION+DE+MONTFORT (dostęp: 
28.01.2013).
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żeństwo i głęboką znajomość treści modlitwy 
różańcowej. Propagował ją poprzez przykład, 
pisma i przepowiadanie. Z wielką gorliwością 
nauczał jej, zakładał i odnawiał Bractwa Ró-
żańca św.

Jednym z  pa-
pieży, który ożywił 
modlitwę różańco-

wą był bł. Jan Paweł II4. Czyniąc różaniec 
swoją osobistą, codzienną modlitwą, zachęcał 
nas wszystkich do jej odmawiania, zarówno 
w intencjach osobistych, jak i tych, które do-
tyczą dalszych losów świata. „Ja sam również 
nie pomijałem okazji, by zachęcać do odma-
wiania różańca. Od mych lat młodzieńczych 
modlitwa ta miała ważne miejsce w  moim 
życiu duchowym... Różaniec towarzyszył mi 
w chwilach radości i doświadczeń. Zaledwie w dwa tygodnie po wy-
borze na Stolicę Piotrową, tak mówiłem, niejako otwierając swe serce: 
różaniec «to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna Modli-
twa… (RVM 2)»”. 

16 października 2002 r. Jan Paweł II wezwał Kościół do rozwa-
żania nowej części różańca świętego. Została ona umiejscowiona mię-
dzy tajemnicami radosnymi i bolesnymi, papież zaś określił je mianem 
„Tajemnic światła”. „To uzupełnienie o nowe tajemnice, w niczym nie 
szkodząc żadnemu z istotnych aspektów tradycyjnego układu tej mo-
dlitwy, ma sprawić, że będzie ona przeżywana… z nowym zaintereso-
waniem jako rzeczywiste wprowadzenie w głębię Serca Jezusa Chrystu-
sa, oceanu radości i światła, boleści i chwały” (RVM 19).

Nowe tajemnice różańcowe odmawiane są w  czwartki, a  grupa 
„Żywego Różańca” liczy dwadzieścia osób.

 4 http://podwyzrz.rzeszow.opoka.org.pl/kregi/roze_roz.htm (dostęp: 28.01.2013).
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SŁuGa BoŻa pauLina Jaricot – zaŁoŻycieLka 
StowarzySzenia „Żywy róŻaniec”

Paulina Maria Jaricot, sługa Boża, Fran-
cuzka, mieszkanka Lyonu, osoba stanu wolne-
go, żyła w XIX w. Jest twórczynią Dzieła „Żywy 
Różaniec”, ruchu maryjno-misyjnego, którego 
początkowym zadaniem było ocalenie religii 
we Francji, oraz inicjatorką Papieskiego Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary wspierającego ewangeli-
zację na całym świecie.

ŻycioryS

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 Świętej 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.

Gdy miała 35 lat, Paulina ciężko zachorowała. Była wówczas bli-
ska śmierci, jednak wkrótce cudownie wyzdrowiała. 17 kwietnia 1834 r. 
przyjęła sakrament namaszczenia chorych. 26 lutego 1852 r. otrzymała 
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.
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HiStoria powStania StowarzySzenia „Żywy róŻaniec”  
(DzieŁa „Żywy róŻaniec” i DoBreJ kSiĄŻki)

30 listopada 1826 r. Paulina Jaricot otrzymała wiadomość od je-
zuity, o. Barrelle’a, który zachęcał ją, aby zgodnie z duchem Jubileuszu 
(Leon XII, bulla Exultabat Spiritus Noster z dnia 25 grudnia 1825 r.) 
zainteresowała się rozprowadzaniem dobrej prasy. To nieoczekiwane 
wezwanie stanowiło opatrznościowy punkt wyjścia do przygotowania 
podwalin pod nowe dzieło w Kościele, jakim będzie „Żywy Różaniec”: 
„Wydało mi się, że nadeszła godzina realizacji planu, za którym podąża-
łam od dawna, że nadeszła pora stowarzyszenia dostępnego wszystkim, 
które pozwoliłoby osiągnąć jedność modlitwy w sposób jedyny w swo-
im rodzaju, krótki i praktyczny: niemęczący a ułatwiający, chodzi zaś 
o  przynajmniej kilkuminutową, codzienną medytację tajemnic życia 
i śmierci Jezusa” – tak wspomina o powstaniu tego Dzieła Paulina.

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

cy losowanej co miesiąc),
 3) znalezienie pięciu osób, które z kolei będą starały się znaleźć kolej-

nych chętnych,
 4) ofiarowanie co roku pięciu franków przeznaczonych na rozpo-

wszechnianie dobrej prasy”.
Zorganizowane w  ten sposób grupy modlitwy maryjnej miały 

tworzyć wiele komórek „Żywego Różańca”. Nazwa ta ma głęboki sens. 
Przypomina bowiem każdej osobie, że jest w  komunii ze „wspólno-
tą niewidzialną, ale realną, która codziennie gwarantuje odmówienie 
całego różańca”. A czyni to przez ten mały wkład (jednej dziesiątki), 
realizowany przez każdą z  „komórek” osobiście. Jednocześnie każda 
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z nich włącza się w „różaniec horyzontalny”, który w ciągu piętnastu 
miesięcy zamienia się w  „różaniec wertykalny”, co umożliwia każdej 
osobie odmówienie różańca w całości. Do codziennej praktyki „Żywe-
go Różańca” Paulina dodała comiesięczne spotkania ukierunkowane na 
odprawienie drogi krzyżowej oraz godzinnej adoracji eucharystycznej.

W 1826 r. Paulina pisała: „Najważniejszą i najtrudniejszą rzeczą 
jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich. Ta piękna pobożność, na 
ogół od dawna jest kojarzona z «zawodowymi» dewotkami, które po-
winny być stare lub nie mieć nic do roboty. Jest to błędne, ale niestety 
powszechne uprzedzenie”. Poprzez „Żywy Różaniec” Paulina pragnie 
zapobiec rozprzestrzenianiu się niemoralnych książek, rozprowadza-
jąc dobre lektury o podłożu religijnym. Chce również przeciwstawić 
wszechobecnej nienawiści i  bluźnierczym praktykom bastion po-
wszechnej miłości i modlitwy.

Początek Dzieła odnotowuje przewagę grup żeńskich. Późniejszy 
ich wzrost wymusza utworzenie oddziałów – złożonych z  piętnastu 
członków z zelatorem na czele – oraz dywizji złożonych z piętnastu od-
działów z radną na czele. Zgodnie z decyzją P. Jaricot, piętnaście osób 
zajmowało się korespondencją ogólną, którą Dzieło prowadziło na te-
rytorium Francji. W celu uniknięcia podejrzeń ze strony osób przeciw-
nych stowarzyszeniu, kolejnych piętnaście osób zajmowało się odbie-
raniem listów od członkiń mniej znanych. Korespondencję z różnymi 
oddziałami prowadzono w  kopertach oznaczonych niewidocznymi 
znakami. Pozwalało to wtajemniczonym rozpoznać listy dotyczące „Ży-
wego Różańca”, a  tym samym szybko przekazać wieści z  sekretariatu 
dzielnicy do radnych poszczególnych grup. Niemniej jednak, jak tylko 
oddziały zaczęły potwierdzać swoją żywotność, powróciły przeszkody 
ze strony duchowieństwa, które zaczęło rozgłaszać pogłoski o niecnym 
losie kwot zebranych przez nowe stowarzyszenie. Paulinę Jaricot przed-
stawiono jako osobę, która kieruje handlem przedmiotami religijnymi 
w celach spekulacyjnych. Z drugiej strony członkowie rady biskupiej 
wyrzucali Paulinie, że odwołując się do Rzymu z prośbą o zatwierdze-
nie Dzieła, pominęła arcybiskupa i struktury parafialne.

Jednak mimo tych trudności Paulina nie załamała się. Oświadczy-
ła, że „Żywy Różaniec” jest zbawienną pobożnością, która ma na celu 
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przywrócenie królestwa Jezusa i Maryi w sercach ludzi oraz zjednocze-
nie rozproszonych członków Izraela tak, by znów tworzyli jedną ro-
dzinę. Właśnie ten „duch rodzinny” jest pierwszym założeniem, które 
Paulina starała się realizować i umacniać poprzez comiesięczne spotka-
nia ożywiane wspólną lekturą okolicznościowych broszur.

W liońskich dzielnicach koła „Żywego Różańca” pojawiły się bar-
dzo szybko. Biskup Luigi Lambruschin, nuncjusz z Paryża, przejeżdżając 
przez Lyon 1 lutego 1827 r., pobłogosławił inicjatywę maryjną panny 
Jaricot. Grupy tworzące „piętnastki” niewiarygodnie szybko zaistniały 
w stu dwudziestu sześciu różnych miejscowościach. W samym Chaumont 
– małym miasteczku – można było naliczyć ich około dwudziestu. Za 
pośrednictwem Zofii – siostry Pauliny, coraz lepiej znanej w środowisku 
katolików paryskich, inicjatywa rozwijała się w  wielu diecezjach środ-
kowo-północnej części kraju. Wielu biskupów miało świadomość, że to 
nowe dzieło jest prostą formą niezbędną do ożywienia religijnego oraz 
odrodzenia duchowego i dużo bardziej skuteczną niż zwykła zbiórka pie-
niężna, chociażby ta miała wspierać misje lub dobrą prasę.

Warto przypomnieć o niecodziennej akcji, którą podjęły członki-
nie „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 re-
alizacji. Osłem jest każdy, kto z niej nie skorzysta!». I tak z wiarą i pro-
stotą wszyscy udają się do Matki Bożej Łaskawej po łaski, albowiem 
chcą przystąpić do stołu Pańskiego”.

Pewien zakonnik, przedstawiając papieżowi Leonowi XII sche-
mat sekcji „Żywego Różańca”, otrzymał błogosławieństwo dla całego 
stowarzyszenia maryjnego. Informacja o  kolejnym błogosławieństwie 
papieskim dotarła też od dwóch biskupów, którzy zwrócili się bezpo-
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średnio do papieża z prośbą o uzyskanie pozwolenia na zaszczepienie 
w swoich diecezjach tej inicjatywy maryjnej, której pomysłodawczynią 
jest Paulina.

Członkowie „Żywego Różańca” rozprowadzali misyjną prasę, bro-
szury oraz każdy zobowiązywał się do składki na rozpowszechnianie do-
brych książek. Dzięki takiej współzależności nastąpił nieprawdopodob-
ny rozwój „Żywego Różańca”. Każdy członek zapraszał następne pięć 
osób, a te zachęcały kolejne. Pomysł Pauliny spotkał się na początku ze 
sprzeciwem generała dominikanów, jednak po wyjaśnieniach przyłączył 
się do „Żywego Różańca” i poparł to dzieło.

Z czasem wielu członków „Żywego Różańca” należało do Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary. Wzbudziło to obawy Rady Głównej Dzieła, aby 
rozwijający się „Żywy Różaniec” nie przeszkodził zbiórkom i by nie za-
hamował rozwoju Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Przewodniczący Rady, 
Wiktor de Verna, upewniwszy się co do nierealności zarzutów, odwie-
dził Paulinę i zachęcił do współpracy. W 1835 r. Paulina otrzymała list 
od sekretarza Rady Głównej Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Dominika 
Meynisa, w którym zapewniał ją, że „Żywy Różaniec” bardzo wspoma-
ga rozwój Dzieła Rozkrzewiania Wiary i że Rada o tym nie zapomni. 
Niestety, dwadzieścia lat później jednak zapomniała... W wyniku tego 
pierwotne powiązanie tych dwóch dzieł, które tak bardzo radowało 
Paulinę, zostało zerwane. Taki stan jest do dziś.

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 wybuchną 
ogniem! Oto właściwy charakter Twojego «Żywego Różańca»”. Ojciec 
Henryk, który zorganizował i rozwinął Apostolstwo Modlitwy, napisał 
w 1862 r.: „Najprostszym sposobem 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 Rozkrzewiania Wiary, został przyjęty przez 
Apostolstwo Modlitwy z żywą sympatią”.

2 lutego 1832 r. nastąpiło uroczyste zatwierdzenie Dzieła „Żywy 
Różaniec”. 7 czerwca 1832 r. Paulina kupiła w Lyonie dom, nazwała go 
„Domem Loretto”. Nowe locum wymagało jednak wielu zmian. Naj-
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ważniejszą z nich było przeznaczenie największej sali na kaplicę z przy-
legającą do niej zakrystią. Poza tym w każdym pokoju, podobnie na 
fasadzie budynku, umieszczono pierwsze litery słów: Ave Maria. Nazwa 
„Loretto” miała wskazywać na powrót do tradycyjnych źródeł Kościo-
ła lokalnego w  Lyonie, który od VI w. związany był religijną więzią 
z włoskim Loreto. Jednak przede wszystkim przypominała o  tym, że 
Maryja jest Panią wszystkich wydarzeń przeszłych i przyszłych. Wszyst-
ko w tych murach miało sprzyjać przekształceniu tego miejsca w oazę 
duchowości, rozeznawania powołania, duszpasterstwa, zebrań misjona-
rzy, którzy wracają na krótko do ojczyzny, oraz w  centrum regular-
nej korespondencji z  osobami przebywającymi w  różnych zakątkach 
świata, głosząc Dobrą Nowinę. Dom ten stał się główną siedzibą „Ży-
wego Różańca”. W celu wspierania idei „Żywego Różańca” powstało 
stowarzyszenie świeckich kobiet pod nazwą Córki Maryi. Rozsyłały one 
płomienne i praktyczne biuletyny, napisane przez Paulinę Jaricot, oraz 
książki, broszury, obrazki, medaliki, krzyżyki, szkaplerze itp. Każdego 
dnia z „Loretto” wychodziło około tysiąca przesyłek.

W 1828 r. w  dzieło było zaangażowanych 299 członkiń, 
a w 1832 r. już 3326. Działalność promocyjna okazała się bardzo sku-
teczna. Paulina odnotowała następujące wyniki dystrybucji: 14 237 
różnych publikacji, 11 200 encyklik papieskich, 2000 podręczników 
„Żywego Różańca”, 14 400 egzemplarzy tytułu: Dary Ducha Święte-
go, 47 000 różnych modlitw, 27 000 ulotek o odpustach, 350 egzem-
plarzy broszury: Jezus wzorem dla chrześcijanina, 30 335 egzemplarzy 
rozważań: Adoracja Najświętszego Sakramentu, 2590 publikacji: Dary 
Dzieciątka Jezus, 3000 egzemplarzy: Życie św. Pawła, 3200 egzemplarzy 
biuletynu, 6000 Piętnastek i Tajemnic, 21 360 obrazków Dobrego Pa-
sterza, 80 850 różnych obrazków, 15 000 różańców, 3250 krucyfiksów, 
40 676 medalików.

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-
których krajach misyjnych [...]. «Żywe Różańce» utworzone w Smyrnie 
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i Istambule budzą duże nadzieje. Ostatnio, szanowany misjonarz, który 
przyjechał z Bogoty, powiedział mi, że dzięki trosce czcigodnego arcy-
biskupa tego miasta stowarzyszenie 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”.

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 braku-
je wszystkiego. Dlatego czynię się ich ambasadorem i proszę o krzyże, 
obrazki, 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? 
Odpowiem: «Przydałoby się ich tyle, ile zmieści się na małym okrę-
cie...»”.

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”.

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

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. 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 



Tahiti. W 1877 r. Pius IX powierzył prowadzenie „Żywego Różańca” 
dominikanom5.

„Żywy Różaniec” angażuje się w  odmawianie modlitwy według 
Papieskich Intencji Ogólnych i Misyjnych. W XIX w. we Francji, w je-
zuickim kolegium Vals, powstało Apostolstwo Modlitwy. Najnowszy 
jego statut zatwierdził papież Paweł VI w dnu 27 marca 1968 r. Na 
czele Apostolstwa Modlitwy stoi papież, który wyznacza każdego roku 
na każdy miesiąc intencje ogólne i misyjne. 

 5 Na podstawie książki ks. F. Jabłońskiego, Paulina Jaricot – odwaga głoszenia 
Chrystusa, Gniezno 2012.
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SŁuGa BoŻy aBp fuLton SHeen –  
twórca i proMotor MiSyJneGo róŻaŃca6

Sługa Boży Arcybiskup Fulton John Sheen jest 
twórcą i promotorem misyjnego różańca. W ankie-
cie na najbardziej wpływowego katolika XX w. Ful-
ton Sheen zajął w Stanach Zjednoczonych czwar-
te miejsce, zaraz po Janie Pawle II, Matce Teresie 
z Kalkuty i Ojcu Pio. Postać Fultona Sheena często 
przypominana jest w amerykańskiej katolickiej tele-
wizji EWTN (The Eternal Word Television Network 
– jest to odpowiednik polskiej telewizji Trwam). 

ŻycioryS

Sługa Boży Arcybiskup Fulton John Sheen żył w  latach 1895-
1979. Urodził się 8 maja 1895 r. w El Paso, w Illinois, jako najstar-
szy z czterech synów Newtona i Delii Fulton Sheen. Zmarł w wieku 
osiemdziesięciu czterech lat, 9 grudnia 1979 r. w Nowym Jorku. Został 
pochowany w katedralnej krypcie św. Patryka.

W 1979 r., na dwa miesiące przed śmiercią, wielką radość sprawiło 
Sheenowi spotkanie z papieżem Janem Pawłem II w czasie jego pierw-
szej papieskiej pielgrzymki do USA. Janel Rodriguez w swojej książce 
pt. Meet Fulton Sheen: Beloved Preacher and Teacher of the Word7 wspo-
mina, że kiedy papież Jan Paweł II odwiedził katedrę św. Patryka w No-
wym Jorku w dniu 3 października 1979 r., Sheen podszedł do papieża, 

 6 Na podstawie artykułu ks. F. Jabłońskiego, Sługa Boży arcybiskup Fulton 
John Sheen (1985-1979) – wybitny teolog, filozof, kaznodzieja i animator Misyjny 
[w:] M. Olczyk, P. Podeszwa, Credimus caritati. Księga Pamiątkowa dedykowana 
Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi i Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę uro-
dzin, Gniezno 2010, 187-203.
 7 Por. http://www.curledup.com/fultonsh.htm (dostęp: 7.11.2009). 
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a ten objął go i powiedział: „Pisałeś i mówiłeś dobrze o Panu Jezusie. 
Jesteś lojalnym synem Kościoła!”. 

Dyrektor kraJowy papieSkieGo DzieŁa  
rozkrzewiania wiary 

W 1950 r. został mianowany dyrektorem krajowym Papieskiego 
Dzieła Rozkrzewiania Wiary (Society for the Propagation of the Faith), 
z siedzibą w Nowym Jorku, nadzorując pracę 129. dyrektorów diece-
zjalnych w całym kraju. Zajmował to stanowisko do 1966 r. Wówczas 
odkrył misyjne korzenie „Żywego Różańca”. 

Wkrótce owoce jego pracy okazały się zdumiewające. Aby jeszcze 
lepiej rozpowszechniać misje, rozpoczął „rewolucyjny szereg katolic-
kich metod pozyskiwania funduszy”. Zapoznał się z nowymi trendami, 
które dominowały w  świeckich publikacjach. Odkrył, że największą 
popularność zdobywały czasopisma o  formacie kieszonkowym. Jego 
pierwszy krok polegał więc na zamianie dużego formatu czasopisma 
„Misje Katolickie” na wydawaną co dwa miesiące broszurę „Misje”8, 
przeznaczoną dla szerokiego grona odbiorców. Sheen założył ponadto 
kwartalnik „Misje na Świecie” – naukowe czasopismo, wspierane przez 
ekspertów do spraw misji9.

We wszystkich tygodnikach katolickich w całym kraju arcybiskup 
prowadził kolumnę zatytułowaną „Bóg zapłać”. Zamieszczał w  niej 
wiadomości misyjne i podziękowania po to, by stale przypominać lu-
dziom o ich obowiązkach względem misji.

Dzięki podziękowaniom arcybiskupa za datki na cele misyjne, ko-
lumna ta nabrała bardzo osobistego charakteru. Dla zobrazowania tego 
personalistycznego podejścia – kilka cytatów: 
 • „Bóg zapłać J.F.G. Proszę przyjąć te 10 dolarów na misje. Zamie-

rzałem kupić za nie książkę, ale może misje mogłyby używać ja-
kichś książek zamiast mnie.

 8 Por. J.A. Hardon SJ, Archbishop Fulton J. Sheen – Author, Orator and Missio-
nary, www.intermirifica.org/sheen.htm (dostęp: 3.11.2009). 
 9 Tamże.



35

 • Bóg zapłać Pani J.K., która poświęciła swoje wyjście do kina, aby 
przesłać 5 $ na misje Ojca świętego. 

 • Bóg zapłać A.D. Moja mama właśnie dostała «Misje» i bardzo mi 
żal tej małej, głodnej dziewczynki, i to jest 1 $ moich oszczędności, 
żeby miała co jeść. Mam 8 lat. 

 • Bóg zapłać T.L. Załączam przekaz na 15.65 $. To moja pierwsza 
praca i  chcę, żeby mój pierwszy tygodniowy zarobek poszedł na 
misje Ojca świętego”.
Cotygodniowa kolumna zawsze podkreślała potrzebę modlitwy 

za misje, wskazując, że „Najszczytniejszym celem jest modlić się za 
1 100 000 000 pogan na całym świecie, którzy nie znają jeszcze Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi”10.

MiSyJny róŻaniec 

W dniu 11 lutego 1951 r. abp Sheen wygłosił radiowe przemó-
wienie na temat różańca. Bardzo obrazowo wyjaśnił, jakie ma znacznie 
w życiu chrześcijanina. „Jeżeli wśród moich słuchaczy jest ktoś – mówił 
arcybiskup – kto wysyłał kiedyś komuś bliskiemu róże na znak swoich 
uczuć, albo też kiedyś otrzymał je na dowód tego, że ktoś o nim pamięta, 
to nieobca mu będzie historia tej modlitwy! Jakiś głęboki instynkt w nas 
sprawia, że róże kojarzą się nam z radością. Poganie koronowali swoje 
posągi różami, co symbolizowało ofiarę z ich serc. Wierni w pierwszych 
wiekach Kościoła zastępowali modlitwę różami. W czasach pierwszych 
męczenników – mówię «pierwszych», ponieważ Kościół ma obecnie 
więcej męczenników niż w pierwszych czterech wiekach swego istnienia 
– gdy młode dziewice szły po piasku Koloseum prosto w śmiercionośne 
paszcze zwierząt, ubrane były w odświętne szaty, a na głowach miały 
korony z róż, co było odpowiednim przybraniem na spotkanie Króla 
Królów, w którego Imię umierały. W nocy wierni zbierali ich korony 
z róż i odmawiali na nich swe modlitwy, jedną modlitwę na jedną różę. 
Na pustyni egipskiej, pustelnicy i eremici także liczyli swoje modlitwy, 

 10 Tamże.
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ale pod postacią połączonych ze sobą małych ziarenek lub kamyków, 
którą to praktykę przejął Mahomet i przekazał swoim Muzułmanom. 
Z tego zwyczaju ofiarowywania duchowego bukietu narodziła się mo-
dlitwa znana jako Różaniec, gdyż słowo to oznacza koronę z róż”11. 

Na przykładzie miłości między dwojgiem kochających się ludzi 
Sheen ukazał następnie znaczenie powtarzania tych samych wezwań mo-
dlitewnych: „Często zarzuca się tej modlitwie, że jest w niej tyle powta-
rzania, że tyle razy trzeba mówić Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, i przez to 
jest bardzo monotonna. Zarzut ten przypomina mi historię pewnej ko-
biety, która przyszła do mnie po poradę pewnego wieczoru. Powiedziała: 
Nigdy nie zostanę katoliczką. Ciągle powtarzacie te same słowa w różańcu, 
w  kółko to samo, a  ktoś, kto powtarza w kółko to samo, nie jest szczery. 
Nigdy nie uwierzyłabym takiej osobie, Bóg pewnie też nie. Zapytałem ją 
więc, kim jest towarzyszący jej mężczyzna. Powiedziała, że to jej narze-
czony. Zapytałem: Czy Cię kocha? Tak mi powiedział. A co powiedział? 
Kocham Cię. A wcześniej? Mówi mi to co wieczór. To mu nie wierz – ja 
jej na to. Powtarza się, więc nie jest szczery. Taka jest piękna prawda – 
kontynuował abp Sheen – że słowa Kocham Cię można powtarzać stale. 
Ponieważ przychodzi nowa chwila, jest inne miejsce w przestrzeni, słowa 
nie znaczą tego samego, co wcześniej. Miłość nie jest nigdy monotonna 
w podobieństwie swego wyrazu. Umysł ludzki potrafi nieskończenie róż-
nie wyrażać się w języku, ale nie ludzkie serce. Serce mężczyzny w obliczu 
ukochanej kobiety jest zbyt ubogie, by wyrazić jego nieskończone uczu-
cie w różnorodnych słowach. Tak więc to serce wyraża się w jednym zda-
niu: Kocham Cię, a mówiąc je nieustannie, nigdy się nie powtarza. Jest to 
jedyna prawdziwa nowina we wszechświecie. To właśnie czynimy, kiedy 
odmawiamy różaniec. Mówimy w ten sposób Trójcy Świętej, Wcielone-
mu Zbawicielowi i Matce Bożej: Kocham Cię, Kocham Cię, Kocham Cię. 
W różańcu nie tylko wypowiadamy słowa modlitwy, jesteśmy myślami 
w Betlejem, Galilei, Nazarecie, Jerozolimie, na Golgocie, Kalwarii, Górze 
Oliwnej i w niebie; wszystkie te miejsca stoją przed oczyma naszej wy-
obraźni, gdy nasze usta modlą się”12. 

 11 Por. The Mission Rosary, www.spiritualtreasury.org/ROSARY.HTM (dostęp: 
20.10.2009).
 12 Tamże.
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Fulton Sheen, nawiązując do modlitwy na różańcu o pokój, od-
niósł się do całego świata i zaproponował tzw. różaniec misyjny. „Pokój 
nadejdzie – mówił, kiedy zmienią się serca na całym świecie. Aby tak 
się stało, musimy się modlić, nie tylko za siebie, ale za cały świat. Świat 
oznacza każdego: naszych wrogów i sąsiadów. W tym celu proponuję 
wam Światowy Różaniec Misyjny. Każda z  pięciu dziesiątek ma inny 
kolor, symbolizujący jeden z pięciu kontynentów świata z punktu wi-
dzenia misji.
 • Zielony oznacza Afrykę dlatego, że są w niej zielone lasy i ponie-

waż jest to święty kolor Muzułmanów, za których się modlimy. 
 • Czerwony kolor odpowiada kontynentowi amerykańskiemu, za-

mieszkanemu pierwotnie przez ludzi o czerwonej skórze. 
 • Trzeci dziesiątek jest biały i symbolizuje Europę, ponieważ jej oj-

cem duchowym jest Biały Pasterz Kościoła. 
 • Kolor niebieski czwartej dziesiątki oznacza Australię, Oceanię 

i inne wyspy na błękitnych wodach Pacyfiku. 
 • Piąta dziesiątka jest żółta i odpowiada kontynentowi azjatyckie-

mu, który jest kolebką cywilizacji i nad którym wschodzi słońce. 
Odmawiając taki różaniec okrążamy cały glob ziemski, obejmu-

jąc modlitwą wszystkie jego kontynenty i wszystkich ludzi. Nasz Mi-
syjny Różaniec niesie potrójne korzyści. Każdy kolor przypomina nam 
tę część świata, za którą ofiarujemy tę dziesiątkę. Po drugie spełnia-
my w ten sposób prośbę Matki Bożej, którą skierowała w Fatimie, aby 
modlić się o  pokój na świecie przez różaniec. Po trzecie pomagamy 
Ojcu Świętemu i  jego Dziełu Rozkrzewiania Wiary przez praktyczne 
wsparcie, obok modlitewnego, dla 600 ubogich i znękanych terytoriów 
misyjnych świata, z których każdy większy jest od stanu Nowa Anglia13.

Wszystko sprowadza się do jednej prostej prawdy: świat się zmieni, 
kiedy my się zmienimy. Ale nie potrafimy się zmienić bez modlitwy, 
a moc różańca jako modlitwy przerasta nasze wyobrażenia. Naucz się 
uświęcać wszystkie chwile swojego życia, w których nie masz zajęcia. 
Można to uczynić dzięki różańcowi”14. 

 13 Powierzchnia tego stanu wynosi 181 440 km², czyli ok. 2% powierzchni 
Stanów Zjednoczonych.
 14 Por. The Mission Rosary, art. cyt. 
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Na zakończenie swego radiowego przemówienia abp Fulton przed-
stawił praktyczne wskazówki dotyczące odmawiania różańca. „Kiedy 
idziesz ulicą, módl się na różańcu trzymanym w dłoni lub w kieszeni. 
Kiedy tkwisz w korku na ulicy, siedzisz w poczekalni czy w pociągu… 
Wszystkie te chwile można uświęcić i mogą one posłużyć wzrostowi 
pokoju w twoim sercu. Jeśli chcesz kogoś nawrócić do pełnego pozna-
nia naszego Pana i  Jego Mistycznego Ciała, naucz tę osobę różańca. 
Wtedy zdarzy się jedno z dwojga. Albo osoba ta przestanie odmawiać 
różaniec, albo otrzyma dar wiary. Dla miłości naszego Pana i Jego Bło-
gosławionej Matki, proszę, okrążcie świat swoim Różańcem Misyjnym. 
Wiem, że to uczynicie. Jesteście tak bliskimi przyjaciółmi dla mnie, że 
naprawdę powinienem posłać wam róże”15.

Kolorowy misyjny różaniec w Polsce propagowany był przez do-
minikanina o. Szymona Niezgodę, który też opracował „Ceremoniał 
Żywego Różańca”, zatwierdzony w 1977 r. przez prymasa Polski, Stefa-
na kard. Wyszyńskiego16. 

Kolejnym propagatorem tego misyjnego różańca w  latach 70. był 
ks. dr Ambroży Andrzejak, który posłany na kurs języka niemieckiego 
w 1975 r. do Monachium, zetknął się z tą ideą w niemieckiej misyjnej 
organizacji Missio. Po powrocie do Polski poszukiwał wykonawców tego 
różańca. Z jego inicjatywy też został założony Misyjny Różaniec Rodzin 
w parafii św. Rocha w Poznaniu (11.02.1983 r.), w ramach przygotowa-
nia do wizyty Jana Pawła II. Po raz pierwszy papież odwiedził Poznań 
20 czerwca 1983 r. Otrzymał wówczas między innymi różaniec misyjny 
jako dar Archidiecezjalnej Komisji Misyjnej w Poznaniu17. 

Obecnie pięciokolorowy różaniec jest propagowany przez Pa-
pieskie Dzieła Misyjne w Warszawie, przez dyrektorów diecezjalnych 
PDM oraz animatorów misyjnych. Cieszy się on dużym zainteresowa-
niem szczególnie wśród dzieci.

 15 Tamże. 
 16 Por. www.albigowa.parafia.info.pl/?p=main&what=22&PHPSESSID=0b67 
b2d3049f9d24b1ddd4f5e0e6d69d (dostęp: 8.11.2009). 
 17 Por. A. Andrzejak, Prośba Ojca Świętego Jana Pawła II: Odmawiajcie róża-
niec w intencji pokoju i ewangelizacji, ulotka Fundacji Pomocy Humanitarnej „Re-
demptoris Missio”.
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patroni MiSJi 

święty franciSzek kSawery (1506-1552)

Urodził się w Hiszpanii, w Xavier. Był wielkim 
misjonarzem. W 1540 r. wyruszył z Portugalii z Li-
zbony drogą morską do Indii, do Nowej Gwinei, do 
Japonii i  do wyspy Sancian w  pobliżu Chin, gdzie 
umarł. Jego metoda misyjna polegała przede wszyst-
kim na wyjaśnianiu prawd wiary. Chodził po placach 

i ulicach z dzwonkiem. W ten sposób zwoływał ludzi do kościoła, szcze-
gólnie zapraszał dzieci. Następnie śpiewał z nimi modlitwy. Zapadało to 
w serca i umysły do tego stopnia, że ludzie chodzili po mieście i nucili 
sobie np. Dziesięć Przykazań. W jego pokoju umieszczony był taki napis: 
„Zwycięż sam siebie!”. 14 grudnia 1927 r. Pius XI ogłosił św. Franciszka 
Ksawerego i św. Teresę głównymi patronami misji. Wspomnienie litur-
giczne św. Franciszka Ksawerego obchodzone jest 3 grudnia.

święta tereSa oD DzieciĄtka JezuS  
(1873-1897)

Urodziła się we Francji, w Alencon (Normandia) 
w  1873 r. jako dziewiąte dziecko błogosławionych 
małżonków Ludwika i Zelii (Zofii) Martin. Nazywa-
na była także „Małą Teresą” lub „Małym Kwiatusz-
kiem”. Poświęciła swoje życie zakonne, modlitwy 

i wykonywanie codziennych obowiązków dla dzieła misyjnego. O swoim 
zadaniu mówiła: „w sercu Kościoła, mojej Matki, będę Miłością”. Ona 
– tak jak my – nie była fizycznie na misjach, ale też i my – tak jak ona 
– możemy poprzez modlitwę, ofiary materialne, ofiarowanie codzien-
nych naszych zmagań, wspierać misje. 14 grudnia 1927 r. Pius XI ogłosił 
św. Teresę oraz św. Franciszka Ksawerego patronami misji. Wspomnienie 
liturgiczne św. Teresy obchodzone jest 1 października.
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patroni MaŁŻeŃStw 

BŁoGoSŁawieni Maria i LuDwik 
QuattroccHi – wŁocHy

Małżeństwo to beatyfikował Jan 
Paweł II 21 października 2001 r. Są 
pierwszą błogosławioną parą małżeń-
ską. 25 listopada 1905 r. zawarli sakra-
mentalny związek małżeński. Czerpiąc 
ze Słowa Bożego oraz ze świadectwa 
świętych, przeżywali zwyczajne życie 

w sposób nadzwyczajny. Prowadzili bogate życie duchowe. W centrum 
ich życia była codzienna Eucharystia. Każdego wieczoru wspólnie od-
mawiali różaniec. Wszystkie problemy rozwiązywali bez udziału dzie-
ci, spokojnie ze sobą rozmawiając. Wychowali czworo dzieci, w  tym 
dwóch kapłanów i jedną siostrę zakonną. Ich wielką miłość odzwiercie-
dlają listy, które do siebie pisali.

BŁoGoSŁawieni zeLia i LuDwik 
Martin – francJa

Zostali beatyfikowani 19 paź-
dziernika 2008 r., w  Niedzielę Mi-
syjną, we Francji w  Lisieux. W  dniu 
13 lipca 1858 r. zawarli sakramentalny 
związek małżeński. Byli bardzo gorli-
wymi katolikami. Rozpoczynali każdy 
dzień od Mszy św. o  godzinie 5.30. 
Często przyjmowali komunię św. Rze-

czą świętą były dla nich: niedzielny odpoczynek, rodzinna modlitwa, 
uroczystości liturgiczne kształtujące rytm całego roku. Surowo prze-
strzegali postów. We wszystkich sprawach małżeństwo Martin podej-
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mowało wspólnie decyzje. Pisząc o podjętych decyzjach, Zelia nie za-
pominała nigdy dodać: „Mój mąż zgadza się na to”. Mieli dziewięcioro 
dzieci, z których czworo umarło we wczesnym dzieciństwie. Pozostałe 
pięć córek wybrało powołanie do życia zakonnego. Najmłodsza – św. 
Teresa została ogłoszona Doktorem Kościoła i patronką misji.

SŁuDzy BoŻy: toMáS i paQuita 
aLvira – HiSzpania

Tomás (Tomasz) Alvira (1906-
-1992) był doktorem chemii i  profe-
sorem, a Paquita (Franciszka) Domín-
guez (1912-1994) pracowała jako na-
uczycielka. Przyjęli sakrament małżeń-
stwa w Saragossie 16 czerwca 1939 r. 
Oboje należeli do dzieła „Opus Dei”. 

Mieli dziewięcioro dzieci: sześć córek i trzech synów. Jeden z synów – 
Tomasz Alvira Domínguez został księdzem, a drugi – Rafael Alvira pro-
fesorem Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie. Ich najmłodsza córka 
pracuje w Kenii jako świecka misjonarka. Tomasz i Franciszka uświęcali 
się poprzez heroiczne i wytrwałe praktykowanie cnót chrześcijańskich. 
Msza św. stanowiła centrum i rdzeń ich życia wewnętrznego. Ich dzieci 
każdego dnia widziały konkretne przykłady miłości rodziców; ta lekcja 
pozostawiła w nich głęboki ślad. Cieszyli się, że rodzice pomimo licz-
nych obowiązków znajdowali czas na wspólne plany. Inną charaktery-
styczną cechą ich małżeństwa, którą zauważały dzieci, było kierowanie 
się hierarchią ważności przy dokonywaniu różnych wyborów. Nigdy 
nie przymuszali swoich dzieci do żadnej z tych praktyk, „jednak – jak 
pisze ks. Tomasz Alvira Domínguez – przykład był tak atrakcyjny i pe-
łen uroku, że wszyscy w jakiś sposób za nimi podążaliśmy”. 
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SŁuDzy BoŻy: Giovanni 
i roSetta GHeDDo – wŁocHy

Giovanni (Jan) Gheddo praco-
wał jako geodeta i mierniczy. Rosetta 
(Róża) Franzi była od niego dwa lata 
młodsza. Pracowała w szkole jako na-
uczycielka. W  kościele uczyła dzieci 
katechizmu, brała udział w  spotka-

niach różnych stowarzyszeń i  oddawała się działalności parafialnej. 
Sakrament małżeństwa przyjęli w 1928 r. Umarli bardzo młodo: ona 
w wieku 31 lat i kilku miesięcy, on w wieku 42 lat. W małżeństwie 
przeżyli tylko 6 lat. Mieli troje dzieci: ich najstarszy syn – Piotr został 
kapłanem i animatorem misyjnym. W 1933 r. Rosetta 1934 r. spodzie-
wała się bliźniąt, podczas porodu zmarła. 

Ich świętość miała swoje źródło w codziennej modlitwie, Mszy św. 
i  różańcu, oddaniu Matce Bożej (Madonnie z Oropa), w pobożnych 
lekturach, wierności Kościołowi – w  życiu dla innych i  dla Kościo-
ła. Wieczorami, po kolacji (wtedy nie było telewizji), siedząc dokoła 
stołu wspólnie odmawiali różaniec i wieczorne modlitwy. W 1941 r. 
Jan Gheddo jako wdowiec został wysłany na front wschodni (tereny 
ZSRR). Kiedy 17 grudnia 1942 r. Rosjanie przebili się przez włoskie 
linie, dowództwo dało rozkaz odwrotu. Z ciężko rannymi miał pozo-
stać najmłodszy oficer, porucznik Mino Pretti z Vercelli. Kapitan Jan 
Gheddo powiedział do niego: „Jesteś młody i musisz budować swoje 
życie. Ja mam dzieci w dobrych rękach. Ty uciekaj, ja zostaję”. Pretti, 
po zakończeniu wojny, przyszedł do Tronzano, by podziękować jego 
dzieciom: „Wasz tatuś ocalił mi życie”.
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Grupy „ŻyweGo róŻaŃca” w arcHiDiecezJi 

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 tę 
inicjatywę włączyła się również archidiecezja gnieźnieńska. Z poszcze-
gólnych parafii archidiecezji wpłynęło 700 kart od Róż różańcowych 
z deklaracją modlitwy za papieża Jana Pawła II.

W 2001 r. w archidiecezji gnieźnieńskiej członkowie tych wspól-
not stanowili bardzo dużą liczbę – 19 000 wiernych (dane z 2001 r.). 

Oprócz istniejącej już od kilku lat tradycji odbywania rekolekcji 
przez członków „Żywego Różańca” w  Archidiecezjalnym Domu Re-
kolekcyjnym na Piaskach w  Bydgoszczy, w  listopadzie 2001 r. został 
zapoczątkowany także inny rodzaj formacji wspólnot różańcowych: 
ks.  kan.  A.  Święciochowski przy pomocy Wydziału Duszpasterskiego 
zorganizował dla tych właśnie wspólnot Dzień Skupienia. Zaskakująco 
duża liczba członków „Żywego Różańca” (ok. 240 przedstawicieli prawie 
wszystkich parafii Gniezna i okolic) uczestniczyła we wspólnej modlitwie 
różańcowej, wysłuchała konferencji oraz modliła się na Eucharystii spra-
wowanej przez ks. F. Jabłońskiego – referenta diecezjalnego. Już na tym 
spotkaniu uczestnicy wyrazili pragnienie kontynuowania tego typu for-
macji, proponując przy tym zorganizowanie także dłuższych rekolekcji.

Zgodnie z  życzeniem, już w  dniach 3-6 lutego 2002 r. zostały 
zorganizowane kilkudniowe rekolekcje, które – podobnie jak Dzień 
Skupienia – odbyły się w Domu TCL w Gnieźnie. Uczestników nie 
było wielu, okazali się jednak wdzięcznymi i otwartymi słuchaczami. 
Reprezentowali następujące parafie: Orchowo Górne, Orchowo Dolne, 
Miłosław, Gniezno: bł. Radzyma, Wieczystego Kapłana, Matki Zbawi-
ciela. W homiliach i konferencjach, które prowadził ks. F. Jabłoński, 
prezentowane były zagadnienia związane z programem duszpasterskim 
na 2002 r. oraz z hasłem przewodnim rekolekcji: „Z różańcem w Trze-
cie Tysiąclecie”. Uczestnicy wysłuchali także historii powstania „Żywe-
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go Różańca” oraz mogli zgłębić znaczenie i symbolikę propagowanego 
w ostatnich latach, zarówno wśród dorosłych, jak i wśród dzieci, tzw. 
pięciokolorowego różańca misyjnego.

W następnych latach Wydział Duszpasterski w  kilku ośrodkach 
rekolekcyjnych organizował dni skupienia dla członków „Żywego Ró-
żańca”. Podczas tych dni przeprowadzono animację misyjną, podczas 
której położono szczególny nacisk na ukazanie postaci Pauliny Jaricot. 
W tych dniach skupienia uczestniczyło 800 osób. 

Po reorganizacji granic diecezji w 2004 r. dni skupienia odbywają 
się dwa razy w roku w czterech miejscach: Gniezno, Markowice, Słupca 
i  Wągrowiec. Każdorazowo uczestniczy w  nich około 700 osób. Od 
2013 r. dodatkowym miejscem spotkania będzie Rościnno – Archidie-
cezjalny Dom Rekolekcyjny.

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

W dniu 4 czerwca 2012 r. w  VII Archidiecezjalnym Kongresie 
Misyjnym z okazji 150. rocznicy śmierci Pauliny Jaricot wzięło udział 
300 członków „Żywego Różańca”.

W archidiecezji gnieźnieńskiej grupy „Żywego Różańca” działają 
w 223 parafiach (na 262)18: 
 – po 1 grupie w 47 parafiach,
 – po 2 grupy w 51 parafiach,
 – po 3 grupy w 41 parafiach,
 – po 4 grupy w 30 parafiach,
 – po 5 grup w 25 parafiach,
 – od 6 do 20 grup w 36 parafiach.

Łącznie w 882 grupach działa 17 640 członków (na każdą grupę 
przypada 20 członków). 

 18 Stan na 2012 r.
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MekSyk – GuaDaLupe (1531)

51-letni Indianin, Juan Diego, 9 grudnia 1531 r. 
w  drodze do kościoła usłyszał jakby śpiew tysię-
cy ptaków. Ujrzał po raz pierwszy piękną, młodą 
niewiastę, która rzekła: „Ja jestem zawsze Dziewi-
cą – świętą Maryją... Chciałabym, żeby tutaj został 
wybudowany kościół. Jestem Matką miłosierną dla 
was, dla wszystkich mieszkańców tej ziemi...”

francJa – La SaLette (1846)

19 września 1846 r., kiedy rozpoczyna się obja-
wienie, dwoje dzieci, Maksymina (11 lat) i Melania 
(15 lat), stoją nieruchomo, są zapatrzone w ognistą 
kulę, która wiruje i  stopniowo się powiększa. Po 
chwili dostrzegają w niej siedzącą, płaczącą kobietę, 

która mówi po francusku: „Zbliżcie się, moje dzieci, nie bójcie się, jestem 
tutaj, aby wam opowiedzieć wielką nowinę”. Maryja rozmawia z dziećmi 
i przekazuje każdemu z osobna tajemnicę.

francJa – LourDeS (1858)

NMP ukazała się Bernadetcie 11 lutego1858 r. 
25 marca, kiedy dziewczyna zapytała o  Jej imię, 
usłyszała: „Jestem Niepokalanie Poczęta”. Do Lo-
urdes przybywają licznie pielgrzymi, a za wstawien-

nictwem Maryi zdarzają się niezliczone cuda, również uzdrowienia.

oBJawienia naJświętSzeJ Maryi panny
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poLSka – GietrzwaŁD (1877)

Objawienia gietrzwałdzkie trwały od 27 czerw-
ca do 16 września 1877 r. Głównymi wizjonerkami 
były: Justyna Szafryńska (13 lat) i  Barbara Samu-
lowska (12 lat). Matka Boża przemówiła do nich 
po polsku. Objawiła się pierwszy raz Justynie, która 
wracała z matką z  egzaminu przed przystąpieniem 
do Pierwszej Komunii Świętej. Następnego dnia 
„Jasną Panią” w postaci kobiety siedzącej na tronie 
z Dzieciątkiem Jezus pośród Aniołów – nad klonem 

przed kościołem – zobaczyła też Barbara odmawiająca w  tym czasie 
różaniec. Na zapytanie dziewczynek: „Kto Ty jesteś?”, odpowiedziała: 
„Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta!”. Na pytanie: 
„Czego żądasz Matko Boża?” padła odpowiedź: „Życzę sobie, abyście 
codziennie odmawiali różaniec!”.

portuGaLia – fatiMa (1917)

Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 
1917  r. w  Fatimie, w  Portugalii. Trójce dzieci: 
Hiacyncie (6 lat), jej starszemu bratu Franciszko-
wi (8 lat) oraz ich ciotecznej siostrze, Łucji, (9 lat). 
Cudowna Pani powiedziała: „Nie bójcie się, nic złe-

go wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu przy-
chodziły co miesiąc o tej samej porze. Odmawiajcie codziennie róża-
niec, aby wyprosić pokój dla świata”.
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Grupa „ŻyweGo róŻaŃca”

Nazwa grupy ……………………………………………
Patron grupy ……………………………………………
Animator/zelator grupy ……………………………………………

czŁonkowie

 1. ………………………………………………
 2. ………………………………………………
 3. ………………………………………………
 4. ………………………………………………
 5. ………………………………………………
 6. ………………………………………………
 7. ………………………………………………
 8. ………………………………………………
 9. ………………………………………………
 10. ………………………………………………
 11. ………………………………………………
 12. ………………………………………………
 13. ………………………………………………
 14. ………………………………………………
 15. ………………………………………………
 16. ………………………………………………
 17. ………………………………………………
 18. ………………………………………………
 19. ………………………………………………
 20. ………………………………………………


