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2 0 2 1  r .  M o d l i t w a  d o  Ś w i ę t e j  R o d z i n y 

zgodNie z adhortacją aPostolską aMoris laetitia

Jezu, Maryjo i Józefie,
w was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i Wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
przywróć wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie i wysłuchajcie naszego błagania!

Amen
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Przedmowa
Do wydania w 2021 roku

Drodzy wierzący Kościoła katolickiego na Litwie, po paź-
dziernikowych doświadczeniach miesiąca misyjnego lat 
ubiegłych, a także tego roku 2021, pełnego kontrowersyjnych 
wydarzeń związanych z pandemią Covid-19 i poważnych 
problemów międzynarodowych wynikających z nielegalnej 
migracji, zbliża się październik – MIESIĄC MISYJNY – 
zapraszając nas do lepszego zrozumienia misyjnego charakteru 
Kościoła. Podobnie jak wtedy, Chrystus posyła swoich uczniów, 
aby nieśli Ewangelię światu, zarówno krajom rozwijającym 
się, jak i zaawansowanym technologicznie krajom Europy 
Zachodniej. Misja jest wszędzie.

Wszyscy jesteśmy misjonarzami

Jak wiadome, korzenie wezwania chrześcijan do bycia 
misjonarzami tkwią w potrzebie szerzenia orędzia o zbawieniu 
Jezusa aż po krańce świata, nawet za cenę ich życia (i ta misja 
nigdy się nie skończy, dopóki na świecie będą mężczyźni i 
kobiety, którzy jeszcze nie słyszeli o Bożym wezwaniu do 
zbawienia). Na przestrzeni wieków Kościół dojrzewał w swoim 
rozumieniu powołania misyjnego w różnych okresach i na 
różne sposoby. W przeszłości głoszenie Ewangelii często szło 
w parze z wprowadzaniem kultury zachodniej, z politycznym i 
gospodarczym rozwojem mocarstw kolonialnych. Dzisiaj Kościół 
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uznaje, że polityka kolonialna nie odzwierciedlała w pełni myśli 
Jezusa o wartości człowieka, każdego człowieka. Jednak nawet 
w tych sprawach wspólnota chrześcijańska rosła i dojrzewała: 
głoszenie Ewangelii musi zawsze szanować człowieka, a przyjęcie 
Ewangelii jest wynikiem wolnego wyboru jednostki. Ale kiedy 
Ewangelia znajduje miejsce w sercu człowieka, radość Zbawienia 
rozprzestrzenia się w duszy tego człowieka.

Misjonarze, którzy opuszczają swoją ojczyznę, aby głosić 
Ewangelię za granicą, są sługami całego Kościoła, są naszymi 
reprezentantami. Potrzebują naszych modlitw i pomocy 
finansowej. Modląc się za nich i wspierając ich naszymi 
ofiarami, uznajemy, że jesteśmy aktywnymi i energicznymi 
członkami Kościoła i jego globalnej misji.

Są też ludzie, którzy radośnie i z nadzieją głoszą Ewangelię 
w swoim środowisku, w Europie, na Litwie. Oni także są 
głosicielami Kościoła, powołanie misyjne jest bowiem dla 
wszystkich! Ty, który czytasz te wersety, jesteś misjonarzem, 
misjonarką. Możesz nie potrzebować środków finansowych 
na głoszenie Ewangelii, ale na pewno potrzebujesz pomocy 
Bożej, o którą Kościół prosi w swoich modlitwach. Wszyscy 
potrzebujemy pomocy Bożej!

Październik 2021 r.: misja i rodzina

Temat Miesiąca Misyjnego 2021 r. – „Nie możemy nie 
mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20). Są to 
słowa wypowiedziane przez apostołów Piotra i Jana w 
Sądzie Najwyższym, który zabronił im – po tym, jak Piotr 



7

cudownie uzdrowił kalekę – głoszenia i nauczania w imię 
Jezusa. Świadectwo wiary nie może być zatrzymane ani 
spowolnione przez strach i niebezpieczeństwo. W tym roku 
2021, poświęconym refleksji nad Adhortacją apostolską do 
miłości w rodzinie Amoris Laetitia, ważne jest podkreślić, że 
działalność misyjna chrześcijanina jest powierzona nie tylko 
pojedynczej osobie, ale także wspólnocie, do której należy, 
przede wszystkim rodzinie. Temat rodziny i temat głoszenia 
Ewangelii jako misji nie są odległe ani sobie przeciwstawne: 
głoszenie rozpoczyna się w rodzinie, a rodzina jest adresatem 
i jednocześnie podmiotem głoszenia.

Papież Franciszek pisze w swoim apostolskim wezwaniu 
Amoris Laetitia: „Swoim świadectwem, a także i słowem, 
rodziny mówią innym o Jezusie, przekazują wiarę, wzbudzają 
pragnienie Boga i ukazują piękno Ewangelii i stylu życia, jaki 
nam ona proponuje. W ten sposób małżeństwa chrześcijańskie 
kolorują szarość, wypełniając przestrzeń publiczną barwami 
braterstwa, wrażliwości społecznej, obrony osób słabych oraz 
jaśniejącej wiary i czynnej nadziei. Ich płodność rozszerza się 
i przekłada na tysiące sposobów, aby uobecniać miłość Boga 
w społeczeństwie.” (AL 184) 

Rodzina nie jest czymś, co powinno być zamknięte w 
ciasnym środowisku domowym; rodzina jest samo tworzącą 
rzeczywistością, która odkrywa swoją wewnętrzną energię 
poprzez świadectwo wiary, a także w obliczu trudności i prób. 
Świadectwo, czyli niemożność milczenia na temat osobistego 
spotkania z Chrystusem, jest zadaniem koniecznym: 
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„Sprawowanie przekazu wiary dzieciom, w sensie ułatwiania 
jej wyrażania i rozwoju, pozwala, aby rodzina stawała się 
narzędziem ewangelizacji i spontanicznie zaczynała jej 
przekazywanie wszystkim tym, którzy stają się jej bliscy, 
również poza samym środowiskiem rodzinnym. Dzieci, które 
dorastają w rodzinach misyjnych, często stają się misjonarzami, 
jeśli rodzice potrafią przeżywać to zadanie w taki sposób, aby 
inni postrzegali ich jako bliskich i przyjaznych, a tak by i dzieci 
dorastały w tym stylu odnoszenia się do świata, nie rezygnując 
ze swojej wiary i swoich przekonań.” (AL 289). Chrześcijanin 
w dowolnym wieku, który spotkał Chrystusa, nie może tego 
ukryć; pragnie dzielić się tym doświadczeniem z innymi 
ludźmi, zaczynając od najbliższych czyli swojej rodziny i potem 
rozszerzając ten krąg ludzi.

Na zakończenie chciałbym powtórzyć słowa papieża Franciszka 
i stwierdzić, że „Z tego względu cały Kościół potrzebuje 
nawrócenia misyjnego: nie wolno poprzestawać na głoszeniu 
czysto teoretycznym i wyizolowanym od rzeczywistych 
problemów ludzi”. (AL 201)

Misyjna modlitwa różańcowa

Chcąc pomóc wspólnotom parafialnym modlić się za misje 
w październiku, Krajowe Dzieła Misyjne w tym roku 2021, 
podobnie jak w latach ubiegłych postanowiły zaoferować tę 
książeczkę z treściami duchowymi parafiom i wspólnotom 
kościelnym za darmo. Wierni na Litwie tradycyjnie odmawiają 
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różaniec do Najświętszej Maryi Panny w październiku: dlaczego 
więc nie odmawiać modlitwy różańcowej w tym miesiącu za 
misje, za misyjną drogę rodzin, za misjonarzy? Życzymy, aby 
przewodniczący parafii i wspólnot prowadzili swoich wiernych 
tą drogą modlitwy, otwartej na potrzeby świata. 

W książeczce znajdziecie orędzie papieża Franciszka na 
Światowy Dzień Misyjny w 2021 roku, a także cytat na każdy 
dzień miesiąca z adhortacji apostolskiej Amoris laetitia 2016 r. 
(„Radość miłości”). Papież Franciszek oficjalnie ogłosił okres 
od 19 marca 2021 r. do 26 czerwca 2022 r. jako czas na refleksję 
Kościoła i wszystkich ludzi dobrej woli na temat rodziny i 
miłości, która przychodzi na świat poprzez rodzinę. Codzienna 
modlitwa różańcowa może być okazją do duchowego 
zjednoczenia się z ubogimi braćmi i siostrami na całym świecie 
(temat misyjny), nie zapominając o swoim środowisku (temat 
rodziny). Nasza codzienna modlitwa będzie jeszcze bardziej 
prawdziwa, jeśli będziemy w stanie czynić konkretne dobre 
uczynki dla dobra ubogich świata.

Co konkretnie robić w Miesiącu Misyjnym? 

1.  Przeżywać czas łaski, aby każdy wierzący i każda wspólnota 
odnowiła się duchowo i jeszcze lepiej zrozumiała swoje 
powołanie misyjne, wypływające z Chrztu św.

2.  Zapewnić swojej wierze prawdziwie katolicki powszechny 
oddech, szczerze przezwyciężając wszelkie zamknięcia, 
ludzkie podziały, każdą pokusę ograniczenia się tylko do 
duszpasterstwa.
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3.  Modlitwą i dobrymi uczynkami wspierać działalność misjonarzy 
świata, ofiarować tajemnicę swojego bólu i cierpienia dla 
zbawienia świata.

4. Podtrzymywać solidarność i dzielenie się dobrami we wspól

notach chrześcijańskich nie tylko z wielkoduszności serca, 
ale także ze względu na potrzebę braterstwa w Kościele 
powszechnym. 

5. Wyjść „poza mury”, iść do ludzi, świadczyć, że Pan przyszedł 
i nieustannie podróżuje drogami i ulicami świata, aby nas 
zbawić. 

„Małżeństwo, które doświadcza mocy miłości, wie, że taka 
miłość jest powołana, by leczyć rany opuszczonych, by budować 
kulturę spotkania, by walczyć o sprawiedliwość. Bóg powierzył 
rodzinie projekt „przekształcania świata w dom”, aby wszyscy 
mogli odczuwać, że każdy człowiek jest bratem: „Uważne 
spojrzenie na życie codzienne dzisiejszych mężczyzn i kobiet 
ujawnia natychmiast istniejącą wszędzie potrzebę potężnego 
zastrzyku ducha rodzinnego. [...] Natomiast rodziny otwarte i 
solidarne czynią miejsce dla ubogich, są zdolne do nawiązania 
przyjaźni z tymi, którzy mają od nich gorzej. Jeśli naprawdę 
zależy im na Ewangelii, to nie mogą zapomnieć o tym, co Jezus 
mówi: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).” (AL 183 )

Ks. Alessandro Barelli SDB
Dyrektor Krajowych Dzieł Misyjnych
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Październik – miesiąc 
misyjny 

„Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” 
(Dz 4, 20).

Wstąpienie na drogę misji jest wyrazem wdzięczności za 
spotkanie z Jezusem Chrystusem. Pierwsi chrześcijanie prze-
mienili wszystkie niedogodności, niepowodzenia, trud ności 
w możliwości misyjne.

W tym okresie pandemii misja współczucia jest potrzebna 
natychmiast, walcząc ze zdradzieckim pesymizmem: „Jest jak 
jest, lepiej nie będzie”. Modlić się o powołania misjonarzy – to 
powołanie Bóg kieruje do wszystkich, ale na wiele różnych 
sposobów.

WYMIAR POWSZECHNOŚCI KOŚCIOŁA 

Kościół przekracza granice parafii lub diecezji. Jest wspólnotą 
lokalnych Kościołów, ogromną rodziną. Październik, Światowy 
Miesiąc Misyjny, a w szczególności Światowy Dzień Misyjny, 
jest okazją do świętowania tej jedności poprzez modlitwę i 
dzielenie się.

SOLIDARNOŚĆ BEZ GRANIC 

Z okazji Światowego Dnia Misyjnego (w tym roku jest to 24 
października 2021 r.) ponad miliard chrześcijan zjednoczy 
się w modlitwie. Będzie to również okazja do dzielenia się 
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skarbami duchowymi, liturgicznymi, kulturowymi; ważne jest 
również dzielenie się dobrami materialnymi.

BRATERSKIE DZIELENIE SIĘ 

Co roku Kościół obchodzi w październiku Światowy Dzień 
Misyjny. Przez wiele lat cały październik jest Miesiącem 
Misyjnym, podczas którego wierzący modlą się i udzielają 
materialnego wsparcia misjom katolickim w świecie.

MISYJNOŚĆ TAKŻE PODCZAS PANDEMII 

W tym 2021 roku, naznaczonym pandemią Covid-19, który 
mógłby być rokiem zamknięcia się, jesteśmy zaproszeni 
przez Boga, aby stać się misjonarzami świata. „Niech rodziny 
chrześcijańskie nie zapominają, że „wiara nie odsuwa nas od 
świata, ale wszczepia nas weń głębiej. [...] Każdy z nas odgrywa 
bowiem szczególną rolę w przygotowaniu do tego, by nastało 
królestwo Boże w naszym świecie”. Rodzina nie powinna myśleć 
o sobie jako zamkniętym obszarze, wezwanym, by chronić się 
przed społeczeństwem. Niech nie trwa w oczekiwaniu, ale 
wychodzi poza swój obręb w solidarnym poszukiwaniu.” (AL 181)
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Cytaty papieża Franciszka 
na każdy dzień października 2021 r.

(z Adhortacji apostolskiej AMORIS LAETITIA o miłości w rodzinie)

1 października

Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością 
Kościoła. Jak wskazali Ojcowie synodalni, pomimo 
licznych oznak kryzysu małżeństwa, „pragnienie rodziny 
jest stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych i motywuje 
Kościół”. Odpowiadające na to pragnienie „chrześcijańskie 
przepowiadanie dotyczące rodziny to doprawdy dobra 
nowina”. (AL 1)

2 października

Biblia pełna jest rodzin, pokoleń, historii miłości i kryzysów 
rodzinnych, począwszy od pierwszej strony, gdzie wkracza 
na scenę rodzina Adama i Ewy z jej brzemieniem przemocy, 
ale także z siłą życia, które trwa nadal (por. Rdz 4), aż do 
ostatniej strony, gdzie pojawiają się zaślubiny Oblubienicy i 
Baranka (por. Ap 21, 2.9). Dwa domy, opisane przez Jezusa, 
zbudowany na skale i na piasku (por. Mt 7, 24-27), ukazują 
wiele sytuacji rodzinnych stworzonych w wolności ich 
mieszkańców, ponieważ, jak napisał poeta, „każdy dom jest  
kandelabrem”. (AL 18)
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3 października

Wiemy, że w Nowym Testamencie mowa jest o „Kościele 
zbierającym się w domu” (por. 1 Kor 16, 19; Rz 16, 5; 
Kol 4, 15; Flm 2). Przestrzeń życiowa rodziny może być 
przekształcona w Kościół domowy, w miejsce sprawowania 
Eucharystii, obecności Chrystusa siedzącego przy jednym 
stole. Niezapomniana jest scena nakreślona w Apokalipsie: 
„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi 
otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” 
(3, 20). W ten sposób naszkicowany jest dom, który niesie w 
swoim wnętrzu obecność Boga, wspólną modlitwę i przez to 
błogosławieństwo Pana. (AL 15)

4 października

Ewangelia przypomina nam również, że dzieci nie są 
własnością rodziny, ale mają one przed sobą swoją własną 
drogę życiową. Choć to prawda, że Jezus ukazuje się nam 
jako wzór posłuszeństwa wobec swoich ziemskich rodziców, 
podporządkowując się im (por. Łk 2, 51), to prawdą jest 
również, że ukazuje, iż wybór życiowy dziecka i jego własne 
powołanie chrześcijańskie może wymagać oddzielenia, 
aby podążać swoją własną drogą do królestwa Bożego 
(por. Mt 10, 34-37; Łk 9, 59-62). Co więcej, sam mając 
dwanaście lat, odpowiedział Maryi i Józefowi, że   ma jeszcze 
inną, wznioślejszą misję do spełnienia, poza swoją rodziną 
historyczną (por. Łk 2, 48-50). Dlatego podkreśla potrzebę 
innych głębokich więzi również w relacjach rodzinnych: „Moją 
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matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i  
wypełniają je” (Łk 8, 21). (AL 18)

5 października

W tym krótkim przeglądzie możemy zobaczyć, że słowo Boże 
nie ukazuje się jako sekwencja abstrakcyjnych teorii, ale jako 
towarzysz drogi dla rodzin przeżywających kryzys i wszelkie 
cierpienie, i wskazuje im cel drogi, kiedy Bóg „otrze z ich 
oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, 
ni krzyku, ni trudu” (Ap 21, 4). (AL 22)

6 października

Chrystus wprowadził jako znamienną cechę swoich uczniów 
nade wszystko prawo miłości i daru z siebie dla innych (por. 
Mt 22, 39; J 13, 34), a uczynił to poprzez zasadę, której ojciec 
lub matka często dają świadectwo w swoim życiu: „Nikt nie 
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich” (J 15, 13). Owocem miłości jest ponadto 
miłosierdzie i przebaczenie. Pod tym względem bardzo 
symboliczna jest scena ukazująca cudzołożnicę na dziedzińcu 
świątyni jerozolimskiej, w otoczeniu jej oskarżycieli, która 
pozostaje następnie sama z Jezusem, a On jej nie potępia i 
wzywa do bardziej godnego życia (por. J 8, 1-11). (AL 27)

7 października

Na horyzoncie miłości, centralnej dla chrześcijańskiego 
doświadczenia małżeństwa i rodziny, wyróżnia się również 
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inna cnota, często zapominana w obecnych czasach relacji 
burzliwych i płytkich: czułość. Zwróćmy się do łagodnego i 
intensywnego Psalmu 131. Podobnie, jak to dostrzegamy także 
w innych tekstach (por. Wj 4, 22; Iz 49, 15; Ps 27, 10), więź 
między wiernym a jego Panem wyraża się w rysach miłości 
rodzicielskiej lub matczynej. Pojawia się tutaj delikatna i 
czuła intymność między matką a dzieckiem, noworodek śpi w 
ramionach swojej matki, po czym karmiony jest piersią. (AL 28)

8 października

Z tym spojrzeniem, na które składają się wiara i miłość, łaska 
i zaangażowanie rodziny ludzkiej i Trójcy Świętej, rozważamy 
rodzinę, którą słowo Boże powierza w ręce mężczyzny, 
kobiety i dzieci, aby tworzyli komunię osób, która byłaby 
obrazem jedności między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. 
Działalność wychowawcza i pomnażająca życie jest z kolei 
odbiciem stwórczego dzieła Ojca. Rodzina jest wezwana 
do wspólnej, codziennej modlitwy, czytania słowa Bożego i 
komunii eucharystycznej. (AL 29)

9 października

Przed każdą rodziną ukazuje się ikona Rodziny z Nazaretu, z 
jej codziennym trudem, a nawet koszmarem, kiedy musiała 
znosić niezrozumiałą przemoc Heroda – doświadczenia 
tragicznie powtarzającego się także i dziś w życiu wielu rodzin 
nieszczęsnych uchodźców i doznających głodu. Podobnie jak 
Mędrcy, rodziny są zaproszone do kontemplowania Dzieciątka i 
Jego Matki, by upaść na twarz i oddać Mu pokłon (por. Mt 2, 11). 
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Podobnie jak Maryja, są zachęcone do przeżywania odważnie 
i z pogodą ducha swoich obowiązków rodzinnych, smutnych 
i porywających, do strzeżenia i rozważania w sercu Bożych 
cudów (por. Łk 2, 19.51). W skarbcu serca Maryi są również 
wszystkie sprawy każdej z naszych rodzin, które Ona troskliwie 
zachowuje. Dlatego może nam Ona pomóc w ich interpretacji, 
aby rozpoznać w rodzinnych dziejach Boże orędzie. (AL 30)

10 października

Z drugiej strony, „musimy również wziąć pod uwagę rosnące 
zagrożenie stwarzane przez wybujały indywidualizm, który 
wynaturza więzi rodzinne i doprowadza do traktowania 
każdego członka rodziny jako samotnej wyspy, sprawiając, że 
w niektórych przypadkach dominuje idea podmiotu, który 
tworzy się zgodnie z własnymi pragnieniami traktowanymi 
jako absolut” [12]. „Napięcia wywołane doprowadzoną do 
przesady indywidualistyczną kulturą posiadania i przyjemności 
rodzą w obrębie rodzin sytuacje nietolerancji i agresji” [13]. 
Chciałbym ponadto zwrócić uwagę na tempo współczesnego 
życia, stres, organizację życia społecznego i pracy, ponieważ 
są to czynniki kulturowe, które zagrażają możliwości trwałych 
decyzji. (AL 33)

11 października

Jeśli te zagrożenia przenoszą się na sposób rozumienia rodziny, 
to może się ona stać miejscem przechodnim, ku któremu 
kierujemy się, gdy wydaje się to nam wygodne, lub gdzie 
idziemy wówczas, gdy mamy zamiar dochodzić praw, podczas 
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gdy więzi są zdane na niepewność kapryśnych pragnień i 
okoliczności. Istotnie, łatwo dziś pomylić prawdziwą wolność z 
ideą, że każdy osądza według własnego widzi mi się, jakby poza 
indywidualnymi osobami nie było żadnych prawd, wartości, 
zasad, które nas ukierunkowują, jak gdyby wszystko było 
równe i na wszystko powinno się pozwolić. W tym kontekście 
ideał małżeństwa, z zaangażowaniem wyłączności i stabilności, 
okazuje się zniszczony przez okolicznościowe konwenanse lub 
kaprysy wrażliwości. (AL 34)

12 października

Jako chrześcijanie nie możemy zrezygnować z proponowania 
małżeństwa, tylko dlatego, by nie przeciwstawiać się aktualnej 
wrażliwości, by nadążać za modą lub z powodu poczucia niższości 
wobec upadku moralnego i ludzkiego. Pozbawialibyśmy świat 
wartości, które możemy i musimy wnosić. To prawda, że nie 
ma sensu, aby zatrzymywać się na retorycznym oskarżaniu 
aktualnego zła, jakby to mogło coś zmienić. Niczemu nie służy 
także próba narzucania norm siłą władzy. Oczekuje się od nas 
wysiłku bardziej odpowiedzialnego i hojnego, polegającego na 
przedstawieniu przyczyn i motywacji, aby nasze opowiedzenie 
się za małżeństwem i rodziną było takie, by ludzie byli bardziej 
gotowi do odpowiedzi na łaskę, jaką daje im Bóg. (AL 35)

13 października

Trzeba pokornie i realistycznie uznać, że   czasami nasz sposób 
prezentacji przekonań chrześcijańskich i sposób traktowania 
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ludzi przyczyniły się do spowodowania tego, co obecnie jest 
powodem narzekania i z czego wypada nam dokonać zdrowej 
samokrytyki. Z drugiej strony często przedstawialiśmy 
małżeństwo w taki sposób, że jego cel jednoczący, zachęta do 
wzrastania w miłości i ideał wzajemnej pomocy pozostawały 
w cieniu z powodu niemal wyłącznego nacisku na obowiązek 
prokreacji. Nie wsparliśmy dostatecznie młodych małżeństw 
w pierwszych latach ich wspólnego życia, przedstawiając im 
propozycje dostosowane do godzin ich zajęć, do ich języka, do 
bardziej konkretnych niepokojów. Innymi razy przedstawialiśmy 
ideał teologiczny małżeństwa zbyt abstrakcyjny, skon struo-
wany niemal sztucznie, daleki od konkretnej sytuacji i 
rzeczywistych możliwości rodzin takimi, jakimi są. (AL 36)

14 października

Musimy być wdzięczni za fakt, że większość ludzi ceni relacje 
rodzinne, które pozwalają trwać w czasie i zapewniają drugiej 
osobie szacunek. Dlatego cenne jest to, że Kościół oferuje 
przestrzenie towarzyszenia i poradnictwa w kwestiach związanych 
z rozwojem miłości, przezwyciężania konfliktów i wychowywania 
dzieci. Wielu ludzi docenia moc łaski, jakiej doświadczają 
w sakramencie pojednania i w Eucharystii, która pozwala 
im radzić sobie z wyzwaniami małżeństwa i rodziny. (AL 37)

15 października

W tym kontekście „małżonkowie są czasami niepewni, 
niezdecydowani i trudno im znaleźć sposoby rozwoju. Wielu 
jest tych, którzy mają tendencję do pozostawania na wczesnych 
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etapach życia emocjonalnego i seksualnego. Kryzys pary 
małżeńskiej destabilizuje rodzinę i poprzez separację i rozwód 
może doprowadzić do poważnych konsekwencji dla dorosłych, 
dzieci i społeczeństwa, osłabiając jednostkę i więzy społeczne”. 
Często „mamy do czynienia z wieloma kryzysami małżeńskimi, 
do których często podchodzi się w sposób powierzchowny i bez 
odwagi cierpliwości, sprawdzenia, wzajemnego przebaczenia, 
pojednania, a także poświęcenia. W ten sposób te porażki dają 
początek nowym relacjom, nowym parom, nowym związkom 
i nowym małżeństwom, co stwarza złożone sytuacje rodzinne i 
problematyczne z chrześcijańskiego punktu widzenia” (AL 41)

16 października

„Większość rodzin szanuje starszych, otaczając miłością i 
uważając ich za błogosławieństwo. Szczególne uznanie należy 
się stowarzyszeniom i ruchom rodzinnym, które działają na 
rzecz osób starszych, na polu duchowym i socjalnym [...]. W 
społeczeństwach wysoko uprzemysłowionych, gdzie liczba 
starszych wzrasta, podczas gdy spada wskaźnik urodzeń, istnieje 
zagrożenie, iż będą postrzegani jako ciężar. Równocześnie 
opieka, jakiej potrzebują osoby starsze, wystawia często ich 
bliskich na ciężką próbę” [..]. Wiele rodzin uczy nas, że można 
zmierzyć się z ostatnimi etapami życia, doceniając poczucie 
spełnienia i włączając całe swoje istnienie w tajemnicę 
paschalną. Wiele osób starszych jest przyjmowanych przez 
instytucje kościelne, gdzie mogą żyć w środowisku pogodnym 
i rodzinnym zarówno pod względem materialnym, jak i 
duchowym. (AL 48)
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17 października

Nikt nie może myśleć, że osłabienie rodziny jako spo łecz-
ności naturalnej, opartej na małżeństwie jest czymś, co 
społeczeństwu przynosi korzyści. Jest wręcz odwrotnie: 
wyrządza szkodę dojrzewaniu ludzi, kultywowaniu wartości 
społecznych i rozwojowi etycznemu miast i narodów. Nie 
dostrzega się już wyraźnie, że   tylko wyłączny i nierozerwalny 
związek między mężczyzną a kobietą realizuje w pełni 
funkcję społeczną, będąc zaangażowaniem stabilnym i 
umożliwiającym płodność. Musimy uznać wiele różnych 
sytuacji rodzinnych, które mogą zapewnić jakąś regułę 
życia, ale związków nieformalnych lub na przykład między 
osobami tej samej płci, nie można zwyczajnie zrównywać z 
małżeństwem. (AL 52)

18 października

Dziękuję Bogu, ponieważ wiele rodzin, które wcale nie 
uważają się za doskonałe, żyje w miłości, realizując swoje 
powołanie i rozwija się, pomimo że wiele z nich upada na 
swej drodze. Na podstawie refleksji synodalnych nie można 
stworzyć stereotypu rodziny idealnej, ale stawiający wyzwania 
kolaż, składający się z wielu różnych rzeczywistości, pełnych 
radości, dramatów i marzeń. Realia, które nas niepokoją, 
są wyzwaniami. Nie popadajmy w pułapkę opadania z 
sił w samoobronnych narzekaniach, zamiast rozbudzać 
kreatywność misyjną. W każdej sytuacji, „Kościół dostrzega 
potrzebę, aby powiedzieć słowo prawdy i nadziei. [...] Wielkie 
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wartości małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej odpowiadają 
na poszukiwania przenikające ludzkie istnienie”. (AL 57)

19 października

Przed rodzinami i pośród nich zawsze powinno rozbrzmiewać 
pierwsze orędzie, które jest tym, „co jest najpiękniejsze, 
większe, bardziej pociągające i jednocześnie bardziej 
potrzebne” i „powinno zajmować centralne miejsce w 
działalności ewangelizacyjnej”. Jest to orędzie zasadnicze, „do 
którego trzeba stale powracać i słuchać na różne sposoby i 
które trzeba stale głosić podczas katechezy w tej czy innej 
formie”. Bo „nie ma nic bardziej solidnego, bardziej głębokiego, 
bardziej pewnego, bardziej treściwego i bardziej mądrego od 
przepowiadania”. (AL 58)

20 października

Nasza nauka o małżeństwie i rodzinie musi nieustannie 
inspirować się i zmieniać w świetle tego orędzia miłości 
i czułości <…> Nie można bowiem w pełni zrozumieć 
tajemnicy rodziny chrześcijańskiej inaczej, jak tylko w świetle 
nieskończonej miłości Ojca, która objawiła się w Chrystusie, 
który oddał się za nas aż do końca i żyje pośród nas. (AL 59)

21 października

W przeciwieństwie do tych, którzy zabraniali małżeństwa, 
Nowy Testament uczy, że „wszystko, co Bóg stworzył, jest 
dobre, i niczego, co jest spożywane z dziękczynieniem, nie 
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należy odrzucać” (1 Tm 4, 4). Małżeństwo jest „darem” od 
Boga (por. 1 Kor 7, 7). Jednocześnie, z powodu tej pozytywnej 
oceny duży nacisk kładziony jest na dbałość o ten dar Boży: 
„We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże 
nieskalane” (Hbr 13, 4). Ten Boży dar obejmuje seksualność: 
„Nie unikajcie jedno drugiego” (1 Kor 7, 5). (AL 61)

22 października

Od Chrystusa, za pośrednictwem Kościoła, małżeństwo 
i rodzina otrzymują niezbędną łaskę do świadczenia o 
miłości Boga i życia życiem komunii. Ewangelia rodziny 
przenika historię świata od stworzenia człowieka na obraz i 
podobieństwo Boga (por. Rdz 1, 26-27), aż do wypełnienia 
tajemnicy Przymierza w Chrystusie na końcu czasów z Godami 
Baranka (por. Ap 19, 9). (AL 63)

23 października

Każda rodzina, także w swojej słabości, może stać się światłem 
w mroku świata. „Tutaj rozumiemy sposób życia w rodzinie. 
Niech Nazaret przypomni nam, czym jest rodzina, czym 
jest komunia miłości, jej surowe i proste piękno, jej święty 
i nienaruszalny charakter. Niech nam pozwoli zobaczyć, jak 
słodkie i niezastąpione jest wychowanie w rodzinie, niech 
nauczy nas, że w sferze społecznej ma ono pierwszorzędne i 
niezrównane znaczenie” (Paweł VI, Przemówienie w Nazarecie, 
5 stycznia, 1964). (AL 66)
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24 października

Sobór Watykański II w Konstytucji Gaudium et spes, zajmuje 
się „promocją godności małżeństwa i rodziny (por. nn. 47-
52). Określił on małżeństwo jako wspólnotę życia i miłości 
(por. n. 48), stawiając miłość w centrum rodziny [...]. 
«Prawdziwa miłość między mężem a żoną» (n. 49) zakłada 
wzajemny dar z siebie, włącza i zawiera wymiar płciowości 
i uczuciowości, odpowiadając planowi Bożemu (por. nn. 
48-49). Ponadto podkreśla zakorzenienie małżonków w 
Chrystusie: Chrystus Pan «wychodzi na spotkanie małżonków 
chrześcijańskich w sakramencie małżeństwa» (n. 48) i z nimi  
pozostaje. (AL 67)

25 października

Sakrament małżeństwa nie jest umową społeczną, pustym 
rytuałem lub jedynie zewnętrznym znakiem zaręczyn. Sakrament 
jest darem dla uświęcenia i zbawienia małżonków, ponieważ 
„poprzez sakramentalny znak, ich wzajemna przynależność 
jest rzeczywistym obrazem samego stosunku Chrystusa do 
Kościoła. Małżonkowie są zatem stałym przypomnieniem dla 
Kościoła tego, co dokonało się na Krzyżu; wzajemnie dla siebie 
i dla dzieci są świadkami zbawienia, którego uczestnikami stali 
się poprzez sakrament”. Małżeństwo jest powołaniem, gdyż 
jest odpowiedzią na specyficzne wezwanie do przeżywania 
miłości małżeńskiej jako niedoskonałego znaku miłości 
między Chrystusem a Kościołem. (AL 72)
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26 października

„Spojrzenie Chrystusa, którego światło oświeca każdego 
człowieka (por. J 1, 9; Gaudium et spes, 22), inspiruje dusz-
pasterstwo Kościoła względem wiernych, którzy po prostu 
współżyją, lub którzy zawarli jedynie małżeństwo cywilne 
czy też rozwiedzionych żyjących w nowych związkach. W 
perspektywie Boskiej pedagogii Kościół zwraca się z miłością 
do tych, którzy uczestniczą w jego życiu w sposób niedoskonały: 
wraz z nimi modli się o łaskę nawrócenia, zachęca ich do 
czynienia dobra, do wzajemnej troski z miłością jedno o drugie 
oraz do zaangażowania się w służbę wspólnocie, w której żyją 
i pracują.” (AL 78)

27 października

„Z serdeczną i głęboką radością Kościół spogląda na rodziny, 
które pozostają wierne nauczaniu Ewangelii, dziękując im i 
zachęcając do dawania świadectwa. Dzięki nim faktycznie 
zyskuje wiarygodność piękno małżeństwa nierozerwalnego 
i wiernego na zawsze. W rodzinie, którą można niejako 
nazwać «Kościołem domowym» (Lumen gentium, 11), 
dojrzewa pierwsze eklezjalne doświadczenie komunii między 
osobami, w której odzwierciedla się, dzięki łasce, tajemnica 
Trójcy Świętej. «To tutaj uczymy się wytrwałości i radości 
pracy, miłości braterskiej, wielkodusznego przebaczania, 
nawet wielokrotnego, a zwłaszcza oddawania czci Bogu 
przez modlitwę i ofiarę ze swego życia» (Katechizm Kościoła 
Katolickiego, 1657)” (AL 86)
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28 października

Miłość przeżywana w rodzinach jest nieustanną mocą dla 
życia Kościoła. „Cel jednoczący małżeństwa jest nieus-
tannym wezwaniem do rozwijania i pogłębienia tej miłości. 
Zjednoczeni w miłości małżonkowie doświadczają piękna 
ojcostwa i macierzyństwa; dzielą między sobą plany i 
trudy, pragnienia i zmartwienia; uczą się wzajemnej troski i 
wzajemnego przebaczenia. W tej miłości świętują swe chwile 
szczęśliwe i wspierają się w trudnych przejściach dziejów swego 
życia. (AL 88)

29 października

Małżeństwo to cenny znak, bo „kiedy mężczyzna i kobieta 
zawierają sakrament małżeństwa, Bóg niejako «odzwierciedla 
się» w nich, nadaje im własne rysy i niezatarty charakter swojej 
miłości. Małżeństwo jest ikoną miłości Boga do nas. Również 
Bóg jest bowiem komunią: trzy Osoby – Ojciec, Syn i Duch 
Święty – żyją od zawsze i na zawsze w doskonałej jedności. 
I to jest właśnie tajemnica małżeństwa: Bóg tworzy z dwojga 
małżonków jedną egzystencję”. (AL 121)

30 października

Miłość przyjaźni łączy wszystkie aspekty życia małżeńskiego 
i pomaga członkom rodziny iść naprzód na wszystkich jej 
etapach. Dlatego gesty, które wyrażają taką miłość, muszą 
być stale pielęgnowane, bez małostkowości, pełne słów 
wielkodusznych. W rodzinie: „trzeba używać trzech słów. Chcę 
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to powtórzyć. Trzy słowa: proszę, dziękuję i przepraszam. Są 
to trzy słowa klucze!” <…> Nie skąpmy używania tych słów, 
bądźmy hojni powtarzając je codziennie, bo „uciążliwe są 
pewne milczenia, czasem nawet w rodzinie, między mężem a 
żoną, między rodzicami a dziećmi, między braćmi”. (AL 133)

31 października

Ojcowie synodalni podkreślali, że chodzi „o doświadczenie, 
że Ewangelia rodziny jest radością, która «napełnia serce i 
całe życie», ponieważ w Chrystusie jesteśmy «wyzwoleni 
od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji» 
(Evangelii gaudium, 1). (AL 200)
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Różaniec do Najświętszej 
Maryi Panny

obchodząc Miesiąc Misyjny w 2021 r.

„Modlitwa rodzinna jest uprzywilejowanym środkiem 
wyrażania i umacniania tej wiary paschalnej. Każdego dnia 
można znaleźć kilka minut, aby zjednoczyć się z żywym 
Panem, powiedzieć Jemu o tym, co nas niepokoi, modlić się 
za potrzeby rodziny, pomodlić się za kogoś, kto przeżywa 
trudny okres, zwrócić się o pomoc, kochać, dziękować za życie 
i dobre rzeczy, prosić Matkę Bożą, aby nas chroniła pod swym 
macierzyńskim płaszczem. Mówiąc krótko, ta chwila modlitwy 
może uczynić rodzinie bardzo wiele dobrego.” (AL 318)

Pamiętamy zwłaszcza o tych, którzy potrafili wyruszyć w drogę, 
opuścić ojczyznę i rodzinę, żeby Ewangelia mogła dotrzeć bez 
zwłoki i bez obaw do zakątków miast i narodów, w których tak 
wiele istnień spragnionych jest błogosławieństwa.

Kontemplacja ich świadectwa misyjnego pobudza nas do 
odwagi i do uporczywej modlitwy do „Pana żniwa, żeby 
wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2). Istotnie, mamy 
świadomość, że powołanie do misji nie jest czymś z przeszłości 
ani romantycznym wspomnieniem innych czasów. Dzisiaj 
Jezus potrzebuje serc, zdolnych do przeżywania powołania 
jako prawdziwej historii miłosnej, sprawiającej, że wychodzą na 
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obrzeża świata i stają się posłańcami i narzędziami współczucia. 
I jest to powołanie, które kieruje On do wszystkich, choć nie 
w ten sam sposób. Pamiętamy, że są obrzeża, które są blisko 
nas, w centrum miasta, lub w naszych własnych rodzinach. 
Istnieje również aspekt powszechnej otwartości miłości, który 
nie jest geograficzny, lecz egzystencjalny. <…> Niech Maryja, 
pierwsza uczennica-misjonarka, sprawi, aby we wszystkich 
ochrzczonych wzrastało pragnienie bycia solą i światłem 
na naszych ziemiach (por. Mt 5, 13-14).” (Z orędzia papieża 
Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2021 r.).

robimy znak krzyża mówiąc:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Na krzyżyku odmawiamy „wierzę w boga”:

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba 
i ziemi; i w Jezusa Chrystusa Syna Jego Jedynego Pana 
naszego; który się począł z Ducha Świętego, narodził się z 
Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, 
umarł i pogrzebion. Zstąpił do Piekieł; trzeciego dnia 
zmartwychwstał; wstąpił na Niebiosa, siedzi po prawicy 
Boga, Ojca Wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić 
żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół 
powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, 
ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.
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Na pierwszym paciorku odmawiamy „ojcze nasz”:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź 
Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. 
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam 
nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie 
wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Na trzech dalszych odmawiamy „zdrowaś Maryjo”:

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą; błogosławionaś ty 
między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, 
Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, 
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Następnie uwielbiamy trójcę Przenajświętszą mówiąc:

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na 
początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

w czasie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego są proponowane urywki na 
każdy dzień z adhortacji apostolskiej „amoris laetitia” o miłości w rodzinie 
(zob. str. 13)

Na początku każdej z pięciu tajemnic mówimy nazwę tej tajemnicy różańca 
św. (podane niżej) oraz rozważamy. każdej tajemnicy towarzyszy opisana 
wcześniej dziesiątka różańca. rozpoczyna się ona modlitwą „ojcze nasz”, 
po niej odmawia się dziesięciokrotnie „zdrowaś Maryjo” na mniejszych 
paciorkach. kończymy tajemnicę oddaniem chwały trójcy świętej przez 
odmówienie „chwała ojcu…” i prosząc o wstawiennictwo Maryi:

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się 
do Ciebie uciekamy.
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Potem odmawiamy także tak zwaną modlitwę fatimską:  „O mój Jezu, 
przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, 
zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, 
którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”. 

Na zakończenie różańca świętego można odśpiewać:

Róż AńcOwA PAnI nIEbA, zIEMI,

Pozdrawiamy Cię głosy naszymi.

Ref. Do Ciebie się cały świat ucieka,
Przez różaniec Twej pomocy czeka,
Różańcowa Dziewico Maryjo.

Przyszłaś do nas z matczynym zadaniem:
Przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem.

Mówisz, że chcesz być dla nas obroną
I ratować dusze, które toną.

Rzekłaś, że świat grzechem jest zatruty,
więc żądałaś po trzykroć pokuty.

Ty w Fatimie wskazałaś różaniec,
dla grzeszników to obrony szaniec.

Tajemnice różańca świętego
zdepczą wroga zbawienia naszego.

Wtedy Serce me zatryumfuje,
ludzkość całą ono uratuje.
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Tajemnice Różańca  
świętego 

Część pierwsza
Tajemnice radosne

(w poniedziałek i sobotę)

1. ZWiastoWanie Maryi, iż jest Matką syna Bożego. 

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem 
łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz 
imię Jezus. Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa twego». (Łk 1, 30–31.38)

2. naWiedZenie śWiętej elżBiety.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło 
się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. 
Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławionaś Ty 
między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona». 
(Łk 1, 41-42)

3. narodZenie Pana jeZusa. 

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 
Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i 
położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 
(Łk 2, 6-7)
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4. ofiaroWanie jeZusa W śWiątyni.  

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa 
Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby przedstawić 
Panu. On wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, 
o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według 
Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie». (Łk 2, 
22.28-30).

5. odnaleZienie Pana jeZusa Wśród uCZonyCh W śWiątyni. 

Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody 
Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Dopiero 
po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między 
nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Na ten 
widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, 
czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca 
szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście 
Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, 
co należy do mego Ojca?» (Łk 2,43.46.48-49)

Część druga
Tajemnice światła 

(w czwartek)

1. ChrZest Pana jeZusa W jordanie. 

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu do Galilei i przyjął 
od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, 
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ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego 
na Niego.  A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn 
umiłowany, w Tobie mam upodobanie». (Mk 1, 9-11)

2. oBjaWienie się Pana jeZusa W kanie galilejskiej

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie 
mają wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja 
sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?» 
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, 
cokolwiek wam powie» (Jn 2, 3-5).

3. głosZenie królestWa i WZyWanie do naWróCenia

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił 
Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest 
królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» 
(Mk 1, 14-15)

4. PrZeMienienie Pańskie na górZe taBor

W jakieś osiem dni po tych naukach wziął z sobą Piotra, Jana i 
Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd 
Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. 
Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli 
się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: «To jest 
Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» (Łk 9, 28-29.34-35).

5. ustanoWienie euCharystii

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał 
go i podał im, mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie 



35

wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich 
[wziął] po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze 
we Krwi mojej, która za was będzie wylana». (Łk 22, 19-20).

Część trzecia 
Tajemnice bolesne 

(we wtorek i piątek)

1. ModlitWa Pana jeZusa W ogrójCu

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, 
i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam 
i będę się modlił». I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i 
modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech 
Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». 
(Mt 26, 36.39).

2. BiCZoWanie Pana jeZusa

Rzekł do Niego Piłat: «Cóż to jest prawda?» To powiedziawszy, 
wyszedł ponownie do Żydów i rzekł do nich: «Ja nie znajduję 
w nim żadnej winy». Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał Go 
ubiczować. (Jn 18, 38-19,1).

3. CiernieM ukoronoWanie Pana jeZusa

A żołnierze, uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę 
i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili 
do Niego i mówili: «Witaj, Królu żydowski!» i policzkowali 
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Go. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i 
płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: «Oto Człowiek». 
(Jn 19, 2-3.5).

4. dźWiganie krZyża na kalWarię

Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. Piłat 
rzekł do Żydów: «Oto wasz król!» A oni krzyczeli: «Precz! 
Precz! Ukrzyżuj go!» Piłat powiedział do nich: «Czyż króla 
waszego mam ukrzyżować?» Odpowiedzieli arcykapłani: 
«Poza cezarem nie mamy króla». Wtedy więc wydał Go im, aby 
Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa. A On sam, dźwigając 
krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po 
hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim 
dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. 
(Jn 19, 14-18).

5. ukrZyżoWanie i śMierć Pana jeZusa

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż 
do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku 
rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym 
głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych 
słowach wyzionął ducha. (Łk 23, 44-46)
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Część czwarta 
Tajemnice chwalebne 

(w środę i niedzielę)

1. ZMartWyChWstanie Pana jeZusa

Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i 
Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Weszły 
więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej 
stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz 
on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, 
ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go 
złożyli». (Mk 16, 1,5-6).

2. WnieBoWstąPienie Pana jeZusa

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce 
błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i 
został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką 
radością wrócili do Jeruzalem. (Łk 24, 50-52)

3. Zesłanie duCha śWiętego

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się 
wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z 
nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił 
cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby 
języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął 
jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli 
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mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 
(Dz 2, 1-4)

4. WnieBoWZięCie najśWiętsZej Maryi Panny

Mój miły odzywa się i mówi do mnie: Wstań, moja przyjaciółko, 
moja piękna! Chodź! Bo oto minęła zima, skończyły się 
deszcze, ustały. Kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu 
nastał i gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi. Figowiec 
zarumienia już swoje owoce, a winna latorośl zakwita i wydaje 
woń. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź!  
(Pnp 2, 10-13)

5. ukoronoWanie Maryi na króloWą nieBa i ZieMi

Wtedy rzekła Maryja: «Wielbi dusza moja Pana i raduje się 
duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie 
Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą 
odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi 
Wszechmocny; a święte jest Jego imię. (Łk 1, 46-49)

Na zakończenie różańca św. odmawiamy:

„witaj, królowo”

Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do 
Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, 
jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, 
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Twoje miłosierne oczy na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony 
owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, 
o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

„Modlitwę za zmarłych”

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista 
niechaj im świeci. 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista 
niechaj im świeci.  

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista 
niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

„Modlitwę do Najświętszej Maryi Panny, prosząc za misje i o jedność 

kościoła”  

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, 
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale 
od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno 
chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko 
nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem 
swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu 
Synowi nas oddawaj.

„Modlitwę do św. Michała archanioła”  

Święty Michale Archaniele!

Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom 
złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, 
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pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, 
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym 
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

„Modlitwę oddania się w opiekę świętemu józefowi”

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. 
Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością 
również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła 
z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą 
troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: 
wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył 
krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż 
nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym 
potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, 
wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, 
przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce 
z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus 
z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń 
świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej 
przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim 
przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, 
umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. 
Amen.
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24 października 2021 r. 

Orędzie papieża Franciszka 
na Światowy Dzień Misyjny 

2021 r.

„Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i 
słyszeli” (Dz 4, 20)

Drodzy bracia i siostry,

Gdy doświadczamy mocy miłości Boga, gdy rozpoznajemy Jego 
ojcowską obecność w naszym życiu osobistym i wspólnotowym, 
nie możemy nie głosić i nie dzielić się tym, cośmy widzieli i 
usłyszeli. Relacja Jezusa z Jego uczniami, Jego człowieczeństwo, 
które objawia się nam w tajemnicy wcielenia, w Jego Ewangelii 
i w Jego tajemnicy paschalnej ukazują nam, jak bardzo Bóg 
miłuje nasze człowieczeństwo i czyni swoimi nasze radości i 
cierpienia, nasze pragnienia i niepokoje (por. SOBÓR WAT. II, 
Konst. duszpast. Gaudium et spes, 22). Wszystko w Chrystusie 
przypomina nam, że świat, w którym żyjemy i jego potrzeba 
odkupienia nie są Mu obce, a także wzywa nas, byśmy poczuli, 
że jesteśmy aktywną częścią tej misji: „Idźcie na rozstajne drogi 
i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie” (Mt 22, 
9). Nikt nie jest obcy, nikt nie może czuć się wyobcowany czy 
daleki od tej miłości współczucia.
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Doświadczenie Apostołów

Historia ewangelizacji rozpoczyna się od namiętnego 
poszukiwania Pana, który powołuje i chce nawiązać dialog 
przyjaźni z każdą osobą, gdziekolwiek by się ona znajdowała 
(por. J 15, 12-17). Apostołowie mówią nam o tym jako 
pierwsi, pamiętając nawet dzień i godzinę, kiedy Go spotkali: 
„Było to około czwartej po południu” (J 1, 39). Przyjaźń z 
Panem, to, że widzieli Go uzdrawiającego chorych, jedzącego 
z grzesznikami, karmiącego głodnych, podchodzącego do 
wykluczonych, dotykającego nieczystych, utożsamiającego się z 
potrzebującymi, zapraszającego do błogosławieństw, uczącego 
w nowy, pełen władzy sposób, pozostawia niezatarte piętno, 
zdolne wzbudzać zadziwienie oraz wylewną i bezinteresowną 
radość, której nie można powstrzymać. Jak powiedział 
prorok Jeremiasz, doświadczenie to jest płonącym ogniem 
Jego czynnej obecności w naszych sercach, która przynagla 
nas do misji, nawet jeśli czasami wiąże się z poświęceniami 
i niezrozumieniem innych (por. 20, 7-9). Miłość jest zawsze 
dynamiczna i pobudza nas, by dzielić się najpiękniejszą wieścią, 
będącą źródłem nadziei: „znaleźliśmy Mesjasza” (J 1, 41).

Z Jezusem widzieliśmy, słyszeliśmy i dotykaliśmy, że 
sytuacja może wyglądać inaczej. Już dziś zainaugurował 
On czasy przyszłe, przypominając nam o zasadniczej, tak 
często zapominanej cesze charakterystycznej naszego bycia 
człowiekiem: „zostaliśmy stworzeni do pełni, którą można 
osiągnąć tylko w miłości” (Enc. Fratelli tutti, 68). Nowe czasy 
wymagają wiary zdolnej, by nadać rozmach inicjatywom i 
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kształtowaniu wspólnot, poczynając od mężczyzn i kobiet, 
którzy uczą się brać odpowiedzialność za słabość własną i 
cudzą, promując braterstwo i przyjaźń społeczną (por. tamże, 
67). Wspólnota kościelna ukazuje swoje piękno za każdym 
razem, gdy z wdzięcznością przypomina, że Pan pierwszy nas 
umiłował (por. 1 J 4, 19). „Szczególna miłość Pana zadziwia 
nas, a zadziwienia, ze swej natury, nie możemy zawłaszczyć ani 
nikomu narzucić. [...] Tylko w ten sposób może rozkwitać cud 
bezinteresowności, darmowego daru z siebie. Również zapału 
misyjnego nigdy nie można osiągnąć w wyniku rozumowania 
czy kalkulacji. Wejście «w stan misji» wynika z poczucia 
wdzięczności”. (Orędzie do Papieskich Dzieł Misyjnych, 21 
maja 2020).

Czasy nie były jednak łatwe; pierwsi chrześcijanie zapo-
czątkowywali swoje życie wiary w środowisku nieprzyjaznym 
i trudnym. Marginalizacje i uwięzienie przeplatały się z 
oporami wewnętrznymi i zewnętrznymi, które zdawały się 
przeczyć, a nawet negować to, co widzieli i słyszeli. Ale to, 
zamiast być trudnością lub przeszkodą, zamiast skłaniać ich 
do załamania się czy zamknięcia się w sobie, pobudzało ich 
do przekształcenia wszelkich niedogodności, przeciwności 
czy trudności w okazję do misji. Ograniczenia i przeszkody 
stały się również uprzywilejowanymi miejscami namaszczania 
wszystkiego i wszystkich Duchem Pana. Nic i nikt nie mógł 
pozostać poza wyzwalającym głoszeniem.

Żywe świadectwo tego wszystkiego znajdujemy w Dziejach 
Apostolskich, księdze, którą uczniowie-misjonarze zawsze 
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mają pod ręką. Jest to księga opowiadająca o tym, jak woń 
Ewangelii rozprzestrzenia wraz z jej przejściem, wzbudzając 
radość, którą może dać jedynie Duch Święty. Księga Dziejów 
Apostolskich uczy nas przeżywania trudnych doświadczeń 
przez przylgnięcie do Chrystusa, by dojrzewać w „przekonaniu, 
że Bóg może działać w jakichkolwiek okolicznościach, nawet 
pośród pozornych niepowodzeń” i w pewności, że „kto się 
ofiaruje i oddaje się Bogu z miłości, z pewnością będzie 
przynosił obfity owoc (por. J 15, 5)” (Adhort. apost. Evangelii 
gaudium, 279).

Podobnie i my: także obecny moment dziejowy nie jest łatwy. 
Sytuacja pandemii uwypukliła i powiększyła cierpienie, 
samotność, ubóstwo i niesprawiedliwości, z powodu których 
tak wielu już cierpiało, a także zdemaskowała nasze fałszywe 
bezpieczeństwo oraz rozdrobnienie i polaryzację, które po 
cichu nas rozdzierają. Osoby najbardziej wrażliwe i podatne na 
zagrożenia jeszcze bardziej odczuły swoją własną bezradność 
i kruchość. Doświadczyliśmy przygnębienia, rozczarowania, 
zmęczenia, i nawet naszym spojrzeniem mogło zawładnąć 
konformistyczne rozgoryczenie, które odbiera nadzieję. My 
jednak „nie głosimy siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako 
Pana, a nas — jako sługi wasze przez Jezusa” (2 Kor 4, 5). Z 
tego powodu w naszych wspólnotach i w naszych rodzinach 
rozbrzmiewa Słowo życia, które odbija się echem w naszych 
sercach i mówi nam: „Nie ma Go tutaj, zmartwychwstał” (Łk 
24, 6); Słowo nadziei, które przełamuje wszelki determinizm, 
a tym, którzy pozwalają się dotknąć, daje wolność i 
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odwagę konieczną, aby powstać i twórczo poszukiwać 
wszelkich możliwych sposobów przeżywania współczucia, 
„sakramentaliów” bliskości Boga względem nas, Boga, który 
nikogo nie porzuca na skraju drogi. W tym czasie pandemii, 
w obliczu pokusy ukrywania i usprawiedliwiania obojętności 
i apatii w imię zdrowego dystansu społecznego, istnieje pilna 
potrzeba misji współczucia zdolnej uczynić z niezbędnego 
dystansu miejsce spotkania, opieki i promocji. „To, cośmy 
widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20), okazane nam miłosierdzie, 
przekształca się w punkt odniesienia i wiarygodności, który 
pozwala nam odzyskać wspólną pasję tworzenia „wspólnoty 
przynależności i solidarności, której należy poświęcić czas, trud 
i dobra” (Enc. Fratelli tutti, 36). To Jego Słowo, które codziennie 
nas odkupia i ocala przed wymówkami, prowadzącymi nas 
do zamknięcia się w najbardziej tchórzliwym sceptycyzmie: 
„wszystko jest takie samo, nic się nie zmieni”. I w obliczu 
pytania: „w jakim celu powinienem wyzbywać się moich 
zabezpieczeń, wygód i przyjemności, jeśli nie widzę żadnych 
istotnych rezultatów?”, odpowiedź pozostaje zawsze ta sama: 
„Jezus Chrystus zatriumfował nad grzechem i śmiercią i jest 
pełen mocy. Jezus Chrystus naprawdę żyje” (por. Adhort. apost. 
Evangelii gaudium, 275) i chce, abyśmy byli żywi, braterscy i 
zdolni do przyjęcia i dzielenia się tą nadzieją. W dzisiejszej 
sytuacji istnieje pilna potrzeba misjonarzy nadziei, którzy, 
namaszczeni przez Pana, byliby zdolni proroczo przypominać, 
że nikt nie zbawia się sam.
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Podobnie jak apostołowie i pierwsi chrześcijanie, także i my 
mówimy z całą mocą: „Nie możemy nie mówić tego, cośmy 
widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20). Wszystko, co otrzymaliśmy, 
wszystko, czym stopniowo obdarzył nas Pan, dał nam, byśmy 
mogli to wprowadzać w życie i dać bezinteresownie innym. 
Podobnie, jak apostołowie ujrzeli, słyszeli i dotykali zbawienia 
Jezusa (por. 1 J 1, 1-4), tak dziś możemy dotknąć cierpiącego i 
chwalebnego ciała Chrystusa w historii każdego dnia i znaleźć 
odwagę, by dzielić się ze wszystkimi przeznaczeniem nadziei, 
tym niewątpliwym tonem, który rodzi się ze świadomości, że 
towarzyszy nam Pan. Jako chrześcijanie nie możemy zatrzymać 
Pana dla siebie: misja ewangelizacyjna Kościoła wyraża swoją 
integralną i publiczną wartość w przekształcaniu świata i w 
trosce o stworzenie.

Zaproszenie dla każdego z nas

Temat tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego, „Nie 
możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20) jest 
zaproszeniem dla każdego z nas, aby „wziąć odpowiedzialność” 
i oznajmić, co nosimy w swoich sercach. Ta misja jest i zawsze 
była tożsamością Kościoła: „Kościół jest dla ewangelizacji” (Św. 
Paweł VI, Adhort. apost. Evangelii nuntiandi, 14). Nasze życie 
wiary ulega osłabieniu, zatraca proroctwo i zdolność zdumienia 
i wdzięczności w osobistej izolacji lub przez zamykanie się w 
małych grupach. Ze względu na samą swoją dynamikę wymaga 
ono coraz większej otwartości, zdolnej by dotrzeć i ogarnąć 
wszystkich. Pierwsi chrześcijanie, dalecy od ulegania pokusie 



47

zamknięcia się w elicie, zostali pociągnięci przez Pana oraz 
przez nowe życie, które ofiarował, aby iść do pogan i dawać 
świadectwo o tym, co widzieli i usłyszeli: bliskie jest królestwo 
Boże. Czynili to z hojnością, wdzięcznością i szlachetnością 
tych, którzy sieją, wiedząc, że inni będą konsumowali owoc ich 
zaangażowania i poświęcenia. Dlatego lubię myśleć, że „Nawet 
najsłabsi, najbardziej ograniczeni i zranieni mogą być na swój 
sposób [misjonarzami], ponieważ zawsze trzeba pozwalać, aby 
dobro było przekazywane, nawet jeśli współistnieje z wieloma 
słabościami” (Posynod. adhort. apost. Christus vivit, 239).

W Światowy Dzień Misyjny, obchodzony co roku w prze do-
statnią niedzielę października, z wdzięcznością wspominamy 
wszystkie osoby, które swoim świadectwem życia pomagają 
nam odnowić nasze zobowiązanie chrzcielne do bycia hojnymi 
i radosnymi apostołami Ewangelii. Pamiętamy zwłaszcza o 
tych, którzy potrafili wyruszyć w drogę, opuścić ojczyznę i 
rodzinę, żeby Ewangelia mogła dotrzeć bez zwłoki i bez obaw 
do zakątków miast i narodów, w których tak wiele istnień 
spragnionych jest błogosławieństwa.

Kontemplacja ich świadectwa misyjnego pobudza nas do 
odwagi i do uporczywej modlitwy do „Pana żniwa, żeby 
wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2). Istotnie, mamy 
świadomość, że powołanie do misji nie jest czymś z przeszłości 
ani romantycznym wspomnieniem innych czasów. Dzisiaj 
Jezus potrzebuje serc, zdolnych do przeżywania powołania 
jako prawdziwej historii miłosnej, sprawiającej, że wychodzą na 
obrzeża świata i stają się posłańcami i narzędziami współczucia. 
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I jest to powołanie, które kieruje On do wszystkich, choć nie w 
ten sam sposób. Pamiętamy, że są obrzeża, które są blisko nas, 
w centrum miasta, lub w naszych własnych rodzinach. Istnieje 
również aspekt powszechnej otwartości miłości, który nie jest 
geograficzny, lecz egzystencjalny. Zawsze, ale szczególnie w 
obecnych czasach pandemii, ważne jest, aby zwiększać naszą 
codzienną zdolność do poszerzania kręgu, docierania do tych, 
którzy spontanicznie nie jawią się jako część „mojego świata 
zainteresowań” chociaż są blisko nas (por. Enc. Fratelli tutti, 
97). Żyć misją, to mieć odwagę pielęgnować te same uczucia, 
co Jezus Chrystus i wierzyć wraz z Nim, że ten, kto jest obok 
mnie, jest także moim bratem i siostrą. Niech Jego miłość 
współczucia rozbudzi także nasze serce i sprawi, że wszyscy 
staniemy się uczniami misyjnymi.

Niech Maryja, pierwsza uczennica-misjonarka, sprawi, aby 
we wszystkich ochrzczonych wzrastało pragnienie bycia solą 
i światłem na naszych ziemiach (por. Mt 5, 13-14). 

Franciszek
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Modlitwa za Misje i ewaNgelizację świata

Boże, 

Ty chcesz, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni 

i doszli do poznania prawdy, 

wejrzyj na swoje wielkie żniwo 

i poślij na nie robotników, 

aby głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, 

niech Twój lud zgromadzony przez Słowo Życia 

i pokrzepiony mocą sakramentów 

kroczy drogą zbawienia i miłości. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

                                                         (Mszał Rzymski)
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W tym 2021 roku, poświęconym refleksji nad Adhortacją apos

tolską o miłości w rodzinie „Amoris laetitia”, należy podkreślić, 

że misyjna działalność chrześcijanina powierzona jest nie tylko 

pojedynczej osobie, ale także wspólnocie, do której należy, przede 

wszystkim – rodzinie. Temat rodziny i temat głoszenia Ewangelii 

jako misji nie są odległe ani sprzeczne ze sobą: głoszenie 

rozpoczyna się w rodzinie, a rodzina jest adresatem i jednocześnie 

podmiotem głoszenia.

Papież Franciszek w swoim orędziu na Światowy Dzień Misyjny 

2021 r. pisze: „Dzisiaj Jezus potrzebuje serc, zdolnych do 

przeżywania powołania jako prawdziwej historii miłosnej, 

sprawiającej, że wychodzą na obrzeża świata i stają się posłań

cami i narzędziami współczucia. I jest to powołanie, które kieruje 

On do wszystkich, choć nie w ten sam sposób. Pamiętamy, że są 

obrzeża, które są blisko nas, w centrum miasta, lub w naszych 

własnych rodzinach.”

Ta książeczka jest narzędziem i zachętą do codziennej modlitwy, 

refleksji i dobrych uczynków w dniach październikowych, kiedy 

Kościół wzywa nas do modlitwy i ofiary za misje.

Książeczka rozpowszechniana jest bezpłatnie


