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ekuMeNiczNa Modlitwa chrześcijańska 

z  e n c y k l i k y  F r a t e l l i  t u t t i 

Boże nasz, Trójco miłości,

z potężnej komunii Twego boskiego życia wewnętrznego

rozlej pośród nas rzekę braterskiej miłości.

Daj nam tę miłość, która się odzwierciedlała w gestach Jezusa,

w jego nazaretańskiej rodzinie i w pierwszej wspólnocie 

chrześcijańskiej.

Daj nam, chrześcijanom, żyć Ewangelią

i rozpoznawać Chrystusa w każdym człowieku,

by zobaczyć Go ukrzyżowanego w udrękach opuszczonych

i zapomnianych tego świata

i zmartwychwstałego w każdym bracie, który powstaje.

Przybądź, Duchu Święty, ukaż nam swoje piękno

odzwierciedlone we wszystkich ludach ziemi,

by odkryć, że każdy jest ważny,

że wszyscy są potrzebni, że są różnymi obliczami

tej samej ludzkości umiłowanej przez Boga. Amen.
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Przedmowa
Do wydania w 2022 roku

Odzyskajmy odwagę pierwszych  
chrześcijan

Drodzy wierni Kościoła litewskiego, jak to jest już tradycją, 
tak jak w innych częściach świata, także i u nas, przygotowu-
jemy się do rozpoczęcia miesiąca października, poświęconego 
misjom katolickim w krajach, które niedawno przyjęły wiarę, 
i do refleksji nad duchem misyjnym wszystkich wierzących w 
Chrystusa, gdziekolwiek żyją. Są to dwa bieguny, które biegną 
równolegle: szczególna uwaga na kraje młodszego chrześci-
jaństwa (a które bez naszej pomocy nie mogą uczestniczyć w 
pierwszych krokach) i szczególna uwaga na żywotność świade-
ctwa wiary całego Kościoła, nawet w krajach z długą tradycją 
chrześcijańską.

Ponieważ październik na Litwie jest ściśle związany ze wspól-
notowym odmawianiem Różańca świętego, pragniemy ofia-
rować ten schemat modlitw i refleksji wszystkim wspólnotom 
kościelnym. Oczywiście w naszym codziennym różańcu mo-
żemy przedstawiać wiele intencji modlitewnych i to jest dobre 
i potrzebne! Ale włączmy się także w powszechną modlitwę 
Kościoła, który w październiku modli się za wspólnoty chrześ-
cijańskie na terenach misyjnych, za misjonarzy (nie tylko ka-
płanów, zakonników i zakonnice, ale także świeckich), którzy 
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opuścili swoją ojczyznę, aby głosić Chrystusa swoim życiem 
tym, do których zostali posłani, módlmy się o żywego misyj-
nego ducha Kościoła.

Zaproszenie Papieża na październik 2022 r.

Co roku Ojciec Święty kieruje orędzie do całego Kościoła z 
okazji Światowej Niedzieli Misyjnej, obchodzonej w prze-
dostatnią niedzielę października. W tym roku 2022 świętujemy 
to 23 października. Pełny tekst tegorocznego przesłania znaj-
duje się na końcu tej książeczki. Być może grupy modlitewne 
lub wspólnoty parafialne również będą mogły znaleźć czas na 
odczytanie tego orędzia, którego treść jest bardzo duchowa i 
głęboka. Tu podajemy krótkie streszczenie tego orędzia.

Tematem Miesiąca Misyjnego i Światowego Dnia Misyjnego 
2022 jest „Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8). Jest to zdanie, 
które nawiązuje do fragmentu Dziejów Apostolskich: „Otrzy-
macie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie 
świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i Samarii i aż po krańce 
ziemi” (1, 8).

W orędziu Papież Franciszek zastanawia się nad trzema wyra-
żeniami, które streszczają podstawy życia i misję uczniów:

•  „będziecie moimi świadkami”
•  „aż po krańce świata”
•  „otrzymacie moc Ducha Świętego”.
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1. „Będziecie moimi świadkami”

Jest to zaproszenie dla wszystkich wiernych, aby byli misjona-
rzami i świadkami Chrystusa, pierwszego posłańca i misjona-
rza Boga, ponieważ Kościół, wspólnota uczniów Chrystusa, 
nie ma innej misji niż ewangelizowanie świata. Potwierdza 
również centralne znaczenie wyraźnego głoszenia: w ewange-
lizacji przykład życia chrześcijańskiego i głoszenie Chrystusa 
idą w parze. Jeden służy drugiemu. Są to dwa płuca, którymi 
każda wspólnota musi oddychać, aby być misyjną.

Misja ta ma charakter wspólnotowy i dlatego jest wykonywana 
we wspólnocie ze wspólnotą kościelną, a nie z własnej inicja-
tywy. Żaden misjonarz nie działa sam w swoim imieniu, ale w 
każdych okolicznościach żyje aktem Kościoła.

Jezus zachęca, aby żyć swoim życiem osobistym w perspekty-
wie misji, nie głosić samych siebie, ale nieść innym Chrystu-
sa słowem i czynem, głosić Go, jednocześnie dając przykład 
swego życia. Bycie wiernym świadkiem przypomina nam, że 
jedyną misją Kościoła jest właśnie dawanie świadectwa o Chry-
stusie. Papież podkreśla, że uczniowie są posłani przez Jezusa 
do świata „nie tylko po to, aby wypełniać misję, ale przede 
wszystkim być świadkami Chrystusa”.

W tym sensie Papież Franciszek podkreśla wagę spójności 
życia, ponieważ – cytując Pawła VI – „człowiek współczesny 
chętniej słucha świadków niż nauczycieli”. 
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2. „Aż po krańce ziemi”

Jest to aktualność powszechnej misji ewangelizacyjnej. Ucz-
niowie są wysłani na krańce ziemi nie po to, by nawracać, 
ale głosić. Kościół, prowadzony przez Opatrzność Bożą, musi 
wyjść, aby wypełnić swoje powołanie do dawania świadectwa 
Chrystusowego w konkretnych okolicznościach życia. Misjo-
narze muszą zawsze dążyć do wyjścia poza zwykłe miejsca, 
poza horyzonty geograficzne, społeczne, egzystencjalne, w któ-
rych niesie się świadectwo miłości Chrystusa do mężczyzn i 
kobiet każdego ludu, kultury, stanu społecznego. 

3. „Otrzymasz moc od Ducha Świętego”

Jest zaproszeniem, aby zawsze pozwalać się wzmacniać i pro-
wadzić Duchowi Świętemu, aby przed wszystkimi dawać świa-
dectwo o Chrystusie. Bez jego natchnienia żaden chrześcijanin 
nie może tego zrobić w pełni i autentycznie. Kiedy człowiek 
czuje się zmęczony, pozbawiony motywacji lub zagubiony, na-
leży wzywać Ducha św. w modlitwie, który ma fundamentalną 
rolę w życiu misyjnym, ponieważ przez niego przychodzą nowe 
energie i właściwe słowa do głoszenia Ewangelii.

„Pierwsi chrześcijanie – wspomina Franciszek – byli prześla-
dowani w Jerozolimie, a zatem rozproszeni po Judei i Samarii 
i wszędzie dawali świadectwo Chrystusowi”. Coś podobnego 
wciąż dzieje się w naszych czasach. „Z powodu prześladowań 
religijnych oraz sytuacji wojny i przemocy wielu chrześcijan 
jest zmuszonych do ucieczki ze swojej ziemi do innych kra-
jów”. „Jesteśmy wdzięczni tym braciom i siostrom, którzy nie 
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zamykają się w cierpieniu, ale dają świadectwo o Chrystusie i 
miłości Boga w krajach, które ich przyjmują. Misją zawsze bę-
dzie także “missio ad gentes”, ponieważ Kościół zawsze będzie 
musiał wykraczać poza własne granice, ucieleśniając miłość 
Chrystusa wobec wielu spotykanych braci i sióstr”.

Przykład błogosławionej Pauliny Jaricot

Papież Franciszek zachęca nas do odczytania w świetle dzia-
łania Ducha św. również rocznic, które pod względem misji 
przypadają w tym roku 2022: rocznicy Kongregacji “Propa-
ganda Fide”, założonej w 1622 r., oraz rocznic trzech dzieł mi-
syjnych uznanych za „papieskie” sto lat temu. Są to: Dzieła 
Świętego Dzieciństwa, zapoczątkowane przez biskupa Charlesa 
de Forbin-Jansona; Dzieła św. Piotra Apostoła założone przez 
panią Jeanne Bigard w celu wspierania seminarzystów i księ-
ży na ziemiach misyjnych; oraz Stowarzyszenie Rozkrzewia-
nia Wiary założone 200 lat temu przez francuską dziewczynę 
Pauline Jaricot, której beatyfikacja odbyła się 22 maja tego 
jubileuszowego misyjnego roku.

Pauline, pochodząca z zamożnej rodziny przemysłowców z 
Lyonu, przeznaczyła wszystkie swoje zasoby, fizyczne i ma-
terialne, na finansowe i modlitewne wsparcie misjonarzy na 
całym świecie. Dla niej wszystkie misje były miejscem służenia 
Chrystusowi na odległość. Również z tego powodu założyła 
ruch modlitewny Żywego Różańca, obecny także na Litwie. 
Działalność misyjna Kościoła jest jej wdzięczna za to, że naj-
pierw zaczęła patrzeć na odległe misje, jako na apostolat całego 
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Kościoła, a nie tylko jednej diecezji czy wspólnoty. Wszyscy 
wspieramy misjonarzy, nawet jeśli nie znamy ich osobiście.

Papież Franciszek pisze o Paulinie: „Nawet w niepewnych wa-
runkach przyjmowała Boże natchnienie, aby uruchomić sieć 
modlitw i zbiórek dla misjonarzy, aby wierni mogli aktywnie 
uczestniczyć w misji aż po krańce ziemi”. Z tej genialnej idei 
zrodził się Światowy Dzień Misyjny, który obchodzimy co 
roku, a którego zbiórka ofiar we wszystkich wspólnotach jest 
przeznaczona na powszechny fundusz Papieskich Dzieł Mi-
syjnych, którymi Papież wspiera działalność misyjną (bądźmy 
hojni podczas Mszy św. 23 października).

Od 2019 roku Papieskie Towarzystwo Misyjne zostało również 
oficjalnie utworzone na Litwie za pośrednictwem organu praw-
nego Krajowych Dzieł Misyjnych (Nacionalinės misijų tarnybos). 
Głównym celem, tak na Litwie, jak i w innych częściach świata, 
jest zbieranie ofiar i wysłanie do krajów misyjnych, które nie 
mają jeszcze możliwości organizowania się (szkolenie kateche-
tów, budowy kościołów, kaplic, przedszkoli, schronisk dla ubo-
gich i starszych, przychodni i szpitali, zakupu leków i środków 
medycznych, domów dziecka i ośrodków dla nieletnich, szkół, 
internatów…). Wiadome jest to, że potrzeby są ogromne i Papież 
zwraca się o hojność wszystkich wiernych, zarówno w niedziel-
nej zbiórce w Światową Niedzielę Misyjną, jak i w ciągu roku.

Innym ważnym celem Papieskich Dzieł Misyjnych jest także 
wzbudzenie uwagi Kościołów i wspólnot lokalnych na szerszy 
duch misyjny: bycie wrażliwym na uniwersalne powołanie 
misyjne każdego chrześcijanina.
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Z pewnością nie jest zadaniem Papieskich Dzieł Misyjnych 
zastępowanie wspólnot lokalnych czy diecezji: podążamy ra-
zem, wnosząc swój wkład tam, gdzie jest to możliwe. Misja 
należy do całego Kościoła, a nie do tej czy innej instytucji: 
Papież zachęca nas: „Drodzy bracia i siostry, nie przestaję 
marzyć o całym Kościele jako misyjnym i o nowym okresie 
działalności misyjnej wspólnot chrześcijańskich. I powtarzam 
życzenie Mojżesza dla ludu Bożego w drodze: „Oby tak cały 
lud Pana prorokował!” (Lb 11, 29). Tak, obyśmy wszyscy byli 
w Kościele tym, czym już jesteśmy na mocy chrztu: prorokami, 
świadkami, misjonarzami Pana! Z mocą Ducha Świętego i aż 
po krańce ziemi.” (Orędzie papieża Franciszka na Światowy 
Dzień Misyjny 2022)

Pokój dla świata, sprawiedliwość dla ludzi

Ta książeczka pomoże nam codziennie odmawiać Różaniec 
święty i zaprosi nas, abyśmy włączyli do naszych intencji 
wszystkich misjonarzy i działalność misyjną Kościoła na świe-
cie. Ale z pewnością nie możemy ignorować trudnych czasów, 
w których żyjemy, kiedy cierpienie i śmierć tak wielu niewin-
nych ludzi na Ukrainie, staje się codziennym zagrożeniem w 
bombardowanych miastach. Uchodźcy, którzy uciekli za gra-
nicę w poszukiwaniu bezpieczeństwa i pomocy… A także kry-
zys gospodarczy, który jeszcze bardziej pogłębia nierówności 
społeczne, biedni stają się biedniejsi, a bogaci stają się bogatsi.

Myślimy, że temat „Będziecie moimi świadkami” urzeczy-
wistnia się w tym roku, zwracając uwagę na sprawiedliwość 
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społeczną, której oczekuje Kościół katolicki. Wśród wielu 
oficjalnych dokumentów o katolickiej doktrynie społecznej, 
najnowszym, a zatem także najbliższym nam w poruszanych 
tematach, jest encyklika Papieża Franciszka Fratelli tutti. Nie 
jest to osobista prezentacja papieskich poglądów, ale raczej 
zaktualizowana synteza odpowiedzi naszej wiary w obliczu 
wyzwań społecznych naszych czasów: chrześcijanin powinien 
rozpoznać w sobie wartości.

Papież pisze w encyklice: „Jako wierzący uważamy, że bez ot-
warcia się na Ojca wszystkich ludzi, nie może być solidnych i 
stabilnych motywów apelu o braterstwo. Jesteśmy przekonani, 
że „jedynie z tą świadomością dzieci, które nie są sierotami, 
możemy żyć ze sobą w pokoju”. Ponieważ „rozum sam z siebie 
potrafi pojąć równość między ludźmi i ustanowić obywatelskie 
współżycie między nimi, ale nie jest zdolny ustanowić brater-
stwa”. (FT 272)

W dzisiejszych czasach powszechnej troski o Covid-19, o go-
spodarkę, może być ważniejsze to, aby umieścić godność osoby 
ludzkiej w centrum różnych działań gospodarczych, społecz-
nych, kulturowych i religijnych. Encyklika Fratelli tutti składa 
się ze wstępu, ośmiu rozdziałów i kończy się dwiema modlitwa-
mi, jedną do Stwórcy i ekumeniczną modlitwą chrześcijańską. 
Wydała ją po litewsku „Kataliku Interneto Tarnyba“, a tych, któ-
rzy czują potrzebę, zapraszamy do jej przeczytania. Tę encykli-
kę można znaleźć w katolickich księgarniach albo w internecie.

Na każdy dzień października proponujemy cytaty z encykliki, z 
nadzieją, że nie tylko zostaną one przeczytane, ale też zmienią 
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nasze serca i będziemy mogli dawać piękne świadectwo nasze-
go codziennego życia. Być świadkami Chrystusa, a nie świad-
kami siebie, świata, niesprawiedliwości, wyścigu o władzę.

Zadania domowe

Oczywiście większa uwaga na misję ewangelizacyjną Kościoła, 
na potrzeby misjonarzy, nie kończy się wraz z miesiącem paź-
dziernikowym, ani ze zbiórką w Niedzielę Misyjną. Możemy 
znaleźć i stworzyć wiele innych okazji, aby żyć prawdziwie jako 
uczniowie Chrystusa, posłani przez Niego, aby nieść Dobrą 
Nowinę.

Refleksja encykliki Fratelli tutti, tak pozornie odmienna od 
surowej rzeczywistości, do której jesteśmy przyzwyczajeni, po-
winna zmienić nasz sposób patrzenia na bliźniego, na drugiego 
człowieka, dalekiego lub bliskiego, ponieważ jest dzieckiem 
Bożym, ponieważ jest naszym bratem i siostrą. Powinniśmy 
patrzeć na świat oczami Boga. Nie realne? Może… Ale to misja, 
do której jesteśmy wezwani. „Będziecie moimi świadkami”!

Ks. Alessandro Barelli SDB
Dyrektor Krajowych Dzieł Misyjnych
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Cytaty  
papieża Franciszka 

na każdy dzień października 2022 r.

(Z encykliky Fratelli tutti o braterstwie i przyjaźni społecznej)

1 października

Bardzo pragnę, abyśmy w tym czasie, w którym przyszło nam 
żyć, uznając godność każdej osoby ludzkiej, byli w stanie na 
nowo ożywić wśród wszystkich światowe pragnienie brater-
stwa. Wśród wszystkich: „Oto piękna tajemnica, aby marzyć i 
uczynić nasze życie piękną przygodą. Nikt nie może stawić czo-
ła życiu w sposób odosobniony. [...] Potrzebujemy wspólnoty, 
ażeby nas wspierała, pomogła nam, takiej, w której pomagamy 
sobie nawzajem patrzeć w przyszłość!”. (FT 18)

2 października

Zachęcam do nadziei, która „mówi nam o rzeczywistości za-
korzenionej w głębi istoty ludzkiej, niezależnie od konkret-
nych okoliczności i uwarunkowań historycznych, w jakich 
żyje. Mówi nam o pragnieniu, o dążeniu, o pożądaniu pełni, 
spełnionego życia, o chęci dotknięcia czegoś wielkiego, czegoś, 
co wypełnia serce i wznosi ducha ku wielkim rzeczom, jak 
prawda, dobro i piękno, sprawiedliwość i miłość. [...]”. Podą-
żajmy w nadziei. (FT 55)
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3 października

Historia miłosiernego Samarytanina się powtarza: coraz wy-
raźniej widać, że obojętność społeczna i polityczna czyni z 
wielu miejsc świata opustoszałe drogi, gdzie spory wewnętrzne 
i międzynarodowe oraz grabież szans pozostawiają wielu zmar-
ginalizowanych, leżących na ziemi, na skraju drogi. (FT 71)

4 października

Każdego dnia otrzymujemy nową szansę, nowy etap. Nie po-
winniśmy oczekiwać wszystkiego od tych, którzy nami rzą-
dzą – to byłoby infantylne. Cieszymy się przestrzenią współod-
powiedzialności zdolną do inicjowania i generowania nowych 
procesów i transformacji. Bądźmy aktywni w rehabilitacji i 
wspieraniu zranionych społeczeństw. Dzisiaj stajemy przed 
wielką szansą wyrażenia tego, że jesteśmy braćmi, bycia ko-
lejnymi miłosiernymi Samarytanami, biorącymi na siebie ból 
porażki, zamiast wzniecania nienawiści i urazy. (FT 77)

5 października

Będący w drodze Samarytanin poszedł dalej, nie spodziewając 
się uznania ani wdzięczności. Poświęcenie się służbie było wiel-
ką satysfakcją w obliczu Boga i jego życia, a zatem obowiąz-
kiem. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za tego poranionego, 
którym jest sam lud i wszystkie narody ziemi. Zatroszczmy się 
o kruchość każdego mężczyzny, kobiety, dziecka i starca, z tą 
postawą solidarności i troski, postawą bliskości miłosiernego 
Samarytanina. (FT 79)
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6 października

[…] Oznaczają one rozpoznanie samego Chrystusa w każ-
dym bracie, który jest opuszczony lub wykluczony (por. 
Mt 25, 40.45). Rzeczywiście, wiara napełnia niesłychanymi 
motywacjami uznanie drugiego, ponieważ każdy, kto wierzy, 
może uznać, że Bóg kocha każdego człowieka z nieskończoną 
miłością i że „nadaje mu nieskończoną godność”. Ponadto 
wierzymy, że Chrystus przelał Swoją krew za wszystkich i za 
każdego, a zatem nikt nie zostaje poza Jego wszechogarniającą 
miłością. (FT 85)

7 października

[…] Miłość do drugiego człowieka z powodu tego, kim jest, 
pobudza nas do poszukiwania tego, co najlepsze dla jego życia. 
Jedynie pielęgnując ten sposób nawiązywania relacji, umoż-
liwimy przyjaźń społeczną, która nikogo nie wyklucza, oraz 
braterstwo otwarte na wszystkich. (FT 94)

8 października

Istnieje pewne podstawowe założenie, które należy przyjąć, aby 
podążać drogą przyjaźni społecznej i powszechnego brater-
stwa: uświadomienie sobie wartości człowieka, tego, ile warta 
jest osoba zawsze i w każdych okolicznościach. Skoro każda 
osoba ma tak wielką wartość, to trzeba jasno i stanowczo po-
wiedzieć, iż „sam fakt, że ktoś urodził się w miejscu posiadają-
cym mniejsze zasoby albo mniej rozwiniętym, nie usprawied-
liwia faktu, że niektóre osoby żyją poniżej godności”. (FT 106)
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9 października

Każde istnienie ludzkie ma prawo do godnego życia i do in-
tegralnego rozwoju, a tego podstawowego prawa nie może 
odmówić mu żadne państwo. Posiada je każdy, nawet jeśli jest 
mało skuteczny, nawet jeśli urodził się lub wychował z ogra-
niczeniami; w rzeczywistości nie podważa to jego ogromnej 
godności jako osoby ludzkiej, opierającej się nie na okolicz-
nościach, ale na wartości jego istnienia. (FT 107)

10 października

[…] Każde społeczeństwo potrzebuje zapewnienia przekazu 
wartości, ponieważ jeśli tak się nie dzieje, przekazywany jest 
egoizm, przemoc, korupcja w jej różnych formach, obojęt-
ność, a ostatecznie życie zamknięte na wszelką transcendencję 
i ograniczone korzyściami indywidualnymi. (FT 113)

11 października

[...] Służba zawsze patrzy w twarz brata, dotyka jego ciała, 
czuje jego bliskość, a nawet w pewnych przypadkach «znosi» 
ją i zabiega o rozwój brata. Dlatego służba nigdy nie jest ideo-
logiczna, ponieważ nie służy się ideom, ale służy się osobom”. 
(FT 115)

12 października

[...] Jeżeli jednak przyjmiemy ten wielki fundament praw, wy-
nikający z samego faktu posiadania niezbywalnej godności 
ludzkiej, możemy podjąć wyzwanie marzenia i myślenia o 
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innej ludzkości. Można tęsknić za planetą, która zapewni zie-
mię, dom i pracę dla wszystkich. To jest prawdziwa droga do 
pokoju, a nie głupia i krótkowzroczna strategia siania strachu 
i nieufności w obliczu zagrożeń zewnętrznych. (FT 127)

13 października

Wszystkie zobowiązania wynikające z nauki społecznej Koś-
cioła są ożywiane „miłością, która zgodnie z nauczaniem Jezu-
sa stanowi syntezę całego Prawa (por. Mt 22, 36-40)”. (FT 181)

14 października

[…] Miłością jest towarzyszenie osobie cierpiącej i jest także 
miłością czynienie wszystkiego, co w naszej mocy, nawet bez 
bezpośredniego kontaktu z tą osobą, aby zmienić warunki 
społeczne, które powodują jej cierpienie. (FT 186)

15 października

Zbliżać się do siebie, wyrażać swoje zdanie, słuchać jeden dru-
giego, patrzeć na siebie, poznawać się wzajemnie, starać się zro-
zumieć siebie nawzajem, szukać punktów styczności, wszystko 
to streszcza się w wyrażeniu „prowadzić dialog”. Potrzebujemy 
rozmowy, aby się spotkać i pomóc sobie nawzajem. (FT 198)

16 października

Jeżeli w każdej sytuacji należy szanować godność innych, to 
dzieje się tak nie dlatego, że wymyślamy czy zakładamy tę 
godność, ale dlatego, że istotnie tkwi w nich wartość nadrzędna 
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względem rzeczy materialnych i okoliczności, która wyma-
ga, by byli traktowani w inny sposób. To, że każdy człowiek 
posiada niezbywalną godność, jest prawdą, która odpowiada 
ludzkiej naturze, niezależnie od wszelkich przemian kulturo-
wych. (FT 213)

17 października

Kiedy jakaś część społeczeństwa domaga się, aby cieszyć się 
wszystkim, co świat ma do zaoferowania, tak jakby nie było 
ubogich, to w pewnym momencie ma to swoje następstwa. 
Ignorowanie istnienia i praw innych osób prędzej czy później 
prowadzi do jakiejś formy przemocy, często niespodziewanej. 
Marzenia o wolności, równości i braterstwie mogą pozostać na 
poziomie czystych formalności, ponieważ w rzeczywistości nie 
są one dla wszystkich. (FT 219)

18 października

Dobroć jest wyzwoleniem od okrucieństwa, które niekiedy 
przenika ludzkie relacje, od lęku, który powstrzymuje nas od 
myślenia o innych, od rozpraszającego pośpiechu, który igno-
ruje fakt, że inni również mają prawo być szczęśliwi. Dzisiaj 
zazwyczaj nie ma czasu ani energii, aby zatrzymać się i dobrze 
traktować innych, aby powiedzieć „czy mogę?”, „przepraszam”, 
„dziękuję”. Ale od czasu do czasu pojawia się cud człowieka 
uprzejmego, który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby 
zwrócić na kogoś uwagę, aby podarować uśmiech, aby powie-
dzieć słowo, które by dodało otuchy. (FT 224)
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19 października

[…] W rzeczywistości „proces pokojowy jest zaangażowaniem, 
które trwa w czasie. Jest to cierpliwe dzieło poszukiwania praw-
dy i sprawiedliwości, szanujące pamięć ofiar i otwierające krok 
po kroku wspólną nadzieję, silniejszą niż zemsta”. (FT 226)

20 października

Istotnie, „prawda jest nieodłączną towarzyszką sprawiedli-
wości i miłosierdzia. Wszystkie trzy, połączone ze sobą, mają 
zasadnicze znaczenie dla budowania pokoju, a z drugiej strony, 
każde z nich zapobiega temu, aby pozostałe uległy zepsuciu. 
[...] Przemoc rodzi przemoc, nienawiść rodzi kolejną niena-
wiść, a śmierć dalszą śmierć. Musimy przerwać ten łańcuch, 
który zdaje się nieunikniony”. (FT 227)

21 października

Ciężki trud, by przezwyciężyć to, co nas dzieli, nie tracąc przy 
tym tożsamości każdego z nas, oznacza, że podstawowe po-
czucie przynależności pozostaje żywe we wszystkich. Ponieważ 
„nasze społeczeństwo zyskuje na tym, kiedy każda osoba, każ-
da grupa społeczna czuje się naprawdę jak u siebie w domu. W 
rodzinie rodzice, dziadkowie, dzieci są u siebie w domu; nikt 
nie jest wykluczony”. (FT 230)

22 października

[…] Pokój „to nie tylko brak wojny, ale niestrudzone starania – 
przede wszystkim tych, którzy zajmują stanowiska o większej 
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odpowiedzialności – aby uznać, zapewnić i konkretnie odbu-
dować często zapomnianą lub lekceważoną godność naszych 
braci, aby mogli poczuć się protagonistami losu własnego na-
rodu”. (FT 233)

23 października

Jezus Chrystus nigdy nie zachęcał do podsycania przemocy 
i nietolerancji. Sam otwarcie potępiał używanie siły, aby na-
rzucać siebie innym: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, 
a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was” 
(Mt 20, 25-26). Z drugiej strony, Ewangelia wymaga, by prze-
baczać „siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18, 22). (FT 238)

24 października

Nie chodzi tu o postulowanie przebaczenia, wyrzekając się 
swoich praw wobec skorumpowanej władzy, wobec przestępcy 
czy kogoś, kto poniża naszą godność. Jesteśmy wezwani, aby 
miłować każdego, bez wyjątku, ale miłować prześladowcę, nie 
oznacza przyzwolenia, aby nadal takim pozostawał czy żeby 
myślał, że to, co czyni, jest dopuszczalne. (FT 241)

25 października

[…] Ten, kto doznaje niesprawiedliwości, musi zdecydowanie 
bronić swoich praw i praw swojej rodziny, właśnie dlatego, 
że musi strzec tej godności, która została im dana, godności, 
którą miłuje Bóg. Jeśli przestępca wyrządził krzywdę mnie lub 
drogiej mi osobie, nikt nie zabrania mi domagać się sprawied-
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liwości i zatroszczyć się, aby ten ciemiężyciel – lub ktokolwiek 
inny – nie skrzywdził mnie ponownie, ani nie uczynił tej samej 
krzywdy innym. Powinienem tak postępować, a przebaczenie 
nie tylko nie neguje tej potrzeby, lecz jej też wymaga. (FT 241)

26 października

[…] Nawet w obliczu doznanych zniewag dobroć nie jest sła-
bością, ale prawdziwą siłą, zdolną wyrzec się zemsty”. Trzeba 
rozpoznać we własnym życiu, że „ten surowy osąd, który noszę 
w sercu przeciwko mojemu bratu lub siostrze, ta niezaleczona 
rana, to nieprzebaczone zło, ten uraz, który tylko wyrządza 
mi ból, to kawałek wojny, który noszę w sobie, to ognisko w 
sercu, które musi zostać ugaszone, aby nie przerodziło się w 
pożar”. (FT 243)

27 października

Od tego, kto wiele wycierpiał w niesprawiedliwy i okrutny spo-
sób, nie należy wymagać pewnego rodzaju „społecznego prze-
baczenia”. Pojednanie jest czymś osobistym i nikt nie może na-
rzucić go całemu społeczeństwu, nawet jeśli ma za zadanie jego 
promocję. […] Jednakże nie można zadekretować „ogólnego 
pojednania”, udając, że dekretem można zabliźnić rany lub 
przykryć niesprawiedliwości płaszczem zapomnienia. (FT 246)

28 października

Osoby, które prawdziwie przebaczają, nie zapominają, ale 
też wyrzekają się opanowania przez tę samą niszczycielską 
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siłę, która wyrządziła im krzywdę. Przełamują błędne koło 
i powstrzymują inwazję sił zniszczenia. Postanawiają nie za-
szczepiać w społeczeństwie energii zemsty, która wcześniej lub 
później spadnie na nich samych. Zemsta bowiem nigdy tak 
naprawdę nie zaspokaja niezadowolenia ofiar. (FT 251)

29 października

Proszę Boga, aby „przygotował nasze serca na spotkanie z 
braćmi niezależnie od różnic idei, języka, kultury, religii; by 
namaścił całą naszą istotę olejem swego miłosierdzia, leczącym 
rany błędów, nieporozumień i sporów; o łaskę, aby nas posyłał 
z pokorą i łagodnością na trudne, ale owocne drogi dążenia 
do pokoju”. (FT 254)

30 października

[...] Nie możemy już zatem myśleć o wojnie jako o rozwiąza-
niu, ponieważ ryzyko prawdopodobnie zawsze przeważy nad 
przypisywaną jej hipotetyczną użytecznością. W obliczu tej 
sytuacji, bardzo trudno jest dziś utrzymać racjonalne kryteria, 
które wypracowano w poprzednich wiekach, by mówić o moż-
liwości „wojny sprawiedliwej”. Nigdy więcej wojny! (FT 258)

31 października

Każda wojna pozostawia świat w gorszej sytuacji, niż go za-
stała. Wojna jest porażką polityki i ludzkości, haniebną ka-
pitulacją, porażką w obliczu sił zła. Nie poprzestawajmy na 
dyskusjach teoretycznych, pochylajmy się nad ranami, doty-
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kajmy ciała tych, którzy zostali poszkodowani. Przyjrzyjmy się 
wielu niewinnym cywilom, wymordowanym jako „przypad-
kowe ofiary”. Zapytajmy poszkodowanych. Zwróćmy uwagę 
na uchodźców [...]. (FT 261)
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Różaniec do Najświętszej 
Maryi Panny

obchodząc Miesiąc Misyjny w 2022 r.

„Tak jak „nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świę-
tego: «Panem jest Jezus»” (1 Kor 12, 3), tak też żaden chrześ-
cijanin nie może dawać pełnego i autentycznego świadectwa 
o Chrystusie Panu bez natchnienia i pomocy Ducha Świętego. 
Dlatego każdy uczeń, misjonarz Chrystusa, jest wezwany do 
uznania fundamentalnego znaczenia działania Ducha Święte-
go, do życia z Nim w codzienności oraz do nieustannego czer-
pania od Niego siły i natchnienia. Co więcej, właśnie wtedy, 
gdy czujemy się znużeni, pozbawieni motywacji, zagubieni, 
pamiętajmy, aby zwrócić się w modlitwie do Ducha Święte-
go, który – chciałbym to jeszcze raz podkreślić – odgrywa 
fundamentalną rolę w życiu misyjnym, by dać się odświeżyć 
i umocnić przez Niego, będącego niewyczerpalnym Bożym 
źródłem nowej energii i radości dzielenia się życiem Chrystusa 
z innymi.” (z orędzia Papieża Franciszka na Światowy Dzień 
Misyjny 2022)

Kościół powołany do urzeczywistniania się w każdej sytuacji 
i obecny na przestrzeni wieków w każdym miejscu Ziemi – a 
to znaczy „katolicki” – wychodząc z własnego doświadcze-
nia łaski i grzechu, może obejmować piękno zaproszenia do 
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 powszechnej miłości. „Obchodzi nas bowiem wszystko, co 
ludzkie. [...] Gdziekolwiek zbierają się kongresy międzynarodo-
we dla ustanowienia praw i obowiązków człowieka, chętnie, je-
śli to możliwe, bierzemy udział w obradach, poczytując to sobie 
za zaszczyt”. Dla wielu chrześcijan ta droga braterstwa ma także 
Matkę, której imię brzmi Maryja. To powszechne macierzyń-
stwo otrzymała pod krzyżem (por. J 19, 26), a Jej uwaga skie-
rowana jest nie tylko na Jezusa, ale także na „resztę jej potom-
stwa” (Ap 12, 17). Mocą Zmartwychwstałego pragnie zrodzić 
nowy świat, w którym wszyscy bylibyśmy braćmi, w którym 
byłoby miejsce dla każdego odrzuconego z naszych społe-
czeństw, w którym jaśniałyby sprawiedliwość i pokój. (FT 278)

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 nasze-
go; 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 Wszechmo-
gącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę 
w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, Świętych ob-
cowanie, 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 grzesz-
nymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Następnie uwielbiamy trójcę Przenajświętszą mówiąc:

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

w czasie Miesiąca Misyjnego na każdy dzień są proponowane urywki 
z encykliki papieża Franciszka „Fratelli tutti” o braterstwie i przyjaźni 
społecznej. (zob. str. 15)

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 piekielne-
go, 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.



31

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 dzie-
ciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała 
ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławionaś Ty mię-
dzy 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 gospo-
dzie. (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 przedsta-
wić 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 zbawie- 
nie». (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 mię-
dzy 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: «Czemu-
ście 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 umi-
łowany, 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 gło-
sił 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, wy-
gląd 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, po-
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łamał go i podał im, mówiąc: «To jest Ciało moje, które 
za was będzie 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 wyla- 
na». (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 gło-
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wę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili 
do Niego i mówili: «Witaj, Królu żydowski!» i policzkowali 
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. Pi-
łat rzekł do Żydów: «Oto wasz król!» A oni krzyczeli: «Precz! 
Precz! Ukrzyżuj go!» Piłat powiedział do nich: «Czyż króla wa-
szego 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 przybyt-
ku 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. We-
szły 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 błogo-
sławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został 
uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką ra-
dością 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 napeł-
nił 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 przyja-
ciółko, 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. Figo-
wiec 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 Słu-
żebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd 
wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszech-
mocny; 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 wzdycha-
my, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko 
nasza, Twoje miłosierne oczy na nas zwróć, a Jezusa, błogo-
sławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. 
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
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„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, naszy-
mi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wsze-
lakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna 
i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośred-
niczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojed-
naj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

„Modlitwę oddania się w opiekę świętemu józefowi”

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wez-
wawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością 
również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię 
łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcow-
ską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie 
błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chry-
stus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem 
dopomóż nam w naszych potrzebach.
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Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym 
potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Oj-
cze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybaw-
co, 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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23 października 2022 r. 

Orędzie papieża Franciszka 
na Światowy Dzień Misyjny 

2022 r.

„Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8)

Drodzy bracia i siostry! 

Słowa te należą do ostatniej rozmowy Jezusa Zmartwychwsta-
łego z uczniami, przed Jego wstąpieniem do nieba, opisanej 
w Dziejach Apostolskich: „gdy Duch Święty zstąpi na was, 
otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozo-
limie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (1, 8). 
Jest to również temat Światowego Dnia Misyjnego 2022, który 
jak zawsze pomaga nam przeżywać fakt, że Kościół ze swej 
natury jest misyjny. W tym roku daje nam on okazję do upa-
miętnienia kilku ważnych rocznic w życiu i misji Kościoła: 
400-lecia ustanowienia Kongregacji Propaganda Fide – dziś ds. 
Ewangelizacji Narodów – oraz 200.rocznicy powstania Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary, które wraz z Dziełem Misyjnym Dzieci 
i Dziełem św. Piotra Apostoła sto lat temu uzyskało miano 
„papieskiego”. 

Zastanówmy się nad tymi trzema kluczowymi wyrażeniami, 
które streszczają trzy podstawy życia i misji uczniów: „Będzie-
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cie moimi świadkami”, „aż po krańce ziemi” i „otrzymacie moc 
Ducha Świętego”. 

1. „Będziecie moimi świadkami” – powołanie 
wszystkich chrześcijan do świadczenia o Chrystusie

Jest to punkt centralny, istota nauczania Jezusa skierowanego 
do uczniów, odnośnie do ich misji w świecie. Wszyscy ucz-
niowie będą świadkami Jezusa dzięki Duchowi Świętemu, 
którego otrzymają: zostaną nimi ustanowieni przez łaskę. 
Gdziekolwiek pójdą, gdziekolwiek by byli. Tak, jak Chrystus 
jest pierwszym posłanym, to znaczy misjonarzem Ojca (por. 
J 20, 21) i Jego „wiernym świadkiem” (por. Ap 1, 5), tak też 
każdy chrześcijanin jest powołany do bycia misjonarzem i 
świadkiem Chrystusa. A Kościół, będący wspólnotą uczniów 
Chrystusa, nie ma innej misji, jak tylko ewangelizowanie świa-
ta, dając świadectwo o Chrystusie. Tożsamość Kościoła polega 
na ewangelizowaniu.  

Bardziej dogłębna ponowna lektura całości wyjaśnia pewne 
aspekty, które są zawsze istotne dla misji powierzonej przez 
Chrystusa swoim uczniom: „Będziecie moimi świadkami”. 
Forma liczby mnogiej podkreśla wspólnotowo-eklezjalny cha-
rakter misyjnego powołania uczniów. Każdy ochrzczony jest 
powołany do misji w Kościele i z mandatu Kościoła: misja jest 
więc realizowana razem, a nie indywidualnie, w komunii ze 
wspólnotą kościelną, a nie z własnej inicjatywy. I nawet jeśli 
ktoś w jakiejś szczególnej sytuacji sam wypełnia misję ewan-
gelizacyjną, to wypełnia ją i powinien ją zawsze wypełniać w 
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komunii z Kościołem, który go posłał. Jak uczył św. Paweł VI 
w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi, dokumencie, 
który jest mi bardzo bliski: „dzieło ewangelizacji nie jest niczy-
im aktem osobistym i samotnym, ale całkowicie kościelnym. 
Dlatego, kiedy choćby najpospolitszy kaznodzieja, katechista 
czy duszpasterz, w jak najbardziej odległym kraju, głosi Ewan-
gelię, gromadzi swą małą wspólnotę, udziela Sakramentów, 
choćby był sam, wykonuje akt Kościoła, a jego dzieło zapew-
ne łączy się z działalnością ewangelizacyjną całego Kościoła, 
nie tylko przez więzy „instytucjonalne”, ale także przez więzy 
niewidzialne i przez ukryte zakorzenienie w łasce niebieskiej” 
(n. 60). Nie przypadkiem bowiem Pan Jezus posyłał swoich 
uczniów na misje po dwóch. Świadectwo chrześcijan o Chry-
stusie ma przede wszystkim charakter wspólnotowy. Stąd wy-
nika zasadnicze znaczenie obecności wspólnoty, choćby małej, 
w wypełnianiu misji.  

Po drugie, uczniowie są wezwani do przeżywania swojego oso-
bistego życia w kluczu misji: są posłani przez Jezusa do świata 
nie tylko po to, by wypełniać misję, ale przede wszystkim, by 
żyć misją, która została im powierzona; nie tylko po to, aby 
dawać świadectwo, ale przede wszystkim, aby być świadkami 
Chrystusa. Jak mówi apostoł Paweł w prawdziwie poruszają-
cych słowach: „Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie 
Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele” (2 Kor 4, 
10). Istotą misji jest dawanie świadectwa o Chrystusie, to zna-
czy o Jego życiu, męce, śmierci i zmartwychwstaniu ze względu 
na Jego miłość do Ojca i do rodzaju ludzkiego. To nie przy-
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padek, że Apostołowie szukali następcy Judasza spośród tych, 
którzy, tak jak oni, byli świadkami Jego zmartwychwstania (por. 
Dz 1, 22). To Chrystus, i to Chrystus zmartwychwstały, jest 
tym, o którym musimy świadczyć i którego życiem musimy się 
dzielić. Misjonarze Chrystusa nie są posyłani, aby przekazywać 
siebie samych, aby popisywać się swoimi zaletami, zdolnościa-
mi przekonywania czy umiejętnościami kierowniczymi. Mają 
natomiast najwyższy zaszczyt ofiarowania Chrystusa słowem 
i czynem, głosząc wszystkim Dobrą Nowinę o Jego zbawieniu 
z radością i szczerością, tak jak pierwsi apostołowie. 

Dlatego, w ostatecznym rozrachunku, prawdziwym świadkiem 
jest „męczennik”, ten, kto oddaje swoje życie za Chrystusa, 
odwzajemniając dar, którym On uczynił dla nas siebie same-
go. „Pierwszą motywacją do ewangelizacji jest miłość Jezusa, 
jaką przyjęliśmy, doświadczenie bycia zbawionym przez Nie-
go, skłaniające nas, by Go jeszcze bardziej kochać” (Evangelii 
gaudium, 264). 

Wreszcie stale aktualne jest spostrzeżenie św. Pawła VI na te-
mat świadectwa chrześcijańskiego: „człowiek naszych czasów 
chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha 
nauczycieli, to dlatego, że są świadkami” (Evangelii nuntiandi, 
41). Dlatego fundamentalne znaczenie dla przekazu wiary ma 
świadectwo ewangelicznego życia chrześcijan. Z drugiej strony, 
zadanie głoszenia Jego osoby i Jego orędzia pozostaje tak samo 
konieczne. Zresztą sam Paweł VI mówi dalej: „Tak, przepo-
wiadanie, owo ustne głoszenie orędzia jest zawsze jak najbar-
dziej potrzebne. […] Słowo zawsze posiada swą  wyższość i  
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skuteczność,  zwłaszcza gdy niesie z sobą moc Bożą. Z tego po-
wodu i w naszych czasach zachowuje swą aktualność Pawłowe: 
«Wiara ze słuchania» (Rz 10, 17): słowo usłyszane prowadzi 
do wierzenia” (tamże, 42).  

W ewangelizacji zatem przykład życia chrześcijańskiego i gło-
szenie Chrystusa idą w parze. Jedno służy drugiemu. Są to dwa 
płuca, którymi każda wspólnota musi oddychać, aby być misyj-
ną. To pełne, konsekwentne i radosne świadectwo o Chrystusie 
będzie z pewnością siłą przyciągającą dla rozwoju Kościoła 
także w trzecim tysiącleciu. Dlatego zachęcam wszystkich do 
odzyskania odwagi, szczerości, owej parezji pierwszych chrześ-
cijan, aby dawać świadectwo o Chrystusie słowem i czynem, 
w każdej dziedzinie życia. 

2. „Aż po krańce ziemi” – Odwieczna aktualność 
powszechnej misji ewangelizacji

Zachęcając uczniów do bycia Jego świadkami, zmartwych-
wstały Pan zapowiada, dokąd są posłani: „w Jerozolimie i w 
całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). Bardzo 
jasno wyłania się tutaj powszechny charakter misji uczniów. 
Podkreślono „odśrodkowy” ruch geograficzny, niemal w kon-
centrycznych kręgach, od Jerozolimy, uważanej przez tradycję 
żydowską za centrum świata, do Judei i Samarii, i aż po „krańce 
ziemi”. Nie są posłani, aby uprawiać prozelityzm, ale by głosić. 
Chrześcijanin nie uprawia prozelityzmu. Dzieje Apostolskie 
mówią nam o tym ruchu misyjnym: dają nam piękny obraz 
Kościoła, który „wychodzi”, aby wypełnić swoje powołanie 
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do dawania świadectwa o Chrystusie Panu, kierowany Bożą 
Opatrznością poprzez konkretne okoliczności życia. Istotnie, 
pierwsi chrześcijanie byli prześladowani w Jerozolimie, dlatego 
rozproszyli się w Judei i Samarii i wszędzie dawali świadectwo 
o Chrystusie (por. Dz 8, 1.4). 

Coś podobnego wciąż dzieje się w naszych czasach. Z powodu 
prześladowań religijnych oraz sytuacji wojny i przemocy, wielu 
chrześcijan jest zmuszonych do ucieczki ze swojej ojczyzny do 
innych krajów. Jesteśmy wdzięczni tym braciom i siostrom, 
którzy nie zamykają się w cierpieniu, ale dają świadectwo o 
Chrystusie i Bożej miłości w krajach, które ich przyjmują. Do 
tego zachęcał ich św. Paweł VI, mając na uwadze „obowiązek 
i zadanie emigrantów w tych krajach; które ich przyjęły w goś-
cinę” (Evangelii nuntiandi, 21). Rzeczywiście, coraz częściej 
doświadczamy, jak obecność wiernych różnych narodowości 
wzbogaca oblicze parafii i czyni je bardziej powszechnymi, 
bardziej katolickimi. Zatem duszpasterstwo migrantów jest 
działalnością misyjną, której nie należy zaniedbywać, a która 
może również pomóc miejscowym wiernym w ponownym 
odkryciu radości wiary chrześcijańskiej, którą otrzymali. 

Wskazanie „aż po krańce ziemi” powinno uczniom Jezusa 
każdego czasu stawiać pytanie i powinno ich zawsze przy-
naglać, by wychodzili poza tradycyjne miejsca, aby dawać o 
Nim świadectwo. Pomimo wszelkich udogodnień, jakie niesie 
ze sobą postęp nowoczesności, istnieją dziś jeszcze obszary 
geograficzne, do których nie dotarli jeszcze misyjni świad-
kowie Chrystusa z Dobrą Nowiną o Jego miłości. Z drugiej 
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strony, żadna ludzka rzeczywistość nie może być obca uwa-
dze uczniów Chrystusa w ich misji. Kościół Chrystusowy był, 
jest i będzie zawsze „wychodzący” ku nowym horyzontom 
geograficznym, społecznym i egzystencjalnym, ku miejscom 
i ludzkim sytuacjom „granicznym”, aby dawać świadectwo o 
Chrystusie i Jego miłości do wszystkich ludzi, każdego narodu, 
wszystkich kultur i wszystkich stanów społecznych. W tym 
sensie misja będzie zawsze także missio ad gentes, jak nauczał 
nas Sobór Watykański II, ponieważ Kościół zawsze będzie mu-
siał wychodzić poza swoje granice, aby wszystkim świadczyć 
o miłości Chrystusa. W związku tym pragnę przypomnieć i 
podziękować wielu misjonarzom, którzy poświęcili swoje ży-
cie, aby wyjść „poza”, ucieleśniając miłość Chrystusa do wielu 
braci i sióstr, których spotkali 

3. „Otrzymacie moc Ducha Świętego” – zawsze dać się 
umacniać i prowadzić Duchowi Świętemu

Zapowiadając uczniom ich misję bycia Jego świadkami, Chry-
stus zmartwychwstały obiecał również łaskę dla tak wielkiej 
odpowiedzialności: „gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzy-
macie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8). Rze-
czywiście, zgodnie z opisem Dziejów Apostolskich, właśnie po 
zstąpieniu Ducha Świętego na uczniów Jezusa miało miejsce 
pierwsze świadectwo o Chrystusie, który umarł i zmartwych-
wstał, poprzez kerygmatyczne głoszenie, tak zwane przemó-
wienie misyjne św. Piotra do mieszkańców Jerozolimy. Tak 
rozpoczęła się era ewangelizacji świata przez uczniów Jezusa, 
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którzy wcześniej byli słabi, zalęknieni, zamknięci. Umocnił ich 
Duch Święty, dał im odwagę i mądrość, aby przed wszystkimi 
zaświadczyli Chrystusie. 

Tak jak „nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świę-
tego: «Panem jest Jezus»” (1 Kor 12, 3), tak też żaden chrześ-
cijanin nie może dawać pełnego i autentycznego świadectwa 
o Chrystusie Panu bez natchnienia i pomocy Ducha Świętego. 
Dlatego każdy uczeń, misjonarz Chrystusa, jest wezwany do 
uznania fundamentalnego znaczenia działania Ducha Święte-
go, do życia z Nim w codzienności oraz do nieustannego czer-
pania od Niego siły i natchnienia. Co więcej, właśnie wtedy, 
gdy czujemy się znużeni, pozbawieni motywacji, zagubieni, 
pamiętajmy, aby zwrócić się w modlitwie do Ducha Święte-
go, który – chciałbym to jeszcze raz podkreślić – odgrywa 
fundamentalną rolę w życiu misyjnym, by dać się odświeżyć 
i umocnić przez Niego, będącego niewyczerpalnym Bożym 
źródłem nowej energii i radości dzielenia się życiem Chrystusa 
z innymi. „Otrzymanie radości Ducha jest łaską. I jest to jedyna 
siła, jaką możemy mieć, aby głosić Ewangelię, by wyznawać 
wiarę w Pana” (Przesłanie do Papieskich Dzieł Misyjnych,  
21 maja 2020). Tak więc to Duch Święty jest prawdziwym 
protagonistą misji: to On daje właściwe słowo we właściwym 
czasie i we właściwy sposób. 

Właśnie w świetle działania Ducha Świętego chcemy również 
odczytać rocznice misyjne obecnego 2022 roku. Utworzenie 
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, w 1622 roku, było podykto-
wane pragnieniem wspierania polecenia misyjnego na nowych 
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terytoriach. Była to opatrznościowa intuicja! Kongregacja 
okazała się kluczowa dla uczynienia misji ewangelizacyjnej 
Kościoła prawdziwie taką, to znaczy niezależną od ingerencji 
mocarstw światowych, aby ustanowić te Kościoły lokalne, które 
dziś wykazują jakże wielką żywotność. Miejmy nadzieję, że 
podobnie jak w minionych czterech wiekach, Kongregacja, 
ze światłem i z mocą Ducha Świętego, będzie kontynuowała i 
intensyfikowała swoją pracę w zakresie koordynowania, orga-
nizowania i ożywiania działalności misyjnej Kościoła. 

Ten sam Duch, który prowadzi Kościół powszechny, inspiruje 
także zwyczajnych mężczyzn i kobiety do nadzwyczajnych 
misji. I tak się stało dokładnie 200 lat temu, gdy pewna młoda 
Francuzka, Paulina Jaricot, założyła Stowarzyszenie Rozkrze-
wiania Wiary. Jej beatyfikacja odbędzie się w tym roku jubi-
leuszowym. Chociaż żyła w niedostatku, przyjęła natchnienie 
Boże, aby stworzyć sieć modlitw i zbiórek na rzecz misjonarzy, 
żeby wierni mogli czynnie uczestniczyć w misji „aż po krańce 
ziemi”. Z tego genialnego pomysłu narodził się Światowy Dzień 
Misyjny, który obchodzimy co roku, a z którego ofiary zbierane 
we wszystkich wspólnotach przeznaczone są na fundusz po-
wszechny, poprzez który papież wspiera działalność misyjną. 

W tym kontekście wspominam również francuskiego bisku-
pa Karola de Forbin-Jansona, który założył Dzieło Misyjne 
Dzieci, aby promować misję wśród dzieci pod hasłem: „Dzieci 
ewangelizują dzieci, dzieci modlą się za dzieci, dzieci pomagają 
dzieciom na całym świecie”; a także panią Joannę Bigard, która 
powołała do życia Dzieło św. Piotra Apostoła, aby wspierać 
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seminarzystów i księży na terenach misyjnych. Te trzy dzieła 
misyjne zostały uznane za „papieskie” dokładnie sto lat temu. 
To również pod natchnieniem i kierownictwem Ducha Święte-
go, błogosławiony Paweł Manna, urodzony 150 lat temu, zało-
żył obecną Papieską Unię Misyjną, aby uwrażliwiać i animować 
do misji kapłanów, osoby konsekrowane i cały lud Boży. Sam 
Paweł VI był członkiem tego Dzieła, które zyskało uznanie 
papieskie. Wspominam o tych czterech Papieskich Dziełach 
Misyjnych ze względu na ich wielkie zasługi historyczne, a tak-
że po to, aby zaprosić was do radowania się wraz z nimi, w tym 
szczególnym roku, ich działalnością na rzecz misji ewangeli-
zacyjnej w Kościele powszechnym i w Kościołach lokalnych. 
Oby Kościoły lokalne mogły znaleźć w tych dziełach solidne 
narzędzie do umacniania ducha misyjnego w Ludzie Bożym. 

Drodzy bracia i siostry, nie przestaję marzyć o całym Koś-
ciele jako misyjnym i o nowym okresie działalności misyjnej 
wspólnot chrześcijańskich. I powtarzam życzenie Mojżesza dla 
ludu Bożego w drodze: „Oby tak cały lud Pana prorokował!” 
(Lb 11, 29). Tak, obyśmy wszyscy byli w Kościele tym, czym 
już jesteśmy na mocy chrztu: prorokami, świadkami, misjo-
narzami Pana! Z mocą Ducha Świętego i aż po krańce ziemi. 
Maryjo, Królowo Misji, módl się za nami! 

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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Temat misyjny października 2022 r. brzmi „Będziecie moimi świad-

kami” (Dz 1, 8). Jest to zachęta spojrzeć na misję każdego czło-

wieka ochrzczonego w świetle świadectwa Chrystusa. Jesteśmy 

misjonarzami nie wtedy, kiedy głosimy samych siebie, ale wtedy, 

gdy niesiemy światu miłosierną miłość Jezusa. 

Już wcześniej rozważaliśmy, że każdy ochrzczony jest misjona-

rzem w swoim otoczeniu, nie zapominając także o tych, którzy 

mieszkają daleko od nas i potrzebują pomocy materialnej. 

W kontekście wojny, przemocy, zniszczenia niesiemy Dobrą Nowi-

nę Chrystusa poprzez swoje świadectwo, modlitwę, dobre uczynki 

i uwagę na sprawiedliwość społeczną. Oto dlaczego w modlitwie 

różańcowej w październiku będzie nam towarzyszyła encyklika 

Papieża Franciszka „Fratelli tutti”. Nie ma już „bliskich” i „dale-

kich”, są tylko czekający na nas bracia i siostry. 

Niech dotknie nas duch miesiąca misyjnego, października. Niech 

będzie to okazja do poszerzenia horyzontów swego chrześci-

jańskiego życia. Jezus nas zaprasza, by być JEGO ŚWIADKAMI. 

 Pomagając misji Kościoła pomożemy jednocześ nie wzrastać 

 swojej   wierze.

Książeczka rozpowszechniana jest bezpłatnie


