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M O D L I T WA

NA NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY
Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi,
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
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Przedmowa
Od dawnych czasów miesiąc październik na Litwie dla ludzi
wierzących jest znany jako miesiąc poświęcony modlitwie
różańcowej. To naprawdę cieszy, że ta tradycja pozostała do
naszych czasów.
Papież Franciszek miesiąc październik bieżącego roku ogłosił
Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Celem Papieża jest
zachęcić do odnowienia się całego Kościoła przez wzmacnianie
w Nim ducha misyjnego. A więc co znaczy duch misyjny?
– Coraz bardziej rozumieć, że cały Kościół jest powołany do
wsparcia modlitwą i ofiarami młode wspólnoty katolickie,
które znajdują się w krajach, gdzie wiara katolicka
została przyjęta nie tak dawno. Kościoły w takich krajach
potrzebują pomocy, by wzmocnić się zarówno w wierze,
jak też poprzez ukształtowanie struktury (budynki kultu,
katecheci, domy opieki dla dzieci i osób starszych, szpitale
i szkoły, …).
– Coraz głębiej rozumieć, że każdy chrześcijanin, poprzez
przyjęcie Chrztu św., jest misjonarzem w otoczeniu, w
którym żyje. Żyjąc według wiary chrześcijańskiej dajemy
świadectwo o Chrystusie dla innych. Nasza modlitwa i
dobre uczynki dają świadectwo za nas.
Papież nas zachęca: „Pierwszą motywacją do ewangelizacji
jest miłość Jezusa, jaką przyjęliśmy, doświadczenie bycia
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zbawionym przez Niego, skłaniające nas, by Go jeszcze bardziej
kochać. Lecz cóż to za miłość, która nie odczuwa potrzeby
mówienia o ukochanej istocie, ukazywania jej, starania się, by
inni ją poznali?” (EG264)
Czemu by nie połączyć tradycji odmawiania różańca w
październiku z wypełnieniem zaproszenia Papieża wspierać i
modlić się za misje na Litwie i w całym świecie? Papież pisze:
„Wraz z Duchem Świętym pośród ludu jest zawsze Maryja. Ona
gromadziła uczniów, aby Go przyzywać (por. Dz 1, 14), i w ten
sposób uczyniła możliwą misyjną eksplozję, jaka się dokonała
w dniu Pięćdziesiątnicy. Ona jest Matką ewangelizującego
Kościoła i bez Niej nie potrafilibyśmy naprawdę zrozumieć
Ducha nowej ewangelizacji.” (EG284) Maryja może nam
pomóc zrozumieć, jak ważną i piękną jest nasza wiara, a także
wzmocnić nasze zaangażowanie w misję ewangelizacji.
W ciągu tegorocznego Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego
każdy będzie mógł złożyć swoje ofiary dla młodych wspólnot
katolickich, które wspiera Papież, gdy będziemy obchodzić
Światowy Dzień Misji we wszystkich kościołach czyli 20
października.
Nie mniej ważną jest modlitwa: osobista lub wspólna w
parafiach bądź innych wspólnotach. Zapraszamy do codziennej
modlitwy różańcowej przez cały październik, którą możecie
ofiarować w intencji misji. Właśnie ta książeczka została
przygotowana, by pomóc w modlitwie różańcowej. Jeżeli ktoś
nie będzie miał książeczki w wersji papierowej, może ją znaleźć
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w formacie elektronicznym na stronie internetowej misijos.
katalikai.lt.
Przed rozpoczęciem modlitwy różańcowej proponowane są
cytaty na każdy dzień października, które są wzięte z adhortacji
papieża Franciszka Evangelii Gaudium („Radość Ewangelii”).
Papież w tej adhortacji zaprasza wszystkich nas być radosnymi
misjonarzami i głosicielami miłości Chrystusowej. Każdy z
nas jest powołany do głoszenia Ewangelii, jest to misja całego
Kościoła! Po odczytaniu cytaty, podanego na każdy dzień
października, odmawiamy modlitwę różańcową rozważając
tajemnice, przeznaczone na ten dzień tygodnia. Na zakończenie,
jak i należy w październiku, odmawiamy modlitwę do św.
Józefa oraz inne modlitwy.
W końcu książeczki po modlitwie różańcowej zachęcamy do
przeczytania papieskiego orędzia na Światowy Dzień Misyjny
w 2019 roku.
Mamy nadzieję, że wspólna modlitwa, w duchowej jedności,
wzmocni w nas uczucie, że należymy do jednego Kościoła
Chrystusowego. Pamiętajmy hasło Nadzwyczajnego Miesiąca
Misyjnego: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji
na świecie”.
Ks. Alessandro Barelli SDB

Dyrektor Krajowych Dzieł Misyjnych
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Cytaty papieża Franciszka
na każdy dzień października 2019 r.
(Z adhortacji apostolskiej „Radość Ewangelii” – Evangelii Gaudium)

1 października
Radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy
spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił,
zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej
pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem zawsze rodzi się
i odradza radość. (EG1)

2 października
Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych interesach,
nie ma już miejsca dla innych, nie liczą się ubodzy, nie słucha
się już więcej głosu Bożego, nie doświadcza się słodkiej radości
z Jego miłości, zanika entuzjazm związany z czynieniem dobra.
Również wierzący wystawieni są na to ryzyko – nieuchronne
i stałe. (EG2)

3 października
Zapraszam każdego chrześcijanina, niezależnie od miejsca
i sytuacji, w jakiej się znajduje, by odnowił dzisiaj swoje
osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem albo przynajmniej
podjął decyzję gotowości spotkania się z Nim, szukania Go
nieustannie każdego dnia. (EG3)
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4 października
Są chrześcijanie, którzy wydają się przyjmować klimat
Wielkiego Postu bez Wielkanocy. Przyznaję jednak, że radości
nie przeżywa się w ten sam sposób na wszystkich etapach
i w każdych okolicznościach życia, nieraz bardzo przykrych.
Dostosowuje się ona i zmienia, i zawsze pozostaje przynajmniej
jako promyk światła, rodzący się z osobistej pewności, że jest
się nieskończenie kochanym, ponad wszystko. (EG6)

5 października
Stajemy się w pełni ludzcy, gdy przekraczamy nasze ludzkie
ograniczenia, gdy pozwalamy Bogu poprowadzić się poza nas
samych, aby dotrzeć do naszej prawdziwej istoty. W tym tkwi
źródło działalności ewangelizacyjnej. (EG8)

6 października
Dlatego jeśli ktoś pragnie żyć z godnością oraz w całej pełni, nie
ma innej drogi, jak uznanie drugiego człowieka i szukanie jego
dobra. Nie powinny więc nas dziwić niektóre wypowiedzi św.
Pawła: «Miłość Chrystusa przynagla nas» (2 Kor 5, 14); «Biada
mi [...], gdybym nie głosił Ewangelii!» (1 Kor 9, 16). (EG9)

7 października
Ewangelizator nie powinien mieć cały czas grobowej miny.
Odzyskajmy i pogłębmy zapał «słodką i pełną pociechy
radość z ewangelizowania, nawet wtedy, kiedy trzeba zasiewać
płacząc». (EG10)
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8 października
Za każdym razem, gdy staramy się powrócić do źródeł
i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii, pojawiają się
nowe drogi, twórcze metody, inne formy wyrazu, bardziej
wymowne znaki, słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego
świata. (EG11)

9 października
Jezus jest «pierwszym i największym głosicielem Ewangelii».
W każdej formie ewangelizacji prymat należy zawsze do Boga,
który zechciał nas powołać do współpracy z Nim i pobudzać
nas mocą swego Ducha. (EG12)

10 października
W końcu zauważmy, że ewangelizacja związana jest istotnie
z głoszeniem Ewangelii tym, którzy nie znają Jezusa Chrystusa
lub zawsze Go odrzucali. Wielu z nich, ogarniętych tęsknotą
za obliczem Boga, szuka Go w skrytości, również w krajach
o starej tradycji chrześcijańskiej. Wszyscy mają prawo przyjąć
Ewangelię. (EG14)

11 października
Jan Paweł II zachęcił nas do uznania, że «należy troszczyć się żywo
o przepowiadanie» skierowane do tych, którzy stoją z dala od
Chrystusa, «gdyż jest to pierwsze zadanie Kościoła». Działalność
misyjna «stanowi także dziś największe wyzwanie dla Kościoła»,
a «sprawa misji winna być na pierwszym miejscu». (EG15)
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12 października
Ewangelizacja jest odpowiedzią na misyjne polecenie Jezusa:
«Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem» (Mt 28, 19-20). (EG19)

13 października
Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką
drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak
wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania:
wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by
dotrzeć na wszystkie peryferia świata potrzebujące światła
Ewangelii. (EG20)

14 października
Jest sprawą żywotną, aby Kościół, przyjmując wiernie wzór
Mistrza, wychodził dzisiaj głosić Ewangelię wszystkim
ludziom, w każdym miejscu, przy każdej okazji, nie zwlekając,
bez niechęci i bez obaw. Tak ogłasza ją pasterzom betlejemskim
anioł: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która
będzie udziałem całego narodu» (Łk 2, 10). (EG23)

15 października
Kościół «wyruszający w drogę» stanowi wspólnotę misyjną
uczniów, którzy przejmują inicjatywę, włączają się, towarzyszą,
przynoszą owoc i świętują. «Primerear — to przejąć inicjaty
wę». (EG23)
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16 października
Wspólnota ewangelizacyjna przez dzieła i gesty wkracza
w codzienne życie innych, skraca dystans, uniża się aż do
upokorzenia, jeśli to jest konieczne, i przyjmuje ludzkie życie,
dotykając cierpiącego ciała Chrystusa w ludzie. W ten sposób
ewangelizatorzy mają «zapach owiec», a one słuchają ich
głosu. (EG24)

17 października
Mam nadzieję, że wszystkie wspólnoty znajdą sposób
na podjęcie odpowiednich kroków, aby podążać drogą
duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, które nie może
pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim są. Obecnie nie
potrzeba nam «zwyczajnego administrowania». Bądźmy
we wszystkich regionach ziemi w «permanentnym stanie
misji». (EG25)

18 października
Marzę o wyborze misyjnym, zdolnym przemienić wszystko,
aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury
kościelne stały się odpowiednim kanałem bardziej do
ewangelizowania dzisiejszego świata niż do zachowania stanu
rzeczy. (EG27)

19 października
Dzięki całej swojej działalności parafia zachęca i formuje swoich
członków, aby byli ludźmi zaangażowanymi w ewangelizację.
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Jest wspólnotą wspólnot, jest sanktuarium, gdzie spragnieni
przychodzą i piją, by dalej kroczyć drogą, jest centrum stałego
misyjnego posyłania. (EG28)

20 października
Św. Tomasz z Akwinu nauczał […] „Miłosierdzie jest
największą cnotą. Jej właściwością bowiem jest dawanie
innym; a, co więcej, zaradzanie potrzebom cudzym, a to jest
dowodem wyższości. Stąd też miłosierdzie jest właściwością
Boga, w miłosierdziu też najwyraźniej wyraża się Jego
wszechmoc”. (EG37)

21 października
W głoszeniu Ewangelii wielkie znaczenie ma to, aby nam
naprawdę zależało, by jej piękno zostało lepiej dostrzeżone
i odebrane przez wszystkich. W każdym razie nigdy nie
uczynimy nauczania Kościoła czymś łatwo zrozumiałym
i szczęśliwie cenionym przez wszystkich. Wiara zachowuje
zawsze pewien aspekt krzyża. (EG42)

22 października
Kościół «wyruszający w drogę» jest Kościołem otwartych
drzwi. Wyjść ku innym, aby dotrzeć do ludzkich peryferii,
nie znaczy biec do świata bez kierunku i bez sensu. Wiele
razy lepiej jest zwolnić kroku, oddalić niepokój, aby spojrzeć
w oczy i słuchać, albo odłożyć pilne sprawy, aby towarzyszyć
człowiekowi, który pozostał na skraju drogi. (EG46)
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23 października
Jeśli cały Kościół przyjmuje ten misyjny dynamizm, powinien
dotrzeć bez wyjątku do wszystkich. Ale kogo powinien
uprzywilejować? Gdy czytamy Ewangelię, znajdujemy jasne
wskazanie: nie tyle przyjaciele i bogaci sąsiedzi, lecz przede
wszystkim ubodzy i chorzy, ci, którzy często są pogardzani
i zapomniani, «ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć»
(Łk 14, 14). (EG48)

24 października
Dzisiaj i zawsze «ubodzy są uprzywilejowanymi adresatami
Ewangelii», a ewangelizacja skierowana do nich bezinteresownie
jest znakiem Królestwa, które Jezus przyszedł przynieść.
Należy stwierdzić bez zbędnych słów, jak nauczają biskupi
północno-wschodnich Indii, że «istnieje nierozerwalna więź
między naszą wiarą i ubogimi». (EG48)

25 października
Wyjdźmy, wyjdźmy, by ofiarować wszystkim życie Jezusa
Chrystusa. Powtarzam tu całemu Kościołowi to, co wielokrotnie
powiedziałem kapłanom i świeckim w Buenos Aires: wolę
raczej Kościół poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł
na ulice, niż Kościół chory z powodu zamknięcia się i wygody
z przywiązania do własnego bezpieczeństwa. (EG49)

26 października
Jeśli coś ma wywoływać święte oburzenie, niepokoić
i przyprawiać o wyrzuty sumienia, to niech będzie to fakt, że
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tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy
z przyjaźni z Jezusem Chrystusem, bez przygarniającej ich
wspólnoty wiary, bez perspektywy sensu i życia. (EG49)

27 października
Prawdziwa wiara w Syna Bożego, który przyjął ciało, jest
nieodłączna od daru z siebie, od przynależności do wspólnoty,
od służby, od pojednania z ciałem innych. Syn Boży przez
swoje wcielenie zachęcił nas do rewolucji czułości. (EG88)

28 października
Prośmy Pana, aby dał nam zrozumieć prawo miłości. Jak
dobrze jest posiadać to prawo! Jak dobrze jest miłować się
nawzajem ponad wszystko! Tak, ponad wszystko! Do każdego
z nas skierowane jest Pawłowe wezwanie: «Nie daj się zwyciężyć
złu, ale zło dobrem zwyciężaj» (Rz 12, 21). (EG101)

29 października
Być Kościołem znaczy być Ludem Bożym, zgodnie z wielkim
planem miłości Ojca. Oznacza to być zaczynem Bożym pośród
ludzkości. Czyli głosić i nieść zbawienie Boże w ten nasz świat,
który często jest zagubiony, potrzebuje odpowiedzi dodającej
odwagi, dającej nadzieję, dodającej siły w drodze. (EG114)

30 października
Na mocy otrzymanego Chrztu, każdy członek Ludu Bożego stał
się uczniem misjonarzem (por. Mt 28, 19). Każdy ochrzczony,
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niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia pouczenia
w swojej wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji
i byłoby rzeczą niestosowną myśleć o schemacie ewangelizacji
realizowanym przez kwalifikowanych pracowników, pod
czas gdy reszta ludu wiernego byłaby tylko odbiorcą ich
działań. (EG120)

31 października
Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w
jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie. Nie
mówmy już więcej, że jesteśmy «uczniami» i «misjonarzami»,
ale zawsze, że jesteśmy «uczniami-misjonarzami». Jeśli nie
jesteśmy przekonani, popatrzmy na pierwszych uczniów, którzy
natychmiast po doświadczeniu spojrzenia Jezusa, szli głosić Go
pełni radości: «Znaleźliśmy Mesjasza» (J 1, 41). (EG120)
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Różaniec do Najświętszej
Maryi Panny
obchodząc Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
w 2019 r.
„Istnieje styl maryjny w działalności ewangelizacyjnej
Kościoła. Za każdym razem, gdy spoglądamy na Maryję, znów
zaczynamy wierzyć w rewolucyjną moc delikatności i czułości.
W Niej dostrzegamy, że pokora i delikatność nie są cnotami
słabych, lecz mocnych, że nie potrzebują źle traktować innych,
aby czuć się ważni. Patrząc na Nią, odkrywamy, że Ta, która
wielbiła Boga, ponieważ «strąca władców z tronu», a «bogaczy
odprawia z niczym», jest tą samą, która wprowadza ciepło
domowego ogniska w nasze poszukiwanie sprawiedliwości.
Jest również Tą, która zachowuje uważnie «wszystkie te sprawy
i rozważa je w swoim sercu» (Łk 2, 19)”. (EG288)
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,
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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.
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, łaski 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 Ewangelii Gaudium, która zaprasza wszystkich
wierzących do misji ewangelizacyjnej. (Zob. str. 9)
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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.
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”.
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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
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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 Go.
Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu
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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,
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i zaczęli 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. 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”
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, Twoje miłosierne oczy na nas
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zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym
wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno
Maryjo. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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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20 października 2019 r.

Orędzie papieża Franciszka
na Światowy Dzień Misyjny
w 2019 r.
„Ochrzczeni i posłani:
Kościół Chrystusa w misji na świecie”

Drodzy bracia i siostry,
Poprosiłem cały Kościół o przeżywanie w październiku 2019 r.,
nadzwyczajnego okresu aktywności misyjnej, aby uczcić
setną rocznicę ogłoszenia Listu Apostolskiego Maximum
illud Papieża Benedykta XV (30 listopada 1919 r.). Prorocza
dalekowzroczność jego propozycji apostolskiej potwierdziła,
jak ważne jest dzisiaj odnowienie pracy misyjnej Kościoła,
ewangeliczne przekwalifikowanie jego misji głoszenia Ewangelii
i zaniesienie światu zbawienia Jezusa Chrystusa, który umarł i
zmartwychwstał.
Tytuł tego orędzia jest taki sam jak temat obchodzonego
w październiku Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego:
„Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie”.
Obchody tego miesiąca pomogą nam przede wszystkim w
ponownym odkryciu misyjnego znaczenia naszego przylgnięcia
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wiary do Jezusa Chrystusa, wiary darmo otrzymanej jako dar
w sakramencie Chrztu św. Nasza synowska przynależność
do Boga nigdy nie jest aktem indywidualnym, ale zawsze
kościelnym: z komunii z Bogiem Ojcem i Synem i Duchem
Świętym rodzi się nowe życie razem z wieloma innymi braćmi
i siostrami. A to Boże życie nie jest produktem na sprzedaż nie uprawiamy prozelityzmu – lecz bogactwem, które trzeba
dawać, przekazywać, głosić: takie jest znaczenie misji. Darmo
otrzymaliśmy ten dar i darmo się nim dzielimy (por. Mt 10,
8), nie wykluczając nikogo. Bóg chce, aby wszyscy ludzie
zostali zbawieni dzięki poznaniu prawdy i doświadczeniu
Jego miłosierdzia, dzięki Kościołowi, który jest powszechnym
sakramentem zbawienia (por. 1 Tm 2, 4; 3, 15; II SOBÓR
WATYKAŃSKI, Konst. dogm. Lumen gentium, 48).
Kościół wypełnia swą misję w świecie: wiara w Jezusa Chrystusa
daje nam właściwą miarę wszystkich rzeczy, sprawiając, że
postrzegamy świat oczyma i sercem Boga. Nadzieja otwiera
nas na odwieczną perspektywę życia Bożego, w którym
naprawdę uczestniczymy; miłość, której przedsmak mamy
w sakramentach i miłości braterskiej, pobudza nas do pójścia
aż na krańce ziemi (por. Mi 5, 3; Mt 28, 19; Dz 1, 8; Rz 10,
18). Kościół wychodzący aż na najodleglejsze krańce wymaga
stałego i nieustannego nawrócenia misyjnego. Iluż świętych,
ile kobiet i mężczyzn wiary daje nam świadectwo, ukazuje nam
jako możliwą i wykonalną ową nieograniczoną otwartość, to
miłosierne wyjście jako przynaglający impuls miłości i właściwą
jej logikę daru, ofiary i bezinteresowności (por. 2 Kor 5, 14-21)!
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Trzeba, aby ten, kto głosi Boga, był mężem Bożym (por. List
ap. Maximum illud).
Jest to nakaz, który dotyczy nas bardzo bezpośrednio: zawsze
jestem misją; zawsze jesteś misją; każda ochrzczona i każdy
ochrzczony jest misją. Ten, kto miłuje, wyrusza w drogę, jest
pobudzony, by wyjść ze swoich ograniczeń, jest pociągnięty
i pociąga, daje siebie drugiemu i nawiązuje relacje rodzące
życie. Nikt nie jest bezużyteczny i nieistotny dla Bożej miłości.
Każdy z nas jest misją w świecie, ponieważ jest owocem Bożej
miłości. Nawet gdyby mój ojciec i moja matka zdradzili
miłość kłamstwami, nienawiścią i niewiernością, Bóg nigdy
nie wycofuje się z daru życia, od zawsze przeznaczając
każde ze swoich dzieci do swego życia Boskiego i wiecznego
(por. Ef 1, 3-6).
To życie jest nam przekazane w Chrzcie św., który daje nam
wiarę w Jezusa Chrystusa, zwycięzcę grzechu i śmierci,
odradza nas na obraz i podobieństwo Boga i włącza nas w
ciało Chrystusa, którym jest Kościół. W tym sensie chrzest
jest naprawdę konieczny do zbawienia, ponieważ zapewnia,
że w domu Ojca jesteśmy synami i córkami, zawsze i
wszędzie, a nigdy sierotami, obcymi czy niewolnikami. To,
co u chrześcijanina jest rzeczywistością sakramentalną –
której spełnieniem jest Eucharystia – jest zawsze powołaniem
i przeznaczeniem każdego mężczyzny i każdej kobiety w
oczekiwaniu na nawrócenie i zbawienie. Chrzest jest bowiem
wypełnioną obietnicą Boskiego daru, który czyni człowieka
synem w Synu. Jesteśmy dziećmi naszych rodziców naturalnych,
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ale w chrzcie otrzymujemy pierwotne ojcostwo i prawdziwe
macierzyństwo: nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma
Kościoła za Matkę” (por. św. Cyprian, De Ecclesiae catholicae
unitate: PL 4, 503 A).
Tak więc w ojcostwie Boga i macierzyństwie Kościoła
zakorzeniona jest nasza misja, ponieważ w chrzcie zawarte
jest posłanie wyrażone przez Jezusa w nakazie paschalnym:
jak Mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam pełnych Ducha
Świętego dla pojednania świata (por. J 20, 19-23; Mt 28, 1620). To posłanie należy do obowiązków chrześcijanina, aby
nikomu nie zabrakło głoszenia jego powołania do stawania
się przybranym dzieckiem, pewności jego godności osobistej
i przyrodzonej wartości każdego życia ludzkiego od poczęcia
aż do naturalnej jego śmierci. Rozprzestrzeniająca się
sekularyzacja, w której dokonuje się pozytywne i kulturowe
odrzucenie Bożego ojcostwa w naszej historii, uniemożliwia
jakiekolwiek autentyczne powszechne braterstwo, wyrażające
się we wzajemnym szacunku dla życia każdego człowieka.
Bez Boga Jezusa Chrystusa wszelka różnica sprowadza się do
piekielnego zagrożenia, uniemożliwiając jakąkolwiek braterską
akceptację i owocną jedność rodzaju ludzkiego.
Powszechne przeznaczenie do zbawienia oferowane przez
Boga w Jezusie Chrystusie skłoniło Benedykta XV, by wymagać
przezwyciężenia wszelkiego zamknięcia nacjonalistycznego
i etnocentrycznego, wszelkiego przemieszania głoszenia
Ewangelii z potęgami kolonialnymi, z ich interesami gospodar
czymi i wojskowymi. W swoim liście apostolskim Maximum
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illud papież przypomniał, że Boska powszechność misji
Kościoła wymaga porzucenia wyłącznej przynależności do
swej ojczyzny i grupy etnicznej. Otwarcie kultury i wspólnoty
na zbawczą nowość Jezusa Chrystusa wymaga przezwyciężenia
wszelkich nieuzasadnionych introwersji etnicznych i koś
cielnych. Także i dzisiaj Kościół nadal potrzebuje mężczyzn
i kobiet, którzy na mocy swego chrztu szczodrze odpowiedzą
na wezwanie do opuszczenia swoich domów, rodzin, ojczyzny,
języka, swego Kościoła lokalnego. Są posłani do pogan, do
świata jeszcze nie przekształconego przez sakramenty Jezusa
Chrystusa i Jego świętego Kościoła. Głosząc Słowo Boże, dając
świadectwo Ewangelii i celebrując życie Ducha Świętego,
wzywają do nawrócenia, chrzczą i ofiarowują chrześcijańskie
zbawienie w poszanowaniu osobistej wolności każdego, w
dialogu z kulturami i religiami ludów, do których są posłani.
Missio ad gentes, zawsze dla Kościoła niezbędna, przyczynia się
zatem w sposób fundamentalny do stałego procesu nawrócenia
wszystkich chrześcijan. Wiara w Paschę Jezusa, kościelne
posłanie chrzcielne, wyjście geograficzne i kulturowe ze
swoich ograniczeń oraz ze swego domu, potrzeba zbawienia od
grzechu i wyzwolenie ze zła osobistego i społecznego domagają
się misji, aż po najdalsze krańce Ziemi.
Opatrznościowa zbieżność z obchodami Synodu Specjalnego o
Kościołach w Amazonii każe mi podkreślić, że misja powierzona
nam przez Jezusa wraz z darem Jego Ducha jest wciąż aktualna
i konieczna także dla tych ziem i ich mieszkańców. Odnowiona
Pięćdziesiątnica otwiera na oścież drzwi Kościoła, aby żadna
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kultura nie była zamknięta sama w sobie, a żaden lud nie był
odizolowany, lecz otwarty na powszechną komunię wiary.
Niech nikt nie będzie zamknięty w swoim własnym „ja”, w
autoreferencyjności, swej przynależności etnicznej i religijnej.
Pascha Jezusa przełamuje wąskie granice światów, religii i
kultur, wzywając je do wzrastania w szacunku dla godności
mężczyzny i kobiety, do coraz pełniejszego nawrócenia na
Prawdę Zmartwychwstałego Pana, który daje wszystkim
prawdziwe życie.
Przypominam sobie w tym względzie słowa papieża Benedykta
XVI wypowiedziane na początku naszego spotkania biskupów
latynoamerykańskich w Aparecidzie w Brazylii w 2007 r.,
słowa, które pragnę tu przywołać i uczynić własnymi: „Co
oznaczało dla ludów Ameryki Łacińskiej i Karaibów przyjęcie
wiary chrześcijańskiej? Oznaczało poznać i przyjąć Chrystusa,
Boga nieznanego, którego ich przodkowie nieświadomie
szukali w swych bogatych tradycjach religijnych. Chrystus był
Zbawicielem – przedmiotem ich niewysłowionego pragnienia.
Oznaczało to również przyjęcie w wodach chrztu życia Bożego,
dzięki czemu stali się przybranymi dziećmi Boga; przyjęcie
Ducha Świętego, który przybył, by natchnąć ich kultury,
oczyszczając je i rozwijając liczne zalążki i nasiona, które
Słowo wcielone w nich zaszczepiło, prowadząc je tym samym
na drogi Ewangelii. [...] Słowo Boże, stawszy się ciałem w
Jezusie Chrystusie, stało się zarazem historią i kulturą. Utopia,
jaką byłoby wskrzeszenie religii przedkolumbijskich przez
odizolowanie ich od Chrystusa i od Kościoła powszechnego,
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nie byłaby postępem, lecz regresem. W rzeczywistości byłoby
to cofnięcie się do pewnego momentu dziejów, który należy już
do przeszłości” (Przemówienie podczas sesji inauguracyjnej,
13 maja 2007, w: „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie,
n. 9(296)/2007, s. 36).
Maryi, naszej Matce, powierzamy misję Kościoła. Zjednoczona
ze swoim Synem, od momentu wcielenia Dziewica wyruszyła,
dała się całkowicie wciągnąć w misję Jezusa, misję, która u stóp
krzyża stała się także Jej misją: by współpracować jako Matka
Kościoła w zrodzeniu w Duchu i w wierze nowych Bożych
synów i córek.
Chciałbym zakończyć krótkim słowem na temat Papieskich
Dzieł Misyjnych, zaproponowanych jako narzędzie misyjne
już w Maximum illud. Papieskie Dzieła Misyjne wyrażają
swą służbę na rzecz powszechności kościelnej jako globalna
sieć, która wspiera papieża w jego zaangażowaniu misyjnym
poprzez modlitwę, która jest duszą misji i miłością chrześ
cijan rozproszonych po całym świecie. Ich ofiara pomaga
papieżowi w ewangelizacji Kościołów partykularnych
(Dzieło Rozkrzewiania Wiary), w formacji miejscowego
duchowieństwa (Dzieło św. Piotra Apostoła), w wychowaniu
świadomości misyjnej dzieci całego świata (Dzieło Misyjne
Dzieci) oraz w misyjnej formacji wiary chrześcijan (Papieska
Unia Misyjna). Ponawiając moje wsparcie dla tych dzieł, życzę,
aby Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w październiku 2019 r.
przyczynił się do odnowienia ich służby misyjnej na rzecz
mojej posługi.
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Misjonarzom i misjonarkom oraz wszystkim tym, którzy w
jakikolwiek sposób uczestniczą, na mocy swego chrztu, w misji
Kościoła, z serca posyłam moje błogosławieństwo.
Watykan, 9 czerwca 2019 r., Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego
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W 2017 roku Papież Franciszek ogłosił, że miesiąc październik
2019 roku będzie poświęcony misjom i nazwany Nadzwyczajnym
Miesiącem Misyjnym. Krajowe Dzieła Misyjne na Litwie wydały
tę książeczkę, by wszystkie parafie i wspólnoty Kościoła mogły
modlić się modlitwą różańcową do Najświętszej Maryi Panny
w szczególnej intencji – za misje. To będzie modlitwa za młode
wspólnoty kościelne w dalekich krajach, a także za wszystkich
wierzących na Litwie. Każdy chrześcijanin, poprzez chrzest,
otrzymuje misję: głosić radość Ewangelii na całym świecie.
„Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej
spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie’’. (Evangelii
Gaudium 120)

Książeczka rozpowszechniana jest bezpłatnie
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