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Sakrament pojednania
Módlmy się o to, abyśmy przeżywali 
sakrament pojednania z odnowioną 
głębią, żeby cieszyć się nieskończo-
nym miłosierdziem Bożym.
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Drodzy Czciciele Matki Bożej Różańcowej, 
Członkowie Wspólnot Żywego Różańca.

Różaniec od początku był modlitwą maryjną. Jego pod-
stawą jest powtarzanie Zdrowaś Maryjo. Objawienia Mat-
ki Bożej w Lourdes, Gietrzwałdzie czy Fatimie dodatkowo 
jeszcze tę jego maryjność podkreślają. Nowością objawień 
w Fatimie jest powiązanie tajemnic różańcowych z odda-
niem Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej. 13 czerwca 
1917 r. podczas drugiego objawienia Łucja usłyszała: „Jezus 
chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Nie-
pokalanego Serca”. W 25-tą rocznicę ostatniego objawienia 
w Fatimie, 13 października 1942 r., papież Pius XII dokonał 
aktu poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Za-
wierzenia naszego polskiego narodu Niepokalanemu Sercu 
Matki Najświętszej dokonał Prymas Hlond po zakończeniu 
wojny 8 września 1946 r. 

Wielkim czcicielem Niepokalanego Serca Maryi był ży-
jący w XVII w. francuski święty Jan Eudes. Przekonywał on, 
że nigdzie prawdziwiej ani goręcej Jezus nie jest kochany, 
jak w sercu swojej Matki. To też wpatrujemy się w jej serce i 
kontemplujemy tę miłość, którą jest ono przepełnione. Dwa 
bliźniacze obrazy, przedstawiające Najświętsze Serce Jezusa 
i Niepokalane Serce Maryi przypominają nam tę prawdę. 

W tej perspektywie warto zobaczyć ten fatimski prze-
kaz, że sam Jezus chciałby ustanowić na świecie nabożeń-
stwo do Niepokalanego Serca swojej Matki. Trzecia tajem-
nica fatimska zawiera obietnicę: „Moje Niepokalane Serce 
zwycięży”. Oznacza to, że serce otwarte na Boga i oczysz-
czone przez kontemplację Boga jest silniejsze niż karabiny i 
zbrojny oręż. „Fiat” wypowiedziane przez Maryję, to słowo 
jej serca zmieniło bieg dziejów świata, ponieważ Ona wy-
dała na świat Zbawiciela - dzięki Jej „Tak” Bóg mógł stać się 
człowiekiem w naszym świecie i pozostaje w nim na zawsze. 

Ta prawda była założycielską dla nabożeństwa pięciu 
pierwszych sobót miesiąca. Otrzymała je siostra Łucja 10 
grudnia 1925 r., była już wtedy zakonnicą. Ukazała jej się 
Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus i pokazała swoje Serce, 
oplecione cierniami. Wyjaśniła jej, że ludzie ranią Ją bluź-
nierstwami i niewdzięcznością, a wyrazem tego są ciernie 
zadające dotkliwy ból Jej Sercu. Pocieszyć Ją możemy modli-
twą różańcową i odprawianiem pierwszych sobót miesiąca. 

Moderator Żywego Różańca
Ks. kan. Zbigniew Wawrzyniak

Od 2002 roku prowadzimy misje w Mongolii. Justy-
na Homa, świecka misjonarka posłana przez Przymierze 
Katolików na rzecz Ewangelizacji i Misji ProMisja, pracuje 
tam już ponad 10 lat. Jako członkowie wspólnot ProMisji (w 
parafii św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu, w parafii św. 
Judy i Tadeusza w Wąbrzeźnie - jej rodzinnym mieście,  w 
parafii św. Teresy w Grębocinie, w Lubiczu Górnym i War-
szawie) czujemy się odpowiedzialni za nią samą i jej służbę, 
dlatego wspieramy ją na wszelkie możliwe dla nas sposoby. 

Każdego miesiąca przekazujemy z naszych dziesięcin 
i ofiar pieniądze na jej utrzymanie na misjach, okoliczno-
ściowo przesyłamy paczki, finansujemy przeloty do Polski 
na urlop. Co jakiś czas 2-3 osobowe zespoły wyjeżdżają na 
krótko (2 miesiące) do Mongolii, aby wspomóc Justynę bez-
pośrednio na miejscu. 

Oczywiście podstawową i niezbędną formą wspar-
cia, do której jesteśmy zobowiązani, jest modlitwa, zarów-
no osobista, jak i wspólnotowa. Wstawiamy się do Pana w 
konkretnych bieżących sprawach, potrzebach, przedsię-
wzięciach. Otaczamy modlitwą samą Justynę, a także ludzi, 
którym głosi Ewangelię i którym służy ze wszystkich sił. Ra-
zem z nią toczymy w modlitwie (i nieraz w poście) walkę o 
dusze Mongołów i przyzywamy do ich życia światła Ducha 
Świętego... Modlimy się, aby Dobra Nowina o zbawieniu w 
Jezusie docierała do wszystkich członków narodu mongol-
skiego. 

To dla nas wielki przywilej, że możemy w ten sposób 
mieć realny udział w pracy misyjnej w dalekiej Mongolii. 

Niech będzie chwała jedynemu prawdziwemu Bogu! 
Alina 

ProMisja Toruń 


