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Przyjaźń społeczna
Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach spo-
łecznych, gospodarczych i politycznych byli odważ-
nymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

 

Kościół
Módlmy się za Kościół, aby otrzymał 
od Ducha Świętego łaskę i siłę do re-
formowania się w świetle Ewangelii.
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W Kościele działa Duch Święty obdarzając po-
szczególnych uczniów Jezusa różnymi talentami. 
Nieraz są to szczególne charyzmaty poprzez które 
pociągani są inni do podjęcia większego dzieła ewan-
gelizacyjnego. Tak powstają od dwóch tysięcy lat 
m.in. całe wspólnoty zakonne. Co jakiś czas w takich 
wspólnotach konieczne jest podjęcie dzieła odświeże-
nia pierwotnego charyzmatu. Do analogicznego po-
stępowania jesteśmy przyzwyczajeni przy prowadze-
niu bieżących porządków, czy większych remontów w  
naszych domach. Podziwiamy pracę konserwatorów 
zabytków, którzy przywracają im pierwotne piękno.

Rodzi się więc spontanicznie pytanie: co jest 
podstawowym charyzmatem ruchu Żywego Różańca 
założonego, jak ufamy, z inspiracji Ducha Świętego, 
przez czcigodną służebnicę Bożą Paulinę Jaricot. Ob-
serwujemy bowiem powstawanie nowych inicjatyw 
różańcowych takich jak Różaniec do Granic groma-
dzący osoby modlące się w intencji naszej Ojczyzny, 
wspólnoty rodziców modlących się w intencji swoich 
dzieci, wspieranie modlitwą i ofiarami powołań ka-
płańskich w ramach Towarzystwa Przyjaciół Wyższe-
go Seminarium Duchownego...

Powstają również, nie-
zależnie od wspólnot Ży-
wego Różańca, nowe „róże 
misyjne”. A przecież zaanga-
żowanie misyjne stało u po-
czątków inicjatyw podejmo-
wanych przez Paulinę Jaricot. 
Żywy Różaniec powstał wła-
śnie po to, aby wspierać dzie-
ło misyjne Kościoła. Dlatego 
jestem przekonany, że odno-
wienie tego wymiaru charyzmatu misyjnego zaowo-
cuje odnowieniem całego ruchu Żywego Różańca w 
naszej diecezji i wyróżni go spośród innych wspólnot 
różańcowych. 

Sam różaniec kryje bowiem w sobie tak wielkie 
bogactwo, że jest odkrywany przez stulecia ciągle na 
nowo w życiu osobistym, rodzinnym, w działalności 
ewangelizacyjnej Kościoła, zarówno w skali spraw do-
tyczących poszczególnych narodów, jak i w wymiarze 
międzynarodowym. Każdy z nas może więc w modli-
twie różańcowej odkryć swoje własne miejsce.

ks. Wacław Dokurno

Zbliżamy się do dnia be-
atyfikacji czcigodnego Słu-
gi Bożego kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, która odbędzie 
się w niedzielę 12 września w 
Warszawie. Do swojego za-
wołania „Soli Deo” - „Bogu 
samemu” dodał „per Mariam” 
- „przez Maryję”. Uczy nas, 
abyśmy wzystkie nasze sprawy 

osobiste, rodzinne i społeczne kierowali ku samemu 
Bogu z wielkim zaufaniem w pośrednictwo Maryi. 
Wykorzystajmy więc tę beatyfikację do pogłębienia 
znajmości nauczania Prymasa Tysiąclecia.


