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Uczniowie misjonarze
Módlmy się, aby każdy ochrzczony 
był włączony w ewangelizację, go-
towy do misji, poprzez świadectwo 
życia mającego smak Ewangelii.
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Życie nasze codzienne pokazuje, że kwiat jest 
symbolem pamięci, czci, szacunku i bliskości, dla-
tego często ofiarowujemy kwiaty Bogu, ukochanym 
osobom i tym którzy przeżywają różne uroczystości. 
Wśród wielu kwiatów, które zawsze pełnią ważną rolę 
w życiu człowieka jest róża. Różaniec to ogród róż. 
W Maryjnym ogrodzie każda Róża ma też swoje imię 
– to poszczególne Tajemnice Różańcowe. W kościele 
katolickim wszelkie modlitwy traktowane są jako du-
chowe kwiaty. Wśród tych kwiatów modlitwy jeden z 
piękniejszych to Róża Różańcowa. 

Wielką wartość Różańca, jako modlitwy wszyst-
kich ludzi i całego świata dostrzegła Paulina Jaricot, 
która w 1822 roku założyła dzieło uniwersalnej po-
mocy misjom, czyli Dzieło Rozkrzewiania Wiary. 
Czyniąc z Różańca narzędzie współpracy misyjnej 
w 1826 roku, jako zaplecze modlitewne tego Dzieła, 
utworzyła wspólnotę Żywego Różańca. Organizacja 
ta składała się z «piętnastek», czyli grup piętnasto-
osobowych – róż Żywego Różańca. Każda z tych osób 
zobowiązana była do codziennego odmawiania w in-
tencji misji jednej dziesiątki różańca i do rozważenia 
otrzymanej tajemnicy, wybieranej losowo każdego 
miesiąca i składania drobnej ofiary na misje. «Pięt-
nastki» założone przez Paulinę mnożą się szybko i 
Żywy Różaniec prócz Europy obejmuje także Amery-
kę, Azję. W 1862 r. w samej tylko Francji istniało 150 
tys. «piętnastek», skupiających ok. trzech milionów 
osób. Oficjalnie w Kościele zaaprobował tę wspólno-
tę papież Grzegorz XVI i dziś Żywy Różaniec stał się 
modlitwą popularną i praktykowaną na całym świe-
cie. Należy jednak pamiętać, że Żywy Różaniec po-
wstał dla misji, tam zatem, gdzie jest Żywy Różaniec 
nie może zabraknąć modlitwy za misje. 

Modlitwa różańcowa jest bliska wielu sercom, dla 
wielu ma ogromną wartość. Jest pomocą w trudnych 
chwilach, bronią przeciw złu. Tym, którzy odma-
wiają Różaniec Matka Boża w swoich objawieniach 

obiecała wiele łask, pomoc w potrzebach i niepowo-
dzeniach oraz osiągnięcie chwały nieba przy swoim 
Matczynym boku.

Żywy Różaniec to największa wspólnota modli-
tewna na świecie. W Polsce jest nas ponad 2 milio-
ny. Papież Różańca - św. Jan Paweł II, mówił, że po 
Eucharystii w Kościele najbardziej sprawdzoną formą 
modlitwy jest właśnie Różaniec - modlitwa serca i ust, 
która ma formować naszego ducha. Misja jaką zało-
życielka Żywego Różańca postawiła sobie, a dziś rów-
nież i nam „Uczynić Różaniec Modlitwą Wszystkich”. 
Stąd moje - Moderatora Krajowego Żywego Różańca, 
ale również i wszystkich ludzi wierzących zadanie, by 
codzienna modlitwa różańcowa tętniła życiem ludz-
kim.

W 2026 roku będzie 200 jubileusz obchodów po-
wstania Żywego Różańca. Do tego Jubileuszu przygo-
towuje nas WIELKA NOWENNA RÓŻAŃCOWA, 
która rozpoczęła się od roku 2018. Głównych hasłem 
nowenny, a może lepiej powiedzieć programem, jest 
myśl założycielki „UCZYNIĆ RÓZANIEC MODLI-
TWĄ WSZYSTKICH. Przez tę nowennę chcemy 
uprosić potrzebne dary i łaski, aby Żywy Różaniec stał 
się potężną armią ludzi modlących się na różańcu i 
wspierających dzieło misyjne Kościoła.

Moderator Krajowy Żywego Różańca
Ks. dr Jacek Gancarek


