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Papieska Intencja modlitwy na kwiecień:
Za pracowników służby zdrowia
Módlmy się, aby zaangażowanie pra-
cowników służby zdrowia w opiekę 
nad osobami chorymi i starszymi, 
szczególnie w krajach najuboższych, 
było wspierane przez rządy i lokalne 
wspólnoty.
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Droga Wspólnoto Żywego Różańca!
Wszystkim nam jest dobrze znana postać Pauliny 

Jaricot, która zapoczątkowała w 1826 roku we Fran-
cji powstanie Żywego Różańca. Głównym jego celem 
było przede wszystkim niesienie duchowego wspar-
cia działalności misyjnej Kościoła. Wszystkie sprawy 
związane z misją i budowanie wspólnoty Kościoła 
były dla Służebnicy Bożej Pauliny zadaniem prioryte-
towym, któremu zupełnie się poświęciła dając piękny 
i czytelny przykład swojego życia w Dziele Rozkrze-
wiania Wiary.

W chwili obecnej sam od ponad pół roku posłu-
guję jako misjonarz Diecezji Toruńskiej na Kubie w 
miejscowości Santiago de Cuba. W związku z tym nie 
tylko w swoim imieniu, a także wszystkich misjonarzy 
posługujących na różnych krańcach świata chciałbym 
wyrazić ogromną wdzięczność, a tym samym podkre-
ślić ważność daru Waszej modlitwy. Niejednokrotnie 
papież Franciszek przypomina nam, że sercem misji 
Kościoła jest modlitwa, a Wasza, która wypływa z głę-
bokiej wiary, ma moc i potrafi czynić małe cuda każ-
dego dnia, których my misjonarze doświadczamy w 
życiu codziennym. Niesieni na skrzydłach modlitwy 
dużo prościej pokonujemy liczne trudności i przeciw-
ności związane z samotnością, zupełnie inną kulturą, 
językiem, czy chociażby klimatem i uciążliwymi wa-
runkami życia. Modlitwa Wasza sprawia, iż dostrze-
gamy sens naszej posługi i co ważniejsze możemy cie-
szyć się jej owocami.

Z całego serca jeszcze raz dziękuję i w dalszym cią-
gu proszę, abyśmy każdego dnia jednoczyli nasze ser-
ca na modlitwie w intencji misji i misjonarzy, gdyż w 
dalszym ciągu aktualne są słowa naszego Pana Jezusa 
Chrystusa „idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie 
narody” bo „wiele jest serc, które czekają na Ewange-
lię”. Pozdrawiam ciepło z sercem pełnym wdzięczno-
ści i zapewniam o swojej codziennej modlitwie.

ks. Adam Czerwiński

Drodzy Czciciele Matki Bożej Różańcowej,
Członkowie Wspólnot Żywego Różańca. 
„Chrystus Zmartwychwstał - Prawdziwie Zmar-

twychwstał. Alleluja.” Radosne „Alleluja” jest w na-
szych sercach, na naszych ustach. Niech radość wiel-
kanocnego poranka dotrze do każdego ludzkiego 
serca i niech będzie zadatkiem i zapowiedzią wiecz-
nego świętowania ze Zmartwychwstałym Panem. 

Przeżywając te święta jako uczniowie Jezusa i 
Maryi życzymy sobie, aby wiara w to, że Jezus zmar-
twychwstał i żyje i jest wśród nas, przeniknęła nasze 
wnętrza i była obecna w naszym codziennym życiu w 
każdym jego wymiarze. 
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