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Papieska Intencja modlitwy na 
maj: O wiarę dla młodych
Módlmy się, aby ludzie młodzi, 
powołani do pełni życia, odkry-
li w Maryi wzór słuchania, głębię 
rozeznawania, odwagę wiary oraz 
poświęcenie się służbie.

„Uczynić Różaniec modlitwą wszystkich”
Drodzy Czciciele Matki Bożej Różańcowej,
Członkowie Wspólnot Żywego Różańca.
Trwając w radości paschalnej i doświadczając 

zwycięstwa Jezusa Chrystusa, patrzymy z nadzie-
ją w przyszłość. A przed nami na przełomie maja 
i czerwca radosne wydarzenia dla całej Wspólno-
ty Żywego Różańca. 

W Lyonie 22 maja br. odbędzie się beatyfika-
cja Pauliny Jaricot, a w czerwcu przypada 200-le-
cie powstania Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania 
Wiary założonego przez Paulinę Jaricot. Dlatego 
na Jasnej Górze w dniach 3-4 czerwca br. odbę-
dzie się II Ogólnopolski Kongres Różańcowy po-
łączony z X Ogólnopolską Pielgrzymką Żywego 
Różańca. Hasłem Kongresu będą słowa Sługi Bo-
żej Pauliny Jaricot: „Uczynić Różaniec modlitwą 
wszystkich”.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich 
modlących się na różańcu do udziału modlitew-
nego i osobistego w tych uroczystościach. Zorga-
nizujmy pielgrzymki na Jasną Górę, aby włączyć 
się w wspólną modlitwę. 

Moderator Żywego Różańca
ks. Zbigniew Wawrzyniak 

W przededniu Niedzieli Palmowej, w 1817 
roku, kiedy Paulina modliła się przed Najświętszym 
Sakramentem w kaplicy Matki Bożej Łaskawej, 
w kościele św. Nicecjusza, usłyszała pytanie: „Czy 
chcesz dla Mnie cierpieć i umrzeć?” Wielkodusznie 
zgodziła się na prośbę Pana, pojmując, że ta prośba 
ma związek z nawróceniem grzeszników. I pod na-
tchnieniem łaski złożyła siebie w ofierze dla zbawie-
nia świata. 

Rok 1817 okazał się rokiem nadzwyczajnych 
łask, które wprowadziły Paulinę w życie mistyczne. 
Pan odpowiedział cudownie na jej heroiczny dar. Pi-
sała: „Pan rozpalił w moim sercu Boski ogień, który 
dniem i nocą miał to serce trawić”. Jednak Paulina 
nie pragnęła niczego innego prócz tego, by coraz 
mocniej płonąć, a także przekazywać bliźniemu Bo-
ski ogień, który Bóg rozpalił w jej duszy. 

Jezus całkowicie zdobył serce Pauliny. Pisała: 
„Ostatecznie wyjawiłam Bogu najskrytsze pragnie-
nie mojej duszy. Ożywiona Bożym Duchem, napeł-
niona Jego łaskami, uroczyście przyrzekłam, że ni-
gdy nie będę miała innego Małżonka poza Nim. O 
Maryjo, ukochana Matko! Byłaś wiernym świadkiem 
mojego szczęścia. Na Twe ręce złożyłam śluby dla Je-
zusa i od tej pory jesteś podwójnie moją najczulszą 
Matką. Dumna i szczęśliwa, często przywoływałam 
w myślach tamten moment. Czułam się zdobyw-
czynią Boskiej miłości i nazywałam siebie małżon-
ką Jezusa Chrystusa. Ośmieliłam się zwierzać Mu z 
moich najskrytszych pragnień, z jakich żona zwierza 
się mężowi. [...] Jezus mówi mi najpiękniejsze rze-
czy, raz, by dodać otuchy mojej duszy, kiedy indziej, 
by obalić moją pychę, jeszcze kiedy indziej, by mi 
uświadomić, jak bardzo Jego miłość do mnie jest 
darmowa, a Jego dobrodziejstwa w nikłym stopniu 
zasłużone, czy też, aby mnie nauczyć, jak czynić z 
mego serca miejsce odosobnienia”. 

Z książki „Pisma młodości Pauliny Jaricot”, s.12, 22 


