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Papieska Intencja modlitwy na 
październik: 
O Kościół otwarty na wszystkich
Módlmy się, aby Kościół, wierny 
Ewangelii i odważny w jej głosze-
niu, był miejscem solidarności, bra-
terstwa i otwartości, doświadczając 
coraz bardziej synodalności.
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Na sobotę, 8 października zaplanowano ogól-
noświatowy Różaniec Mężczyzn – jest to inicjatywa 
zrodzona kilka lat temu w Polsce i Irlandii. W Pol-
sce Różaniec Mężczyzn zaczęto odmawiać po raz 
pierwszy w 2018 roku w Warszawie i niebawem też 
w innych miastach. Inicjatywa ta szybko zyskała dużą 
popularność w wielu ośrodkach, również za granicą. 

Organizatorzy zamierzają tak przeprowadzić 
całe wydarzenie, wykorzystując do tego różnice cza-
sowe między kontynentami i krajami, aby trwało ono 
całą dobę. Udział w modlitwie potwierdzili mężczyź-
ni z 12 państw Ameryki Łacińskiej i Północnej, z 3 
azjatyckich, z 9 europejskich oraz z Australii i Zambii.

Datę 8 października wybrano z dwóch ważnych 
powodów. Po pierwsze dlatego, że październik jest 
w Kościele katolickim miesiącem różańca, który jest 
„potężną bronią, dzięki której mężczyźni całego świa-
ta toczą walkę ze złem, aby zwyciężyło dobro, pod 
płaszczem swej Dowódczyni, Maryi zawsze Dzie-
wicy”. Wspominamy wówczas dzień 7 października 
1571 roku, kiedy flota chrześcijańska rozgromiła pod 
Lepanto turecką marynarkę wojenną a to zwycięstwo 
przypisywano wstawiennictwu Najświętszej Maryi 
Panny i odmawianemu przez marynarzy różańcowi. 
Na pamiątkę tego wydarzenia papież Pius V ustano-
wił ten dzień świętem Matki Bożej Zwycięskiej (od 
1572 roku), a jego następca Grzegorz XIII zmienił 
jego nazwę na święto Matki Bożej Różańcowej. Drugą 
ważną datą jest 12 października – pamiątka „odkry-
cia Ameryki” i wspomnienie Matki Bożej del Pilar [na 
Kolumnie], Patronki wszystkich narodów hispano-
amerykańskich, od której otrzymał wiarę „Kontynent 
Nadziei”.

W Ameryce Łacińskiej modlitwa rozpocznie się 
o różnych porach, np. w Argentynie na głównym pla-
cu Buenos Aires – Plaza de Mayo o godz. 11.00, w 
stolicy sąsiedniego Paragwaju Asunción o 15.00. Po-
dobnie będzie w Kostaryce, a w Wenezueli o 10.00. 
W różnych miastach Peru będą to godziny: 9.00, 
14.00, 16.00 i 18.00. W Hiszpanii mężczyźni zaczną 

odmawiać różaniec zarówno w Madrycie czy Kordo-
wie o 19.00, w Barcelonie i Santiago de Compostela 
o 18.00, na Teneryfie na Wyspach Kanaryjskich od 
18.45, ale w Sewilli od 11.00.                               /KAI/

Papieska pielgrzymka do Kazachstanu w dniach 
13-15 września br. odbyła się pod hasłem „Posłań-
cy pokoju i jedności”. Franciszek wziął udział w VII 
Kongresie Zwierzchników Światowych i Tradycyj-
nych Religii, na który przybyło niemal sto delegacji z 
60 państw świata.

W logo pielgrzymki znajduje 
się gołąb z gałązką oliwną. Skrzy-
dła przedstawiają dwie złączone 
dłonie, które mają symbolizować 
ręce posłańców pokoju i jedno-
ści. Serce, wewnątrz skrzydeł, 
symbolizuje miłość, owoc wza-
jemnego zrozumienia, współ-

pracy i dialogu. Stylizowana gałązka oliwna przed-
stawiona jest ze stylizacją ornamentalną typową dla 
Kazachstanu. W tle znajduje się szanyrak - element 
konstrukcyjny górnej części jurty (rodzaju namiotu w 
którym mieszkają na stepie kazachowie), na którym 
opiera się jej część odpowiadająca dachowi, a we-
wnątrz żółty krzyż.

„Posłańcy pokoju i jedności” jest napisane u góry 
w języku kazachskim, a na dole w języku rosyjskim.


