
Charyzmat Żywego Różańca
Modlitwa różańcowa ma bogatą ponad tysiącletnią

historię. W przeróżnych intencjach podejmowano tę mod-
litwę. W 1826 r. służebnica Boża Paulina Jaricot założyła
wspólnoty Żywego Różańca, aby ich specyficznym cha-
ryzmatem było wspieranie działalności misyjnej Kościo-
ła. Jeszcze przed jej śmiercią (9 stycznia 1862 r.) powsta-
ły pierwsze wspólnoty Żywego Różańca na naszych pol-

skich ziemiach. W 1909 ro-
ku bł. ks. Ignacy Kłopotow-
ski zaczął wydawać dla Ży-
wego Różańca miesięcznik
„Kółko Różańcowe”. Bujny
rozkwit róż różańcowych w
naszej diecezji nastąpił po
odzyskaniu przez Polskę
niepodległości. W mojej ma-
łej parafii w Przecznie za-
chowała się legitymacja nr 1
członka Żywego Różańca
datowana na 1 października
1931 roku.

Niestety czasy okupacji hitlerowskiej i komunistycz-
nej zahamowały możliwości wyjazdu misjonarzy z Pol-
ski. Członkowie i członkinie róż różańcowych dali
wówczas piękne świadectwo wierności Kościołowi. Byli
jedną z nielicznych wspólnot świeckich, która trwała w
wierności swojemu różańcowemu powołaniu wspierając
swoją modlitwą życie wspólnoty lokalnego Kościoła. W
naszej najnowszej historii Żywy Różaniec kierwany przez
ks. prał. Gerarda Gromowskiego podjął się w sposób
szczególny troski o powołania kapłańskie organizując w
tych intencjach pielgrzymki diecezjalne.

Działalność misyjna stanowi także dziś największe
wyzwanie dla Kościoła, a sprawa misji winna być na
pierwszym miejscu. Jak mówił Jan Paweł II do biskupów
Oceanii: „wszelka odnowa Kościoła musi mieć misję ja-
ko swój cel, by nie popaść w pewnego rodzaju kościelne
zamknięcie się w sobie”.

Z tymi uczuciami, akceptując propozycję Kongrega-
cji ds. Ewangelizacji Narodów, ogłaszam w październiku
2019 roku Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, aby bardziej
rozbudzić świadomość missio ad gentes i podjąć z nową
energią przemianę misyjną życia i duszpasterstwa.»

FRANCISZEK

Miesiąc Misyjny
22 października 2017 roku,

we wspomnienie św. Jana Pawła II,
papież Franciszek ogłosił paź-
dziernik 2019 roku Nadzwyczaj-
nym Miesiącem Misyjnym. Oto
fragmenty Listu apostolskiego:

«30 listopada 2019 r. będzie-
my obchodzili setną rocznicę
promulgacji Listu Apostolskiego
Maximum illud, którym Bene-
dykt XV pragnął nadać nowy

impuls odpowiedzialności misyjnej głoszenia Ewangelii.
Był rok 1919: pod koniec straszliwej wojny światowej,
którą nazwał „bezsensowną rzezią”, Papież dostrzegał
potrzebę ewangelicznego przekwalifikowania misji w
świecie, aby została oczyszczona z wszelkiego zanieczy-
szczenia kolonialnego i trzymała się z dala od tych dążeń
nacjonalistycznych i ekspansjonistycznych, które spowo-
dowały wiele katastrof. „Kościół Boży jest powszechny i
nie jest obcy żadnemu ludowi ani narodowi” - pisał, za-
chęcając także do odrzucenia wszelkich form intereso-
wności, ponieważ tylko przepowiadanie i miłość Pana Je-
zusa, upowszechniane świętością życia i dobrymi uczyn-
kami są motywem misji. […]

Kościół odpowiada na nieustanne wezwanie Jezusa:
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu!” (Mk 16,15). Posłuszeństwo temu poleceniu
Pana nie jest dla Kościoła opcją: jest jego „niezbędnym
zadaniem”, jak to przypomina Sobór Watykański II:
Kościół „z natury swojej jest misyjny”. […]

Jan Paweł II zauważył, że „Misja Chrystusa Odkupi-
ciela, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze bynaj-
mniej wypełniona do końca”, i że „gdy obejmujemy
spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Ko-
ścioła dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy
zaangażować wszystkie nasze siły”. Dlatego też, w sło-
wach, na które chciałbym obecnie zwrócić uwagę
wszystkich, wezwał Kościół do „odnowy zaangażowania
misyjnego”, w przekonaniu, że misje „odnawiają
Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską,
dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe
uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywa-
na!” […]

Jednak dopiero po 1965 roku, kiedy to pierwsza
większa zorganizowana grupa polskich misjonarzy wyje-
chała na misje do Indonezji, zaczęła się zawiązywać
bliska więź z misjonarzami. Obecnie kolejne pokolenie
członków Żywego Różańca musi na nowo odczytać pod-
stawowy charyzmat ich ruchu. W odnowionym statucie
Stowarzyszenia „Żywy Różaniec” troska o wspieranie
działalności misyjnej Kościoła wymieniona jest wśród
podstawowych zadań wspólnoty. Nadzwyczajny Miesiąc
Misyjny jest wyjątkową okazją, aby w naszych różach
odnowić pierwotny charyzmat.

ks. Wacław Dokurno
Spotkania Misyjne Róż Różańcowych

Podejmując apel papieża Franciszka, zorganizowane
zostaną w dwóch miejscach ogólno-diecezjalne spotkania
dla członków Żywego Różańca oraz jednocześnie dla
dzieci, które z okazji I Komunii świętej składały swoje
ofiary na misje.

W sobotę 5 paź-
dziernika o godz. 10.00
spotkamy się w Działdo-
wie. Róże Różańcowe
spotkają się w diecezjalnym
sanktuarium błogosławio-
nych męczenników abpa
Antoniego Juliana Nowo-
wiejskiego i bpa Leona
Wetmańskiego, zaś dzieci
w parafii św. Wojciecha.

W sobotę 19 paź-
dziernika o godz. 10.00
spotkamy się w Cheł-
mnie: Róże Różańcowe
w Sanktuarium Matki Bo-
żej Bolesnej, zaś dzieci w
pallotyńskiej parafii św.
Józefa.

W programie znajdzie się spotkanie z misjonarzami,
blok słowno-muzyczny oraz na zakończenie wspólnie
przez dzieci i dorosłych przeżyta Eucharystia.

Serdecznie zapraszam do organizowania wyjazdu na
te uroczystości.

ks. Grzegorz Tworzewski
Delegat Biskupa ds. misji

i Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Toruńskiej.

Nasi misjonarze


