
Papież Franciszek ogłosił wiadomość o dacie 
beatyfikacji czcigodnej służebnicy Bożej Pauliny 
Jaricot podczas zgromadzenia ogólnego Papieskich 
Dzieł Misyjnych, które odbyło się w Rzymie w dniach 
1-3 października br. Mszy św. beatyfikacyjnej, która 
odbędzie się w Lyonie 22 maja 2022 r., będzie prze-
wodniczył kard. Luis Antonio Tagle, prefekt Kongre-
gacji ds. Ewangelizacji Narodów, z którą związane są 
Papieskie Dzieła Misyjne

 
Paulina Jaricot urodziła się 22 lipca 1799 r. w 

Lyonie we Francji, jako córka bogatego przemy-
słowca. W rodzinie otrzymała staranne wychowanie 
religijne. W wieku 17 lat podjęła prosty sposób ży-
cia i zapragnęła służyć Bogu. Złożyła prywatny ślub 
czystości. Zaczęła odwiedzać biedne lyońskie rodzi-
ny, rozdając im jałmużnę. Gorąco kochała Jezusa 
ukrytego w Najświętszym Sakramencie i z gronem 
dziewcząt w swoim wieku założyła Stowarzyszenie 
Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa. Codziennie adorowały Jezusa Eucharystycznego i 
niosły pomoc ubogim.

Z korespondencji ze swoim bratem Fileaszem, 
uczącym się w seminarium duchownym w Paryżu, 
i z listów misjonarzy Paulina dowiedziała się o nie-
zwykle trudnej sytuacji finansowej na misjach i tra-
gicznej sytuacji dzieci w Chinach, które umierały z 
głodu. Myśl ta nie dawała jej spokoju. Zaczęła więc 
szukać pomocy. Wtedy właśnie ujawnił się jej geniusz 
organizacyjny. Utworzyła koła, w które chętnie zaan-
gażowały się robotnice zakładu przemysłowego, od-
kładając drobne sumy z tygodniowych zarobków. Z 
dziesiątek kół wyłaniały się nowe koła i rosły w setki, 
tworząc fundusz na działalność misyjną Kościoła. Po 
zaledwie trzech latach 3 maja 1822 r., kiedy Paulina 
miała 23 lata, zainicjowane przez nią Dzieło Roz-
krzewiania Wiary liczyło 2 tys. członków i przeszło 
pod zarząd Specjalnej Rady. 

Sto lat później w 1922 r. papież Pius XI podniósł 
je do rangi Dzieł Papieskich. Po kolejnych stu latach 
odbędzie się beatyfikacja Pauliny Jaricot. Dzisiaj Pa-
pieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary obecne jest w 144 
krajach całego świata. Dzięki niemu wszystkie teryto-
ria misyjne otrzymują z funduszu solidarności misyj-
nej z Kongregacji Ewangelizacji Narodów pieniądze 
na budowę kaplic, kościołów, szkół, na dofinanso-
wanie projektów dla katechistów czy utrzymanie bi-
skupstw misyjnych. Środki te pochodzą ze zbiórek ze 
Światowego Dnia Misyjnego, który obchodzony jest 
każdego roku w przedostatnią niedzielę października. 
Rocznie z tego dnia do Kongregacji wpływa ponad 70 
mln dolarów. Z ofiar w Polsce pochodzi średnio ok. 1 
mln dolarów. Na ten fundusz wpływa także z naszego 
kraju ok. 0,5 mln dolarów z innych wpłat, np. od in-
dywidualnych ofiarodawców.

W 1822 r. Paulina podjęła duchową formę wspie-
rania Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Otoczyła je mo-
dlitwą różańcową. W ten sposób powstał Żywy Ró-
żaniec, który zaledwie po kilku latach działania liczył 
ponad milion członków. Dziełu modlitewnemu Pau-
liny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz 
generał Zakonu Dominikanów, który w 1836 r. przy-
łączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do domini-
kańskiej Rodziny Różańcowej. Papież Grzegorz XVI 
wydał breve aprobujące stowarzyszenie. Objęło ono 
najpierw Lyon, potem całą Francję, a wreszcie inne 
kraje. Róże Różańcowe istnieją do dziś w parafiach na 
całym świecie, obejmując modlitwą miesięczne inten-
cje misyjne, które papież wyznacza na każdy rok.

W Polsce do Żywego Różańca należy około 2,5 
mln osób. Jesteśmy takim „sercem Żywego Różańca 
na świecie”. W wielu różach każdy z członków składa 
symboliczną złotówkę miesięcznie. Dzięki tym ofia-
rom co roku od Żywego Różańca w Polsce zbiera się 
250-300 tysięcy zł. W tym roku współfinansujemy bu-
dowę kaplicy przy uniwersytecie w Nigerii.

Wobec pogarszającej się sytuacji społecznej we 
Francji Paulina zaczęła szukać systemu rozwiązania 
problemów zubożałych rodzin robotniczych. Cały 
swój majątek zainwestowała w budowę gmachu, który 
miał być idealnym ośrodkiem przemysłowym, gdzie 
robotnicy z rodzinami mieli cieszyć się pracą roztrop-
nie kierowaną i sprawiedliwie wynagradzaną. Inwe-
stycja upadła wskutek oszustwa nieuczciwych ludzi. 
Paulina do końca życia spłacała długi, pogrążona w 
ubóstwie, chorobie i całkowitym opuszczeniu.

W całym swoim życiu z dziecięcą ufnością mo-
dliła się do Jezusa. Około 25 roku życia napisała 
wręcz: „Trzymam Cię za rękę, mój Umiłowany, gdyż 
bez Ciebie nie mogę zrobić ani kroku. Cały jesteś mój 
przez miłość, a ja cała jestem Twoja dzięki błogosła-
wionej konieczności”.

Odeszła do Boga 9 stycznia 1862 roku ze sło-
wami: „Boże mój, wybacz im i obdarz błogosławień-
stwem, na miarę cierpień, jakie mi zadali.”

Miejsce i rolę świeckich w Kościele w sposób 
szczególny dowartościował Sobór Watykański II. 
Tymczasem już przed dwustu laty Paulina, jako oso-
ba świecka, założyła dzieła, które do dziś odgrywają 
ważną role w Kościele powszechnym. Choć Paulina 
uważała się tylko „za zapałkę wzniecającą ogień”, to 
jednak stała się założycielką największych misyjnych 
dzieł w Kościele. Paulina uczy nas miłości do Kościo-
ła, Eucharystii i do Słowa Bożego oraz pokornej służ-
by na rzecz misji.

Proces kanonizacyjny Pauliny Jaricot rozpoczął 
Pius XI w 1926 r. Dekret o heroiczności cnót uznał 
papież Jan XXIII w 1963 r. W 2020 r. Kongregacja 
Spraw Kanonizacyjnych ogłosiła dekret o cudzie za 
wstawiennictwem Pauliny. Doznała go 3,5-letnia 
Mayline – córka Emmanuela i Nathalie, która pod 
wpływem zadławienia doświadczyła śmierci mózgo-
wej. Cud wydarzył się w 2012 r., kiedy Papieskie Dzie-
ła Misyjne i Żywy Różaniec obchodziły 150. rocznicę 
śmierci Pauliny Jaricot.


