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POCZĄTEK
***PIEŚŃ NA ROZPOCZĘCIE***
Pozdrowienie od międzynarodowego koordynatora Mario
Apone
Drodzy bracia i siostry La Salette. Wielu z nas w najbliższych
dniach będzie wspinać się na górę La Salette.
Orędzie Matki Bożej zstąpiło z Góry i podbiło świat podążając
nowymi i trudnymi drogami La Salette. Swieccy saletyni wspinają
się na Górę w poszukiwaniu głębszego zrozumienia duchowości,
którą przyniosło Orędzie.
Po Spotkaniu wrócimy do naszych domów wypoczęci. Nadal
będziemy wyciągniętym ramieniem naszych Misjonarzy z La
Salette, uczestnicząc w ich projektach, uczestnicząc w życiu ich
wspólnoty.
Orędzie z La Salette, zakorzenione w naszych umysłach i
sercach, odbije się echem w naszych wspólnotach. Odbiło się to
echem w życiu Maksymina i Melanie, kiedy opisali
doświadczenie spotkania z Piękną Panią. To spotkanie było dla
nich doświadczeniem Boga, którego nigdy nie zapomnieli.
Do zobaczenia na górze. Dobrej modlitwy dla nas wszystkich.
Kolejność tłumaczeń: włosk – hiszpański – portugalski –
francuski – polski

Wstępne pozdrowienia
Witam was wszystkich w tym momencie modlitwy. Ten różaniec
jest odpowiedzią dla Pięknej Pani, która w swoim orędziu prosi
nas, abyśmy „modlili się więcej”.
To szansa, aby móc to zrobić z dużą rodziną La Salette.
„Kiedy dwóch lub trzech zbiera się w moim imieniu, jestem
pośród nich”.
Dziękuj więc Panu za ten czas łaski, tak blisko 19 września,
rocznicy przybycia Maryi na górę La Salette. Niech Jego Duch
Święty będzie w nas, aby nasza modlitwa została
wypowiedziana z głębi..
To w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego gromadzimy się razem.
Amen
Kolejność tłumaczeń: włoski– hiszpański – portugalski - włoski–
polski

kierowani łaską Twojego Ducha, pragniemy, aby we wszystkich
przestrzeniach, w których razem żyjemy, rozbrzmiewało, że Bóg
jest miłosierdziem!
Jako świeccy z La Salette jesteśmy wezwani i posłani, aby
być świadkami radości pojednania. I prosimy, aby to świadectwo
dotknęło serc zatwardziałych obojętnością zrodzoną z
chciwości, która dzieli braci i niszczy wszelkie możliwości zgody
między ludźmi.
Och, chwalebny Ojcze! Zaakceptuj nasz cel służenia ci ze
szczerości serca. Dzielenie się życiem i wezwaniem do
pojednawczego powołania. Niech Dziewica Matka Salette
oświeca nasze kroki światłem Chrystusa, którego nosiła w piersi.
I z łaską Twojego wstawiennictwa uczyń nas prawdziwymi
ambasadorami pojednania. Amen.
Tajemnica pierwsza:
Zwiastowanie
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona11, pełna
łaski, Pan z Tobą, »” Łk 1, 28)
Intencja: Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci i modlimy się za
naszego Papieża Franciszka, którego dałeś swojemu Kościołowi.
Wspomóż go swoją siłą i energią, aby był dobrym pasterzem
Kościoła, który rozwija się w sercu naszego świata. Niech będzie,
jak Jezus, uważny na każdego człowieka, proroczy w słowach i
gestach, wierny i hojny w swojej służbie Kościołowi.
ESLOVAQUIA
Ojcze nasz / 5 zdrowaś Mario

INDIA
5 zdrowaś Mario / Chwała
Inwokacja La Salette

Tajemnica druga: Nawiedzenie Elżbiety
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się
dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę (Lc 1,
41)
Intencja: Módlmy się o pokój na świecie; aby wojujące głowy
państw pozwoliły się prowadzić Duchowi Świętemu, aby
powróciły do dialogu, aby wojna zakończyła się definitywnie w
duchu pojednania i odbudowy.
Módlmy się za wszystkie społeczności, które są ofiarami
konfliktów zbrojnych. Panie, urzeczywistnij pragnienie pokoju
wypisane w sercach każdego człowieka, aby wszyscy mogli
chwalić Twoją mądrość i dziękować za troskę o Twoje dzieci.
ANGOLA
Ojcze nasz / 5 zdrowaś Mario

FILIPINY
5 zdrowaś Mario / Chwała
Inwokacja La Salette

MODLITWA

Tajemnica trzecia:
Narodzenie Jezusa ChrystusaPorodziła swego pierworodnego3 Syna, owinęła Go w
pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca
w gospodzie (Łk 2, 7)

Nasz Boże i Panie. Twój Syn Jezus Chrystus uczynił nas
uczniami i misjonarzami swojego planu miłości i pojednania.
Przez chrzest przyjmujemy z wiarą i odwagą misję Kościoła. I

Intencja: Dziękujemy Ci, Boże dobroci, za piękno nieba, ziemi,
morza, za wspaniałość gór, równin i rzek, za śpiew ptaków i
piękno kwiatów.
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Wysławiamy Cię za Twoje hojne dary i prosimy, abyś pomógł
nam zachować je dla przyszłych pokoleń. Zachowaj nas we
wdzięczności za Twoje dzieło tak bogate i różnorodne. Na cześć
i chwałę Twojego imienia, teraz i zawsze.
BRAZYLIA
Ojcze nasz / 5 zdrowaś Mario

USA
5 zdrowaś Mario / Chwała
Inwokacja La Salette

Tajemnica czwarta: Ofiarowanie naszego Pana
Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według gPrawa
Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je
przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie
Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie
poświęcone Panu” (Łk 2, 22-23). Bo wejrzał na uniżenie
Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą
odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi
Wszechmocny. Święte jest Jego imię - (Łk 1, 48-49).
Intencja: Modlimy się za wielką charyzmatyczną Rodzinę La
Salette i za każdy kraj, w którym jest założona, aby wzrastała
coraz bardziej w komunii i jedności oraz aby głosiła dobrą nowinę
wszystkim ludziom, do czego zachęca nas Maryja.
Módlmy się także za uczestników III Międzynarodowego
Spotkania Świeckich La Salette, które odbędzie się w przyszłym
miesiącu w Sanktuarium La Salette we Francji.
POLSKA
Ojcze nasz / 5 zdrowaś Mario

HISZPANIA
5 zdrowaś Mario / Chwała
Inwokacja La Salette

Tajemnica piąta:
odnalezienia Jezusa w świątyni
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie
siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i
zadawał pytania (Łk 2, 46)
Intencja: Módlmy się za nasz kraj, Francję, „najstarszą córkę
Kościoła”. Niech Dziewica Maryja, Królowa Nieba i Ziemi,
Patronka Francji, Matka Miłosierdzia, zmiłuje się nad swoimi
dziećmi i prowadzi je śladami swego Syna. Niech otworzy nasze
serca i poprowadzi nas drogami wiary, nadziei, miłości i
świętości. Niech czuwa nad naszymi rodzinami, naszym
Kościołem i wszystkimi mieszkańcami naszego kraju.
ARGENTYNA / BOLIWIA
Ojcze nasz / 5 zdrowaś Mario

ITALY
5 zdrowaś Mario / Chwała
Inwokacja La Salette

Salve Regna – po Łacinie
Salve Regína, Máter misericórdiae,
víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve!
Ad te clamámus éxsules fílii Hévae,
Ad te suspirámus, geméntes et fléntes
in hac lacrimárum válle.
Eia, ergo, advocáta nóstra,
íllos túos misericórdes óculos ad nos convérte.

Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi,
nóbis post hoc exsílium osténde.
O clémens, o pía, o dúlcis Vírgo María.
MODLITWA KOŃCOWA.
Wspomnienie Matki Bożej z La Salette:
Pomnij, o Matko Boża Saletyńska, prawdziwa Matko Bolesna,
na łzy wylane za mnie na Kalwarii. Pomnij także na trudy,
których się nieustannie dla mnie podejmujesz, aby mnie
zasłonić przed sprawiedliwością Bożą. Czyż tedy teraz możesz
opuścić dziecko swoje, skoro dla niego tak wiele już uczyniłaś?
Tą pocieszającą myślą ożywiony, upadam do stóp Twoich, choć
tak niewierny jestem i niewdzięczny. Nie odrzucaj modlitwy
mojej, o przeczysta Dziewico, Pojednawczymi Grzeszników,
lecz nawróć mnie i wyjednaj mi tę łaskę, bym Jezusa umiłował
nade wszystko, a Ciebie pocieszał życiem świątobliwym,
bym mógł kiedyś oglądać Cię w niebie.
Amen.
V. Matko Boża Saletyńska, pojednawczyni grzeszników,
O. Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
***PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE***
KRÓTKIE PODZIĘKOWANIE DLA KRAJU RÓŻAŃCA.
Mamy specjalną myśl dla wszystkich, którzy dołączyli do nas na
ten czas modlitwy i dla tych, którzy nie mogą się połączyć.
Piękna Pani z La Salette jest zawsze z nami na naszych drogach
życia, pomaga nam być prawdziwymi świadkami Jej orędzia
pojednania.
Świeccy Saletyni z Francji dziękują za udział i życzą przede
wszystkim pięknego święta 19 września! Mamy nadzieję, że
będziecie mogli uczestniczyć lub dołączyć do różnych spotkań w
następujący sposób:
Najpierw nasze Międzynarodowe Spotkanie od 1 do 9
października w miejscu objawienia Maryi.
W grudniu odbędzie się międzynarodowy koncert.
A w styczniu 2023 r. Różaniec zostanie wznowiony.
Jeszcze raz wielkie podziękowania dla wszystkich i szczęśliwego
Nowego Roku!
Kolejność tłumaczeń: włoski– hiszpański – portugalski - włoski–
polski

SŁOWO RADY GENERALNEJ
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Jeden z obecnych misjonarzy jest proszony o udzielenie
błogosławieństwa.
KOŃCOWE POZDROWIENIA
*** Wszyscy uczestnicy mogą włączyć swoje mikrofony, aby się
przywitać, a następnie rozłączyć. ***
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