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MIĘDZYNARODOWY RÓŻANIEC
26 Marzec 2022
POCZĄTEK
*** Piosenka początkowa ***
Pozdrowienia od koordynatora międzynarodowego Mário
Apone
Drodzy bracia Saletyni, bracia w federacji i misjach!
Wielkanoc, jeśli blisko. W tym przypadku świat pogrążony jest w
udręce, w wojnach, w procesach, w pandemii i w nędzy. Potrzeba
coraz więcej modlitwy.
W tym okresie nawrócenia, kiedy przemierzamy ciemne noce i
mocno wieją wiatry w przeciwnym kierunku, modlitwa jest
bardziej potrzebna.
Ta chwila, którą dzielimy, w wielu językach, jest naszym
konkretnym gestem w to, w co wierzymy. Nasze modlitwy i
modlitwy wielu tysięcy ludzi na całym świecie dotrą do Boga.
Ponieważ kiedy słyszał udręczone wołanie swojego ludu, ratował
go, z pewnością usłyszy nasze modlitwy dzisiaj, a Jego Duch
Święty natchnie władców tego świata.
Pomódlmy się dobrze razem
Kolejność tłumaczeń: włoski - hiszpański - francuski – Angielski - Polsk.

Modlitwa na otwarcie:
Miłosierny i łaskawy Boże, dziękujemy Ci za ten dzień i za liczne
błogosławieństwa, których udzieliłeś każdemu z nas. Prosimy
Cię, abyś napełnił swoich wiernych radością i nadzieją, która
pochodzi tylko z poznania i kochania Ciebie. Dałeś nam
błogosławieństwo swojej Matki na La Salette. Prosimy Cię teraz,
abyś pomógł nam żyć przesłaniem, które do nas wysłałeś,
abyśmy mogli być Twoimi narzędziami pojednania. Zacznijmy
ten różaniec w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen
Kolejność tłumaczeń: włoski - hiszpański - Português- francuski – Polsk.

„Przyjdź, o Duchu Święty zejdź na nas,
tak jak pewnego dnia zstąpiłeś na Maryję i Apostołów.
Uczyń nas Kościołem coraz bardziej upodobnionym do Jezusa,
zakochanym w Nim, będąc prawdziwym Jego uczniem,
posłusznym Jego Słowu, który idzie za Nim z miłością,
z pełnym przyjęciem woli Ojca dla zbawienia naszych braci I
sióstr.
Amen"

Pierwsza Tajemnica Bolesna, Modlitwa Jezusa w Ogrójcu:
I wyszedł [Jezus] udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną,
towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce,
rzekł do nich: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”.
Łukasza 22:39-40
Intencja: Ofiarujemy tę tajemnicę za naszego Ojca Świętego,
Papieża Franciszka. Prowadź go dalej we wszystkich drogach,
miłych Tobie Panie. Módlmy się, abyś wysłuchał i odpowiedział
na jego modlitwy. W szczególności przekazujemy Ci tę intencję
modlitewną Papieża Franciszka: „Teraz Panie, przyjdź nam z
pomocą! Daj nam pokój, naucz nas pokoju; kieruj naszymi
krokami na drogę pokoju. Daj nam codziennie siłę do bycia
narzędziami pokoju; daj nam widzieć każdego, kto staje na
naszej drodze, jako brata lub siostrę. Zachowaj w nas żywy
płomień nadziei, abyśmy z cierpliwością i wytrwałością mogli
zdecydować się na dialog i pojednanie”.
BRASIL
Ojcze nasz / 5 Ave María

FILIPINY
5 Ave María / Gloria
Modlitwa z Salette

2. Tajemnica Bolesna, Biczowanie Pana Jezusa:
Zapytał (Piłat) ich po raz trzeci: «Cóż On złego uczynił? Nie
znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc
wychłostać i uwolnię» Łukasza 23:22
Intencja: Ofiarujemy tę tajemnicę, abyś położył kres pandemii i
wszystkim związanym z nią problemom. Abyś zakończył
cierpienia, które spowodowała – medycznie, finansowo,
społecznie i politycznie. A także w intencji, że możemy
skorzystać z okazji, aby nie wracać do poprzedniej
“normalności”, ale stworzyć nową normalność pełną miłości i
troski o siebie nawzajem.
ANGOLA
Ojcze nasz / 5 Ave María

SŁOWACJA
5 Ave María / Gloria
Modlitwa z Salette

3. Tajemnica Bolesna, Cierniem Ukoronowanie
Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej
ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z
Niego, mówiąc: «Witaj, Królu Żydowski!» Mateusza 27:29
Intencja: Oddajemy tę tajemnicę w dziękczynieniu za dar
naszego wspólnego domu, ziemi. Stworzyłeś ziemię i wszystko
na niej w doskonałej równowadze. Z powodu naszej ludzkiej
słabości nadużyliśmy i wzięliśmy za pewnik ten delikatny dar,
który nam dałeś. Modlimy się, aby coraz więcej osób doceniło ten
wspaniały dar i pracowało na rzecz opieki nad nim.
HISZPANIA
Ojcze nasz / 5 Ave María

POLSKA
5 Ave María / Gloria
Modlitwa z Salette
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4. Tajemnica Bolesna, Pan Jezus bierze krzyż na ramiona
Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z
Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go
niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet,
które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do
nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną;
płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Łukasza
23:26-28
Intencja: Módlmy się, aby tak jak Szymon Cyrenejczyk został
oddany do służby dla Jezusa, abyś użył nas, świeckich z La
Salette, do służenia Kościołowi. Prowadź nas podczas
zbliżającego się Spotkania na Górze, abyśmy mogli lepiej służyć
Tobie i Twojemu Kościołowi. Pomóż nam usłyszeć Twój głos i
podążać Twoją ścieżką, gdy wzrastamy w naszej miłości i
znajomości Matki Bożej, Twojej Matki.
FRANCJA
Ojcze nasz / 5 Ave María

ARGENTYNA / BOLIVIA
5 Ave María / Gloria
Modlitwa z Salette

5. Tajemnica Bolesna, Ukrzyżowanie
Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam
Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej
Jego stronie. Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie
wiedzą, co czynią». Potem rozdzielili między siebie Jego
szaty, rzucając losy. Łukasza 23:33-34
Intencja: Módlmy się za wszystkich, którzy żyją na marginesie
naszych społeczeństw. Prosimy Cię Boże, zwróć serca swojego
ludu na potrzeby ubogich, chorych psychicznie, uchodźców,
nowych imigrantów i pracowników migrujących – ludzi z
marginesu w naszych społecznościach i poza nimi. Aby potrzeby
ubogich, zarówno duchowe, jak i fizyczne, były konsekwentnie i
z godnością zaspokajane przez lud Boży. Aby nasze Kościoły
Katolickie zostały zmobilizowane, aby zająć się sprawami
marginalizowanych i pozbawionych głosu w naszym
społeczeństwie i opowiadały się za sprawiedliwością w ich
imieniu.
INDIA
Ojcze nasz / 5 Ave María

ITALIA
5 Ave María / Gloria
Modlitwa z Salette

Salve Regína - en Latín
Salve, Regína, Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules filii Evae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.

Et Iesum, benedíctum fructum
ventris tui, nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!
MODLITWA KOŃCOWA
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
*** ŚPIEW FINAŁOWY ***
W SKRÓCIE PODZIĘKOWANIA PRZEWODNIKOWI KRAJU
RÓŻANCA
Chcemy poświęcić chwilę, aby podziękować wszystkim, którzy
uczestniczyli w tym międzynarodowym różańcu. Przede
wszystkim pragniemy dziękować Bogu za dar wiary, za dar La
Salette, za dar pełni Kościoła Katolickiego. Te międzynarodowe
różańce są widocznym znakiem miłości i oddania na całym
świecie dla Matki Bożej z La Salette. Zapraszamy do
przyłączenia się do nas 30 kwietnia, kiedy Polska będzie nas
prowadzić w modlitwie.
Kolejność tłumaczeń: włoski - hiszpański - Português- francuski – Polsk.

SŁOWA RADY GENERALNEJ
BŁOGOSŁAWIENSTWO
Jeden z obecnych Misjonarzy jest proszony o udzielenie
błogosławieństwa.
POZDROWIENIA KOŃCOWE
*** Wszyscy uczestnicy mogą włączyć swoje mikrofony, aby
swobodnie się witać, a następnie zakończyć połączenie.***

COORDINATION INTERNATIONALE DES LAICS SALETINS

