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Słowo wstępne
Człowiek został stworzony do komunii z Bogiem.
Na ziemi komunia ta urzeczywistnia się w modlitwie. Chrześcijanin, a więc każdy z nas powinien
zastanawiać się nad swoją świętością. Wynoszenie przez Kościół na ołtarze nowych świętych
jest potwierdzeniem, że świętość jest możliwa nie
dla wybrańców, ale dla każdego, kto żyje zgodnie
z wolą Boga. 22 maja 2022 roku to dzień zaliczenia
w poczet błogosławionych sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki dwóch wielkich dzieł w Kościele: Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, które
w 2022 roku obchodzi 200-lecie swego istnienia,
i Żywego Różańca powstałego cztery lata później.
Dla ludzi modlących się na różańcu i należących
do kół różańcowych to wielka łaska i radość, że
mamy w niebie kolejną orędowniczkę w naszych
sprawach. Ten fakt zobowiązuje nas, by w myśl Założycielki „uczynić różaniec modlitwą wszystkich”.
W Modlitewniku Żywego Różańca znajdują
się modlitwy i rozważania o charakterze nowenny (ss. 611-646). Przypominają one najważniejsze wydarzenia z życia Założycielki Papieskiego
Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca,
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a także zawierają jej piękne myśli i bogate w treść
modlitwy. Warto się przy nich zatrzymać podczas
indywidualnej medytacji.
Niniejsze opracowanie zawiera wybór tych modlitw i rozważań. Zostały do nich dołączone różne
wezwania, Litania do błogosławionej Pauliny Jaricot i modlitwa przez jej wstawiennictwo.
Dziś, kiedy stajemy wobec nowych wyzwań,
chcemy z wiarą tych, którzy byli przed nami, być
świadectwem dla innych, że w różańcowej Szkole
Maryi można bezpiecznie podążać ku Chrystusowi. Zachęcamy wszystkich księży moderatorów,
zelatorów i członków Żywego Różańca, aby jak
najczęściej korzystali z tych modlitw. Jest wskazane, aby przynajmniej w niektóre dni przeżywać
w kościele wspólną modlitwę. Wtedy podane poniżej propozycje można poszerzyć według uznania wspólnoty.
Niech słowa Pauliny: „Wszystkie dobra przyszły do mnie przez różaniec”, staną się zachętą do
zabiegania o owoce naszej codziennej modlitwy
różańcowej.
ks. dr Jacek Gancarek
moderator krajowy Żywego Różańca
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Krótki życiorys Pauliny Jaricot
Paulina Jaricot urodziła się 22 lipca 1799 roku
w Lyonie w bardzo religijnej rodzinie. Jej rodzice
byli zamożnymi handlarzami jedwabiem. Miała
sześcioro rodzeństwa. Gdy ukończyła 10 lat, rozpoczęła naukę w prywatnej szkole katolickiej z internatem, a w wieku 12 lat przystąpiła do I Komunii Świętej. Jako nastolatka prowadziła beztroskie
i światowe życie, wtedy też przeżyła kryzys wiary.
W Niedzielę Palmową 1816 roku, słuchając kazania o zgubie próżnego życia, nawróciła się. Postanowiła wtedy poświęcić swoje życie Bogu, żyjąc
jako osoba świecka. W grudniu 1816 roku złożyła
ślub czystości w kaplicy Matki Bożej, wybierając
Chrystusa jako jedynego Oblubieńca.
Począwszy od 1817 roku, gromadziła na modlitwie robotników z lyońskich zakładów jedwabiu.
W 1819 roku założyła organizację, która miała się
zajmować zbiórką funduszy na działalność katolickich misji zagranicznych. W jej ramach stworzyła
10-osobowe grupy, które modliły się w intencji misji, wspierały je materialnie i upowszechniały tę ideę
w społeczeństwie. Działalność ta dała początek, założonemu oficjalnie 3 maja 1822 roku w Lyonie, Papieskiemu Dziełu Rozkrzewiania Wiary.
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W 1826 roku, podejmując walkę z zeświecczeniem i coraz powszechniejszym we Francji ateizmem, założyła ruch Żywego Różańca, który zaczął się bardzo dynamicznie rozwijać. W 1862 roku
w samej Francji do róż różańcowych należało ponad dwa miliony wierzących. Założycielka przygotowywała pomoce dla grup różańcowych, a także
pisała pełne wiary i żaru modlitewnego listy, które
przyczyniały się do pogłębiania życia modlitwy.
Troszcząc się o robotników wykorzystywanych
przez pracodawców i pracujących w trudnych
warunkach, Paulina Jaricot zapragnęła stworzyć
miejsce pracy, w którym pracownicy będą sprawiedliwie traktowani. W tym celu w 1845 roku przeznaczyła całą swoją fortunę (700 tys. fr.) na zakup
fabryki. Oprócz tego kupiła też osiedle robotnicze,
szkołę i kaplicę. Zarządzanie całym kompleksem
powierzyła, jak się później okazało, osobom nieuczciwym. Fabryka zbankrutowała, a Paulina straciła cały swój majątek i aż do śmierci żyła w nędzy. Zmarła 9 stycznia 1862 roku w Lyonie. Jej
proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1910 roku.
W roku 1963 papież Jan XXIII podpisał dekret
o heroiczności cnót, a w roku 2020 został zatwierdzony cud dokonany dzięki jej wstawiennictwu.

Dziewięciodniowa modlitwa
Można tę modlitwę odmawiać jako przygotowanie do beatyfikacji Założycielki Żywego Różańca, a po ogłoszeniu jej błogosławioną ‒ jako prośbę za jej przyczyną w różnych intencjach.
Wtedy możemy też dołączyć do modlitwy litanię (s. 31).

Codzienna modlitwa w czasie nowenny
Bądź uwielbiony, najlepszy Ojcze, w życiu
i posługiwaniu Twojej służebnicy Pauliny
Jaricot. Pomóż nam naśladować jej gorliwość w modlitwie, jej troskę o misje i jej
wrażliwość na potrzeby innych ludzi.
Przez jej wstawiennictwo prosimy, aby
różaniec stał się modlitwą wszystkich,
a zaangażowanie misyjne ‒ troską każdego ochrzczonego. Niech rozwijają się róże
różańcowe dzieci i młodzieży, małżonków
i rodziców, ludzi starszych i chorych. Niech
z gorącej modlitwy zrodzi się większa gorliwość w dawaniu świadectwa o Twojej
miłości wobec wszystkich, do których nas
posyłasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
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Dzień pierwszy – Rodzina

Modlitwa w intencji rodzin
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto
Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym (Łk 2, 41-42).

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Boże, za wspaniałą rodzinę, w której żyła Paulina Jaricot i prosimy
Cię przez jej wstawiennictwo o błogosławieństwo dla naszych rodzin. Pomnażaj miłość małżonków i rodziców, braci
i sióstr, aby każda rodzina była wspólnotą
miłujących się osób.
Rozważanie
Rodzice Pauliny to Joanna i Antoni. Pobrali się
w 1782 roku. Byli ludźmi bardzo pobożnymi i pracowitymi. Tak też wychowywali swoje dzieci. Mieli
ich siedmioro: Pawła, Jean Marie, Zofię, Laurette,
Narcyza, Fileasza oraz Paulinę. Ich mama zmarła
w 1814 roku, gdy Paulina miała 15 lat, a ojciec odszedł do Pana w 1834 roku.
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Rodzeństwo Pauliny było bardzo zżyte. Wszyscy
szanowali się nawzajem, pomagali sobie w potrzebie i nie było między nimi podziałów. Byli wierzący i wrażliwi na potrzeby innych. Codzienna modlitwa, częsta Eucharystia, świętowanie niedzieli,
solidne spełnianie swoich obowiązków i dzielenie
się z innymi tym, co posiadali – to styl ich życia.
Fileasz wstąpił do seminarium i w 1823 roku przyjął święcenia kapłańskie.
Paulina, przygotowując się do I Komunii Świętej, spędzała wiele czasu na modlitwie. Przed tabernakulum „Paulina może wreszcie odetchnąć
atmosferą bardziej odpowiadającą jej wewnętrznym pragnieniom. Nieruchoma i milcząca trwa
w oczekiwaniu na to, aż w jej małym, niewinnym
sercu otworzy się horyzont bezkresnego Światła,
tego, które jest zarezerwowane dla maluczkich
w królestwie niebieskim”.

Cytaty zamieszczone w poszczególnych dniach nowenny pochodzą z książki
Paulina Jaricot. Biografia autorstwa s. Cecylii Giacovelli oraz z pism samej
Pauliny. Dokładniejsze informacje na ten temat znajdują się w Modlitewniku
Żywego Różańca (str. 611-646), natomiast pełny wykaz publikacji poświęconych służebnicy Bożej znajduje się na końcu niniejszego opracowania.

Dzień drugi – Nawrócenie

Modlitwa o przemianę serc
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się,
albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4, 17).

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Boże, za łaskę nawrócenia,
które przeżyła Paulina w młodości i prosimy, abyśmy wsparci jej wstawiennictwem
potrafili radykalnie odrzucić grzech oraz
gorliwie naśladować Chrystusa.
Rozważanie
Mimo religijnego wychowania i pięknego przeżywania dzieciństwa Paulina w młodości uległa
pokusie lekkiego i wygodnego życia. Dorastając w bogatej rodzinie, mogła sobie pozwolić na
wystawne stroje i drogą biżuterię. Była pierwsza
na zabawach i przyjęciach. Szukała pochlebstw
i chciała dominować nad innymi.
Gdy miała 17 lat, wstrząsnęły nią słowa kapłana o „zawinionej próżności”. Poprosiła o spowiedź
i rozpoczęła nowy etap życia. „Nie ociąga się ze
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złożeniem u stóp krzyża w swoim pokoju wszystkich swoich bransoletek, naszyjników i pozostałej
biżuterii ze stanowczym postanowieniem niespędzania już przed lustrem nawet minuty dłużej.
Po kilku dniach decyduje się sprzedać wszystkie
te swoje skarby, żeby uzyskane pieniądze rozdać
biednym”. Składa też ślub czystości, obierając
Chrystusa za swego jedynego Oblubieńca.
Trwa w tym postanowieniu do końca życia.
W późniejszych latach pisze o Jezusie: „Jesteś purpurą męczenników, bielą dziewic, wonną gorliwością Apostołów, słodką wonią wszystkich cnót
świętych. […] Lekarstwem na wszystkie plagi, jakie nas gnębią, na wszystkie zbrodnie, jakie pustoszą świat, na wszystkie rany biednych dusz, które
opuściły źródło życia, tym jedynym lekarstwem
jest uciekanie się do Jezusa Chrystusa przez naszą potężną Matkę Boleści i Nadziei. Nie miejmy
wątpliwości, że przyczyną wszelkiego nękającego
nas zła jest to, iż chrześcijanin, przybrany syn Ojca
Niebieskiego w Jezusie Chrystusie, podwójnie zerwał pakt przymierza”.

Dzień trzeci – Początek

Modlitwa o nową gorliwość
A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą,
jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej (Rz 12, 1).

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Boże, za pragnienie wynagradzania Sercu Jezusa, jakie wzbudziłeś
w Paulinie Jaricot i prosimy Cię przez jej
wstawiennictwo o siły do złożenia naszego
ciała na ofiarę żywą, świętą i Tobie przyjemną.
Rozważanie
W sercu Pauliny rośnie gorliwość w adorowaniu
Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Głęboko
przeżywa potrzebę wynagradzania Sercu Jezusa za
grzechy ludzi. W Niedzielę Palmową 1917 roku,
modląc się, słyszy w sercu słowa: „Czy chcesz cierpieć i umrzeć ze Mną?”. Jej odpowiedzią jest jeszcze gorliwsza modlitwa, a także założenie wspólnoty Wynagrodzicielek Sercu Jezusa. Wymagania,
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jakie postawiła sobie i innym, były wielkie: co tydzień wspólne spotkanie, codziennie godzina adoracji Najświętszego Sakramentu i przeżycie drogi
krzyżowej.
Wyznaje, że w swoim życiu czerpała siły z adoracji i modlitwy różańcowej: „[Przed Najświętszym Sakramentem] moje walki zamieniały się
w zwycięstwa, moja słabość – w odwagę, moja
letniość – w zapał, moje niepewności – w światła,
mój smutek – w radość, przeszkody – w sukces,
pragnienia – w wolę, moje zazdrości, niechęć,
pretensje względem bliźniego – w żarliwą miłość.
Wszystko, co wiem, poznałam u Twych stóp, Panie”. „Co do mnie, o modlitwie różańcowej mogłabym powiedzieć to, co jest przypisywane Mądrości: wszystkie dobra przyszły do mnie przez
różaniec…”.
„Niech nasz Bóg […] spojrzy na nas tym spojrzeniem pełnym mocy, które odmieniło serce
Magdaleny, oświeciło Samarytankę, nawróciło Dobrego Łotra, rozszerzyło serce Zacheusza,
zmieniło w dwa źródła łez oczy św. Piotra, pozyskało serce Augustyna, a wtedy nasze zło nie tylko
się skończy, ale zostanie obficie naprawione”.

Dzień czwarty – Misje

Modlitwa w intencji misji
Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę
Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii!
(1 Kor 9, 16).

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Boże, za wielką troskę Pauliny Jaricot o rozwój misji i prosimy, abyśmy umocnieni jej przykładem gorliwie
wspierali misjonarzy w ich posłudze niesienia Ewangelii na krańce świata.
Rozważanie
W życiu Pauliny widzimy niezwykłą gorliwość
w niesieniu pomocy misjonarzom. Już w dzieciństwie, słuchając opowiadań o niezwykłych dziełach dokonywanych przez misjonarzy, marzyła,
aby do nich dołączyć. Gdy jej brat Fileasz wstąpił
do seminarium i bardziej zaangażował się w dzieło
wspierania misji, również w niej zaczęła wzrastać
taka potrzeba. Zachęciła dziewczyny, z którymi się
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spotykała na modlitwie i rozmowie, aby składały
co tydzień jedno sou (cena jednej bułki) na ten cel.
Gdy w Lyonie powołano stowarzyszenie pomagające misjom, zaadaptowano dla tej działalności metodę, którą już prawie trzy lata rozwijała
Paulina Jaricot. Przyjęto nazwę: Stowarzyszenie
Rozkrzewiania Wiary. Paulina jest uznawana powszechnie za założycielkę Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.
Gdy propozycja Pauliny ‒ „jeden pieniążek tygodniowo” ‒ została przez niektóre osoby skrytykowana, Paulina napisała do swego brata, który
był wtedy w seminarium. Otrzymała niezwykłą
odpowiedź: „Błogosławię Boga, Droga Paulino, za
owocną wizytę, jaką Ci złożył, doświadczając Cię
cierpieniem, dziękuję także naszemu umiłowanemu Zbawicielowi za to, że raczył odłamać jeden
z cierni ze swojej korony, aby go dać swojej Małej
Ukochanej w zamian za odrobinę miłości i dobrej
woli, jakie w niej znalazł. Przywdziej natychmiast
ten strój, aby stanowił Twoją najpiękniejszą ozdobę. Ten cierń jest cenniejszy od pięknych diamentów w królewskiej koronie”.

Dzień piąty – Początek Żywego Różańca

Modlitwa dziękczynna
za Żywy Różaniec
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym
położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was (1 Tes 5, 17-18).

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją służebnicę
Paulinę Jaricot, przez którą ubogaciłeś Kościół darem Żywego Różańca i prosimy Cię
przez jej wstawiennictwo, abyśmy zawsze
gorliwie odmawiali modlitwę różańcową
i wspierali się wzajemnie w różach różańcowych.
Rozważanie
Widząc trudną sytuację w kraju po spustoszeniu,
jakiego dokonała rewolucja, Paulina uważa, że
należy zorganizować potężną krucjatę modlitwy,
która zdołałaby zatrzymać potok zepsucia religijnego w różnych środowiskach. „W tej atmosferze
Paulina przybliża pogłębioną praktykę tradycyjnej
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modlitwy maryjnej: różańca świętego. Już od pewnego czasu należy bowiem do Bractwa Różańca
Świętego, lecz jej zaangażowaniu nie towarzyszy
entuzjazm porównywalny z tym, jaki wykazuje
wobec innych dzieł Kościoła. Jej upodobania pozostają związane z cichym trwaniem przed tabernakulum, co stara się przedłużać”.
Nowa inspiracja przychodzi pod koniec roku
1826: „Wydało mi się, że nadeszła godzina realizacji planu, za którym podążałam od dawna, że
nadeszła pora stowarzyszenia dostępnego dla
wszystkich, które pozwoliłoby osiągnąć jedność
modlitwy w sposób jedyny w swoim rodzaju, krótki i praktyczny; niemęczący, a ułatwiający, chodzi
zaś o przynajmniej kilkuminutową, codzienną
medytację tajemnic życia i śmierci Jezusa”. Tworzy 15-osobowe grupy, których członkowie odmawiają codziennie dziesiątek różańca. Tak powstał
Żywy Różaniec.
„Udostępnienie tej prostej praktyki szerokim
rzeszom, to było coś. Mianowicie sprawić, aby
ludzie, którzy nie wiedzą, czym jest medytacja,
zgodzili się skupić przez czas konieczny do odmówienia jednego Ojcze nasz, dziesięciu Zdrowaś
i jednego Chwała Ojcu na jednej z tajemnic Boskiego Odkupiciela i Jego Przenajświętszej Matki”.
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Dzień szósty – Rozwój Żywego Różańca

Modlitwa o nowe róże różańcowe
Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy,
które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe
jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki
podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach
(Mt 13, 31-32).

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Boże, za niezwykły rozwój
Żywego Różańca, jaki sprawiłeś na początku jego istnienia i prosimy Cię przez wstawiennictwo Pauliny Jaricot, abyś i dziś spowodował dynamiczny rozwój tej modlitwy
w naszych wspólnotach.
Rozważanie
Początki stowarzyszenia gromadzącego członków
Żywego Różańca były skromne. Paulina pisała: „Ta
instytucja zrodziła się w 1826 roku i przez jakiś
czas pozostawała ukryta w ranach Jezusa ukrzyżowanego”. Te słowa nawiązują do sprzeciwów,
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z jakimi spotkała się jej inicjatywa w wielu środowiskach. Kiedy wątpliwości zostały wyjaśnione,
Żywy Różaniec zaczął się intensywnie rozwijać.
Gromadził rzesze wiernych w różnych regionach
Francji i poza jej granicami.
Paulina wszystkich zapala ogniem, który płonie w jej sercu. Pisze więc: „W górę serca! Nie zaprzątajmy ich już drobnymi osobistymi sprawami,
nie wylewajmy więcej łez z powodu drobiazgów,
rozważajmy wszystko z uczuciami Bożej miłości,
obejmijmy cały świat modlitwami, które układamy: Jezus umarł za wszystkich ludzi. Pragnie On,
by wszyscy zostali zbawieni, czemu mielibyśmy
osłabiać swoje serca ciaśniejszymi pragnieniami?”.
„Zbiór róż, jaki widzimy w tej praktyce, będzie
przedstawiał obraz ogrodu, gdzie te piękne i delikatne kwiaty ze wszystkich stron wystawiają się na
widok. Wonią zaś, jaka się z nich rozleje, będzie
świętość, która pojawia się wszędzie po śladach
stóp Jezusa i Maryi. Jeśli zaś wolimy zatrzymać się
na cnotach, które jaśnieją tak wielkim blaskiem
w życiu i śmierci Maryi i Jej Boskiego Syna, to
słowo «różaniec» będzie oznaczało zbiór, piękno,
słodycz tych cnót […]”.

Dzień siódmy – Formacja członków Żywego Różańca

Modlitwa o duchowy rozwój
Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko
jest ode Mnie (Mt 15, 8).

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Boże, za troskę Pauliny Jaricot o duchowy rozwój członków Żywego
Różańca i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo, aby wszyscy zelatorzy i członkowie
róż różańcowych umieli łączyć modlitwę
ustną z rozważaniem życia Jezusa i Maryi.
Rozważanie
Wyrzut Chrystusa, że ludzie czczą Boga tylko wargami, a sercem są daleko od Niego, dotyczy każdego pokolenia chrześcijan. Paulina Jaricot również znała ten problem. Już pod koniec kwietnia
1830 roku, a więc niecałe trzy lata od powstania
Żywego Różańca, zaczęła pisać listy okólne skierowane do wiernych modlących się w 15-osobowych grupach. Były w nich zachęty do modlitwy,
rozważania duchowe, sprawozdania ze spotkań,
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informacje o rozwoju różańca. Od 1845 roku listy te stały się systematyczną refleksją nad znaczeniem różańca i były dyktowane jej troską o formację członków Żywego Różańca.
„Oto jak Kościół określa różaniec: jest to pewna forma modlitwy, […] jednocześnie modlitwa
ust, umysłu i serca; składa się z najświętszych modlitw; w nim oddajemy cześć równocześnie Jezusowi i Maryi w Ich najważniejszych tajemnicach;
i wreszcie, jeśli wargi często wypowiadają określoną liczbę modlitw, w wielorakich tematach ofiarowanych rozważaniu, umysł znajduje różnorodność pełną wdzięku i bogactwa, a serce – źródło
obfitujące w tysiące błogich uczuć”.
„Czy połączenie modlitwy ustnej z myślą to
istota pobożności różańcowej? Tak, z pewnością.
To połączenie jest konieczne i bynajmniej nie
sprawia, że odmawianie różańca staje się drażliwe i męczące, ale tylko łagodzi je i ułatwia. [...]
Te dwie rzeczy idą w parze, kroczą obok siebie,
wzajemnie się wspierają i wspomagają. [...] To powinno nas skłonić do wniosku, że gdy modlitwa
ustna – jeśli tak można to ująć – jest ciałem różańca świętego, to kolejne rozważane tajemnice –
smakowane sercem lub oczyma umysłu – są jakby
jego duszą i życiem”.
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Dzień ósmy – Praca

Modlitwa o solidność w pracy
Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe (Ga 6, 2).

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Boże, za wrażliwość Pauliny Jaricot na potrzeby innych ludzi i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo, abyśmy
umieli nieść pomoc potrzebującym i przyczyniali się do uobecniania w świecie królestwa sprawiedliwości i pokoju.
Rozważanie
Jedną z bardziej widocznych cech duchowości Pauliny była jej wrażliwość na potrzeby innych ludzi.
Odznaczała się tą postawą już w dzieciństwie. Po
swoim nawróceniu już do końca życia będzie nieść
pomoc potrzebującym: „Również na tej drodze udaje się jej wypracować swój własny sposób udzielania
jałmużny, gdyż ożywiający ją duch skłania do myśli,
że to ona powinna dziękować ubogim za zaszczyt,
jaki jej wyświadczają, przyjmując od niej datek”.
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Nie poprzestaje na udzielaniu wsparcia tym,
którzy przychodzą do niej z prośbą o pomoc. Szuka bardziej systemowych rozwiązań. Angażując
się ciągle w sprawy misji i troszcząc się o rozwój
Żywego Różańca, zakłada Bank Niebieski, który udziela tanich pożyczek z kapitału założonego
przez kilkanaście bogatych i chętnych do działania rodzin. Niestety, ta inicjatywa nie trwała długo
i bank upadł. Paulina jednak, widząc przepracowanie robotników i ich nędzę, nadal szuka sposobu
rozwiązania tego problemu. Wsparta przez wielu
hojnych przyjaciół uruchamia fabrykę, w której
zatrudnienie znajduje kilkuset robotników. Pragnie, aby mieli oni godziwe warunki pracy i sprawiedliwe wynagrodzenie. Inicjatywa ta upada na
skutek manipulacji i oszustwa, jakiego dopuścili
się jej współpracownicy. W konsekwencji Paulina
popada w długi, które stają się powodem wielu jej
cierpień aż do ostatnich lat jej życia.
Choć jej finansowe przedsięwzięcia się nie powiodły, to jednak idee, które jej przyświecały, stały
się inspiracją dla innych przedsiębiorców, a w dalszej perspektywie głoszone przez nią prawdy miały wpływ na kształtowanie się nauki społecznej
Kościoła.

Dzień dziewiąty – Krzyż

Modlitwa o siłę do niesienia krzyża
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego
siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje
(Mt 16, 24).

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Boże, za wierne pójście
Pauliny Jaricot za Chrystusem dźwigającym krzyż i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo, abyśmy umieli zaprzeć się
samych siebie i każdego dnia przyjmować
swój krzyż, naśladując Jezusa, Twego Syna.
Z życia Pauliny
Krzyż towarzyszył Paulinie przez całe życie.
W dzieciństwie spadła z wysokiego krzesła. Z tego
powodu miała trudności z chodzeniem, a jej ciało
było wstrząsane konwulsyjnymi ruchami. Lekarze
nie rokowali poprawy, więc również stan jej ducha
się pogarszał. W tym czasie zachorowała także jej
mama, która ofiarowała swoje cierpienia za ocalenie Pauliny.
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Kłopoty ze zdrowiem powracały. W wieku
trzydziestu lat doznawała ciągłych bólów serca
z powodu tętniaka, który powodował poważne
problemy z krążeniem. Po chwilowej poprawie
problem powrócił jeszcze intensywniej: „Co chwila zdaje się, że Paulina umiera, żeby potem odżyć
i odżywa, żeby na nowo umierać. Zmuszona do
bezruchu na skutek nadmiernego rozszerzenia
mięśnia sercowego, doświadcza, jak zwykła czynność oddychania zamienia się w prawdziwą mękę:
tylko myśl o podobieństwie do Ukrzyżowanego
trzyma ją przy życiu”. W tej sytuacji modli się do
św. Filomeny i wtedy jej stan zdrowia na jakiś czas
się poprawia. Postanawia pojechać do Mugnano,
gdzie znajduje się sanktuarium św. Filomeny. Na
miejscu wydaje się, że następuje agonia, ale zostaje
w sposób cudowny uzdrowiona i wraca do domu
o własnych siłach.
Paulina znosiła z wiarą także cierpienia duchowe. Każde dzieło, które inicjowała, spotykało się
najpierw z oporem ze strony różnych ludzi. Była
posądzana o złe zamiary. Jej wrażliwe serce przeżywało trudne chwile. Jednak najcięższy krzyż
przyszedł w ostatnich latach życia, gdy popadła
w długi, i w wielkim ubóstwie, poniżeniu, doświadczając odrzucenia i niesłusznych oskarżeń,
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jednoczyła się z ukrzyżowanym Jezusem, dopełniając swoich dni 9 stycznia 1862 roku.
Wiele razy pisała o niesieniu krzyża. Jej słowa
stanowią pomoc także dla nas: „O krzyżu! Z którego wytrysnęły wszystkie dobra duchowe, tylko
w tobie mogą mieć źródło wszelkie dzieła ukierunkowane na zbawienie duszy. Ty jesteś główną
monetą, którą Boski Architekt posługuje się przy
budowie dzieł swojej chwały; ty jesteś formą, która służy do odróżnienia złota prawdziwej miłości
od fałszywego metalu ludzkich knowań. A jeżeli
zgroza scen z Kalwarii przeraża nas; kiedy przewidujemy, że niegodziwcy przywłaszczą sobie Twoje dzieła, wiara mówi nam, że jeśli złorzeczenia
pochodzące z ziemi dosięgną Tego, który wisi na
drzewie, niejako dla wynagrodzenia obfite błogosławieństwa spłyną z nieba na dzieła, które zakładane są u stóp krzyża. Ach! Panie, pozwól zatem,
żebym powiedziała w moim zagubieniu: «Pokładam nadzieję w Panu, a jeżeli On też mnie uśmierci, ja nadal będę w Nim pokładać nadzieję». Pozwól
mi wierzyć, że nie wszystko jest stracone, nawet
jeżeli nie dysponuję już środkami ludzkimi, jeżeli
niebezpieczeństwa usilnie mnie szturmują i jeżeli
ze wszystkich stron słyszę napomnienia. Panie, jeśli Ty jesteś ze mną, niczego nie straciłam, gdyż Ty
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sam możesz sprawić, że te kamienie staną się synami Abrahama. Czasami zło krzyczy głośniej od
mojej wiary i obawiam się widoku nieprzyjaciół,
którzy mnie prześladują, przyjaciół, którzy ganią
moją nadzieję, krewnych i sąsiadów, którzy odwracają ode mnie swoją troskliwość w obawie, że
mogłabym zwrócić się do nich z prośbą o pomoc
lub pocieszenie, mimo to wiara zawsze przychodzi
mi z pomocą właśnie wtedy, kiedy wszystko wydaje się stracone”.

Modlitwa w dniu beatyfikacji
Beatyfikacja Pauliny Jaricot jest planowana na 22 maja
2022 roku w jej rodzinnym mieście Lyonie. Jest to dzień łaski
dla Kościoła oczekiwany w sposób szczególny przez wspólnoty
zaangażowane w dzieło misyjne Kościoła oraz przez członków
Żywego Różańca.
Łączmy się duchowo z pielgrzymami zgromadzonymi na
tej uroczystości, uwielbiajmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego
i zawierzajmy Mu ważne sprawy naszego życia.

Modlitwa uwielbienia
Najdoskonalsze uwielbienie Boga ma miejsce
w niebie. Aniołowie i Święci śpiewają z podziwem i radością: „Święty, Święty, Święty”. Łączymy
się z nimi w każdej Eucharystii. Słowa uwielbienia powtarzamy również w hymnie Ciebie, Boga,
wysławiamy. Śpiewajmy dziś ten hymn, indywidualnie lub wspólnie, łącząc się z nową Błogosławioną i wszystkimi mieszkańcami nieba.
Modlitwa prośby
Skierujmy do Boga także gorące prośby w intencjach, które są dla nas ważne. Przedstawmy
je Bogu w sercu i odmówmy wybrane modlitwy
zamieszczone w dalszej części modlitewnika.
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Litania do bł. Pauliny Jaricot
Do odmawiania po jej beatyfikacji

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Królowo różańca świętego,
Królowo Apostołów,
Błogosławiona Paulino,
Pokorna służebnico Pańska,
Posłuszna natchnieniom Ducha Świętego,
Oddana Najświętszemu Sercu Jezusa,
Adorująca Pana obecnego w Najświętszym
Sakramencie,
Wybierająca Jezusa na jedynego Oblubieńca,
Wynagradzająca Bogu za grzechy swoje
i innych,
Ufająca Maryi we wszystkich sprawach,
Zatroskana o ludzi nieznających Chrystusa,
Wspierająca misjonarzy,
Zakładająca Dzieło Rozkrzewiania Wiary,
Inspirująca troskę o misje,
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Miłująca modlitwę różańcową,
Zakładająca wspólnotę Żywego Różańca,
Pragnąca uczynić różaniec modlitwą
wszystkich,
Prowadząca innych na głębię życia
modlitewnego,
Pokornie służąca chorym,
Wrażliwa na potrzeby braci i sióstr,
Poświęcająca swoje dobra dla wspierania
innych,
Znosząca cierpliwie choroby i codzienne
dolegliwości,
Uzdrowiona przez wstawiennictwo
św. Filomeny,
Naśladująca Chrystusa w dźwiganiu krzyża,
Umierająca w ogołoceniu i samotności,
Oddana Bogu w życiu i w śmierci,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, błogosławiona Paulino,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
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Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty w błogosławionej Paulinie dałeś nam wzór modlitwy,
troski o misje i cierpliwego niesienia krzyża.
Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy zawierzając Maryi, odważnie dążyli do świętości i nieśli światu orędzie Ewangelii. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.
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Modlitwa przez wstawiennictwo
bł. Pauliny Jaricot
Panie Jezu Chryste, Ty po zmartwychwstaniu powiedziałeś do Apostołów: „Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”
(Mk 16, 15).
Ty poprzez wieki duchem głoszenia Dobrej
Nowiny napełniasz swoich wyznawców, a spośród nich wybrałeś Paulinę Jaricot i natchnąłeś
ją, by całkowicie poświęciła się współpracy misyjnej, zakładając Dzieło Rozkrzewiania Wiary
i Żywy Różaniec.
Spraw, by za jej przykładem jak najwięcej
chrześcijan płonęło duchem głoszenia Ewangelii,
objawiając Twoją nieskończoną miłość.
Przez wstawiennictwo bł. Pauliny udziel mi
łaski..., o którą szczególnie Cię proszę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

34

Modlitwa do bł. Pauliny Jaricot
Do odmawiania po jej beatyfikacji

Błogosławiona Paulino, z tobą wielbimy Boga
w Trójcy Świętej Jedynego, w którego oblicze
wpatrujesz się w niebie. On rozpalił twe serce ogniem miłości. Płonęłaś i zapalałaś innych.
Szłaś drogą modlitwy i służby. Przez ciebie Bóg
wzbudził w Kościele dwa wielkie dzieła, jedno
modlitewne – Żywy Różaniec i drugie apostolskie – Dzieło Rozkrzewiania Wiary.
Wypraszaj nam wszystkim gorliwość w dążeniu do świętości. Niech w każdym sercu rośnie
miłość do Boga i bliźniego. Niech za twoją przyczyną wszyscy ochrzczeni przyjmą powołanie,
jakie od Boga otrzymali, i zaangażują wszystkie
swoje siły w jego realizację, aby po ukończeniu
ziemskiej pielgrzymki mogli radować się pełnym
uczestnictwem w życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego, Boga, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
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Modlitwa na jubileusz
Żywego Różańca
Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona
miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem
i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia, dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej, którą
ubogacasz Kościół, za wspólnotę Żywego Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, za sługę Bożą Paulinę Jaricot,
która to dzieło zainicjowała, i za niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga.
Niepokalana Dziewico i Matko, otaczaj nas
zawsze swą macierzyńską miłością, ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Obdarz
wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowej. Niech ona pomnaża chwałę
Boga i przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś
nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego
szczęścia w niebie. Amen.
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Modlitwa za przyczyną św. Filomeny
Patronki Żywego Różańca

Bądź uwielbiony, wszechmogący Boże, w dziewiczym życiu i odważnym męczeństwie św. Filomeny, której imię znaczy: „córka światła”. Przez głęboką wiarę, doskonałą czystość i przelanie krwi
za Chrystusa stała się wzorem dla chrześcijan
i ich orędowniczką u Ciebie. Do niej modliła się
w ciężkiej chorobie założycielka Żywego Różańca – Paulina Jaricot i została cudownie uzdrowiona. Ją wybrała na patronkę naszej wspólnoty.
Dziękujemy Ci, najlepszy Ojcze, za tę wspaniałą orędowniczkę. Jej wstawiennictwu zawierzamy wszystkie sprawy dotyczące Żywego Różańca. Prosimy o wierność modlitwie, gorliwość
w służbie i odwagę w świadczeniu o Tobie. Prosimy o uzdrowienie w chorobach, pomoc w słabościach i pociechę w smutkach. Prosimy także
o potrzebne łaski dla moderatorów, zelatorów
i członków naszej wspólnoty. Niech modlitwa
św. Filomeny przyczyni się do rozwoju Żywego
Różańca w naszych parafiach i diecezjach, a jego
posługa wobec Kościoła i świata przyniesie obfite owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Wydawnictwo Sióstr Loretanek poleca:
Paulina Jaricot. Biografia
s. Cecylia Giacovelli
Książka szczególnie polecana członkom Żywego
Różańca, ale także wszystkim czcicielom Matki Najświętszej i tym, którym leży na sercu misja Kościoła.
opr. twarda; format: 17,5 × 25 cm; stron: 376

15 dni z Pauliną Jaricot
Jacques Gadille, Gabrielle Marguin
Książka ta jest próbą nakreślenia głównych rysów
duchowości Pauliny i zaproszeniem do modlitewnej
refleksji nad nimi w kontekście problemów, z jakimi
zmaga się człowiek u progu XXI wieku.
opr. miękka; format: 12 × 19 cm; stron: 112

Pisma młodości. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci…
Pauline Jaricot
Te stronice należy otwierać z najwyższym szacunkiem. Pisma młodości ukazują Paulinę tylko na pewnym etapie jej duchowej drogi, który przygotuje ją do
późniejszego zmierzenia się z długą drogą krzyżową.
opr. miękka; format: 13,5 × 20,5 cm; stron: 200

Żywy Różaniec. Prawdziwie Boska harfa
Pauline Jaricot
Książka zawiera listy do Żywego Różańca, w których Paulina Jaricot wprowadza stowarzyszonych
w modlitwę osobistą i bogactwo roku liturgicznego;
i którym to przekazuje swój zapał apostolski.
opr. miękka; format: 13,5 × 20,5 cm; stron: 320

Myśli na każdy dzień
Pauline Jaricot
Myśli autorstwa Pauliny są dowodem na to, że była
osobą głębokiej modlitwy i wielkiego czynu. Z odwagą żyła Ewangelią. Jej wskazówki zebrane w tej
książce niech będą dla nas życiową inspiracją – by
nie zmarnować ani jednego dnia, daru od Boga.
opr. miękka; format: 12 × 18 cm; stron: 119

Wydawnictwo Sióstr Loretanek poleca:
Modlitewnik Żywego Różańca
To przewodnik po roku liturgicznym przeżywanym razem z Maryją. Zamieszczone w nim treści są bardzo
przydatne dla coraz to nowego odkrywania bogactwa
i głębi modlitwy różańcowej.
opr. twarda; format: 12 × 17 cm; stron: 752

Ceremoniał Żywego Różańca
Znajdziemy w nim m.in.: błogosławieństwa udzielane
członkom wspólnoty i zelatorom, pomoc w przeżywaniu comiesięcznych spotkań ze zmianą tajemnic różańcowych, teksty pomocnicze do celebracji różnych
wydarzeń we wspólnocie w ciągu roku liturgicznego,
a także modlitwy i rozważania w obliczu śmierci.
opr. twarda; format: 17 × 24 cm; stron: 200

Zeszyt zelatora Żywego Różańca
To propozycja dla osób opiekujących się różami
różańcowymi, aby jeszcze lepiej wypełniały
powierzone im zadania.
opr. miękka; format: 24 × 16,5 cm; stron: 47

Statut Żywego Różańca
Oficjalny dokument zatwierdzony przez Konferencję
Episkopatu Polski w 2012 r., który reguluje zadania,
strukturę organizacyjną i sposób działania jednej z najliczniejszych wspólnot modlitewnych w Kościele.
opr. miękka; format: 10,5 × 16,5 cm; stron: 20

Rozważania różańcowe na każdy dzień
Ta pięciotomowa pozycja jest modlitewnikiem
różańcowym, z którego można korzystać
podczas wspólnego odmawiania różańca
w kościołach i na spotkaniach modlitewnych,
a także w domu, w czasie modlitwy osobistej.
Jest to duchowy przewodnik dla tych, którzy
odmawiają codziennie jedną lub wszystkie
części różańca.
opr. twarda; format: 14 × 20,5 cm

Szczegóły dotyczące publikacji: www.sklep.loretanki.pl

„Moim powołaniem nie jest przywiązanie się
do jakiegoś dzieła w taki sposób,
aby zapomnieć o wszystkim innym (…).
Chcę pozostać wolna, aby pracować tam,
gdzie potrzeby są jeszcze większe”.
Paulina Jaricot
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