
DROGA MARYI 
Od ‘tajemnic’ do ‘Tajemnicy’ (RVM, 24) 
 

Biuletyn Wspólnoty Żywego Różańca  
przy parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej  
w Dąbrówce         
 

 

 
Październik 2019 z różańcem, …z Błeńską i … z Jaricot! 
 

Wydawany w Poznaniu „Przewodnik Katolicki” (nr 37, 15.09.2019) doniósł we 
wrześniu, że „Wanda Błeńska znalazła się na liście 25. świadków wiary, którą 
Watykan zaproponował jako patronów nadzwyczajnego miesiąca misyjnego 
(NMM), przypadającego na najbliższy październik.” Redaktor naczelny ks. 
Mirosław Tykfer pisał: „To wielkie wyróżnienie. Błeńska stanęła jako przykład dla 
całego świata, i to obok takich postaci jak Franciszek z Asyżu czy Teresa z 
Lisieux.” Podzielamy tę opinię. Jako Wielkopolanie jesteśmy dumni z misjonarki, 
lekarki z Poznania.  
Zaintrygowani NMM zaczęliśmy przeczesywać zasoby Internetu i znaleźliśmy 
watykańską listę, a na niej także … założycielkę Żywego Różańca – Paulinę 
Jaricot (czyt. Żariko)! Dla nas - należących do parafialnej wspólnoty różańcowej 
- to kolejny powód do dumy i wezwanie do poznawania życiorysu i duchowości 
naszej założycielki. Jaki jest jej związek z misjami? Może przyszedł też czas aby 
włączyć się w modlitwę o beatyfikację Pauliny Jaricot.  
 
http://www.october2019.va/content/dam/october2019/documenti/la-guida-
mmsott2019/DEF%20WEB_Interno_Mese%20Missionario%20-%20ING_v6-1.pdf (odczyt 24.09.2019) 
 
 
 

INTENCJE MODLITEWNE – październik 2019 
parafialna: O dobre duchowe owoce peregrynacji obrazu Matki Bożej 

Częstochowskiej w Archidiecezji Poznańskiej i w naszej parafii w Dąbrówce. 

papieska: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w 

Kościele. 
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TERMINARZ 
Różaniec w październiku: 
   od poniedziałku do soboty o 18.00,   w niedzielę o 8.00 
4 października, piątek - Adoracja  w Katedrze 

Parafialna Wspólnota Żywego Różańca z Dąbrówki  
udaje się do Katedry Poznańskiej na adorację Najświętszego Sakramentu. 
Żywy Różaniec adoruje Pana Jezusa od godz. 12.00 do godz. 13.00. 

5 października - Pierwsza  Sobota 
    godz.8.00      Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP  
    godz.8.30      Różaniec 
6 października - Pierwsza  Niedziela   
    godz.8.00      Różaniec 
    godz.8.30      Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 
7 października – NMP Różańcowej 
9 października, środa,  
     godz.20.15 – Nabożeństwo przygotowujące do Nawiedzenia Obrazu Matki 
     Bożej Jasnogórskiej 
 
 

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożej 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. 
Za wstawiennictwem czcigodnej sługi Bożej Pauliny udziel mi łaski...,  
o którą szczególnie Cię proszę.  
Zechciej ją wsławić cudownym znakiem,  
aby Kościół, który uznał heroiczność jej cnót,  
mógł rychło zaliczyć ją w poczet błogosławionych.  
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
 
https://pdrw.missio.org.pl/aktualnosci/207-modlitwa-o-beatyfikacje-w-rocznice-smierci-pauliny-jaricot 
(odczyt 24.09.2019) Co roku czwartek w Tygodniu Misyjnym w październiku jest dniem poświęconym modlitwie o 
beatyfikację założycielki PDRW i ŻR, jak również o rozwój dzieła misyjnego w świecie. 
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Dlaczego Paulina Jaricot została patronką 
Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego? 

 
Paulinę Jaricot (1799-1862) znamy jako założycielkę Żywego Różańca a jaki jest 
jej związek z misjami? Zanim zaangażowała się w różaniec założyła Papieskie 
Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW). 
 

„Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary zrodziło się z odpowiedzi wrażliwego 
serca na materialnie trudną sytuację misjonarzy w Chinach. Do tego doszło kilka 
innych elementów i osób, z których każda wniosła swój własny, oryginalny 
wkład, ale na początku, kładąc fundamenty, stała młoda, wtedy 
dwudziestoletnia dziewczyna, Paulina Jaricot.  
  
O trudnej sytuacji w Chinach dowiedziała się z biuletynu Paryskiego Seminarium 
Misji Zagranicznych (MEP). W celu zorganizowania pomocy dla swoich 
misjonarzy przełożeni seminarium reaktywowali stowarzyszenie, które działało 
przy ich seminarium przed rewolucją. Wtedy celem stowarzyszenia była 
modlitwa za misjonarzy. Teraz oprócz modlitwy prosili o pomoc materialną. 
Nosiło ono nazwę: „Stowarzyszenie modlitwy dla uproszenia u Boga nawrócenia 
niewiernych, wytrwania chrześcijan, którzy żyją między nimi i rozwoju instytucji 
przeznaczonych do rozkrzewiania wiary”. Również z biuletynów Paulina 
dowiedziała się, że anabaptyści w Anglii organizują szeroko zakrojoną akcję 
pomocy dla swoich misjonarzy stosując metodę „jednej monety tygodniowo”. 
Taką samą metodę postanowiła zaproponować osobom ze swojego otoczenia, 
których zaczęła prosić o pomoc dla misjonarzy z Chin. Ten kraj był jej o tyle bliski, 
że nasłuchała się o nim wiele w dzieciństwie z opowiadań pani Róży, służącej w 
domu państwa Jaricot. Jej środowisko natomiast, w którym wtedy żyła, to 
dziewczyny w jej wieku, zorganizowane w ruchu nazwanym „Wynagrodzicielki 
Najświętszego Serca Pana Jezusa”. Był to ruch nieformalny, czyli nie założony 
oficjalnie, ale za to z gęstą siecią grup w różnych parafiach dzielnicy św. Pawła 
w Lyonie. Wchodziły do tych grup często nawet biedne dziewczyny, robotnice 
lyońskich fabryk. One były pierwszymi osobami, które odpowiedziały na apel 
Pauliny i modlitwą i drobną ofiarą pieniężną zaczęły wspierać misjonarzy z MEP. 
Ofiara pieniężna, którą proponował Paulina była naprawdę niewielka: jeden sou 
czyli 1/20 franka. Była to cena jednej bułki. Propozycja wspomagania misji padła 
na podatny grunt, ale Paulina, gdy uświadomiła sobie jak wielkie są potrzeby 
misjonarzy zorientowała się, że taka pomoc jest kroplą w morzu potrzeb. Szukała 
sposobu by rozpoczęta zbiórka dawała większe efekty. Wymyśliła, że wszystkich 



chętnych do pomocy zorganizuje w grupy po dziesięć 
osób, każda grupa będzie miała swojego 
odpowiedzialnego, a wszystkie grupy będą 
podporządkowane hierarchicznie tworząc setki i 
tysiące, które nazwała „dywizjami”. Wyczuwała, że 
szykuje się poważna „bitwa” i zorganizowała 
„wojsko”. System okazał się na tyle skuteczny, że 
pochwalnie pisała o nim nawet liberalna prasa. Od 
czerwca 1821 r. do czerwca następnego roku zebrała 
w ten sposób prawie 1400 franków.    

 
 W tym czasie do katolików z Lyonu przyszedł list od bpa Luisa W. Dubourga 
z Luizjany w Stanach Zjednoczonych. Prosił o pomoc dla swojej nowo utworzonej 
diecezji. Znajomy biskupa,  Didier Petit, zorganizował spotkanie, na które 
zaprosił grupę wpływowych osób, znanych w mieście z otwartości na działalność 
charytatywną. Odbyło się ono 3 maja 1822 r. Wobec wcześniejszych prób 
organizowania pomocy, które spełzły na niczym, teraz postanowiono powołać 
stowarzyszenie. Zaadaptowano dla swojej działalności metodę znaną w mieście, 
którą już prawie trzy lata rozwijała Paulina Jaricot. Przyjęto też nazwę, która była 
popularną nazwą jej zbiórki: Stowarzyszenie Rozkrzewiania Wiary. Jeden 
z uczestników, Benedykt Coste, nakreślił cel działania: „Jesteśmy katolikami i 
musimy troszczyć się o powstanie czegoś katolickiego czyli uniwersalnego. Nie 
powinniśmy wspierać w sposób szczególny takiej czy innej, konkretnej misji, ale 
wszystkie misje świata”. Jego słowa stały fundamentem ideowym 
Stowarzyszenia Rozkrzewiania Wiary. Stowarzyszeni po kilku latach zmieniło 
nazwę na Dzieło Rozkrzewiania Wiary a po stu latach papież podniósł je do rangi 
papieskiego i teraz jest nazywane Papieskim Dziełem Rozkrzewiania Wiary.  
 
Sposób organizacji zbiórki wymyślony przez Paulinę Jaricot  do tego stopnia 
wpłynął na rozwój dzieła, że jej wkład trzeba uznać za fundamentalny. Chociaż 
nie była na zebraniu założycielskim, nie zasiadała w radzie Stowarzyszenia, choć 
inne osoby jak Petit, Coste i de Verna – pierwszy przewodniczący, mieli swój 
niewątpliwy wkład, to jednak Paulina Jaricot jest dzisiaj uznawana powszechnie 
za założycielkę Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.” 
 
 
https://missio.org.pl/pontyfikat/nadzwyczajny-miesiac-misyjny/pomoce/patroni-
misyjni/631-paulina-jaricot (odczyt 24.09.2019) 
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