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MIĘDZYNARODOWY RÓŻANIEC
28 Maj 2022
POCZĄTEK
*** Piosenka początkowa ***
Pozdrowienia od koordynatora międzynarodowego Mário
Apone
Drodzy bracia i siostry z La Salette,
bardziej niż kiedykolwiek modlimy się za naszego Przełożonego
Generalnego, księdza Silvano Marisy. Z pewnością Bóg w swojej
nieskończonej miłości kieruje pracownikami służby zdrowia,
którzy się nim opiekują.
W tym czsie różańca modlimy się za niego i za wszystkich
misjonarzy z La Salette, którzy przechodzą leczenie.
Prześlijmy również nasze modlitwy za najbliższe
Międzynarodowe Spotkanie Świeckich Saletynów. Palnowanie
jest zakończone i podejmowane są niezbędne środki.
Życzę zdrowia, radości i spokoju. Po bratersku.

kroki światłem Chrystusa, które nosiła na swojej piersi, a łaska
Twojego
wstawiennictwa
uczyni
nas
prawdziwymi
ambasadorami pojednania. Amen.
TAJEMNICA CHWALEBNA: ZMARTWYCHWSTANIE PANA
JEZUSA
„Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż
wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo
zmartwychwstał, jak powiedział.” (Mt 28,5-6).
Intencja: Dobry Boże, prosimy Cię za naszego drogiego Ojca
Świętego Franciszka, abyśmy w jego głosie słyszeli Jezusa,
naszego Nauczyciela, i niestrudzenie modlili się o Jego misję i
służbę. Niech Maryja z la Salette wspiera nas i zachęca do
modlitwy
EEUU
Ojcze nasz / 5 Ave María

SŁOWACJA
5 Ave María / Gloria
Modlitwa z Salette

2. TAJEMNICA CHWALEBNA: WNIEBOWSTĄPIENIE PANA
JEZUSA

Kolejność tłumaczeń: włoski - hiszpański - francuski – Angielski - Polsk.

Wstępne powitanie
Dzień dobry i dobry wieczór drodzy Bracia Świeccy z całego
świata! W imieniu świeckich Regionu Argentyna - Boliwia witamy
na V Międzynarodowym Różańcu i wzywamy Ducha Świętego,
aby zstąpił na każdego z nas i aby to nasze usta wypowiadały
każdą modlitwę z głębi naszych serc . Niech nasza Matka z La
Salette zawsze kieruje naszymi działaniami. W imię Ojca, Syna i
Ducha Świętego. Amen.
Kolejność tłumaczeń: włoski - Português- francuski – Angielski- Polsk.

„Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce,
błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i
został uniesiony do nieba.” (Łk 24, 50-51).
Intencja: Strach paraliżuje i nie pozwala nam działać; Te
poważne konsekwencje są wynikiem braku bezpieczeństwa
pozostawionego przez pandemię i wojnę. Módlmy się do Boga,
abyśmy jak Maksymin i Melanie przezwyciężyli nasze lęki i
wyruszyli na misję głosząc orędzie Pięknej Pani.
INDIA
Ojcze nasz / 5 Ave María

MODLITWA
Nasz Bóg i Pan, Twój Syn Jezus Chrystus uczynił nas uczniami
i misjonarzami swojego planu miłości i pojednania. Przez chrzest
przyjmujemy z wiarą i odwagą misję Kościoła. Kierowani łaską
Twojego Ducha, pragniemy rozbrzmiewać we wszystkich
przestrzeniach, w których żyjemy, że Bóg jest miłosierdziem!
Jako Świeccy Saletyni jesteśmy wezwani i posłani, aby dawać
świadectwo radości pojednania. Prosimy, aby to świadectwo
poruszyło serca zatwardziałe obojętnością wywołana
chciwością, która dzieli braci i niszczy wszelką możliwość
harmonii między ludźmi.
Ojcze Świety! Zaakceptuj nasz cel służenia Ci szczerym sercem.
Dzielenia się życiem i wezwaniem do pojednawczego
powołania. Niech Dziewica Matka z La Salette oświeca nasze

POLSKA
5 Ave María / Gloria
Modlitwa z Salette

3. TAJEMNICA CHWALEBNA: ZESŁANIE DUCHA
ŚWIĘTEGO
„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali
się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się
słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru,
i napełnił cały dom, w którym przebywali.” (Dz 2,1-2).
Intencja: Stwórca Ojciec dał nam świat, abyśmy służyli mu z
pełną swobodą, w naszych rękach jest budowanie go i dbanie o
nasz wspólny dom. Niech Maryja de la Salette zawsze uczy nas
kochać i troszczyć się o stworzenie.
FILIPINY
Ojcze nasz / 5 Ave María

ITALIA
5 Ave María / Gloria
Modlitwa z Salette
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4. TAJEMNICA CHWALEBNA: WNIEBOWZIĘCIE
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
„Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie
pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.”
(Łk 1, 48-49).
Intencja: Panie, oświeć tych, którzy są bezpośrednio
odpowiedzialni za organizację III Międzynarodowego Spotkania
Świeckich Saletynów, aby każda wspólnota La Salette pozostała
zjednoczona w modlitwie i duchu, będąc braterskim
zgromadzeniem praktykującym pojednanie, które jest tak
potrzebne w tych czasach w którym żyjemy.
FRANCJA
Ojcze nasz / 5 Ave María

BRASIL
5 Ave María / Gloria
Modlitwa z Salette

5. TAJEMNICA CHWALEBNA: UKORONOWANIE MARYI NA
KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI
„Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta
obleczona w słońce, i księżyc pod jej stopami, a na jej
głowie wieniec z gwiazd dwunastu.”
Intencja: W naszych krajach Argentyny i Boliwii czujemy się
przytłoczeni wielkim kryzysem politycznym, gospodarczym i
społecznym. Błagamy Cię, Piękna Pani z La Salette, wstawiaj się
za nami u Boga, naszego Pana, abyśmy mieli mądrość i siłę do
walki o sprawiedliwość, godność ludu i Pokój w naszym
społeczeństwie, które tak bardzo cierpi głód chleba,
sprawiedliwości i pokoju
ANGOLA
Ojcze nasz / 5 Ave María

HISZPANIA
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
W imieniu Świeckich Saletynów Regionu Argentyna – Boliwia
dziękujemy osobom, które przyłączyły się do Różańca oraz tym,
którzy poprzez platformy cyfrowe starają się spełnić prośbę
naszej Matki Maryi.
Niech Duch Święty pozostanie na zawsze w naszych sercach i
obdarzy nas pokojem, solidarnością i miłością do nas i do całego
świata. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do zgromadzenia się na
najbliższym Międzynarodowym Różańcu w sobotę 25 czerwca,
który poprowadzą Indie. Dziękuję bardzo. Błogosławieństwa!
Kolejność tłumaczeń: włoski - Português- francuski – Angielski- 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.***
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