
„Przyjaciele! Dzisiejszy świat proponuje 
coś przeciwnego: rozrywkę, przyjemność, 
rozproszenie i zabawę, i mówi nam, że to 

właśnie czyni życie dobrym. Świat nie chce 
płakać: woli ignorować bolesne sytuacje, 

maskować się, ukrywać. Osoba, która widzi 
rzeczy takimi, jakimi są naprawdę, która daje 

się przeszyć bólowi, płacząc w swoim sercu, 
może osiągnąć głębię życia i być prawdziwie 
szczęśliwa. W ten sposób może mieć odwagę, 

aby współdzielić cierpienia innych. W ten 
sposób odkrywa, że życie ma sens: pomagając 

bliźniemu w jego bólu, rozumiejąc udrękę 
innych, dając innym ulgę.’’

Tymi słowami, z Adhortacji Apostolskiej 
„O  powołaniu do świętości w świecie współ-
czesnym” Ojca Świętego Franciszka pragnie-
my wraz z Maryją i naszymi patronami świę-
tym Janem Pawłem II i sługą Bożym księdzem 
Ignacym Posadzym, którzy rozumieli, co to 
znaczy osiągnąć głębię życia z Jezusem, zachę-
cić Was do współtworzenia naszej wspólnoty.

Proponowane modlitwy: 

Święty Janie Pawle II, prosimy Cię o wsparcie dla Polonii 
na całym świecie, aby nie zabrakło im wiary i odwagi do 
głoszenia słowa Bożego. Pomóż dzisiejszej młodzieży aby 
nie zboczyła z drogi prowadzącej do Boga. Wspieraj tych, 
którzy decydują się na życie kapłańskie i zakonne. Amen

***
Bogarodzico Dziewico, Matko Kościoła i Królowo Polski, 
stajemy przed Tobą w godzinie Apelu Jasnogórskiego. 
Zawierzamy Twej macierzyńskiej opiece wszystkie dzieci 
narodu polskiego, żyjące w kraju i poza jego granicami. 
Przyjmij nas i wszystko to, co Polskę stanowi za Kościół 
w świecie i Ojczyźnie naszej. Niech szerzy się Królestwo 
Chrystusowe na ziemi, a naród nasz po wszystkie czasy za-
chowa nieskażony skarb wiary świętej. Maryjo, Królowo 
Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.

***
Jezu Chryste, Ty znasz los wszystkich emigrantów, prosimy, 
by nasi bracia rozproszeni po całym świecie nie oddali się 
od Ciebie i od Twego Kościoła. Ocal ich wiarę posyłając im 
wielu dobrych kapłanów i  wiele sióstr. Wybierz ich sam 
spośród naszego narodu. Niech odznaczają się głęboką 
miłością ku Tobie i bliźnim. Niech drogie im będą polskie 
tradycje i całe duchowe dziedzictwo. Spraw Panie, by nie 
zabrakło młodych ludzi o szlachetnym sercu gotowych 
na ofiarę za zbawienie dusz, które giną na wychodźstwie. 
Amen.

„Życzę sobie, abyście codziennie 
odmawiali różaniec.”

W duchu posłuszeństwa Maryi, która 23 lipca 1877 
roku w Gietrzwałdzie wypowiedziała powyższe 

słowa, pragniemy przyjąć je tak, jakby były 
skierowane bezpośrednio do nas. Uczestnicy VII 
Spotkania Młodzieży Polonijnej wraz z Siostrami 
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Stałe intencje

Poniedziałek: o nawrócenie polonijnej młodzieży
Wtorek: o jedność Polaków mieszkających za gra-
nicą
Środa: za chorych, samotnych i cierpiących
Czwartek: o powołania i za powołanych w służbie 
Polonii
Piątek: za zmarłych z naszych rodzin i za dusze 
w czyśćcu cierpiących polskich emigrantów
Sobota: w intencji młodzieży by nie wstydzili się być 
świadkami Chrystusa w swoich środowiskach
Niedziela: za rodziny polonijne o wzrost w wierze, 
nadziei i miłości oraz zachowanie polskich tradycji

Uwaga: prośby o modlitwę we własnych intencjach 
można napisać na grupie. Będziemy o nich 

również pamiętać.

Każdy kto chce należeć do naszej wspólnoty powi-
nien odznaczać się miłością do Matki Najświętszej 
oraz pragnieniem wytrwania w codziennej modli-
twie różańcowej i z zapałem zachęcać innych do 
wspólnej modlitwy.

Każdy kto się zobowiązuje być członkiem na-
szej wspólnoty i realizować jej zadania proszony 
jest o dołączenie do naszej grupy na Facebooku:                                                   
Wspólnota Biało-Czerwonych Serc 
Chcemy cię poznać...  

Św. Jan Paweł II papież Polak
1920-2005
„Drodzy Młodzi 
- Wy jesteście przyszłością 
świata, wy jesteście nadzieją 
Kościoła.
Wy jesteście moją nadzieją!”

Sługa Boży
Ojciec Igancy Posadzy SChr
1898-1984
Apostoł polskich emigratów 
założyciel Zgromadzenia 
naszych Sióstr Misjonarek 
Chrystusa Króla dla Polonii 
Zagranicznej

Zadania
  zobowiązanie do codziennego odmawiania 

różańca (jedna dziesiątka) zakończona modli-
twą ‘’Pod Twoją Obronę’’ i wezwaniem Maryjo 
Królowo Polski i Polonii módl się za nami i za 
braćmi naszymi

  raz w miesiącu przyjąć Komunię Św. w wyzna-
czonych intencjach

Patroni

Zachęcamy do
  codziennego rachunku sumienia

 modlitwy rano i wieczorem

 spowiedzi raz w miesiącu

 uczestnictwa w mszy świętej w niedzielę i święta

 rozważania Ewangelii


