
 1 

 

 

Piccole Suore Missionarie della Carità 

(Opera Don Orione) 

Casa generale 

Via Monte Acero, 5 – 00141 Roma 

www.suoredonorione.org 

 
Prot. MG 220/20 
Dotyczy: szczególnego obchodzenia miesiąca maja. 

 

 

“Maryja jest naszą obroną, ponieważ Ona jest 

naszą najsłodszą Matką, naszą orędowniczką, 
nadzieją. Maryja jest tą, w której powinniśmy 

złożyć całą naszą ufność”1.  

 

Kochane Siostry! 

Minęło wiele tygodni od początku tej kwarantanny, która w ten czy inny sposób objęła cały 

świat. W niektórych miejscach sytuacja jest nadal niepewna, w innych widać nieśmiałe próby 

powrotu do normalności, w jeszcze innych sytuacja jest nadal bardzo trudna i niestabilna. 

Zapewne jest to czas bardzo trudny dla wszystkich, ale jednocześnie czas ułatwiający modlitwę, 

refleksję, przemyślenie wielu rzeczy w naszym życiu osobistym, wspólnotowym, w Zgromadzeniu, 

ale także jako Kościół, jako społeczeństwo i cała ludzkość. 

Czas, który pokazuje prawdziwy i głęboki punkt zwrotny w naszych priorytetach, w naszym 

stylu życia, w skali wartości, w wyborach dotyczących przyszłości. Powiedziałabym, że to czas 

opatrznościowy wpisujący się w wielkanocną dynamikę męki, śmierci i zmartwychwstania. 

Czas wielkich wyzwań, czas proroczych opcji, czas odwagi, jak napisał do nas Papież 

Franciszek: „odwaga modlitwy i odwaga działania”! Odwaga otwarcia się na nowe czasy, które  

z pewnością nadejdą po tej pandemii; otwarcia się z ufnością i nadzieją, ponieważ Bóg w swojej 

Boskiej Opatrzności kieruje wszystko ku naszemu dobru i dobru ludzkości. 

Głównym powodem napisania tego listu jest przedstawienie Wam propozycji w oparciu o list 

Ojca Świętego skierowanego do wszystkich wiernych na miesiąc maj 2020 r., który został 

opublikowany wczoraj, 25 kwietnia. 

Jak Siostry wiedzą, miesiąc maj w wielu krajach to „Miesiąc Maryi”, który w innych krajach 

jest obchodzony w listopadzie. Propozycja Papieża zawarta w tym liście dotyczy właśnie miesiąca 

poświęconego Maryi, ale zaprasza wszystkich wiernych do włączenia się do wspólnego świętowania; 

dlatego właśnie propozycją, którą chcę skierować do wszystkich PSMC, jest wspólne obchodzenie, 

jako Zgromadzenie tego „szczególnego miesiąca maryjnego” w celu powierzenia Maryi całej 

ludzkości w tym czasie wielkiego cierpienia, błagając Boga, przez Jej wstawiennictwo o łaskę 

zakończenia pandemii. 

Ks. Orione, który wiele razy poświęcał i powierzał swoje Małe Dzieło oraz swoich synów  

i córki Matce Najświętszej, Niepokalanej i Matce Bożej, na pewno przyjąłby to zaproszenie Papieża 

z wielką wiarą, entuzjazmem i oddaniem, angażując jak największą liczbę ludzi. 

Dobrze jest przypomnieć pełne gorliwości słowa ks. Orione, którymi zachęcał do 

przygotowania się do dobrego przeżywania miesiąca maja w 1915 roku: “Kochajmy Maryję! Zbliża 

się miesiąc maj, poświęcony Matce Najświętszej… (…) Wszystko zawdzięczamy Maryi, stąd racja do  

uczczenia Jej, aby okazać naszą wdzięczność. Nabożeństwo do Maryi nie jest tylko ozdobą naszej 

 
1 Pisma 71,194. 

http://www.suoredonorione.org/
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religii, ani też jakimkolwiek kwiatem, czy pomocą, jak wiele innych, z której możemy skorzystać lub 

nie, jak nam się podoba, ale jest to część integralna. Bóg nie chciał przyjść do nas inaczej niż przez 

Maryję, a my możemy iść do Boga tylko przez Maryję. (…) Maryja jest naszą obroną, ponieważ Ona 

jest naszą najsłodszą Matką, jest naszą orędowniczką, naszą nadzieją, Maryja jest tą, w której mamy 

pokładać całą naszą ufność. Niech Matka Najświętsza będzie zawsze w naszych myślach, w naszych 

sercach, w nauce, pracy, we wszystkich naszych czynach! Maryja, zawsze Maryja. (…) Maryja w 

udrękach, Maryja w radościach, Maryja w zdrowiu, Maryja w chorobie; Maryja w ubóstwie, Maryja 

w obfitości; Maryja w upokorzeniach, Maryja w zaszczytach; Maryja w łasce, Maryja w grzechu; 

Maryja w młodości, Maryja w starości; Maryja w życiu, Maryja w śmierci, Maryja w wieczności, 

Maryja, zawsze Maryja!...”2. 

Moja propozycja niekoniecznie oznacza dodanie większej liczby modlitw do tych, które już 

mamy, ale położenie większego nacisku na modlitwę Różańca Świętego w tym miesiącu, jak mówi 

Papież, zarówno podczas indywidualnego jak i wspólnotowego odmawiania różańca, w intencjach, 

które Papież wymienia w swoim liście, z kreatywnością, jaką każdy posiada. 

W tym celu załączam List Papieża i schemat „propozycji”, z której możecie swobodnie 

korzystać. Najważniejszą rzeczą jest zjednoczyć się jako Zgromadzenie, zjednoczyć się z Kościołem 

wokół Maryi, Matki Boskiej Opatrzności, Matki Miłosierdzia i Uzdrowienia chorych, modląc się  

z ufnością i dziecięcą miłością o koniec pandemii na świecie. 

Ksiądz Orione z nieba będzie modlił się z nami: “Oto przypadamy do Twoich stóp z radością, 

synowską miłością i ufnością! Nasza modlitwa niech się wzniesie do Ciebie jako woń najmilsza.  

W imieniu wszystkich padam na kolana i za wszystkich modlę się, o Najświętsza Dziewico, za 

wszystkich!”3. 

Pozdrawiam wszystkie Siostry z braterską miłością. Zjednoczmy się duchowo wokół Maryi,  

w duchowym uścisku w tym „szczególnym Miesiącu Maryjnym”. 

Wasza Siostra, 

 
S. M. Mabel Spagnuolo 

Przełożona generalna 

 

 

 

Rzym, Dom generalny, 26 kwietnia 2020 r. 
  

 
2 Pisma 71, 193; dla biuletynu Dzieło Boskiej Opatrzności, 19 kwietnia 1915 r. 
3 Pisma 85,186; W szkole Maryi, z Buenos Aires, 15 sierpnia 1936 r. 
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LIST OJCA ŚWIĘTEGO 

DO WSZYSTKICH WIERNYCH NA MAJ 2020 r. 

Drodzy bracia i siostry, 

Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo 

do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu 

rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, „zmusiły” 

nas ograniczenia pandemii. 

Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania 

różańca w domu. Można to uczynić razem lub samemu, zadecydujcie w zależności od sytuacji, 

doceniając obie możliwości. Ale w każdym przypadku jest pewien sekret, aby to uczynić: prostota;  

i łatwo znaleźć, także w internecie, dobre wzorce modlitwy, które można zastosować. 

Ponadto ofiarowuję wam teksty dwóch modlitw do Matki Bożej, które możecie odmawiać na 

zakończenie Różańca, a które sam będę odmawiał w maju, w duchowej jedności z wami. Załączam 

je do tego listu, aby były dostępne dla wszystkich. 

Drodzy bracia i siostry, wspólna kontemplacja oblicza Chrystusa z sercem Maryi, naszej Matki, 

sprawi, że będziemy jeszcze bardziej zjednoczeni jako rodzina duchowa i pomoże nam 

przezwyciężyć tę próbę. Będę się za was modlił, zwłaszcza za najbardziej cierpiących, i proszę was, 

módlcie się za mnie. Dziękuję wam z serca i wam błogosławię. 

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 25 kwietnia 2020 r. 

Święto św. Marka Ewangelisty 

Papież Franciszek 

 

(Teksty dwóch modlitw do Maryi ofiarowane przez Papieża znajdują się w zaproponowanym przeze 

mnie schemacie modlitwy). 
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PROPOZYCJA SPOSOBU INDYWIDUALNEGO LUB WSPÓLNOTOWEGO 

ODMAWIANIA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ – MAJ 2020 ROKU 

Modlitwa różańcowa z rozważaniem tajemnic (według planu dnia).  

 

➢ W imię Ojca…. 

➢ Modlitwa Papieża Franciszka:  odmawiana razem lub na dwa chóry: 

 

Modlitwa do Maryi 

O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei. 

Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych, która u stóp krzyża zostałaś powiązana  

z cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wierze.  

Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się  

o to, aby radość i święto – tak jak w Kanie Galilejskiej – mogły powrócić po tym czasie próby. 

Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co powie nam 

Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić przez 

krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen. 

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić  

w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno 

chwalebna i błogosławiona. 

 

1. Tajemnica pierwsza4:  

- Zapowiada się tajemnicę.  

- Odmawia się modlitwę (solo lub razem).  

«Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko». 

W obecnej dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia i udręki, która ogarnia cały świat, wołamy 

do Ciebie, Matko Boga i nasza Matko, i uciekamy się pod Twoją obronę. 

O Dziewico Maryjo, miłosierne oczy Twoje na nas zwróć w tej pandemii koronawirusa,  

i pociesz tych, którzy są zagubieni i opłakują swoich bliskich zmarłych, niekiedy pochowanych 

w sposób raniący duszę. Wspieraj tych, którzy niepokoją się o osoby chore, przy których, by 

zapobiec infekcji, nie mogą być blisko. Wzbudź ufność w tych, którzy są niespokojni z powodu 

niepewnej przyszłości i następstw dla gospodarki i pracy. 
 

- Odmawia się dziesiątek różańca. 

 

2. Tajemnica druga:  

- Zapowiada się tajemnicę. 

- Odmawia się modlitwę (solo lub razem). 

Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami u Boga, Ojca miłosierdzia, aby ta ciężka próba 

skończyła się i by powróciła perspektywa nadziei i pokoju. Podobnie jak w Kanie Galilejskiej, 

wyjednaj u Twego Boskiego Syna, by pocieszył rodziny chorych i ofiar oraz otworzył ich serca 

na ufność. 

- Odmawia się dziesiatek różańca. 

 

 
4 Przed każdą tajemnicą należy odmówić “drugą modlitwę” podzieloną na różne części. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200311_madonna-divinoamore.html
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3. Tajemnica trzecia:  

- Zapowiada się tajemnicę. 

- Odmawia się modlitwę (solo lub razem). 

Chroń lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, 

którzy w tym czasie kryzysu znajdują się na pierwszej linii frontu i narażają swoje życie, aby 

ocalić inne istnienia. Podtrzymuj ich heroiczne wysiłki i daj im siłę, dobroć i zdrowie. 

Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy opiekują się chorymi oraz kapłanów, którzy z troską 

duszpasterską i zaangażowaniem ewangelicznym starają się pomagać i wspierać wszystkich. 

- Odmawia się dziesiątek różańca. 

 

4. Tajemnica czwarta:  

- Zapowiada się tajemnicę. 

- Odmawia się modlitwę (solo lub razem). 

Najświętsza Dziewico, oświeć umysły naukowców, mężczyzn i kobiet, żeby mogli znaleźć 

właściwe rozwiązania i pokonać tego wirusa. 

Wspieraj przywódców państw, aby działali mądrze, z troską i wielkodusznością, pomagając 

tym, którym brakuje tego, co niezbędne do życia, planując rozwiązania społeczne  

i ekonomiczne z dalekowzrocznością i z duchem solidarności. 

Najświętsza Maryjo, porusz sumienia, aby ogromne sumy używane na rozwój i doskonalenie 

uzbrojenia mogły być wykorzystane do promowania odpowiednich badań, żeby zapobiec 

podobnym katastrofom w przyszłości. 

- Odmawia się dziesiątek różańca. 

 

5. Tajemnica piąta:  

- Zapowiada się tajemnicę. 

- Odmawia się modlitwę (solo lub razem). 

Najukochańsza Matko, spraw, aby w świecie wzrastało poczucie przynależności do jednej 

wielkiej rodziny, świadomość więzi łączącej wszystkich, abyśmy z duchem braterskim  

i solidarnością spieszyli z pomocą w licznych biedach i sytuacjach nędzy. Pobudzaj do 

stanowczości w wierze, wytrwałości w służbie, stałości w modlitwie. 

- Odmawia się dziesiątek różańca. 

➢ Salve Regina… 

 

6. Litania do Maryi (może być inna, dowolnie wybrana). 

- Święta Maryjo… 

- Święta Matko Boga i nasza… 

- Matko Chrystusowa… 

- Matko Kościoła… 

- Matko cierpiącej ludzkości… 

- Matko miłosierdzia… 

- Matko Boskiej Opatrzności… 

- Matko ubogich… 

- Matko zapomnianych… 

- Uzdrowienie chorych… 

- Pocieszycielko strapionych…  

- Zbawienie ludu rzymskiego… 

- Zbawienie ufających w Tobie… 

- Opiekunko lekarzy i pracowników służby zdrowia… 

- Pocieszycielko rodzin ludzi chorych… 
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- Pocieszycielko rodzin ofiar epidemii… 

- Podporo kapłanów i tych, którzy opiekują się chorymi… 

- Światło dla naukowców... 

- Wsparcie przywódców państw… 

- Królowo rodziny ludzkiej… 

- Królowo narodów… 

- Nasza Niebieska Założycielko… 

- Królowo świata… 

- Matko Boska Częstochowska… 

- Królowo pokoju… 

 

7. Modlitwa końcowa: 

O Maryjo, Pocieszycielko strapionych, weź w ramiona wszystkie swoje niespokojne dzieci  

i wyproś, aby Bóg zadziałał swoją wszechmocną ręką i uwolnił nas od tej straszliwej epidemii, 

żeby życie mogło powrócić do normalnego biegu w spokoju. 

Zawierzamy się Tobie, która jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei, o łaskawa, 

o litościwa, o słodka Panno Maryjo!  

Amen. 

 

8. Pieśń na zakończenie. 

 


