30 lat temu Papież Jan Paweł II erygował Diecezję
Kaliską bullą Totus Tuus Poloniae populus. Dokładna rocznica
tego wydarzenia będzie miała miejsce 25 marca 2022 r. w
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Przez 30 dni przed tym
świętem Akcja Katolicka wraz z wszystkimi wiernymi pragnie
podziękować Bogu za to wydarzenie, za wszelkie łaski i dobro,
jakie było naszym udziałem, przeprosić za grzechy, błędy i brak
miłości w tym czasie i prosić Boga w Trójcy Jedynego o dalsze
błogosławieństwo dla całej wspólnoty diecezjalnej.
Każdego od dnia 23 lutego do 24 marca br. modlimy w różnych
kościołach naszej Diecezji modlitwą różańcową, prosząc Maryję
i św. Józefa, patrona diecezji, o wstawiennictwo w naszych
prośbach
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się
począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod
Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł.
Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po
prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić
żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół
powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała
zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w Niebie….
Módlmy się o WIARĘ, NADZIEJĘ I MIŁOŚĆ…
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ….
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ….
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ….

Chwała Ojcu…
I tajemnica chwalebna – ZMARTWYCHWSTANIE PANA
JEZUSA
Chrystus powołuje nas ze śmierci do życia. On chce, byśmy Jego mocą
narodzili się do życia w jedności z Nim. Zatem odnówmy nasze
spojrzenie i rozważajmy dane nam życie w świetle zmartwychwstania!
W tej tajemnicy dziękujmy Bogu za dar duchowieństwa i osób
konsekrowanych
w Diecezji, za jej pasterzy: biskupów: Stanisława – pierwszego
biskupa diecezji, obecnego biskupa Damiana, za biskupów
pomocniczych – Teofila i Łukasza, za wszystkich kapłanów, ojców,
braci i siostry zakonne, za alumnów Wyższego Seminarium
Duchownego z prośbą o umocnienie ich powołania. Niech w swojej
pracy duszpasterskiej i społecznej dla bliźniego zawsze kierują się
miłością, dobrocią i nauczaniem swojego Mistrza Jezusa Chrystusa, a
Dobry Bóg darzy ich swoim błogosławieństwem i światłem Ducha
Świętego, aby z zapałem mogli świadczyć o Jezusie i przyciągać
innych do Niego.
Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… (10X)

Chwała Ojcu i Synowi …. O mój Jezu….
II tajemnica
JEZUSA

chwalebna – WNIEBOWSTĄPIENIE

PANA

Powracając do Ojca, który jest w Niebie, Jezus nie oddalił się od nas,
ale przybliżył. Jak mawiał święty Augustyn - On jest w głębi nas,
głębiej niż my sami. Boże, daj nam odnajdywać Jezusa na modlitwie w
głębi naszego serca.
W tej tajemnicy dziękujmy Bogu za wszystkie Instytucje w Diecezji,
za dobre dzieła związane z ich funkcjonowaniem, za wszystkie osoby,
które pracowały i pracują oraz wspierają wszystkie te dzieła,
przyczyniając się do niesienia pomocy materialnej i rozwoju

duchowego wielu osób. Myślimy tu szczególnie o Wyższym
Seminarium Duchownym w Kaliszu, o Caritasie, o domach
świetlicach przy nim funkcjonujących, o Radiu Rodzina i Diecezjalnej
Telewizji Internetowej Dom Józefa, o Dwutygodniku ”Opiekun”, o
Zespole Szkół Technicznych im. Świętego Józefa i wielu innych
instytucjach: kapitułach, studiach, szkołach, wydziałach. Prośmy Boga
o łaskę ich dalszego rozwoju dla dobra diecezjan i wzrastania
wszystkich w wierze.
Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… (10X)

Chwała Ojcu i Synowi …. O mój Jezu….
III tajemnica chwalebna – ZESŁANIE DUCHA ŚWIETEGO NA
MARYJĘ
i
APOSTOŁÓW
ZGROMADZONYCH
W WIECZERNIKU
Dzięki Duchowi Świętemu, działającemu w naszej modlitwie, możemy
się przekonać, że Zmartwychwstały pozostaje wśród nas obecny. Duch
Prawdy, Pocieszyciel, którego przyjście zapowiedział Jezus, jest z
nami na zawsze. Panie, otwieraj nas na Ducha Świętego - Bożego
Pocieszyciela.
W tej tajemnicy dziękujmy Bogu za wszystkie sanktuaria i miejsca
kultu religijnego w naszej diecezji, w których możemy umacniać
nasza wiarę, za osoby duchowne i świeckie, które opiekują się tymi
miejscami. Módlmy się również za wszystkie grupy duszpasterskie
działające w diecezji i przy parafiach. Niech ich działalność przybliża
do Boga wielu ludzi. Módlmy się za rodziny naszej Diecezji, aby były
Bogiem silne i przekazywały wiarę swoim dzieciom; za osoby
samotne, chore, bezdomne, aby umiały łączyć swoje cierpienie z
cierpieniem Chrystusa i zawsze odczuwały wokół siebie życzliwość
innych. Módlmy się za wszystkie służby medyczne, państwowe,
komunalne i ochotnicze niosące ratunek; za kapelanów, siostry
zakonne i pracowników społecznych w ośrodkach pomocy
zapewniających opieką duchową i materialną, aby nigdy nie zabrakło

im sił, chęci i środków do niesienia pomocy. Módlmy się za osoby
bezrobotne, zagubione, pogrążone w rozpaczy, osoby wykluczone.
Niech wszystkim Duch Święty udziela potrzebnych darów do
umocnienia w wierze, w dobrym działaniu, w chorobie, wychodzeniu
z trudności życiowych.
Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… (10X)

Chwała Ojcu i Synowi …. O mój Jezu….
IV tajemnica chwalebna – WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIETSZEJ
MARYI PANNY
Cielesna jedność Maryi z Jezusem, zapoczątkowana na ziemi
w tajemnicy Wcielenia, dopełnia się we wspólnocie ze
Zmartwychwstałym w niebie. My także mamy swój udział w tej
tajemnicy. Na Eucharystii przyjmujemy Ciało Chrystusa do naszych
serc. Wtedy nie tylko nasz duch, ale i nasze ciało staje się przybytkiem
Ducha Świętego. A skoro tak, to rzeczywiście zaczęło się w nas
zmartwychwstanie.
W tej tajemnicy przepraszajmy przez ręce Maryi we wspólnej
modlitwie przebłagalnej i wynagradzającej za grzechy popełnione
wobec małoletnich, a także za rany zadane wspólnocie Kościoła
Kaliskiego. Naszą modlitwą
pragniemy ogarnąć wszystkich
pokrzywdzonych i w ten sposób okazać naszą jedność z nimi. Niech
Dobry Bóg zmiłuje się również nad sprawcami tych czynów i pozwoli
na owocna pokute i przemianę ich serc. Przepraszajmy też Pana Boga
za liczne apostazje diecezjan, odejścia księży ze stanu kapłańskiego,
za zniewagi tylu osób wobec Boga, Maryi i całego Kościoła, za nasze
zbyt małe zaangażowanie w jedność Kościoła Kaliskiego.
Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… (10X)

Chwała Ojcu i Synowi …. O mój Jezu….

V tajemnica chwalebna – UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI
Chrystus, wywyższony na krzyżu, nie przestaje - zgodnie ze swą
zapowiedzią - przyciągać wszystkich do siebie. W Nim dopełni się
nasze życie, bo na wzór Chrystusa mamy stać się święci i niepokalani
przed Boskim Obliczem. W pełni wykonała ten Boży plan Maryja Ona jest Niepokalaną Królową, naszą Matką. Maryjo, przez Boga
wybrana, prowadź nas prostą drogą do Pana i wyproś nam po śmierci
udział w Królestwie Twego Syna i Twoim!
W tej tajemnicy polecajmy wszystkich zmarłych diecezjan. Biskupa
Edwarda, drugiego biskupa diecezji, wszystkich kapłanów, osoby
konsekrowane, zmarłych z naszych rodzin, wspólnot, parafii, osoby
zmarłe w samotności. Niech Nieskończenie Miłosierny Bóg w swojej
łaskawości wejrzy na dobro i miłość, jaką dzielili się w życiu z
innymi, daruje wszelkie niewierności i błędy i pozwoli już teraz
radować się wiecznym szczęściem, które przygotował dla wszystkich,
którzy Go miłują.
Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… (10X)

Chwała Ojcu i Synowi …. O mój Jezu….
Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko…

