W lutym 1951 r. abp Fulton J. Sheen
(krajowy dyrektor Towarzystwa
Rozkrzewiania Wiary w latach 19501966) w przemówieniu radiowym
(Godzina Katolicka) zainaugurował
Światowy Różaniec Misyjny.
„Musimy się modlić, modlić się nie
za samych siebie, ale za świat.
W tym celu wyszedłem z inicjatywą
Światowego Różańca Misyjnego. Każda tajemnica ma
inny kolor, który przypomina jeden z pięciu kontynentów”.
Arcybiskup Sheen powiedział, że odmawianie tego
różańca „zapewni Ojcu Świętemu i jego Towarzystwu
Rozkrzewiania Wiary praktyczne wsparcie, a także pomoże
w dziele misyjnym realizowanym na dotkniętych ubóstwem
obszarach całego świata”.
Każdy dziesiątek Światowego Różańca Misyjnego
przypomina o obszarze, na którym Kościół realizuje swoje
dzieło ewangelizacji: zielony symbolizuje lasy i sawannę
Afryki, niebieski oznacza ocean otaczający wyspy pacyfiku,
biały symbolizuje Europę, siedzibę Ojca Świętego, pasterza
całego świata, czerwony przywodzi na myśl płomień wiary,
który zawiódł misjonarzy do obu Ameryk, żółty, światło
poranne Wschodu, symbolizuje Azję.
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CODZIENNA MODLITWA W INTECJI MISJI
Ojcze, Ty chcesz, aby Twój Kościół był sakramentem
zbawienia dla wszystkich narodów. Spraw, abyśmy
z przynagleniem pracowali dla zbawienia naszej ludzkiej
rodziny, dopóki nie uczynisz nas jednym ludem. Natchnij
nas, abyśmy kontynuowali zbawcze dzieło Chrystusa, aż
do końca świata.

Módl się światowy
różaniec misyjny

+ Ojcze nasz
+ Zdrowaś Maryjo
+ Chwała Ojcu
+ Św. Franciszku Ksawery, módl się za nami
+ Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami
„Pokój nadejdzie — mówił — kiedy zmienią się serca
na całym świecie. Aby tak się stało, musimy się modlić, nie
tylko za siebie, ale za cały świat. Świat oznacza każdego... Ale
nie potrafimy się zmienić bez modlitwy, a moc różańca jako
modlitwy przerasta nasze wyobrażenia. Dla miłości naszego
Pana i Jego Błogosławionej Matki, proszę, okrążcie świat
swoim Różańcem Misyjnym. Wiem, że to uczynicie”.
Arcybiskup Fulton J. Sheen
Godzina Katolicka Przemówienie radiowe 11 lutego 1951 r.
Matki Bożej z Lourdes
Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

„Kiedy ktoś odmówił
Światowy Różaniec Misyjny,
oznacza to, że wszystkie
kontynenty, wszyscy ludzie
zostali objęci modlitwą”.
—Arcybiskup Fulton J. Sheen

RÓŻANIEC W INTENCJI MISJI
Tajemnice Radosne—poniedziałek i sobota
Zwiastowanie
Aby Dobra Nowina o Zbawicielu, ogłoszona najpierw Maryi, była
głoszona całemu światu.
Nawiedzenie
Aby misjonarze, którzy podróżują w dalekich krajach niosąc
Chrystusa potrzebującym, zostali umocnieni w wierze i świętości.
Narodzenie Jezusa
Za dzieci z krajów misyjnych, szczególnie za ubogie i bezdomne,
aby mogły poznać miłość Jezusa.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Aby katolickie rodziny krajów misyjnych, przykładem swojego
życia, okazywały miłość Chrystusa swoim bliźnim.
Znalezienie Jezusa w świątyni
Aby wszyscy ludzie mieszkający w krajach misyjnych, którzy żyją
w smutku, odnaleźli w ewangelicznym orędziu Jezusa nowe życie
i pokój.

Tajemnice Bolesne—wtorek i piątek

Dźwiganie krzyża
Za Kościół w Stanach Zjednoczonych, aby dzięki naszym
modlitwom i ofiarom na rzecz misji, wciąż pomagał naszym
braciom i siostrom na całym świecie znosić ich trudy.
Ukrzyżowanie
Aby ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości w krajach
misyjnych, mogli pokojowo i skutecznie wypełniać swój cel.

Tajemnice chwalebne—niedziela i środa
Zmartwychwstanie
Za Kościół na całym świecie, aby nasza wiara
w Zmartwychwstałego Chrystusa przyciągała do Niego innych.
Wniebowstąpienie Pańskie
Aby Chrystus, który stał się człowiekiem i powrócił do Ojca,
pozwolił wszystkim poznać Drogę prowadzącą do życia
wiecznego.
Zesłanie Ducha Świętego na apostołów
Za naszego Ojca Świętego, aby Duch Święty obdarzył go
mądrością, męstwem i świętością w prowadzeniu Kościoła
na drodze Chrystusa.

Modlitwa w Ogrójcu
Aby wszyscy, którzy trwają w wierze pełniąc misję, odczuwali
obecność Pana w swoim życiu.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Aby Maryja, która dała światu Chrystusa w ludzkiej postaci,
pobudzała nas tworzących Ciało Chrystusa na ziemi, do
głoszenia Jego orędzia wszystkim narodom.

Biczowanie
Aby wszyscy, którzy cierpią fizycznie, szczególnie miliony
głodujących w krajach misyjnych, zostali nasyceni i pocieszeni
dzięki naszej pomocy.

Ukoronowanie Maryi na królową nieba i ziemi
Aby za wstawiennictwem Człowieka: Królowej Misji, młodzi
mężczyźni i kobiety byli zdolni oddawać swoje życie Bogu jako
kapłani, zakonnice i zakonnicy w służbie bliźniemu.

Cierniem ukoronowanie
Aby wszyscy, którzy cierpią z powodu braku nadziei, zwłaszcza
uchodźcy w krajach misyjnych, zostali pocieszeni i napełnieni
nadzieją obietnicy Chrystusa o wiecznym szczęściu dla
wierzących w Niego.

Tajemnice światła—czwartek
Chrzest w Jordanie
W szpitalu w Hongkongu siostra zakonna rozmawiała z sierotą
chorą na raka o Bogu, naszym kochającym Ojcu i o niebie,
naszym wiecznym domu. Ten młody człowiek przyjął chrzest.
Odbył on podróż do Boga odziany w Chrystusa, ponieważ siostra
zakonna podzieliła się z nim owocami własnego chrztu.
Wesele w Kanie
Kiedyś Matka Teresa podarowała ryż pewnej rodzinie. Jednak
następnego dnia okazało się, że zniknął. Sąsiedzi tej rodziny
również byli głodni. Obdarowani dzieląc się jedzeniem nie tylko
pomogli w fizycznej potrzebie, ale dali również świadectwo
chrześcijańskiej miłości.
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Pewna katolicka rodzina w Afryce Wschodniej dowiedziała się
o wiosce położonej dość daleko od ich własnej, gdzie ludzie
nigdy nie słyszeli o Chrystusie. Postanowili się tam przenieść.
Dzień po dniu mówili i pokazywali ludziom, co to znaczy być
naśladowcą Chrystusa.
Przemienienie na Górze Tabor
Doświadczenie choćby przez chwilę obecności Jezusa, śladu
Jego chwały jest niewyobrażalnym darem dla milionów ludzi,
których życie naznaczone jest codzienną walką. Takie spojrzenie
zostało zauważone w Liberii w Afryce Zachodniej. Kiedy setki
ludzi uciekło ze swoich domów w środku wojny domowej,
ich proboszcz powiedział: „Pozostawili cały swój dobytek, ale
przynieśli z sobą coś cennego – swoją wiarę”.
Ustanowienie Eucharystii
Światowa Niedziela Misyjna, obchodzona co roku w
przedostatnią niedzielę października podczas Mszy Świętej,
przypomina nam, że my, którzy spożywamy Ciało Chrystusa
i pijemy Jego Krew, jesteśmy posłani, aby kontynuować Jego
misję na świecie.

