
Rozważając Tajemnice Światła Różańca Świętego módlmy 
się w sposób szczególny w intencji misjonarzy i wolonta-
riuszy świeckich posługujących w krajach misyjnych.

W pierwszej chwili była chęć działania, zrobienia czegoś dobrego, może trochę szalonego, 10 lat 
temu wszyscy pukali się w czoło, gdy wspominałam o wyjeździe na misje. Potem nastąpiło 
poznanie… poznanie rzeczywistości misyjnej, świata, którego nie da się porównać z niczym 

innym. Poznana rzeczywistość otworzyła mi oczy i sprawiła, że na swoje życie popatrzyłam z zupełnie 
innej perspektywy. Wtedy przerodziło się to w sprawę serca, a ja po prostu zakochałam się w Afryce, w tych 
ubogich ludziach, którzy witali nas z otwartymi rękami i dzielili się wszystkim, co mieli, od których biła 
radość życia, pomimo, że według naszej (europejskiej) miary niczego nie posiadają. Potem stała się to 
także kwestia woli, po prostu zdecydowałam, że chcę dawać siebie i pomagać innym. A jako że otrzyma-
łam w życiu wiele, więc wiele też chciałam ofiarować.

Asia, SWM Młodzi Światu

Tajemnica I Światła: 
Chrzest Jezusa w Jordanie

Ty wiesz, Maryjo, że bezinteresowna miłość jest skarbem. Miłości tej nauczył nas sam Bóg i tylko w Nim 
ma ona swoje źródło. Spraw, proszę, by nie brakowało wolontariuszy gotowych ofiarować swój czas innym. 
Niech ich pomoc wypływająca z miłości pochodzącej od samego Boga, dotrze do wszystkich potrzebujących 
osób na świecie.

Tajemnica II Światła: 
Cud na weselu w Kanie Galilejskiej 

Najświętsza Maryjo, patronko ludzi oddanych misjom, dziękujemy Ci za ludzi gotowych do głoszenia Ewan-
gelii na świecie. Przemawiają do nas czyny, spraw zatem, aby misjonarze i wolontariusze poprzez swoją 
codzienną pracę przybliżali ludziom Chrystusa. 

Tajemnica III Światła:
Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia

Misjonarze i wolontariusze idą dziś bezpośrednio śladami apostołów posłanych przez Jezusa na cały 
świat, by głosić Ewangelię. Matko Misji Świętych, spraw, proszę, aby każde działanie misjonarzy 
oraz świeckich wolontariuszy było czynione na chwałę Bożą.



Tajemnica IV Światła: 
Przemienienie na górze Tabor 

Maryjo, Matko nawróconych, przemieniaj, proszę, każdego dnia nasze serca, abyśmy mogli lepiej służyć 
ludziom w potrzebie. Każdy z nas jest przecież misjonarzem i dlatego powinniśmy codziennie podejmować 
trud głoszenia Ewangelii.

Tajemnica V Światła: 
Ustanowienie Eucharystii

Ty wiesz, Najświętsza Panno, jak ważne jest to, jakich ludzi spotykamy na drodze naszego życia. Kieruj, proszę, 
ludzi spragnionych wiary, ubogich i cierpiących, do misjonarzy oraz wolontariuszy świeckich. Niech te spotka-
nia owocują przemianą serc oraz autentycznym nawróceniem. A to wszystko niech się dzieje na chwałę Bożą.

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNĄ MODLITWĘ!

Chcesz zostać wolontariuszem misyjnym?! Już dziś dołącz do zespołu 
Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego MŁODZI ŚWIATU. 

Napisz i umów się na spotkanie: wolontariat@swm.pl

MŁODZI ŚWIATU
Salezjański Wolontariat Misyjny


