All Saints Cathedral Parish PNCC
Rosary Reflections for October 16, 2021

The Five Glorious Mysteries
Sign of the Cross: In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy
Spirit, Amen.
The Apostles Creed: I believe in God, the Father Almighty, Creator of
Heaven and earth; and in Jesus Christ, His only Son Our Lord, Who was
conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius
Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into Hell; the third
day He rose again from the dead; He ascended into Heaven, and sitteth at the
right hand of God, the Father almighty; from thence He shall come to judge
the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy Catholic Church,
the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body
and life everlasting. Amen.
Our Father, Who art in heaven, Hallowed be Thy Name. Thy Kingdom
come. Thy Will be done, on earth as it is in Heaven. Give us this day our
daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass
against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
3 times: Hail Mary full of Grace, the Lord is with thee. Blessed are thou
among women and blessed is the fruit of thy womb Jesus. Holy Mary Mother
of God, pray for us sinners now and at the hour of our death Amen.
Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the
beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen.
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1. Resurrection of our Lord Jesus Christ
Christ has risen from the dead. We live this mystery of faith every day as we
rise from our failures. When, despite everything, we lift ourselves in order
not to give up and live with hope. When we overcome evil with good. When
we overcome hatred with love. In the passing form of earthly life, we build
eternal abiding in love with Christ. Let us pray for the victory of life over
death in each of us every day.
Zmartwychwstanie
Chrystus powstał z martwych. Żyjemy tą tajemnicą wiary codziennie, kiedy
podnosimy się z naszych upadków. Kiedy mimo wszystko dźwigamy się, aby
się nie poddać i żyć nadzieją. Kiedy zło zwyciężamy dobrem. Kiedy miłością
zwyciężamy nienawiść. W przemijającym kształcie doczesności budujemy
wieczne trwanie w miłości przy Chrystusie. Módlmy się o zwycięstwo życia
nad śmiercią w każdym z nas na co dzień.
Our Father...
10 Hail Marys
Glory be…

2. Ascension of our Lord
The Ascension of the Lord Jesus tells us, who follow Him, to ascend to
heaven. Before we reach Christ's heaven, we have a responsibility to make
heaven in and around us. When we forgive each other's faults and offenses in
the name of Christ, we create in ourselves and around us the true heaven,
which is the porch of heaven in eternity. This heaven cannot be lost anymore.
Let us pray for the strength to forgive our trespassers, not to remember their
trespasses.
Wniebowstapienie
Wniebowstąpienie Pana Jezusa każe nam, idącym za Nim, wstępować do
nieba. Zanim dostąpimy Chrystusowego nieba, mamy obowiązek czynić
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niebo w sobie i wokół siebie. Kiedy w imię Chrystusa przebaczamy sobie
wzajemnie winy i urazy, stwarzamy w sobie i wokół siebie prawdziwe niebo,
2
które jest przedsionkiem nieba w wieczności. Tego nieba nie można już
utracić. Módlmy się o silę do przebaczania naszym winowajcom, do
niewypominania bliźnim ich przewinień.
Our Father...
10 Hail Marys
Glory be…

3. The descent of the Holy Spirit
The first Christians died for Jesus, guided and strengthened by the Holy
Spirit. They were recognized by their love for one another. The world has
never needed love as it does today. That is why we need the power of the
Holy Spirit so much to teach the acceptance, life and love of Jesus in our
neighbor (...). He blows love, peace and joy into our hearts to the extent that
we have stripped ourselves of self-indulgence, vanity, anger, and ambition, to
the extent that we wish to shoulder the cross of Christ (...).
Zeslanie Ducha Sw.
Pierwsi chrześcijanie umierali dla Jezusa prowadzeni i umacniani Duchem
Świętym. Byli oni rozpoznawani przez to, że się wzajemnie miłowali. Świat
nigdy nie potrzebował miłości tak, jak w dzisiejszych czasach. Dlatego
potrzebujemy tak bardzo mocy Ducha Świętego, aby nauczać akceptacji,
życia i miłości Jezusa w naszym bliźnim (...). On wiewa w nasze serca
miłość, pokój i radość w takim stopniu, w jakim ogołociliśmy się z
pobłażania samym sobie, z próżności, złości i ambicji, w jakim pragniemy
wziąć na swe barki krzyż Chrystusa (...).
Our Father...
10 Hail Marys
Glory be…
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4. The Assumption of the Blessed Mary
Our Lady of the Assumption is our only most powerful Mediatrix, through
whom we can receive everything. She was taken up to heaven that there,
standing at the right hand of her Son, she might contribute for us as her
children in this land of exile. (...) Honor her, therefore, as the Mother of
constant rescue, cuddle under the mantle of her protection, turn to her in all
needs, often invoke her causes and remind her that for this purpose she was
granted this great glory.
Wniebowziecie Najsweitrzej Maryi Panny
Maryja wniebowzięta jest naszą jedyną najprzemożniejszą Pośredniczką,
przez którą możemy wszystko otrzymać. Ona została wzięta do nieba, aby
tam, stojąc po prawicy swego Syna, przyczyniac się za nami jako za swymi
dziećmi. Uczcij Ją, zatem jako Matkę nieustającego ratunku, tul się pod
płaszcz Jej opieki, zwracaj się do Niej we wszystkich potrzebach, wzywaj
często Jej przyczyny i przypominaj Jej, że w tym celu została Jej udzielona ta
wielka chwała.
Our Father...
10 Hail Marys
Glory be…

5. Coronation of the Blessed Mary in Heaven
It is said that "the end crowns the work". Some people's lives are a
masterpiece, other’s have hard time to be close to perfection. This is how we
become, how we live every day. And this is how we will stand before God,
when nothing can be changed or made more. A beautiful life is created when
something beautiful is done every day for God, only for Him! And then
everything is crowned with beauty, like you, Mary, crowned with the glory of
the earth of heaven.
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Ukoronowanie Najswietrzej Maryi Panny na krolowe nieba I ziemi
Mówi się, że „koniec wieńczy (koronuje) dzieło”. Życie jednych jest
arcydziełem, a innych... bublem. Tacy się stajemy, jak żyjemy, na co dzień. I
tacy staniemy przed Bogiem, gdy już nic zmienić ni dorobić nie będzie
można. Piękne życie się tworzy, gdy czyni się codziennie coś pięknego dla
Boga, tylko dla Niego! A wtedy wszystko jest jakoś wieńczone i koronowane
pięknem, jak Ty, Maryjo, ukoronowana chwałą ziemi nieba.
Our Father...
10 Hail Marys
Glory be…

Fatima Prayer: O My Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of
Hell, take all souls to Heaven, and help especially those who are in most need
of Your mercy.
V. Pray for us, O Holy Mother of God.
R. That we may be made worthy of the promises of Christ.
Prayer at the end:
O, God, Whose only-begotten Son, by His life, death and resurrection,
has purchased for us the rewards of eternal life; grant, we beseech
Thee, that, meditating upon these mysteries of the Rosary of the
Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain
what they promise, through the same Christ Our Lord. Amen.
“Angelus Domini” Prayer:
V. The angel of the Lord declared unto Mary,
R. And she conceived by the Holy Spirit.
Hail Mary…
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V. Behold the handmaid of the Lord,
R. Be it done unto me according to Thy word.
Hail Mary...
V. And the Word was made flesh,
R. And dwelt among us.
Hail Mary...
V. Pray for us, O holy Mother of God,
R. That we may be made worthy of the promises of Christ.
Let us pray
Pour forth, we beseech Thee, O Lord, Thy grace into our hearts, that we to
whom the Incarnation of Christ, Thy Son, was made known by the message
of an angel, may by His passion and cross be brought to the glory of His
resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen.
Eternal rest grant unto them O Lord
and let perpetual light shine upon them / three times/
May they rest in peace. Amen.
May the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in
peace. Amen.
Sign of the Cross: In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit,
Amen.
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SKŁAD APOSTOLSKI
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
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo
Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego
powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas
zbaw ode złego. Amen.
„ZDROWAŚ MARYJO”
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między
niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.
CHWAŁA OJCU
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i
zawsze, i na wieki wieków. Amen.
- ODMÓW JEDNĄ „MODLITWĘ FATIMSKĄ”
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najwięcej
potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen.
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WITAJ KRÓLOWO
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!
Do Ciebie wołamy, wygnańcy Ewy; do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc
na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje
na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym
wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie
wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy, rozważając te tajemnice w
Różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i
osiągnęli to, co one obiecują, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”.
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