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od redakcji

Drodzy Czytelnicy!
W październiku tradycyjnie naszą ufną modlitwę do Boga będziemy

zanosić za dzieło misyjne w Kościele. Wszyscy bowiem jesteśmy odpowie-
dzialni za misje i ewangelizację, od których zależy żywotność i świętość
Wspólnoty Kościoła.

Ludzie świeccy, wolontariusze, siostry zakonne, zakonnicy, katechiści,
prezbiterzy ofiarnie podejmują taki trud, często w bardzo niesprzyjających
warunkach (konflikty zbrojne, klęski żywiołowe). Dzięki tej pracy Ewange-
lia Chrystusa zapuszcza korzenie i owocuje w sercach wielu ludzi.

Stara Europa wymaga reewangelizacji, a inne regiony świata wciąż po-
trzebują autentycznych świadków wiary. Liczne ludy czekają na głosicieli
Dobrej Nowiny, na gorące serca młodych ludzi, którzy z hojnością odpo-
wiedzą na zaproszenie Pana do służby w Jego Winnicy.

Jako członkowie Światowej Sieci Modlitwy, obecni w 89 krajach świata,
apostołujemy poprzez modlitwę, odpowiadając – co miesiąc – na prośbę
papieża Franciszka, aby służyć bliźnim najpierw tam, gdzie przyszło nam
żyć, i także tam, dokąd dotrze nasza modlitwa i posługa.

Patronka misji św. Teresa z Lisieux, karmelitanka z zamkniętego klasz-
toru kontemplacyjnego, niech nas w tej posłudze wspiera, a bł. Jan Beyzym
– jezuicki misjonarz, ofiarny posługacz trędowatych na Madagaskarze, czło-
wiek z wielką wyobraźnią miłosierdzia, niech nas do niej zagrzewa.  Niech
też nasza patronka św. Małgorzata Maria Alacoque wyjedna nam u Bożego
Serca zapał apostolski i umiłowanie troski o czyste serca naszych sióstr
i braci pragnących poznać Zbawiciela świata.

Cały ten misyjny świat – wielką arenę różnorakich wyzwań i potrzeb –
polecajmy w modlitwie Królowej różańca świętego i świętych wspomina-
nych w tym miesiącu, tj. św. Franciszka z Asyżu i św. Jana Pawła II – nasze-
go rodaka.
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26. Niedziela zwykła (A)

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Aniołów Stróżów

Św. Franciszka z Asyżu

NMP Różańcowej

27. Niedziela zwykła (A)

Bł. Jana Beyzyma, prezbitera
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Św. Małgorzaty Marii Alacoque
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biskupa i męczennika

Św. Łukasza Ewangelisty

Św. Jana Kantego, prezbitera

29. Niedziela zwykła (A)

Św. Jana Pawła II, papieża

Świętych Apostołów

Szymona i Judy Tadeusza

30. Niedziela zwykła (A)

6

W październiku jesteśmy szczegól-
nie zaproszeni do modlitwy różańcowej.
Benedykt XVI w 2008 r. odwiedził sank-
tuarium Matki Bożej Różańcowej, po-
wstałe na gruzach antycznej Pompei –
zniszczonej przez wybuch Wezuwiusza
w 79 r. naszej ery. Papież powiedział wów-
czas: Iluż wiernych i ile wspólnot w paź-
dzierniku, miesiącu misyjnym i różańco-
wym, ofiaruje modlitwę różańcową za mi- fo
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rok liturgiczny

sjonarzy i w intencji ewangelizacji! Pierw-
szym obowiązkiem misyjnym każdego z nas
jest modlitwa. To właśnie modlitwa pozwa-
la przygotować drogę Ewangelii; modlitwa
otwiera serca na tajemnicę Boga i usposa-
bia umysły do przyjęcia Jego słowa zbawie-

nia. Dzieło zbawcze dokonane przez Je-
zusa jest rdzeniem Objawienia; to z niego
Kościół czerpie swą moc. Prowadząc życie
wiary, zanurzamy się w tamtych wydarze-
niach. Wiemy, że szczególnie ożywia je
modlitwa, a różańcowa modlitwa wpisuje

W tajemnicach różańca Maryja wprowadza nas
w zbawcze dzieło Chrystusa.

Benedykt XVI, Anioł Pański 7 X 2007

Pomoc w wierze
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się doskonale w przeżywanie treści zbaw-
czych, przekazanych nam w Piśmie
Świętym i przez Tradycję Kościoła. Ró-
żaniec jest jakby streszczeniem całej

Ewangelii. Rozważając zbawcze wydarze-
nia i kontemplując je – jesteśmy przy Je-
zusie i Maryi i wówczas wylewa się na
nas obficie łaska zbawcza.
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rok liturgiczny

Uświęcenie naszych dni
Wszystkich tajemnic różańcowych

jest obecnie dwadzieścia. Podzielone są
one na cztery części: pięć tajemnic rado-
snych, pięć tajemnic światła, pięć tajem-
nic bolesnych i pięć tajemnic chwaleb-
nych. W Kościele istnieje zwyczaj przy-
porządkowania poszczególnych części
Różańca kolejnym dniom tygodnia. I tak
tajemnice części radosnej odmawiamy
zwyczajowo w poniedziałek i sobotę, dla
tajemnic światła przeznaczono czwartek,
dla części bolesnej wtorek i piątek, a ta-
jemnice części chwalebnej rozważamy
w środę i niedzielę. W takim układzie uda-
ło się zachować sobotę jako dzień trady-
cyjnie maryjny, czwartek jako dzień usta-
nowienia Eucharystii i piątek jako czas
najodpowiedniejszy do rozważania tajem-
nic bolesnych, oraz niedzielę jako wspo-
mnienie Zmartwychwstania Pana. W roz-
ważaniu poszczególnych tajemnic śledzi-
my ich misteria. Można powiedzieć, że tyle
jest sposobów rozważania Różańca, ile jest
sposobów wyrażania miłości. Modlitwa ta
jest bardzo indywidualna, może zatem
nosić swoiste rysy własnych pomysłów,
szczególnie wówczas, gdy jest odmawiana
prywatnie. Gdy zaś jest odmawiana pu-
blicznie, powinna uwzględniać powszech-
nie przyjęte, tradycyjne sposoby jej prakty-
kowania zatwierdzone przez Kościół.

Biblijność różańcowej modlitwy
Różaniec jest modlitwą biblijną, dlate-

go że rozważane w nim tajemnice – z wy-
jątkiem dwóch ostatnich – mają podstawę
biblijną, ale także dlatego, że odmawia-
ne w nim podstawowe modlitwy zostały
zaczerpnięte z Pisma Świętego.

Modlitwa Ojcze nasz jest tą, której
Jezus nauczył Apostołów (zob. Łk 11, 1-4;

Mt 6, 9-13) i jest ona wzorem wszelkiej
modlitwy chrześcijanina. Dobrze nam
znane trzy wezwania Modlitwy Pańskiej:
Imię Twoje, Królestwo Twoje, wola Two-
ja stanowią jej rdzeń. Ponadto Jezus wska-
zuje w niej także na trzy ważne potrzeby
człowieka: chleb powszedni, przebacze-
nie i wolność duchową. Modlitwa Zdro-
waś, Maryjo jest odmawiana w Różańcu
po Ojcze nasz. Zdrowaś, Maryjo to począ-
tek pozdrowienia anielskiego ze Zwiasto-
wania (zob. Łk 1, 28). Słowa, które po-
wtarzamy w tej modlitwie, powiedział
w imieniu Boga wysłannik nieba, archa-
nioł Gabriel. Modląc się tak, wychwalamy
Boga w Jego najwspanialszym stworzeniu.
Maryja całkowicie uświęciła swoim życiem
imię Boże. Zaprowadziła w swej duszy
i w swoim życiu Królestwo Boże i wypeł-
niła do końca wolę Bożą.

Druga część modlitwy Zdrowaś,
Maryjo jest modlitwą Kościoła. Mówi ona
o potrzebie wstawienniczej modlitwy
Maryi w naszych najważniejszych chwi-
lach życia. Także ta część doskonale wy-
raża ducha Biblii, ducha ubogich Jahwe
– ludzi ubogich jak Maryja. Ona całą swą
ufność położyła w łasce Boga i nie miała
żadnego innego zabezpieczenia w życiu,
jak tylko oparcie w Nim.

Przez wiele wieków modlitwa Zdro-
waś, Maryjo była dokładnym powtórze-
niem ewangelicznego pozdrowienia Ga-
briela i Elżbiety. Dopiero w XIII w. tę fra-
zę biblijną uzupełniono jednym słowem:
Jezus. Ono ogromnie ubogaciło ową mo-
dlitwę, bo w centrum znalazło się to naj-
ważniejsze imię, o którym św. Paweł na-
pisał: Aby na imię Jezusa zgięło się każde
kolano (por. Flp 2, 9-11 i Rz 14, 11).

Druga zaś część modlitwy Zdrowaś,
Maryjo powstała dopiero w XIV w., kiedyfo
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rok liturgiczny

w Europie panowała dżuma. W recyto-
wanych słowach pozostał ślad grozy tam-
tych dni: teraz i w godzinę śmierci. Te dwie
rzeczywistości – teraz z godziną śmierci –
spotykały się razem w dniach epidemii
i sąsiadowały z sobą. Ludzie, szukając ra-
tunku, uciekali się do Maryi. Papież Pius V,
znany z modlitewnego wstawiennictwa
zwycięskich chrześcijańskich żołnierzy
w bitwie pod Lepanto, kazał umieścić tę
modlitwę w brewiarzu rzymskim, przez
co uczynił ją oficjalną modlitwą Kościoła.

Modlitwa Chwała Ojcu jest uwielbie-
niem Boga w Trójcy Jedynego oraz roz-
winięciem formuły trynitarnej, wypowie-
dzianej kiedyś przez Jezusa podczas ro-
zesłania uczniów (zob. Mt 28, 19).
Natomiast modlitwa Wierzę w Boga jest
formułą wiary. To Symbol Apostolski na-
zwany tak, bo wiernie streszcza wiarę
Apostołów i jest symbolem chrzcielnym
Kościoła rzymskiego. Także sam znak
krzyża z wypowiedzianymi słowami to
trynitarna formuła, stosowana najpierw
podczas udzielania Chrztu (zob. Mt 28,
19), a potem wypowiadana przy rozpo-

częciu każdej modlitwy. Czyniony znak
krzyża na początku Różańca jest więc wpi-
saniem naszej modlitwy w długą tradycję
modlitwy Kościoła i jest wyznaniem wiary
w Trójcę Świętą.

Modlitwa zmieniająca życie
Różaniec wpisał się doskonale w tra-

dycję różnych modlitw, jakie ma Kościół,
ale to on zajmuje wśród nich szczególne
miejsce. Jest duchowym orężem, mo-
dlitwą myślną i ustną, która raduje nie-
bo i ziemię. Rozważając Różaniec, staje-
my się świadkami wiary, widzącymi i do-
świadczającymi, jak tajemnice zbawienia
z wolna wrastają w tajemnice naszego
życia. Dokonuje się wtedy cud naszego
zjednoczenia się z Chrystusem. Doświad-
czamy wówczas na sobie, jak modlitwie
ustnej towarzyszy modlitwa myślna, zle-
wając się w jedno uwielbienie Boga. Sys-
tematycznie praktykowana przetwarza
nasze codzienne życie, czyniąc je miłym
Bogu. Wówczas staje się ono życiem z Je-
zusem i z Maryją, w którym pragniemy
wypełniać we wszystkim wolę Bożą. Tak
praktykowana modlitwa staje się źródłem
obfitego życia łaski nie tylko dla nas, ale

dla całej wspólnoty Kościoła. Poświęć-
my więc jej codziennie 25 minut

z 1440, które otrzymujemy od
Boga każdego dnia.

ks. Stanisław Groń SJ
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