
Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do
szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna
oblicza Chrystusa i w doświadczanie głębi Jego miłości. Za
pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzy-
mując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela…

Przechodzić z Maryją przez sceny różańca to jakby być w
‘szkole’ Maryi, by czytać Chrystusa, by wnikać w Jego tajem-
nice, by zrozumieć Jego przesłanie. 

Szkoła Maryi okazuje się tym skuteczniejsza, jeśli pomyś-
leć, że prowadzi ją Ta, która uzyskuje dla nas w obfitości dary
Ducha Świętego, a zarazem daje nam przykład owej «pielgrzym-
ki wiary», w której jest niezrównaną Mistrzynią. Wobec każdej
tajemnicy swego Syna zachęca nas Ona, jak to było przy zwias-
towaniu, do zadawania z pokorą pytań, które otwierają na światło,
by na koniec okazać zawsze posłuszeństwo wiary: «Oto ja służeb-
nica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa» (Łk 1, 38).

Życie kontemplacyjne
Jednak najważniejszym motywem, by

zachęcić z mocą do odmawiania różań-
ca, jest fakt, że stanowi on bardzo wartoś-

ciowy środek, sprzyjający podejmowaniu we wspólnocie wiernych tego wysiłku
kontemplacji chrześcijańskiego misterium, który wskazałem w Liście apostol-
skim Novo millennio ineunte jako prawdziwą ‘pedagogikę świętości’, której
podłożem powinno być «Chrześcijaństwo wyróżniające się przede wszystkim
sztuką modlitwy». Kiedy we współczesnej kulturze, mimo tak licznych
sprzeczności, pojawia się nowa potrzeba duchowości, pobudzana również

przez wpływ innych religii, bardziej niż kiedykolwiek przynagla wezwanie, by
nasze wspólnoty chrześcijańskie stały się «prawdziwymi szkołami modlitwy».

Różaniec należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji
kontemplacji chrześcijańskiej. Rozwinięty na Zachodzie, jest modlitwą
typowo medytacyjną i odpowiada poniekąd «modlitwie serca» czy «modlitwie
Jezusowej», która wyrosła na glebie chrześcijańskiego Wschodu…

Sprawą naprawdę wielkiej wagi jest to, by różaniec był coraz bar-
dziej pojmowany i przeżywany jako droga kontemplacji. Dzięki niej, jako

uzupełnienie tego, co dokonuje się w liturgii, tydzień chrześcijanina, skoncen-
trowany na niedzieli, dniu zmartwychwstania, staje się drogą przez tajemnice

życia Chrystusa, a On objawia się w życiu swych uczniów jako Pan czasu i historii…
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Parafia Świętych Wyznawców: O. Rafała i Br. Alberta w Warszawie - październik 2010 (Modlitwa Różańcowa)

Żywy Różaniec - zasady
„Żywy Różaniec“ jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie

na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega
na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi (wcześniej było 15 tajemnic, Jan Paweł II
dodał 5 nowych, są to Tajemnice Światła), przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajem-
nicy jednego „Ojcze nasz“, 10 „Zdrowaś Maryjo“ i jednego „Chwała Ojcu“.

Każda „Żywa Róża“ składa się z 20 osób, a każda z tych osób odmawia codziennie przy-
najmniej jedną konkretną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę tajemnicę różańcową, która
zostaje powierzona członkowi Żywego Różańca do rozważania i jest odmawiania przez niego
codziennie przez cały miesiąc.

W naszej parafii, co miesiąc, wszyscy członkowie samodzielnie zmieniają tajemnice, ko-
rzystając z diagramów, na których jest umieszczona kolejność zmian tajemnic różańcowych.
Te zasady odmawiania różańca są konieczne, aby w jednej „Żywej Róży“ były każdego dnia
odmówione wszystkie tajemnice - w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet gdy poszczególni
członkowie „Żywej Róży“ odmawiają codziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży
rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Wszyscy członkowie Róży
modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc. Naszym opiekunem
duchowym jest Ksiądz Proboszcz Grzegorz Jankowski.

Historia Stowarzyszenia Żywego Różańca
Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę mod-

litewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę
Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. „Najważniejszą... rzeczą i najtrud-
niejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich“ - napisała wtedy. Każdy
człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek
różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnas-
toosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami“. Każda z osób
tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajem-
nicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec.
Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili
cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę
zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki
wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła.
Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał
Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca
do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej. Wkrótce papież
Grzegorz XVI wydał 'breve' aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec 
w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. 

PPRRZZEEZZ  RRÓÓŻŻAANNIIEECC  
WWSSTTĄĄPPMMYY  DDOO  SSZZKKOOŁŁYY  MMAARRYYII

ZAPROSZENIE DO WSPÓLNOTY ŻYWEGO RÓŻAŃCA
W niedzielę 17 października, po każdej Mszy Świętej, w Małej Kaplicy można
będzie zapisać się do Wspólnoty Żywego Różańca.

Zelatorka Kół Żywego Różańca Bożena Wojtaszek
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10 ZASAD, JAK DOBRZE ODMAWIAĆ RÓŻANIEC
1. Świadome użycie koronki

Tradycyjnie do odmawiania różańca używa się koronki. W najbardziej powierzchownej
praktyce staje się ona często przedmiotem, który służy po prostu do odliczania kolejnych
«Zdrowaś Maryjo». Służy ona jednak również wyrażeniu symboliki, która może nadać kon-
templacji nową treść. 

W związku z tym trzeba najpierw zauważyć, że koronka zwraca się ku wizerunkowi
Ukrzyżowanego, który otwiera i zamyka samą drogę modlitwy. Na Chrystusie skupia się
życie i modlitwa wierzących. Wszystko od Niego wychodzi, wszystko ku Niemu zdąża,
wszystko przez Niego, w Duchu Świętym, dochodzi do Ojca.

2. Rozpocząć medytacje przez modlitwę wprowadzającą np.: Boże wejrzyj ku
wspomożeniu memu...

W niektórych regionach rozpoczyna się zazwyczaj wezwaniem zaczerpniętym z Psal-
mu 70: «Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu; Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu», co
niejako ożywia u modlącego się świadomość jego własnej nędzy. Gdzie indziej natomiast
początek stanowi Credo, jakby dla uczynienia wyznania wiary fundamentem podej-
mowanej kontemplacji. Te i inne sposoby, w takim wymiarze, w jakim uzdalniają ducha do
kontemplacji, są na równi uprawnione.

3. Zapowiedź tajemnicy 
Zapowiedź tajemnicy i, jeśli tylko możliwe, równoczesne ukazanie przedstawiającej ją

ikony, to jakby odsłonięcie sceny, na której należy skupić uwagę. Słowa kierują
wyobraźnię i ducha ku temu określonemu wydarzeniu czy momentowi z życia Chrystusa.

4. Słuchanie Słowa Bożego (tekst biblijny + komentarz)
Aby dać medytacji podstawy biblijne i większą głębię, dobrze jest, po zapowiedzi

tajemnicy, odczytać odnośny tekst biblijny, który, zależnie od okoliczności, może być
krótszy albo dłuższy. Inne słowa nie są bowiem nigdy tak skuteczne, jak Słowo nat-
chnione. Należy go słuchać, mając pewność, że jest to Słowo Boga, wypowiedziane na
dzisiaj i «dla mnie» .Przy pewnych uroczystych okazjach wspólnotowych słowo to można
odpowiednio objaśnić krótkim komentarzem.

5. Milczenie
Słuchanie i medytacja karmią się milczeniem. Stosowne jest, by po zapowiedzeniu

tajemnicy i proklamacji Słowa przez odpowiedni czas zatrzymać się i skupić na rozwa-
żanej tajemnicy, zanim rozpocznie się modlitwę ustną. Ponowne odkrycie wartości mil-
czenia jest jednym z sekretów praktykowania kontemplacji i medytacji.

6. Świadomie wejść w kontakt z Ojcem 
Po wysłuchaniu Słowa i skupieniu się na tajemnicy, czymś naturalnym jest wzniesienie

ducha ku Ojcu. Jezus w każdej ze swoich tajemnic prowadzi nas zawsze do Ojca, do któ-
rego stale się zwraca, bo w Jego ‘łonie’ spoczywa (por. J 1, 18). Chce nas wprowadzić 
w zażyłość z Ojcem, byśmy mówili razem z Nim: «Abba, Ojcze» (por. Rz 8, 15; Ga 4, 6).

7. Zdrowaś Maryjo – wnikanie w pełen miłosierdzia
plan zbawienia.

Powtarzanie w różańcu «Zdrowaś Maryjo» utrzymuje nas
w klimacie zachwytu Boga: wyraża rozradowanie, zdumienie,

uznanie dla największego w historii cudu. Jest to wypełnienie proroctwa Maryi:
«Odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia» (Łk 1, 48). 

Centrum «Zdrowaś Maryjo», poniekąd zwornikiem między jego pierwszą a drugą
częścią, jest imię Jezus. Czasami, przy pośpiesznym odmawianiu, to centrum uchodzi
uwagi, a wraz z nim również nawiązanie do misterium Chrystusa, które jest kontem-
plowane. Ale to właśnie akcent, jaki kładzie się na imieniu Jezus i na Jego misterium,
znamionuje znaczące i owocne odmawianie różańca…

Z bardzo szczególnej więzi z Chrystusem, wynikającej z faktu, że Maryja jest Matką
Boga, Theotókos, wypływa ponadto moc błagania, jakie do Niej kierujemy w drugiej
części tej modlitwy, powierzając Jej matczynemu wstawiennictwu nasze życie i go-
dzinę naszej śmierci.

8.  Doksologia – śpiewana
Doksologia trynitarna jest celem chrześcijańskiej kontemplacji. Chrystus jest

bowiem drogą, która prowadzi nas do Ojca w Duchu. Kiedy do końca trzymamy się tej
‘drogi’, ustawicznie stajemy wobec misterium trzech Osób Boskich, którym należy się

chwała, uwielbienie i dziękczynienie. 
Ważne jest, żeby «Chwała Ojcu», szczyt kontemplacji, zostało w różańcu dobrze
uwydatnione. Przy odmawianiu publicznym można je śpiewać, aby odpowiednio uwy-

puklić ową perspektywę strukturalną, charakteryzującą każdą modlitwę chrześcijańską.

9. Dołączyć akt strzelisty – np. O mój Jezu …
Według powszechnie przyjętej praktyki, w różańcu po doksologii trynitarnej odma-

wia się akt strzelisty, różny, zależnie od zwyczajów.

10. Zakończenie różańca wezwaniem do Maryi, modlitwa w intencji papieża np.:
Witaj Maryjo lub Litania Loretańska

Odmawianie różańca zamyka się modlitwą w intencjach Papieża, by niejako skierować
spojrzenie modlącego się na rozległy horyzont potrzeb Kościoła. I właśnie z myślą, by
zachęcić do takiej eklezjalnej wizji różańca, Kościół wzbogacił go świętymi odpustami dla
tych, którzy go odmawiają w należytej dyspozycji.

Jeśli bowiem różaniec jest przeżywany w ten sposób, staje się naprawdę drogą
duchową, na której Maryja jest Matką, Nauczycielką i Przewodniczką, podtrzymującą
wiernych swym potężnym wstawiennictwem. Czyż można się dziwić, że przy końcu tej
modlitwy odczuwa się jako potrzebę ducha, który w medytacji doświadczył głęboko
macierzyństwa Maryi, pragnienie wychwalania Najświętszej Dziewicy, czy to wspaniałą
modlitwą Salve Regina, czy też Litanią Loretańską? Jest to ukoronowanie drogi
wewnętrznej, która doprowadziła wiernego do żywego kontaktu z misterium Chrystusa
i Jego Najświętszej Matki.

oprac.  na podstawie Listu Apostolskiego o Różańcu Świętym Jana Pawła II
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