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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki  

 
17.00 Adoracja  
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18.30 Msza Święta 
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Wielka moc Różańca 
ks. Przemysław Węgrzyn 

Rano, wieczorem, często po południu dla dzieci – tak w miesiącu październiku wygląda od-
mawianie Różańca w większości polskich parafii. W tradycji naszego katolicyzmu mocno 
zakorzenione jest przeświadczenie o tym, jak ważna to modlitwa. 
Są tacy, którzy mówią, że nie potrafią odmawiać Różańca, a szczególnym problemem jest dla nich 
rozważanie kolejnych tajemnic przy jednoczesnym wypowiadaniu modlitwy „Zdrowaś Maryjo”. 
W październiku jednak wielu z nich sięga po różaniec, by modląc się z Maryją, jednoczyć się 
z Jezusem Chrystusem, uczyć się Go i coraz lepiej poznawać. Wystarczy przypatrzeć się poszcze-
gólnym tajemnicom różańcowym, by odnaleźć w nich piękno posłuszeństwa Syna Bożego wzglę-
dem Ojca, a także pełną pokory i miłości postawę Najświętszej Maryi Panny – naszej najlepszej 
Matki. 
Potrzeba modlitwy z Maryją 
Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa odczuwano potrzebę, by o wstawiennictwo prosić Tę, 
która jako wzór posłuszeństwa i pokory – podporządkowując się całkowicie woli Bożej – dała 
światu Zbawiciela – Jezusa Chrystusa […]. „Zdrowaś Maryjo”, którego dziś używamy w naszych 
codziennych modlitwach, ostatecznie ukształtowało się w XV w. (modlitwę zatwierdził papież 
Pius V w 1566 r.) i coraz częściej było łączone z odmawianym od samego początku chrześcijań-
stwa „Ojcze nasz”. W ten sposób dwie zestawione modlitwy dały początek Różańcowi. 
W 1569 r. w konstytucji apostolskiej Consueverunt Romani Pontifices, ustanawiając ostateczną 
formę modlitwy różańcowej, papież Pius V ukazuje ją jako szczególnie skuteczną w czasie zagro-
żeń i utrapień. Papież Leon XIII w roku 1885 zlecił zbiorowe odmawianie Różańca przez cały 
październik i włączył do litanii loretańskiej wezwanie: „Królowo Różańca świętego, módl się za 
nami”. 
W centrum stoi Chrystus 
Sensem i centrum modlitwy różańcowej jest kontemplowanie dzieła zbawczego, które dokonało 
się w historii dzięki Jezusowi Chrystusowi – Synowi Bożemu, który stał się człowiekiem. Rozwa-
żając poszczególne tajemnice kolejnych części Różańca, odbywamy  wędrówkę od miasta Naza-
ret, gdzie anioł zwiastuje Maryi nadejście czasu wypełnienia Bożych obietnic i narodzenie Jej 
Boskiego Syna, aż do Niebieskiego Jeruzalem, gdzie Maryja została wzięta z duszą i ciałem,                   
by przebywać tam, gdzie Jezus Chrystus. Od sceny zwiastowania zatem dostrzegamy wielki za-
mysł Bożej miłości i stawiamy w centrum Jezusa Chrystusa, którego narodzenie oznacza pełnię 
czasów. Idąc Jego śladami, kontemplujemy najważniejsze wydarzenia w historii ludzkości, które 
całkowicie odmieniły świat i nadały nowy sens każdemu ludzkiemu życiu, jakim jest osiągnięcie 
zbawienia, a więc wejście do Niebieskiej Ojczyzny po to, by żyć w obecności Boga i cieszyć się 
tajemnicą obcowania świętych. 
W Roku Wiary – kiedy tak często słyszymy z ust Ojca Świętego zaproszenie, by na nowo odkryć 
i pogłębić więź z Jezusem Chrystusem – każda tajemnica różańcowa jest lekcją i kolejnym obra-
zem Syna Bożego rysującym się w naszym sercu. Błogosławiony kard. John Henry Newman mó-
wił, że „wielka potęga różańca polega na tym, że Credo przekłada na język modlitwy. Credo 
oczywiście już jest w pewnym sensie modlitwą i wielkim aktem uwielbienia Boga; lecz różaniec 
ukazuje nam naczelną prawdę o Jego życiu i śmierci w celu głębszego przemyślenia, przybliżając 
równocześnie naszym sercom jej bogactwo. Nadto chrześcijanie, pomimo, iż znają Boga, bardziej 
się jednak Go lękają, niż kochają. Doniosła natomiast moc różańca tkwi w niezwykłym sposobie, 
w jaki uprzystępnia on tajemnice Chrystusa, gdyż nasze o Nim rozważanie przeniknięte jest my-
ślami Jego Matki, a w takim kontekście jawi się przed naszymi oczami cała Święta Rodzina i jej 
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dom, w którym Bóg-Człowiek przeżywa swą nieskończoną miłość”. Staje się też ogromną pomo-
cą w naszym ewangelizacyjnym posłannictwie, bo dzielić się możemy tylko tym, co nosimy 
w swoim sercu. 
Chrystocentryczny charakter modlitwy różańcowej staje się zatem pomocą do lepszego zrozumie-
nia Ewangelii, jej głębszego poznania i zrozumienia misji Jezusa Chrystusa. Różaniec pozwala 
odkryć nieskończoną miłość Boga, uwierzyć w nią i podjąć wysiłek odpowiedzi przez naszą 
szczerą miłość. Wyjątkowość tej modlitwy polega na tym, że pomimo swego maryjnego charakte-
ru skupia nasze myśli na Jezusie – jedynym Zbawicielu człowieka. To tak, jakbyśmy oczami Ma-
ryi próbowali patrzeć na Jej Syna i rozważali tak jak ona w swoim sercu wszystkie wydarzenia 
z Nim związane. Razem z Maryją odbywamy wędrówkę za Jezusem Chrystusem, by słuchać, 
widzieć i zachowywać w sercu wszystko, co związane z naszym zbawieniem. 

c.d. w następnym biuletynie 

Słowo Boże do medytacji 
− śr – Łk 11,42-46 Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów  
− cz – Łk 11,47-54 Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie 
− pt – Łk 10,1-9 Żniwo jest wielkie, ale robotników mało 
− so – Łk 12,8-12 Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa 
− n – Łk 18,1-8 Wytrwałość w modlitwie 
− pn – Łk 12,13-21 Gromadzić skarby przed Bogiem 
− wt – Łk 12,35-38 Oczekiwać powrotu Pana 

Intencje do modlitwy 
� W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne 

do prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta XVI i ks. 
bpa Jana. 

� W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji. O moc Du-
cha Świętego i światłe oczy serca. 

� O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę przed znie-
chęceniem.  

� O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin  
i bliskich. 

� O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji pro-
wadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Fundacja Cha-
rismata i inne). 

� O błogosławieństwo dla uczestników i prowadzących Seminarium Odnowy Wiary. 
� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

 

Ogłoszenia 
1. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek od godz. 17. 
2. Piątek jest dla nas dniem postu w intencji seminarium. Prosimy o przyłączenie się do 

postu. Przypominamy też o codziennej modlitwie Litanią do Krwi Jezusa Chrystusa w tej 
intencji. 

3. Za tydzień o 19:15 zapraszamy wszystkich (którzy ukończyli Seminarium Odnowy 
Wiary) na trzecie spotkanie z Witkiem Wilkiem pt. „Szkoła animatora”. 

4. Zapraszamy na rozpoczynający się w Bernardyńskim Centrum Religijno-Kulturowym 
cykl spotkań pt. „Książka warta spotkania”. Pierwsze spotkanie odbędzie się                                
28 października o godz. 19:15 (do 21:30) i dotyczyć będzie najnowszej książki Tomasza 
Terlikowskiego pt. „Faktura na zabijanie”.  

5. 30 października, godz. 19:00; kościół Matki Bożej Saletyńskiej; Msza Święta dla Odnowy 
w Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej; prowadzący: ks. Mariusz Mik. 

6. Zachęcamy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku.  
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