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„B�d� pozdrowiona 

pełna łaski, Pan z To-

b�” 

Łk 1,28
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ks. Przemysław W�grzyn

ci�g dalszy 

Uczy� si� Ró�a�ca
Ró�a�ca trzeba si� ci�gle uczy� i na nowo odkrywa� w czasie ka�dej modlitwy. Sługa Bo�y Ste-

fan kardynał Wyszy�ski mówił: „Ka�de «Zdrowa� Maryjo» przypomina Matk� Boga Człowieka, 

błogosławion� mi�dzy niewiastami, a jednocze�nie błogosławiony owoc Jej �ywota, Jezusa”. 

„I chocia� my�li nasze, uczucia i słowa pozdrawiaj� Maryj�, kieruj� si� jednak ku jej Synowi, 

raduj� si� Jezusem i rozwa�aj� Jego �ycie”. Ta krótka my�l Prymasa Tysi�clecia oddaje cał� gł�-
bi� tej wyj�tkowej modlitwy. Odmawiaj�c Ró�aniec, stajemy si� �wiadkami najwa�niejszych wy-

darze� w dziejach ludzko�ci, dzi�ki którym dokonało si� nasze Zbawienie. Trwamy na modlitwie 

razem z Maryj�, która zawsze była obecna przy Chrystusie i zachowywała w swym sercu wszyst-

kie Jego słowa i czyny. Modlitwa ró�a�cowa stanowi zatem doskonały sposób poznawania Chry-

stusa i ci�głego odkrywania wielkich dzieł Boga, które dokonały si� przez Wcielenie Jego Jedno-

rodzonego Syna. Jest tak�e wysiłkiem zwi�zanym z kontemplacj�, ale przynosi błogosławione 

owoce. 

Modlitwa ró�a�cowa jest modlitw� kontemplacyjn�. Odmawianie kolejnych „Zdrowa� Maryjo” 

w poł�czeniu z rozwa�aniem poszczególnych tajemnic oddaje jej prawdziwy charakter. Papie�
Paweł VI w li�cie apostolskim Rosarium Virginis Mariae pisał: „Je�li brak kontemplacji, Ró�a-

niec upodabnia si� do ciała bez duszy i zachodzi niebezpiecze�stwo, �e odmawianie stanie si�

bezmy�lnym powtarzaniem formuł oraz �e b�dzie w sprzeczno�ci z upomnieniem Chrystusa, który 

powiedział: «Na modlitwie nie b�d�cie gadatliwi jak poganie. Oni my�l�, �e przez wzgl�d na swe 

wielomówstwo b�d� wysłuchani»”. Jest zatem wielkim zadaniem dla nas wierz�cych ci�gle do-

skonali� si� w tej modlitwie, uczy� si� prawdziwej kontemplacji Bo�ych tajemnic razem z Maryj�, 
po to, by coraz lepiej poznawa� naszego Zbawiciela, oddaj�c równocze�nie chwał� Ojcu, który dał 

swojego Syna, aby�my nie zgin�li, ale mieli �ycie wieczne (por J 3, 16). 

Ró�aniec ratunkiem dla �wiata
Maryja za ka�dym razem, kiedy objawiała si� ludziom, prosiła, by odmawia� Ró�aniec, 

i ukazywała go jako modlitw� pot��n� i stanowi�c� ratunek dla �wiata. To zaproszenie Matki Bo-

�ej jest w dzisiejszych czasach bardzo aktualne. Bior�c pod uwag� prze�ladowania chrze�cijan na 

całym �wiecie, wojny pochłaniaj�ce tak wiele ofiar oraz prób� podeptania Prawa Bo�ego, która 

dokonuje si� na naszych oczach w imi� nowoczesno�ci współczesnego �wiata, modlitwa ró�a�co-

wa jawi si� jako ratunek dla bł�dz�cej ludzko�ci. Wiele inicjatyw zwi�zanych z modlitw� ró�a�-
cow� ju� zostało podj�tych. Powstała Krucjata Modlitwy Ró�a�cowej w intencji Ojczyzny. Ci�gle 

najwi�ksz� grup� duszpastersk� w Polsce s� Ró�e �ywego Ró�a�ca. Jego szczególn� form� jest 

Ró�aniec Rodziców za Dzieci, w którym rodzice modl� si� za swoje pociechy, a tak�e o to, by 

skutki ich grzechów nie wpływały negatywnie na dzieci. Te wszystkie działania pozwalaj� patrze�
optymistycznie w przyszło�� i oczekiwa�, �e na naszych oczach dokona si� cud przemiany �wiata 

na lepszy. Podkre�lmy, dzi�, gdy młodzie�y do szkół próbuje si� wprowadzi� demoralizuj�ce 

i kłamliwe programy, które zamiast kształtowa� dojrzałych obywateli, mog� jedynie wyczy�ci�
młode serca z ideałów. W momencie, kiedy szuka si� kompromisów dotycz�cych ustawy maj�cej 

broni� ka�dego ludzkiego �ycia od pocz�cia do naturalnej �mierci, zamiast zgodnie z Prawem 

Bo�ym chroni� to, czego jedynym Panem jest Bóg. Kiedy atak na Ko�ciół stanowi najlepsz� for-

m� reklamy i staje si� mod�, potrzeba by ró�aniec wzi�ł do r�ki ka�dy, kto czuje si� zwi�zany 

z Jezusem Chrystusem. Prymas Wyszy�ski mówił: „gdy my na tyle problemów rady nie mamy, 

zostaje jedno: mie� w kieszeni ró�aniec i modli� si� za tych, którzy nam przyczyniaj� tyle udr�ki 



/������������	��	

��������

����������	��
��������

���������

��	
���
��
��
����
������

�

�
��
�������
���

	������

�����
�
��
���

�����	�����

�
������
��

�����	������

	
���"������	0�������	�

�

�����
���
�
����

���������������������

�

�
��
�������
���

�������������������

�

�
������
��

������������	����������

����������������	��������

�

������������
��������

��������������������

�

���
��
���������
��

�������������	 �������

�

�
�
���

�����������!�����������

�

���
���������
��

�������������������"���

�	���� �����

�

�
��������������

�������������������"���

�	���#$�������

�

�����
�
��
���

�����������%������������

�

�
����� !������

�������������"������

�

�
��
�������
��

��������������	���

�

"
����#�$����

������������	��������!��

������
�

&����'�������(�

��%
��
� !
����
�
��

��
�)�
�*��!��+�����!��

�	
�,���!���

���-�-�.����/��

�

0.,(�----����1��

23*(�����1�����1�

.4562(��-��1��

�

#�����$
�����&�

(�	(�(1	���2	3��3	��12	
�(4�	���3

we własnej Ojczy�nie. Módlmy si� za tych ludzi. Przeklinanie nic nie pomo�e (…) Modlitwa mo�e 

pomóc. Ona zdolna jest o�wieci� umysły, poprawi� wol� ludzk�”. Pa�dziernik kojarzy si� nam 

z nabo�e�stwami ró�a�cowymi odprawianymi w ka�dej parafii. W miesi�cu tym, mo�na powie-

dzie�, rozpoczyna si� co roku „pospolite ruszenie ró�a�cowe”. Nie mo�e nas w nim zabrakn��! 
Papie� zawierzy �wiat Maryi
W tym roku wła�nie w pa�dzierniku, w kolejn� rocznic� objawie� fatimskich, papie� Franciszek 

zawierzy �wiat Matce Bo�ej. Przypomni nam niejako, �e wła�nie z Ni� i dzi�ki Jej 

wstawiennictwu mo�emy bezpieczniej przej�� przez �ycie i jeszcze bardziej przylgn�� do Jezusa 

Chrystusa. Ten gest gł�bokiej wiary Ojca 	wi�tego poka�e nam, gdzie szuka� ratunku w naszych 

problemach i kogo prosi� o wstawiennictwo w naszych potrzebach. Zaufajmy Maryi, Matce Bo�ej 

Ró�a�cowej, tej z Fatimy, Lourdes i wielu innych miejsc na �wiecie, gdzie wzywała do modlitwy 

ró�a�cowej. Dzi�, gdy �wiat potrzebuje naszej modlitwy, sta�my z Maryj�, by kontemplowa� Jej 

Boskiego Syna i uwierzmy w lepszy �wiat, który z ró�a�cem w r�ku mo�emy wyprosi� u naszego 

najlepszego Ojca.  

Słowo Bo�e do medytacji 
− �r – Łk 12,35-38 Oczekiwa� powrotu Pana 

− cz – Łk 12,39-48 Przypowie�� o słudze oczekuj�cym Pana

− pt – Łk 12,49-53 Ewangelia powodem rozłamu

− so – Łk 12,54-59 Pozna� znaki czasu

− n – Łk 13,1-9 Wezwanie do nawrócenia 

− pn – Łk 18,9-14 Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika 

− wt – Łk 6,12-19 Wybór apostołów 

Intencje do modlitwy 
� W intencji Ojca 	wi�tego Franciszka o �wiatło Ducha 	wi�tego i siły fizyczne potrzebne 

do prowadzenia Ko�cioła, o zdrowie i błogosławie�stwo Bo�e dla Benedykta XVI i ks. 

bpa Jana. 

� W intencji wszystkich kapłanów posługuj�cych w Odnowie w naszej Diecezji. O moc Du-

cha 	wi�tego i �wiatłe oczy serca. 

� O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedno��, o ch�� słu�by i ochron� przed znie-

ch�ceniem.  

� O ochron� przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin  

i bliskich. 

� O błogosławie�stwo w posłudze modlitw� uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji pro-

wadzonej przez Wspólnot� (katechezy audiowizualne, portal �ywa Wiara, cykl „Ksi��ka 

warta spotkania”, Fundacja Charismata, Seminarium Odnowy Wiary „Jesie� ducha?                  

Nie u nas!” i inne). 

� W intencji mał�e�stw prze�ywaj�cych kryzysy. 

� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. Zapraszamy na adoracj� Naj�wi�tszego Sakramentu w ka�dy wtorek od godz. 17. 

2. Pi�tek jest dla nas dniem postu w intencji seminarium. Prosimy o przył�czenie si� do 

postu. Przypominamy te� o codziennej modlitwie Litani� do Krwi Jezusa Chrystusa w tej 

intencji.

3. Za tydzie� o 19:15 zapraszamy wszystkich (którzy uko�czyli Seminarium Odnowy 

Wiary) na czwarte spotkanie z Witkiem Wilkiem pt. „Szkoła animatora”. 

4. Zapraszamy na rozpoczynaj�cy si� w Bernardy�skim Centrum Religijno-Kulturowym 

cykl spotka� pt. „Ksi��ka warta spotkania”. Pierwsze spotkanie odb�dzie si�                                
28 pa�dziernika o godz. 19:15 (do 21:30) i dotyczy� b�dzie najnowszej ksi��ki Tomasza 

Terlikowskiego pt. „Faktura na zabijanie”.  

5. 30 pa�dziernika, godz. 19:00; ko�ciół Matki Bo�ej Salety�skiej; Msza 	wi�ta dla Odnowy 

w Duchu 	wi�tym Diecezji Rzeszowskiej; prowadz�cy: ks. Mariusz Mik. 

6. Zach�camy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku. 
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