
                                                  

LIST APOSTOLSKI
ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

OJCA ŒWIÊTEGO
JANA PAW£A II

DO BISKUPÓW
DUCHOWIEÑSTWA I WIERNYCH

O RÓ¯AÑCU ŒWIÊTYM

Do Biskupów
do Kap³anów i Diakonów,
do Zakonników i Zakonnic
oraz wszystkich Wiernych

www.rosary.katolik.pl



WPROWADZENIE

1. Ró¿ANIEC NAJœWIêTSZEJ MARYI PANNY

(Rosarium Virginis Mariae), który pod tchnieniem Ducha Bo¿ego rozwin¹³ siê stopniowo w 
drugim tysi¹cleciu, to modlitwa umi³owana przez licznych œwiêtych, a Urz¹d Nauczycielski 
Koœcio³a czêsto do niej zachêca. W swej prostocie i g³êbi pozostaje ona równie¿ w obecnym 
trzecim tysi¹cleciu, które dopiero co siê zaczê³o, modlitw¹ o wielkim znaczeniu, przynosz¹c¹ 
owoce œwiêtoœci. Jest ona dobrze osadzona w duchowoœci chrzeœcijañstwa, które - po dwóch 
tysi¹cach lat - nic nie straci³o ze swej pierwotnej œwie¿oœci i czuje, ¿e Duch Bo¿y pobudza je 
do " wyp³yniêcia na g³êbiê " (Duc in altum), by opowiadaæ œwiatu, a nawet 'wo³aæ' o 
Chrystusie jako Panu i Zbawicielu, jako " drodze, prawdzie i ¿yciu " (J 14, 6), jako " celu 

1 historii ludzkiej, punkcie, ku któremu zwracaj¹ siê pragnienia historii i cywilizacji ".

Ró¿aniec bowiem, choæ ma charakter maryjny, jest modlitw¹ o sercu chrystologicznym. 

W powœci¹gliwoœci swych elementów skupia w sobie g³êbiê ca³ego przes³ania 
2 ewangelicznego, którego jest jakby streszczeniem.

W nim odbija siê echem modlitwa Maryi, Jej nieustanne Magnificat za dzie³o odkupieñcze 
Wcielenia, rozpoczête w Jej dziewiczym ³onie. Przez ró¿aniec lud chrzeœcijañski niejako 
wstêpuje do szko³y Maryi, daj¹c siê wprowadziæ w kontemplacjê piêkna oblicza Chrystusa i w 
doœwiadczanie g³êbi Jego mi³oœci. Za poœrednictwem ró¿añca wierz¹cy czerpie obfitoœæ ³aski, 
otrzymuj¹c j¹ niejako wprost z r¹k Matki Odkupiciela. 

      PAPIE¯E A RÓ¯ANIEC

2. Wielkie znaczenie tej modlitwy podkreœlali liczni moi Poprzednicy. Szczególne zas³ugi 
mia³ w tym wzglêdzie Leon XIII, który 1 wrzeœnia 1883 roku og³osi³ Encyklikê Supremi 

3 apostolatus officio; t¹ uroczyst¹ wypowiedzi¹ zapocz¹tkowa³ seriê wielu innych, które 
poœwiêci³ tej modlitwie, wskazuj¹c j¹ jako skuteczne narzêdzie duchowe wobec bol¹czek 
spo³eczeñstwa. Wœród Papie¿y nowszych czasów, którzy wyró¿nili siê w promowaniu 

4 ró¿añca, pragnê wspomnieæ b³. JanaXXIII  i przede wszystkim Paw³a VI,który wAdhortacji 
apostolskiej Marialis cultus podkreœli³, zgodnie z inspiracj¹ Soboru Watykañskiego II, 
ewangeliczny charakter ró¿añca i jego ukierunkowanie chrystologiczne. 

Ja sam równie¿ nie pomija³em okazji, by zachêcaæ do czêstego odmawiania ró¿añca. Od 
mych lat m³odzieñczych modlitwa ta mia³a wa¿ne miejsce w moim ¿yciu duchowym. 
Przypomnia³a mi o tym z moc¹ moja niedawna podró¿ do Polski, a przede wszystkim 
odwiedziny Sanktuarium w Kalwarii. Ró¿aniec towarzyszy³ mi w chwilach radoœci i 
doœwiadczenia. Zawierzy³em mu wiele trosk. Dziêki niemu zawsze doznawa³em otuchy. 
Dwadzieœcia cztery lata temu, 29 paŸdziernika 1978 roku, zaledwie w dwa tygodnie po 
wyborze na Stolicê Piotrow¹, tak mówi³em, niejako otwieraj¹c swe serce: ró¿aniec " to 
modlitwa, któr¹ bardzo ukocha³em. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i 
g³êbi zarazem. [...] Mo¿na powiedzieæ, ¿e ró¿aniec staje siê jakby modlitewnym 
komentarzem do ostatniego rozdzia³u Konstytucji Vaticanum II Lumen gentium, mówi¹cego 
o przedziwnej obecnoœci Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Koœcio³a. Oto bowiem na 
kanwie s³ów Pozdrowienia Anielskiego (Ave Maria) przesuwaj¹ siê przed oczyma naszej 
duszy g³ówne momenty z ¿ycia Jezusa Chrystusa. Uk³adaj¹ siê one w ca³okszta³t tajemnic 
radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyœmy obcowali z Panem Jezusem poprzez - mo¿na 
by powiedzieæ - Serce Jego Matki. Równoczeœnie zaœ w te same dziesi¹tki ró¿añca serce 
nasze mo¿e wprowadziæ wszystkie sprawy, które sk³adaj¹ siê na ¿ycie cz³owieka, rodziny, 
narodu, Koœcio³a, ludzkoœci. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliŸnich, zw³aszcza tych, 



którzy nam s¹ najbli¿si, tych, o których najbardziej siê troszczymy. W ten sposób ta prosta 
5 modlitwa ró¿añcowa pulsuje niejako ¿yciem ludzkim ".

Tymi s³owami, drodzy Bracia i Siostry, wprowadza³em pierwszy rok mego pontyfikatu w 
codzienny rytm ró¿añca. Dziœ, na pocz¹tku dwudziestego pi¹tego roku pos³ugi jako Nastêpca 
Piotra, pragnê uczyniæ to samo. Ile¿ ³ask otrzyma³em w tych latach od Najœwiêtszej Dziewicy 
poprzez ró¿aniec. Magnificat anima mea Dominum! Pragnê wznosiæ dziêkczynienie Panu 
s³owami Jego Najœwiêtszej Matki, pod której opiekê z³o¿y³em moj¹ pos³ugê Piotrow¹: Totus 
tuus! 

PA¯DZIERNIK 2002 - PA¯DZIERNIK 2003: ROK RÓ¯AÑCA

3. Dlatego, po rozwa¿aniach podjêtych w Liœcie apostolskim Novo millennio ineunte, w 
którym wezwa³em Lud Bo¿y, by po doœwiadczeniach jubileuszowych " na nowo rozpoczynaæ 

6od Chrystusa",  odczuwam potrzebê rozwiniêcia refleksji o ró¿añcu, daj¹c tamtemu Listowi 
apostolskiemu niejako maryjne ukoronowanie, by zachêciæ do kontemplowania oblicza 
Chrystusa w towarzystwie i w szkole Jego Najœwiêtszej Matki. Odmawiaæ ró¿aniec bowiem to 
nic innego, jak kontemplowaæ z Maryj¹ oblicze Chrystusa. By bardziej uwydatniæ tê zachêtê, 
korzystaj¹c z okazji zbli¿aj¹cej siê sto dwudziestej rocznicy og³oszenia wspomnianej 
Encykliki Leona XIII, pragnê, by tê modlitwê przez ca³y rok w szczególny sposób 
proponowano i ukazywano jej wartoœæ w ró¿nych wspólnotach chrzeœcijañskich. Og³aszam 
zatem okres od tegorocznego paŸdziernika do paŸdziernika roku 2003 Rokiem Ró¿añca. 

Powierzam to wskazanie duszpasterskie inicjatywie poszczególnych wspólnot koœcielnych. 
Nie chcê, by by³o ono przeszkod¹ dla planów duszpasterskich Koœcio³ów partykularnych, ale 
raczej niech s³u¿y ich dope³nieniu i ugruntowaniu. Ufam, ¿e zostanie przyjête 
wspania³omyœlnie i z gotowoœci¹. Kiedy odkrywa siê pe³ne znaczenie ró¿añca, prowadzi on 
do samego serca ¿ycia chrzeœcijañskiego i daje powszedni¹ a owocn¹ sposobnoœæ duchow¹ i 
pedagogiczn¹ do osobistej kontemplacji, formacji Ludu Bo¿ego i nowej ewangelizacji. 

Chêtnie to zalecam, z radoœci¹ wspominaj¹c jeszcze inn¹ rocznicê: 40 lat od rozpoczêcia 
Soboru Watykañskiego II (11 paŸdziernika 1962), "wielkiej ³aski" jak¹ Koœció³ naszych 

7 czasów otrzyma³ od Ducha Bo¿ego.

ZASTRZE¯ENIA WYSUWANE WZGLÊDEM RÓ¯AÑCA

4. Na celowoœæ takiej inicjatywy wskazuj¹ ró¿norakie refleksje. Pierwsza dotyczy pilnej 
potrzeby stawienia czo³a pewnemu kryzysowi tej modlitwy, której w obecnym kontekœcie 
historycznym i teologicznym zagra¿a nies³uszne pomniejszanie jej wartoœci i dlatego rzadko 
siê j¹ proponuje m³odym pokoleniom. Niektórzy s¹dz¹, ¿e nieuniknion¹ konsekwencj¹ 
centralnego miejsca liturgii, s³usznie podkreœlonego przez Sobór Watykañski II, jest 
zmniejszenie znaczenia ró¿añca. W rzeczywistoœci, jak wyjaœni³ Pawe³ VI, modlitwa ta nie 
tylko nie przeciwstawia siê liturgii, ale jest dla niej oparciem, gdy¿ dobrze do niej wprowadza 
i stanowi jej echo, pozwalaj¹c prze¿ywaæ j¹ w pe³ni wewnêtrznego uczestnictwa i zbieraæ jej 
owoce w ¿yciu codziennym.

Byæ mo¿e s¹ jeszcze tacy, którzy ¿ywi¹ obawê, ¿e ró¿aniec mo¿e okazaæ siê ma³o 
ekumeniczny ze wzglêdu na swój wyraŸnie maryjny charakter. W rzeczywistoœci przynale¿y 
on do najczystszej perspektywy kultu Matki Bo¿ej, wskazanej przez Sobór: kultu 
skierowanego ku chrystologicznemu centrum wiary chrzeœcijañskiej, tak "¿e gdy czci 

8 doznaje Matka, to i Syn [...] zostaje poznany, ukochany i wielbiony w sposób nale¿yty ".

Ró¿aniec na nowo odkryty we w³aœciwy sposób jest pomoc¹, a bynajmniej nie przeszkod¹ dla 
ekumenizmu! 



¯YCIE KONTEMPLACYJNE

5. Jednak najwa¿niejszym motywem, by zachêciæ z moc¹ do odmawiania ró¿añca, jest 
fakt, ¿e stanowi on bardzo wartoœciowy œrodek, sprzyjaj¹cy podejmowaniu we wspólnocie 
wiernych tego wysi³ku kontemplacji chrzeœcijañskiego misterium, który wskaza³em w Liœcie 
apostolskim Novo millennio ineunte jako prawdziw¹ 'pedagogikê œwiêtoœci', której pod³o¿em 

9 powinno byæ " Chrzeœcijañstwo wyró¿niaj¹ce siê przede wszystkim sztuk¹ modlitwy ".

Kiedy we wspó³czesnej kulturze, mimo tak licznych sprzecznoœci, pojawia siê nowa potrzeba 
duchowoœci, pobudzana równie¿ przez wp³yw innych religii, bardziej ni¿ kiedykolwiek 
przynagla wezwanie, by nasze wspólnoty chrzeœcijañskie sta³y siê " prawdziwymi szko³ami 

10 modlitwy ".

Ró¿aniec nale¿y do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji 
chrzeœcijañskiej. Rozwiniêty na Zachodzie, jest modlitw¹ typowo medytacyjn¹ i odpowiada 
poniek¹d " modlitwie serca " czy " modlitwie Jezusowej ", która wyros³a na glebie 
chrzeœcijañskiego Wschodu.
 
Modlitwa o pokój i za rodzinê.

6. Pewne okolicznoœci historyczne sprawiaj¹, ¿e to przypomnienie o modlitwie 
ró¿añcowej nabiera szczególnej aktualnoœci. Pierwsz¹ z nich jest pilna potrzeba wo³ania do 
Boga o dar pokoju. Ró¿aniec nieraz wskazywali moi Poprzednicy i ja sam jako modlitwê o 
pokój. Na pocz¹tku tysi¹clecia, które rozpoczê³o siê przejmuj¹cymi groz¹ scenami zamachu 
z 11 wrzeœnia i w którym pojawiaj¹ siê codziennie w tylu czêœciach œwiata nowe obrazy krwi i 
przemocy, ponowne odkrycie ró¿añca oznacza zag³êbienie siê w kontemplowanie tajemnicy 
Tego, który " jest naszym pokojem ", gdy¿ " obie czêœci ludzkoœci uczyni³ jednoœci¹, bo 
zburzy³ rozdzielaj¹cy je mur - wrogoœæ " (Ef 2, 14). Odmawiaj¹c zatem ró¿aniec, nie mo¿na 
nie czuæ siê wyraŸnie zobowi¹zanym do s³u¿by sprawie pokoju, ze szczególnym 
odniesieniem do ziemi Jezusa, nadal tak doœwiadczanej, a tak bardzo drogiej sercu 
chrzeœcijan. 

Równie pilna potrzeba wysi³ków i modlitwy wy³ania siê w innym punkcie krytycznym naszych 
czasów, jakim jest rodzina, komórka spo³eczeñstwa coraz bardziej zagro¿ona na 
p³aszczyŸnie ideologicznej i praktycznej si³ami godz¹cymi w jej jednoœæ, które budz¹ obawy 
o przysz³oœæ tej podstawowej i niezbywalnej instytucji, a wraz z ni¹ o losy ca³ego 
spo³eczeñstwa. Powrót do ró¿añca w rodzinach chrzeœcijañskich ma byæ, w ramach szerzej 
zakrojonego duszpasterstwa rodzin, skuteczn¹ pomoc¹, by zapobiec zgubnym nastêpstwom 
tego kryzysu znamiennego dla naszej epoki. 

" Oto Matka twoja! "(J 19, 27) 

7. Wiele oznak wskazuje, jak bardzo Najœwiêtsza Maryja Panna, której umieraj¹cy 
Odkupiciel powierzy³ w osobie umi³owanego ucznia wszystkie dzieci Koœcio³a - "Niewiasto, 
oto syn Twój!" (J 19, 26) - chce równie¿ dzisiaj, w³aœnie przez tê modlitwê, daæ wyraz swej 
macierzyñskiej trosce. W dziewiêtnastym i dwudziestym stuleciu Matka Chrystusowa w 
ró¿norakich okolicznoœciach dawa³a odczuæ w jakiœ sposób swoj¹ obecnoœæ i us³yszeæ swój 
g³os, by zachêciæ Lud Bo¿y do tej formy modlitwy kontemplacyjnej. W szczególnoœci, ze 
wzglêdu na g³êboki wp³yw, jaki wywieraj¹ one na ¿ycie chrzeœcijan, i na autorytatywne 

11 uznanie przez Koœció³, pragnê przypomnieæ objawienia z Lourdes i z Fatimy;  zwi¹zane z 
nimi sanktuaria s¹ celem licznych pielgrzymów, szukaj¹cych pociechy i nadziei. 

ŒLADAMI ŒWIADKÓW

 
8. Nie sposób wymieniæ niezliczon¹ rzeszê œwiêtych, którzy znaleŸli w ró¿añcu 



autentyczn¹ drogê uœwiêcenia. Wystarczy wspomnieæ œw. Ludwika Mariê Grignion de 
12 Montforta, autora cennego dzie³a o ró¿añcu,  a bli¿ej naszych czasów Ojca Pio z Pietrelciny, 

którego dane mi by³o niedawno kanonizowaæ. Szczególny zaœ charyzmat, jako prawdziwy 
aposto³ ró¿añca, mia³ b³. Bart³omiej Longo. Jego droga œwiêtoœci oparta by³a na natchnieniu, 

13 jakie us³ysza³ w g³êbi serca: "Kto szerzy ró¿aniec, ten jest ocalony! ".

Na tej podstawie czu³ siê powo³any do zbudowania w Pompei œwi¹tyni pod wezwaniem Matki 
Bo¿ej Ró¿añcowej na tle ruin staro¿ytnego miasta, do którego zaledwie zd¹¿y³a dotrzeæ 
nauka chrzeœcijañska, zanim zosta³o poch³oniête w 79 roku przez erupcjê Wezuwiusza, a 
które po wiekach wy³oni³o siê ze swych prochów, daj¹c œwiadectwo o œwiat³ach i cieniach 
cywilizacji klasycznej. 

Przez ca³e swoje dzie³o, a zw³aszcza przez "Piêtnaœcie Sobót", b³. Bart³omiej Longo rozwin¹³ 
chrystologicznego i kontemplacyjnego ducha ró¿añca, znajduj¹c mocn¹ zachêtê i oparcie u 
Leona XIII, "Papie¿a ró¿añca".



ROZDZIA£ I
KONTEMPLOWAÆ CHRYSTUSA Z MARYJ¥

OBLICZE JAŒNIEJ¥CE JAK S³OÑCE

9. « Przemieni³ siê wobec nich: twarz Jego zajaœnia³a jak s³oñce » (Mt 17, 2). 
Ewangeliczn¹ scenê przemienienia Chrystusa, w której trzej aposto³owie, Piotr, Jakub i Jan, 
zdaj¹ siê jakby porwani piêknem Odkupiciela, mo¿na przyj¹æ za ikonê chrzeœcijañskiej 
kontemplacji. Utkwiæ wzrok w Chrystusowym obliczu, rozpoznaæ Jego tajemnicê w 
zwyczajnej, bolesnej drodze Jego cz³owieczeñstwa, a¿ ujrzy siê Boski blask, objawiony 
ostatecznie w Zmartwychwsta³ym, zasiadaj¹cym w chwale po prawicy Ojca, to zadanie 
ka¿dego ucznia Chrystusa, a zatem i nasze zadanie. Kontempluj¹c to oblicze, otwieramy siê 
na przyjêcie tajemnicy ¿ycia Trójcy Przenajœwiêtszej, by doznawaæ wci¹¿ na nowo mi³oœci 
Ojca i cieszyæ siê radoœci¹ Ducha Œwiêtego. W ten sposób urzeczywistniaj¹ siê równie¿ dla 
nas s³owa œw. Paw³a: « wpatrujemy siê w jasnoœæ Pañsk¹ jakby w zwierciadle; za spraw¹ 
Ducha Pañskiego, coraz bardziej jaœniej¹c, upodabniamy siê do Jego obrazu » (2 Kor 3, 18). 

MARYJA WZOREM KONTEMPLACJI

10. Maryja jest niedoœcignionym wzorem kontemplacji Chrystusa. Oblicze Syna nale¿y 
do Niej ze szczególnego tytu³u. To w jej ³onie ukszta³towa³o siê, bior¹c od Niej równie¿ ludzkie 
podobieñstwo, które wskazuje na jeszcze wiêksz¹ z pewnoœci¹ bliskoœæ duchow¹. Nikt nie 
oddawa³ siê równie pilnie kontemplowaniu Chrystusowego oblicza, jak Maryja. Oczy Jej 
Serca skupi³y siê w jakiœ sposób na Nim ju¿ w chwili Zwiastowania, gdy Go poczê³a za spraw¹ 
Ducha Œwiêtego; w nastêpnych miesi¹cach zaczê³a odczuwaæ Jego obecnoœæ i domyœlaæ siê 
Jego rysów. Kiedy wreszcie wyda³a Go na œwiat w Betlejem, równie¿ Jej oczy cielesne 
spogl¹da³y czule na oblicze Syna, którego « owinê³a w pieluszki i po³o¿y³a w ¿³obie » (£k 2, 7).

Odt¹d Jej spojrzenie, zawsze pe³ne adoruj¹cego zadziwienia, ju¿ nigdy siê od Niego nie 
odwróci. Czasem bêdzie spojrzeniem pytaj¹cym, jak po Jego zaginiêciu w œwi¹tyni: « Synu, 
czemuœ nam to uczyni³? » (£k 2, 48); bêdzie to zarazem zawsze spojrzenie przenikliwe, 
zdolne do czytania w g³êbi duszy Jezusa, a¿ do pojmowania Jego ukrytych uczuæ i 
odgadywania Jego decyzji, tak jak w Kanie (por. J2, 5). Kiedy indziej bêdzie spojrzeniem 
pe³nym bólu, zw³aszcza pod krzy¿em, gdzie bêdzie to jeszcze w pewnym sensie spojrzenie 
'rodz¹cej', skoro Maryja nie ograniczy siê tylko do wspó³udzia³u w mêce i œmierci 
Jednorodzonego, ale przyjmie nowego syna powierzonego Jej w osobie umi³owanego ucznia 
(por. J 19, 26-27). W wielkanocny poranek bêdzie to spojrzenie rozpromienione radoœci¹ 
Zmartwychwstania, a wreszcie w dniu Piêædziesi¹tnicy spojrzenie rozpalone wylaniem 
Ducha (por. Dz1,14). 

WSPOMNIENIA MARYI

11. Maryja ¿yje z oczyma zwróconymi na Chrystusa i skarbi sobie ka¿de Jego s³owo: « 
Zachowywa³a wszystkie te sprawy i rozwa¿a³a je w swoim sercu » (£k 2, 19; por. 2, 51). 
Wspomnienia o Jezusie, wyryte w Jej duszy, towarzyszy³y Jej w ka¿dej okolicznoœci, 
sprawiaj¹c, ¿e powraca³a myœl¹ do ró¿nych chwil swego ¿ycia obok Syna. To te wspomnienia 
stanowi³y niejako 'ró¿aniec', który Ona sama nieustannie odmawia³a w dniach swego 
ziemskiego ¿ycia. 
I równie¿ teraz, wœród radosnych œpiewów niebieskiego Jeruzalem, motywy, dla których 
sk³ada Bogu dziêki i oddaje Mu chwa³ê, pozostaj¹ te same. To one stanowi¹ inspiracjê dla Jej 
macierzyñskiej troski o Koœció³ pielgrzymuj¹cy, w którym nadal, jako g³osicielka Ewangelii, 
rozwija w¹tek swego 'opowiadania'. Maryja stale przypomina wiernym 'tajemnice' swego 
Syna, pragn¹c, by je kontemplowano, i by dziêki temu mog³y wydaæ z siebie ca³¹ sw¹ 
zbawcz¹ moc. Odmawiaj¹c ró¿aniec, wspólnota chrzeœcijañska wnika w spojrzenie Maryi i 
¿yje jej wspomnieniami. 



RÓ¯ANIEC MODLITW¥  KONTEMPLACYJN¥

12. Ró¿aniec, w³aœnie wychodz¹c z doœwiadczenia Maryi, jest modlitw¹ wyraŸnie 
kontemplacyjn¹. 

Pozbawiony tego wymiaru, okaza³by siê wyzuty ze swej natury, jak podkreœla³ Pawe³ VI: 
«Jeœli brak kontemplacji, ró¿aniec upodabnia siê do cia³a bez duszy i zachodzi 
niebezpieczeñstwo, ¿e odmawianie stanie siê bezmyœlnym powtarzaniem formu³, oraz ¿e 
bêdzie w sprzecznoœci z upomnieniem Chrystusa, który powiedzia³: 'Na modlitwie nie 
b¹dŸcie gadatliwi jak poganie. Oni myœl¹, ¿e przez wzgl¹d na swe wielomówstwo bêd¹ 
wys³uchani' (Mt 6, 7). Ró¿aniec bowiem z natury swej wymaga odmawiania w rytmie 
spokojnej modlitwy i powolnej refleksji, by przez to modl¹cy siê ³atwiej odda³ siê 
kontemplacji tajemnic ¿ycia Chrystusa, rozwa¿anych jakby sercem Tej, która ze wszystkich 

14 by³a najbli¿sza Panu, i by otwarte zosta³y niezg³êbione tych tajemnic bogactwa ».

Warto zatrzymaæ siê nad t¹ g³êbok¹ myœl¹ Paw³a VI, by wy³oniæ pewne wymiary ró¿añca, 
które lepiej okreœlaj¹ w³aœciwy mu charakter kontemplacji chrystologicznej. 

WSPOMINANIE CHRYSTUSA Z MARYJ¥

13. Kontemplowaæ z Maryj¹ to przede wszystkim wspominaæ. Nale¿y jednak rozumieæ to 
s³owo w biblijnym znaczeniu pamiêci (zakar), która aktualizuje dzie³a dokonane przez Boga 
w historii zbawienia. Biblia jest opisem zbawczych wydarzeñ, które maj¹ swój punkt 
kulminacyjny w samym Chrystusie. Wydarzenia te nie nale¿¹ tylko do 'wczoraj'; s¹ tak¿e 
'dniem dzisiejszym' zbawienia. Aktualizacja ta urzeczywistnia siê w szczególny sposób w 
liturgii: to, czego Bóg dokona³ przed wiekami, nie dotyczy jedynie bezpoœrednich œwiadków 
tych wydarzeñ, ale swym darem ³aski dosiêga ludzi wszystkich czasów. Dotyczy to w pewien 
sposób tak¿e ka¿dej innej praktyki pobo¿nej zbli¿aj¹cej nas do tych wydarzeñ: « wspominaæ 
je » w postawie wiary i mi³oœci oznacza otwieraæ siê na ³askê, jak¹ Chrystus uzyska³ dla nas 
przez swe tajemnice ¿ycia, œmierci i zmartwychwstania. 

Dlatego, jeœli raz jeszcze za Soborem Watykañskim II nale¿y potwierdziæ, ¿e liturgia jako 
sprawowanie kap³añskiego urzêdu Chrystusa i jako kult publiczny « jest szczytem, do 
którego zmierza dzia³alnoœæ Koœcio³a, i zarazem jest Ÿród³em, z którego wyp³ywa ca³a jego 

15 moc », to trzeba tak¿e przypomnieæ, ¿e « ¿ycie duchowe nie ogranicza siê do udzia³u w 
samej liturgii. Choæ bowiem chrzeœcijanin powo³any jest do wspólnej modlitwy, powinien 
tak¿e wejœæ do swego mieszkania i w ukryciu modliæ siê do Ojca (por. Mt 6, 6), a nawet, jak 

16 uczy Aposto³, winien modliæ siê nieustannie (por. 1 Tes 5, 17) ». Ró¿aniec ze sw¹ specyfik¹ 
przynale¿y do tej urozmaiconej scenerii modlitwy 'nieustannej', a jeœli liturgia, jako dzia³anie 
Chrystusa i Koœcio³a, jest zbawczym dzia³aniem w pe³nym tego s³owa znaczeniu, to ró¿aniec, 
jako 'medytacja' o Chrystusie z Maryj¹, jest zbawienn¹ kontemplacj¹. Zag³êbianie siê, 
tajemnica po tajemnicy, w ¿ycie Odkupiciela sprawia bowiem, ¿e to, co On zdzia³a³, a liturgia 
aktualizuje, zostaje dog³êbnie przyswojone i kszta³tuje egzystencjê.
 
UCZYÆ SIÊ CHRYSTUSA OD MARYI

14. Chrystus jest Nauczycielem w ca³ym tego s³owa znaczeniu, jest objawiaj¹cym i 
samym Objawieniem. Nie chodzi jedynie o nauczenie siê tego, co g³osi³, ale o 'nauczenie siê 
Jego samego'. Jaka¿ nauczycielka by³aby w tym bieglejsza ni¿ Maryja? Jeœli ze strony Boga to 
Duch Œwiêty jest wewnêtrznym Nauczycielem, który prowadzi nas do pe³nej prawdy o 
Chrystusie (por. J 14, 26; 15, 26; 16, 13), wœród istot stworzonych nikt lepiej od Niej nie zna 
Chrystusa; nikt nie mo¿e, tak jak Matka, wprowadziæ nas w g³êbok¹ znajomoœæ Jego 
misterium. 

Pierwszy ze 'znaków', jakie uczyni³ Jezus -przemienienie wody w wino na weselu w Kanie - 
ukazuje nam Maryjê w³aœnie w roli Nauczycielki, gdy zachêca s³ugi do wykonania poleceñ 
Chrystusa (por. J 2, 5). Mo¿emy sobie wyobraziæ, ¿e tak¹ rolê spe³nia³a Ona wobec uczniów 



po wniebowst¹pieniu Jezusa, gdy pozosta³a z nimi oczekuj¹c na Ducha Œwiêtego i umacnia³a 
ich w pierwszej misji. Przechodziæ z Maryj¹ przez sceny ró¿añca to jakby byæ w 'szkole' Maryi, 
by czytaæ Chrystusa, by wnikaæ w Jego tajemnice, by zrozumieæ Jego przes³anie. 

Szko³a Maryi okazuje siê tym skuteczniejsza, jeœli pomyœleæ, ¿e prowadzi j¹ Ta, która 
uzyskuje dla nas w obfitoœci dary Ducha Œwiêtego, a zarazem daje nam przyk³ad owej « 

17 pielgrzymki wiary », w której jest niezrównan¹ Mistrzyni¹. Wobec ka¿dej tajemnicy swego 
Syna zachêca nas Ona, jak to by³o przy zwiastowaniu, do zadawania z pokor¹ pytañ, które 
otwieraj¹ na œwiat³o, by na koniec okazaæ zawsze pos³uszeñstwo wiary: « Oto ja s³u¿ebnica 
Pañska, niech mi siê stanie wed³ug twego s³owa » (£k1, 38). 

UPODABNIAÆ  SIÊ DO CHRYSTUSA Z MARYJ¥

15. Istotnym znamieniem duchowoœci chrzeœcijañskiej jest wysi³ek ucznia, by 
upodabniaæ siê coraz bardziej do swego Mistrza (por. Rz 8, 29; Flp 3, 10. 21). Wylanie Ducha 
Œwiêtego w chrzcie wszczepia wierz¹cego jako latoroœl w krzew winny, którym jest Chrystus 
(por. J 15, 5), czyni go cz³onkiem Jego mistycznego Cia³a (por. 1 Kor 12, 12; Rz 12, 5). Tej 
istniej¹cej od pocz¹tku jednoœci musi jednak odpowiadaæ droga coraz wiêkszego 
upodabniania siê do Niego, które winno coraz bardziej ukierunkowywaæ postêpowanie ucznia 
zgodnie z 'logik¹' Chrystusa: « To d¹¿enie niech was o¿ywia; ono te¿ by³o w Chrystusie 
Jezusie » (Flp 2, 5). Zgodnie ze s³owami Aposto³a trzeba « przyoblec siê w Chrystusa » (Rz 
13, 14; Ga 3, 27). 

Na duchowej drodze ró¿añca, opartej na nieustannym kontemplowaniu - razem z Maryj¹ - 
Chrystusowego oblicza, ten wymagaj¹cy idea³ upodabniania siê do Niego jest osi¹gany przez 
obcowanie, które moglibyœmy nazwaæ « przyjacielskim ». Wprowadza nas ono w naturalny 
sposób w ¿ycie Chrystusa i pozwala nam jakby « oddychaæ » Jego uczuciami. W zwi¹zku z 
tym b³. Bart³omiej Longo stwierdza: « Jak dwóch przyjació³, którzy czêsto razem przestaj¹, 
zazwyczaj upodabnia siê równie¿ w obyczajach, tak te¿ my, prowadz¹c serdeczne rozmowy z 
Jezusem i Maryj¹ przez medytowanie tajemnic ró¿añca i rozwijaj¹c razem to samo ¿ycie 
przez komuniê, mo¿emy, na ile by³aby do tego zdolna nasza ma³oœæ, staæ siê do Nich podobni 
i nauczyæ siê od tych najwy¿szych przyk³adów ¿ycia pokornego, ubogiego, ukrytego, 

18 cierpliwego i doskona³ego ».

Gdy chodzi o ten proces upodabniania siê do Chrystusa przez ró¿aniec, zawierzamy siê 
szczególnie macierzyñskiemu dzia³aniu Najœwiêtszej Dziewicy. Ta, która jest Rodzicielk¹ 
Chrystusa, sama nale¿¹c do Koœcio³a jako jego « najznakomitszy i ca³kiem szczególny 

19cz³onek »,  jest równoczeœnie 'Matk¹ Koœcio³a'. Bêd¹c ni¹, ustawicznie 'rodzi' dzieci 
mistycznego Cia³a swego Syna. Czyni to poprzez wstawiennictwo, wypraszaj¹c dla nich 
niewyczerpane wylanie Ducha. Jest Ona doskona³¹ ikon¹ macierzyñstwa Koœcio³a. 

Ró¿aniec przenosi nas mistycznie, byœmy stanêli u boku Maryi, troszcz¹cej siê o ludzkie 
wzrastanie Chrystusa w domu w Nazarecie. Pozwala Jej to wychowywaæ nas i kszta³towaæ z 
t¹ sam¹ pieczo³owitoœci¹, dopóki Chrystus w pe³ni siê w nas nie « ukszta³tuje » (por. Ga 4, 
19). To dzia³anie Maryi, oparte ca³kowicie na dzia³aniu Chrystusa i zupe³nie Mu 
podporz¹dkowane, « nie przeszkadza w ¿aden sposób bezpoœredniej ³¹cznoœci wiernych z 

20 Chrystusem, ale j¹ umacnia ». Jest to jasna zasada wyra¿ona przez Sobór Watykañski II. 
Mocno doœwiadczy³em tej prawdy w moim ¿yciu i uczyni³em z niej podstawê mojej dewizy 

21 biskupiej: « Totus tuus ». Inspiracj¹ tej dewizy jest, jak wiadomo, doktryna œw. Ludwika 
Marii Grignion de Montforta, który tak wyjaœnia³ rolê Maryi w procesie upodabniania ka¿dego 
z nas do Chrystusa: «Poniewa¿ ca³a doskona³oœæ nasza polega na upodobnieniu siê do 
Chrystusa Pana, na zjednoczeniu z Nim i poœwiêceniu siê Jemu, przeto najdoskonalszym ze 
wszystkich nabo¿eñstw jest bezspornie to, które nas najdoskonalej upodabnia do Chrystusa, 
najœciœlej z Nim jednoczy i ca³kowicie Jemu poœwiêca. A ¿e ze wszystkich stworzeñ 
najpodobniejsza do Chrystusa Pana jest Matka Najœwiêtsza, wynika st¹d, ¿e spoœród 
wszystkich nabo¿eñstw, tym, które duszê najlepiej poœwiêca Zbawicielowi naszemu i j¹¿ Nim 



jednoczy, jest nabo¿eñstwo do Najœwiêtszej Panny, Jego œwiêtej Matki. Im bardziej 
22 poœwiêcona jest Maryi, tym zupe³niej nale¿eæ bêdzie do Jezusa ». Nigdzie drogi Chrystusa i 

Maryi nie jawi¹ siê tak œciœle z³¹czone, jak w ró¿añcu. Maryja ¿yje tylko i wy³¹cznie w 
Chrystusie i ze wzglêdu na Chrystusa! 

PROSIÆ CHRYSTUSA Z MARYJ¥

16. Chrystus poleci³ nam zwracaæ siê do Boga wytrwale i ufnie, byœmy zostali wys³uchani: 
« Proœcie, a bêdzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; ko³aczcie, a otworz¹ wam » (Mt 7, 7). 
Podstaw¹ tej skutecznoœci modlitwy jest dobroæ Ojca, ale równie¿ poœrednictwo u Niego ze 
strony samego Chrystusa (por. 1 J 2, 1) i dzia³anie Ducha Œwiêtego, który « przyczynia siê za 
nami » zgodnie z wol¹ Bo¿¹ (por. Rz 8, 26-27). My bowiem « nie umiemy siê modliæ tak, jak 
trzeba » (Rz 8, 26) i czasem nie zostajemy wys³uchani, gdy¿ modlimy siê Ÿle (por. Jk 4, 2-3). 

Modlitwê, któr¹ Chrystus i Duch Œwiêty wzbudzaj¹ w naszym sercu, Maryja wspiera swym 
matczynym wstawiennictwem. « Modlitwa Koœcio³a jest jakby prowadzona przez modlitwê 

23Maryi ».  Jeœli bowiem Chrystus, jedyny Poœrednik, jest Drog¹ naszej modlitwy, to Maryja, 
najpe³niej jaœniej¹ca Jego blaskiem, ukazuje Drogê. « Na podstawie tego szczególnego 
wspó³dzia³ania Maryi z dzia³aniem Ducha Œwiêtego Koœcio³y rozwinê³y modlitwê do œwiêtej 

24 Matki Boga, skupiaj¹c j¹ na Osobie Chrystusa ukazanej w Jego misteriach ». Na weselu w 
Kanie Galilejskiej Ewangelia przedstawia w³aœnie skutecznoœæ wstawiennictwa Maryi, która 
wystêpuje wobec Jezusa jako rzeczniczka ludzkich potrzeb: « Nie maj¹ ju¿ wina » (J 2, 3). 

Ró¿aniec jest równoczeœnie medytacj¹ i proœb¹. Wytrwa³e b³aganie zanoszone do Matki 
Bo¿ej opiera siê na ufnoœci, ¿e macierzyñskie wstawiennictwo wszystko mo¿e uzyskaæ od 
Serca Syna. Jest Ona « wszechmocna z ³aski », jak - u¿ywaj¹c œmia³ego wyra¿enia, które 
nale¿y w³aœciwie rozumieæ - okreœli³ to b³. Bart³omiej Longo w swej Suplice do Królowej 

25 Ró¿añca œwiêtego. To przekonanie pocz¹wszy od Ewangelii, umacnia³o siê w ludzie 
chrzeœcijañskim na drodze doœwiadczenia. Wielki poeta Dante wspaniale je wyrazi³ w duchu 
œw. Bernarda: « Pani, tej jesteœ mocy i szczodroty, ¿e kto chc¹c ³aski do Ciê nie ucieka, taki 

26 bez skrzyde³ wa¿y siê na loty ». W ró¿añcu b³agamy Maryjê, Przybytek Ducha Œwiêtego 
(por. £k 1, 35), a Ona staje przed Ojcem, który obdarzy³ J¹ pe³ni¹ ³ask, i przed Synem 
zrodzonym z Jej ³ona, modl¹c siê z nami i za nas. 

G³OSIÆ  CHRYSTUSA Z MARYJ¥

17. Ró¿aniec jest tak¿e drog¹ g³oszenia i zg³êbiania misterium Chrystusa, na której ono 
wci¹¿ na nowo przedstawia siê na ró¿nych p³aszczyznach doœwiadczenia chrzeœcijañskiego. 
Wzorcem jest modlitewna i kontemplacyjna prezentacja, której celem jest ukszta³towanie 
ucznia wed³ug Serca Chrystusa. Kiedy bowiem w modlitwie ró¿añcowej uwzglêdni siê 
odpowiednio wszystkie elementy, aby medytacja by³a skuteczna, zw³aszcza przy 
odmawianiu wspólnotowym w parafiach i sanktuariach, powstaje szczególna sposobnoœæ 
katechezy, któr¹ duszpasterze winni umieæ wykorzystaæ. Matka Bo¿a Ró¿añcowa równie¿ w 
ten sposób prowadzi dalej swe dzie³o g³oszenia Chrystusa. Historia ró¿añca pokazuje, jak tej 
modlitwy u¿ywali zw³aszcza dominikanie, gdy Koœció³ prze¿ywa³ trudne chwile z powodu 
szerzenia siê herezji. Dziœ stoimy wobec nowych wyzwañ. Czemu¿ nie wzi¹æ znowu do rêki 
koronki z wiar¹ tych, którzy byli przed nami? Ró¿aniec zachowuje ca³¹ sw¹ moc i pozostaje 
narzêdziem nie do pominiêcia poœród œrodków duszpasterskich ka¿dego dobrego g³osiciela 
Ewangelii. 



ROZDZIA£ II
TAJEMNICE CHRYSTUSA

TAJEMNICE MATKI

RÓ¯ANIEC « STRESZCZENIEM EWANGELII » 

18. W kontemplacjê oblicza Chrystusa nie mo¿na wejœæ inaczej, jak s³uchaj¹c w Duchu 
Œwiêtym g³osu Ojca, bo « nikt nie zna Syna, tylko Ojciec » (Mt 11, 27). W okolicach Cezarei 
Filipowej, wobec wyznania Piotra, Jezus wyraŸnie okreœla, gdzie jest Ÿród³o tej tak jasnej 
intuicji co do Jego to¿samoœci: « Nie objawi³y ci tego cia³o i krew, lecz Ojciec mój, który jest w 
niebie » (Mt 16, 17). Konieczne jest zatem objawienie dane z wysoka. By je móc przyj¹æ, 
trzeba przybraæ postawê s³uchania: « Tylko doœwiadczenie milczenia i modlitwy stwarza 
odpowiednie pod³o¿e, na którym mo¿e dojrzeæ i rozwin¹æ siê bardziej prawdziwe, adekwatne 

27 i spójne poznanie tajemnicy ».

Ró¿aniec jest jedn¹ z tradycyjnych dróg modlitwy chrzeœcijañskiej stosowanej do 
kontemplowania oblicza Chrystusa. Tak opisa³ go Papie¿ Pawe³ VI: « Ró¿aniec, poniewa¿ 
opiera siê na Ewangelii i odnosi siê, jakby do centrum, do tajemnicy Wcielenia i Odkupienia 
ludzi, trzeba uwa¿aæ za modlitwê, która w pe³ni posiada znamiê chrystologiczne. Albowiem 
jego charakterystyczny element, mianowicie litanijne powtarzanie pozdrowienia anielskiego 
'Zdrowaœ Maryjo', przynosi równie¿ nieustann¹ chwa³ê Chrystusowi, do którego - jako do 
ostatecznego kresu - odnosi siê zapowiedŸ anio³a i pozdrowienie matki Chrzciciela: 
'B³ogos³awiony owoc ¿ywota Twojego' (£k 1, 42). Co wiêcej, powtarzanie s³ów 'Zdrowaœ 
Maryjo' jest jakby kanw¹, na której rozwija siê kontemplacja tajemnic. Chrystus bowiem 
wskazywany w ka¿dym pozdrowieniu anielskim jest tym samym Chrystusem, którego 

28kolejno wypowiadane tajemnice ukazuj¹ jako Syna Bo¿ego i jako Syna Dziewicy ».

STOSOWNE UZUPE£NIENIE

19. Ró¿aniec w formie, jaka przyjê³a siê w najbardziej rozpowszechnionej praktyce, 
zatwierdzonej przez w³adze koœcielne, wskazuje tylko niektóre spoœród tak licznych tajemnic 
¿ycia Chrystusa. Taki wybór podyktowa³ pierwotny schemat tej modlitwy, nawi¹zuj¹cy do 
liczby 150 Psalmów. 

Uwa¿am jednak, ¿e aby rozwin¹æ chrystologiczny wymiar ró¿añca, stosowne by³oby 
uzupe³nienie, które - pozostawione swobodnemu wyborowi jednostek i wspólnot - 
pozwoli³oby obj¹æ tak¿e tajemnice ¿ycia publicznego Chrystusa miêdzy chrztem w Jordanie a 
mêk¹. W tych w³aœnie tajemnicach kontemplujemy wa¿ne aspekty Osoby Chrystusa jako 
Tego, kto definitywnie objawi³ Boga. On jest Tym, który - og³oszony przy chrzcie umi³owanym 
Synem Ojca - zwiastuje nadejœcie Królestwa, œwiadczy o nim swymi czynami, obwieszcza 
jego wymogi. To w latach ¿ycia publicznego misterium Chrystusa objawia siê ze specjalnego 
tytu³u jako tajemnica œwiat³a: « Jak d³ugo jestem na œwiecie, jestem œwiat³oœci¹ œwiata » (J 
9, 5). 

Aby ró¿aniec w pe³niejszy sposób mo¿na by³o nazwaæ 'streszczeniem Ewangelii', jest zatem 
stosowne, ¿eby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego ¿ycia Chrystusa (tajemnice 
radosne), a przed zatrzymaniem siê nad cierpieniami mêki (tajemnice bolesne) i nad 
triumfem zmartwychwstania (tajemnice chwalebne) rozwa¿aæ równie¿ pewne momenty 
¿ycia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice œwiat³a). To uzupe³nienie o nowe 
tajemnice, w niczym nie szkodz¹c ¿adnemu z istotnych aspektów tradycyjnego uk³adu tej 
modlitwy, ma sprawiæ, ¿e bêdzie ona prze¿ywana w duchowoœci chrzeœcijañskiej z nowym 
zainteresowaniem jako rzeczywiste wprowadzenie w g³êbiê Serca Jezusa Chrystusa, oceanu 
radoœci i œwiat³a, boleœci i chwa³y. 

TAJEMNICE RADOSNE

20. Pierwszy cykl - 'tajemnic radosnych' - rzeczywiœcie znamionuje radoœæ promieniuj¹ca z 



wydarzenia Wcielenia. Jest to widoczne od chwili zwiastowania, gdy pozdrowienie Dziewicy z 
Nazaretu przez Gabriela ³¹czy siê z wezwaniem do radoœci mesjañskiej: « Raduj siê, Maryjo 
». W tej zapowiedzi osi¹ga swój cel ca³a historia zbawienia, a nawet poniek¹d sama historia 
œwiata. Jeœli bowiem planem Ojca jest zjednoczenie wszystkiego w Chrystusie (por. Ef 1, 10), 
to w jakiœ sposób ca³ego wszechœwiata dosiêga Boska ³askawoœæ, z jak¹ Ojciec pochyla siê 
nad Maryj¹, by uczyniæ J¹ Matk¹ swego Syna. Ca³a ludzkoœæ jest niejako objêta owym fiat - 
'niech siê stanie' - którym z gotowoœci¹ odpowiada Ona na wolê Boga. 

Pod znakiem radoœci jest dalej scena spotkania z El¿biet¹, w której sam g³os Maryi i obecnoœæ 
Chrystusa w Jej ³onie sprawiaj¹, ¿e Jan « poruszy³ siê z radoœci » (por. £k 1, 44). W wesele 
obfituje scena z Betlejem, w której narodzenie Bo¿ego Dzieciêcia, Zbawiciela œwiata, 
anio³owie opiewaj¹ i og³aszaj¹ pasterzom w³aœnie jako « radoœæ wielk¹ » (£k 2, 10). 

Ale ju¿ dwie ostatnie tajemnice, choæ zachowuj¹ posmak radoœci, zapowiadaj¹ równoczeœnie 
oznaki dramatu. Ofiarowanie w œwi¹tyni bowiem, wyra¿aj¹c radoœæ z konsekracji i 
doprowadzaj¹c do zachwytu starca Symeona, obejmuje te¿ proroctwo o « znaku sprzeciwu 
», jakim to Dzieciê bêdzie dla Izraela, oraz mieczu, który przeniknie duszê Matki (por. £k 2, 
34-35). Radosne, a zarazem dramatyczne jest równie¿ opowiadanie o dwunastoletnim 
Jezusie w œwi¹tyni. Ukazuje siê On tutaj w swej Boskiej m¹droœci i zasadniczo jako Ten, kto 
'naucza'. Objawienie w Nim tajemnicy Syna ca³kowicie oddanego sprawom Ojca jest 
zapowiedzi¹ ewangelicznego radykalizmu, który w obliczu bezwzglêdnych wymogów 
Królestwa wykracza ponad najserdeczniejsze nawet wiêzi ludzkie. Nawet Józef i Maryja, 
zatrwo¿eni i zaniepokojeni, « nie zrozumieli tego, co im powiedzia³» (£k 2, 50). 

Rozwa¿aæ 'tajemnice radosne' znaczy wiêc wejœæ w ostateczne motywacje i w g³êbokie 
znaczenie radoœci chrzeœcijañskiej. Znaczy wpatrywaæ siê w konkretnoœæ tajemnicy 
Wcielenia i w niejasn¹ zapowiedŸ misterium zbawczego cierpienia. Maryja prowadzi nas do 
zrozumienia, w czym le¿y sekret radoœci chrzeœcijañskiej, przypominaj¹c nam, ¿e 
chrzeœcijañstwo to przede wszystkim euhangelion, 'dobra nowina', która ma swe centrum, a 
nawet ca³¹ swoj¹ treœæ w Osobie Chrystusa, S³owa, które sta³o siê cia³em, jedynego 
Zbawiciela œwiata. 

TAJEMNICE ŒWIAT£A

21. Przechodz¹c od dzieciñstwa i ¿ycia w Nazarecie do ¿ycia publicznego Jezusa 
kontemplacja prowadzi nas do tych tajemnic, które ze specjalnego tytu³u nazwaæ mo¿na 
'tajemnicami œwiat³a'. W rzeczywistoœci ca³e misterium Chrystusa jest œwiat³em. On jest « 
œwiat³oœci¹ œwiata » (J 8, 12). Jednak ten wymiar wy³ania siê szczególnie w latach ¿ycia 
publicznego, kiedy g³osi On Ewangeliê Królestwa. Pragn¹c wskazaæ wspólnocie 
chrzeœcijañskiej piêæ znamiennych momentów - tajemnic 'pe³nych œwiat³oœci' - tej fazy ¿ycia 
Chrystusa, uwa¿am, ¿e s³usznie mo¿na by za nie uznaæ: 1. Jego chrzest w Jordanie; 2. 
objawienie siebie na weselu w Kanie; 3. g³oszenie Królestwa Bo¿ego i wzywanie do 
nawrócenia; 4. przemienienie na górze Tabor; 5. ustanowienie Eucharystii, 
bêd¹cej sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego. 

Ka¿da z tych tajemnic jest objawieniem Królestwa, które ju¿ nadesz³o w samej Osobie 
Jezusa. Tajemnic¹ œwiat³a jest przede wszystkim chrzest w Jordanie. Tutaj, gdy Jezus schodzi 
do wody - jako niewinny, który czyni siebie 'grzechem' za nas (por. 2 Kor 5, 21) - otwieraj¹ siê 
niebiosa i g³os Ojca og³asza Go Synem umi³owanym (por. Mt 3, 17 i par.), a Duch Œwiêty 
zstêpuje na Niego, by powo³aæ Go do przysz³ej misji. Tajemnic¹ œwiat³a jest pocz¹tek znaków 
w Kanie (por. J 8, 1-12), gdy Chrystus, przemieniaj¹c wodê w wino, dziêki interwencji Maryi, 
pierwszej z wierz¹cych, otwiera serca uczniów na wiarê. Tajemnic¹ œwiat³a jest nauczanie 
Jezusa, w czasie którego g³osi On nadejœcie Królestwa Bo¿ego i wzywa do nawrócenia (por. 
Mk 1, 15), odpuszczaj¹c grzechy tym, którzy zbli¿ali siê do Niego z ufnoœci¹ (por. Mk 2, 3- 13; 
£k 7, 47-48), daj¹c pocz¹tek tajemnicy mi³osierdzia, któr¹ On sam bêdzie realizowa³ a¿ do 
skoñczenia œwiata, szczególnie poprzez powierzony Koœcio³owi Sakrament Pojednania. 



Tajemnic¹ œwiat³a w pe³nym tego s³owa znaczeniu jest dalej przemienienie, które wed³ug 
tradycji mia³o miejsce na górze Tabor. Chwa³a Bóstwa rozœwietla oblicze Chrystusa, kiedy 
Ojciec uznaje Go wobec porwanych zachwytem Aposto³ów, wzywa ich, aby Go s³uchali (por. 
£k 9, 35 i par.) i przygotowuje do prze¿ycia z Nim bolesnego momentu mêki, aby doszli z Nim 
do radoœci zmartwychwstania i do ¿ycia przemienionego przez Ducha Œwiêtego. Tajemnic¹ 
œwiat³a jest wreszcie ustanowienie Eucharystii, w której Chrystus ze swym Cia³em i Krwi¹ 
pod postaciami chleba i wina staje siê pokarmem, daj¹c « a¿ do koñca » œwiadectwo swej 
mi³oœci do ludzi (J13, 50), dla których zbawienia z³o¿y siebie samego w ofierze. 

W tych tajemnicach, z wyj¹tkiem Kany, obecnoœæ Maryi pozostaje ukryta w tle. Ewangelie 
wspominaj¹ zaledwie kilka razy o Jej przygodnej obecnoœci w jednym czy drugim momencie 
nauczania Jezusa (por. Mk 3, 31-35; J 2, 12) i nic nie mówi¹, czy by³a w Wieczerniku w czasie 
ustanowienia Eucharystii. Jednak rola, jak¹ pe³ni w Kanie, widoczna jest w jakiœ sposób w 
ca³ej drodze Chrystusa. Objawienie, które w czasie chrztu w Jordanie da³ o Nim bezpoœrednio 
Ojciec, a które w Janie Chrzcicielu odbi³o siê echem, w Kanie znajdujemy na Jej ustach i staje 
siê ono wielkim macierzyñskim napomnieniem, skierowanym przez Ni¹ do Koœcio³a 
wszystkich czasów: « Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie » (J 2, 5). Jest to 
napomnienie, które dobrze wprowadza w s³owa i znaki Chrystusa w czasie Jego ¿ycia 
publicznego, stanowi¹c maryjne t³o dla wszystkich 'tajemnic œwiat³a'. 

TAJEMNICE BOLESNE

22. Tajemnicom boleœci Chrystusa Ewangelie nadaj¹ wielk¹ wagê. Pobo¿noœæ chrzeœcijañska 
zawsze, zw³aszcza w Wielkim Poœcie, przez odprawianie Drogi Krzy¿owej rozpamiêtywa³a 
poszczególne momenty mêki, intuicyjnie wyczuwaj¹c, ¿e tu jest punkt kulminacyjny 
objawienia mi³oœci i ¿e tu jest Ÿród³o naszego zbawienia. Ró¿aniec wybiera pewne momenty 
mêki, sk³aniaj¹c modl¹cego siê, by skupi³ na nich wejrzenie swego serca i prze¿y³ je na nowo. 
Droga medytacji otwiera siê Ogrodem Oliwnym, gdzie Chrystus prze¿ywa szczególnie 
drêcz¹ce chwile wobec woli Ojca, wzglêdem której s³aboœæ cia³a mog³aby ulec pokusie buntu. 
Tam Chrystus staje w obliczu wszystkich pokus ludzkoœci i wobec wszystkich jej grzechów, by 
powiedzieæ Ojcu: « Nie moja wola, lecz Twoja niech siê stanie » (£k 22, 42 i par.). To Jego 'tak' 
odwraca 'nie' prarodziców w ogrodzie Eden. A ile mia³o Go kosztowaæ to przyjêcie woli Ojca, 
wynika z dalszych tajemnic, w których przez biczowanie, ukoronowanie cierniem, dŸwiganie 
krzy¿a i œmieræ na krzy¿u zostaje On wydany na najwiêksze poni¿enie: Ecce homo! 

W tym poni¿eniu objawia siê nie tylko mi³oœæ Boga, ale samo znaczenie cz³owieka. Ecce 
homo: kto chce poznaæ cz³owieka, musi umieæ rozpoznaæ jego znaczenie, Ÿród³o i spe³nienie 
w Chrystusie - Bogu, który uni¿a siê z mi³oœci « a¿ do œmierci i to œmierci krzy¿owej » (Flp 2, 
8). Tajemnice bolesne prowadz¹ wierz¹cego do ponownego prze¿ywania œmierci Jezusa, 
stawania pod krzy¿em obok Maryi, by wraz z Ni¹ wnikaæ w ocean mi³oœci Boga do cz³owieka i 
odczuæ ca³¹ jej odradzaj¹c¹ moc. 

TAJEMNICE CHWALEBNE

23. «Kontemplacja oblicza Chrystusa nie mo¿e zatrzymaæ siê na wizerunku Ukrzy¿owanego. 
29Chrystus jest Zmartwychwsta³ym! ».  Ró¿aniec zawsze wyra¿a³ to doœwiadczenie wiary, 

wzywaj¹c wierz¹cego do wyjœcia poza ciemnoœæ mêki, by utkwiæ wzrok w chwale Chrystusa w 
zmartwychwstaniu i wniebowst¹pieniu. Kontempluj¹c Zmartwychwsta³ego, chrzeœcijanin 
odkrywa na nowo motywy swojej wiary (por. 1 Kor 15, 14) i prze¿ywa ponownie radoœæ nie 
tylko tych, którym Chrystus siê objawi³ - Aposto³ów, Magdaleny, uczniów z Emaus - ale 
równie¿ radoœæ Maryi, która nie mniej intensywnie musia³a doœwiadczyæ nowego ¿ycia 
uwielbionego Syna. Do tej chwa³y, w której od momentu wniebowst¹pienia Chrystus zasiada 
po prawicy Ojca, równie¿ Ona zostanie wyniesiona z chwil¹ wniebowziêcia, by antycypowaæ 
to, do czego przeznaczeni s¹ wszyscy sprawiedliwi przez zmartwychwstanie cia³. Wreszcie 
ukoronowana w chwale - jak to widaæ w ostatniej tajemnicy chwalebnej - jaœnieje Ona jako 
Królowa anio³ów i œwiêtych, antycypacja i szczyt rzeczywistoœci eschatologicznej Koœcio³a.



 
W centrum tej drogi chwa³y Syna i Matki ró¿aniec stawia w trzeciej tajemnicy chwalebnej 
Piêædziesi¹tnicê, która ukazuje oblicze Koœcio³a jako rodziny zebranej wraz z Maryj¹, 
o¿ywionej potê¿nym wylaniem Ducha Œwiêtego, gotowej do misji ewangelizacyjnej. 
Kontemplowanie tej, jak i innych tajemnic chwalebnych, winno prowadziæ wierz¹cych do 
coraz ¿ywszego uœwiadamiania sobie swego nowego ¿ycia w Chrystusie, wewn¹trz 
rzeczywistoœci Koœcio³a - ¿ycia, dla którego scena Piêædziesi¹tnicy stanowi wielk¹ 'ikonê'. 
Tajemnice chwalebne o¿ywiaj¹ zatem w wiernych nadziejê eschatologicznego kresu, ku 
któremu zd¹¿aj¹ jako cz³onkowie Ludu Bo¿ego pielgrzymuj¹cego przez historiê. Musi ich to 
pobudzaæ do odwa¿nego œwiadczenia o tej « radosnej nowinie », która nadaje sens ca³emu 
ich ¿yciu. 

OD 'TAJEMNIC' DO 'TAJEMNICY': DROGA MARYI

24. Cykle medytacyjne, proponowane przez ró¿aniec œwiêty, nie s¹ oczywiœcie 
wyczerpuj¹ce, ale przypominaj¹ to, co istotne, prowadz¹c ducha do zasmakowania w 
poznawaniu Chrystusa, które stale czerpie z czystego Ÿród³a Ewangelii. Ka¿dy z 
poszczególnych rysów Chrystusa opisanych przez Ewangelistów jaœnieje blaskiem 
Tajemnicy, która przewy¿sza wszelk¹ wiedzê (por. Ef 3, 19). Jest to Tajemnica S³owa 
Wcielonego, w którym « mieszka ca³a Pe³nia: Bóstwo, na sposób cia³a » (Kol 2, 9). Dlatego 
Katechizm Koœcio³a Katolickiego k³adzie tak wielki nacisk na tajemnice Chrystusa, 

30przypominaj¹c, ¿e « wszystko w ¿yciu Jezusa [...] jest znakiem Jego misterium ».  Duc in 
altum Koœcio³a w trzecim tysi¹cleciu mierzy siê zdolnoœci¹ chrzeœcijan do « g³êbszego 
poznania tajemnicy Boga - to jest Chrystusa », w którym « wszystkie skarby m¹droœci i 
wiedzy s¹ ukryte » (Kol 2, 2-3). Do ka¿dego ochrzczonego skierowane jest gor¹ce ¿yczenie z 
Listu do Efezjan: « Niech Chrystus zamieszka przez wiarê w waszych sercach, abyœcie w 
mi³oœci wkorzenieni i ugruntowani [...] zdo³ali [...] poznaæ mi³oœæ Chrystusa, przewy¿szaj¹c¹ 
wszelk¹ wiedzê, abyœcie zostali nape³nieni ca³¹ Pe³ni¹ Bo¿¹ » (3, 7-19). 

Ró¿aniec staje na s³u¿bie tego idea³u, wyjawiaj¹c 'sekret', jak mo¿na ³atwiej otworzyæ siê na 
g³êbok¹, porywaj¹c¹ znajomoœæ Chrystusa. Moglibyœmy to nazwaæ drog¹ Maryi. Jest to 
droga przyk³adu Dziewicy z Nazaretu, Niewiasty wiary, milczenia i s³uchania. Jest to 
równoczeœnie droga pobo¿noœci maryjnej, o¿ywianej œwiadomoœci¹ nierozerwalnej wiêzi 
³¹cz¹cej Chrystusa i Jego Najœwiêtsz¹ Matkê: tajemnice Chrystusa s¹ równie¿, w jakimœ 
sensie, tajemnicami Maryi, nawet wówczas, gdy nie jest z nimi bezpoœrednio zwi¹zana, przez 
sam fakt, ¿e ¿yje Ona Nim i dla Niego. Powtarzaj¹c w « Zdrowaœ Maryjo » s³owa anio³a 
Gabriela i œw. El¿biety, czujemy siê pobudzani, by szukaæ wci¹¿ na nowo u Maryi, w Jej 
ramionach i w Jej Sercu, « b³ogos³awionego owocu Jej ¿ywota » (por. £k 1, 42). 

TAJEMNICA CHRYSTUSA, TAJEMNICA CZ³OWIEKA

25. We wspomnianym ju¿ œwiadectwie z 1978 roku o ró¿añcu jako modlitwie, któr¹ bardzo 
ukocha³em, wyrazi³em myœl, do której pragnê powróciæ. Powiedzia³em wówczas, ¿e «ta 

31 prosta modlitwa ró¿añcowa pulsuje niejako ¿yciem ludzkim».

W œwietle dotychczasowych refleksji o tajemnicach Chrystusa nietrudno jest pog³êbiæ tê 
implikacjê antropologiczn¹ ró¿añca. Jest to implikacja tym bardziej radykalna, ¿e na 
pierwszy rzut oka jej siê nie dostrzega. Kto podejmuje kontemplacjê Chrystusa, rozwa¿aj¹c 
etapy Jego ¿ycia, musi poj¹æ w Nim równie¿ « prawdê o cz³owieku». Jest to bardzo wa¿ne 
stwierdzenie Soboru Watykañskiego II, które pocz¹wszy od Encykliki Redemptor hominis 
wielokrotnie czyni³em przedmiotem mojego nauczania: « W istocie misterium cz³owieka 

32wyjaœnia siê prawdziwie jedynie w misterium S³owa Wcielonego ».  Ró¿aniec pomaga 
otworzyæ siê na to œwiat³o. Id¹c drog¹ Chrystusa, w którym droga cz³owieka jest 

33 'zrekapitulowana',  ods³oniêta i odkupiona, wierz¹cy staje przed obrazem cz³owieka 
prawdziwego. Kontempluj¹c Jego narodziny uczy siê sakralnego charakteru ¿ycia, patrz¹c na 
dom w Nazarecie poznaje pierwotn¹ prawdê o rodzinie wed³ug planu Bo¿ego, s³uchaj¹c 



Nauczyciela w tajemnicach ¿ycia publicznego czerpie œwiat³o, by wejœæ do Królestwa Bo¿ego, 
a id¹c drog¹ na Kalwariê uczy siê znaczenia zbawczego cierpienia. Wreszcie kontempluj¹c 
Chrystusa i Jego Matkê w chwale, widzi cel, do którego ka¿dy z nas jest wezwany, jeœli 
pozwoli siê uzdrowiæ i przemieniæ przez Ducha Œwiêtego. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e ka¿da 
tajemnica ró¿añca, staj¹c siê przedmiotem dobrej medytacji, rzuca œwiat³o na misterium 
cz³owieka. 

Równoczeœnie staje siê czymœ naturalnym przynosiæ na to spotkanie ze œwiêtym 
cz³owieczeñstwem Odkupiciela tak liczne problemy, lêki, trudy i projekty, które cechuj¹ 
nasze ¿ycie. « Zrzuæ sw¹ troskê na Pana, a On ciê podtrzyma » (Ps 55[54], 23). Medytowaæ z 
ró¿añcem znaczy powierzaæ nasze troski mi³osiernemu Sercu Chrystusa i Sercu Jego Matki. 
Po dwudziestu czterech latach, rozwa¿aj¹c nad doœwiadczeniami, których nie zabrak³o mi 
równie¿ przy sprawowaniu pos³ugi Piotrowej, czujê, ¿e powinienem powtórzyæ zapewnienie, 
które jest niejako gor¹cym wezwaniem skierowanym do wszystkich, aby osobiœcie tego 
doœwiadczyli: tak, ró¿aniec naprawdê « pulsuje ¿yciem ludzkim », by zharmonizowaæ je z 
rytmem ¿ycia Bo¿ego w radosnej komunii Trójcy Przenajœwiêtszej, co jest przeznaczeniem i 
g³êbokim pragnieniem ca³ego naszego istnienia. 



ROZDZIA£ III
« DLA MNIE ¯YÆ TO CHRYSTUS »

RÓ¯ANIEC DROG¥ PRZYSWAJANIA TAJEMNICY

26. Ró¿aniec proponuje charakterystyczn¹ metodê medytacji tajemnic Chrystusa ze swej 
natury sprzyjaj¹c¹ ich przyswajaniu. Jest to metoda oparta na powtarzaniu. Dotyczy to 
przede wszystkim « Zdrowaœ Maryjo », powtarzanego a¿ dziesiêciokrotnie przy ka¿dej 
tajemnicy. Patrz¹c powierzchownie na to powtarzanie, mo¿na by traktowaæ ró¿aniec jako 
praktykê ja³ow¹ i nu¿¹c¹. Jednak do zupe³nie innych wniosków na temat koronki mo¿na 
dojœæ, kiedy uzna siê j¹ za wyraz nigdy nieznu¿onej mi³oœci, która ci¹gle powraca do 
ukochanej osoby z gor¹cymi uczuciami, które, choæ podobne w przejawach, s¹ zawsze nowe 
ze wzglêdu na przenikaj¹c¹ je czu³oœæ. 

W Chrystusie Bóg przyj¹³ naprawdê «serce z cia³a». Ma On nie tylko Bo¿e Serce, bogate w 
mi³osierdzie i przebaczenie, ale równie¿ serce ludzkie, zdolne do wszystkich poruszeñ 
uczucia. Gdybyœmy potrzebowali do tego œwiadectwa Ewangelii, nie trudno by³oby znaleŸæ je 
we wzruszaj¹cym dialogu Chrystusa z Piotrem po zmartwychwstaniu. «Szymonie, synu 
Jana, czy mi³ujesz Mnie?». A¿ trzy razy postawione jest to pytanie, a¿ trzy razy zostaje 
udzielona odpowiedŸ: «Tak, Panie, Ty wiesz, ¿e Ciê kocham» (por. J 21, 15-17). Niezale¿nie 
od specyficznego znaczenia tej perykopy, tak wa¿nej dla misji Piotra, niczyjej uwadze nie 
mo¿e umkn¹æ piêkno tego trzykrotnego powtórzenia, w którym powracaj¹ce wci¹¿ 
uporczywe pytanie i koresponduj¹ca z nim odpowiedŸ wyra¿one s¹ w terminach dobrze 
znanych z powszechnego doœwiadczenia ludzkiej mi³oœci. By zrozumieæ ró¿aniec, trzeba 
wejœæ w dynamikê psychologiczn¹ w³aœciw¹ mi³oœci. 

Jedno jest pewne: jeœli powtarzanie « Zdrowaœ Maryjo » zwraca siê bezpoœrednio do Matki 
Najœwiêtszej, to z Ni¹ i przez Ni¹ mi³oœæ odnosi siê ostatecznie do Jezusa. Powtarzanie 
o¿ywiane jest pragnieniem coraz pe³niejszego upodobnienia siê do Chrystusa, co stanowi 
prawdziwy 'program' ¿ycia chrzeœcijañskiego. Œw. Pawe³ og³osi³ ten program p³omiennymi 
s³owami: « Dla mnie ¿yæ -to Chrystus, a umrzeæ - to zysk » (Flp 1, 21). I jeszcze: « Teraz ju¿ 
nie ja ¿yjê, lecz ¿yje we mnie Chrystus » (Ga 2, 20). Ró¿aniec pomaga nam wzrastaæ w tym 
upodabnianiu siê a¿ do osi¹gniêcia celu, którym jest œwiêtoœæ. 

METODA WARTOŒCIOWA

27. Nie powinno dziwiæ, ¿e wiêŸ z Chrystusem mo¿e byæ nawi¹zywana równie¿ przy pomocy 
jakiejœ konkretnej metody. Bóg udziela siê cz³owiekowi zgodnie z jego natur¹ i sytuacj¹ 
¿yciow¹. Dlatego - choæ duchowoœæ chrzeœcijañska zna bardziej wysublimowane formy 
mistycznego milczenia, w którym wszelkie obrazy, s³owa i gesty zostaj¹ niejako wyniesione 
przez intensywnoœæ niewypowiedzianego zjednoczenia cz³owieka z Bogiem - normalnie 
znamionuje j¹ ca³oœciowe zaanga¿owanie osoby w jej z³o¿onej rzeczywistoœci 
psychofizycznej i relacyjnej. 

Jest to wyraŸnie widoczne w liturgii. Sprawowanie sakramentów i sakramentaliów wi¹¿e siê z 
szeregiem obrzêdów, które s¹ dostosowane do ró¿nych wymiarów osoby ludzkiej. Tak te¿ 
jest z modlitw¹ nieliturgiczn¹. Potwierdza to fakt, ¿e na Wschodzie najbardziej 
charakterystyczna modlitwa medytacji chrystologicznej, skupiona na s³owach: « Panie Jezu 

34 Chryste, Synu Boga, zmi³uj siê nade mn¹, grzesznikiem »,  tradycyjnie wi¹zana jest z 
rytmem oddechu, który sprzyja wytrwa³oœci w zanoszeniu próœb i zapewnia niemal 'fizyczn¹' 
konsystencjê pragnieniu, by Chrystus sta³ siê dla ¿ycia tchnieniem, dusz¹ i 'wszystkim'. 

METODA, KTÓR¥ JEDNAK MO¯NA ULEPSZYÆ

28. W Liœcie apostolskim Novo millennio ineunte przypomnia³em, ¿e istnieje dziœ równie¿ na 
Zachodzie nowa potrzeba medytacji, która znajduje czasem w innych religiach doœæ 

35 atrakcyjne sposoby realizacji. Nie brak chrzeœcijan, którzy, nie znaj¹c dobrze 



chrzeœcijañskiej tradycji kontemplacyjnej, ulegaj¹ wp³ywom tych propozycji. 

One jednak, choæ posiadaj¹ elementy pozytywne i daj¹ce siê czasem zintegrowaæ z 
doœwiadczeniem chrzeœcijañskim, czêsto kryj¹ w sobie podbudowê ideologiczn¹ nie do 
przyjêcia. Równie¿ w tych doœwiadczeniach cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹ metodologia, która 
- maj¹c na celu g³êbok¹ koncentracjê duchow¹ - korzysta z technik o charakterze 
psychofizycznym, opartych na powtórzeniu i symbolice. Ró¿aniec nale¿y do tej ogólnej 
panoramy fenomenologii religii, ale ma swe w³asne cechy charakterystyczne, które 
odpowiadaj¹ typowym wymogom specyfiki chrzeœcijañstwa. 

Istotnie, ró¿aniec jest tylko metod¹ kontemplacji. Jako metodê nale¿y go stosowaæ maj¹c na 
wzglêdzie cel, a nie mo¿e on staæ siê celem samym w sobie. Jednak równie¿ jako metody nie 
nale¿y go lekcewa¿yæ, skoro jest owocem wielowiekowego doœwiadczenia. Przemawia za nim 
doœwiadczenie niezliczonych œwiêtych. Nie wyklucza to jednak faktu, ¿e mo¿na go ulepszyæ. 
Do tego w³aœnie zmierza uzupe³nienie cyklu tajemnic now¹ seri¹ - mysteria lucis - wraz z 
pewnymi sugestiami dotycz¹cymi odmawiania ró¿añca, które przedstawiam w niniejszym 
Liœcie. Tymi propozycjami, respektuj¹c jednak powszechnie przyjêt¹ strukturê tej modlitwy, 
chcia³bym pomóc wiernym, by zrozumieli j¹ w jej aspektach symbolicznych, pozostaj¹c w 
zgodzie z wymogami ¿ycia codziennego. W przeciwnym razie zachodzi³oby 
niebezpieczeñstwo, ¿e ró¿aniec nie tylko nie przyniesie po¿¹danych skutków duchowych, ale 
dojdzie nawet do takiej sytuacji, ¿e koronkê, na której zazwyczaj siê go odmawia, bêdzie siê 
traktowaæ na równi z jakimœ amuletem czy przedmiotem magicznym, co by³oby radykalnym 
wypaczeniem jego znaczenia i funkcji. 

ZAPOWIED• TAJEMNICY

29. ZapowiedŸ tajemnicy i, jeœli tylko mo¿liwe, równoczesne ukazanie przedstawiaj¹cej j¹ 
ikony, to jakby ods³oniêcie sceny, na której nale¿y skupiæ uwagê. S³owa kieruj¹ wyobraŸniê i 
ducha ku temu okreœlonemu wydarzeniu czy momentowi z¿ycia Chrystusa. W duchowoœci, 
która rozwinê³a siê w Koœciele, czy to kult ikon, czy liczne nabo¿eñstwa bogate w elementy 
postrzegane zmys³ami, jak równie¿ metoda zaproponowana przez œw. Ignacego z Loyoli w 
Æwiczeniach duchownych odwo³ywa³y siê do elementu wzrokowego i obrazowego 
(compositio loci), uwa¿aj¹c go za bardzo pomocny w koncentracji ducha na misterium. Jest 
to zreszt¹ metodologia, która odpowiada samej logice Wcielenia: Bóg zechcia³ przyj¹æ w 
Jezusie rysy ludzkie. To przez Jego fizyczn¹ rzeczywistoœæ zostajemy doprowadzeni do 
kontaktu z Jego Bosk¹ tajemnic¹. 

Tej potrzebie konkretnoœci odpowiada równie¿ zapowiadanie poszczególnych tajemnic 
ró¿añca. Oczywiœcie nie zastêpuj¹ one Ewangelii ani nawet nie odwo³uj¹ siê do wszystkiego, 
co ona zawiera. Ró¿aniec nie zastêpuje zatem lectio divina, ale przeciwnie, zak³ada j¹ i 
u³atwia. Jeœli jednak tajemnice rozwa¿ane w ró¿añcu, nawet uzupe³nione o mysteria lucis, 
ograniczaj¹ siê jedynie do zasadniczych linii ¿ycia Chrystusa, to od nich ³atwo mo¿na przejœæ 
do pozosta³ych treœci Ewangelii, przede wszystkim wówczas, kiedy ró¿aniec odmawia siê w 
szczególnych chwilach przed³u¿onego skupienia. 

S£UCHANIE S³OWA BO¯EGO

30. Aby daæ medytacji podstawy biblijne i wiêksz¹ g³êbiê, dobrze jest, po zapowiedzi 
tajemnicy, odczytaæ odnoœny tekst biblijny, który, zale¿nie od okolicznoœci, mo¿e byæ krótszy 
albo d³u¿szy. Inne s³owa nie s¹ bowiem nigdy tak skuteczne, jak S³owo natchnione. Nale¿y go 
s³uchaæ, maj¹c pewnoœæ, ¿e jest to S³owo Boga, wypowiedziane na dzisiaj i « dla mnie ».
 
Przyjête w ten sposób, wchodzi ono w ró¿añcow¹ metodologiê powtarzania, nie powoduj¹c 
znu¿enia, jakie wywo³ywa³oby zwyk³e powtarzanie informacji dobrze ju¿ przyswojonej. Nie 
chodzi bowiem o przywo³ywanie na pamiêæ informacji, ale o to, by pozwoliæ Bogu 'mówiæ'. 
Przy pewnych uroczystych okazjach wspólnotowych s³owo to mo¿na odpowiednio objaœniæ 



krótkim komentarzem. 

MILCZENIE

31. S³uchanie i medytacja karmi¹ siê milczeniem. Stosowne jest, by po zapowiedzeniu 
tajemnicy i proklamacji S³owa przez odpowiedni czas zatrzymaæ siê i skupiæ na rozwa¿anej 
tajemnicy, zanim rozpocznie siê modlitwê ustn¹. Ponowne odkrycie wartoœci milczenia jest 
jednym z sekretów praktykowania kontemplacji i medytacji. 

Do ograniczeñ spo³eczeñstwa zdominowanego przez technologiê i œrodki masowego 
przekazu nale¿y równie¿ fakt, ¿e milczenie staje siê coraz trudniejsze. Tak jak w liturgii 
zaleca siê chwile milczenia, równie¿ przy odmawianiu ró¿añca stosowna jest po wys³uchaniu 
S³owa Bo¿ego krótka pauza, w czasie której duch skupia siê na treœci okreœlonej tajemnicy. 

« OJCZE NASZ » 

32. Po wys³uchaniu S³owa i skupieniu siê na tajemnicy, czymœ naturalnym jest wzniesienie 
ducha ku Ojcu. Jezus w ka¿dej ze swoich tajemnic prowadzi nas zawsze do Ojca, do którego 
stale siê zwraca, bo w Jego '³onie' spoczywa (por. J 1, 18). Chce nas wprowadziæ w za¿y³oœæ z 
Ojcem, byœmy mówili razem z Nim: « Abba, Ojcze » (por. Rz 8, 15; Ga 4, 6). To w relacji do 
Ojca czyni nas swymi braæmi i braæmi pomiêdzy sob¹, daj¹c nam Ducha, który jest 
jednoczeœnie Jego i Ojca, « Ojcze nasz », postawione niejako u podstaw medytacji 
chrystologiczno-maryjnej, rozwijanej przez powtarzanie « Zdrowaœ Maryjo », czyni 
medytacjê tajemnicy doœwiadczeniem eklezjalnym, nawet kiedy prowadzi siê j¹ w 
samotnoœci. 

DZIESIÊÆ « ZDROWAŒ MARYJO » 

33. Jest to element, który zajmuje w ró¿añcu najwiêcej miejsca, a równoczeœnie sprawia, ¿e 
jest on modlitw¹ w ca³ym tego s³owa znaczeniu maryjn¹. W³aœnie jednak w œwietle dobrze 
rozumianych s³ów « Zdrowaœ Maryjo » odczuwa siê wyraŸnie, ¿e charakter maryjny nie tylko 
nie przeciwstawia siê chrystologicznemu, ale przeciwnie, podkreœla go i uwypukla. Istotnie, 
pierwsza czêœæ « Zdrowaœ Maryjo », zaczerpniêta ze s³ów skierowanych do Maryi przez anio³a 
Gabriela i œw. El¿bietê, jest adoruj¹c¹ kontemplacj¹ misterium, które dokonuje siê w 
Dziewicy z Nazaretu. Wyra¿aj¹ one, jak mo¿na by powiedzieæ, podziw nieba i ziemi, 
ujawniaj¹c poniek¹d zachwyt samego Boga, gdy ogl¹da On swe arcydzie³o - Wcielenie Syna 
w dziewiczym ³onie Maryi - w duchu tego radosnego spojrzenia z Ksiêgi Rodzaju (por. 1, 31), 
owego pierwotnego «pathosu, z jakim Bóg u œwitu stworzenia przygl¹da³ siê dzie³u swoich 

36 r¹k». Powtarzanie w ró¿añcu «Zdrowaœ Maryjo» utrzymuje nas w klimacie zachwytu Boga: 
wyra¿a rozradowanie, zdumienie, uznanie dla najwiêkszego w historii cudu. Jest to 
wype³nienie proroctwa Maryi: «Odt¹d b³ogos³awiæ mnie bêd¹ wszystkie pokolenia» (£k 1, 
48). 

Centrum « Zdrowaœ Maryjo », poniek¹d zwornikiem miêdzy jego pierwsz¹ a drug¹ czêœci¹, 
jest imiê Jezus. Czasami, przy poœpiesznym odmawianiu, to centrum uchodzi uwagi, a wraz z 
nim równie¿ nawi¹zanie do misterium Chrystusa, które jest kontemplowane. Ale to w³aœnie 
akcent, jaki k³adzie siê na imieniu Jezus i na Jego misterium, znamionuje znacz¹ce i owocne 
odmawianie ró¿añca. Ju¿ Pawe³ VI przypomnia³ w Adhortacji Marialis cultus praktykowany w 
pewnych regionach zwyczaj, by podkreœlaæ imiê Chrystusa, dodaj¹c do niego refren (tak 

37 zwane «dopowiedzenia») nawi¹zuj¹cy do rozwa¿anej tajemnicy.  Jest to zwyczaj godny 
pochwa³y, zw³aszcza przy publicznym odmawianiu ró¿añca. Wyra¿a on dobrze wiarê 
chrystologiczn¹, odnosz¹c¹ siê do ró¿nych momentów ¿ycia Odkupiciela. Jest to wyznanie 
wiary, a równoczeœnie pomoc w medytacji, która pozwala przyswajaæ i prze¿ywaæ misterium 
Chrystusa, w naturalny sposób zwi¹zane z odmawianiem « Zdrowaœ Maryjo ». Powtarzanie 
imienia Jezus - jedynego imienia, w którym dane nam jest mieæ nadziejê na zbawienie (por. 
Dz 4, 12) - z³¹czonego z imieniem Matki Najœwiêtszej, pozwalaj¹c niejako, by to Ona sama 
nam je podsuwa³a, stanowi drogê asymilacji, której celem jest coraz g³êbsze wprowadzanie 



nas w ¿ycie Chrystusa. 

Z bardzo szczególnej wiêzi z Chrystusem, wynikaj¹cej z faktu, ¿e Maryja jest Matk¹ Boga, 
Theotókos, wyp³ywa ponadto moc b³agania, jakie do Niej kierujemy w drugiej czêœci tej 
modlitwy, powierzaj¹c Jej matczynemu wstawiennictwu nasze ¿ycie i godzinê naszej œmierci. 

« CHWA³A OJCU » 

34. Doksologia trynitarna jest celem chrzeœcijañskiej kontemplacji. Chrystus jest bowiem 
drog¹, która prowadzi nas do Ojca w Duchu. Kiedy do koñca trzymamy siê tej 'drogi', 
ustawicznie stajemy wobec misterium trzech Osób Boskich, którym nale¿y siê chwa³a, 
uwielbienie i dziêkczynienie. Wa¿ne jest, ¿eby « Chwa³a Ojcu », szczyt kontemplacji, zosta³o 
w ró¿añcu dobrze uwydatnione. Przy odmawianiu publicznym mo¿na je œpiewaæ, aby 
odpowiednio uwypukliæ ow¹ perspektywê strukturaln¹, charakteryzuj¹c¹ ka¿d¹ modlitwê 
chrzeœcijañsk¹. 

W takiej mierze, w jakiej medytacja danej tajemnicy bêdzie uwa¿na, g³êboka, o¿ywiana - od 
jednego « Zdrowaœ Maryjo » do drugiego - mi³oœci¹ do Chrystusa i do Jego Matki, uwielbienie 
Trójcy Przenajœwiêtszej na zakoñczenie ka¿dej dziesi¹tki, nie sprowadzaj¹c siê bynajmniej 
do roli krótkiego zakoñczenia, uzyska swój w³aœciwy ton kontemplacyjny, aby niejako 
wynieœæ ducha ku wy¿ynom raju i daæ nam w pewien sposób prze¿yæ doœwiadczenie Taboru, 
bêd¹ce przedsmakiem przysz³ej kontemplacji: « Dobrze, ¿e tu jesteœmy! » (£k 9, 33). 

KOÑCOWY AKT STRZELISTY

35. Wed³ug powszechnie przyjêtej praktyki, w ró¿añcu po doksologii trynitarnej odmawia siê 
akt strzelisty, ró¿ny, zale¿nie od zwyczajów. Doceniaj¹c wartoœæ takich inwokacji trzeba 
zauwa¿yæ, ¿e owocnoœæ kontemplacji tajemnic bêdzie lepiej wyra¿ona, jeœli zadba siê o to, by 
ka¿d¹ tajemnicê zakoñczyæ modlitw¹ o osi¹gniêcie specyficznych owoców konkretnej 
tajemnicy. W ten sposób ró¿aniec bêdzie móg³ trafniej wyraziæ swój zwi¹zek z ¿yciem 
chrzeœcijañskim. Podpowiada to piêkna modlitwa liturgiczna, która zachêca nas, byœmy 
prosili o osi¹gniêcie przez rozwa¿anie tajemnic ró¿añca tego, ¿e bêdziemy « naœladowaæ to, 

38 co zawieraj¹, i otrzymamy to, co obiecuj¹ ».

W takiej modlitwie koñcowej mo¿e wystêpowaæ, jak to ma ju¿ miejsce, uzasadniona 
ró¿norodnoœæ. Ró¿aniec uzyskuje w ten sposób równie¿ rysy bardziej odpowiadaj¹ce ró¿nym 
tradycjom duchowym i ró¿nym wspólnotom chrzeœcijañskim. W tej perspektywie nale¿a³oby 
sobie ¿yczyæ, aby by³y szerzone, z nale¿ytym rozeznaniem duszpasterskim, najbardziej 
znacz¹ce propozycje. Mo¿na by sprawdzaæ ich przydatnoœæ w oœrodkach i sanktuariach 
maryjnych, gdzie zwraca siê szczególn¹ uwagê na praktykê ró¿añca. W ten sposób Lud Bo¿y 
móg³by, korzystaæ z wszelkiego autentycznego bogactwa duchowego, czerpi¹c z niego 
pokarm duchowy dla swej kontemplacji. 

« KORONKA » 

36. Tradycyjnie do odmawiania ró¿añca u¿ywa siê koronki. W najbardziej powierzchownej 
praktyce staje siê ona czêsto przedmiotem, który s³u¿y po prostu do odliczania kolejnych « 
Zdrowaœ Maryjo ». S³u¿y ona jednak równie¿ wyra¿eniu symboliki, która mo¿e nadaæ 
kontemplacji now¹ treœæ.
 
W zwi¹zku z tym trzeba najpierw zauwa¿yæ, ¿e koronka zwraca siê ku wizerunkowi 
Ukrzy¿owanego, który otwiera i zamyka sam¹ drogê modlitwy. Na Chrystusie skupia siê 
¿ycie i modlitwa wierz¹cych. Wszystko od Niego wychodzi, wszystko ku Niemu zd¹¿a, 
wszystko przez Niego, w Duchu Œwiêtym, dochodzi do Ojca. 



Jako pomoc w liczeniu, wyznaczaj¹c rytm posuwania siê w modlitwie, koronka przypomina 
niekoñcz¹c¹ siê nigdy drogê kontemplacji i doskona³oœci chrzeœcijañskiej. B³. Bart³omiej 
Longo widzia³ w niej równie¿ '³añcuch' ³¹cz¹cy nas z Bogiem. Owszem, ³añcuch, ale ³añcuch 
's³odki'; tak¹ okazuje siê zawsze relacja z Bogiem, który jest Ojcem. 'Synowski' ³añcuch, 
który pozwala nam jednoczyæ siê z Maryj¹, « s³u¿ebnic¹ Pañsk¹ » (£k 1, 38), a w koñcu i z 
samym Chrystusem, który, bêd¹c Bogiem, sta³ siê 's³ug¹' dla naszej mi³oœci (por. Flp 2, 7). 

Piêkne jest tak¿e rozci¹gniêcie symbolicznego znaczenia koronki na nasze wzajemne 
odniesienia - przypomina wiêzi komunii i braterstwa, ³¹cz¹ce nas wszystkich z Chrystusem. 

ROZPOCZÊCIE I ZAKOÑCZENIE

37. We wspó³czesnej praktyce, dostosowanej do ró¿norakich okolicznoœci duszpasterskich, 
istniej¹ ró¿ne sposoby rozpoczynania ró¿añca. W niektórych regionach rozpoczyna siê 
zazwyczaj wezwaniem zaczerpniêtym z Psalmu 70: « Bo¿e, wejrzyj ku wspomo¿eniu memu; 
Panie, poœpiesz ku ratunkowi memu », co niejako o¿ywia u modl¹cego siê œwiadomoœæ jego 
w³asnej nêdzy. Gdzie indziej natomiast pocz¹tek stanowi Credo, jakby dla uczynienia 
wyznania wiary fundamentem podejmowanej kontemplacji. Te i inne sposoby, w takim 
wymiarze, w jakim uzdalniaj¹ ducha do kontemplacji, s¹ na równi uprawnione. Odmawianie 
ró¿añca zamyka siê modlitw¹ w intencjach Papie¿a, by niejako skierowaæ spojrzenie 
modl¹cego siê na rozleg³y horyzont potrzeb Koœcio³a. I w³aœnie z myœl¹, by zachêciæ do takiej 
eklezjalnej wizji ró¿añca, Koœció³ wzbogaci³ go œwiêtymi odpustami dla tych, którzy go 
odmawiaj¹ w nale¿ytej dyspozycji. 

Jeœli bowiem ró¿aniec jest prze¿ywany w ten sposób, staje siê naprawdê drog¹ duchow¹, na 
której Maryja jest Matk¹, Nauczycielk¹ i Przewodniczk¹, podtrzymuj¹c¹ wiernych swym 
potê¿nym wstawiennictwem. Czy¿ mo¿na siê dziwiæ, ¿e przy koñcu tej modlitwy odczuwa siê 
jako potrzebê ducha, który w medytacji doœwiadczy³ g³êboko macierzyñstwa Maryi, 
pragnienie wychwalania Najœwiêtszej Dziewicy, czy to wspania³¹ modlitw¹ Salve Regina, czy 
te¿ Litani¹ Loretañsk¹? Jest to ukoronowanie drogi wewnêtrznej, która doprowadzi³a 
wiernego do ¿ywego kontaktu z misterium Chrystusa i Jego Najœwiêtszej Matki. 

ROZ³O¯ENIE W CZASIE

38. Ró¿aniec mo¿na odmawiaæ codziennie w ca³oœci, i nie brak takich, którzy to czyni¹ z 
godn¹ pochwa³y wytrwa³oœci¹. Wype³nia on w ten sposób modlitw¹ dni tak wielu dusz 
kontemplacyjnych albo towarzyszy osobom chorym czy w podesz³ym wieku, które 
dysponuj¹ du¿ym zasobem czasu. Jest jednak oczywiste - i to tym bardziej, jeœli doda siê 
nowy cykl misteria lucie - ¿e wielu wiernych bêdzie mog³o odmawiaæ tylko jego czêœæ wed³ug 
pewnego porz¹dku tygodniowego. Ten rozk³ad prowadzi do nadania poszczególnym dniom 
tygodnia swoistego duchowego 'kolorytu', podobnie jak liturgia nadaje go ró¿nym okresom 
roku liturgicznego. 

Wed³ug obecnej praktyki poniedzia³ek i czwartek poœwiêca siê « tajemnicom radosnym », 
wtorek i pi¹tek « tajemnicom bolesnym », œrodê, sobotê i niedzielê « tajemnicom 
chwalebnym ». Gdzie w³¹czyæ « tajemnice œwiat³a »? Zwa¿ywszy, ¿e « tajemnice chwalebne 
» powtarza siê przez dwa kolejne dni, w sobotê i w niedzielê, a sobota jest tradycyjnie dniem 
o silnym zabarwieniu maryjnym, wydaje siê wskazane przenieœæ na sobotê drugie w ci¹gu 
tygodnia rozwa¿anie « tajemnic radosnych », w których wyraŸniejsza jest obecnoœæ Maryi. 
Czwartek pozostaje w ten sposób wolny w³aœnie na medytacjê « tajemnic œwiat³a ». 

To wskazanie nie ma jednak ograniczaæ s³usznej wolnoœci medytacji osobistej i 
wspólnotowej, z uwzglêdnieniem potrzeb duchowych i duszpasterskich, a przede wszystkim 
dat liturgicznych, które mog¹ sugerowaæ bardziej odpowiednie dostosowania. Spraw¹ 
naprawdê wielkiej wagi jest to, by ró¿aniec by³ coraz bardziej pojmowany i prze¿ywany jako 



droga kontemplacji. Dziêki niej, jako uzupe³nienie tego, co dokonuje siê w liturgii, tydzieñ 
chrzeœcijanina, skoncentrowany na niedzieli, dniu zmartwychwstania, staje siê drog¹ przez 
tajemnice ¿ycia Chrystusa, a On objawia siê w ¿yciu swych uczniów jako Pan czasu i historii. 



ZAKOÑCZENIE

« O, B£OGOS³AWIONY RÓ¯AÑCU MARYI, S³ODKI £AÑCUCHU,
 KTÓRY £¥CZYSZ NAS Z BOGIEM! » 

39. To wszystko, co zosta³o tu dot¹d powiedziane, wyra¿a obszernie bogactwo tej 
tradycyjnej modlitwy, która ma prostotê modlitwy ludowej, ale tak¿e teologiczn¹ g³êbiê 
modlitwy odpowiedniej dla tych, którzy odczuwaj¹ potrzebê dojrzalszej kontemplacji. 

Koœció³ zawsze uznawa³ szczególn¹ skutecznoœæ tej modlitwy, powierzaj¹c jej wspólnemu 
odmawianiu, sta³emu jej praktykowaniu, najtrudniejsze sprawy. W chwilach, gdy samo 
chrzeœcijañstwo by³o zagro¿one, mocy tej w³aœnie modlitwy przypisywano ocalenie przed 
niebezpieczeñstwem, a Matkê Bo¿¹ Ró¿añcow¹ czczono jako Tê, która wyjednywa³a 
wybawienie. 

Dziœ skutecznoœci tej modlitwy zawierzam - jak o tym wspomnia³em na pocz¹tku - sprawê 
pokoju w œwiecie i sprawê rodziny. 

POKÓJ

40. Trudnoœci, jakie na pocz¹tku tego nowego tysi¹clecia pojawiaj¹ siê na œwiatowym 
horyzoncie, sk³aniaj¹ nas, by uznaæ, ¿e nadziejê na mniej mroczn¹ przysz³oœæ mo¿e w nas 
wzbudziæ jedynie interwencja z Wysoka, zdolna pokierowaæ sercami tych wszystkich, którzy 
¿yj¹ w sytuacjach konfliktowych, i tych, którzy trzymaj¹ w swych rêkach losy narodów. 

Ró¿aniec ze swej natury jest modlitw¹ pokoju z racji samego faktu, ¿e polega na 
kontemplowaniu Chrystusa, który jest Ksiêciem Pokoju i «naszym pokojem» (Ef 2, 14). Kto 
przyswaja sobie misterium Chrystusa - a ró¿aniec w³aœnie do tego prowadzi - dowiaduje siê, 
na czym polega sekret pokoju, i przyjmuje to jako ¿yciowy projekt. Ponadto, moc¹ swego 
charakteru medytacyjnego, przez spokojne nastêpowanie po sobie kolejnych «Zdrowaœ 
Maryjo», ró¿aniec wywiera na modl¹cego siê koj¹cy wp³yw, który usposabia go do 
przyjmowania i doœwiadczania w g³êbi swego jestestwa oraz do szerzenia wokó³ siebie tego 
prawdziwego pokoju, który jest szczególnym darem Zmartwychwsta³ego (por. J 14, 27; 20, 
21). 

Ró¿aniec jest modlitw¹ pokoju tak¿e ze wzglêdu na owoce mi³oœci mi³osiernej, jakie rodzi. 
Jeœli odmawia siê go w³aœciwie, jako modlitwê medytacyjn¹, to ró¿aniec, pomagaj¹c spotkaæ 
siê z Chrystusem w Jego misteriach, musi równie¿ ukazywaæ oblicze Chrystusa w braciach, 
zw³aszcza tych najbardziej cierpi¹cych. Jak¿e mo¿na by w « tajemnicach radosnych » 
wpatrywaæ siê w misterium Dzieciêcia narodzonego w Betlejem, nie odczuwaj¹c pragnienia, 
by przyjmowaæ, broniæ i promowaæ ¿ycie, bior¹c na siebie ciê¿ar cierpienia dzieci we 
wszystkich zak¹tkach œwiata? Jak mo¿na by w «tajemnicach œwiat³a» iœæ za Chrystusem 
Objawicielem, nie podejmuj¹c postanowienia, by dawaæ œwiadectwo Jego « 
b³ogos³awieñstwom » w codziennym ¿yciu? I jak kontemplowaæ Chrystusa obarczonego 
krzy¿em i ukrzy¿owanego, nie czuj¹c potrzeby stawania siê Jego «Cyrenejczykiem» 
wzglêdem ka¿dego brata przybitego cierpieniem czy zdruzgotanego rozpacz¹? A wreszcie, 
jak mo¿na by utkwiæ wzrok w chwale Chrystusa Zmartwychwsta³ego i w Maryi ukoronowanej 
na Królow¹, nie czuj¹c pragnienia, by uczyniæ ten œwiat piêkniejszym, bardziej 
sprawiedliwym, bli¿szym planom Bo¿ym? 

Tak wiêc ró¿aniec, kieruj¹c nasze spojrzenie ku Chrystusowi, czyni nas równie¿ 
budowniczymi pokoju w œwiecie. Maj¹c charakter nieustaj¹cego, wspólnego b³agania, 
zgodnie z Chrystusowym wezwaniem, by modliæ siê « zawsze i nie ustawaæ » (por. £k 18, 1), 
pozwala on mieæ nadziejê, ¿e równie¿ dzisiaj 'walka' tak trudna jak ta, która toczy siê o pokój, 
mo¿e byæ zwyciêska. Ró¿aniec, daleki od tego, by byæ ucieczk¹ od problemów œwiata, sk³ania 
nas, by patrzeæ na nie oczyma odpowiedzialnymi i wielkodusznymi, i wyjednuje nam si³ê, by 
powróciæ do nich z pewnoœci¹ co do Bo¿ej pomocy oraz z silnym postanowieniem, by we 



wszelkich okolicznoœciach dawaæ œwiadectwo mi³oœci, która jest « wiêzi¹ doskona³oœci » (Kol 
3, 14). 

RODZINA: RODZICE... 

41. Jako modlitwa o pokój, ró¿aniec by³ te¿ zawsze modlitw¹ rodziny i za rodzinê. Niegdyœ 
modlitwa ta by³a szczególnie droga rodzinom chrzeœcijañskim i niew¹tpliwie sprzyja³a ich 
jednoœci. Nale¿y zadbaæ, by nie roztrwoniæ tego cennego dziedzictwa. Trzeba powróciæ do 
modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny, wykorzystuj¹c nadal tê formê modlitwy. 
W Liœcie apostolskim Novo millennio ineunte zachêci³em do sprawowania Liturgii godzin 
równie¿ przez œwieckich w zwyczajnym ¿yciu wspólnot parafialnych i ró¿nych grup 

39 chrzeœcijañskich. Pragnê uczyniæ to samo, gdy chodzi o ró¿aniec. S¹ to dwie drogi 
kontemplacji chrzeœcijañskiej nie alternatywne, ale wzajemnie siê uzupe³niaj¹ce. Proszê 
zatem tych wszystkich, którzy zajmuj¹ siê duszpasterstwem rodzin, by z 
przekonaniem zachêcali do odmawiania ró¿añca. 

Rodzina, która modli siê zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Ró¿aniec œwiêty zgodnie z 
dawn¹ tradycj¹ jest modlitw¹, która szczególnie sprzyja gromadzeniu siê rodziny. Kieruj¹c 
wzrok na Jezusa, poszczególni jej cz³onkowie odzyskuj¹ na nowo równie¿ zdolnoœæ patrzenia 
sobie w oczy, by porozumiewaæ siê, okazywaæ solidarnoœæ, wzajemnie sobie przebaczaæ, by 
¿yæ z przymierzem mi³oœci odnowionym przez Ducha Bo¿ego. 

Liczne problemy wspó³czesnych rodzin, zw³aszcza w spo³eczeñstwach ekonomicznie 
rozwiniêtych, wynikaj¹ st¹d, ¿e coraz trudniej jest siê porozumiewaæ. Ludzie nie potrafi¹ ze 
sob¹ przebywaæ, a byæ mo¿e nieliczne momenty, kiedy mo¿na byæ razem, zostaj¹ 
poch³oniête przez telewizjê. Podj¹æ na nowo odmawianie ró¿añca w rodzinie znaczy 
wprowadziæ do codziennego ¿ycia ca³kiem inne obrazy, ukazuj¹ce misterium, które zbawia: 
obraz Odkupiciela, obraz Jego Najœwiêtszej Matki. Rodzina, która odmawia razem ró¿aniec, 
odtwarza poniek¹d klimat domu w Nazarecie: Jezusa stawia siê w centrum, dzieli siê z Nim 
radoœci i cierpienia, w Jego rêce sk³ada siê potrzeby i projekty, od Niego czerpie siê nadziejê i 
si³ê na drogê. 

... I DZIECI

42. Czymœ piêknym i owocnym jest tak¿e powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. 
Czy¿ ró¿aniec nie jest drog¹ ¿ycia Chrystusa od poczêcia do œmierci, a¿ do 
zmartwychwstania i wejœcia do chwa³y? Coraz trudniej jest dziœ rodzicom nad¹¿yæ za dzieæmi 
na ró¿nych etapach ich ¿ycia. W spo³eczeñstwie rozwiniêtej technologii, œrodków masowego 
przekazu i globalizacji wszystko sta³o siê tak szybkie, a ró¿nice kulturowe miêdzy 
pokoleniami coraz bardziej siê zwiêkszaj¹. Najró¿niejsze przes³ania i doœwiadczenia 
najmniej daj¹ce siê przewidzieæ prêdko wkraczaj¹ w ¿ycie dzieci i m³odzie¿y, a rodzice 
prze¿ywaj¹ nieraz udrêkê, staj¹c wobec gro¿¹cych im niebezpieczeñstw. Nierzadko doznaj¹ 
bolesnych rozczarowañ, obserwuj¹c niepowodzenia swych dzieci ulegaj¹cych u³udzie 
narkotyków, powabom rozpasanego hedonizmu, pokusom przemocy, najprzeró¿niejszym 
przejawom bezsensu i rozpaczy. 

Modlitwa ró¿añcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dzieæmi, która wychowuje je ju¿ od 
najm³odszych lat do tego codziennego momentu « modlitewnej przerwy » ca³ej rodziny, z 
pewnoœci¹ nie jest rozwi¹zaniem wszelkich problemów, ale stanowi pomoc duchow¹, której 
nie nale¿y lekcewa¿yæ. Mo¿na by wysun¹æ zastrze¿enie, ¿e ró¿aniec wydaje siê 
modlitw¹ niezbyt odpowiadaj¹c¹ gustom dzieci i m³odzie¿y dzisiejszych czasów. 
Mo¿e jednak zastrze¿enie to opiera siê na wyobra¿eniu jego niedba³ego 
odmawiania. Zreszt¹, o ile tylko zachowamy zasadnicz¹ strukturê ró¿añca, nic nie 
przeszkadza, aby dla dzieci i m³odzie¿y jego odmawianie -tak w rodzinie, jak i w grupach - 
wzbogaciæ odpowiednimi elementami symbolicznymi i praktycznymi, które by pomog³y w 
jego zrozumieniu i dowartoœciowaniu. Czemu nie spróbowaæ? Duszpasterstwo m³odzie¿owe 



aktywne, pe³ne zapa³u i twórcze - Œwiatowe Dni M³odzie¿y pozwoli³y mi zdaæ sobie z tego 
sprawê - zdolne jest dokonaæ, z Bo¿¹ pomoc¹, rzeczy naprawdê znamiennych. Jeœli ró¿aniec 
zostanie dobrze przedstawiony, to jestem pewien, ¿e sami m³odzi bêd¹ w stanie raz jeszcze 
zaskoczyæ doros³ych, przyjmuj¹c tê modlitwê i odmawiaj¹c j¹ z entuzjazmem typowym dla 
ich wieku. 

RÓ¯ANIEC - SKARB, KTÓRY TRZEBA ODKRYÆ

43. Drodzy Bracia i Siostry! Modlitwa tak ³atwa, a równoczeœnie tak bogata naprawdê 
zas³uguje, by wspólnota chrzeœcijañska ponownie j¹ odkry³a. Uczyñmy to przede wszystkim 
w bie¿¹cym roku, przyjmuj¹c tê propozycjê, aby pog³êbiæ treœci zarysowane w Liœcie 
apostolskim Novo millennio ineunte, który by³ inspiracj¹ dla programów duszpasterskich tak 
wielu Koœcio³ów partykularnych w planowaniu zadañ na najbli¿sz¹ przysz³oœæ. 

Zwracam siê szczególnie do Was, drodzy Bracia w biskupstwie, kap³ani i diakoni, oraz do 
Was, pe³ni¹cych rozmaite pos³ugi na polu duszpasterstwa, abyœcie, poznaj¹c z osobistego 
doœwiadczenia piêkno ró¿añca, stawali siê jego gorliwymi promotorami. 

Ufam te¿, ¿e Wy, teolodzy, podejmuj¹c refleksjê metodyczn¹ i równoczeœnie inspirowan¹ 
przez autentyczn¹ m¹droœæ, zakorzenion¹ w S³owie Bo¿ym i wra¿liw¹ na to, czym ¿yje lud 
chrzeœcijañski, przyczynicie siê do odkrywania podstaw biblijnych, duchowych bogactw i 
wartoœci duszpasterskiej tej tradycyjnej modlitwy. 

Liczê na Was, osoby konsekrowane, powo³ane ze szczególnego tytu³u do kontemplowania 
oblicza Chrystusa w szkole Maryi. 

Patrzê na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny 
chrzeœcijañskie, na Was, osoby chore i w podesz³ym wieku, na Was m³odzi: weŸcie znów 
ufnie do r¹k koronkê ró¿añca, odkrywaj¹c j¹ na nowo w œwietle Pisma Œwiêtego, w harmonii z 
liturgi¹, w kontekœcie codziennego ¿ycia. 

Oby ten mój apel nie popad³ w zapomnienie niewys³uchany! Na pocz¹tku dwudziestego 
pi¹tego roku mojego Pontyfikatu powierzam ten List apostolski czu³ym d³oniom Maryi Panny, 
korz¹c siê w duchu przed Jej obrazem we wspania³ym sanktuarium wzniesionym dla Niej 
przez b³. Bart³omieja Longo, aposto³a ró¿añca. Chêtnie wypowiadam jego wzruszaj¹ce 
s³owa, jakimi koñczy on s³ynn¹ Suplikê do Królowej Ró¿añca Œwiêtego: « O, b³ogos³awiony 
ró¿añcu Maryi, s³odki ³añcuchu, który ³¹czysz nas z Bogiem; wiêzi mi³oœci, która nas 
jednoczysz z anio³ami; wie¿o ocalenia od napaœci piek³a; bezpieczny porcie w morskiej 
katastrofie! Nigdy ciê ju¿ nie porzucimy. Bêdziesz nam pociech¹ w godzinie konania. Tobie 
ostatni poca³unek gasn¹cego ¿ycia. A ostatnim akcentem naszych warg bêdzie Twoje s³odkie 
imiê, o Królowo Ró¿añca z Pompei, o Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników, o 
W³adczyni, Pocieszycielko strapionych. B¹dŸ wszêdzie b³ogos³awiona, dziœ i zawsze, na ziemi 
i w niebie ». 

W Watykanie, dnia 16 paŸdziernika 2002 roku,
 na pocz¹tku dwudziestego pi¹tego roku mego Pontyfikatu.
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