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RÓŻANIEC POMAGA PRZYOBLEC SIĘ W CHRYSTUSA
„Wy  wszyscy,  którzy  zostaliście  ochrzczeni  w  Chrystusie,  przyoblekliście  się
w Chrystusa”. /Ga 3, 27/
Sensem i centrum modlitwy różańcowej jest kontemplowanie dzieła zbawczego, które dokonało się w historii
dzięki Jezusowi Chrystusowi – Synowi Bożemu, który stał się człowiekiem. Rozważając poszczególne tajemnice
kolejnych części Różańca, idziemy po śladach Jezusa i coraz głębiej wnikamy w Tajemnicę Zbawienia. Im dłużej
przebywamy z Nim na tej drodze, tym bardziej stajemy się do Niego podobni i tym bardziej On w nas żyje.
Błogosławiony kard. John Henry Newman mówił, 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 myślami Jego Matki, a w takim kontekście
jawi  się  przed  naszymi  oczami  cała  Święta  Rodzina  i  jej  dom,  w  którym  Bóg-Człowiek  przeżywa  swą
nieskończoną miłość”. 
Modlitwa różańcowa wymaga poświęcenia, oddania czasu i energii. Odmawianie różańca ukierunkowuje nas
na Chrystusa, który wyprowadza nas z samych siebie i naszego grzechu, uczy nas dyscypliny, która pomaga
wystrzegać się skoncentrowania na samych sobie. Kiedy przez Maryję powierzamy Bogu nasze troski i problemy
wiemy, że Ona z chęcią się nimi zajmie. Stajemy się odważny, kiedy wiemy, że Maryja jest po naszej stronie.
Święty Maksymilian Kolbe powiedział: „Widzę Maryję wszędzie. Nigdzie nie widzę problemów". 

1. Modlitwa do Ducha Świętego
2. Wprowadzenie w temat spotkania – Różaniec. 
Prosimy uczestników spotkania o krótkie wypowiedzi dotyczące modlitwy różańcowej. 
Pomocą mogą być poniższe pytania:

Jaka tajemnica różańcowa jest mi szczególnie bliska?
Czy mam różaniec? Jak wygląda? Czy wiąże się z nim jakaś historia?

3. Dzielenie się Słowem Bożym 
3.1. Czytanie Słowa Bożego oraz znak rzeczywistości duchowej.

Z Pisma Świętego:
W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się
ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz
przeciw Zwierzchnościom,  przeciw Władzom,  przeciw rządcom świata  tych  ciemności,  przeciw
pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą,
abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. 

Różaniec
➢ „Podajcie mi moją broń. Tym się zwycięża szatana.” - tak mawiał Ojciec Pio kiedy brał do ręki

różaniec, gdy czuł że traci siły. 
➢ „Po liturgicznej modlitwie ofiary Mszy Świętej odmawianie różańca jest modlitwą najbardziej

miłą Bogu spośród wszystkich, jakie możemy zanosić do Niego, a tym samym bardzo owocną
dla  naszych  dusz.  Gdyby  tak  nie  było,  Nasza  Pani  nie  zalecałaby  go  tak  mocno”.  Tak
o modlitwie różańcowej mówiła Siostra Łucja z Fatimy. 

3.2. Chwila refleksji Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i pozostałe teksty oraz zastanowić się nad tym,
jak te słowa odnoszą się do mojego życia, postępowania. 

3.3. Dzielenie  Krótkie wypowiedzi uczestników spotkania dotyczące przemyśleń i refleksji, które wzbudziło
w nich usłyszane Słowo Boże i pozostałe teksty. Wypowiedzi zwykle zaczynamy od przytoczenia jednego
z wersetów, którego dotyczy ta refleksja. 

 Prosimy o wybranie jednego fragmentu z cytowanych powyżej z Pisma św. i odpowiedź na pytanie:    

Skąd czerpać siłę do codziennego życia?
Czy doświadczyłem mocy modlitwy różańcowej?



4. Modlitwa na zakończenie spotkania 
 Rozważanie wybranej tajemnicy różańca - Propozycja

Przed  wspólnym  odmówieniem  modlitwy  różańcowej  (można  to  zrobić  w  całej  dużej
grupie  po  zakończeniu  spotkań),  najpierw w małych  grupach  prosimy  o  wyobrażenie
sobie sceny dotyczącej tej tajemnicy i opisanie jej w kilku słowach /Jak wygląda miejsce,
co robi Jezus, co robią inni ludzie itp./ lub jakie inne skojarzenia mamy z tą tajemnicą
z życia Jezusa i Maryi.
Wspólne odmówienie jednej dziesiątki Różańca.
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