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Rozważania różańcowe na XX Dzień Papieski, 11 października 2020 r.
Wstęp
Św. Jan Paweł II w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae o różańcu świętym
podkreślał, że modlitwa różańcowa od młodzieńczych lat miała ważne miejsce w jego życiu
duchowym. Różaniec towarzyszył mu w chwilach radości i doświadczenia i dzięki niemu zawsze
doznawał otuchy. Papież podkreślał, że w dziesiątki różańca nasze serce może wprowadzić wszystkie
sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości - sprawy osobiste,
sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się
troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.
Ojciec Święty zaznaczył bardzo prosto: „ileż łask otrzymałem w tych latach od Najświętszej
Maryi przez różaniec (…) pragnę wznosić dziękczynienie Panu słowami Jego Najświętszej Matki, pod
której opiekę złożyłem posługę Piotrową: Totus tuus !
Zachęceni słowami papieża Polaka spróbujmy zaprosić Maryję do naszego życia
i w tajemnicach chwalebnych różańca świętego kontemplować oblicze Chrystusa w towarzystwie Jego
Matki. Niech przytoczone słowa papieża pomogą nam głębiej przeżyć modlitewne spotkanie, które
jest szansą do umocnienia naszej wiary.

TAJEMNICE CHWALEBNE
Zmartwychwstanie
Św. Jan Paweł II podpowiedział nam, że „kontemplacja oblicza Chrystusa nie może
zatrzymać się na wizerunku Ukrzyżowanego. Chrystus jest Zmartwychwstałym! Różaniec
zawsze wyrażał to doświadczenie wiary, wzywając wierzącego do wyjścia poza ciemność męki,
by utkwić wzrok w chwale Chrystusa w zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu. Kontemplując
Zmartwychwstałego, chrześcijanin odkrywa na nowo motywy swojej wiary i przeżywa ponownie
radość nie tylko tych, którym Chrystus się objawił - Apostołów, Magdaleny, uczniów z Emaus ale również radość Maryi, która nie mniej intensywnie musiała doświadczyć nowego życia
uwielbionego Syna” ( RVM, 23).
Maryjo, nasza Matko, prosimy Cię, umocnij naszą wiarę w zmartwychwstałego Pana i
pozwól nam usłyszeć słowa Pana, które uwolnią nasze serca od lęku „Wy się nie bójcie! Wiem, że

szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tutaj! Zmartwychwstał, jak zapowiedział” ( Mt 28,
5-6).

Wniebowstąpienie
Ojciec Święty w książce „Dar i tajemnica” wspomina, że w okresie, gdy krystalizowała
się sprawa jego powołania kapłańskiego, jego sposób pojmowania nabożeństwa do Matki Bożej
uległ pewnej przebudowie. O ile dawniej był przekonany, że Maryja prowadzi nas do Chrystusa,
to w tym okresie zaczął rozumieć, że również i Chrystus prowadzi nas do swojej Matki (..). „Tak
jak Maryja nas przybliża do Chrystusa, prowadzi nas do Niego, ale pod warunkiem, że
przeżyjemy Jej tajemnicę w Chrystusie.” ( Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków 1996, s. 2930).
Maryjo, nasza Matko, prosimy Cię, umocnij naszą wiarę, abyśmy naśladując Ciebie,
mieli zawsze wzrok utkwiony w Twego Syna, który zaprasza nas na drogę prowadzącą do nieba.
Zesłanie Ducha Świętego
Św. Jan Paweł II zauważa, że „Maryja, po wydarzeniach zmartwychwstania
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Pięćdziesiątnicy, pozostała tam jako Matka uwielbionego Pana. Nie tylko była Tą, która szła w
pielgrzymce

wiary

i utrzymała wiernie swe zjednoczenie z Synem aż do krzyża, ale była równocześnie tą służebnicą
Pańską, którą Syn pozostawił jako Matkę wśród rodzącego się Kościoła (….). Zaczęła się wtedy
kształtować szczególna łączność pomiędzy tą Matką a Kościołem” (RM, 40).
Maryjo, nasza Matko, prosimy Cię, umocnij naszą wiarę w Twoją obecność w Kościele
i pozwól nam trwać przy Tobie, otwierając się nieustannie na dary Ducha Świętego.
Wniebowzięcie
Ojciec Święty podkreśla, że Maryja wzięta do nieba, nie zaprzestaje zbawczego zadania,
lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo zjednuje nam dary zbawienia wiecznego (...).
„Maryja, dzięki swej macierzyńskiej miłości, opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi
jeszcze
i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, dopóki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej
ojczyzny” (RM, nr 40).
Maryjo, nasza Matko, prosimy Cię, umocnij naszą wiarę w to, że nieustannie czuwasz
nad nami i opiekujesz się tymi, którzy przeżywają trudności, pielgrzymując na tej ziemi i
szukając Twego wstawiennictwa.

Ukoronowanie
Św. Jan Paweł II zapisał, że „Maryja- służebnica Pańska- uczestniczy w królowaniu
Syna. Jej wyniesieniem królewskim nie przestaje być chwała służenia: wzięta do nieba nie
zaprzestaje owej zbawczej służby, w której wyraża się macierzyńskie pośrednictwo, aż do
wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. W taki sposób Ta, która tu na
ziemi utrzymywała wiernie swe zjednoczenie z Synem aż do krzyża, pozostaje nadal z Nim
zjednoczona, gdy już wszystko Mu jest poddane, póki On sam siebie i wszystkiego nie podda
Ojcu” ( RM, nr 41).
Maryjo, nasza Matko, prosimy Cię, umocnij nasza wiarę, abyśmy tak, jak Twój Syn
umieli służyć innym ludziom do końca naszego życia, tutaj na ziemi, a po śmierci doświadczyli
radości spotkania z Nim w Jego królestwie.
Zakończenie
W zakończeniu Listu Apostolskiego o Różańcu Ojciec Święty podpowiada nam, że „modlitwa
tak łatwa, a równocześnie tak bogata naprawdę zasługuje, by wspólnota chrześcijańska podobnie ją
odkryła. (...) Oby ten apel nie popadł w zapomnienie niewysłuchany (…) O błogosławiony różańcu
Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem; więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami;
wieżo ocalenia od napaści piekła; bezpieczny porcie w morskiej katastrofie! Nigdy cię już nie
porzucimy. Będziesz nam pociechą w godzinie konania tobie ostatni pocałunek gasnącego życia”
(RVM, nr 43).
Maryjo, nasza Matko, pragniemy być wierni słowom wypowiedzianym przez naszego Rodaka,
ufając, że ten wielki dar, jakim jest modlitwa różańcowa będzie dla nas pokrzepieniem i umocnieniem
w codziennych trudach naszego życia.
O błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem!”.

