PAŹDZIERNIK - MIESIĄC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
Wziąć do ręki różaniec, to zatroszczyć się o swoją wiarę
Żywy Różaniec tworzą ŻYWE RÓŻE - osoby, które zobowiązały się do odmawiania
codziennie jednej dziesiątki Różańca św. w różnych intencjach, m.in. pokoju, nawrócenia
grzeszników, rozwoju misji, Ojca Świętego, Ojczyzny. Każda RÓŻA liczy 20 osób,
które odmawiają codziennie cały różaniec – 20 tajemnic (każda osoba jedną tajemnicę).
Wspólnota ŻYWEGO RÓŻAŃCA w naszej parafii liczy 6 RÓŻ. Każda Róża ma
swojego patrona.
Do wspólnoty może należeć każdy. Nie tylko Panie, ale i Panowie. Nie tylko starsze
osoby, ale i młodzi. Nie zapomnijmy, że Maryja o tę modlitwę prosiła przede wszystkim
dzieci. Są także Róże Rodziców modlących się za swoje dzieci.
Niech jednym z owoców trwającego Roku Fatimskiego będzie włączenie się w tę
różańcową rodzinę, niech w naszej parafii powstanie kolejna Róża. Każdy, kto chciałby
dołączyć do tej modlącej się wspólnoty, proszony jest o wypełnienie formularza, który
znajduje się na ostatniej stronie.
o. Serafin
Proboszcz

HISTORIA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
Od wieków chrześcijanie próbowali odpowiedzieć na wezwanie
św. Pawła do nieustannej modlitwy. Jednym ze sposobów było
powtarzanie różnych modlitw.
Pierwszą i najstarszą modlitwą chrześcijan jest modlitwa, której
nauczył sam Jezus - „Ojcze nasz”. Dlatego też pierwsze reguły
zakonne zobowiązywały mnichów do wielokrotnego
powtarzania właśnie tej modlitwy. Na przykład reguła
benedyktyńska jeszcze w XI wieku nakazywała braciom
zakonnym codziennie odmawiać 150 razy „Ojcze nasz” na wzór
kapłańskiego oficjum złożonego ze 150 psalmów.
Od pierwszych wieków chrześcijaństwa odczuwano także
potrzebę proszenia o wstawiennictwo Najświętszą Maryję
Pannę. Dlatego w XII wieku utrwalił się w Kościele zwyczaj
odmawiania pozdrowienia, którym w scenie zwiastowania Anioł
przywitał Maryję. Z czasem dodano do niego słowa wypowiedziane przez świętą
Elżbietę w czasie nawiedzenia. Obecna forma „Zdrowaś Maryjo” ostatecznie
ukształtowała się w XV wieku. Zatwierdził ją Pius V w 1566 roku. Z czasem do
modlitwy „Ojcze nasz” zaczęto dodawać „Zdrowaś Maryjo”. I tak te dwie modlitwy dały
początek różańcowi.
WIENIEC Z RÓŻ
Za ojca Różańca świętego uważa się św. Dominika, któremu miała się objawić Matka
Najświętsza i przykazać rozpowszechnianie tej modlitwy na całym świecie. Nie był to
jednak Różaniec w dzisiejszej formie.
Różaniec stał się dla św. Dominika skuteczną bronią w walce z herezją albingensów.
Legenda głosi, że to właśnie w czasie jednej z jego wypraw, w trakcie której zwalczał tę
herezję, zrodziła się modlitwa różańcowa. Pomimo postów i modlitw posługa św.

Dominika nie przynosiła owoców. Wówczas objawiła się Matka Boża i poleciła
Dominikowi, by nie tylko głosił kazania, lecz by połączył je z odmawianiem tzw.
Psałterza Maryi, czyli 150 Zdrowaś Maryjo i 15 Ojcze nasz. Od tej pory św. Dominik
przeplatał swoje nauki modlitwą różańcową, w której rozważał wraz ze słuchaczami
treści zawarte w głoszonych naukach.
Nazwa Różańca wywodzi się ze średniowiecza. W ówczesnej mentalności świat
stworzony traktowano jako księgę o Panu Bogu, a w przyrodzie dopatrywano się
rzeczywistości duchowych. Szczególną rolę pełniły kwiaty, symbolizowały one różne
cechy. Często też ofiarowywano kwiaty Bogu i ukochanym osobom. Modlitwy
traktowane były jako duchowe kwiaty. I dlatego odmawianie różańca porównywano
z dawaniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę tę nazwano wieńcem z róż, czyli różańcem
(Rosarium).
Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV w. dzięki dominikaninowi
Alamusowi a la Roche (1428-1475). On ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo” na wzór
150 psalmów, które podzielił na dziesiątki poprzeplatane modlitwą „Ojcze nasz”. Dla
rozpowszechniania tej modlitwy założył pierwsze bractwo różańcowe. Dzięki zakonowi
dominikańskiemu modlitwa różańcowa już w XV wieku stała się znana w całym
Kościele.
MODLITWA KOŚCIOŁA
Modlitwa różańcowa bardzo szybko zyskała aprobatę Kościoła i była traktowana jako
oręż przeciw wrogom wiary. Jednym z przykładów skuteczności tej modlitwy była
zwycięska bitwa morska pod Lepanto w 1571 r., która zatrzymała inwazję muzułmanów
na Europę. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień
7 października świętem Matki Bożej Różańcowej. Papież Klemens XI po zwycięstwie
odniesionym nad Turkami pod Belgradem, w 1716 roku, rozszerzył święto Matki Bożej
Różańcowej na cały Kościół. W roku 1885 papież Leon XIII polecił odmawiać Różaniec
przez cały październik i wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie „Królowo różańca
świętego módl się za nami”. Do rozpropagowania Różańca przyczyniła się też sama
Maryja. W swoich objawieniach w Lourdes, Fatimie i w polskim Gietrzwałdzie wzywała
do modlitwy różańcowej.
CUDA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
Znane są również we współczesnej historii cuda związane z modlitwą różańcową.
Jednym z nich jest cud ocalenia kilkunastu osób w Hiroszimie i Nagasaki, innym
przykładem może być sytuacja Portugalii w czasie II wojny światowej, moc modlitwy
różańcowej objawiła się także na Filipinach w latach 80. XX w.
O skuteczności tej modlitwy można przekonać się patrząc na codzienne życie wielu osób.
Mogą świadczyć o tym choćby liczne wota w kościołach zawieszane przy obrazach
Matki Bożej Różańcowej. Świadkiem mocy tej modlitwy jest też Jan Paweł II, który w
czasie wspólnej modlitwy różańcowej w Ludźmierzu powiedział: „Zawsze mogłem na
nią liczyć, szczególnie w momentach trudnych bardzo jej potrzebuję i nadal was o nią
proszę”.
Ważne strony

Oprac. Beata Ciastoń www.opoka.org.pl
http://www.rozaniec.archidiecezja.katowice.pl/
https://rozaniecrodzicow.pl/

ŻYWY RÓŻANIEC W NASZEJ PARAFII
Żywy Różaniec jest modlitewnym łańcuchem 20 osób, stanowiących jedną różę.
Osoby te zobowiązują się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki
i rozważania odpowiedniej tajemnicy, wybranej w danym miesiącu. Gdy wszystkie
osoby, należące do jednej „róży”, wypełniają swoje zobowiązania (nieodmówienie
tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi), wówczas każdego dnia „róża”
odmawia cały Różaniec i rozważane są wszystkie tajemnice. Kto zatem należy do
Żywego Różańca i odmawia tylko jedną dziesiątkę, ten każdego dnia uczestniczy
w całym Różańcu, a także w odpustach i przywilejach…
I tu małe wyjaśnienie… Są bowiem osoby, które – mimo że nie należą do Żywego
Różańca – odmawiają każdego dnia cały Różaniec. To dobrze, ale we wspólnocie
jesteśmy jak jedna wielka rodzina, która w wyznaczonych intencjach wspólnie
prosi Boga i choć fizycznie oddaleni, to jednak łączymy się duchowo jako jedna
wielka rodzina. I spełniają się wtedy słowa Jezusa: „Bo gdzie są dwaj albo trzej
zebrani w imię Moje, tam jestem pośród nich”. (Mt,18,20) – dodajmy: ze swoim
błogosławieństwem! I nie „dwaj albo trzej”, ale aż dwadzieścia osób gromadzi się
w Imię Jezusa. I chociaż nie są oni fizycznie razem, zazwyczaj bowiem każdy
odmawia tę dziesiątkę Różańca sam, np. w domu, to jednak duchem są razem, jak
jedna rodzina. To jest osobista korzyść z przynależenia do Żywego Różańca.
Obecnie w naszej parafii jest 6 Róż Różańcowych: 1 męska, 4 żeńskie i 1 mieszana.
Maryja chce nas wszystkich. Przecież wszyscy jesteśmy Jej dziećmi.
ZAPRASZAMY ZATEM DO WSPÓLNEJ MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
Bardzo serdecznie zachęcamy kolejnych Parafian do włączania się do naszej
Rodziny Różańcowej! ... Jeżeli zapragniesz się znaleźć w gronie czcicieli Matki
Bożej, Ona wynagrodzi Ci to stokrotnie, obdarzając swoją miłością i niezliczonymi
łaskami!
Przyjdź, to tak niewiele, ale i bardzo dużo, bo każda dziesiątka Różańca ma moc
niezwykłą! Uczy miłości do Boga, Maryi i ludzi, uczy pokory i dobroci...
Zapisać się można na furcie klasztornej, u zelatorek w I sobotę miesiąca po Mszy
św. o godz. 8.00 lub wypełniając formularz, który znajduje się na odwrocie.

"Słuchajmy głosu niebieskiej Matki! Niech słucha go cały Kościół! Niech słucha go
cała ludzkość, bowiem Najświętsza Panna pragnie jedynie wiecznego zbawienia ludzi
według planu Bożej Opatrzności!".
Jan Paweł II

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Ja ………………………………chcę należeć do Żywego Różańca przy Parafii św. Antoniego
imię i nazwisko

z Padwy w Starych Panewnikach. Mam szczerą wolę odmawiać każdego dnia jedną,
przydzieloną mi tajemnicę różańcową oraz spełniać obowiązki wynikające z przynależności do
tej wspólnoty. W ten sposób chcę brać pełny udział w życiu Kościoła.
……………………
data

…………………………………………………
podpis

Dane personalne
Imię i nazwisko……………………………………………………
Data urodzenia……………………………………………………
Adres zamieszkania…………………………………………………
Tel.…………………………………………………………………
E – mail………………………………………………………………
Wypełniony wniosek należy oddać przy furcie lub wrzucić do koszyczka pod chórem i czekać
na nasz kontakt.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŻYWEGO RÓŻAŃCA RODZICÓW
Ja ……………………chcę należeć do Żywego Różańca Rodziców przy Parafii św. Antoniego
imię i nazwisko

z Padwy w Starych Panewnikach. Mam szczerą wolę odmawiać każdego dnia jedną,
przydzieloną mi tajemnicę różańcową w intencji dzieci oraz spełniać obowiązki wynikające
z przynależności do tej wspólnoty. W ten sposób chcę brać pełny udział w życiu Kościoła.
……………………
data

…………………………………………………
podpis

Dane personalne
Imię i nazwisko……………………………………………………
Data urodzenia……………………………………………………
Adres zamieszkania…………………………………………………
Tel.…………………………………………………………………
E – mail………………………………………………………………
Wypełniony wniosek należy oddać przy furcie lub wrzucić do koszyczka pod chórem i czekać
na nasz kontakt.

