RÓŻANIEC
DO GRANIC
Rozważania tajemnic różańca

Warszawa 2017

Opracowanie:
Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski

ISBN 978-83-7422-856-5

Wydawnictwo św. Stanisława BM
30-610 Kraków, ul. Totus Tuus 32
tel. 12 25 75 336
wydawnictwo@stanislawbm.pl
www.stanislawbm.pl
Druk
EKODRUK

Słowo wstępne
„Różaniec do Granic” to propozycja wspólnej modlitwy, przeżywanej w dniu 7 października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej,
które w tym roku przypada w pierwszą sobotę
miesiąca. Jest to miesiąc, w którym Kościół
kończy obchody stulecia objawień Matki Bożej
w Fatimie.
Modlitwa ta będzie odmawiana wzdłuż
polskiej granicy, otaczając modlitewnym łańcuchem naszą Ojczyznę od północy i południa,
od wschodu i zachodu. Wiele osób uda się więc
na granice, by tam się modlić, inni będą się łączyć
duchowo, odmawiając różaniec w swoich kościołach parafialnych lub w swoich domach.
Program tego pięknego religijnego wydarzenia jest następujący:
10.30 Konferencja w kościołach stacyjnych
11.00 Eucharystia
12.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
12.30 Posiłek i przejście na miejsce modlitwy
14.00 Różaniec odmawiany przy granicy
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Niniejszy tekst jest przeznaczony głównie
dla animatorów prowadzących modlitwę różańcową w małej grupie, w wyznaczonych miejscach
w pobliżu granicy. Tekst jest częścią szerszego
opracowania pod nazwą: „Różaniec do Granic.
Pomoce dla duszpasterzy i animatorów”. Zostało
ono przygotowane przez Komisję Episkopatu
Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W nim znajduje się szersze omówienie tego
wydarzenia, a także pomoce do przeżycia innych
punktów programu.
Więcej informacji o „Różańcu do Granic”
znajduje się na stronie internetowej:
rozaniecdogranic.pl
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PRZYGOTOWANIE
Po zakończeniu nabożeństwa eucharystycznego następuje przerwa na posiłek. Następnie
wierni udają się na modlitewny szlak wzdłuż granic Polski. Szlak ten został podzielony na jedno lub
kilkukilometrowe odcinki, zwane „strefami modlitwy”. Każda „strefa” ma swój numer. Na tej przestrzeni jednego lub kilku kilometrów organizatorzy
wyznaczają miejsca, w których zatrzymują się małe
grupy i odmawiają różaniec. Proponowane jest
odmawianie wszystkich czterech części różańca.
Jest to więc długie spotkanie modlitewne. By mogło
być dobrze przeżyte, trzeba je przygotować.
Diecezje mogą zaproponować inny sposób
przeżywania modlitwy różańcowej, np. pielgrzymkowy. W takim przypadku z każdego kościoła stacyjnego wierni ruszają w dwóch kierunkach wzdłuż
wyznaczonego szlaku odmawiając różaniec ze śpiewem i rozważaniami. Grupy spotykają się ze sobą
„w połowie” drogi, by wspólnie dokończyć modlitwę. Można zapraszać do włączenia się w modlitwę
mieszkańców miast i wsi na trasie. Można zatrzymywać się przy kapliczkach i przydrożnych krzyżach.
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Animator – wolontariusz
Wskazane jest, aby wcześniej wybrać
i odpowiednio przygotować animatorów, którzy
będą prowadzić modlitwę różańcową w małej
grupie. Animator troszczy się o teksty rozważań,
prosi uczestników o ich odczytanie, a także o prowadzenie poszczególnych dziesiątków różańca.
On również może zatroszczyć się o śpiew i znaki,
które pomogą przeżywać modlitwę i przybliżą
uczestnikom najważniejsze intencje.
Jakie znaki mogą być pomocne w przeżywaniu czterech części różańca? Oto kilka propozycji:
– Świeca, jako znak przypominający obecność Chrystusa. Można też przygotować cztery
świece, które są kolejno zapalane przy poszczególnych częściach różańca.
– Znaki przypominające intencje modlitwy
w poszczególnych częściach różańca. W pierwszej modlimy się za rodziny, w drugiej o pokój,
w trzeciej za cierpiących, w czwartej o umiłowanie modlitwy różańcowej.
– Urozmaiceniem modlitwy może być
trzymanie się za ręce w wybranych fragmentach
modlitwy, w innych częściach modlitwa na klę6

cząco, jeśli warunki na to pozwalają, a jeszcze
w innych śpiew „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”
i „Chwała Ojcu”.

Modlitwa do Świętych
i Błogosławionych Polaków
W modlitwie za Ojczyznę często przyzywamy wstawiennictwa świętych i błogosławionych Polaków.
Oni wnosili w naszą historię to, co najpiękniejsze
i najbardziej trwałe. Od nich uczymy się także
modlitwy różańcowej. Zachęcamy więc, aby
w miarę możliwości odmówić modlitwę do Świętych i Błogosławionych Polaków, ułożoną w formie
litanijnych wezwań. Można to uczynić w grupach
przed wyruszeniem do swojego „sektora modlitwy” albo w drodze lub też po dojściu na miejsce.
P rowadzący : Zanim rozpoczniemy modlitwę
różańcową wzywajmy wstawiennictwa naszych
świętych i błogosławionych Rodaków. Oni uczą
nas prawdziwego nabożeństwa do Matki Najświętszej. Prośmy ich, aby byli z nami, w naszej
modlitwie.
L ektor : Z Listu do Hebrajczyków (12,1-3):
„Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków,
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odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy
wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach.
Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”.
Lektor: Dziękujemy Bogu za dar świętych i błogosławionych, którzy w pierwszych wiekach naszej
historii rozjaśniali życie blaskiem świętości. Oni
przynieśli Ewangelię na nasze ziemie i wprowadzali w życie ludzi chrześcijańską mądrość.
Są fundamentem wiary dla dalszych pokoleń
Polaków. Wielu z nich to męczennicy, wielu żyło
na dworach królewskich lub książęcych, wszyscy
umiłowali Boga i z miłości ku Niemu podejmowali odważnie zadania, które im zostały powierzone. Prosimy ich, aby wstawiali się za nami
i wspierali nas w pójściu do tych, którzy jeszcze
nie znają Ewangelii lub też odeszli od Chrystusa.
Będziemy ich wspominać według daty ich narodzin dla nieba.
Lektor:
Święty Wojciechu (+997), módl się za nami
Święci: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku
i Krystynie (+1003),
Święty Andrzeju Świerardzie (+1030),
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Święty Benedykcie (+1037),
Święty Stanisławie (+ 1079),
Błogosławiony Bogumile (+1204),
Błogosławiony Wincenty Kadłubku (+1223),
Błogosławiony Czesławie (+1242),
Święta Jadwiga Śląska (+1243),
Święty Jacku Odrowążu (+1257),
Błogosławiona Bronisławo (+1259),
Błogosławiony Sadoku z 48 towarzyszami (+1260),
Błogosławiona Salomeo (+1268),
Święta Kingo (+1292),
Błogosławiona Jolanto (+1298).
P: Miłosierny Boże, bądź uwielbiony w Twoich
Sługach i Służebnicach, którzy przynieśli naszym
przodkom Ewangelię i przenikali nią życie Polaków w pierwszych wiekach powstawania Państwa Polskiego. Spraw, przez ich wstawiennictwo, abyśmy umieli bronić wiary i godności człowieka w dzisiejszym świecie. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.
Śpiew: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny”.
Lektor: Dziękujmy Bogu za świętych i błogosławionych, których dał On narodowi polskiemu
w kolejnych wiekach jego historii, w okresie
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świetności Rzeczypospolitej, a także w czasie
jej słabości. Byli oni prawdziwym światłem dla
swego pokolenia. Umacniali innych swoim przykładem, dodawali męstwa odwagą i wypraszali
Boże błogosławieństwo modlitwą. Przez ich
wstawiennictwo prośmy, abyśmy umieli dobrze
rozpoznawać znaki czasu i umieli być świadkami
Chrystusa w każdym miejscu, do którego Bóg
nas pośle.
Lektor:
Święta Jadwigo, królowo (+1374), módl się za nami.
Błogosławiona Doroto z Mątowów (+1394),
Błogosławiony Jakubie Strzemię (+1409),
Święty Janie z Kęt (+1473),
Święty Szymonie z Lipnicy (+1482),
Święty Kazimierzu, królewiczu (+1484),
Święty Janie z Dukli (+1484),
Święty Stanisławie Kazimierczyku (+1489),
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, (+1505),
Święty Stanisławie Kostko (+1568),
Błogosławiona Regino Protmann (+1613),
Święty Melchiorze Grodziecki (+1619),
Święty Janie Sarkandrze (+1620),
Święty Jozafacie Kuncewiczu (+1623),
Błogosławiona Zofio Czeska (+1650),
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Święty Andrzeju Bobolo (+1657),
Błogosławiony Rafale Chyliński (+1741),
P: Bądź uwielbiony, Ojcze niebieski, który w każdym wieku dajesz nam świadków wiary. Dziękujemy Ci za naszych rodaków, którzy dali piękne
świadectwo wiary i miłości w wieku czternastym
i w następnych stuleciach. Przez ich wstawiennictwo prosimy, abyśmy nie dali się zwieść pokusom tego świata, lecz zawsze wiernie trwali przy
Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Śpiew: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny”.
Lektor: Dziękujmy Bogu za świętych i błogosławionych, którzy prowadzili święte życie i pełnili swoją służbę w trudnym okresie zaborów,
a także tych, którzy głosili Ewangelię w okresie
międzywojennym, w czasie II wojny światowej
i aż do naszych dni. Dziękujmy im za heroiczną
miłość Boga i bliźniego oraz prośmy o wstawiennictwo w intencji całej Ojczyzny.
Lektor:
Święty Klemensie Dworzaku (+1820),
módl się za nami.
Błogosławiony Edmundzie Bojanowski (+1871),
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Błogosławiona Mario Ludwiko Merkert (+1872),
Błogosławiony Wincenty Lewoniuku
z 12 towarzyszami (+1874),
Błogosławiony Auguście Czartoryski (+1893),
Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński (+1895)
Błogosławiona Angelo Truszkowska (+1899),
Błogosławiona Mario od Jezusa Dobrego
Pasterza (+1902),
Błogosławiona Marto Wiecka (+1904),
Błogosławiona Małgorzato Szewczyk (+1905),
Święty Rafale Kalinowski (+1907)
Błogosławiona Marcelino Darowska (+1911),
Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu (+1912),
Błogosławiony Janie Beyzymie (+1912),
Błogosławiona Celino Borzęcka (+1913),
Błogosławiona Karolino Kózkówna (+1914),
Błogosławiona Klaro Ludwiko Szczęsna (+1916),
Błogosławiony Honoracie Koźmiński (+1916),
Święty Bracie Albercie Chmielowski (+1916),
Święty Zygmuncie Gorazdowski (+1920),
Błogosławiona Anielo Salawo (+1922),
Błogosławiona Mario Tereso Ledóchowska (+1922),
Święty Józefie Bilczewski (+1923),
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze (+1924),
Błogosławiona Kolumbo Gabriel (+1924),
Błogosławiony Jerzy Matulewiczu (+1927),
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Błogosławiony Ignacy Kłopotowski (+1931),
Błogosławiona Mario Karłowska (+1935),
Święta Faustyno Kowalska (+1938),
Święty Urszulo Ledóchowska (+1939),
Błogosławiona Bernardyno Jabłońska (+1940),
Święty Maksymilianie Mario Kolbe (+1941).
Błogosławiona Sancjo Szymkowiak (+1942),
Błogosławiona Mario Stella
i jej 10 towarzyszek (+1943),
Błogosławiony Michale Kozalu (+1943),
Błogosławiony Stefanie Wincenty Frelichowski
(+1945),
Błogosławiona Bolesławo Lament (+1946),
Błogosławiony Janie Balicki (+1948),
Błogosławiony Władysławie Findyszu (+1964),
Błogosławiony Władysławie Bukowiński (+1974),
Błogosławiony Michale Sopoćko (+1975),
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko (+1984),
Błogosławieni Michale Tomaszku i Zbigniewie
Strzałkowski (+1991).
Święty Janie Pawle II (+2005)
P: Bądź uwielbiony, miłosierny Boże, który sprawiasz, że tam, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze
obficiej rozlała się łaska, gdzie ciemność ogarnia umysły ludzi, tam posyłasz ludzi jaśniejących
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szczególnym blaskiem prawdy, gdzie zwycięża
nienawiść, tam miłość okazuje się jeszcze potężniejsza. Spraw, abyśmy umocnieni świadectwem
życia i wstawiennictwem naszych świętych
patronów, nie lękali się tego świata, lecz odważnie nieśli mu Ewangelię o Twoim Synu, Jezusie
Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki
wieków. Amen.
Śpiew: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny”.
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RÓŻANIEC
O godz. 14.00 rozpoczyna się modlitwa różańcowa,
prowadzona przez animatorów – wolontariuszy.

Wprowadzenie
(Śpiew: „Z dawna Polski Tyś Królową” lub inny).
Prowadzący: Umocnieni udziałem w Eucharystii
i adoracją Najświętszego Sakramentu, zjednoczeni z naszymi braćmi i siostrami, otaczając
modlitwą naszą Ojczyznę od północy i południa,
od wschodu i zachodu, w dzień poświęcony czci
Matki Bożej Różańcowej, w pierwszą sobotę
października, pełni wdzięczności za wielkie
dary, jakie otrzymaliśmy przez Jej wstawiennictwo, zawierzając Jej siebie samych, nasze rodziny
i parafie, nasze wioski i miasta, naszą Ojczyznę
i cały świat, rozpocznijmy święty różaniec. Rozpocznijmy wyznaniem wiary w Boga, który jest
naszym Ojcem, w Jezusa Chrystusa, który jest
naszym Zbawicielem, w Ducha Świętego, który
jest naszym Uświęcicielem.
Wszyscy: Wierzę w Boga.
P: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu.
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Część pierwsza
Tajemnice radosne
P rowadzący : Rozważając radosne tajemnice
różańca, uwielbiajmy Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który dla nas stał się człowiekiem. Począł
się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny,
zamieszkał w ludzkiej rodzinie, był podobny
do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Prośmy
Go, naszego Pana i Zbawiciela, przez wstawiennictwo Maryi, Jego Najświętszej Matki, o błogosławieństwo dla wszystkich rodzin. Polecajmy
Jego miłości małżonków, rodziców i dzieci. Niech
Jego obecność w życiu rodzinnym, będzie umocnieniem w słabościach, światłem w ciemności,
nadzieją w zwątpieniu, jednością w podziałach.
Tajemnica 1
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Lektor: Bądź pozdrowiona, pełna łaski! Bądź
pozdrowiona Dziewico i Matko! Bądź pozdrowiona Niepokalana Maryjo! Pan jest z Tobą!
Wybrał Ciebie jako święte naczynie godne nosić
Najwyższego. Stałaś się bramą Boga do nas i naszą
bramą do nieba. Radujesz się miłością męża, św.
Józefa i darem macierzyństwa z Ducha Świętego.
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Uproś u Boga łaskę miłości dla wszystkich małżonków. Wspieraj ich w codziennym życiu, aby
pozostali sobie wierni i dobrze wychowali dzieci.
Tajemnica 2
Nawiedzenie św. Elżbiety
L ektor : Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona!
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana! Matko
Kościoła i Królowo Apostołów! Idziesz do Elżbiety i niesiesz Chrystusa. Jesteś prowadzona
przez Ducha Świętego. Bądź z nami, gdy idziemy
do świata odrzucającego prawdę o małżeństwie
jako związku mężczyzny i kobiety. Bądź z nami,
gdy chcemy wspierać rodziny dotknięte alkoholizmem, rozłąką i podziałami.
Tajemnica 3
Narodzenie Pana Jezusa
Lektor: Witaj, Matko Baranka i Pasterza! Witaj,
która nam rodzisz Dawcę życia! Witaj, radości
ludzkich pokoleń! Dzięki Tobie Stwórca stał się
stworzeniem i wyniósł człowieka do godności
dziecka Bożego. Nad Betlejem aniołowie śpiewali: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi
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pokój ludziom Jego upodobania”. Przez Twoje
wstawiennictwo prosimy, aby w każdej rodzinie
Bóg był uwielbiony, a rodzice i dzieci cieszyli się
błogosławieństwem pokoju.
Tajemnica 4
Ofiarowanie Pana Jezusa
Lektor: O Maryjo, Niepokalanie poczęta! Różo
anielskiej czystości! Oddana Bogu bez reszty.
Idziesz ze św. Józefem do świątyni, by przedstawić Panu Tego, którego porodziłaś. Prowadź
wszystkich małżonków do domu Boga i ucz ich
zawierzać ich dzieci najlepszemu Ojcu. Niech
niedziela będzie dla każdej rodziny dniem
świętym, czasem poświęconym Panu. Prosimy
o to przez wstawiennictwo Twego wiernego sługi,
św. Jana Pawła II, który z miłością powtarzał
słowa: „Jestem cały Twój”.
Tajemnica 5
Znalezienie Pana Jezusa
L ektor : O Pani nasza! Orędowniczko nasza!
Pośredniczko nasza! Pocieszycielko nasza! Wraz
ze św. Józefem doznałaś pociechy, gdy po trzech
dniach poszukiwań odnalazłaś Jezusa w świątyni.
On wrócił z wami do domu i był wam poddany.
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Maryjo, zawierzamy Ci dziś wszystkie dzieci.
Wyproś dla nich u Boga piękne i szczęśliwe
dzieciństwo. Niech wzrastają otoczone miłością,
chronione przed złem i czyniące świat lepszym.
(Śpiew: „Jezu, ufam Tobie” lub inny).

Część druga
Tajemnice światła
Prowadzący: Po trzydziestu latach pobytu w Nazarecie, Jezus opuszcza dom rodzinny i idzie nad
Jordan, gdzie rozpoczyna drugi etap realizacji swojej zbawczej misji. Głosi Ewangelię
i uzdrawia ludzkie słabości. Wskazuje drogi
życia i wzywa do pójścia za Nim. Rozważając
tajemnice światła prośmy z wiarą Jezusa, przez
wstawiennictwo Maryi, o dar pokoju. To ważna
intencja naszego zgromadzenia modlitewnego.
Jesteśmy spragnieni pokoju i zgody, wzajemnego szacunku i współpracy. Prosimy za tymi,
którzy powodują konflikty i rozniecają wojny,
aby się nawrócili. Prosimy za tymi, którzy angażują wszystkie swoje siły na rzecz pokoju, aby
nie osłabli w swoich działaniach. Modlimy się
również w intencji tych, którzy cierpią na skutek
sporów i walk, aby nie tracili nadziei.
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(Prowadzący może dodać: Odmawiając
tę część różańca podajmy sobie dłonie. Zjednoczeni prośmy o zgodę i pokój. Wskazane jest, aby
na ten czas schować różańce. Trzymają je tylko
ci, którzy prowadzą modlitwę).
Tajemnica 1
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Lektor: Panie Jezu, Ty będąc Bogiem uniżyłeś
samego siebie stawszy się do nas podobnym.
Ty nie znając grzechu, zanurzyłeś się w wodach
oczyszczenia, aby uczynić siebie zapłatą za nasz
grzech, również ten, który w sposób bezpośredni uderza w życie innych osób. Daj nam, już
tu na ziemi doświadczać Królestwa Pokoju. Prosimy o opamiętanie dla tych, którzy powodują
konflikty i rozniecają wojny, prosimy o zatrzymanie narastającej fali terroryzmu i fanatyzmu
religijnego.
Tajemnica 2
Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie
Lektor: Panie Jezu, na weselu w Kanie Galilejskiej po raz pierwszy objawiłeś swoją boską moc.
Zgromadzeni wzdłuż granic kraju na wspólnej
modlitwie różańcowej, wyznajemy dziś za świę20

tym Piotrem: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga
żywego”. Twoja Opatrzność dała nam życie
i wszystko, czego potrzebujemy do jego rozwoju.
Twoja opieka towarzyszyła i nadal towarzyszy
wszystkim pokoleniom, językom, ludom i narodom. Prosimy Cię, czuwaj nad nami, aby każdy
człowiek mógł rodzić się, wzrastać, dojrzewać
i odchodzić z tego świata w bezpieczeństwie
i pokoju.
Tajemnica 3
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie
do nawrócenia
Lektor: Panie Jezu, Królestwo Twoje jest królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie
trwa przez wszystkie pokolenia. Przez Ciebie
wszystko się stało, a bez Ciebie nic by się nie
stało, co się stało. Króluj nam Chryste! Króluj
w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie.
Spraw prosimy, aby naszą Ojczyznę i świat cały
objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia,
królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Prosimy również
za tymi, którzy cierpią na skutek sporów i walk,
aby nie utracili nadziei.
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Tajemnica 4
Przemienienie na Górze Tabor
Lektor: Panie Jezu, dzięki Tobie poznajemy jaką
miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani
Jego dziećmi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Prowadzeni przez Ducha Świętego upodabniamy
się coraz bardziej do Ciebie, Jednorodzonego
Syna Bożego. Prosimy z wiarą, abyśmy dzięki
kontemplacji Twojego przemienionego Oblicza,
uświęcali się jak Ty jesteś święty, aby cały świat
poznał Ciebie, a przez to doświadczył pokoju
i zgody, a ludzie stali się pełni wzajemnego szacunku i współpracy.
Tajemnica 5
Ustanowienie Eucharystii
Lektor: Panie Jezu, Ty przez usta Apostoła Narodów uczysz nas, że podobnie jak jedno jest ciało,
choć składa się z wielu członków, tak też jest
z Tobą i z nami. Zostaliśmy ochrzczeni i napojeni jednym Duchem, by stanowić jedno Ciało.
Nasza jedność ma swój korzeń w Eucharystii
– bierzemy z tego samego Chleba. Wspólnota
Ciała i Krwi Twojej to także współodczuwanie,
bliskość w stosunku do drugiego człowieka. Prosimy pomóż nam o tym pamiętać, kiedy karmimy
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się Chlebem Życia. W tej tajemnicy prosimy
za osobami, które angażują swoje siły na rzecz
pokoju i jedności na świecie, aby nie osłabli
w swoich działaniach.
(Śpiew: „Jezu, ufam Tobie” lub inny).

Część trzecia
Tajemnice bolesne
Prowadzący: Wraz z Maryją udajemy się na Golgotę, aby być przy Jezusie, który dla naszego
zbawienia podejmuje krzyżową mękę. Od Niej,
naszej niebieskiej Matki, uczymy się trwać
do końca przy naszym Panu i Zbawicielu. Odmawiając bolesne tajemnice różańca polecamy miłosierdziu Bożemu grzeszników, aby moc miłości
Chrystusa, objawiona w Krzyżu, przemieniła ich
serca. Modlimy się także za wszystkich dotkniętych cierpieniem, za chorych, bezdomnych,
bezrobotnych, samotnych, smutnych, skrzywdzonych, zagubionych, uchodźców i wszystkich
potrzebujących. Niech z Boskiego Serca Jezusa,
przebitego włócznią żołnierza, spłynie na nich
pociecha i umocnienie. Niech Bóg pomnaża
w nas wszystkich chęć niesienia im pomocy.
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(Prowadzący może dodać: W czasie odmawiania bolesnej części różańca można uklęknąć,
jeśli jest to możliwe lub wznieść w górę ręce,
przynajmniej w czasie jednej dziesiątki różańca).
Tajemnica 1
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Lektor: Chryste nasz Królu, gdy przyjąłeś naszą
cielesność, nie ominęło Cię to, co w niej bolesne. Opuszczony przez ludzi trwasz na rozmowie
z Ojcem, duchowo towarzyszy Ci Matka. Prosimy, naucz nas przeżywać wszystkie trudności
w jedności z Tobą. W tej tajemnicy Twojemu
miłosierdziu szczególnie polecamy chorych,
niepełnosprawnych oraz osoby starsze, prosząc
o umocnienie w cierpieniu dla nich i ich opiekunów.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas!
Tajemnica 2
Biczowanie Pana Jezusa
Lektor: Chryste nasz Królu, spadła na Ciebie
chłosta zbawienna dla nas, a w Twoich ranach
jest nasze uzdrowienie. Milczysz, gdy jesteś
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tak okrutnie torturowany. Twoja godność nas
zdumiewa, nie krzyczysz, nie przeklinasz, nie
płaczesz, znosisz niesprawiedliwość z pełnym
miłości przebaczeniem. Prosimy, naucz nas czynić podobnie, kiedy jesteśmy oskarżani, a nasze
cierpienie zdaje się nie mieć granic, naucz nas
z serca przebaczać.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
wybaw nas!
Tajemnica 3
Cierniem ukoronowanie
Lektor: Chryste nasz Królu, z Sercem otwartym
na każdego, z Sercem zranionym, wyśmianym,
poniżonym. Okryty płaszczem szkarłatnym,
z trzciną w ręku, cierniową koroną na głowie, splątany sznurem na szyi. Królu ubogi dla
ubogich, przypominający włóczęgę, żebraka,
wygnańca, naucz nas prawdziwej i skutecznej
miłości Boga i bliźniego. Naucz nas pomagać
najbardziej potrzebującym: bezdomnym, uchodźcom, uzależnionym, bezrobotnym.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej
korony, wybaw nas!
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Tajemnica 4
Dźwiganie krzyża
Lektor: Chryste nasz Królu, biorąc krzyż obarczyłeś się naszymi winami, przyjąłeś na swoje
barki nasze trudy i słabości. W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata,
a zwłaszcza te, które cierpią z powodu bratobójczych walk, głodu i niesprawiedliwości. Polecamy Ci grzeszników, aby moc Twojej miłości
przemieniła ich serca.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas!
Tajemnica 5
Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Lektor: Chryste nasz Królu, w Twojej śmierci jest
nasze życie. Jak przez grzech jednego Adama
wszyscy mamy w nim uczestnictwo, tak przez
łaskę zbawienia współkrólować będziemy z Tobą.
Otrzymałeś imię ponad wszelkie imię. I my dziś
wyznajemy że jesteś naszym Panem – ku chwale
Boga Ojca. Daj nam siłę, mimo przeciwności, być
Ci wiernymi. Prosimy obdarz zmarłych z naszych
rodzin, naszych dobrodziejów, przyjaciół oraz
osoby zasłużone dla naszej Ojczyzny nagrodą
wiecznej chwały.
26

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
wybaw nas!
(Śpiew: „Jezu, ufam Tobie” lub inny)

Część czwarta
Tajemnice chwalebne
Prowadzący: Rozpoczynamy czwartą, chwalebną
część różańca świętego. Wpatrujemy się w Chrystusa, który powstaje z martwych, wstępuje
do nieba, zsyła od Ojca Ducha Świętego, zabiera
swoją Matkę, Maryję do nieba i czyni Ją królową
nieba i ziemi. Modlimy się o to, abyśmy wszyscy kroczyli tą drogą, którą szedł Jezus i doszli
do domu Ojca, gdzie czeka na nas pełnia szczęścia i pokoju. Wielką pomocą w nieustannym
rozważaniu słów i czynów Jezusa jest różaniec.
Maryja chce, abyśmy Ją czcili również w tytule
„Matka Boża Różańcowa”. Ona uczy nas, jak
rozważać w sercu tajemnice radosne i światła,
bolesne i chwalebne. Dlatego w tej ostatniej części naszej różańcowej modlitwy prosimy gorąco
o łaskę umiłowania tej formy medytacji i modlitwy dla wszystkich wierzących, dla dorosłych,
młodzieży i dzieci. Niech Bóg w swoim miłosierdziu rozleje hojnie ten dar w naszym naro27

dzie. Modlitwa na różańcu jest wielką pomocą
w wypełnieniu zobowiązania, jakie podjęli
w akcie przyjęcia Chrystusa jako Pana i Króla
i w akcie pełnego ufności zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej. Przez modlitwę różańcową wypraszamy ratunek dla świata.
(Prowadzący może dodać: Chwalebną
cząstkę różańca będziemy śpiewać).
Tajemnica 1
Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Lektor: Maryjo, Matko Boża Różańcowa, z Tobą
rozważamy w sercu tajemnicę zmartwychwstania
naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Z Tobą rozważamy Jego słowa i czyny, Jego dzieło odkupienia
i Jego zwycięstwo nad śmiercią. Dziś, w naszej
modlitwie różańcowej, dziękujemy Ci za dar
modlitwy różańcowej, za prowadzenie nas
do Jezusa i uczenie nas pełnego zaufania wobec
Niego. Wzywałaś nas w Fatimie: „Odmawiajcie
codziennie różaniec”. Chcemy Twoje polecenie wypełnić, dlatego prosimy o pomoc. Udziel
łaski umiłowania modlitwy różańcowej dorosłym, młodzieży i dzieciom. Naucz nas wszystkich takiego rozważania tajemnic Jezusa, jakie
Ty przeżywałaś w swoim Niepokalanym Sercu.
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Tajemnica 2
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Lektor: Święta Boża Rodzicielko, Twój Syn wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca jako Pan
całego wszechświata. Ty swoją modlitwą i swoim
Sercem podążyłaś za Nim. On był z Tobą,
a Ty byłaś z Nim. Prosimy Cię, nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek w wirze codziennych spraw
zapomnieli o Nim, o Jego Ewangelii i o dziedzictwie, które On przygotował dla nas w niebie.
Pomóż nam trzymać w ręku różaniec. Gromadź
nas na tej niezwykłej modlitwie w naszych kościołach i rodzinach. Pozwól nieustannie doświadczać
niezwykłej skuteczności modlitwy różańcowej
w życiu osobistym, rodzinnym i narodowym.
Tajemnica 3
Zesłanie Ducha Świętego
Lektor: Maryjo, napełniona Duchem Świętym
i zawsze posłuszna Jego natchnieniom. Chcemy
Cię coraz gorliwiej czcić imieniem, którym sama
pragniesz być nazywana: „Matka Boża Różańcowa”. Twoim „różańcem”, według słów św. Jana
Pawła II, było nieustanne rozważanie w sercu
życia i słów Jezusa. Ucz nas takiego przeżywania różańca. Broń przez powierzchownym tylko
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odmawianiem modlitwy. Niech każda chwila
modlitwy różańcowej owocuje wylaniem Ducha
Świętego. Niech On zstępuje i odnawia oblicze
ziemi, tej ziemi.
Tajemnica 4
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Lektor: Niewiasto obleczona w słońce – w takim
znaku na niebie ujrzał Cię umiłowany apostoł
Baranka, zaś zachwycone dzieci z Fatimy wołały:
„Mamy Matkę! Bardzo piękną Panią”. Papież
Franciszek komentując to objawienie stwierdza:
„Dziewica Matka nie przyszła tutaj, abyśmy
Ją widzieli (...) jednak, przeczuwając i przestrzegając nas przed groźbą piekła, do którego
prowadzi życie bez Boga, bezczeszczące Boga
w Jego stworzeniach, przyszła, aby nam przypomnieć o Bożym Świetle, które w nas mieszka
i nas okrywa”. Nasza piękna Matko, prosimy ucz
kolejne pokolenia ludzi młodych modlitwy, która
szczelniej okryje świat tym Bożym światłem.
Tajemnica 5
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
Lektor: Królowo nieba i ziemi, Tobie Bóg powierzył władzę nad rozdawaniem wszelkich skarbów
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nieba. Jako najlepsza Matka nieustannie troszczysz się o nas. Oto mija już sto lat od Twojego
objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie
prosiłaś o modlitwę, pokutę za grzeszników
oraz nawrócenie. Prosiłaś także, zgodnie z wolą
Syna, o ustanowienie nabożeństwa pierwszych
sobót miesiąca ku czci Twego Niepokalanego
Serca, dla ratowania świata. Z Opatrzności Bożej
dziś przypada również pierwsza sobota. Przyjmij więc nasze akty dziecięcej miłości, w których pragniemy Ci wynagrodzić za niewdzięczność i bluźnierstwa, jakich doznajesz od ludzi.
Zawierzamy się Twemu Niepokalanemu Sercu
i z Tobą idziemy do Jezusa, Syna Bożego i Zbawiciela ludzi. Jego uznajemy za naszego Króla
i Pana. Jemu pragniemy służyć każdego dnia
i we wszystkich sprawach życia.
(Śpiew: „Jezu, ufam Tobie” lub inny)

Rozesłanie
Prowadzący: Dziękujemy Ci, miłosierny Ojcze,
za dar dzisiejszego spotkania modlitewnego.
Odpowiadając na wezwanie Maryi, wzięliśmy
do ręki różaniec. Ta modlitwa połączyła wszystkich. Jedni modlili się na granicach naszego
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kraju, inni w swoich kościołach parafialnych,
niektórzy w swoich domach. Nasza Ojczyzna
stała się wielkim Wieczernikiem Modlitwy. Prosiliśmy, aby zstąpił Duch Twój i odnowił oblicze
ziemi. W mocy tego Ducha posyłasz nas, abyśmy odważnie świadczyli o Chrystusie i nieśli
ludziom Dobrą Nowinę.
Idziemy posłani przez Ciebie, napełnieni
Twoim Duchem, zjednoczeni z Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem. Idziemy otoczeni miłością Maryi, Matki Bożej Różańcowej.
Ona w Fatimie zapewniła nas, że Jej Niepokalane
Serce zatryumfuje. Ufni w Jej wstawiennictwo
prosimy Ją, aby nas prowadziła do Ciebie. Który
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Jeżeli w modlącej się grupie jest kapłan, udziela
on błogosławieństwa. Jeśli nie ma kapłana wszyscy, czyniąc znak krzyża, mówią:
„Niech nas błogosławi Bóg wszechmogący,
Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Amen.”
Śpiew: „Jak szczęśliwa Polska cała” lub inny.
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