
Zaproszenie do Modlitwy Różańcowej 

 
Piękny obraz młodego Kościoła ukazuje nam księga Dzieje Apostolskie: Apostołowie 

„…wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, … Wszyscy 

oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi 

Jego” (J 1, 12.14). 

 

Naśladujemy Apostołów wówczas, gdy pod opieką Matki Najświętszej trwamy 

wspólnie na modlitwie. Czynimy to w różny sposób. Jedną z tych form jest modlitwa różań-

cowa. „Różaniec należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji 

chrześcijańskiej. Rozwinięty na Zachodzie, jest modlitwą typowo medytacyjną i odpowiada 

poniekąd «modlitwie serca» czy «modlitwie Jezusowej», która wyrosła na glebie chrześcijań-

skiego Wschodu” – pisał Święty Jan Paweł II (Rosarium Virginis Mariae, p.5). 

 

Przez modlitwę różańcową Matka Boża uczy nas Chrystusa. „Nie chodzi jedynie o na-

uczenie się tego, co głosił, ale o nauczenie się Jego samego” (Rosarium Virginis Mariae, p. 

14). Dzięki tej modlitwie upodabniamy się do Chrystusa z Maryją i z Maryją głosimy Chry-

stusa. 

 

Historia Kościoła jest pełna znaków mówiących o owocach modlitwy różańcowej. W 

wielu krajach, w Europie i na świecie, chrześcijanie w obliczu poważnych zagrożeń przez 

modlitwę różańcową wypraszali nawet nadzwyczajne łaski. „Dziś stoimy wobec nowych wy-

zwań. Czemuż nie wziąć znowu do ręki koronki z wiarą tych, którzy byli przed nami? Róża-

niec zachowuje całą swą moc i pozostaje narzędziem nie do pominięcia pośród środków 

duszpasterskich każdego dobrego głosiciela Ewangelii” (Rosarium Virginis Mariae, p. 17). 

 

Zapraszam Was, Drodzy Bracia i Siostry, do Wielkiej Modlitwy Różańcowej w in-

tencji Ojczyzny i pokoju. Zachęcam do licznego uczestnictwa w nabożeństwach październi-

kowych. Proszę Wszystkich Was, Drodzy Siostry i Bracia, o odmówienie codziennie przy-

najmniej jednej tajemnicy różańca w intencji naszej Ojczyzny, aby Polska była wierna Chry-

stusowi, Ewangelii i Krzyżowi. Proszę o modlitwę w tej intencji, aby Polacy lepiej poznali 

Chrystusa, bardziej pokochali Chrystusa i odważnie wyznawali Chrystusa w życiu codzien-

nym; aby Ewangelia rzeczywiście kształtowała moralność każdego, kto nosi zaszczytne imię 

„chrześcijanin” a nasze decyzje i wybory były zgodne z oczekiwaniami Chrystusa. Zachęcam 

do Wielkiej Modlitwy o pokój. 

 

W szczególny sposób proszę o to Kółka Różańcowe, członków ruchów, stowarzyszeń, 

grup apostolskich i wspólnot pracujących w naszych parafiach. 

„Odmawiając Różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze 

troski i smutki, radości i nadzieje. Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże plany 

i by wypraszała u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania” – mówił w Ludźmierzu 

Błogosławiony Jan Paweł II (Ludźmierz, 7 czerwca 1997 r.) 
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