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Dzieje różańca
Historia różańca sięga przynajmniej XII wieku. Jednak już wiele wieków wcześniej mnisi, korzystając z prostych liczydeł na sznurku,
wielokrotnie powtarzali Modlitwę
Pańską. Z czasem doszły modlitwy
ŚW
na cześć Maryi: biblijne Pozdrowienie
. DO MI N I K
anielskie oraz „Pod Twoją obronę” z III
wieku. Ojcem różańca nazywamy św. Dominika (1171–1221 r.). To jemu objawiła się Maryja, wzywając do modlitwy piętnastoma „Ojcze nasz” i 150.
„Zdrowaś Maryjo…”. Dzięki temu jego praca duszpasterska, oparta odtąd na modlitwie różańcowej, zaczęła
przynosić wielkie owoce. Był to czas, kiedy Pismo Święte
było po łacinie, a prości ludzie korzystali z Biblii w obrazkach. Różańcowe rozmyślania nad życiem Jezusa i Maryi
przybliżały ich zatem do Ewangelii.
Obecna forma różańca utrwaliła się w XV w. dzięki pracy
bł. Alana de Rupe, a zatwierdził ją Pius V w 1566 roku.
Ponieważ różaniec składa się z 150. modlitw, poprzez
porównanie do 150. psalmów nazwano go Psałterzem Maryi.
Sama nazwa „różaniec” nawiązuje natomiast do wieńca
róż, które w postaci duchowych kwiatów, modlący się
pragną Jej oﬁarować. Dzięki dominikanom różaniec rozpowszechnił się na całym świecie. Wielkiej siły misyjnej
nadały mu wielokrotne objawienia Maryi: w Lourdes,
Fatimie, La Salette, także w polskim Gietrzwałdzie i innych miejscach, w których zachęcała Ona do tej modlitwy.
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Jak modlić się różańcem?
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Modlitwa różańcowa składa się z trzech części. Są to
części radosne, bolesne oraz chwalebne. Jan Paweł II
w 2002 r. dołączył do nich część światła, która chronologicznie następuje po tajemnicach radosnych.
Każda część różańca liczy 5 tajemnic różańcowych.
Z kolei każda tajemnica to tzw. dziesiątka różańca. Kiedy
słyszymy, że ktoś modli się na różańcu, może to oznaczać
jedną tajemnicę (dziesiątkę), część (pięć
tajemnic) albo nawet cały różaniec (15
lub 20 tajemnic), jak to właśnie czyIII
nimy w nowennie pompejańskiej.
Spójrzmy teraz na różaniec.
II
IV
Widzimy krzyżyk i 59 ziaren
splecionych sznurkiem lub łańcuszkiem. Tyle wystarczy, aby
odmówić jedną część różańca
I
V
(czyli 5 tajemnic).
Każde ziarno to kolejna modlitwa. Modlitwę różańcową zaczynamy
od krzyżyka i Składu Apostolskiego („Wierzę
w Boga…”). Na pierwszym ziarnie modlimodlitwy
my się Modlitwą Pańską („Ojcze nasz…”),
wstępne
następnie są trzy Pozdrowienia anielskie („Zdrowaś Maryjo…”) i Doksologia mała („Chwała
Ojcu…”). Są to modlitwy wstępne różańca.
Następnie przechodzimy do tzw. dziesiątek różańcowych. Każdą z nich rozpoczynamy krótkim rozważaniem,
które wprowadza nas do kolejnej tajemnicy różańca.
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Obietnice różańcowe
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Błogosławiony Alan de Rupe (1428–1475) był dominikaninem i teologiem, znanym z gorliwej wiary w potęgę
modlitwy. Poświęcił się misji rozpowszechniania różańca,
z wielkimi tego owocami we Francji, Flandrii i Holandii. Zakładał bractwa różańcowe, które rozpowszechniały się
w niezwykłym tempie.
Jego gorliwe kazania oparte na
różańcu i propozycja zakładania
bractw były przyjmowane wszędzie z takim entuzjazmem, że
błogosławiony dominikanin zaczął dostrzegać towarzyszącą im
niezwykłą moc Bożą. Wierzył, że
różaniec ukształtował się pod wpły.A
U
wem Bożego natchnienia, i że jest
LAN DE R
szczególnie miły niebu. Wiedział też,
że z różańcem są związane specjalne obietnice Matki Bożej. A oto one:
1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec,
obiecuję szczególną opiekę.
2. Dla tych, którzy wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne, zupełnie szczególne łaski.
3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu;
zniszczy występek i rozgromi herezje.
4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra;
w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do
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Krótka historia
nowenny pompejańskiej
Nowenna pompejańska to nowenna różańcowa. Polega
bowiem na modlitwie na różańcu przez 54 kolejne dni.
Jej nazwa pochodzi od miasta Pompeje we Włoszech,
gdzie na przełomie XIX i XX wieku aktywnie działał bł.
Bartolo Longo – apostoł różańca i wielki społecznik.
Swoje życie poświęcił na budowę sanktuarium w Pompejach, szerzenie różańca oraz zakładanie domów dla dzieci
więźniów i sierot. W trakcie ciężkiej choroby napisał
modlitwę błagalną do Matki Bożej Pompejańskiej. Kiedy
cudownie wyzdrowiał, napisał też modlitwę dziękczynną
i opublikował je w formie dziewięciodniowej Nowenny
o uzyskanie łask w sprawach trudnych, za aprobatą kościelną
oraz papieża Leona XIII. Wierni pokochali to nabożeństwo i zaczęli otrzymywać przez nie łaski.
W 1884 roku doszło do niezwykłego zdarzenia: ciężko
chora Fortunatina Agrelli, modląc się tą nowenną, miała
widzenie Maryi. Wtedy Matka Boża zachęciła ją do odmówienia trzech nowenn błagalnych, a po wyzdrowieniu
– trzech kolejnych nowenn dziękczynnych, wraz z 15 tajemnicami różańca. Zaprosiła do tego każdego z nas,
składając obietnicę, że: „Ktokolwiek pragnie otrzymać
łaski, niech odprawi na Moją cześć trzy nowenny, odmawiając piętnaście tajemnic różańca, a potem niech odmówi znowu trzy nowenny dziękczynne!”. Dlatego od
tej pory modlimy się nowenną pompejańską przez 54
dni. We wskazanym przez Maryję dniu, Fortunatina rzeczywiście w niewytłumaczalny sposób odzyskała zdrowie.
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nam przyświeca. W modlitwie otwieramy się na działanie
Ducha Świętego, prosząc go o zrozumienie tajemnic z życia
Jezusa i Maryi oraz o takie ukształtowanie naszego sumienia,
by było zdolne do przyjęcia łaski, o którą prosimy.

Tajemnice różańcowe
Część pierwsza – Tajemnice radosne
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Oﬁarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Część druga – Tajemnice światła
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

Część trzecia – Tajemnice bolesne
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
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Najczęstsze pytania
Dlaczego jedna nowenna to jedna intencja? Nowennę
pompejańską odprawiamy w jednej, możliwie konkretnej
intencji. Maryja złożyła Fortunatinie obietnicę, że modlący
się otrzyma łaskę, o którą prosi. Zachowujmy tę zasadę, choć
świadectwa często wskazują na wiele otrzymanych łask.
Jak określić swoją intencję? Intencja nowenny może
wiązać się z życiem duchowym i materialnym. Pamiętajmy przy tym, że łaska nie jest związana z naszą zasługą.
Nie traktujmy Pana Boga i Maryi jako zakładników swojej intencji. Łaskę otrzymujemy za darmo i czyńmy
wszystko, aby się do niej usposobić.
Jak podzielić nowennę pompejańską? Modlitwę różańcową w nowennie można podzielić w danym dniu na
kilka etapów, np. modląc się rano częścią radosną, w południe – bolesną, a wieczorem – chwalebną. Można podzielić także na dziesiątki różańcowe, którymi modlimy
się w wolnej chwili pomiędzy innymi zajęciami. Jednak
pamiętamy, by każdego kolejnego dnia nowenny pompejańskiej odmówić cały różaniec. Rozpoczynając nowennę
nie robimy więc dni wolnych – zachowujemy kolejność
54. dni podzielonych na część błagalną i dziękczynną.
Czy nowenna działa automatycznie? Modlimy się o łaskę,
a przy tym pamiętajmy, że modlitwa nie jest magicznym
zaklęciem, nie jest też narzędziem handlu z Panem Bogiem. W nowennie pompejańskiej powierzamy Bogu
swoją intencję, powołując się na obietnicę Maryi. Zwracajmy przy tym uwagę na sens modlitwy, np. podkreślając
w Modlitwie Pańskiej słowa: „bądź wola Twoja!”. Niech
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osłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi,
imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było
na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te
słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu
nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca,
Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki,
a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła
do anioła: „ Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”. Anioł
Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi,
będzie nazwane Synem Bożym. Dla Boga bowiem nie ma
nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica
Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”.

Zwiastowanie
Najświętszej Maryi Pannie
Wyobraź sobie, że widzisz Najświętszą Pannę modlącą się w skromnym domku nazareńskim, oraz Archanioła
Gabriela wchodzącego przez zamknięte drzwi i otoczonego jasnością. Archanioł miał z woli Bożej zwiastować
wielkie zdarzenie oczekiwane przez całą ludzkość – że
spełni się obietnica dana jeszcze w raju, to jest, że Syn
Boży stanie się człowiekiem, aby odkupić i zbawić ród
ludzki, pozbawiony przez grzech pierworodny synostwa
Bożego i chwały niebieskiej.
Bóg w Swojej mądrości przed wiekami postanowił, aby
Syn Boży za sprawą Ducha Świętego począł się z najczystszej Dziewicy, a wybrawszy w czasie na tę Bogarodzicę izraelską dziewicę Maryję pochodzącą z rodu Dawidowego,
wylał na Nią całe morze łask. Uczynił Ją bowiem niepokalaną od grzechu pierworodnego i obdarzył wieloma łaskami,
z których za współdziałaniem Maryi zrodziły się wszelakie
cnoty, tak że Najświętsza Panna była pełna łaski i cnoty.
Łaska chrztu świętego oczyściła mnie z grzechu pierworodnego i uczyniła dzieckiem Bożym, dzięki czemu
spłynęło na mnie mnóstwo Bożych łask. Czy z nich należycie korzystałem? O mój Boże, wstydzę się i trwożę, że
tak mało mam cnót i dobrych uczynków, a tak wiele popełniłem grzechów, nawet ciężkich! Lecz teraz żałuję za
nie całym sercem i pośpieszę do Twojego anioła – kapłana,
przez którego w trybunale pokuty odpuszczasz grzechy.

Pierwsza tajemnica radosna
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Obietnica Maryi
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