Czy jesteÊ
cz∏owiekiem Ró˝aƒca?

Czym jest Ró˝aniec?

Kryteria cz∏owieka ró˝aƒcowego:

rozwa˝amy postaw´ Jezusa i Maryi, ale staramy
si´ naÊladowaç Ich w naszym ˝yciu osobistym,
rodzinnym i spo∏ecznym.
Wiele razy w historii modlitwa ró˝aƒcowa odmawiana z wiarà zawa˝y∏a na losach narodów. W ˝yciu
ludzi zmagajàcych si´ z grzechem, trudnoÊciami i na∏ogami Ró˝aniec jest jakby linà ratunkowà. Jest to
modlitwa, która przemienia Êwiat, zw∏aszcza
gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze
rodziny, Ojczyzna i Êwiat walczà
teraz z przyt∏aczajàcymi si∏ami
z∏a. DziÊ potrzebujemy pomocy Maryi bardziej ni˝
kiedykolwiek
przedtem.

JeÊli wi´cej chcesz dowiedzieç si´ o pi´knie tej kontemplacyjnej modlitwy, zaprenumeruj

Pytaj o niego w sklepach sieci EMPiK,
ksi´garniach katolickich i parafialnych.
Prenumerat´ miesi´cznika mo˝esz zamówiç
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dmawiajàc Ró˝aniec, rozwa˝amy razem
1 – Znak
Krzy˝a Êwi´tego
oraz Wierz´ w Boga
2 – Ojcze nasz
3 – ZdrowaÊ, Maryjo
4 – Chwa∏a Ojcu
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Odpusty
ró˝aƒcowe

Matka Bo˝a Ró˝aƒcowa z koÊcio∏a w Kamieƒczyku n. Bugiem

1. Ró˝aniec to „wspominanie Jezusa z Maryjà”. Czy
odmawiane przeze mnie ZdrowaÊki pomagajà mi patrzeç
na Jezusa?
2. Ró˝aniec to „uczenie si´ Chrystusa z Maryjà”. Czy
mog´ powiedzieç, ˝e dzi´ki modlitwie ró˝aƒcowej znam
Mistrza coraz lepiej? Czy rozumiem lepiej Jego s∏owa, gesty, pragnienia?
3. Ró˝aniec to „upodabnianie si´ do Chrystusa z Maryjà”. Czy moje ˝ycie zmienia si´ dzi´ki Ró˝aƒcowi? Czy
pomaga mi on w naÊladowaniu Chrystusa?
4. Ró˝aniec to „prosiç Chrystusa z Maryjà”. Czy na modlitw´ zabieram ze sobà sprawy, ludzi i ich problemy? Czy upodabniam si´ do Matki Bo˝ej, która „z Synem swoim nas jedna, Synowi swemu nas poleca, Synowi swemu nas oddaje”?
5. Ró˝aniec to „g∏oszenie Chrystusa z Maryjà”. Modlitwa ró˝aƒcowa przemienia tych, którzy si´ nià modlà. Dzi´ki tej przemianie ca∏e ich ˝ycie staje si´ apostolatem na
wzór Maryi – dyskretnà, ale skutecznà ewangelizacjà Êwiata. Czy tak jest ze mnà? Nie musz´ byç wielkim kaznodziejà, by mówiç ludziom wokó∏ siebie: „Uczyƒcie, co wam Jezus powie” (por. J 2, 5).
ks. Wojciech Bartkowicz

O z Maryjà wydarzenia z Ewangelii. Nie tylko

O

Jak odmawiaç
Ró˝aniec?

dpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, odpuszczone
ju˝ co do winy w sakramencie pokuty. Darowanie cz´Êci kary doczesnej jest odpustem
czàstkowym. Darowanie wszystkich kar doczesnych jest odpustem zupe∏nym. Aby uzyskaç
odpust zupe∏ny, nale˝y wykonaç czynnoÊç obdarzonà odpustem oraz spe∏niç zwyk∏e warunki: przyjàç Komuni´ Êwi´tà, byç w stanie ∏aski uÊwi´cajàcej, nie mieç przywiàzania do ˝adnego grzechu, pomodliç
si´ w intencjach Ojca Âwi´tego.
Za odmówienie Ró˝aƒca mo˝emy uzyskaç odpust zupe∏ny,
je˝eli odmawiamy go w koÊciele, w kaplicy publicznej, w rodzinie, w zakonnej wspólnocie lub pobo˝nym stowarzyszeniu. W innych okolicznoÊciach otrzymujemy odpust czàstkowy. Nale˝y
przy tym spe∏niç nast´pujàce warunki:
1. Odmówiç przynajmniej jednà z czterech cz´Êci Ró˝aƒca w sposób ciàg∏y, nie przerywajàc modlitwy.
2. Modlitwom ustnym musi towarzyszyç medytacja nad
tajemnicami ró˝aƒcowymi.
3. Podczas publicznego odmawiania Ró˝aƒca powinno si´
– w sposób w∏aÊciwy dla danego miejsca – zapowiadaç poszczególne tajemnice. Gdy Ró˝aniec odmawiamy sami, wystarczy, ˝e modlitwie ustnej towarzyszy rozwa˝anie tajemnic.
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Sposób
odmawiania
Ró˝aƒca

N go i na krzy˝yku odmówiç Wierz´ w Boga. Na

a poczàtku nale˝y uczyniç znak Krzy˝a Êwi´te-

pierwszym paciorku odmawia si´ Ojcze nasz. Na
trzech dalszych ZdrowaÊ, Maryjo. Sà to modlitwy
wst´pne; ich intencjà jest uproszenie cnót wiary,
nadziei i mi∏oÊci. Przy odmawianiu wszystkich cz´Êci Ró˝aƒca wystarczy modlitwy wst´pne odmówiç
tylko przed cz´Êcià pierwszà.
Nast´pnie zapowiada si´ danà cz´Êç i tajemnic´ jako temat do rozwa˝ania na tle powtarzanych
modlitw ustnych: Ojcze nasz, ZdrowaÊ, Maryjo
i Chwa∏a Ojcu. Po ka˝dym Chwa∏a Ojcu odmawiamy tak zwanà modlitw´ fatimskà: „O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od
ognia piekielnego, zaprowadê wszystkie dusze do
nieba i pomó˝ szczególnie tym, którzy najbardziej
potrzebujà Twojego mi∏osierdzia”.

