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MOJA NAJBARDZIEJ ULUBIONA MODLITWA

Anioł Pański 26 października 1996

Chciałbym dzisiaj powierzyć modlitwÍ różańcową wszystkim
chrześcijańskim rodzinom, aby razem z Maryją mogły zaznać
piÍkna podczas medytacji tajemnic radosnych, bolesnych i
chwalebnych naszego Odkupienia i w ten sposób uświÍcić
chwile radosne i trudne życia powszedniego. Modlitwa wspól-
notowa pomaga rodzinie być zjednoczoną, pogodną i wierną
Ewangelii.
Maryja, Królowa Różańca świÍtego, niech bÍdzie w tej mo-
dlitwie, mi szczególnie drogiej, nauczycielką i przewodniczką
w każdej rodzinie.
Odmawiać Różaniec oznacza udać siÍ do szkoły Maryi, aby
uczyć siÍ od Niej, Matki i Uczennicy Chrystusa, jak żyć
głÍboko i w pełni wymogi wiary chrześcijańskiej. Ona była
pierwszą wierzącą, a w Wieczerniku centrum jedności i Miłości
pomiÍdzy uczniami swego Syna.
W odmawianiu Różańca świÍtego nie chodzi o powtarzanie
formuł, ale raczej o wejście w ufny dialog z Maryją, aby ro-
zmawiać z Nią, przedstawiać nadzieje, powierzać troski,
otworzyć serce, ukazać własną gotowość w przyjÍciu zrządze-
nia Bożego, obiecać wierność w każdej okoliczności a
zwłaszcza w tych trudniejszych i boleśniejszych, pewni Jej
opieki i przekonani, że Ona wyjedna u swego Syna wszystkie
łaski konieczne dla naszego zbawienia.
Odmawiając Różaniec świÍty kontemplujemy Chrystusa z
pewnej uprzywiljowanej perspektywy, a mianowicie od strony
Maryi jego Matki; w medytacji spoglądamy na tajemnice życia,
mÍki i zmartwychwstania Pana oczami i sercem Tej, która była
najbliżej swojego Syna.
Bądźmy wytrwali na Różańcu zarówno we wspólocie kościel-
nej jak i w intymności naszych rodzin: on w smudze powta-
rzanych wezwań, zjednoczy serca i rozpali ognisko domowe,
wzmocni nasze nadzieje i wyjedna wszystkim pokój i chwałÍ
Chrystusa dla nas narodzonego, umarłego i
zmartwychwstałego. 
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ŚW. LUIGI MARIA GRIGNION 
DE MONTFORT

„Żadna modlitwa nie jest tak zasługująca dla duszy oraz miła
Jezusowi i Mari jak Różaniec dobrze odmawiany. Jednak tru-
dno jest odmawiać go tak jak należy i kosztuje dużo wysiłku
wytrwanie na modlitwie z powodu szczególnych rozproszeń,
które powstają prawie naturalnie z powodu ciągłego powtarza-
nia tejże modlitwy. Podczas Różańca świÍtego powtarzając
ciągle Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo dość trudno jest nie nud-
zić siÍ lub nawet zasnąć. To powoduje pokusÍ opuszczenia
modlitwy różańcowej na rzecz innych modlitw bardziej
przyjemnych i mniej nużących.
Stań w obecności Bożej: pomyśl, że Bóg i NajświÍtsza Panna
patrzą na ciebie, że Anioł Stróż po twojej prawicy przyjmuje
twoje Zdrowaś Maryjo, jeśli odmówione dobrze, jako róże na
koronÍ Jezusa i Maryi; jednakże pomyśl, że po twojej lewicy
krąży diabeł, aby pożreć twoje Zdrowaś Maryjo jeśli są
odmawiane bez uwagi, pobożności i skromności. Przede wszy-
stkim nie zapomij ofiarować diesiątka różańca na cześć tajem-
nic i wyobrażać sobie w kontemplacji Naszego Pana i Jego
MatkÍ w tajemnicy, którą chcesz czcić. Na zwiÍkszanie tru-
dności wpływają zarówno nasza wybujała fantazja niezdolna
uspokoić sie nawet na chwilÍ jak i złośliwość niezmordowane-
go diabła, który rozprasza i przeszkadza w modlitwie. Czego
to nie robi Zły Duch przeciwko nam modlącym sie uważnie
podczas Różańca świÍtego, aby rozniecać swoje pokusy?
PowiÍksza naszą naturalną słabość i niedbałość jeszcze przed
rozpoczÍciem modlitwy; wzmacnia znużenie, rozproszenia i
zmÍczenie.
Podczas modlitwy napada na nas z każdej strony, by móc
potem, gdy po wielu wysiłkach i rozproszeniach odmówiliśmy
Różaniec, wyśmiewać nas i powiedzieć: „ Niczego nie powie-
działeś co by miało wartość: twój Różaniec nie ma żadnej
wartości; zrobiłbyś lepiej, gdybyś popracował, zajął sie swoimi
sprawami. Nie zdajesz sobie sprawy, że marnujesz swój czas
klepiąc modlitwy bez uwagi, podczas gdy pół godziny medy-
tacji lub dobra lektura, przyniosłyby ci wiÍcej pożytku? Jutro,
gdy bÍdziesz nie tak senny pomodlisz siÍ z wiÍkszą uwagą.



Odłóż do jutra resztÍ Różańca!á.
W ten sposób, diabeł potrafi swoją przebiegłością sprawić, że
opuszczasz zupełnie różaniec, albo przynajmniej odkładasz
jego odmawianie.
Nawet jeśli miałbyś walczyć przeciwko rozproszeniom przez
cały Różaniec, walcz proszÍ odważnie z bronią w rÍku, t.zn.
kontynuuj jego odmawianie. BÍdzie to walka straszna, ale
przyniesie zdrowie dla wiernej duszy.
Trzeba odmawiać Różaniec z wiarą, wymawiając słowa Jezu-
sa: „Wszystko to o co prosicie, wierzcie, że otrzymacie a bÍdzie
wam daneá (Mk 11,24). On ci powie: „ Idź i niech sie stanie
według twojej wiaryá (Mt 8,13). „Jeśli komuś z was brakuje
mądrości, niech prosi o nią Boga... Niech czyni to jednak z
wiarą, bez wahaniaá (Jk 1,6), odmawiając Różaniec a bÍdzie
mu danaá.

ŁUCJA Z FATIMY

„Jest to naglące wołanie, ponieważ od kiedy NajświÍtsza
Panna, dała modlitwie różańcowej ogromną skuteczność, nie
istnieje już problem ani materialny ani duchowy, narodowy
czy miÍdzynarodowy, którego nie możnaby było rozwiązać
Różańcem świÍtym i naszymi wyrzeczeniami. Odmawiany z
miłością i pobożnością pocieszy MaryjÍ, ocierając jej serce z
wielu łezá.

BŁOGOSŁAWIONY OJCIEC PIO

„To jest mój testament i moja spóścizna: kochajcie i sprawcie,
by kochano MaryjÍ. Odmawiajcie i sprawcie by odmawiano
Różaniec świÍtyá.

MATKA TERESA : MOC R”ŻA—CA

„Młodzieńcze, czÍsto odmawiasz różaniec?á pyta  Matka Tere-
sa podczas lotu swego współpasażera, który jest doradcą w
zarządzie firmy i katolikiem z przyzwyczajenia. „PrawdÍ
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mówiąc, nieá, odpowiada. Matka Teresa nie spuszczając go z
oczu, chwyta jego dłoń i mówi z uśmiechem: „ W porządku, od
tej chwili bÍdziesz go odmawiał zawszeá i wcisnÍła mu róża-
niec do rÍki. Ten różaniec, który Matka Teresa dała mu podc-
zas tamtego spotkania miał odmienić życie tego człowieka,
jego rodziny i wszystkich, którz go znali.

DLA MNIE R”ŻANIEC JEST ŚWIETEM
„We wszystkich swych objawieniach Madonna doceniała
Różaniec. Według mnie Różaniec jest świÍtem. Wielu kato-
lików zaniedbało go uznając tÍ modlitwÍ za papużkową. Ja
również na początku ograniczałem sie do liczenia z pośpie-
chem zdrowasiek; istotna była znaczna ich ilość. Myślałem, że
Maryja patrzy na wielkość bukietu kwiatów, podczas gdy to
ich świeżość wyzwala w Niej uśmiech. Różaniec nie jest mo-
dlitwą dziecinną, ale pewną formą modlitwy badzo złożoną.
Przywodzi mi na myśl komputer. Wszystko zależy od progra-
mu jaki siÍ w niego wgra. Niczego nie można oczekiwać od
Różańca klepanego, po za zmÍczeniem i niesmakiem, podczas
którego wysiłek umysłowy polega jedynie na odliczaniu
paciorków: jeszcze trzy, jeszcze dwa, jeden. O, w końcu...!
Jakże odmienny jest Różaniec medytowany, podczas którego
modlący siÍ zanurza siÍ w różÍ tajemnic Maryi. To jest Róża-
niec powiedziany z sercem. Może przejść w kontemplacjÍ. O,
nie zawsze, raczej rzadko, ale wystarczy raz jeden, aby zrozu-
mieć jak bardzo jest cennyá.

Didier Decoin

MARIALIS CULTUS
Bez kontemplacji, Różaniec jest ciałem bez duszy i odmawia-
nie go grozi przejściem w mechaniczne powtarzanie formułek.
Ze swej natury odmawianie Różańca wymaga spokojnego
rytmu i trochÍ zadumy, które modlącemu siÍ dopomagają w
medytacji nad tajemnicami życia Pana jezusa widzianymi
poprzez serce tej, która była najbliżej Pana i otwierają ich nie-
zbadane bogactwa.
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Z przesłań NajświÍtszej Maryi Królowej Pokoju:
(Oficjalnie nie zostały uznane przez Kościół)

„Codziennie dmawiajcie Różaniec świÍty, odmawiajcie go
razem... Razem z twoją małżonką, twoim małżonkiem, twoimi
dziećmi od maleńkości, od kiedy zaczynają mieć rozeznanie, z
rodzicami i rodzeństwem, w twoim domu, o ustalonej godzinie
jako przerwa powiÍdzy problemami i obowiązkami cidzienny-
miá.

„Módlcie sie o zesłanie Ducha świÍtego na wasze rodziny i
wasze parafie. Módlcie siÍ a nie pożałujecie tego! Bóg da wam
dary, którymi go bÍdziecie chwalić aż do schyłku waszego
ziemskiego życia.á (2.6.84)

„Ludzie modlą siÍ w niewłaściwy sposób, prosząc o łaski mate-
rialne. Niewielu błaga o dar Ducha świÍtego. Ci zaś, którzy
otrzymają Ducha świÍtego, otrzymają wszystkoá. (7. 6. 84)

„Po za tym, żeby poszczono we środy i piątki; i żeby odmawia-
no Różaniec, przynajmniej: tajemnice radosne, bolesne i chwa-
lebne...á. (14.8.84)

„Bez modlitwy nie ma pokoju. Dlatego polecam wam, drogie
dzieci, byście modliły siÍ przed krzyżem o pokój á. (6. 9. 84)

„Dziś zapraszam was do czytania Pisma świÍtego w waszych
domach. Połóżcie je w miejscu dobrze widzialnym, aby zawsze
was stymulowało do czytania i modlitwyá. (18. 10. 84)

„Dziś zapraszam was do odnowienia modlitwy w waszych
rodzinach. Drogie dzieci zchÍcajcie do modlitwy także i
najmłodszych, aby również i dzieci udawały sie na MszÍ
świÍtą.á (18. 7. 85)

„ZachÍcam was abyście umieścili w waszych domach liczne
przedmioty świÍte; niech każda osoba nosi na sobie jakiś
przedmiot poświÍcony. Pobłogosławcie wszystkie rzeczy; sza-
tan bÍdzie mniej was kusił, gdyż bÍdziecie mieli konieczną
broń przeciwko niemuá. (18. 7. 85)
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„PragnÍ podziÍkować wam za wszystkie ofiary i zachÍcam was
do najwiÍkszej ofiary: ofiary miłości. Bez miłości mie możecie
przyjąć ani mnie ani mojego Syna. Bez miłości nie możecie
przekazać innym wasze doświadczenia. Dlatego zachÍcam
was, drogie dzieci, byście żywiły miłość w waszych sercach.
(27. 3. 86)

„Zapominacie, drogie dzieci, że jesteście wszyscy ważni. W
sposób szczególny w rodzinach są ważni staruszkowie:
pobudźcie ich do modlitwy. Wszyscy młodzi niech swoim
życiem bÍdą przykładem dla innych i dadzą świadectwo Jezu-
sowiá. (24. 4. 86)

„ProszÍ was, byście własnym świadectwem pomogli tym wszy-
stkim, którzy nie potrafią żyć w świÍtości. Pomóżcie mi wszy-
scy żyć świÍtością, zwłaszcza w waszych rodzinachá.

(24. 7. 86)

„Dajcie Panu pierwsze miejsce w pracy i życiu codziennymá.
(25. 12. 87)

„ZachÍcam was byście siÍ oddali mojemu Niepokalanemu
Sercu. PragnÍ abyście uczynili tÍ konsakracjÍ osobiście, jako
rodziny i jako parafie, w ten sposób, aby wszystko było odda-
ne Bogu poprzez moje rÍce. Szatan jest silny, dlatego też dzeci,
nieustanną modlitwą zbliżcie siÍ do mojego Matczynego Ser-
caá. (25. 10. 88)

„Dajcie swoją miłość i przykład w rodzinachá. (25. 12. 91)

„ZachÍcam was, byście odnowili modlitwÍ w waszych rodzinach, aby
każda rodzina stała siÍ radością mojego Syna Jezusa. Dlatego, drogie
dzieci, módlcie siÍ i szukajcie wiÍcej czasu dla Jezusa. W ten sposób
bÍdziecie zdolni przyjąć wszystko: choroby i najciÍżejsze krzyżeá.

(25.2.9)

„PragnÍ abyście rozbudzili miłość w waszych rodzinach, aby
tam gdzie jest nienawiść i brak miłości, królowała miłość. A
kiedy w waszych sercach bÍdzie już miłość tam również bÍdzie
modlitwaá. (25. 1. 92)

„Szatan chce stworzyć bałagan w waszych sercach i rodzinach.
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Dzieci, nie ustÍpujcie! Nie możecie pozwolić, by on dyrygował
wami i waszym życiemá. (24. 4. 93)

„Dziś zachÍcam was, byście żywili pokój w sercach i w rodzi-
nach. Nie ma pokoju bez modlitwy; nie ma miłości bez wiaryá.

(25.1. 94)

„Rodzina nie może powiedzieć, że żyje w pokoju jeśli siÍ nie
modli. Dlatego też niech wasz dzień zacznie sie modlitwą
poranną a wieczorem kończy siÍ dziÍkczynieniemá. (25. 3. 95)

„Proście Boga, aby dał wam prawdziwy pokój. Żyjcie
pokojem, a zrozumiecie, drogie dzieci, że pokój jest darem
Bożym. Drogie dzieci, bez miłości nie możecie żyć w pokoju.
Owocem pokoju jest miłość, a owocem miłości jest przebacze-
nie. Jestem z wami i zachÍcam was wszystkie, dzieci, abyście
najpierw przebaczyły w rodzinach: a wówczas bÍdziecie zdo-
lne przebaczyć także innymá. (25. 8. 95)

„Znów zachÍcam was, abyście postawiły modlitwÍ na pierw-
szm miejscu w waszych rodzinach. Dzieci, jeśli Bóg bÍdzie na
pierwszym miejscu, wówczas we wszystkim co zrobicie bÍdzie-
cie szukały woli Bożej. W ten sposób, wasze codzienne nawró-
cenie bÍdzie łatwiejszeá. (25. 1. 96)

„ZachÍcam, abyście zastanowiły sie nad waszą przyszłością.
Próbujecie stworzyć nowy świat, polegając jedynie na wła-
snych siłach, bez Boga; to dlatego nie macie satysfakcji i
radości w sercuá. (25. 4. 96)

„Dlatego też, dzieci, módlcie siÍ, módlcie siÍ, módlcie siÍ,
doputy wasze życie nie stanie siÍ modlitwąá. (25. 1. 97)

„Dlatego razem z moim Synem Jezusem, w tym dniu, zachÍ-
cam was: módlcie siÍ, módlcie siÍ, módlcie, siÍ, ponieważ bez
modlitwy nie macie ani radości, ani pokoju, ani przyszłościá. 
(25. 8. 98)

„Odnówcie modlitwÍ w waszych rodzinach. Połóżcie Pismo
świÍte na widocznym miejscu w waszych domach: czytajcie je,
medytujcie je i uczcie siÍ jak Bóg kocha lud swójá. (25. 1. 99)
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