
TEMAT NUMERU

M i łosz (11 lat) jest od
ma łe go dziec ka czci -
cie lem Naj święt sze go

Ser ca Pa na Je zu sa, Ama de usz
(9 lat) czci Nie po ka la ne Ser ce
Ma ryi, a Fry de ryk (7 lat) ma
szcze gól ne na bo żeń stwo do św.
Jó ze fa. Wszy scy ko cha ją Mat kę
Bo żą i w róż ny spo sób sta ra ją
się od da wać Jej cześć. Czę sto
ra no bu dzi nas dzie cię cy śpiew
Go dzi nek ku czci Naj święt szej
Ma ryi Pan ny, a wie czo rem chłop -
cy sprze cza ją się, któ ry z nich
prze czy ta Li ta nię lo re tań ską.
My, ro dzi ce, wraz z cór ką Olą
(18 lat) przy glą da my się ich po -
boż no ści z za cie ka wie niem i roz -
rzew nie niem.

Ro dzin na mo dli twa

Wspól na mo dli twa w na szej
ro dzi nie jest czymś bar dzo oczy -
wi stym i się ga my po róż ne jej
for my. Każ dy dzień roz po czy na -

my od uczest nic twa w Eu cha ry -
stii o godz. 7.00, a koń czy my
wspól ną mo dli twą. Ró ża niec za -
wsze wy da wał się trud ną mo dli -
twą za rów no dla na szych dzie ci,
mi mo że chęt nie się mo dlą, jak
i dla nas. Na sza mo dli twa ró żań -
co wa od lat prze cho dzi róż ne fa -
zy, a my co raz bar dziej do niej
doj rze wa my.

Ob ser wu jąc za gro że nia czy -
ha ją ce na na sze dzie ci i pró by
za nie czysz cze nia ich czy stych
serc, wraz z mę żem za da li śmy
so bie py ta nie: „Jak mo że my
ochro nić na sze dzie ci?”. Od po -
wiedź na su nę ła się na tych miast –
je den ze zna jo mych po dzie lił
się z na mi swo ją prak ty ką ró -
żań ca za dzie ci (jed na ta jem ni ca
bo le sna za jed no dziec ko dzien -
nie). Od ko goś in ne go usły sze-
liśmy pięk ne po rów na nie, że
płaszcz opie ki Ma ryi jest utka -
ny z wy po wia da nych przez nas
Zdro waś. Im więk szy płaszcz
utka my, tym sze rzej po zwa la -

my Mat ce Bo żej roz cią gnąć Jej
opie kę.

Ca łą ro dzi ną sta ra my się od -
po wia dać na apel, któ ry kie ru je
do nas Ma ry ja z Fa ti my. Uczest -
ni czy my w na bo żeń stwach ró -
żań co wych we wspól no cie pa ra-
fial nej, w na bo żeń stwach pierw -
szo so bot nich, fa tim skich itp.
O mo cy ró żań ca świę te go prze -
ko na li śmy się nie jed no krot nie,
za tem czę sto od ma wia my dzie -
sią tek czy dwa cał kiem spon ta -
nicz nie w na głych po trze bach.

Me to da za chę ty

Aby co dzien nie wspól nie od -
mó wić w do mu część ró żań ca,
trze ba by ło wy sił ku ze stro ny
każ de go z nas. Na szym dzie -
ciom chę ci star cza ło zwy kle nie
dłu żej niż na je den dzie sią tek.
Za chę ty więc by ły róż ne, np. aby
wy obra zi ły so bie, że każ de Zdro -
waś to ca łus czy kwia tu szek dla
Ma ryi, i by ro bi ły bu kie ci ki dla
nie bie skiej Ma mu si; aby ro bi ły
ilu stra cje do po szcze gól nych ta -
jem nic ró żań co wych; aby czy ta -
ły ksią żecz ki z roz wa ża nia mi
na te mat ró żań ca itp.

Ja ko mat ka wciąż szu ka łam
po my słów, jak po móc dzie ciom
roz wi jać ich kon tem pla cję oraz
by na sza mo dli twa  ró żań co wa
nie by ła tyl ko bez myśl nym i nu -
żą cym po wta rza niem for mu łek.
Z gro ma dze niem się na wspól -
nej mo dli twie nie ma my pro ble -
mu, więc je dy nym pra gnie niem
by ło to, aby śmy wszy scy chęt nie
od ma wia li przy naj mniej jed ną
część ró żań ca i by śmy od ma -
wia li go… ser cem!

Za pro sze nie Mat ki Bo żej

W tym ro ku otrzy ma łam za -
pro sze nie na wy jazd do Me dju -
gor je, gdzie jesz cze ni gdy nie
by łam. Po nie waż po ja wi ło się
w szcze gól nym dniu mo jej rocz -
ni cy chrztu świę te go, uzna łam je
za pre zent od Ma ryi. Za wio złam
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Wszyst ko za czę ło się od… dzie cię cej ra do ści 
od kry wa nia Bo ga. Kil ka lat te mu trzech mo ich ma łych
sy nów na stry chu na sze go do mu „zbu do wa ło” ka pli cę,
gdzie się mo dlą i na co dzień od pra wia ją na bo żeń stwa,
or ga ni zu ją pro ce sje, śpie wa ją.

Ró ża niec stał się w pew nym sen sie siód -
mym człon kiem na szej ro dzi ny. Był i jest
obec ny wła ści wie w każ dej chwi li od nie pa -
mięt nych cza sów. Żad ne z nas do koń ca nie
pa mię ta, kie dy za czę ła się ta przy go da, ale
wszy scy je ste śmy zgod ni, że już bar dzo
daw no.
Przede wszyst kim co dzien nie mo dli my się
w do mu. W cią gu ty go dnia w róż nym skła -
dzie, bo ta ta w pra cy, my w szko le, ale
w week end sia da my wspól nie i od ma wia my
go ca łą szóst ką. Kie dyś od ma wia li śmy tyl ko

je den dzie sią tek dzien nie so li dar nie z ma mą, któ ra
jest w kół ku ró żań co wym.

Nie od łącz na część dnia
Po kil ku la tach ma ma za pra gnę ła, że by śmy od ma -

wia li ca łą część, od po wied nią dla da ne go dnia. Mniej
lub bar dziej chęt nie przy sta li śmy na tę pro po zy cję,
ale po okre sie prób nym spodo bał nam się ten po -
mysł i wspól ny ró ża niec stał się nie od łącz ną czę ścią
każ de go dnia. Oczy wi ście wia do mo, że dzie ciom naj -
trud niej wy sie dzieć 30 mi nut w jed nym miej scu, ma -
jąc w per spek ty wie grę w pił kę lub in ne atrak cyj ne
za ję cia. Ale dla Ma ryi znaj du je my czas.

Czę sto też ró żań cem wy peł nia my ta kie mo men ty
dnia, któ re nor mal nie wy ko rzy sta li by śmy zu peł nie
bez sen sow nie. Świet nym przy kła dem jest cho ciaż by
jaz da sa mo cho dem. Za miast ki wać gło wą w ryt mie
no we go prze bo ju ra dio we go, bie rze my za rę kę na -
sze go ró żań co we go przy ja cie la i wszy scy ra zem się
mo dli my.

Przy go da z ró żań cem
Po za wspól ną mo dli twą każ de z nas znaj du je do -

dat ko wo czas dla Ma ryi w co dzien nym gra fi ku róż -
nych za dań. Moi trzej młod si bra cia zwy kle mo dlą się
przed co dzien ną Mszą świę tą, aby się wy ci szyć i le -
piej przy go to wać, ja na to miast wie czo rem przed
snem, bo lu bię za sy piać z mo dli twą na ustach.

Na sza przy go da z ró żań cem nie to czy się tyl ko
za za mknię ty mi drzwia mi do mu czy sa mo cho du,
z przy jem no ścią włą cza my się w róż ne ró żań co we
ak cje w na szej wspól no cie pa ra fial nej. W każ dą
pierw szą so bo tę po po ran nej Mszy świę tej uczest ni -
czy my w ró żań cu wy na gra dza ją cym Ma ryi, rów nież
na bo żeń stwa ró żań co we w paź dzier ni ku rzad ko kie -
dy od by wa ją się bez na szej obec no ści (nie chce my
prze ga pić tak wy jąt ko we go spo tka nia z Ma ry ją!),
a od nie daw na w na szej pa ra fii or ga ni zo wa ne są na -
bo żeń stwa fa tim skie, pod czas któ rych od ma wia ny
jest ró ża niec po kut ny, w któ ry włą cza my się z ogrom -
ną ra do ścią, zwłasz cza że zbli ża my się do set nej rocz -
ni cy ob ja wień fa tim skich, więc każ de z nas chce się
do brze do niej przy go to wać.

Ola, 18 lat

RÓŻANIEC
odmawiany sercem

Czas dla Maryi

Ma ry ja jest
tak po tęż na,
że mo że 
za wsze nas
wspie rać (…).
Wy ma ga 
te go tyl ko,
aby śmy Jej
z uf no ścią
wzy wa li.

bł. ks. Ignacy 
Kłopotowski

Mat ce Bo żej (ja ko jed ną z dwóch
głów nych in ten cji) mo je pra gnie -
nie, aby ca ła na sza ro dzi na chęt -
nie i ser cem od ma wia ła ró ża niec.
Ma ry ja od po wie dzia ła na tych -
miast. Jesz cze te go sa me go dnia
o. Sta ni sław Prze pier ski OP, opie -
kun Ży we go Ró żań ca w na szej
ar chi die ce zji (war szaw skiej), za -
dzwo nił do mnie z py ta niem, czy
mo gli by śmy po pro wa dzić ca łą
ro dzi ną mo dli twę ró żań co wą na
Ja snej Gó rze pod czas III Ogól -
no pol skiej Piel grzym ki Ży we go
Ró żań ca. Peł ni wdzięcz no ści Bo -
gu i Mat ce Naj święt szej
za tę szcze gól ną ła skę
z ra do ścią przy ję li -
śmy za pro sze nie.

Od mo je go po -
wro tu ze spo tka -
nia z Ma ry ją
każ de go dnia od -
ma wia my przy naj -
mniej jed ną część
ró żań ca. Dzie ci po -
dzie li ły mię dzy so bą
ta jem ni ce i sa me za chę -
ca ją nas do mo dli twy. Każ de
z nich wy po wia da swo ją ta jem ni -
cę i przy po mi na, co jest  na pi sa ne
o niej w Ewan ge lii, a po tem pro -
wa dzi swój dzie sią tek. Naj star szy
syn lu bi przed tem prze czy tać od -
po wied ni frag ment z Pi sma Świę -
te go. Wszy scy uczy my się tej
wspól nej mo dli twy z Ma ry ją. Ró -
żań ce, któ re przy wio złam z piel -
grzym ki, dzie ci za ło ży ły so bie na
szy je i nie roz sta ją się z ni mi.
Chwa ła Pa nu i umi ło wa nie Tej,
któ ra jest na szą Mat ką i Kró lo wą
Ró żań ca świę te go. 

An na, 
żo na i ma ma czwor ga dzie ci

Przy od ma wia niu ró -
żań ca nie cho dzi o po wta -

rza nie for mu łek, lecz ra czej
o na wią za nie in tym ne go dia lo gu
z Ma ry ją, o oka za nie Jej za ufa nia,
otwar cie przed Nią ser ca, uka za -
nie wła snej go to wo ści na przy -

ję cie pla nów Bo żych.

św. Jan Pa weł II
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