BIULETYN RODZINY RÓŻAŃCOWEJ
DIECEZJI RADOMSKIEJ
Nr.133– styczeń 2019 r
Program spotkania kółka różańcowego - styczeń 2019 r.
 Pieśń: Gdy się Chrystus rodzi …
 Zapalający świecę: Światło Chrystusa.
 Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
Słowo wstępne – kapłan lub zelatorka: Program duszpasterski zachęca nas do apostolstwa „w
mocy Bożego Ducha”. Za nim podejmiemy się tego dzieła prośmy o umocnienie naszej wiary, którą
będziemy się mogli dzielić z innymi.
Modlimy się w Papieskiej Intencji Apostolstwa Modlitwy:
EWANGELIZACYJNA
Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie
Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.
Podczas Światowych Dni młodych w Krakowie widać było entuzjazm i radość ludzi młodych. Śpiewy,
tańce, kolorowe stroje przyciągały uwagę mieszkańców Krakowa . Na tym tle wyróżniali się młodzi z
Ameryki łacińskiej – był to istny „wulkan radości”. Może dlatego Papież prosi nas na początku nowego
roku o modlitwę za młodych a szczególnie z Ameryki Łacińskiej. Znając ich problemy i troski z jakimi
na co dzień się borykają, ale też rozumiejąc ich radość wiary. Przecież Ewangelia nie jest dla smutnych –
to Radosna Nowina o Zbawieniu – o Bogu , który nas kocha i chce naszego szczęścia. Nie można jej
głosić ze smutną mina, grymasem zniechęcenia na twarzy. Fiat Maryi to okrzyk radości , który w pełni
wybrzmi w Magnificat.
Modlimy się również w naszych intencjach:

(zachęcić do podania swoich osobistych intencji, np. o zdrowie dla kogoś z rodziny itp.).

Różaniec: Rozważmy trzecią tajemnicę światła – Głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do
nawrócenia
„Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko
gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam
posłuszna.. ( Łk 17,5-6)
Choć Apostołowie na własne oczy widzieli Jezusa i byli świadkami niejednego cudu, który uczynił
proszą : przymnóż nam wiary” . Jezus zapowiada, że Jego Królestwo ma rozrosnąć się jak drzewo z
maleńkiego ziarnka . Panie przymnóż i mnie wiary, abym umocniony z odwaga głosił Twoją
Ewangelię.
– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu…
– Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.
– Za zmarłych członków kółka różańcowego……………….. (wymienić): Wieczny odpoczynek...
Konferencja (prowadzi ją kapłan lub zelatorka )
„Bóg jest radością. Dlatego przed swój dom wystawił słońce” – mawiał św. Franciszek z Asyżu. A czy
my jesteśmy radośni? Czy rozumiemy, czym tak naprawdę jest Boża radość? Prośmy Maryję w
tajemnicach radosnych różańca świętego, by nauczyła nas uśmiechać się do Boga i ludzi…
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Większość z nas pamięta chwile z dzieciństwa, kiedy mama, tata lub dziadkowie uczyli nas znaku
krzyża, pierwszej modlitwy do anioła stróża, mówili pierwsze słowa o Bogu i Jego miłości. taka
katecheza szybko owocowała przekonaniem, że Bóg troszczy się o każdego człowieka. wystarczy się
pomodlić, a Bóg powinien spełnić nasze prośby . ta dziecięca wiara szybko musiała się jednak zmierzyć z
pierwszymi próbami. szybko okazuje się, że Bóg nie jest automatem do spełniania naszych życzeń, że
można modlić się tydzień, miesiąc i rok, a nie zawsze odrazu otrzymuje się potrzebne dary. w młodym
sercu rodzą się wtedy różne pytania.
Przychodzą pierwsze kryzysy w wierze i wątpliwości – po co mam chodzić na mszę świętą do
kościoła, skoro nic nie otrzymuję i do tego jest tam nudno, po co codzienna modlitwa, lepiej zrobić coś
praktyczniejszego itd. kiedy pojawiają się pierwsze młodzieńcze miłości, o załamanie wiary jeszcze
łatwiej. Jednak jak to bywa z każdym kryzysem, jest on szansą, aby wiarę pogłębić i dojrzale odkrywać
obecność Boga w każdej chwili życia. Dojrzała wiara jest aktem woli, decyzją za wierzenia Bogu nie
tylko w życiu do czesnym, ale przede wszystkim jest nadzieją na życie wieczne z Nim. każdy z nas musi
się z tym zmierzyć. Bogu zależy na naszych sercach, chce, byśmy odkrywali, że On pragnie dobra dla
nas, choćby pozornie wydawało się, że jest odwrotnie. kościół oferuje nam wiele środków pomagających
nam w przechodzeniu od dziecięcego pojmowania Boga do dojrzałej wiary, wśród których
uprzywilejowane miejsce zajmuje modlitwa, szczególnie różańcowa. Dobrze wiemy, że nie polega ona
tylko na powtarzaniu określonych modlitw, ale przede wszystkim na kontemplacji życia naszego
zbawiciela i Jego matki. tajemnice życia Jezusa i Maryi są drogowskazami na drodze do Boga. Pierwsza
cześć różańca świętego, radosna, przypomina m.in. dwa elementy dojrzałej wiary.
Maryja, będąc jeszcze młodą dziewczyną w Nazarecie, była wychowana w atmosferze słuchania
słowa Bożego, patrzenia na swoje życie przez pryzmat posłuszeństwa Bogu, odpowiadania na pytanie:
czy Jej czyny Jemu się podobają? Przyjście archanioła Gabriela nie wywołało u Niej szoku, ale wręcz
przeciwnie wydaje się naturalne, że Bóg pragnie spotkać swoją służebnicę. Pokornie przyjmuje słowo
Boga i jak pisał św. Stanisław Papczyński: „O wzniosła skromności! O głębokie uniżenie siebie! O
niewytłumaczalna pokoro Najświętszej Dziewicy! anioł pozdrawia Ją jako matkę Bożą, a Ona wyznaje,
że jest służebnicą Boga, a nawet chciałaby stać się tylko sługą matki Bożej”. w czasie Narodzenia
Pańskiego Maryja dalej nasłuchiwała Boga. choć nie rozumiała tego, co się dzieje, ale wierzyła, że Bóg
jest wierny swemu słowu. Najprawdopodobniej była zdziwiona tym, że pasterze i mędrcy przybywali
oddać pokłon Nowonarodzonemu. Maryja nie wszystko rozumiała, ale pokornie stawała w obecności
Boga. Podobnie na schodach świątyni, kiedy słuchała słów starca Symeona, jeszcze się nie domyślała
tego, co się wydarzy na Golgocie, ale była przekonana, że Bóg prowadzi zawsze do dobra. Podobną
postawę przybrała w świątyni, kiedy dwunastoletni Jezus mówił o domu Ojca. choć razem z Józefem
zmartwieni szukali Go kilka dni wśród krewnych i znajomych, nie zdenerwowała się na syna, ale
próbowała odkryć plan Boga. Przy okazji widać, jak trudno ubóstwiając najbliższych, odkrywać Boga.
Łatwo nie zauważyć, że On przychodzi do nas często przez osoby, których byśmy się nigdy nie
spodziewali.
Kiedy Maryja usłyszała od anioła, że będzie matką Jezusa, mógł zająć się sobą, zadbać o siebie,
nie przepracowywać się, poprosić innych o pomoc. Ona jednak poszła z pośpiechem w góry do swojej
krewnej Elżbiety, która bardziej potrzebowała pomocy, i służyła jej konkretną miłością. Podobnie kiedy
w Betlejem Józef bez skutecznie szukał miejsca na nocleg, aby Maryja mogła spokojnie urodzić Jezusa,
nie czyniła mu wymówek, jak to często zdarza się w naszych rodzinach – wystarczy, że mąż coś źle
zrobi, odrazu otrzymuje komunikat, że do niczego się nie nadaje. Maryja prawdziwie kochała i miała
cierpliwość. Podobnie po znalezieniu w świątyni Jezusa rozważała w sercu wszystkie te wydarzenia i
potwierdzała swoją postawą, że tam, gdzie jest miłość, tam jest wolność. Jak często brakuje w naszych
rodzinach tej wolności. są tacy rodzice, którzy chcą zrobić za bliskich wszystko, za syna pracować, za
synową lub zięcia wychowywać wnuki, ostatecznie odbierając młodym wszelką odpowiedzialność.
Potem próbują ratować zagrożone związki swoich dzieci, winiąc innych, tylko nie siebie. ale czy w tym
wszystkim była miłość, która szanuje wolność każdego człowieka? Chrystus, który patrzył z miłością na
odchodzącego bogatego młodzieńca, nie mówił mu: „zostań, żartowałem”, ale uszanował jego wolny
wybór.
Dojrzała wiara charakteryzuje się prawdziwą radością. słuchając słowa Bożego i kochając w
konkrecie życia na wzór Maryi, można stawiać Jezusa w centrum swojego życia. Jan Paweł II w Liście o
różańcu podsumował to słowami: „rozważać tajemnice radosne, znaczy więc wejść w ostateczne
2

motywacje i w głębokie znaczenie radości chrześcijańskiej. znaczy wpatrywać się w konkretność
tajemnicy wcielenia i w niejasną zapowiedź misterium zbaw czego cierpienia. Maryja prowadzi nas do
zrozumienia, w czym leży sekret radości chrześcijańskiej, przypominając nam, że chrześcijaństwo to
przede wszystkim Euangelion, dobra nowina, która ma swe centrum, a nawet całą swoją treść w Osobie
Chrystusa, słowa, które stało się ciałem, jedynego zbawiciela świata”.

-

-

Z życia Kościoła :

1 stycznia przeżywamy pod patronatem Świętej Bożej Rodzicielki . Błagajmy przez Jej potężne
orędownictwo o dar pokoju dla tych krajów gdzie toczą się wojny i konflikty zbrojne.
6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego – Pierwsze litery trzech mędrców napisane na
naszych drzwiach pobłogosławioną w tym dniu kredą, niech będą wyraźnym znakiem dla innych –
Tu mieszkają chrześcijanie.
9 stycznia 1862 r w Lyonie w nędzy i opuszczeniu umiera Paulina Jaricot – nasza założycielka. Dla
Żywego Różańca to ważny dzień .Nie ustawajmy w modlitwie o cud za Jej wstawiennictwem,
potrzebny do beatyfikacji.
 Z życia Parafii :

-

W okresie Bożego Narodzenia organizujmy spotkania opłatkowe. Wtedy łatwiej zrozumieć jak
ważna jest wspólnota. Nawet ci, którzy na co dzień odczuwają samotność , mogą spotkać się razem
W styczniu przypada Dzień Babci i Dziadka – to okazja aby dać parę złotych wnukom za piękne
laurki i życzenia, ale też okazja aby powiedzieć , że ich kochamy dlatego modlimy się za nich, nawet
jeśli oni odeszli od Boga.
 Z życia Stowarzyszenia Żywy Różaniec :
- nawet jeśli ktoś zapomniał zamówić prenumeratę na 2019 r można to jeszcze uczynić dzwoniąc do
Redakcji Różańca
- Na początku Wielkiego Postu odbędzie się pielgrzymka czytelników „Różańca” do Ziemi Świętej”/50
osób/. Zapraszamy wszystkich do duchowego pielgrzymowania z nami. Do 15 Lutego można przysłać
pocztą lub emailem intencje , które weźmiemy ze sobą aby ogarnąć je modlitwą w codziennym
różańcu. Ja będę sprawował Msze Sw. w tych intencjach w bazylice Zwiastowania NMP w Nazarecie .
 Słowo i Błogosławieństwo Kapłana
 Śpiew – Bóg się rodzi , Moc truchleje ....
 Wymiana tajemnic różańcowych i podanie aktualnych spraw dotyczących naszej Róży
Różańcowej /sprawdzenie obecności, kto jest chory, komu trzeba pomóc itp./

MODLITWA JUBILEUSZOWA
Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem i
rozważająca w sercu tajemnice Jego życia, dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej, którą ubogacasz
Kościół, za wspólnotę Żywego Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, za
sługę Bożą Paulinę Jaricot. która to dzieło to zainicjowała i za niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia
wypraszasz u Boga. Niepokalana Dziewico i Matko, otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością ucz
przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Obdarz
wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowej. Niech ona pomnaża chwalę Boga i
przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w
niebie. Amen.
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AKTUALNOŚCI

UWAGA ! UWAGA ! WAŻNY KOMUNIKAT !!!
Po raz pierwszy w naszej diecezji odbędą się Rekolekcje dla Zelatorów. Będą one w
dniach 26-27-28 lutego 2019 roku w Domu Rekolekcyjnym w Dąbrówce. Koszt
pobytu z wyżywieniem – 150 zł /dojazd na koszt własny/. Początek rekolekcji we
wtorek 26 lutego o godz.15.00 – Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zakończenie w
czwartek 28 lutego o godz. 13.00 – obiadem. Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia do 17 lutego na emaila : szymmuch@wp.pl. Podajemy Imię, Nazwisko i
Parafie . Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi też droga e-mailową.
Bracia Kapłani ! To od nas zależy czy KZR w naszych parafiach będą prężnie działać
i rozwijać się . Mamy nadzieję , że formacja Zelatorów do tego się przyczyni.
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