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Kontemplacja  życia  jezusa  chrystusa 
i  matKi  Bożej  przez  rozważanie  tajemnic 

różańcowych  w  świetle  listu 
apostolsKiego  ojca  świętego  jana  pawła  ii 

RosaRiuM  ViRginis  MaRiae*

„trzeba ufać i modlić się. jedyną broń, której polska 
używając, odniesie zwycięstwo, to różaniec. on tylko 

uratuje polskę od tych strasznych chwil, jakimi może inne 
narody będą karane za swą niewierność względem Boga. 

polska będzie pierwszą, która dozna opieki matki
Bożej. maryja obroni świat od zagłady zupełnej. całym

sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do matki
najświętszej o pomoc i opiekę pod jej płaszczem”.

(Kard. august Hlond, „nasz Dziennik” 21-22 Xii 2002 s. 2)

1. różaniec modlitwą chrystologiczną i maryjną.
 
 różaniec stanowi, obok mszy św., najważniejszą modlitwę. 
jest streszczeniem całej ewangelii i psałterzem po narodzeniu 
chrystusa; 150 „zdrowaś maryjo” odpowiada 150 psalmom. 
jest modlitwą daną nam z nieba. modlitwy „ojcze nasz”, która 

PersPectiva
Legnickie studia

teologiczno-historyczne
rok iii 2004 nr 1

* wykład wygłoszony podczas Kongresu różańcowego Diecezji legnickiej 4 paździer-
nika 2003 roku w Krzeszowie.



100 Ks. Józef swasteK

rozpoczyna każdy dziesiątek różańca św., nauczył nas sam zba-
wiciel, zaś modlitwa „zdrowaś maryja” w połowie zawiera się 
w ewangelii św. łukasza (łk 1, 28), a w połowie jest wołaniem 
utrapionych ludzi o pomoc matki Bożej w drodze do  wieczności. 
obecna formuła pozdrowienia anielskiego ukształtowała się w 
XV w., a zatwierdził ją papież św. pius V (Dominikanin) w 1566 
roku1. modlitwa „pod twoją obronę”, którą odmawia się po li-
tanii loretańskiej, sięga czasów prześladowań chrześcijańskich w 
iii w. wierni ludzie proszą w tej modlitwie o stałą pomoc matki 
zbawiciela w nieszczęściach, chorobach i smutkach, które zawsze 
towarzyszą ludzkiej egzystencji.
 matka Boska narodziła się dla całej ludzkości, którą obda-
rowała zbawicielem. urodziła się dla każdego z nas i jedynym 
jej pragnieniem jest nasze szczęście po śmierci (jan paweł ii w 
winzenzy 8 iX 1991 r.)2.
 różaniec zrodził się i upowszechnił w czasach wielkich 
zagrożeń dla wiary, Kościoła katolickiego, sekt i herezji. matka 
Boża przez tę modlitwę ścierała błędy, sekty i moce ciemności, 
(kard. s. wyszyński) .
 jan paweł ii, najwybitniejszy syn umęczonego przez wieki 
narodu polskiego, dnia 16 X 2002 r. w 24. rocznicę wyboru na 
stolicę św. piotra w rzymie ogłosił „rok różańca” i wezwał 
wszystkich synów i wszystkie córki Kościoła, by uczynili z tej 
prastarej modlitwy proste i zarazem głębokie kontemplowanie 
oblicza chrystusa. rok różańca zakończy się w 25. rocznicę jego 
pontyfikatu, to jest 16 X 2003 r.4 odmawiać różaniec oznacza – 
według jana pawła ii – uczyć się patrzeć na jezusa oczyma jego 
matki, miłować jezusa sercem jego matki 

5.
 matka Boska stale przypomina wiernym „tajemnice” swego 
syna, „pragnąc, by je kontemplowano i by dzięki temu mogły 
1 Historia Różańca. „śladami różańca” (iV 2003) s. 7.
2 „różaniec” (iX 2003) s. 33.
3 „nasz Dziennik” (29 X 2002) s. 2.
4 j. Mazur. Różaniec kontemplacją tajemnic wiary. „nasz Dziennik” (18 X 2002) s. 
7.
5 Jan Paweł II. orędzie na XViii światowy Dzień Młodzieży „oto matka twoja”. „nasz 
Dziennik” (18 Viii 2003) s. 2.
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wydać z siebie całą swą zbawczą moc. odmawiając różaniec 
wspólnota chrześcijańska wnika w spojrzenie maryi i żyje jej 
wspomnieniami”6.
 różaniec jest też wnikaniem w tajemnice życia matki Bożej 
i rozważaniem jej piękna duchowego, relacji do jej syna zbawi-
ciela świata i głoszeniem jej chwały. z tego powodu  powtarzanie 
„ojcze nasz” i „zdrowaś maryja” nigdy nie będzie monotonne, 
jeśli wierni w czasie odmawiania różańca św. rozważają przy 
poszczególnych tajemnicach życie chrystusa pana i jego Bożej 
rodzicielki – matki Kościoła, a więc każdego z wierzących.
 jan paweł ii do dotychczasowych tajemnic radosnych, boles-
nych i chwalebnych dodał pięć następnych, aby ułatwić wiernym 
dzieło zbawcze syna Bożego, który za sprawą Ducha świętego 
narodził się z maryi Dziewicy.
 różaniec, choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu 
chrystologicznym. jest to modlitwa przedziwna w swej postaci  
i głębi10. prowadzi ona do samego serca życia chrześcijańskiego  
i jest formą nowej ewangelizacji. gdy czcimy w różańcu matkę 
Boską, to i jej syn doznaje czci11. walka z różańcem i matką 
Bożą stanowi pierwszy wielki rozdział walki z Bogiem. różaniec 
jest modlitwą serca. jest ratunkiem dla rodziny chrześcijańskiej, 
która jest bardzo zagrożona przez ateistyczny liberalizm, promu-
jący dewiacje i patologie życia rodzinnego jako kryterium postępu 
oraz europejskości12.
 za ojca modlitwy różańcowej uważa się św. Dominika guz-
mana (1170-1221), ale jego geneza jest wcześniejsza. pierwsi 

6 Jan Paweł II. List apostolski Rosarium Virginis Mariae. Kraków 2002 nr 11 s. 17-
18.
7 Jan Paweł II. List do metropolity warmińskiego ks. abp edmunda Piszcza z okazji 
125. rocznicy objawienia się Matki Boskiej w gietrzwałdzie. „nasz Dziennik” (25 iX 
2003) s. 2.
8 a. M. DesKur. „nasz Dziennik” (4-5 i 2003) s. 2.
9 j. Mazur. Różaniec kontemplacją tajemnic wiary. „nasz Dziennik” (18 X 2002) s. 
7.
10 Jan Paweł II. List apostolski Rosarium Virginis Mariae. nr 1-2 s. 5-7.
11 Tamże. nr 3-4 s. 9-10.
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chrześcijanie dla łatwiejszego zapamiętania wyznaczonych mo-
dlitw liczyli je na palcach, posługiwali się kamykami, używali 
sznurków z węzłami lub z nanizanymi kawałkami drewna. takim 
różańcem posługiwał się św. pachomiusz, autor pierwszej reguły 
zakonnej w iV wieku, oraz św. Benedykt z nursji († 547), autor 
jednej z czterech obowiązujących obecnie reguł zakonnych.
trudno rozstrzygnąć skąd wzięła się nazwa „różaniec”. genezę 
tej nazwy upatruje się w średniowiecznej legendzie o rycerzu, 
który układał bukiet kwiatów i koronował nim figurę matki Bo-
skiej. rycerz ten wstąpił do klasztoru, gdzie z powodu licznych 
obowiązków nie mógł kontynuować dawnego zwyczaju. wtedy 
to, za poradą starszego zakonnika, zamienił ten zwyczaj na du-
chową koronkę, obejmującą 50 zdrowaś maryjo. odmawiał ją 
codziennie, nawet w podróży. razu pewnego, gdy podróżował, 
aby odmówić to 50 zdrowaś maryjo, napadł na niego bandyta, 
ale nic mu złego nie zrobił, bo oto drogę do tego zakonnika 
zagrodziła mu bardzo piękna pani, która układała bukiet z róż, 
zbierając je z ust modlącego się zakonnika. Kiedy ułożyła wieniec  
z 50 róż włożyła go sobie na głowę. wówczas przerażony  bandyta 
nawrócił się13.
 różaniec w obecnej formie ustalił się w XV w. dzięki domi-
nikaninowi alanowi de la roche (1428-1475), który wprowadził 
zwyczaj odmawiania 150 zdrowaś maryjo na wzór Księgi psal-
mów. te „zdrowaś maryjo” podzielił na dziesiątki przeplatane 
modlitwą „ojcze nasz”. w XV w. polak – Dominik helion po-
wią-zał odmawianie 50 zdrowaś maryjo z rozważaniem tajemnic 
z życia chrystusa i matki Boskiej.
 na upowszechnienie się różańca św. w Kościele wielki 
wpływ wywarło zwycięstwo wojsk chrześcijańskich nad turkami 
w bitwie pod lepanto w dniu 7 X 1571 r. nad zatoką Koryncką. 
 turcy, mimo liczebnej przewagi, ponieśli klęskę. wtedy to pa-
pież św. pius V ustanowił w dniu 7 października święto matki 
Boskiej różańcowej. po zwycięstwie wojsk chrześcijańskich nad 

12 Tamże. s. 12; e. franKowsKI. symbol zwycięstwa. „nasz Dziennik” (18 X 2002) s. 
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turkami pod Belgradem w 1716 r. papież Klemens Xi rozszerzył 
to święto na cały Kościół. w 1885 r. papież leon Xiii polecił 
wiernym odmawiać różaniec w miesiącu październiku, a do 
litanii loretańskiej wprowadził wezwanie „Królowo różańca 
 świętego – módl się za nami”14.
 w XiX w. objawienia matki Boskiej – w paryżu w 1830 r., 
w lourdes w 1858 r., i w la salette w 1864 r., przyczyniły się 
do wzrostu pobożności eucharystycznej i do zapoczątkowania 
Kongresów eucharystycznych. pierwszy z nich odbył się w lilie 
w 1881 r.
 wzrost pobożności maryjnej zawsze stymuluje wzrost kultu 
zbawiciela, a jej zanik prowadzi do dechrystianizacji społeczeń-
stwa, co zauważa się szczególnie w krajach europy zachodniej 
w drugiej połowie XX w.
 matka Boża w objawieniach prywatnych w gietrzwałdzie w 
1877 r. i w Fatimie w 1917 r. wskazała na różaniec, jako na tę 
modlitwę, przez którą można zawsze dotrzeć do Boga i  powierzyć 
mu każdą, nawet najbardziej beznadziejną sprawę, wszystkie 
ludzkie troski, cierpienia. matka Boża może przez różaniec 
 wyprosić – tak jak w Kanie galilejskiej – cud.
 razu pewnego bł. papież pius iX został zapytany o to, co 
najbardziej ceni sobie w pałacu apostolskim. spodziewano się, że 
wskaże na jakieś dzieło sztuki, np. na piętę michała anioła, która 
od 400 lat głosi chwałę niepokalanej i ewangelizuje pielgrzy-
mów, względnie na jedno z dzieł leonarda da Vinci. tymczasem 
bł. pius iX wyciągnął z kieszeni różaniec i powiedział: „to jest 
największy skarb watykanu. Dajcie mi armię modlących się na 
różańcu, a podbiję świat”15.
 jan paweł ii, jak o tym napisał w liście apostolskim Rosarium 
Virginis Mariae, umieścił w swym herbie biskupim słowa Totus 
tuus16. inspiracją tych jego słów jest doktryna św. ludwika marii 

7; Mazur. Różaniec. s. 7.
13 Tamże.
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grigniona de montforte’a, który tak wyjaśnił rolę matki Bożej w 
procesie upodabniania się chrześcijan do chrystusa:
 „ponieważ cała doskonałość nasza polega na upodobnianiu 
się do chrystusa pana, na zjednoczeniu z nim i poświęceniu się 
jemu, przeto najdoskonalszym ze wszystkich nabożeństw jest 
bezspornie to, które nas najdoskonalej upodabnia do chrystusa, 
najściślej z nim jednoczy i całkowicie jemu poświęca. a że ze 
wszystkich stworzeń najpodobniejsza do chrystusa pana jest mat-
ka najświętsza, wynika stąd, że spośród wszystkich nabożeństw, 
tym które duszę najlepiej poświęca zbawicielowi  naszemu i ją 
z nim jednoczy jest nabożeństwo do najświętszej panny, jego 
świętej matki. im bardziej poświęcone jest maryi, tym zupełniej 
należeć będzie do jezusa. nigdzie drogi chrystusa i  maryi nie 
jawią się tak ściśle złączone, jak w różańcu. maryja żyje  tylko i 
wyłącznie w chrystusie i ze względu na chrystusa”17.
 o różańcu tak powiedział św. ludwik maria grignion de 
montfort (1673-1716): „nie znam lepszej drogi prowadzącej do 
założenia Królestwa Bożego, Królestwa odwiecznej mądrości, 
niż zjednoczenie modlitwy ustnej i myślnej w odmawianiu ró-
żańca i rozważaniu jego piętnastu tajemnic (...). wierzcie w moc 
różańca. nie oparł mi się żaden grzesznik, skoro oplotłem go 
różańcem” (j. orchowski. Tryptyk różańcowy. warszawa –  struga 
2001)18.
 największy stygmatyk, obok św. Franciszka – św. o. pio  
z pietrelciny (1887-1968) nigdy nie rozstawał się z różańcem. 
odmawiał go w celi, na korytarzu, w zakrystii, w dzień i w nocy. 
Bardzo polecał wszystkim modlitwę różańcową, bo jak mówił: 
„jeżeli matka Boża wszędzie, gdzie się objawiła, polecała róża-
niec, to miała ku temu powody”19. przed śmiercią wypowiedział 
znamienne słowa: „Kochajcie maryję i czyńcie wszystko, co mo-
żecie, aby ludzie ją kochali. odmawiajcie ku jej czci różaniec. 
czyńcie to zawsze”20. Dnia 2 V 1999 r. jan paweł ii beatyfikował 
14 Tamże. s. 7-9.
15 Tamże. s. 9.
16 Jan Paweł II. List apostolski Rosarium Virginis Mariae. nr 15 s. 23.



105Kontemplacja życia Jezusa Chrystusa i Matki Bożej

go, a 16 Vi 2002 r. ogłosił go świętym21.
 podobny stosunek do różańca miała bł. teresa z Kalkuty, 
największa niewiasta XX w.

2. wskazania praktyczne przy odmawianiu różańca zawarte  
w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae.

1° aby różaniec był bardziej duchowo owocny, dobrą rzeczą 
jest przeczytać niewielki fragment pisma św. lub niektóre zdania 
odpowiadające treści danej tajemnicy. słowo Boże oświetla nam 
drogę i gładzi ludzkie niedoskonałości. przez rozważanie słów 
pisma św. wsłuchujemy się w to, co Bóg chce nam powiedzieć. 
Dlatego dobrą jest rzeczą po przeczytaniu słów Bożych zrobić 
niewielką przerwę. po odmówieniu dziesiątka różańca można 
zaśpiewać pieśń odpowiadającą treściowo danej tajemnicy. gdy 
nie mamy okazji na czytanie pisma św., należy po zapowiedzeniu 
tajemnicy zrobić krótką przerwę. również w liturgii mszy św. 
stosuje się milczenie. w dzisiejszym hałaśliwym świecie milcze-
nie jest coraz trudniejsze22.
2° imię jezus łączy dwie części „zdrowaś maryja”, dlatego 
dobrą jest rzeczą, by przy podkreślaniu imienia jezusa dodawać 
refren, tzw. Dopowiedzenie, akcentując treść danej tajemnicy. ten 
zwyczaj jest upowszechniony obecnie na śląsku Katowickim i 
opolskim. za tą formą uatrakcyjnienia różańca św. opowiedział 
się papież paweł Vi w adhortacji Marialis cultus 

23. matka Boża 
jest matką Boga (Theotokos), dlatego jej moc jest wyjątkowa.
 modlitwę „chwała ojcu”, gdy na to pozwalają okoliczności, 
można śpiewać. aby połączyć różaniec z życiem, dobrą jest rzeczą 
po „chwała ojcu” wyrazić konkretną prośbę do chrystusa przez 
wstawiennictwo matki Bożej24. w ten sposób różaniec może od-

17 Tamże. nr 15 s. 24.
18 Historia różańca. s. 12.
19 Tamże. s. 13.
20 Tamże.
21 Tamże.
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bijać różne duchowości i lokalne tradycje25. wskutek tego rodzaju 
modlitwy różaniec staje się „słodkim łańcuchem” łączącym nas 
z chrystusem przez niepokalaną (bł. Bartłomiej  longo), która 
jest naszą matką, nauczycielką, przewodniczką26.
 różaniec najlepiej rozpocząć wyznaniem wiary lub wezwa-
niem zaczerpniętym z psalmu 70: „Boże, wejrzyj ku wspomożeniu 
memu; panie pospiesz ku ratunkowi memu”.
3° ponieważ odmawianie różańca daje szansę zyskania odpustu 
zupełnego, który można ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące 
lub za konkretną zmarłą osobę, względnie za własne grzechy, za 
które otrzymaliśmy już rozgrzeszenie, należy uczynić intencję 
zyskania odpustu i wzbudzić odpowiednią intencję ofiarowania 
go27. ten aspekt eklezjologiczny różańca każe nam w każdym 
różańcu modlić się za ojca świętego.
4° części radosne należy odmawiać w poniedziałki i soboty, 
części światła w czwartki, części bolesne we wtorki i piątki, a 
części chwalebne w środy i niedziele.
5° w tajemnicach różańca winniśmy zwracać obecnie uwagę na 
problemy życia dzieci nienarodzonych, cierpiących, smutnych  
i prosić Boga, byśmy mogli być dla nich tym, czym był szymon 
cyrenejczyk, św. weronika, a nade wszystko matka najświętsza, 
towarzysząca chrystusowi we wszystkich etapach jego życia, 
pracy i cierpienia.
6° różaniec bardzo integruje rodzinę. przy jego odmawianiu 
wszyscy mogą się spotkać i popatrzeć na siebie. obecnie lu-
dziom coraz trudniej ze sobą przebywać i porozumieć się. coraz 
 trudniej jest też rodzicom porozumieć się z dziećmi i zrozumieć 
je. Dezintegruje rodzinę telewizor i wielkie tempo życia. telewi-
zor wykrada rodzinie czas. rodzice nie mają czasu dla dzieci, na 
modlitwę, bo oglądają programy, które dziś niszczą rodzinę28.
7° różaniec staje się kołem ratunkowym dla ludzi, którzy się czują 

22 Jan Paweł II. List apostolski Rosarium Virginis Mariae. nr 30-31 s. 48-49.
23 Tamże. nr 33 s. 51.
24 Tamże. nr 33 s. 52.
25 Tamże. nr 35 s. 53.
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zagubieni i ulegają powabom hedonizmu, ułudzie narkotyków, 
kulcie pieniądza i uciech tego świata. modlitwa różańcowa dzieci, 
za dzieci, za Kościół, uczy sztuki miłości chrystusa, jego matki 
oraz ludzi biednych, z którymi chrystus się utożsamia: „coście 
uczynili jednemu z braci moich, mnieście uczynili”.
8° różaniec, choć jest modlitwą łatwą, uczy nas sztuki wnikania 
w życie chrystusa i jego matki, i naśladowania ich w konkretach 
życia, jest on kontemplowaniem chrystusa w szkole maryi nie-
pokalanej29. powinien stać się potrzebą serca w życiu dojrzałego 
katolika. nie może być w życiu katolika dnia bez odmówienia 
cząstki różańca lub przynajmniej jego dziesiątka, zgodnie z chry-
stusowym wezwaniem, iż należy się „zawsze modlić i nie usta-
wać”30. rodzina, która się modli dobrze na różańcu, jest zawsze 
zjednoczona z Bogiem; jest silna i nie grozi jej rozbicie31.
 Katolicy, którzy są rozmiłowani w tej modlitwie, potrafią się 
cieszyć życiem, dobrze czują się na nabożeństwach, w pracy, w 
życiu społecznym i potrafią na wzór chrystusa i jego matki nie-
bieskiej – służebnicy pańskiej, dobrze służyć Bogu i ludziom w 
co-dziennym życiu.
 jan paweł ii nie wypuszcza różańca z rąk, odpoczywa z ró-
żańcem. w czasie jego odmawiania patrzy na chrystusa oczyma 
maryi niepokalanej. widzi go w ciemnościach dzisiejszego 
świata32. w blasku różańca wytycza Kościołowi drogi w trzecim 
tysiącleciu chrześcijaństwa.

26 Tamże. nr 36, 37 s. 53-53, 56.
27 Tamże. nr 37 s. 55-56.
28 nowy impuls dla duszpasterstwa. z abpem s. nowakiem metropolitą częstochowskim, 
na temat listu apostolskiego ojca świętego jana pawła ii Rosarium Virginis Mariae 
rozmawia ks. inf. i. skubiś. „niedziela” nr 44 (3 Xi 2002) s. 9.
29 Jan Paweł II. List apostolski Rosarium Virginis Mariae. nr 37 s. 56; nr 38 s. 57; nr 
41 s. 62-63; nr 42 s. 63-64.
30 Tamże. nr 40 s. 61.
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contemplation  oF  the  jesus  christ  anD  the  Virgin 
mary’s  liFe  By  consiDeration  oF  the  rosary  secrets 
in  the  light  oF  apostle’s  letter  oF  john  paul  ii Ro-

saRiuM  ViRginis  MaRiae 

s u m m a r i e s

rosary is chrystological and relating to the cult of the Virgin mary prayer. 
it is a summary of whole gospel and at the same time special the psalter for 
all christians. the rosary is going into secrets of the Virgin mary’s life and 
consideration of her spiritual beauty. above all it shows her model relation 
to son of saviour. the rosary leads to the heart of christian life and is a form 
of new evangelisation. the letter Rosarium Virginis Mariae is a new impulse 
actuating the christians’ attitude to the rosary as a real school of prayer and 
contemplation. 

Tłum. Jarosław sempryk


