ROŻANIEC
DO GRANIC NIEBA
Rożaniec –
o. Stanisław Papczyński
„Dusze, oddające się gorliwej
modlitwie, mogą w jednym momencie
więcej pomóc całemu Kościołowi,
niż wszyscy kaznodzieje kazaniami,
doktorzy wykładami, spowiednicy
szafarstwem sakramentu pokuty.
Mogą przywrócić umarłych do życia,
złych skłonić do poprawy, mogą
zniszczyć całe armie, odwrócić głód,
oddalić zarazę, wszystko zdziałać –
wsparci podczas modlitwy dwoma
ramionami: wiarą i miłością.”
o. Stanisław Papczyński

Tajemnice RADOSNE
I. ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
O, jak bardzo powinieneś podziwiać i śledzić tę troskliwość o ciebie najlepszego Boga Ojca, która wyprzedziła jeszcze twoje narodzenie!
Rozmowa anioła z Maryją jest dla nas dowodem wielkiej miłości Boga, na którą niczym sobie nie zasłużyliśmy. Bóg pierwszy nas umiłował i w swoim zamyśle ma dla nas najlepszy plan życia na ziemi i zaproszenie
do życia wiecznego w niebie.

II. NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY
W Abyś z pośpiechem pracował nad zbawieniem swoim i swego bliźniego, abyś nie pozwalał sobie, zwyczajem człowieka leniwego, na tracenie bardzo cennego czasu, lecz poświęcał go na zasługujące uczynki.
Maryja z pośpiechem idzie w góry do swej krewnej Elżbiety, aby zanieść jej Jezusa i Jego radość. Wiara
nie znosi ociągania się. Spotkanie z żywym Bogiem prowokuje natychmiastowe pragnienie ogłaszania Go
innym.

III. NARODZENIE PANA JEZUSA
Przyśpiesz kroku, wznieś myśl swą w górę, ożyw serce i tak wołaj do wszystkich swoich zmysłów:
„Oglądajmy to Słowo, które się stało”.
Maryja ukazuje nam, że Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał na zawsze między nami. Wydarzenia
z Betlejem nie są tylko piękną historią, którą świętujemy raz w roku, ale realizują się w codziennym spotkaniu w Słowie Bożym i Eucharystii.

IV. OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Nie ma innej drabiny do nieba i do otrzymania życia wiecznego, jak pokora; oczywiście, tak wysoko się
wznosimy, jak głęboko poddajemy się innym.
Maryja z pokorą słuchała słów Symeona. Dzięki temu w codzienności, pomimo cierpienia, często niezrozumienia, ale aż po Golgotę, pełna wiary, wpatrzona w swojego Syna wypełniała misję Matki Jezusa.V.

ODNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Ty też Go nie znajdziesz w pogawędkach, w czytaniu ciekawostek, w świecie, na ulicach, w poglądach
obcych twemu rodzajowi życia i w trybie życia ludzi świeckich.
Maryja z Józefem bez powodzenia szukali Syna wśród krewnych i znajomych. Znaleźli Go dopiero w świątyni. Nie jest niczym złym pytać Boga: Dlaczego? Ale muszę jeszcze – jak oni – nasłuchiwać Jego odpowiedzi.

Tajemnice ŚWIATŁA
I. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
Dla duchowego odradzania ludzi zostały ustanowione przez Chrystusa Pana dwa szczególne sakramenty:
chrzest i pokuta.
W Jezusie my także jesteśmy umiłowanymi synami Boga i otrzymujemy nowe życie. Chrzest w Jordanie
był początkiem działalności Jezusa, dla nas jest początkiem życia wiary i motywem wielkiego dziękczynienia.

II. CUD W KANIE GALILEJSKIEJ
Przypatrz się, jak Matka Święta troszczy się o czyjeś zapotrzebowanie, jakby o swoje własne, gdy mówi:
„Wina nie mają”.
Maryja zawsze stoi obok nas, po cichu oręduje w naszych potrzebach u swojego Syna, ucząc nas tej samej
„spostrzegawczości” i zawierzenia, że nawet codzienne, czasami bezsensowne noszenie stągwi z wodą
może przynieść niebywałe owoce.

III. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
Wcale nie oglądają się na to, ile dłużny jest im Pan, lecz ile oni Jemu są winni.
Dary, które od Boga otrzymujemy, są zaproszeniem do wypełniania z radością misji głoszenia Ewangelii
słowami, ale częściej cichym świadectwem miłosierdzia Bożego.

IV. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
Pan chciał, aby ci Apostołowie ujrzeli Jego chwałę, a jednocześnie z Nim dźwigali krzyż. Uczeń nie jest
większy od Mistrza, dlatego w naszym życiu odbija się życie Jezusa. Dlatego dziękujmy Bogu za wszystkie
chwalebne wydarzenia z naszego życia, które przygotowują nas na tajemnice bolesne.

V. USTANOWIENIE EUCHARYSTII
Tu na ziemi nie ma nic godniejszego i znakomitszego poza tym najdroższym Skarbem, w którym zawiera
się ukryty Bóg-Człowiek.
Życie wieczne jest na wyciągnięcie ręki. Jeśli z wiarą przyjmujemy Komunię świętą, uzdalnia nas ona do
oddawania życia za drugich w codziennych sytuacjach, tak jak Chrystus na krzyżu oddał życie za nas.

Tajemnice BOLESNE
I. MODLITWA W OGRÓJCU
Naucz się uciekać do modlitwy jak do kotwicy, zwłaszcza wtedy, gdy rozpętują się burze pokus, powstają
inne zamęty czy czekają cię trudne obowiązki.
Ile razy chcielibyśmy w naszym życiu wybierać „prościej”, inaczej mówiąc – po swojemu. Jednak pamiętajmy: nie moja, ale Twoja wola, Ojcze, niech się stanie.

II. BICZOWANIE PANA JEZUSA
Obym ja, Panie mój, dla uczczenia Ciebie i dla uniknięcia obrażania Ciebie w takim stopniu nie pobłażał już
więcej swemu ciału i jego pysze, w jakim Ty dla mego dobra i odkupienia nie oszczędzałeś swoich najświętszych członków.
Jezus podczas biczowania bierze na siebie wszystkie nasze grzechy cielesne i płaci ogromną cenę za przywrócenie godności naszemu ciału. Patrząc na Chrystusa ubiczowanego, nie powinniśmy się jednak zbyt
szybko oburzać na okrucieństwo świata, ale warto przypominać sobie, że zostaliśmy stworzeni na obraz
Boga i jesteśmy świątynią Ducha Świętego.

III. CIERNIEM UKORONOWANIE
Inni, chwyciwszy jakieś laski, czy to trzcinowe, czy innego rodzaju, kładli je skrzyżowane na głowę i ową
koronę cierniową tak mocno i z taką siłą wtłaczali, że bardzo ostre kolce przebijały nie tylko skronie, ale też
sięgały aż do mózgu, który wyciskany spływał obficie razem z krwią.
Słowa szyderstwa, złośliwości mają moc zadawania bólu jak ciernie, czy wręcz zabijania życia. Cierpienie
Jezusa niech będzie dla nas zaproszeniem do dobrego mówienia i do innych ludzi, i o nich.

IV. DŹWIGANIE KRZYŻA
SZechciej pomóc Mu w niesieniu krzyża, bo i najczystsza Matka tego pragnie, lecz nie jest w stanie;
ty możesz pomóc, niosąc z radością duchowy krzyż.
Maryja, patrząc na Syna, cierpi, ale z drugiej strony wierzy, że to nie jest koniec, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach zawsze jest wyjście. Bóg nigdy nie zawiódł Jej wcześniej, tym bardziej nie zawiedzie teraz.

V. ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU
uszo moja, pomyśl, że gdy Chrystus niegodziwie otrzymał tę ranę, największa boleść przeszyła Najświętszą Maryję Pannę, która nie inaczej wtedy to odczuła, lecz tak, jakby Jej samej bok i serce zostało przebite.
Dlatego zważ to, że wiele zawdzięczasz Synowi, ale niemało też i Matce.
Ziarno, które wpada w ziemię, musi najpierw obumrzeć. Chrystus wchodzi w śmierć, aby ją pokonać,
abyśmy nie byli zniewoleni, ale potrafili każdego dnia wybierać to, co dobre.

Tajemnice CHWALEBNE
I. ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA
Bardzo rano popędziły do grobu. Z tego należy się nauczyć szybkiego wykonywania podejmowanych działań dla miłości Bożej.
Nie ma już dla Niego niepotrzebnych przystanków, nie ma już dla Niego zamkniętych drzwi. Zmartwychwstały przychodzi do uczniów pełnych strachu i mówi im: „Pokój wam” i jednocześnie zaprasza do działania. Tak wielu jest ludzi, którym brak pokoju Chrystusa.

II. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA
Nikogo, choćby nawet najpodlejszego i najbardziej niegodziwego, nie chce wykluczyć z niebieskiej ojczyzny.
Jezus, wstępując do nieba, polecił nam, aby z Jego Słowem dotrzeć do wszystkich. Bóg nie patrzy na kolor
skóry, miejsce zamieszkania, ilość gotówki w portfelu. Wszystkich pragnie zbawić, dlatego mówi: „Idźcie
na c ały świat…”.

III. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Duch Pański, poprzedzony udręką, przychodzi w wichrze z szumem; po Nim jednak zostają ślady w postaci
radości, tysiąca pociech, tysiąca owoców i tysiąca dóbr.
Przed – lęk, zamknięcie, izolacja. Po – radość, otwartość i głoszenie. Przyjdź, Duchu Święty!

IV. WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Niech nie liczy na ujrzenie Maryi w niebiańskim przybytku ktoś, kto tu na ziemi Jej nie naśladował.
Maryja wzięta do nieba jest pełnym nadziei znakiem dla nas, że my także jesteśmy powołani do świętości
i życia wiecznego. Wystarczy rozważać Jej życie i naśladować Ją w codzienności.

V. UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Po przyjęciu Syna proś Matkę, która jako mgła okrywa całą ziemię, by także ciebie chciała chronić w cieniu
swych skrzydeł i abyś nietknięty uchronił się przed wiecznym żarem.
Maryjo, Królowo nieba i ziemi, ucz nas każdego dnia naśladować Ciebie, abyśmy jeszcze bardziej – tutaj
i w życiu wiecznym – doświadczali miłosierdzia Twojego Syna.

