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Rozważanie moderatora krajowego ks. Jacka Gancarka

Różaniec to modlitwa upodobnienia się do Chrystusa. Pięknie tę myśl wyraził św. Grzegorz z Nazjanzu, który 
podkreślił, że każdy człowiek jest malarzem swojej duszy: „Dusza nasza jest płótnem przygotowanym pod 
pędzel. Cnoty to kolory, które mają uwidocznić piękno obrazu, który chce się odtworzyć: Jezusa Chrystusa, 
żywy obraz Ojca Przedwiecznego. Jak więc malarz, aby wykonać portret, staje przed oryginałem i za każdym 
pociągnię¬ciem pędzla patrzy na niego, tak chrześcijanin musi zawsze mieć na uwadze życie i czyny Jezusa 
Chrystusa, aby nie mówić, nie myśleć, nie czynić nic innego, jak tylko to, co jest z nimi zgodne”.
     Codzienne życie, Maryjo, ukazuje nam, że dzieci najszybciej upodabniają się do rodziców przez ciągłe 
przebywanie z nimi. Dlatego, tak jak dzieci naśladują rodziców, widząc ich, rozmawiając z nimi i uczą się ich 
sposobu mówienia, słysząc ich mowę, tak ludzie Różańca, rozważając z pobożną uwagą cnoty Jezusa 
Chrystusa w dwudziestu tajemnicach Jego życia, upodabniają się do swego Boskiego Mistrza z pomocą Jego 
łaski i przez wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy.

     Różaniec modlitwą codzienną
     Dlatego tak ważne, jak przypominał św. Jan Paweł II w Liście apostolskim o Różańcu, jest to, aby Różaniec 
uczynić modlitwa codzienną i umiłowaną. To właśnie w tej modlitwie spotykamy się z Tą, która jest „pełna 
łaski” (Łk 1, 28) i przez Jej wstawiennictwo u Boskiego Syna, rozważając tajemnice zbawienia, możemy te 
łaski wypraszać dla siebie. Bóg jest hojny w swoich łaskach wobec tych, którzy z wiarą proszą o nie 
w pokornej modlitwie.
     Najświętsza Dziewica poleciła św. Dominikowi przedstawić tym, którzy odznaczają się nabożeństwem 
do Różańca, święte tajemnice życia Jezusa Chrystusa. Uczyniła to nie tylko po to, aby adorowali i chwalili 
naszego Pana, lecz przede wszystkim, aby modelowali swoje życie i dzieła na Jego wzorze. 
     Królowo wszystkich świętych, dziś tu – przed Twoim obrazem – chcemy podziękować Bogu i Tobie jako 
Matce za ludzi wiary oddanych Tobie i zapatrzonych w Ciebie bez reszty. W roku 100. rocznicy urodzin 
Karola Wojtyły chcemy podziękować za świętość Jana Pawła II, który uczył nas przez całe swoje życie i służbę 
Bogu oraz Kościołowi postawy Totus Tuus. Nie tylko mówił o tym, lecz także cały był Twój, Maryjo, a przez to 
cały ofiarował się Bogu, Kościołowi i ludziom.

     Chrystus w centrum Różańca 
     Obecnie, gdy żyjemy w czasie pandemii, niepokoju i powszechnej troski o ciało, życie i zdrowie, warto 
przypomnieć słowa św. Jana Pawła II, który uważał, że dla rozwijania głębszego życia chrześcijańskiego – 
a tego wymagają od nas nowe czasy – potrzebna jest modlitwa różańcowa, która w centrum naszego życia 
stawia Jezusa Chrystusa. „Odmawiać Różaniec bowiem, to nic innego jak kontemplować z Maryją oblicze 
Chrystusa”. Ojciec Święty w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae, który jest owocem wyjątkowej 
dojrzałości jego pontyfikatu, mówi: „Różaniec, choć ma charakter Maryjny, jest modlitwą o sercu 
chrystologicznym”.
     Dziś słowa te są czymś bardzo oczywistym, chociaż wcześniej mogło się wydawać, że to Maryja znajduje 
się w centrum modlitwy różańcowej. Takie proste i jasne nauczanie św. Jana Pawła II jest owocem myśli II 
Soboru Watykańskiego, który włączył do misterium Chrystusa i Jego Kościoła naukę o Maryi Dziewicy odno-
szącą się do kultu i duchowości Maryjnej. Dlatego w duchu myśli soborowej wszystko, co się mówi o Maryi, 
należy widzieć w świetle Chrystusa. W tej perspektywie modlitwa różańcowa została opromieniona 
wspaniałym światłem. Wokół centrum, które stanowi Jezus Chrystus, skupiony jest cały Różaniec. Należy 
dodać, że wszystkie tajemnice różańcowe, choć często wydaje się, że dotyczą Maryi, są jakby elementami 
wielkiej mozaiki przedstawiającej oblicze i tajemnice Jezusa Chrystusa.

     Intencje Żywego Różańca
     Nasza VIII Pielgrzymka Żywego Różańca miała się odbyć w przeddzień beatyfikacji sługi Bożego kard. 
Stefana Wyszyńskiego. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są właśnie słowa Prymasa Tysiąclecia, który tu, na 
Jasnej Górze, tyle razy w trudnych czasach dla naszej Ojczyzny przypominał nam, swoim rodakom:
 „Wszystko postawiłem na Maryję”. My też, idąc śladem kard. Wyszyńskiego, chcemy wszystko postawić na 
Maryję. Ta droga do Boga jest sprawdzona i wypróbowana, bo przeszła nią nasza najlepsza Matka. Razem 
z diecezją częstochowską chcemy tu, przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, w nocnych 
kołataniach po Apelu jasnogórskim upraszać łaskę szybkiej beatyfikacji sługi Bożego kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Chcemy też tu, Matko, przed Twoim obrazem podziękować Bogu za życie i dzieła sługi Bożej 
Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca i Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Cieszymy się, Matko, 
że Stolica Apostolska uznała cud za przyczyną Pauliny Jaricot i już modlimy się o szybkie wyniesienie jej na 
ołtarze.
     W 2026 r. będziemy obchodzić jubileusz 200-lecia powstania Żywego Różańca. Do tego jubileuszu przygo-
towuje nas Wielka Nowenna Różańcowa, która rozpoczęła się dwa lata temu. Głównym hasłem tej nowenny 
jest myśl naszej Założycielki: „Uczynić Różaniec modlitwą wszystkich”. Tematem tego roku i VIII Ogólnopol-
skiej Duchowej Pielgrzymki Żywego Różańca, którą dziś rozpoczęliśmy modlitwą różańcową i Apelem 
jasnogórskim, jest hasło „Żywy Różaniec znakiem jedności z Ojcem Świętym i Kościołem”. Do intencji 
obecnej pielgrzymki (modlitwy o rychłą beatyfikację kard. Wyszyńskiego, ustanie pandemii, łaskę słońca 
i wody dla ziemi), dołączamy też codzienne intencje kół różańcowych, czyli chcemy modlić się w intencjach 
wyznaczonych przez Ojca Świętego, o rodzinę, pokój, dzieła misyjne Kościoła.

     Wdzięczność i postanowienia
     Chcemy podziękować też za narzędzia, które pomagają nam rozwijać się w rodzinie różańcowej: za Statut 
Żywego Różańca, Ceremoniał, Modlitewnik Żywego Różańca i za miesięcznik formacyjny „Różaniec”,  który 
prowadzony przez siostry loretanki obchodzi w tym czasie jubileusz 25-lecia po wznowieniu.
     Te i wiele innych intencji oraz słów, które można by przypomnieć, wystarczająco przekonują nas, ludzi 
różańcowych, do obowiązku, jaki mamy, aby nie zadowalać się tylko odmawianiem ustnym Różańca ku czci 
Jezusa i Jego Najświętszej Matki, lecz także, aby odmawiać go, rozmyślając jego święte tajemnice. Często 
bierzmy do ręki różaniec i uczmy się z tych tajemnic podobieństwa do Jezusa i do Jego Matki. 
     Chcę zakończyć, Maryjo, nasze apelowe rozważanie wezwaniem z Wielkiej Nowenny Różańcowej, 
by uczynić Różaniec modlitwą wszystkich.

MODLITWA NA JUBILEUSZ ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością ze swoim 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 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 chwałę Boga 
i przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. 
Amen.


