
Drodzy Czciciele Matki Bożej Różańcowej, 
Członkowie Wspólnot Żywego Różańca.
Zanim dojdziemy do zapowiadanych warunków 

i  praktyki Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca 
jeszcze przyjmijmy kilka myśli o samym różańcu.

Różaniec jest to modlitwa wsłuchiwania się w to 
najważniejsze, co sam Bóg ma nam do powiedzenia. 
Odmawiając kolejne Zdrowaśki, staramy się wsłu-
chiwać w tę miłość, którą On nas umiłował – w to że 
On dał nam swojego Syna, który dla nas ludzi i  dla 
naszego zbawienia stał się jednym z nas, aby ogłosić 
nam Dobrą Nowinę, że sam Bóg chce być naszym Oj-
cem. Staramy się wpatrywać i wsłuchiwać w tę miłość, 
jaką sam Syn Boży nam okazał, gdy przez swoją mękę 
i krzyż raczył nas wyzwolić z niewoli grzechu i szata-
na, a przez swoje zmartwychwstanie nam wszystkim 
otworzył drogę do życia wiecznego.

Zdrowaśki odmawiane na różańcu odmierzają 
czas i stanowią rodzaj melodii duchowej, wyciszającej 
nasz umysł i zmysły, a w samym centrum swojej duszy 
staramy się otwierać na Syna Bożego, naszego Zbaw-
cę, który przemawia do nas nie tylko swoją nauką, ale 
wszystkim, czego dokonał dla naszego zbawienia. 

Święte słowa Modlitwy Pańskiej i  Pozdrowienia 
Anielskiego mają nas wyciszyć i  stworzyć atmosfe-
rę sprzyjającą temu, żebyśmy mogli głęboko usłyszeć 
co sam Bóg ma nam do powiedzenia. Modlitwa ró-
żańcowa jest zatem próbą wchłonięcia w siebie samej 
istoty Ewangelii. Różaniec jest modlitwą dla każdego. 
W nim staramy się patrzeć na Tajemnice naszego zba-
wienia tak, jak rozumiała je i przeżywała Matka Boża 
i na Jej wzór staramy się je przyjmować i nimi nasycać. 

Moderator Żywego Różańca
Ks. Zbigniew Wawrzyniak

Siostra Mariola Mierzejewska co kilka lat odwie-
dza swoją rodzinną parafię św. Kosmy i  Damiana 
w  Okoninie. Tutaj się wychowywała zanim wstąpi-
ła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Obecnie pracu-
je w Afryce pełniąc funkcję dyrektor prowadzonego 
przez siostry sierocińca w Kasisi w Zambii. Przyjazdy 
do Polski nie tylko pozwalają zregenerować siły, ale 
też są okazją do spotkań z najbliższymi oraz osobami 
wspierającymi działalność sióstr. W parafii w Okoni-
nie pięć rodzin włączyło się w adopcję duchową po-
magając afrykańskim sierotom w możliwości kształ-
cenia się i dalszego rozwoju. Uczniowie z dwóch szkół 
na terenie parafii skupieni w  Szkolnych Kołach Ca-
ritasu przeprowadzają zbiórki na cele misyjne. Mat-
ki i ojcowie z Róż Różańcowych obejmują modlitwą 
działalność misyjną siostry Marioli.

Również parafia św. Bartłomieja Aposto-
ła w  Unisławiu niesie pomoc dla s. Marioli. Dzie-
ci i młodzież z Koła Misyjnego włączają się w modli-
twę Żywego Różańca Misyjnego. Ostatnio zorganizo-
wano zbiórkę kaszki, przyborów szkolnych, zabawek 
i ubrań dla dzieci z sierocińca w Kasisi. Dary są zbie-
rane i  systematycznie wysyłane do Zambii. Potwier-
dzając odbiór darów s. Mariola napisała: „Wszystko 
już zostało rozdane. Dziękuję za pamięć i modlitwy”.

 
  

Przemoc w stosunku do kobiet.
Módlmy się w intencji kobiet – ofiar 
przemocy, aby były chronione przez 
społeczeństwo, a  ich cierpienia były 
dostrzegane i wysłuchiwane.
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