Różaniec Święty

Kiedy św. Dominik walczył z herezją albigensów, która
próbowała negować podstawowe prawdy świętej wiary katolickiej,
pełen był zniechęcenia. Pomimo długiej modlitwy osobistej i
licznych postów, owoce pracy duszpasterskiej świętego były
niewielkie. Objawiła mu się wtedy Matka Boska i przekazała
nową modlitwę – różaniec. Od tej pory św. Dominik przeplatał
swoje nauki odmawianiem różańca i efekty były spektakularne –
wielu ludzi nawracało się i ponownie przyjmowało wiarę
katolicką. Założyciel Zakonu Dominikanów zachęcał więc
nieustannie wszystkich do wspólnej modlitwy. Skąd wzięła się
nazwa różańca? W średniowieczu często mówiono, że nasze
modlitwy są jak kwiaty składane Panu Bogu u stóp Jego tronu.
Jeśli więc modlimy się na różańcu za wstawiennictwem
Najświętszej Maryi Panny, to w ten sposób Matce Bożej i
naszemu Panu składamy piękny duchowy wieniec z róż – różaniec.

Wielkie zasługi w rozpowszechnianiu różańca na świecie mają
bracia dominikanie, to oni założyli w XV wieku pierwsze
bractwa różańcowe. Dzięki temu nowa modlitwa stała się
popularna w całej Europie. Modlitwa różańcowa stała się szybko
jednym z najpiękniejszych symboli świętego i katolickiego
Kościoła, nieraz ratowała nas również przed wrogami wiary. Tak
było w roku 1571, kiedy Europie zagrażała potężna flota
muzułmańska. Kiedy wyznawcy Islamu zdobyli Ziemię Świętą,
postanowili jeszcze bardziej rozszerzyć swoje podboje. W końcu
w XVI wieku zdecydowali się siłą narzucić chrześcijanom swoją
religię. Papież Pius V, człowiek, który niezwykle umiłował
różaniec, wezwał wszystkich katolików na świecie do modlitwy.
7 października 1571 roku w okolicach Lepanto miała miejsce
wielka bitwa morska. Nagła zmiana pogody przechyliła szalę
zwycięstwa na stronę chrześcijan. Potężne armady morskie
wrogów wiary zostały zniszczone, a Europa uniknęła islamskiego
jarzma. Wdzięczni Wenecjanie wybudowali kaplicę dziękczynną,
na której wyryli napis: Non virtus, non arma, non duces, sed
Mariae Rosiae victores nos fecit, Nie odwaga, nie broń, nie
dowódcy, ale Maria różańcowa dała nam zwycięstwo. Papież
doskonale rozumiał, że Matka Boża uratowała chrześcijan,
dlatego ustanowił dzień 7 października świętem Matki Bożej
Różańcowej. W encyklice napisał: Pragniemy szczególnie, aby
nigdy nie zostało zapomniane wspomnienie wielkiego zwycięstwa
uzyskanego od Boga przez zasługi i wstawiennictwo Najświętszej
Maryi Panny w dniu 7 października 1571 r., odniesione w walce
przeciw Turkom, nieprzyjaciołom wiary katolickiej.

Modlitwa różańcowa jest modlitwą niezwykłą. Nie tylko
powierzamy się w niej bowiem naszemu Panu i Bogu, ale
przyzywamy również wstawiennictwa Maryi, naszej szczególnej
opiekunki. Matka Boża w ciągu wieków dała wiele dowodów swojej
opieki nad tymi, którzy ją proszą o wstawiennictwo. Miesiąc
październik jest doskonałą okazją, abyśmy również sięgnęli po
ten wielki oręż wiary, jakim jest różaniec. W naszym kościele
parafialnym, codziennie po wieczornej Mszy świętej, będziemy

wspólnie spotykać się na różańcu. Serdecznie do tej modlitwy
zapraszamy. Mamy przecież tak wiele intencji, które
chcielibyśmy złożyć przed Bożym tronem. Tak wiele problemów
dnia codziennego, trudności w rodzinach. Tak wiele jest
również rzeczy, za które warto dobremu Bogu dziękować.
Serdecznie zapraszamy więc do wspólnej modlitwy. Warto
również, szczególnie w tym miesiącu, zaproponować wspólną
modlitwę różańcową w naszych rodzinach. Otoczmy je w ten
sposób błogosławieństwem Bożym i opieką Matki Bożej. Różaniec
to wielkie dar i błogosławieństwo z którego każdy z nas może
czerpać dzięki Bożej dobroci. [ks. Michał]

