
Grupy Parafialne: Róże Różańcowe w Parafii Siekierczyna. 

 
Róża różańcowa polega na codziennym odmawianiu we własnym zakresie jednej 

przydzielonej tajemnicy różańca. Róża liczy 20 osób – w ten sposób, jeśli każda z osób 

odmawia jedną tajemnicę, to wszyscy razem jako wspólnota odmawiają każdego dnia cały 

różaniec. 

Żywy Różaniec jak sama nazwa wskazuje jest dziełem ludzi wierzących, którzy w 

codziennej modlitwie różańcowej wspierają cały Kościół. Żywy Różaniec powstał we Francji 

w Lyonie w 1826 roku jako pomoc dla misjonarzy w głoszeniu Ewangelii wszystkim ludziom. 

Inicjatorką tego dzieła była Sługa Boża Paulina Maria Jaricot. Żywy Różaniec szybko 

rozwinął się i jest obecny w każdym zakątku kuli ziemskiej. 

1. Róża Różańcowa obejmuje 20 osób, które co miesiąc na wspólnym spotkaniu 

wymieniają między sobą tajemnice Różańcowe  tak, że każda osoba dostaje jedną tajemniczkę 

Różańca, aby co dzień odmawiając co najmniej jedną dziesiątkę Różańca. (1 Ojcze nasz..., 10 

Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...) rozważać otrzymaną tajemnicę z życia Pana Jezusa i 

Maryi. (W ten sposób dana grupa 20 osób tworzących Różę każdego dnia odmawia w sumie 

cały Różaniec. tj. 4 razy po pięć dziesiątek, czyli cztery części Różańca.) 

2. W naszej Parafii mamy 17 Róż Różańcowych: 

1.   Maria Młynarczyk (Przyszowa) – Św. Teresa. 

2.   Maria Młynarczyk (Młodsza) – Św. Klara. 

3.   Maria Młynarczyk (Starsza) – Św. Agnieszka. 

4.   Katarzyna Młynarczyk – Św. Katarzyna. 

5.   Grażyna Król – Św. Faustyna. 

6.   Irena Król – Św. Rita. 

7.   Józefa Liptak – Św. Maria Magdalena. 

8.   Bronisława Kuna – Św. Wiktoria. 

9.   Maria Wyżycka – Św. Urszula Ledóchowska. 

10. Anna Hybel – Bł. Karolina. 

11. Adela Koza – Św. Elżbieta.  

12. Czesław Zoń – Św. Andrzej. 

13. Władysław Sikoń – Św. Jan Paweł II. 

14. Janina Gawron – Św. Marta. 

15. Jan Król – Św. Jana Chrzciciela. 

16. Marian Biedroń –Św. Albert Chmielowski. 

17. Stanisława Tomczyk – Św. Joanny Beretty Molli. 

3. Grupie przewodniczy zelator (zelatorka), który ma listę uczestników, dba o regularną 

wymianę tajemnic Różańca w grupie, przewodniczy spotkaniu Róży, na którym następuje 

wymiana tajemnic, przewodniczy wspólnie odmówionej dziesiątce na takim spotkaniu (można 

dodać inne modlitwy). 



4. Zelator (zelatorka) dba też o to, aby w razie nieobecności kogoś na spotkaniu, 

przekazać tajemnicę nieobecnym, a w razie, gdyby ktoś z grupy zrezygnował, zelator dba o 

znalezienie kogoś na jego miejsce, aby grupa była pełna. 

5. Tradycja Róż Różańcowych związana jest ściśle z dziełem misji. Róże od początku 

wspierały misjonarzy na całym świecie głównie modlitwą w intencji misji, a także ofiarami 

pieniężnymi. 

6. Róże Różańcowe modlą się w intencji wspólnej, o której informuje zelatorka lub 

kapłan (w razie nie podania intencji Róże modlą się w intencji misyjnej wyznaczonej przez 

Papieskie Dzieło Misyjne na dany miesiąc). W podanej intencji wszyscy odmawiają 

dziesiątkę Różańca przez miesiąc (chyba że są inne potrzeby). 

„Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny 

chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi: weźcie znów 

ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii 

z liturgią, w kontekście codziennego życia.” 

               Św.  Jan Paweł II, „Rosarium Virginis Mariae.” 

 
Powyższe słowa pochodzą z Listu Apostolskiego Św. Jana Pawła II Rosarium Virginis 

Mariae dotyczącego tej pięknej modlitwy, jaką jest różaniec.  

Warto wczytać się w słowa tego listu jeśli chce się głębiej zrozumieć piękno i moc tej 

modlitwy. Bo jest to modlitwa której stale na nowo trzeba się uczyć. 

Istota Różańca 

 
Mimo, że różaniec jest modlitwą Maryjną, w jego centrum zawsze powinien stać Jezus 

Chrystus. Jak pisze Św. Jan Paweł II: „Różaniec bowiem, choć ma charakter Maryjny, jest 

modlitwą o sercu chrystologicznym.”  

Widać to w modlitwie „Zdrowaś Maryjo…” gdy rozdzielamy ją na dwie części. Tą 

pierwszą w której wychwalamy i błogosławimy Maryi kończymy słowami „…błogosławiony 

owoc żywota Twojego JEZUS”. 

Potem rozważamy tajemnicę związaną z życiem naszego Zbawiciela i kończymy prośbą 

– „módl się za nami grzesznymi” – o wstawiennictwo Matki Najświętszej u Jej Syna. 

Moc tej modlitwy wynika właśnie z tej niesamowitej relacji Maryi i Jezusa. Różaniec to 

szkoła Maryi. W jaki sposób? Apostołowie byli z Jezusem tylko dwa, trzy lata, podczas gdy 

Maryja była przy Nim od poczęcia aż po Wniebowstąpienie –  przez 33 lata.  



Jaka była Jej postawa przez cały ten czas? „(...) Maryja zachowywała wszystkie te 

sprawy i rozważała je w swoim sercu". 

Czy w tym świetle wszystko nie staje sie jasne. Bo czymże innym jest Różaniec jeśli nie 

stawaniem obok Maryi patrzącej na Jezusa i rozważaniem tego co się wydarzyło w życiu 

naszego Zbawiciela. 

„Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego (Ave Maria) przesuwają się 

przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w 

całokształt tajemnic radosnych, bolesnych, światła i chwalebnych.  

Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez – można by powiedzieć –Serce Jego 

Matki. Równocześnie zaś w te same tajemnice różańca, serce nasze może wprowadzić 

wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości.  

Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, 

o których najbardziej się troszczymy(...)". (Św. JPII, Rosarium Virginis Mariae). 

Kontempluj, a nie bądź gadatliwy jak poganin powtarzając bezmyślnie formuły. 

Różaniec ma być przede wszystkim modlitwą kontemplacyjną.  

Najważniejsze nie jest zatem utrzymanie samej formy. Nie ważne, czy odmówimy 10 

"Zdrowaś Maryjo", czy tylko 6.  

Podstawą tej modlitwy jest bowiem rozmyślanie nad konkretną tajemnicą życia Jezusa. 

W wielu wspólnotach praktykuje się różne formy odmawiania różańca podkreślające ten 

medytacyjny charakter.  

Jedną z form jest na przykład różaniec „z dopowiedzeniami”. Polega to na tym, że 

wszyscy wspólnie modlą się słowami modlitwy „Zdrowaś Maryjo” aż do słowa Jezus. 

Następnie ma miejsce chwila milczenia, po której „dopowiada” się do rozważanej tajemnicy 

korespondującą z nią sentencję.  

Na przykład rozważając tajemnicę Bożego Narodzenia dziękuje się za dar 

macierzyństwa, czy za swych rodziców. Rozważając tajemnicę Ukoronowania Cierniem 

przeprasza się za nieczyste myśli. 

Wielu wiernych stosuje też ukształtowane przez tradycję dopowiedzenia. Takie jak na 

przykład: „Któregoś Ty, o Panno, w świątyni znalazła", czy „Który za nas był ubiczowany.”.  

Ważne jednak i tu jest milczenie. Ta chwila na uświadomienie sobie wydarzeń z życia 

Jezusa, na dodanie słów podziękowania, dziękczynienie, przeprosin, czy próśb. 

Różaniec lekarstwem współczesności 

 
Modlitwa ta leczy po pierwsze z gonitwy codzienności. Wymaga ciszy, milczenia, 

uspokojenia i skupienia się na duchowym aspekcie życia. Jest zatem doskonałą drogą do 

świętości.  

Papież Św. Jan Paweł II podkreśla w swym liście, że „Chrześcijaństwo powinno 

wyróżniać się przede wszystkim sztuką modlitwy”.  
Gdy wielu ludzi poszukując metod kontemplacji i wyciszenia trafia na różnorakie 

filozofie wywodzące się z religii wschodu.  



My chrześcijanie powinniśmy pokazywać, że świat Zachodni także wykształcił i od lat 

praktykuje medytacyjną modlitwę, która jest w zasięgu ręki każdego człowieka. 

O co się modlić? 
W swych modlitwach nie powinniśmy sie skupiać tylko na swoim życiu i na najbliższym 

otoczeniu.  

Jan Paweł II poleca dwie sprawy nurtujące dzisiejszy świat – pokój na świecie i modlitwę 

za rodziny. 

Spotkania Róż Różańcowych odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. 
W programie spotkania jest Msza święta i nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP 

związane z praktyką pierwszych sobót miesiąca. Różaniec oraz krótka katecheza. Opiekunem  

Żywego Różańca jest ks. Proboszcz naszej Parafii. 

 
 

 
 


