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Październik - miesiącem różańca
Elżbieta C h m u r a
W październiku - Stop! Uwaga! Różańcem można pomagać!
Powoli zapominamy o lecie. Ostatnie
ciepłe promyki słońca ogrzewają nasze
policzki. Na szczęście serca potrafią być
gorące nawet w chłodniejsze dni i modlą się głośno do Boga. Na drzewach
króluje teraz jesień. Jest śliczna, kolorowa, czasami ciepła, czasami deszczowa
i pochmurna. Nawet artysta nie wymyśliłby tak pięknego świata, udało się to
Panu Bogu. Październik jest poświęcony
Matce Bożej i modlitwie różańcowej.
W tym miesiącu jest też wspomnienie
Matki Bożej Różańcowej — 7 października. Tego dnia w 1571 roku odbyła się
bitwa pod Lepanto. Papież Pius V uznał
to zwycięstwo za cud, który stał się
dzięki Matyi. Ale czy wiecie, skąd wziął
się różaniec? Św. Dominik pierwszy zaczął rozpowszechniać tę modlitwę.
W 1203 roku przybył do południowej
Francji, gdzie szerzyły się nauki sprzeczne z wiarą. Zaczęto nawet niszczyć kościoły, krzyże i obrazy. Święty chciał,
aby ludzie wrócili do Pana Boga. Choć
miał dar głoszenia kazań, one jednak nie
odnosiły skutku. Zwrócił się więc do
Matyi i modlił się bez przerwy trzy dni

i trzy noce. Wtedy zobaczył Matkę Bożą
z trzema Aniołami. Powiedziała do niego: „Drogi Dominiku, czy wiesz, jakiej
broni chce użyć Trójca Święta, aby
zmienić świat? Jeśli chcesz zdobyć te
dusze i pozyskać je dla Boga, głoś mój
Psałterz Anielski. Z większą gorliwością
poszedł zaraz do katedry. Legenda mówi że Aniołowie poruszyli dzwony, które zwołali ludzie na jego kazanie. Od
tego momentu św. Dominik zachęcał
do odmawiania różańca, przeplatając go
wyjaśnianiem prawd wiary i rozważaniem wydarzeń z życia Jezusa i Maryi.
Matka Boża mówiła św. Dominikowi
o psałterzu, ponieważ różaniec składał
się ze 150 modlitw „Zdrowaś Maryjo",
tyle ile jest psalmów w Piśmie Świętym.
Nazwa "różaniec" pochodzi od porównania do bukietu róż. Każde „Zdrowaś
Maryjo" to róża dla Matki Bożej. Cały
różaniec składał się z trzech części: radosnej, bolesnej i chwalebnej. 16 października 2002 roku papież Jan Paweł II
dodał jeszcze czwartą — światła. Niech
Matka Boża Różańcowa w tym miesiącu
otrzymuje od każdego z nas codziennie
najpiękniejszy bukiet róż, który będzie
się składał z modlitwy płynącej do Niej
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prosto z serca. Nasza modlitwa różańcowa zostanie przez Nią przyjęta z radością i prośbą do Pana Boga, żeby wysłuchał naszych modlitw i dał to, co
nam i całemu światu potrzebne. Może
spróbujmy
regularnie
uczestniczyć
w nabożeństwach różańcowych? Na
każdego z nas czeka z otwartymi ramionami Matka Boża Różańcowa. Pragniemy przekazać również w Waszym imieniu najserdeczniejsze życzenia Nauczy-

cielom, Katechetom i Wychowawcom
z okazji ich święta. Dziękujemy za wielką cierpliwość, wyrozumiałość i trud
wychowania i nauczania dzieci i młodzieży. Nauczycielom dziś składamy
słoneczne życzenia: zdrowia, szczęścia
i radości, i marzeń spełnienia. Aby zawsze było słońce i uśmiech na twarzy,
aby wszystko się spełniło, o czym Państwo marzą.

