ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE – CZ. CHWALEBNA
Słowo wstępne:
Zbieramy się na modlitwie w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, prosząc o wstawiennictwo Jego
i naszą Matkę, Maryję. Pragniemy, by nasze serca nie pozostały obojętne wobec cierpienia tak wielu
kobiet, mężczyzn i dzieci. Nie chcemy, będąc świadkami plagi współczesnego niewolnictwa, stawać się
współwinni tego zła. Prośmy Pana, by modlitwa przemieniała nasze serca i postawy: byśmy nie
odwracali oczu od cierpienia swoich braci i sióstr w człowieczeństwie, pozbawionych wolności
i godności, ale mieli odwagę dotknąć cierpiącego ciała Chrystusa, który staje się widzialny przez
niezliczone oblicza tych, o których On sam mówi „ci bracia moi najmniejsi”.
TAJEMNICA 1 – JEZUS ZMARTWYCHWSTAJE
Czy to możliwe, by było coś mocniejszego niż nicość i rozpacz śmierci? Czy krzyż jest ostatnim
słowem Boga? Czy ktoś jeszcze wierzy w coś poza tą ciemnością? Nasze serca, serca uczniów Jezusa,
nie raz uginają się pod wątpliwościami. Ciemność wydaje się nam zwyciężać w tak wielu sercach,
w losach tych, którzy są zniewoleni, wykorzystani. Ale życie jest silniejsze niż śmierć: CHRYSTUS
ZMARTWYCHWSTAŁ!
Tam, gdzie wszystko wydaje się martwe, ze wszystkich stron pojawiają się ponownie kiełki
zmartwychwstania. Jest to siła nie mająca sobie równych. To prawda, iż wiele razy wydaje się, że Bóg
nie istnieje: widzimy niesprawiedliwość, złość, obojętność i okrucieństwo, które nie ustępują. Jednak
jest równie pewne, że pośród ciemności zaczyna zawsze wyrastać coś nowego, co wcześniej czy później
przynosi owoc. Oto siła zmartwychwstania… (EG 276)
Wyznając pokornie wiarę w Zmartwychwstałego Pana, modlimy się za tych, którzy padli ofiarą
niesprawiedliwości, oszustwa i niewolnictwa we współczesnym świecie.
TAJEMNICA 2 – JEZUS WSTĘPUJE DO NIEBA
Zmartwychwstały Pan prowadzi nas, swoich uczniów, w dalszą drogę: gromadzi nas i błogosławi,
a odchodząc, pozostawia nam swój pokój. Czy w tym podzielonym świecie, gdzie bracia i siostry
zwracają się przeciw sobie, skazują się wzajemnie na cierpienie, Jego pokój jest jeszcze realnym darem?
Pokój jest możliwy, ponieważ Pan zwyciężył świat i jego nieustanną konfliktowość, «wprowadziwszy
pokój przez krew Jego krzyża». Odkrywamy, że pierwszym środowiskiem, w którym jesteśmy wezwani
do osiągnięcia pokoju pośród różnic, jest nasze wnętrze, nasze własne życie… Trudno jednak będzie
zbudować prawdziwy pokój społeczny ze złamanymi sercami, które rozpadły się na tysiąc kawałków.
(EG 229).
Prośmy o dar pokoju i pojednania w naszych rodzinach, aby przemoc i niesprawiedliwość nie popychały
młodych ludzi na niebezpieczne, zniewalające ścieżki.

TAJEMNICA 3 – DAR DUCHA ŚWIĘTEGO
Duch Święty działa we wszystkich, stara się On przeniknąć każdą ludzką sytuację i wszystkie więzi
społeczne: Duch Święty dysponuje nieskończoną inwencją (…) i znajduje sposoby, by rozwiązać węzły
ludzkich spraw, łącznie z tymi najbardziej złożonymi i nieprzeniknionym (EG 178).
Czy moc tego Ducha może przeniknąć tak daleko – aż do tych, którzy sprzedają, wykorzystują,
krzywdzą i zniewalają swoje siostry i braci? Czy moc Bożego Ducha może zatrzymać narastającą
niesprawiedliwość?
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Do nas należy: dać się poprowadzić Duchowi. Do nas należy świadoma odpowiedzialność, działanie
i przede wszystkim – ufna, pokorna moc modlitwy za tych, którzy organizują handel ludźmi,
zniewalają, sprzedają, uzależniają, tworzą struktury tego zła.
TAJEMNICA 4 – MARYJA WZIĘTA DO NIEBA
Kolejny raz ziarno obumiera, życie przechodzi przez śmierć do Królestwa Syna: życie Maryi jest całe
oddane, całe w rękach Boga. Czy mamy odwagę patrzyć na tę, która wybrała słabość, życie proste
i ukryte? Czy wierzymy w sens takiej miłości?
Za każdym razem, gdy spoglądamy na Maryję, znów zaczynamy wierzyć w rewolucyjną moc czułości
i miłości. W Niej dostrzegamy, że pokora i delikatność nie są cnotami słabych, lecz mocnych, którzy nie
potrzebują źle traktować innych, aby czuć się ważnymi. Maryja umie rozpoznawać ślady Ducha Bożego
w wielkich wydarzeniach, a także w tych, które wydają się niedostrzegalne. (EG 288)
Módlmy się, abyśmy nie poddawali się obojętności – byśmy byli gotowi dostrzec, że współczesne
niewolnictwo rozgrywa się bardzo blisko nas, byśmy potrafili sprzeciwić się złu i pomóc tym, którzy są
jego ofiarami.
TAJEMNICA 5 – MARYJA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI
Wyjść ku innym, aby dotrzeć do ludzkich peryferii, nie znaczy biec do świata bez kierunku i bez sensu.
Często lepiej zwolnić kroku, porzucić niepokój, aby spojrzeć w oczy i słuchać, albo odłożyć pilne
sprawy, aby towarzyszyć człowiekowi, który pozostał na skraju drogi. (EG 46)
Ufamy, że Maryja – tak jak pielgrzymowała po drogach wiary tu na ziemi – także teraz pozostaje blisko
nas na naszych drogach. Jest najwierniejsza uczennicą Jezusa, wsłuchaną w Serce Mistrza – czy jej
królowanie nie pozostaje nieustannym wychodzeniem ku tym, którzy wciąż pozostają daleko?
Prośmy za wszystkich, których słabość i bezbronność, zagubienie i życie na peryferiach, są okrutnie
wykorzystywane.
Modlitwa końcowa:
Boże Wszechmogący, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, wysłuchaj naszej modlitwy. Naucz nas
zachowywać Twoje Słowo i rozpoznawać Cię w życiu tych, którzy są zniewalani, wykorzystywani,
niesprawiedliwie traktowani. Udziel nam łaski przeciwstawienia się złu, w miłości do Ciebie, który
dzielisz los z najmniejszymi i pogardzanymi przez ten świat. Daj nam wiarę, że cokolwiek czynimy dla
nich – czynimy dla Ciebie, z miłości, która ma Źródło nie w nas, lecz w Twoim miłosiernym Sercu.
Mocą Twojego Ducha porusz nasze serca i uczyń nas świadkami Dobrej Nowiny zbawienia. Amen.
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