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Lubiń, 29-10-22 
 
 

Różaniec święty i nawrócenie – źródło Bożych decyzji. 
 

1. Wstęp 
Niewątpliwie jesteśmy świadkami zanikania wiary i moralności, co nie znaczy, że nie ma 

dobra w tym świecie, jednak w mediach dominują złe wiadomości, co osłabia naszą religijną 
i moralną wrażliwość i łatwo można pogrążyć się w ludzkich analizach sytuacji, stać się 
„ciekawskim” obserwatorem, podobnie jak ci, którzy w ewangelicznym opisie przyszli do 
Zbawiciela informując Go o bieżących wydarzeniach – zacytujmy ten fragment: „W tym 
czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z 
krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi 
grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz 
jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”. Widzimy, że BÓG-Człowiek stanowczo 
wzywa do nawrócenia.  

2. Modlitwa przed podjęciem decyzji 
W praktyce trzeba je rozpocząć od spraw drobnych i konkretnych, takich jak świadome i 

odpowiedzialne podejmowanie decyzji, które często są spontaniczne, odruchowe. Święty 
Ojciec Benedykt w Regule przekazuje nam bardzo ważne pouczenie: „gdy coś dobrego 
zamierzasz uczynić, módl się najpierw gorąco, aby Pan Bóg sam to do końca doprowadził”. 
Zaniedbywanie modlitwy przed podjęciem decyzji do działania, zwłaszcza w sytuacji 
przeżywania niepokoju i wątpliwości jest jedną z głównych przyczyn upadków i problemów 
w naszym życiu. Jak pisze psalmista: „szybko zapomnieli o Jego czynach, nie czekali na Jego 
radę”. Dopowiedzmy na światło i moc Ducha Świętego, czego uniwersalny wzór mamy w 
oczekiwaniu na dzień Pięćdziesiątnicy, gdzie podkreślono trwanie na modlitwie z Maryją, 
Matką BOGA i naszą. 

3. Uprzywilejowana forma modlitwy 
Ta łączność modlitewna z Niepokalaną Matką jest bardzo doniosła i od przełomu XII/XIII 

wieku, gdy za pośrednictwem św. Dominika miał miejsce słynny cud różańcowy, polegający 
na powszechnym nawróceniu Albigensów, możemy mówić o fenomenie mocy Różańca 
świętego.  

Zwróćmy uwagę, na proste uzasadnienie skuteczności Różańca przekazane przez Matkę 
Bożą św. Dominikowi: „skoro przez Zdrowaś, Maryjo zbawienie przyszło na świat, to przez 
Zdrowaś, Maryjo nawróci ludzi do Boga”. Można powiedzieć, że jest to prosty klucz do 
zrozumienia Boskiej potęgi Różańca. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej. Rozumowanie 
wyprowadzimy od sformułowania zbawczego planu PANA BOGA - jak pisze św. Atanazy: 
„BÓG, stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem”.  Wyrażenie to bezpośrednio 
dotyczy właśnie Tajemnicy Zwiastowania, przez którą – mówiąc w pewnym uproszczeniu - 
Wszechmogący BÓG - jak pisze Apostoł – ogołocił się z miłości do nas, aby w zamian za to, 
wyrwać nas z grzechu i egoizmu oraz przenieść do udziału w życiu i szczęściu Trójcy 
Przenajświętszej. Zatem gdy włączamy się Pozdrawianie Maryi, to niejako uobecnia się ta 
zbawcza wymiana: WSZECHMOCNY BÓG się ogałaca, a człowiek zostaje przebóstwiony. 

Historia Kościoła zanotowała wiele zachęt do modlitwy różańcowej. 
Dla przykładu – odnośnie poruszonego tu tematu modlitwy uprzedzającej decyzje, czy 

podejmowanej w kontekście przeżywanych wątpliwości – podajmy wydarzenie z życia 
świętego Maksymiliana Kolbe, który był przełożonym największego wówczas klasztoru na 
świecie, liczącego około 700 zakonników i gdy któryś z braci przyszedł do niego z jakimś 
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problemem, to święty zaproponował bardzo proste rozwiązanie: „pomódlmy się dziesiątką 
Różańca”, a gdy skończyli pytał: „I co - lepiej?” Trochę lepiej - brzmiała odpowiedź – „to 
może jeszcze jeden dziesiątek” – dodał święty.  I jeszcze inna zachęta wyrażona w słowach 
Sługi Bożej siostry Łucji z Fatimy: „W życiu ludzkim nie ma takiego problemu, którego nie 
dałoby się rozwiązać za pomocą modlitwy różańcowej”.  

4. Podsumowanie 
Podsumowując nasze rozważanie powiemy, że powaga sytuacji, w której żyjemy, jest 

szczególnym wezwaniem, aby pozwolić prowadzić się Duchowi Świętemu, co rozpoczyna 
się od podejmowania decyzji do działań, zwłaszcza w kontekście przeżywania zamętu i 
wątpliwości.  

W podejmowaniu decyzji należy stosować środki naturalne i nadprzyrodzone. Pierwsze 
to racjonalna analiza wg znanej metody poszukiwania optymalnych rozwiązań, a środki 
nadprzyrodzone, to modlitwa i nawrócenie.  

Odnośnie modlitwy to szczególnie należy polecać Różaniec, który jest niejako 
uobecnieniem Tajemnicy Zwiastowania, czyli ogołocenia się Wszechmocnego Boga i 
przebóstwienia człowieka. Jednak różaniec nie działa magicznie, trzeba usilnie starać się 
spełniać warunki szczerego nawrócenia, które krótko tu przedstawimy: 

Pierwszy warunek – jest to wierność Eucharystii, która, jak pisze KKK „jest źródłem i 
szczytem życia chrześcijańskiego”. Jest to nie tylko realnie, ale substancjalnie obecny SYN 
BOŻY, który ofiaruje Siebie OJCU za zbawienie świata i karmi nas Sobą i w takiej Postaci z 
nami mieszka w tabernakulum. bądźmy zatem wierni Mszy świętej i Adoracji, bo inaczej 
nasza pobożność Różańcowa straci swoje Boskie Źródło, bo w modlitwie otrzymujemy Jego 
łaskę, a na Mszy świętej i w tabernakulum jest sam Dawca wszelkich łask - „Chlebem, który 
Ja dam, jest Moje Ciało za życie świata”. Drugi warunek – cel intencja modlitwy, czyli 
pełnienie woli Bożej, przez ukierunkowanie na wierne spełnianie obowiązków, bo jak pisze 
Apostoł: „Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o 
zaspokojenie swych żądz”. Tu łatwo upadamy, zwłaszcza przez odsuwanie się od osób i 
zadań, które nam powierzył Duch Święty.  W ramach spełniania obowiązków, ważne jest w 
miarę możliwości planowanie działań i zachowanie porządku w rzeczach, przez co dajemy 
Duchowi Świętemu czas na weryfikację naszych zamierzeń i chronimy się przed działaniem 
z lęku, czy nieuporządkowanych przywiązań, do osób, spraw i rzeczy. Warunek ten wymaga 
też – w miarę możliwości - unikania okazji do upadków, co jest sprawą o wielkim znaczeniu 
– tu jednak – z racji zwięzłości - tylko wzmiankowaną. 

Trzecim warunkiem, ściśle związanym z powyższym jest duch ofiary, gdyż celem jest 
miłość na wzór Boga Syna. Przypomina o tym szczególnie przesłanie z Fatimy: „"Ze 
wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy…”. Święty 
Ojciec Benedykt w Regule w r. 49, podaję cenną zasadę stałego umiarkowanego postępu w 
praktyce składania tych ofiar: „dorzućmy coś niecoś do zwykłych obowiązków naszej służby: 
dodatkowe modlitwy, ograniczenia w jedzeniu i piciu. Niechaj każdy ponad wyznaczoną 
sobie miarę z własnej woli ofiaruje coś Bogu w radości Ducha Świętego to znaczy: niechaj 
odmówi swojemu ciału trochę z jedzenia, picia, snu …”. Święty mówi też o większych 
ofiarach, jak np. surowy post i inne. Chodzi tu o włączenie ciała do modlitwy. Podkreślmy, 
że nie chodzi o cierpiętnictwo, ale środek, niejako okno, przez które widzimy Miłość 
cierpiącego za nas Boga-Człowieka. Człowiek doświadczający dyskomfortu czy cierpienia 
inaczej patrzy na cierpiącego Zbawiciela niż ktoś tego nie doświadczający. Temat umartwień 
jest bardzo doniosły, choć niestety prawie zapomniany. Z racji skrótowości – tu tylko go 
sygnalizujemy. 

Czwarty warunek – Słuchanie Słowa Bożego, szczególnie Nowego Testamentu, które jest 
żywe i skuteczne oraz wierność praktyce Sakramentu Pojednania i Pokuty. 
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Piąty warunek owocności modlitwy – podjęcie konkretnej solidnej normy modlitwy, 

zwłaszcza nowenny pompejańskiej, szczególnie w intencji osób nam powierzonych przez 
Ducha Świętego, od których łatwo się oddalamy. Bez konkretnego zobowiązania, życie 
modlitwy łatwo rozmywa się w zalewie wrażeń i myśli.  

Warto też korzystać ze wstawiennictwa Bożych przyjaciół, a takim jest sługa Boży Ojciec 
Bernard z Wąbrzeźna, który został spektakularnie wywyższony przez PANA, przez 
ukazanie się w czasie epidemii na niebie nad miastem i ocalenie mieszkańców. 

Niepokalana Matko Boga i nasza – módl się za nami! 
 

Z PANEM BOGIEM 

 

Brat Paweł Mruk – benedyktyn z Lubinia 

Postulator w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Ojca Bernarda z Wąbrzeźna 

Kontakt: zakrystian.benedyktyni@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sługa Boży Ojciec Bernard z Wąbrzeźna (benedyktyn z Lubinia) 

PAN BÓG wywyższył Go spektakularnymi cudami, jak ukazanie się w czasie epidemii w 

świetlistej postaci z Krzyżem na niebie, nad miastem i jego ocalenie. 

Strona na FB: Sługa Boży Ojciec Bernard z Wąbrzeźna 

Aktualności w zakładce na stronie Opactwa o Słudze Bożym Ojcu Bernardzie 
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