
Zachęta do podjęcia modlitwy w ramach Róży Różańcowej Domowego Kościoła

 

Pewnie  już  wielokrotnie  słyszeliśmy słowa,  że  podstawą wszelkiego działania  musi  być

modlitwa.  Bez  modlitwy,  bez  właściwego  rozeznania  woli  Bożej  trudno  jest  kroczyć  za

Chrystusem. Dotyczy to zarówno każdego z nas jak i całej naszej wspólnoty. Jeżeli chcemy aby

nasza  wspólnota  się  rozwijała,  jeśli  chcemy  cieszyć  się  oglądaniem  owoców  naszej  posługi  i

naszego  zaangażowania  w  Domowy  Kościół,  jeśli  pragniemy  naszego  rozwoju  duchowego  –

indywidualnego i  wspólnotowego – potrzeba nam modlitwy i  to  modlitwy wspólnej  – jedni  za

drugich. 

W  Dziejach  Apostolskich  czytamy  Kiedy  nadszedł  wreszcie  dzień  Pięćdziesiątnicy,

znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu’’. Uczniowie Jezusa trwali w jedności, we

wspólnocie na modlitwie i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Duch Święty szczególnie

udziela się wspólnocie, która gromadzi się w Imię Jezusa i trwa na modlitwie.

Dlatego  też  w  tym roku  formacyjnym,  który  przeżywamy pod  hasłem  W mocy  Ducha

Świętego, chcąc, abyśmy rzeczywiście tej mocy jako wspólnota doświadczali zachęcamy Was do

podjęcia  modlitwy  za  cały  Domowy  Kościół,  szczególnie  w  naszej  diecezji,  w  ramach  Róży

Różańcowej.

Róża  Różańcowa  jest  modlitewną  wspólnotą  20  osób,  z  których  każda  codziennie  we

własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę różańca. Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną,

przydzieloną jej Tajemnicę Różańca Świętego, w ten sposób codziennie odmawiamy cały różaniec.

Członkowie Róży korzystają z łask, jakie mogliby otrzymać, sami odmawiając cały Różaniec.

Okazją do podjęcia modlitwy za Domowy Kościół będzie nasz najbliższy Dzień wspólnoty

w Sztumie. Każdy chętny, który podejmie się na okres 1 roku (ważne - zobowiązanie jest tylko na 1

rok czyli do września 2016 !!!) modlitwy różańcowej za Domowy Kościół (codziennie 1 dziesiątka)

otrzyma od nas obrazek na którym będzie proponowana modlitwa za wspólnotę oraz rozpiska z

tajemnicami różańca, które należny odmawiać w poszczególnych miesiącach. 

Modlitwa ta może stać się częścią naszej modlitwy małżeńskiej lub rodzinnej. Przypomina

nam o tym Św. Jan Paweł II w swoim Liście apostolskim o Różańcu Świętym:  Rodzina, która

modli  się  zjednoczona,  zjednoczona  pozostaje. Różaniec  święty  zgodnie  z  dawną  tradycją  jest

modlitwą,  która  szczególnie  sprzyja  gromadzeniu  się  rodziny  (…)Podjąć  na  nowo odmawianie

różańca  w  rodzinie  znaczy  wprowadzić  do  codziennego  życia  całkiem inne  obrazy,  ukazujące

misterium,  które  zbawia:  obraz  Odkupiciela,  obraz  Jego  Najświętszej  Matki.  Rodzina,  która

odmawia  razem  różaniec,  odtwarza  poniekąd  klimat  domu  w  Nazarecie:  Jezusa  stawia  się  w

centrum, dzieli się z Nim radości i cierpienia, w Jego ręce składa się potrzeby i projekty, od Niego

czerpie się nadzieję i siłę na drogę.



Gromadźmy się wiec wspólnie, w małżeństwach i rodzinach, na modlitwie różańcowej – nie

tylko w październiku, ale przez cały najbliższy rok, modląc się przy tej okazji w intencji naszej

wspólnoty. 

Na koniec ważna informacja: osoby, które chcą przystąpić do Róży różańcowej, a nie mogą

przybyć na Dzień wspólnoty do Sztumu niech poproszą kogoś z kręgu, aby odebrał za nich obrazek

i harmonogram z tajemnicami różańca na kolejne miesiące, lub tez zgłoszą się bezpośrednio do nas.
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