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Temat: Na okrągło 

Autorka: s. Beata Zawiślak USJK 

Zagadnienia: Październik czasem modlitwy różańcowej  

Cele spotkania: 

- św. Dominik od kontemplacji do aktywności 

- różaniec – modlitwa dla wytrwałych 

- Wspólna modlitwa 

Czas: ok 45       

Wiek uczestników: Spotkanie może być przeprowadzone dla dzieci młodszych  

i młodzieży.  

Materiały do przygotowania: 

Do przeprowadzenia spotkania potrzebne ci będą: 

• Pismo Święte. 

• świeca 

• Koraliki, pestki, ziarenka i sznurki do robienia różańca (tutaj proponuję technikę 

dowolną, wiele podpowiedzi można znaleźć na stronach internetowych w zależności 

od możliwości czasowych i dostępnych materiałów) 
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Scenariusz spotkania 

Integracja 
5 min 

 

Przywitaj się z wszystkimi uczestnikami spotkania; zapytaj co dobrego 
wydarzyło się u nich w ostatnim czasie . By ich zachęcić do opowiedzenia 
możesz sam zacząć.  
 

Wprowadzenie 
5 min 

Trwa miesiąc październik, od wielu lat ten miesiąc kojarzony jest z 
modlitwą różańcową, która może nam się wydawać trochę monotonna 
ale jeśli naprawdę wsłuchamy się w jej teksty, to może być wspaniałą 
przygodą. Nie musisz przecież odmawiać całej modlitwy na raz.  
 

 
 
5 min 

 
Zapal świece i odczytaj fragment z Pisma Świętego:  
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu 
dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem 
was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a 
co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór 
zła.” 1 Tes 5,16-22 
 Św. Paweł wzywa nas do nieustannej modlitwy, z której będzie 
wypływać nasze działanie.  
 
 

  
Pogłębienie 
refleksji 
 
10 min 

„Różaniec to po pierwsze sposób modlitwy, po drugie zaś „narzędzie” 
do odmawiania tej modlitwy, czyli sznur paciorków odpowiednio 
podzielonych, na których liczy się wypowiadane formuły. Ta postać 
różańca, którą znamy dzisiaj, nie powstała w jednym momencie, 
lecz kształtowała się przez wieki, przechodząc przez różne etapy.  

Przez długi czas powstanie różańca kojarzono z postacią św. Dominika, 
który miał go „otrzymać” od samej Matki Bożej podczas objawienia. 
Dominikańskość różańca jest bardzo mocno obecna w tradycji modlitwy 
chrześcijańskiej. Wielu papieży w swoich dokumentach wspomina o roli 
św. Dominika w historii różańca. (…) Niewątpliwie św. Dominik i jego 
bracia, którzy jako wędrowni kaznodzieje przemierzali świat, ogromnie 
przyczynili się do rozpowszechnienia tej modlitwy, zarówno przez to, 
że sami często odmawiali ją w drodze, jak i przez propagowanie jej 
w swoim kaznodziejstwie. W 1569 roku papież Pius V – dominikanin – 
specjalnym dokumentem nadał różańcowi formę, która przetrwała aż 
do naszych czasów. Za czasów tego papieża rozegrała się też wielka 
bitwa morska pod Lepanto, w której flota chrześcijańska odniosła 
zwycięstwo nad znacznie silniejszą armadą turecką. Zwycięstwo 
to przypisano potędze modlitwy różańcowej, którą papież polecił żarliwie 
odmawiać wiernym. Dla uczczenia tego zwycięstwa wprowadzone 
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zostało święto Matki Bożej Różańcowej, które też przyczyniło się 
do ugruntowania popularności różańca.  

W ten sposób w ciągu kilku czy kilkunastu wieków ukształtowała się taka 
postać różańca, jaką znaliśmy do niedawna. Jednakże historia różańca 
na tym się nie zakończyła. Najnowszy etap to zmiana, którą wprowadził 
św. Jan Paweł II. W 2002 roku ogłosił on List apostolski o Różańcu 
Świętym, w którym ukazał i potwierdził wartość tej modlitwy, zachęcił 
do jej praktykowania, a także wprowadził nowe tajemnice, które nazwał 
„tajemnicami światła”. Obejmują one najważniejsze wydarzenia z okresu 
publicznej działalności Jezusa, począwszy od chrztu w Jordanie aż 
do ustanowienia Eucharystii. Papież umiejscowił te tajemnice 
w strukturze różańca pomiędzy tajemnicami radosnymi a bolesnymi.  

Ta nowość wprowadzona do modlitwy różańcowej jest zarazem wskazówką, 
że odmawiając różaniec, możemy rozważać także inne wydarzenia 
ewangeliczne, które pozwolą lepiej i pełniej ogarnąć w medytacji tajemnicę 
Chrystusa. Bo – jak to wyraził Ojciec Święty – taka jest istota różańca: „ma 
prowadzić ducha do zasmakowania w poznawaniu Chrystusa”. 1 

Radość bycia 
razem 

 
20 min 

Teraz zachęcam Was do zrobienia swojego różańca. Zobaczcie, jak 
niewiele trzeba, mogą być ziarenka np. kawy, pestki, koraliki, kawałek 
sznurka i gotowe. Taki zrobiony przez nas różaniec możemy komuś 
podarować lub samemu go odmawiać, by nam przypominał, że każde 
działanie powinno wypływać z modlitwy. 

Zakończenie  
 
 

Październik jest taki różańcowy, wiesz, ta modlitwa pomaga odnaleźć 
wewnętrzną harmonię. Więcej o tym na stronach naszego kwartalnika: 
https://laudatosi.caritas.pl/aktualnosci/eko-kwartalnik-caritas/ 
 
 
Modlitwa na zakończenie: 
Jeśli macie czas i przestrzeń, to zachęcam do modlitwy różańcowej: może 
jedna dziesiątka? Rozważania znajdziesz kwartalniku Caritas Laudato si’ 
(str. 51) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 https://info.dominikanie.pl/2017/10/skad-sie-wzial-rozaniec-i-czy-zawdzieczamy-go-sw-dominikowi/ 

https://laudatosi.caritas.pl/aktualnosci/eko-kwartalnik-caritas/

