Różaniec

Różaniec
W Fatimie Matka Boska nieustannie prosiła pastuszków, aby codziennie odmawiali
różaniec, oﬁarowując go w intencji pokoju na świecie. Od samego początku istnienia
Sanktuarium Fatimskiego różaniec wyznacza modlitewny rytm życia tego miejsca.
Modlitwa różańcowa ciągle rozbrzmiewa w głosach pielgrzymów, którzy zbliżają się do
Chrystusa poprzez rozważanie tajemnic Jego życia u stóp Maryi.
Od poniedziałku do piątku różaniec odmawiany o 18.30 w Kaplicy Objawień jest
transmitowany na żywo przez rozgłośnie Rádio Renascença i Rádio SIM oraz telewizje i
radio Canção Nova i Telepace. W sobotę i niedzielę – transmisja w Rádio SIM.

Jak się odmawia różaniec w Fatimie?
Na początku modlitwy:
(Znak krzyża:)
Boże, przybądź nam z pomocą / Ratuj nas Panie i zbaw
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na
wieki wieków. Amen.
W każdej dziesiątce:
Wypowiedzenie i rozważanie tajemnicy z życia Jezusa i Jego Matki
+
Ojcze nasz
+
10 Zdrowaś Maryjo
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+
Chwała Ojcu oraz akt strzelisty i modlitwa fatimska:
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na
wieki wieków.
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej
potrzebują Twojego miłosierdzia.
Na zakończenie modlitwy
3 Zdrowaś Maryjo
+
Salve Regina (Witaj Królowo)
Tajemnice różańcowe
Każdemu dniowi tygodnia odpowiada jedna część różańca, składająca się z pięciu
tajemnic z życia Jezusa i Jego Matki:
niedziela
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

tajemnice chwalebne
tajemnice radosne
tajemnice bolesne
tajemnice chwalebne
tajemnice światła
tajemnice bolesne
tajemnice radosne

Tajemnice radosne
1.º tajemnica| Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie (Łk 1,26-38)
2.º tajemnica| Nawiedzenie św. Elżbiety (Łk 1,39-56)
3.º tajemnica| Narodzenie Pana Jezusa (Łk 2,1-20)
4.º tajemnica| Oﬁarowanie Jezusa w świątyni (Łk 2,22-38)
5.º tajemnica| Znalezienie Pana Jezusa (Łk 2,41-50)

Tajemnice światła
1.º tajemnica| Chrzest Jezusa w Jordanie (Mt 3,13-17)
2.º tajemnica| Cud w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11)
3.º tajemnica| Nauczanie Jezusa o Królestwie i wezwanie do nawrócenia (Mk 1,14-15)
4.º tajemnica| Przemienienie na Górze Tabor (Łk 9,28-36)
5.º tajemnica | Ustanowienie Eucharystii (Łk 22,14-20)

2/3

Tajemnice bolesne
1.º tajemnica| Modlitwa w Ogrójcu (Mt 26,36-46)
2.º tajemnica| Biczowanie Pana Jezusa (Mt 27,24-26)
3.º tajemnica| Ukoronowanie cierniem (Mt 27,27-31)
4.º tajemnica| Droga krzyżowa (Łk 23,26-32)
5.º tajemnica| Śmierć na krzyżu (J 19,17-30)

Tajemnice chwalebne
1.º tajemnica| Zmartwychwstanie Pana Jezusa (Mt 28,1-10)
2.º tajemnica| Wniebowstąpienie Pana Jezusa (Dz 1,6-11)
3.º tajemnica| Zesłanie Ducha Świętego (Dz 1,12-14 e 2,1-4)
4.º tajemnica| Wniebowzięcie Matki Bożej (Łk 1,48-49)
5.º tajemnica| Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi (Ap 12,1-17)
PROGRAMY
RÓŻANIEC> Kluczowe pojęcia orędzia fatimskiego
Transmisja online

„Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny!” /
Wspomnienia siostry Łucji, s.181.
„Jestem Matką Boską Różańcową” / Wspomnienia siostry Łucji, s.188.
„Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” Łk 2,19

www.fatima.pt/pl/pages/rozaniec
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