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Temat: JAK ODMAWIAĆ RÓŻANIEC?

a) Cel dydaktyczny: Poznanie i nauka odmawiania Różańca
b) Cel wychowawczy: Zachęcenie do odmawiania Różańca
Pomoce: różaniec, róża (sztuczna lub żywa),wazon, kredki, rysunek różańca (aneks 1),krzyżówka (aneks 2),
krzyż,

Treść
1.Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania

(Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, modlitwy do Ducha Świętego (znaną formułką lub wła-
snymi słowami).
Duchu Święty,  który oświecasz serca i  umysły nasze,  dodaj nam ochoty i  zdolności,  aby to spotkanie
było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.
(Animator wita wszystkich obecnych i po wprowadzeniu atmosfery skupienia przechodzi do tematu...)

2. Treść właściwa
                                                                            I. Widzieć
Na początek chcę, żebyście rozwiązali krzyżówkę. (animator rozdaje kartki – aneks 2 i wyznacza czas)
- Czy wiecie co to jest Różaniec? (nazwa „sznura” korali ułożonych w charakterystyczny sposób, mo-
dlitwa, która rozważa tajemnice z życia Jezusa i Jego Matki-Maryi)
W słowie RÓŻANIEC jest ukryta nazwa kwiatu. RÓŻANIEC – RÓŻA (animator pokazuje różę). Nie
jest to przypadkowe. Róża to najpiękniejszy, najszlachetniejszy kwiat. Jest nazywana królową kwiatów.
Można ją ofiarować na różne okazje.
- Na jakie okazje wręczamy róże?  (z okazji urodzin, imienin, świąt, rocznic, Dnia Matki, w ramach
przeprosin, nad grobem zmarłej)
Te wszystkie okazje coś dla nas znaczą. Róża jest symbolem miłości. Różaniec jest modlitwą maryjną.
Wręczamy naszej Mamie – Maryi (nawiązanie do Dnia Matki), Królowej Nieba i Ziemi (róża królowa
kwiatów) modlitwę różańcową – pełną miłości (nawiązanie do ofiarowania róż z różnych okazji).

Różaniec dzieli się na 4 części.
Chciałabym teraz, abyście w grupach spróbowali wymyślić jak róża wiąże się z poszczególnymi czę-
ściami Różańca: radosną, światła, bolesną i chwalebną. (animator dzieli uczestników na grupy, wyzna-
cza czas, po jego upływie uczestnicy przedstawiają swoje pomysły)
1) (animator używa róży)Dobrze, a więc przyjrzyjmy się róży, jej kwiatowi.
- Jak róża wiąże się z tajemnicą radosną? (uczestnicy podają swoje pomysły, animator tłumaczy w razie
problemów). Gdy dostajemy różę na jakąś okazję, cieszymy się. Zachwycamy się jej pięknem, zapa-
chem. Dlatego część pierwszą modlitwy różańcowej nazywamy RADOSNĄ, 5 kolejnych tajemnic
przybliżających radosne chwile w życiu Jezusa i Maryi.
- Możecie wymienić tajemnice radosne?(1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 2. Nawiedzenie
świętej Elżbiety 3. Narodzenie Pana Jezusa 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 5. Odnalezienie
Pana Jezusa w świątyni)
2) (animator wkłada różę do wazonu)
- Jeżeli ścięty kwiat róży włożę do wazonu co się z nim stanie? (zwiędnie)
- Dlaczego? Co potrzebuje róża, żeby się mogła rozwijać? (korzeń, woda, gleba i światło słoneczne)
- Jak więc odnieść ten przykład róży do tajemnic światła? (uczestnicy podają swoje pomysły, animator
tłumaczy w razie problemów). Gdybyśmy spełnili te wszystkie warunki, ale posadzili różę w ciemnym
miejscu, nie zakwitnie nam. Będzie słaba i obumrze. Jezus jest światłem. On rzucił światło, abyśmy uj-
rzeli prawdę i Go poznali.
- Czy wiecie kto ustanowił tajemnice światła?  (papież Jan Paweł II w 2002 r.)
- Czy ktoś może wymienić tajemnice światła?(1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 2. Objawienie się Je-
zusa w Kanie Galilejskiej 3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia 4. Przemienienie Pańskie
na górze Tabor 5. Ustanowienie Eucharystii)



3) (animator wręcza uczestnikom kolce róży)
- Co to jest i z jaką tajemnicą się wam to kojarzy? ( kolce, tajemnica bolesna)
- Jak kolce łączą się z tymi tajemnicami?(uczestnicy podają swoje pomysły, animator tłumaczy w razie
problemów). Róża choć piękna, potrafi zranić. Ma w sobie coś przykrego. Są to kolce. W życiu Jezusa i
Maryi nastąpił taki moment, w którym było wiele cierpienia i bólu. Gdzie jest prawdziwa miłość, tam
też jest i obecne cierpienie. To cierpienie jednak miało charakter zbawczy.
- Proszę, czy ktoś wymieni tajemnice bolesne?(1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 2. Biczowanie
Pana Jezusa 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa 4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię 5. Ukrzyżowanie
i śmierć Pana Jezusa)
4) - Spójrzcie na różę. Jak wygląda gdy kwitnie, prawidłowo się rozwija? A jak gdy obumrze, zwiędnie?
(zdrowy kwiat trzyma główkę prosto do słońca, zwiędły pochyla ją w dół, liście opadają)
-Jak odnieść ten przykład do części chwalebnej?(uczestnicy podają swoje pomysły, animator tłumaczy w
razie problemów)W życiu Jezusa i Maryi były chwile, które wskazywały na niebo, cel naszej ziemskiej
wędrówki.
- Kto wymieni tajemnice chwalebne? (1.Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 2.Wniebowstąpienie
Chrystusa 3.Zesłanie Ducha Świętego 4.Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 5.Ukoronowanie Ma-
ryi na Królową Nieba i Ziemi)

Teraz rozdam wam kartki z narysowanym różańcem. Chcę, żebyście pokolorowali odpowiednio kora-
liki.(animator rozdaje kartki - aneks 1 i kredki, wyznacza czas, później zbiera prace na stos, kładzie na
nich krzyż i podsumowuje). Różaniec nie jest tylko sznurem nic nieznaczących korali, to najpiękniejsza
modlitwa, to nasza broń w walce z szatanem, to narzędzie, to odpłata za nasze grzechy, to krok w stronę
świętości.

- Jan Paweł II powiedział, że:„Różaniec to skarb, który trzeba odkryć”. Zatem na dzisiejszym spotkaniu
spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: jak odmawiać Różaniec?

                                                                                 II. Osądzić
Jezuita o. Marian Morawski tak wypowiedział się o Różańcu:
„Różaniec jest przede wszystkim najdoskonalszą modlitwą, którą sobie pomoc Boską wyprosić mo-
żemy. Wstępem do niej jest wyznanie wiary w Składzie Apostolskim, bo wiara jest początkiem i pod-
stawą modlitwy. Potem piętnaście razy rozpoczynamy jakby na nowo od Modlitwy Pańskiej, owego
wzoru modlitw, którego sam Bóg wcielony ludzi nauczył, i w którym wszystkie prośby zawarł, aby nas
wszystkimi obsypywać dobrami, kiedy Go tymi słowy po synowsku prosić będziemy. Po każdym zaś
pacierzu do Ojca, który jest w niebiosach, dziesięć razy oddajemy cześć Orędowniczce i Matce naszej,
u nóg tegoż Ojca za nami się wstawiającej. Witamy Ją najpiękniejszymi z Jej tytułów, słowami ponad
wszystko Jej miłymi, w których anioł zwiastował jej wcielenie Słowa. Potem prosimy Ją pokornie przez
Boskie Jej Macierzyństwo, aby modliła się za nami teraz, bo o to teraz, w tej chwili starać się mamy – i
w godzinę śmierci, bo od tej godziny wieczność nasza zależeć będzie. Wreszcie kończymy każdą dzie-
siątkę, łącząc się z Chórami niebieskimi, w śpiewaniu chwały Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”.

- O czym mówi nam przeczytany przed chwilą tekst? (jak odmawiać Różaniec, przez Różaniec prosimy
Maryję o wstawiennictwo za nami u Jej Syna i wyproszenie potrzebnych łask)
- Czy ktoś może wytłumaczyć jak odmawiać Różaniec?(zgłasza się ochotnik, animator wręcza mu róża-
niec, aby na nim prezentował, w razie wątpliwości animator dopowiada jak odmawiać różaniec). Za-
czynamy, trzymając krzyżyk: robimy znak krzyża i odmawiamy „Skład apostolski”. Na pierwszym pa-
ciorku odmawiamy „Ojcze nasz”. Na kolejnych trzech paciorkach odmawiamy „Zdrowaś Maryjo”, a
następnie „Chwała Ojcu”. Po tym wstępie zaczynamy pierwszą „dziesiątkę”. Rozpoczynamy od wypo-



wiedzenia tajemnicy z życia Jezusa i Kościoła, którą będziemy rozważać w danej dziesiątce. Na poje-
dynczym paciorku odmawiamy „Ojcze nasz”, a na dziesięciu pozostałych „Zdrowaś Maryjo”. Na ko-
niec odmawiamy „Chwała Ojcu”. Następnie rozpoczynamy kolejną dziesiątkę, mówiąc nazwę rozważa-
nej tajemnicy, „Ojcze nasz”, dziesięć „Zdrowaś Maryjo” i jedno „Chwała Ojcu” .Po odmówieniu pięciu
dziesiątek zamykasz pełne koło. Na koniec odmawiamy „Pod Twoją obronę” i znak krzyża zakańcza
naszą modlitwę.

- Jak odmawiać Różaniec? Do czego jest porównany i co oznaczają te metafory?
Posłuchajmy, co do powiedzenia ma na ten temat św. Ludwik Maria Grignion de Montfort:
„Zdrowaś Maryjo dobrze odmawiane, czyli uważnie, z nabożeństwem i pokorą, jest według świadectwa
świętych nieprzyjacielem szatana, którego zmusza do ucieczki, jest młotem, który go miażdży, jest
uświęceniem duszy, radością aniołów, śpiewem wybranych, pieśnią Nowego Testamentu, radością Ma-
ryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej. Zdrowaś Maryjo jest rosą niebieską, która czyni duszę urodzajną;
jest czystym i pełnym miłości pocałunkiem, jaki składamy Maryi; jest czerwoną różą, którą Jej ofiaru-
jemy, kosztowną perłą, którą Jej składamy w ofierze; jest czarą ambrozji i boskiego nektaru, który Jej
dajemy. Wszystkie te porównania pochodzą z ust świętych. Błagam więc was usilnie, przez miłość,
którą ku wam w Jezusie i Maryi w sercu noszę, odmawiajcie codziennie, o ile wam czas pozwoli, cały
Różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedyście mi uwierzyli.” (animator
powtarza pytania, uczestnicy odpowiadają; uważnie, z nabożeństwem i pokorą; jest młotem, który go
miażdży – ochroną przed szatanem, uświęceniem duszy – zapewnia krok w stronę świętości, radością
aniołów i Maryi – radują się, gdy odmawiamy, śpiewem wybranych i pieśnią Nowego Testamentu –
przeznaczony dla najwytrwalszych, chwałą Trójcy Przenajświętszej – wychwala Trzy Osoby Boskie,
rosą niebieską, która czyni duszę urodzajną – wylewa na nas łaski, czystym i pełnym miłości pocałun-
kiem, czerwoną różą, kosztowną perłą, czarą ambrozji i boskiego nektaru, które dajemy Maryi – oznaka
miłości dla naszej Mamy)

Na podsumowanie chciałabym, żebyście rozważyli słowa ks. Stefana.
„Któż z nas nie uciekał się do ziemskiej matki, gdy trzeba było sobie zjednać ojca lub wyprosić jego
pozwolenie. Tak też i Maryja staje obok nas, pełna Ducha Świętego, by wstawiać się za nami. Bo nikt
lepiej od Niej nie zna Chrystusa, nikt tak jak Ona nie nauczy nas trwać przy Nim, wpatrując się w Jego
Oblicze. To z Nią nauczymy się wiary, milczenia, słuchania. Kiedy dziecko pragnie narysować wyma-
rzony obrazek, a nie potrafi, zasmucone siedzi nad czystą kartką, wtedy mama bierze jego rączkę z
kredką w swoją i prowadzi ją takimi ruchami, by powstał najpiękniejszy obraz. Tak też i Maryja, widząc
nasze wysiłki, weźmie nas za rękę i poprowadzi do Tatusia nasze pragnienia, nasze myśli, nasze słowa,
a wtedy staniemy przed najlepszym Ojcem i będziemy mogli z Nim rozmawiać. […] Czy Maryja, wi-
dząc jak Jej dziecko staje przed Ojcem, nawet takie, które jeszcze nie umie pięknie mówić lub
trochę narozrabiało, pozostanie obojętna? >>My bowiem nie umiemy modlić się tak, jak
trzeba<< (Rz 8, 26) >>i czasem nie zostajemy wysłuchani, gdyż modlimy się źle <<(por. Jk 4,
2-37), dlatego potrzebujemy wstawiennictwa Maryi, a Pan, który umierając powierzył Jej
opiece, w osobie umiłowanego ucznia, wszystkie dzieci Kościoła, chce przez Nią zlewać zdroje
swego Miłosierdzia. Maryja niczego bardziej nie pragnie, jak przez różaniec dać wyraz swej
macierzyńskiej troski”

I. Działać
Skoro wiemy już jak modlić się na Różańcu i co nam daje ta modlitwa, odmówmy teraz wspólnie dzie-
siątek Różańca w intencji nas samych, o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej.



2. Hasło spotkania
„Różaniec – skarb, który trzeba odkryć”

3. Piosenka spotkania

„Maryjo, Matko mojego wezwania”

4. Zadanie apostolskie
Codziennie przez najbliższy tydzień będę odmawiać dziesiątek Różańca w dowolnej intencji.

5. Modlitwa na zakończenie

Na koniec naszego spotkania zawierzmy się Maryi – naszej Matce: „Pod Twoją obronę...



Aneks 1.



Aneks 2.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

1. Miesiąc, w którym codziennie odmawiamy różaniec.

2. Opiekun Jezusa.

3. Krewna Maryi.

4.  Miejsce gdzie mieszkała Maryja.

5. Imię matki Maryi.

6. Imię archanioła, który nawiedził Maryję.

7. Kolor maryjny.

8. Imię ojca Maryi.



1. P A Ź D Z I E R N I K
2.  J Ó Z E F

3. E L Ż B I E T A
4.  N A Z A R E T
5. A N N A

6. G A B R I E L
7. N I E B I E S K I

8. J O A C H I M

1. Miesiąc, w którym codziennie odmawiamy różaniec.

2. Opiekun Jezusa.

3. Krewna Maryi.

4.  Miejsce gdzie  mieszkała Maryja.

5. Imię matki Maryi.

6. Imię archanioła, który nawiedził Maryję.

7. Kolor maryjny.

8. Imię ojca Maryi.


