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Zaproszenie do
modlitwy różańcowej
Wystarczy sięgnąć, choćby do kilku objawień
maryjnych, by przekonać się, jak ważną rolę
w naszym życiu duchowym spełnia modlitwa różańcowa. Skoro sama Maryja tak często prosi o odmawianie różańca, to znaczy,
że musi charakteryzować się on niebywale
wielką mocą. Wartość modlitwy różańcowej
nie leży bynajmniej w bezmyślnym powtarzaniu tych samych słów, lecz w dziecięcym
usposobieniu serca i myśli zwracanej ku Bogu, przez Maryję – naszą Matkę. Kiedy bierzemy do ręki różaniec, jesteśmy zaproszeni
do wejścia w przestrzeń życia Jezusa i Jego
Najświętszej Matki, kontemplując tajemnice
naszego zbawienia. Całe dzieło odkupienia
świata, od początku do końca, staje nam w tajemnicach Różańca św. jasno i żywo przed
oczyma, jak na jednym wymalowane obrazie
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– nauczał Sługa Boży biskup Szelążek. W pobożnym odmawianiu Różańca św. znajdujemy skuteczną pomoc dla uświęcenia własnych
dusz… Różaniec w swej wspaniałej prostocie
może wystarczyć wszystkim pojęciom, odpowiedzieć na wszystkie potrzeby i jeżeli łaska Zbawiciela wzbudzi w naszych sercach
zamiłowanie do tego nabożeństwa, oblicze
naszej ziemi… zupełnie się zmieni – kontynuował dalej świątobliwy Pasterz Wołynia
i Założyciel Zgromadzenia Sióstr św. Teresy
od Dzieciątka Jezus.
Pobożne odmawianie różańca może wiązać się jednak z trudem i wymagać od nas
stałości i duchowej dyscypliny. Tego typu
doświadczenie przeżywała św. Teresa od
Dzieciątka Jezus. Czytając jej wyznanie, być
może odnajdziemy tu siebie i własne zmagania, przeżywane przy odmawianiu modlitwy różańcowej. Święta, z właściwą sobie
prostotą, napisała: „[…] gdy jednak zostaję
sama (wstydzę się to wyznać) odmawianie
różańca kosztuje mnie więcej, niż używanie
narzędzi pokutnych… Czuję, że tak źle go
odmawiam! Muszę zadawać sobie gwałt, by
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rozmyślać o tajemnicach różańcowych; nie
mogę skupić myśli… Długi czas smuciłam
się tym brakiem pobożności, który mnie zadziwiał, bo tak bardzo kocham Najświętszą
Pannę, że powinnam z łatwością odmawiać
ku Jej czci modlitwy, tak Jej miłe. Teraz już
mniej się martwię; myślę, że skoro Królowa
Nieba jest moją MATKĄ, jest zadowolona,
widząc moją dobrą wolę”.
Wytrwałe praktykowanie modlitwy różańcowej daje nam niejako pewność, że żyjemy
pod czułym spojrzeniem Maryi, otoczeni Jej
macierzyńską opieką. Jeśli nawet nasza modlitwa bywa nieudolna, to przecież Maryja
przedstawia ją Bogu, wzbogacając miłością
swego Niepokalanego Serca. Ona, jako Najlepsza Matka, rozumie słabość swych dzieci, dlatego pragnie udzielać nam łask Swego
Syna, poprzez, tak miłą Jej Sercu, modlitwę
różańcową. Podstawowym źródłem, z którego czerpiemy, rozważając poszczególne
tajemnice różańca, są niewątpliwie słowa Pisma św. Można jednak posłużyć się innymi
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tekstami, zwłaszcza zapożyczonymi z pism
świętych i błogosławionych, dla których Maryja była Przewodniczką w drodze do szczęśliwej wieczności.
Obecne wydanie zebranych refleksji nad
tajemnicami różańca świętego, stanowi zaproszenie do modlitwy razem ze Sługą Bożym biskupem A. P. Szelążkiem, który nie
wyobrażał sobie drogi do Boga bez Maryi
Matki Bożej. Ufamy, że myśli biskupa Szelążka zainspirują do głębokiej modlitwy na różańcu, czego w duchu Bożego dziecięctwa,
życzę wszystkim siostrom i braciom, trzymającym w ręku niniejsze opracowanie.
s. Lucyna Lubińska
przełożona generalna
Zgromadzenia Sióstr
św. Teresy od Dzieciątka Jezus
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s. Agnieszka Jaworska

Wzrastający w łasce
u Boga i ludzi
TAJEMNICE RADOSNE
TAJEMNICA 1:
ZWIASTOWANIE
Nazaret, dom pełen ciepła i miłości. To tu przychodzi Boży posłaniec Gabriel. Czeka pokornie
na jedno słowo Maryi, które zmieni historię zbawienia świata. Stoczek Łukowski, dom Marianny i Stanisława Szelążków, napełniony blaskiem
lipcowego słońca. W sercach wielu Podlasian
jeszcze drga nuta powstańczego zrywu styczniowego, również nieobca w skutkach rodzinie
Szelążków. To właśnie w takim klimacie przychodzi na świat chłopiec – Adolf Piotr.
Módlmy się za wszystkie dzieci.
25
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TAJEMNICA 2:
NAWIEDZENIE
Ludzie odwiedzają się z różnych powodów:
chrztu, ślubu, imienin, pogrzebu… Maryja
odwiedziła kuzynkę Elżbietę, ponieważ ona
oczekiwała narodzin dziecka. 27-letnia Marianna Szelążek również oczekuje przyjścia na
świat trzeciego dziecka, po urodzeniu którego, umiera. Trudno jest Stanisławowi pogodzić
się ze śmiercią żony, a jeszcze trudniej w takiej
chwili śpiewać Bogu Magnificat.
Módlmy się za wszystkie dzieci, które przeżyły śmierć swoich rodziców.

TAJEMNICA 3:
BOŻE NARODZENIE
Jezus rodzi się w Betlejem. Jego najbliżsi to
Maryja i Józef. Chłopcy z Żelechowa – Władysław i Adolf dotkliwie przeżyli brak matki. Ojciec osieroconych dzieci pragnie zapewnić im
dobre wychowanie i opiekę. Zawiera drugi
związek małżeński z Eleonorą Pauliną Dobra26
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czyńską. Przybrana Matka ma wielkie serce
dla sierot.
Módlmy się za tych, którzy z miłością wychowują dzieci.

TAJEMNICA 4:
OFIAROWANIE PANA JEZUSA
Prawo Mojżeszowe wymagało od Izraelitów posłuszeństwa, dlatego Maryja i Józef po czterdziestu dniach zanieśli dziecię Jezus do świątyni,
aby przedstawić je Bogu. W kościele parafialnym
w Stoczku Łukowskim, po trzynastu dniach od
chwili narodzin, Adolf Piotr został przedstawiony Bogu. Przez chrzest i związane z nim sakramentalne znaki, stał się nowym stworzeniem.
Módlmy się za wszystkie ochrzczone dzieci.

TAJEMNICA 5:
ZNALEZIENIE
Człowiek, gdy coś zgubi, smuci się. Cieszy się,
gdy zagubioną rzecz odnajdzie. Dwunastoletni
27
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Jezus odnaleziony w świątyni, przywraca pokój
serca Maryi i Józefowi. Po ukończeniu gimnazjum Adolf Piotr odkrywa w sercu łaskę powołania do kapłaństwa. Podejmuje decyzję
wstąpienia do seminarium w Płocku. Na uwagę zasługuje wyjątkowa postawa ojca, który
w liście do rektora napisze: nie tylko zezwalam
mojemu synowi na wstąpienie do seminarium,
ale udzielam mu swego rodzicielskiego błogosławieństwa, a Duch Święty niech kieruje jego
sercem i rozumem.
Módlmy się za rodziców, aby pomagali dzieciom w odkrywaniu ich powołania.

TAJEMNICE ŚWIATŁA
TAJEMNICA 1:
CHRZEST W JORDANIE
Przyjęcie chrztu z rąk Jana w Jordanie to początek publicznej działalności Jezusa. Jest on także
momentem objawiania się Boga Ojca i szcze28
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gólnym namaszczeniem Ducha Świętego. Obraz ten kieruje nasze myśli do płockiej katedry,
gdzie 26 maja 1888 r. diakon Adolf Piotr przyjął świecenia kapłańskie.
Módlmy się za wszystkich kapłanów.

CUD

TAJEMNICA 2:
K ANIE GALILEJSKIEJ

W

Obecność Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej nikogo nie dziwiła. Być może Jezus zwrócił uwagę biesiadników dopiero wówczas, gdy
zamienił wodę w wino. Pismo św. mówi, że był
to jego pierwszy publiczny cud. Wydarzenia
sakramentalne są znakami widzialnymi niewidzialnej łaski Bożej. Znaki te z wielką miłością
sprawował ks. Adolf Piotr ilekroć odprawiał Eucharystię, chrzcił, bierzmował, spowiadał.
Módlmy się za wszystkie młode małżeństwa.
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TAJEMNICA 3:
GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
Po ukończeniu trzydziestu lat życia Jezus rozpoczął publiczne nauczanie o Królestwie Bożym. Człowiek ma określony czas tu na ziemi,
aby dojrzeć i zrozumieć pewne prawdy wiary
i moralności. O ks. Adolfie Piotrze mówiono,
że był nad wyraz dojrzałym i mądrym człowiekiem, posiadającym bogactwo przymiotów
natury i łaski. Wiedzą i zdobytym doświadczeniem podczas studiów w Petersburgu, ks. Szelążek dzielił się z klerykami w seminarium jako
profesor i rektor.
Módlmy się za studentów, profesorów i rektorów wyższych uczelni.

TAJEMNICA 4:
PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
Jezus na górze Tabor przemienia się w obecności Piotra, Jakuba i Jana. Odkrycie prawdy
o sobie wpływa na przemianę wewnętrzną i oddziałuje na otoczenie. Ojciec Święty dostrzegł
30
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gorliwość duchową i apostolską ks. Szelążka
i wybrał go do grona biskupów. Z rąk biskupa
płockiego Antoniego Nowowiejskiego otrzymał
sakrę biskupią. To zaproszenie ks. Adolfa Piotra
do większej służby Bogu, jeszcze mocniej pogłębiło jego więź z Jezusem i Kościołem, a jej
służebny charakter uwydatnił się w podejmowanych dziełach charytatywnych i społecznych.
Módlmy się za cały Episkopat Polski.

TAJEMNICA 5:
USTANOWIENIE EUCHARYSTII
Wieczernik, szczególne miejsce. To tu Jezus spożył z Apostołami Ostatnią Wieczerzę. Od chwili ustanowienia Eucharystii miejsce to nabrało
wyjątkowego znaczenia. Dla biskupa Szelążka
nominacja związana z objęciem diecezji łuckiej na Wołyniu, była szczególnym wydarzeniem, które mocno związało go z powierzoną
mu owczarnią. Odtąd stał się dla niej ojcem
i pasterzem, na chwile dobre i złe.
Módlmy się za wszystkich misjonarzy.
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