RÃ“Å»ANIEC TO SKARB
W modlitwie rÃłÅźaÅ„cowej Maryja modli siÄ™ za nas i z nami (J.PaweÅ‚ II)

"Nie ma w Åźyciu problemu, ktÃłrego by nie moÅźna rozwiÄ…zaÄ‡ z pomocÄ…
rÃłÅźaÅ„ca."
S. Å•ucja z Fatimy

â€ž...PatrzÄ™ na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny
chrzeÅ›cijaÅ„skie, na Was, osoby chore i w podeszÅ‚ym wieku, na Was mÅ‚odzi:
weÅºcie znÃłw ufnie do rÄ…k koronkÄ™ rÃłÅźaÅ„ca, odkrywajÄ…c jÄ… na nowo w Å›wietle Pisma
ÅšwiÄ™tego, w harmonii z liturgiÄ…, w kontekÅ›cie codziennego Åźycia.
Oby ten mÃłj apel nie popadÅ‚ w zapomnienie nie wysÅ‚uchany!â€•
Jan PaweÅ‚ II
Â

Jan-Pawel II. 2002-10-07 (16:52:51)

Nasza poboÅźnoÅ›Ä‡ maryjna wynika z gÅ‚Ä™bokich prawd wiary, prawd historycznych, piÄ™kna
dzieÅ‚ BoÅźych jak i wielkiej miÅ‚oÅ›ci do Tej, ktÃłra jest naszÄ… MatkÄ… i MatkÄ… caÅ‚ego
KoÅ›cioÅ‚a.
Z potrzeby naszych serc, nieustannie pielgrzymujemy do szczegÃłlnych SanktuariÃłw jak Loreto WÅ‚ochy, Montserat -Hiszpania, CzÄ™stochowa i LicheÅ„ - Polska, Guadelupe -Meksyk, Lourdes â€“
Francja, Fatima - Portugalia, Medjugorje - BoÅ›nia i Hercegowina jak i do wielu innych miejsc
naznaczonych Jej szczegÃłlnÄ… czciÄ… i cudownÄ… obecnoÅ›ciÄ…. Jest takich miejsc na Å›wiecie
mnÃłstwo, jest ich teÅź niemaÅ‚o w Polsce...
Modlimy siÄ™ do Maryi i z NiÄ…, jako MatkÄ… BoÅźÄ… ,a modlitwa jest przecieÅź serdecznÄ…
rozmowÄ… z OsobÄ…, ktÃłrÄ… siÄ™ kocha. Nic w tym dziwnego, skoro przez NiÄ… Zbawiciel
przyszedÅ‚ na Å›wiat i skoro od Matki Boga jest tylko krok do Matki Naszej, bowiem Syn BoÅźy daÅ‚
JÄ… nam za MatkÄ™... a wczeÅ›niej staÅ‚ siÄ™ Synem Maryi "dla nas i dla naszego zbawienia".
MacierzyÅ„stwo BoÅźe to pierwszy Å›rodek, dziÄ™ki ktÃłremu BÃłg realizuje swÃłj zbawczy plan wobec
kaÅźdego z nas, a Jej MacierzyÅ„stwo ustawia JÄ… w wyjÄ…tkowej relacji do Boga. TytuÅ‚ BoÅźej
Rodzicielki jest podstawowym wezwaniem modlitewnym, gdyÅź odwoÅ‚uje siÄ™ do niezwykÅ‚ej
godnoÅ›ci i wÅ‚adzy Maryi. Znamy teksty juÅź z III w., ktÃłre sÄ… dowodem na modlitewne wzywanie
Maryi pod tym tytuÅ‚em. KtÃłÅź z nas wierzÄ…cych, nie modli siÄ™ tÄ… staroÅźytnÄ… modlitwÄ… ?
KtÃłÅź nie zna "Pod TwojÄ… obronÄ™" ?
Podobnie RÃłÅźaniec, ktÃłry jest mistycznym oglÄ…daniem tej tajemnicy. BoÅźe MacierzyÅ„stwo
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rozpoczyna siÄ™ wraz ze Zwiastowaniem, owocuje napeÅ‚nieniem Duchem ÅšwiÄ™tym w Nawiedzeniu,
staje siÄ™ Narodzeniem, a potem Dzieckiem ofiarowanym Bogu i wychowywanym w Nazarecie. Jest
obecnoÅ›ciÄ… przy Cierpieniu, MÄ™ce i Åšmierci Boskiego Syna, w ktÃłrej rozlewa siÄ™ ono na
wszystkich czerpiÄ…cych z drzewa Åźycia. Jest udziaÅ‚em w Zmartwychwstaniu Syna i w Jego
krÃłlewskim panowaniu w niebie. Ale RÃłÅźaniec otwiera nas na czÄ™Å›ciowe zaledwie poznanie tej
prawdy. Podobnie jak kaÅźda inna modlitwa uczy nas pokory, uznania, Åźe BÃłg jest nieogarniony i
niepoznawalny w swoim wielkim Majestacie, w swojej Tajemnicy, w swojej MiÅ‚oÅ›ci.
Nie zapominajmy teÅź o wielkiej prawdzie historycznej, Åźe Matce BoÅźej, w sposÃłb niezwykle uroczysty,
przez Å›lubowanie na Jasnej GÃłrze, nadano tytuÅ‚ KrÃłlowej Polski, potwierdzony aktem prawnym -1
kwietnia 1656 r. przez KrÃłla Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej / odpisem w Rzymie /.
Kto nie jest w stanie ogarnÄ…Ä‡ tej wielkiej poboÅźnoÅ›ci do Maryi umysÅ‚em, niechaj ogarnia jÄ…
sercem. Kto nie potrafi jej zrozumieÄ‡, niech jÄ… kontempluje. Bo jak powiedziaÅ‚ kiedyÅ› mÅ‚ody
WojtyÅ‚a, nasza wÄ™drÃłwka rozpoczyna siÄ™ od wielkiego wysiÅ‚ku, ale prÄ™dzej czy pÃłÅºniej
osiÄ…ga punkt, w ktÃłrym dziaÅ‚a juÅź tylko sam BÃłg, a dzisiaj jako PapieÅź, uosobienie i szczyt
polskiego maryjnego ducha nosi w herbie hasÅ‚o: TOTUS TUUS MARYJO

TOTUS TUUS, wyraÅźajÄ…ce caÅ‚kowite ofiarowanie siÄ™ Bogarodzicy. Jak widaÄ‡, jak wielkie i
piÄ™kne jest nasze dziedzictwo. Nie zapominajmy o naszych korzeniach. Nie pozwÃłlmy zmarnowaÄ‡
tego wspaniaÅ‚ego Daru dla nas jakim jest Ona, za ktÃłry wciÄ…Åź dziÄ™kujemy Å›piewajÄ…c:
"Z dawna Polski TyÅ› KrÃłlowÄ…. Maryjo !
Ty za nami przemÃłw sÅ‚owo Maryjo!
Miej w opiece NarÃłd caÅ‚y, ktÃłry Åźyje dla Twej chwaÅ‚y,
niech rozwija siÄ™ wspaniaÅ‚y, Maryjo! Amen"

Â

Â

RÃ“Å»ANIEC Z OJCEM ÅšWIÄ˜TYM...I dzisiÄ…tka...ZWIASTOWANIE
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OBJAWIENIA NAJÅšWIÄ˜TSZEJ DZIEWICY MARYI W KIBEHO - TO JEST POSÅ•ANIE DO CAÅ•EGO
ÅšWIATA

Ludowa poboÅźnoÅ›Ä‡ w KoÅ›ciele katolickim zawsze i wszÄ™dzie interesowaÅ‚a siÄ™
nadzwyczajnymi zjawiskami i wydarzeniami, ktÃłre czÄ™sto majÄ… zwiÄ…zek z objawieniami zwanymi
â€žprywatnymiâ€•, dla odrÃłÅźnienia ich od pozytywnego i ostatecznego Objawienia danego przez
Jezusa Chrystusa. Objawienia prywatne dotyczÄ… szczegÃłlnie poboÅźnoÅ›ci maryjnej i majÄ… swoje
â€žorÄ™dziaâ€•, nawet jeÅ›li wykraczajÄ… poza te ramy. MoÅźe siÄ™ zdarzyÄ‡, Åźe pewne
â€žobjawieniaâ€• zostajÄ… uznane przez wÅ‚adzÄ™ koÅ›cielnÄ…. Tak jest na przykÅ‚ad w
przypadku objawieÅ„, ktÃłre miaÅ‚y miejsce w Lourdes we Francji, w Fatimie w Portugalii czy w
Banneaux w Belgii. ZostaÅ‚y one uznane, jednak nie naleÅźÄ… do depozytu wiary. Å»aden
chrzeÅ›cijanin nie musi wiÄ™c w nie wierzyÄ‡; jednak wymaga siÄ™ od niego, by wykazaÅ‚ siÄ™
szacunkiem wobec tych, ktÃłrzy w nie wierzÄ….
Taka sytuacja dotyczy rÃłwnieÅź objawieÅ„ w Kibeho w Rwandzie, uznanych przez KoÅ›ciÃłÅ‚ 29
czerwca 2001 r. MajÄ…c to na uwadze, chcielibyÅ›my w niniejszym rozdziale, dajÄ…c zarys zdarzeÅ„,
ukazaÄ‡ drogÄ™, ktÃłra doprowadziÅ‚a do uznania wspomnianych objawieÅ„, przedstawiÄ‡ elementy
orÄ™dzia z Kibeho, a w koÅ„cu powiedzieÄ‡ o trzech uznanych przez KoÅ›ciÃłÅ‚ widzÄ…cych;
wszystko po to, by zachÄ™ciÄ‡ czytelnika do zebrania wiÄ™kszej iloÅ›ci informacji na ten temat.
wiÄ™cej
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