GRUPY MODLITWY OJCA PIO
«Podążajcie drogą, na której Bóg was postawił»

Wręczenie Różańca
7 października 2021

Różaniec jest modlitwą, którą Ojciec Pio powierzył jako znak rozpoznawczy dla swoich Grup
Modlitwy.
Nabożeństwo Wręczenia Różańca zostało ustanowione, aby nas zjednoczyć z Maryją, by Kościół
mógł zawsze cieszyć się Jej opieką. 7 października (albo w innym dniu ustalonym z asystentem
duchowym) niech Grupa spotka się na katechezie i nabożeństwie, podczas którego dokona się
poświęcenie różańców i odnowienie zobowiązania odmawiania modlitwy różańcowej.
Pieśń na wejście

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
Amen
Celebrans : Bracia i siostry, liturgia Kościoła ma swoje centrum w Eucharystii i – w ciągu dnia – jest
naznaczona odmawianiem Liturgii Godzin. Ojciec Pio w sposób szczególny powierzył swoim
duchowym dzieciom różaniec święty, aby rozważały Słowo Boże pod przewodnictwem
Błogosławionej Dziewicy Maryi. Dzisiaj chcielibyśmy wspólnie zobowiązać się do częstego
odmawiania różańca świętego, jeśli to możliwe codziennie, aby przeżywać naszą wspólną drogę
jako Grupa Modlitwy Ojca Pio.

Psalm 99
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie;
służcie Panu z weselem!
Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem:
On sam nas stworzył, my Jego własnością,
jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia,
wśród hymnów w Jego przedsionki;
chwalcie Go i błogosławcie Jego imię!
Albowiem dobry jest Pan,
łaskawość Jego trwa na wieki,
a wierność Jego przez pokolenia.
Z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan (Kol 3, 4; 12-17)
Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie,
dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem,
jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś
wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech
rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie
wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką
mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne
ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek
działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu
przez Niego.
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Z pism Ojca Pio z Pietrelciny
Muszę do powyższego dodać jeszcze jedno słowo. Będzie ono dotyczyło odpowiednich
środków, które chcę zaproponować dla osiągnięcia doskonałości chrześcijańskiej. Apostoł
proponuje dwa bardzo potężne: nieustanne studiowanie prawa Bożego i czynienie
wszystkiego dla Jego chwały.
Jeśli chodzi o pierwszy środek, pisze do Kolosan: „Nauka Chrystusa niech w was przebywa
z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie
przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych
sercach”.
Nauka tego Apostoła jest jasna, nie wymaga komentarza. Jeśli chrześcijanin będzie
wypełniony prawem Bożym, które przestrzega go i uczy mieć w pogardzie świat i jego
powaby, bogactwa, zaszczyty i wszystko, co przeszkadza nam miłować Boga, to nie ugnie
się on pod naporem przeciwności, wszystko wytrwale zniesie ze świętą cierpliwością,
z łatwością przebaczy wszelkie urazy, we wszystkim odda chwałę Bogu. […] W odniesieniu
do drugiego środka, czyli czynienia wszystkiego na chwałę Boga, posłuchajmy nauczania
Apostoła: „I wszystko, cokolwiek działacie ‒ mówi ‒ słowem lub czynem, wszystko czyńcie
w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego”.
Dzięki temu prostemu zabiegowi, wiernie praktykowanemu, nie tylko trzymamy się z dala
od grzechu, lecz nieustannie czujemy się przynagleni, by dążyć do coraz większej
doskonałości.
Krótka przerwa

POŚWIĘCENIE ROŻAŃCÓW
Doszliśmy do poświęcenia różańców, które będą nam towarzyszyć na naszej drodze duszpasterskiej.
Odnawiamy nasze zawierzenie Maryi i nasze zaangażowanie w odmawianiu Różańca.

Błogosławimy Cię Ojcze, ponieważ wezwałeś nas do medytacji Narodzin, Śmierci i
Zmartwychwstania Twojego Syna, abyśmy rozmyślając o Jego ziemskim życiu,
oczekiwali, by kontemplować Go w wieczności
Zdrowaś Maryjo, Błogosławiony Twój Syn Jezus
Błogosławimy Cię nasz Bracie i Panie Jezu Chryste, za to, że wybrałeś Maryję Twoją
Matkę aby ukazać światu Twoje oblicze pokoju i miłosierdzia
Zdrowaś Maryjo, Błogosławiony Twój Syn Jezus
Błogosławimy Cię Duchu Święty który za pośrednictwem Świętego Ojca Pio z Pietrelciny
ofiarujesz nam Święty Różaniec, abyśmy rozważali Twoje wielkie dzieła na rzecz ludzi i
dla naszego zbawienia
Zdrowaś Maryjo, Błogosławiony Twój Syn Jezus
Razem: Przyjmij, o Dziewico Maryjo, nasze postanowienie codziennego odmawiania różańca
świętego, aby przypomnieć sobie miłość, z jaką towarzyszyłaś Chrystusowi,
Twojemu Synowi podczas życia, by później móc dzielić z Nim chwałę w niebiosach.
Święty Ojcze Pio z Pietrelciny, uproś nam u Pana świętą wytrwałość w naszym
postanowieniu codziennego odmawiania różańca w potrzebach naszych, Kościoła i
całego świata.
Niech zstąpi, o Panie, na te święte pragnienia moc Twojego Ducha i Twoje Święte
błogosławieństwo. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków Amen
Pieśń Maryjna

