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Życie kontemplacyjne
5. Jednak najważniejszym motywem, by zachęcić z mocą do odmawiania różańca, jest fakt, że stanowi on bardzo
wartościowy środek, sprzyjający podejmowaniu we wspólnocie wiernych tego wysiłku kontemplacji chrześcijańskiego
misterium,  który wskazałem w Liście  apostolskim  Novo millennio ineunte jako prawdziwą pedagogikę  świętości,
której  podłożem powinno być  «Chrześcijaństwo wyróżniające  się  przede  wszystkim sztuką modlitwy».  Kiedy we
współczesnej kulturze, mimo tak licznych sprzeczności, pojawia się nowa potrzeba duchowości, pobudzana również
przez wpływ innych religii, bardziej niż kiedykolwiek przynagla wezwanie, by nasze wspólnoty chrześcijańskie stały
się  «prawdziwymi  szkołami  modlitwy».  Różaniec  należy  do  najlepszej  i  najbardziej  wypróbowanej  tradycji
kontemplacji chrześcijańskiej. Rozwinięty na Zachodzie, jest modlitwą typowo medytacyjną i odpowiada poniekąd
«modlitwie serca» czy «modlitwie Jezusowej», która wyrosła na glebie chrześcijańskiego Wschodu.

«Oto Matka twoja!» (J 19, 27)
7. Wiele oznak wskazuje, jak bardzo Najświętsza Maryja Panna, której umierający Odkupiciel powierzył w osobie
umiłowanego ucznia wszystkie dzieci Kościoła - «Niewiasto, oto syn Twój!» (J 19, 26) - chce również dzisiaj, właśnie
przez  tę  modlitwę,  dać  wyraz  swej  macierzyńskiej  trosce.  W  dziewiętnastym  i  dwudziestym  stuleciu  Matka
Chrystusowa w różnorakich okolicznościach dawała odczuć w jakiś sposób swoją obecność i usłyszeć swój głos, by
zachęcić Lud Boży do tej formy modlitwy kontemplacyjnej.  W szczególności,  ze względu na głęboki wpływ, jaki
wywierają one na życie chrześcijan, i  na autorytatywne uznanie przez Kościół,  pragnę przypomnieć objawienia z
Lourdes i z Fatimy; związane z nimi sanktuaria są celem licznych pielgrzymów, szukających pociechy i nadziei. 

Oblicze jaśniejące jak słońce
9.  «Przemienił  się  wobec nich:  twarz  Jego  zajaśniała  jak słońce» (Mt 17,  2).  Ewangeliczną  scenę  przemienienia
Chrystusa, w której trzej apostołowie, Piotr, Jakub i Jan, zdają się jakby porwani pięknem Odkupiciela, można przyjąć
za ikonę  chrześcijańskiej  kontemplacji.  Utkwić  wzrok  w  Chrystusowym  obliczu,  rozpoznać  Jego  tajemnicę  w
zwyczajnej,  bolesnej  drodze  Jego  człowieczeństwa,  aż  ujrzy  się  Boski  blask,  objawiony  ostatecznie  w
Zmartwychwstałym, zasiadającym w chwale po prawicy Ojca, to zadanie każdego ucznia Chrystusa, a zatem i nasze
zadanie. Kontemplując to oblicze, otwieramy się na przyjęcie tajemnicy życia Trójcy Przenajświętszej, by doznawać
wciąż na nowo miłości Ojca i cieszyć się radością Ducha Świętego. W ten sposób urzeczywistniają się również dla nas
słowa św. Pawła: «wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej
jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu» (2 Kor 3, 18).

Tajemnice światła
21. Przechodząc od dzieciństwa i życia w Nazarecie do życia publicznego Jezusa kontemplacja prowadzi nas do tych
tajemnic, które ze specjalnego tytułu nazwać można 'tajemnicami światła'. W rzeczywistości całe misterium Chrystusa
jest  światłem.  On jest  «światłością  świata» (J  8, 12).  Jednak ten wymiar wyłania się  szczególnie  w latach życia
publicznego,  kiedy głosi On Ewangelię Królestwa. Pragnąc wskazać wspólnocie chrześcijańskiej pięć znamiennych
momentów - tajemnic 'pełnych światłości' - tej fazy życia Chrystusa, uważam, że słusznie można by za nie uznać: 1.
Jego chrzest w Jordanie;  2. objawienie siebie na weselu w Kanie;  3. głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do
nawrócenia;  4.  przemienienie  na  górze  Tabor;  5.  ustanowienie  Eucharystii,  będącej  sakramentalnym  wyrazem
misterium paschalnego. Każda z tych tajemnic jest objawieniem Królestwa, które już nadeszło w samej Osobie Jezusa.

Różaniec drogą przyswajania tajemnicy
26.  Różaniec  proponuje  charakterystyczną  metodę  medytacji  tajemnic  Chrystusa  ze  swej  natury  sprzyjającą  ich
przyswajaniu. Jest to metoda oparta na powtarzaniu. Dotyczy to przede wszystkim «Zdrowaś Maryjo», powtarzanego
aż dziesięciokrotnie przy każdej tajemnicy. Patrząc powierzchownie na to powtarzanie, można by traktować różaniec
jako praktykę jałową i nużącą. Jednak do zupełnie innych wniosków na temat koronki można dojść, kiedy uzna się ją
za wyraz nigdy nie znużonej miłości, która ciągle powraca do ukochanej osoby z gorącymi uczuciami, które, choć
podobne w przejawach, są zawsze nowe ze względu na przenikającą je czułość.

Pytania i polecenia:
1. Przedstaw ukazany przez Jana Pawła II najważniejszy motyw zachęcania do odmawiania różańca.
2. Omów sposób, w jaki Maryja Panna zachęca Lud Boży do modlitwy różańcowej.
3. Przywołaj wydarzenie opisane w Piśmie Świętym, które według Jana Pawła II jest ikoną kontemplacji.
4. Co według Jana Pawła II powinno wyrażać powtarzanie modlitwy „Zdrowaś Maryjo”?
5. Oceń wprowadzoną przez Jana Pawła II reformę różańca w świetle uzasadnienia wprowadzenia tajemnic światła.
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