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Wprowadzenie

„[Maryja] Wzięta do nieba, jest Matką i Królową wszelkiego
stworzenia. W Jej uwielbionym ciele, razem z Chrystusem
zmartwychwstałym, część stworzenia osiągnęła pełnię swego
piękna. Przechowuje Ona w swoim sercu nie tylko całe życie Jezusa, które z troską «zachowywała» (por. Łk 2, 19.51), ale także
obecnie pojmuje sens wszystkich rzeczy. Dlatego możemy Ją
prosić, aby nam pomogła postrzegać ten świat mądrzejszymi
oczyma” [241]
Papież Franciszek ustanowił Światowy Dzień Modlitw
o Ochronę Stworzenia w Kościele katolickim. Będzie on obchodzony już od tego roku w dniu 1 września 2015 i nawiązuje do treści encykliki „Laudato si”. W związku z tym
redakcja kwartalnika „Królowa Różańca Świętego” opracowała tekst rozważań „Różaniec do Maryi Królowej całego
stworzenia” wykorzystując do tego fragmenty tekstu Encykliki. Na końcu każdego rozważania dopisaliśmy modlitewne wezwanie do „Wychwalania Pana – Laudato si” za
Jego wielkie dzieła.
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I. Tajemnice radosne
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi
Pannie

„Jezus nawiązuje do biblijnej wiary w Boga Stwórcę (por. Mt
11,25) i podkreśla podstawowy fakt: Bóg jest Ojcem. Jezus, rozmawiając ze swoimi uczniami, zachęcał ich do rozpoznania ojcowskiej relacji Boga ze wszystkimi stworzeniami
i przypomniał ze wzruszającą czułością, jak każde z nich jest
ważne w Jego oczach”. [Akapit Encykliki nr 96]
Wychwalajmy Pana za to że jest Ojcem…

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

„(...) kto ma więcej władzy: zwycięzca bierze wszystko. Ideał
harmonii, sprawiedliwości, braterstwa i pokoju, jaki proponuje
Jezus, jest przeciwieństwem takiego modelu. Wyraził On to
w odniesieniu do możnych swoich czasów: «Władcy narodów
uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie
u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech
będzie waszym sługą» (Mt 20, 25-26).” [82]
Wychwalajmy Pana za pokorną służbę Maryi…

3. Narodzenie Jezusa
„Oczekujemy na opracowanie nowej syntezy, która przezwy-
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cięży fałszywe dialektyki minionych wieków. Chrześcijaństwo,
pozostając wierne swojej tożsamości i otrzymanemu od Jezusa
Chrystusa skarbowi prawdy, nieustannie na nowo formułuje
swoją myśl i nieustannie wypowiada się na nowo w dialogu
z nowymi sytuacjami historycznymi, pozwalając, by na nowo
rozkwitała jego odwieczna nowość [121]
Wychwalajmy Pana za to, że Jezus wciąż nas odradza…

4. Ofiarowanie w świątyni

„Różne treści naszej wiary przedstawione na początku tej encykliki pomagają ubogacić sens tego nawrócenia, na przykład
świadomość, że każde stworzenie odzwierciedla coś z Boga i zawiera orędzie, które ma nam przekazać, albo pewność, że Chrystus przyjął ten świat materialny, a teraz, zmartwychwstały,
żyje w głębi każdej istoty, otaczając ją swoją miłością i przenikając ją swoim światłem. [221]
Wychwalajmy Pana za wszelkie stworzenie, też za gołębie
które Święta Rodzina ofiarowała w Świątyni…

5. Znalezienie Jezusa w świątyni
„Według chrześcijańskiego rozumienia rzeczywistości los całego stworzenia wpisuje się w misterium Chrystusa, który jest
obecny od początku wszystkich rzeczy: «Wszystko przez Niego
i dla Niego zostało stworzone» (Kol 1,16) Prolog Ewangelii św.
Jana (1,1-18) ukazuje stwórcze działanie Chrystusa jako Słowa
Bożego (Logos).” [99]
Wychwalajmy Pana za Jego Słowo…
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II. Tajemnice światła
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

„Sakramenty są uprzywilejowanym sposobem, w jaki natura
jest przyjęta przez Boga i przemieniona w pośrednictwo życia
nadprzyrodzonego. Poprzez kult jesteśmy zachęceni do objęcia
świata na innym poziomie. (…) Woda wylewana na ciało
ochrzczonego dziecka jest znakiem nowego życia. Nie uciekamy od świata ani nie zaprzeczamy naturze, kiedy chcemy
spotykać się z Bogiem.” [235]
Wychwalajmy Pana za Chrzest Święty...

2. Objawienie siebie na weselu w Kanie

„Jezus żył w pełnej zgodzie ze stworzeniem, a inni byli zadziwieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?» (Mt 8, 27). Nie jawi się jak jakiś asceta, odseparowany
od świata, czy wróg rzeczy przyjemnych w życiu. Mówiąc
o sobie samym, powiedział: «Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije,
a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”» (Mt 11, 19). Daleki był od filozofii gardzących ciałem,
materią i rzeczami tego świata.” [98]
Wychwalajmy Pana za wszystkie cuda które czyni…

3. Głoszenie Królestwa Bożego
i wzywanie do nawrócenia
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„Pan mógł zachęcać innych do wrażliwości na piękno istniejące
w świecie, bo On sam był w stałym kontakcie z przyrodą i zwracał na nią szczególną uwagę, pełną miłości i zadziwienia. Gdy
przemierzał każdy skrawek swej ojczyzny, zatrzymywał się, by
podziwiać piękno stworzone przez Ojca, zachęcając swoich
uczniów do rozpoznawania w rzeczach Bożego orędzia: «Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo» (J 4, 35).
«Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które
ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn»
(Mt 13, 31-32). [97]

Wychwalajmy Pana za to co dla nas czyni…

4. Przemienienie na Górze Tabor

„Nowy Testament mówi nam nie tylko o Jezusie żyjącym na
ziemi i Jego tak bardzo konkretnej i serdecznej relacji ze światem. Ukazuje nam Go również jako zmartwychwstałego i chwalebnego, obecnego i powszechnie panującego nad całym
stworzeniem. «Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała
cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą:
przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża» (Kol 1, 19-20). To nas
przenosi na koniec czasów, kiedy Syn przekaże Ojcu wszystkie
rzeczy, a «Bóg będzie wszystkim we wszystkich» (1 Kor 15,28).
Tak więc stworzenia tego świata ukazują się nam już nie jako
rzeczywistości czysto naturalne, ponieważ Zmartwychwstały
tajemniczo je otacza i ukierunkowuje ku pełni. Te same dzikie
kwiaty i ptaki, które podziwiał swymi ludzkimi oczami, są
obecnie wypełnione Jego jaśniejącą obecnością” [100]
Wychwalajmy Pana za świat przemieniony
Jego obecnością...
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5. Ustanowienie Eucharystii

„Mówimy o pewnej postawie serca, przeżywaniu wszystkiego
z pogodną koncentracją, umiejętności bycia przed kimś w pełni
obecnym, nie myśląc o tym, co nastąpi później, o postawie tego,
kto daje siebie w każdej chwili jako dar Boży, który powinien
być przeżywany w pełni. Jezus uczył nas tej postawy, kiedy zachęcał nas, byśmy spojrzeli na lilie polne i ptaki powietrzne,
lub gdy w obecności człowieka poszukującego «spojrzał z miłością na niego» (Mk 10, 21). On umiał być w pełni obecny wobec
każdego człowieka i każdego stworzenia, i ukazał nam w ten
sposób drogę przezwyciężenia chorobliwego niepokoju, który
czyni nas powierzchownymi, agresywnymi i niepohamowanymi konsumentami.”[226]

Wychwalajmy Pana za prosty pokarm Eucharystii...
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III. Tajemnice bolesne
1. Modlitwa w Ogrójcu

„Wszechmogący Boże, który jesteś w całym wszechświecie
oraz w najmniejszym z Twoich stworzeń, Ty, który otaczasz
swą czułością wszystko, co istnieje, ześlij na nas moc swojej miłości, byśmy zatroszczyli się o życie i piękno. Napełnij nas pokojem, abyśmy żyli jak bracia i siostry i nikomu nie wyrządzali
krzywdy.” [Modlitwa za naszą ziemię, pod koniec tekstu Encykliki]

Wychwalajmy Pana za to, że w Ogrójcu nie pozwolił uczynić
nikomu krzywdy, ale sam ofiarował się za nas…

2. Biczowanie

„Mimo to Bóg, który pragnie z nami współpracować i liczy na
naszą współpracę, może wyprowadzić jakieś dobro ze zła,
które my popełniamy, ponieważ «Duch Święty posiada nieograniczoną możliwość działania, właściwą umysłowi Bożemu,
który potrafi znaleźć rozwiązanie nawet najbardziej złożonych
i nieprzeniknionych sytuacji ludzkiego życia. Chciał On w pewien sposób ograniczyć samego siebie, stwarzając świat potrzebujący rozwoju, gdzie wiele rzeczy, które uważamy za złe, za
zagrożenie lub źródło cierpienia, jest w istocie częścią bólów
rodzenia, pobudzających nas do współpracy ze Stwórcą”[80]

Wychwalajmy Pana za to, że wyprowadza dobro ze zła które
popełniamy...
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3. Cierniem ukoronowanie

„Boże ubogich, pomóż nam uratować opuszczonych i zapomnianych tej ziemi, którzy znaczą tak wiele w Twoich oczach.
Ulecz nasze życie, byśmy strzegli świata, a nie łupili go, byśmy
rozsiewali piękno, a nie skażenie i zniszczenie.” [Modlitwa za
naszą ziemię; pod koniec tekstu Encykliki]

Wychwalajmy Pana za to, że przyjąłeś trudne piękno korony cierniowej…

4. Droga Krzyżowa

„Dotknij serc tych, którzy szukają jedynie zysków kosztem ubogich i ziemi. Naucz nas odkrywania wartości każdej rzeczy,
kontemplowania w zadziwieniu uznania, że jesteśmy głęboko
zjednoczeni z każdym stworzeniem w naszej pielgrzymce ku
Twej nieskończonej światłości. Dziękujemy, że jesteś z nami
każdego dnia. Wspieraj nas, prosimy, w naszych zmaganiach
na rzecz sprawiedliwości, miłości i pokoju” [Modlitwa za naszą
ziemię; pod koniec tekstu Encykliki ]

Wychwalajmy Pana za zmagania Drogi Krzyżowej…

5. Śmierć na krzyżu

„Święty Jan Paweł II nauczał, że «znosząc trud pracy w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym za nas, człowiek współpracuje w pewien sposób z Synem Bożym w odkupieniu
ludzkości» [98]
Wychwalajmy Pana za trud śmierci Krzyżowej która odkupiła wszelkie stworzenie…

– 9–

IV. Tajemnice chwalebne
1. Zmartwychwstanie Jezusa

„U kresu naszego życia spotkamy się twarzą w twarz z nieskończonym pięknem Boga (por. 1 Kor 13, 12) i będziemy mogli z radosnym podziwem odczytywać tajemnicę wszechświata, który
wraz z nami będzie uczestniczył w pełni bez końca. Tak, jesteśmy w drodze do szabatu wieczności, do nowego Jeruzalem, do
wspólnego domu w niebie. Jezus mówi nam: «Oto czynię
wszystko nowe» (Ap 21, 5). Życie wieczne będzie wspólnym zadziwieniem, gdzie każde stworzenie, świetliście przemienione,
zajmie swoje miejsce i będzie miało coś, czym obdarzy ubogich
ostatecznie wyzwolonych.” [243]
Wychwalajmy Pana za to, że czyni wszystko nowe…

2. Wniebowstąpienie

„Oczekując, zjednoczymy się, aby zająć się tym domem, który
został nam powierzony, wiedząc, że wszystko, co jest w nim
dobre, zostanie zebrane na niebiańskiej uczcie. Wraz ze
wszystkimi stworzeniami pielgrzymujemy na tej ziemi, szukając Boga, ponieważ «jeśli świat ma początek i został stworzony,
to poszukuje tego, kto go stworzył, tego, który dał mu początek,
tego, który jest jego Stwórcą» Pielgrzymujmy, śpiewając! Niech
nasze zmagania i nasz niepokój o tę planetę nie odbierają nam
radości nadziei!” [244]
Wychwalajmy Pana za Jego Wniebowstąpienie i za naszą
pielgrzymkę do nieba...
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3. Zesłanie Ducha Świętego

„Bóg, który wzywa nas do wspaniałomyślnego poświęcenia
i całkowitego oddania, daje nam siłę i światło, jakich potrzebujemy, by iść do przodu. W centrum tego świata stale obecny jest
Pan życia, który tak bardzo nas kocha. On nas nie opuszcza, nie
zostawia nas samymi, bo definitywnie zjednoczył się z naszą
ziemią, a Jego miłość zawsze prowadzi nas do znalezienia nowych dróg. Jemu niech będzie chwała!” [245]

Wychwalajmy Pana, który nie zostawił nas samymi, a dał
nam Ducha Pocieszyciela...

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi
Panny

„Maryja, Matka, która troszczyła się o Jezusa, obecnie troszczy
się z miłością i macierzyńskim bólem o ten poraniony świat.
Tak jak z sercem przebitym mieczem opłakiwała śmierć Jezusa,
tak teraz ma współczucie dla cierpienia ukrzyżowanych ubogich oraz stworzeń tego świata zgładzonych ludzką mocą. Żyje
Ona wraz z Jezusem, całkowicie przemieniona, a wszystkie
stworzenia opiewają Jej piękno. Jest ona Niewiastą «obleczoną
w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec
z gwiazd dwunastu» (Ap 12, 1). [241]

Wychwalajmy Pana za Matkę i Królową Wszelkiego Stworzenia…

– 11 –

5. Ukoronowanie Maryi na
Królową nieba i ziemi

„Wzięta do nieba, jest Matką i Królową wszelkiego stworzenia.
W Jej uwielbionym ciele, razem z Chrystusem zmartwychwstałym, część stworzenia osiągnęła pełnię swego piękna. Przechowuje Ona w swoim sercu nie tylko całe życie Jezusa, które
z troską «zachowywała» (por. Łk 2, 19.51), ale także obecnie
pojmuje sens wszystkich rzeczy. Dlatego możemy Ją prosić, aby
nam pomogła postrzegać ten świat mądrzejszymi oczyma”.
Wychwalajmy Pana za Dzieło Stworzenia…
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