Szkolne Kółko Różańcowe
Wspólnota jaką tworzymy składa się w większości z dzieci z klas czwartych, które
z miłości do Matki Najświętszej podejmują zobowiązanie do codziennego
odmawiania co najmniej jednej dziesiątki różańca św. Jej zadaniem jest również
szerzenie modlitwy różańcowej w rodzinie, szkole, wśród koleżanek i kolegów.
W duchu wdzięczności za dar Pierwszej Komunii Świętej zapraszamy dzieci do
rozważania tajemnic z życia Pana Jezusa i Maryi. Wymiana tajemnic różańca
odbywać się będzie systematycznie podczas katechezy w szkole.

Pragniemy odpowiedzieć na orędzie, jakie Matka Boża skierowała w Fatimie za pośrednictwem trojga
pastuszków, wzywając wszystkich ludzi do codziennego odmawiania różańca. To wezwanie Maryi jest
aktualne także dzisiaj. Potrzeba naszej wytrwałej modlitwy, by na świecie mógł zapanować pokój i zwyciężyło
dobro. Matka Boża prosi także Ciebie o codzienną modlitwę różańcową. Jedna dziesiątka różańca św. trwa
tylko 5 minut. To tak niewiele, a tak wiele łask możemy wyprosić dla siebie, swoich najbliższych, dla
Ojczyzny i całego świata! A więc jeśli chcesz być apostołem Matki Najświętszej, pomagać Jej w przemianie
świata i ratowaniu grzeszników, dołącz do naszej wspólnoty!
Historia Różańca

Modlitwa Różańcowa znana jest w Kościele od bardzo dawna i ma swoją głęboką tradycję. Tradycja głosi, że
wzór odmawiania różańca otrzymał od samej Maryi św. Dominik. To on rozpowszechnił tę modlitwę wśród
wiernych, którzy nawet nie potrafili czytać, ale dzięki prostocie modlitwy mogli poznać i zgłębiać tajemnice
Ewangelii. Różaniec szybko stał się modlitwą powszechną, gdyż dawała ona możliwość rozważania razem z
Maryją podstawowych tajemnic Ewangelii od Wcielenia Syna Bożego, poprzez Odkupienie na Krzyżu i
Zmartwychwstanie Chrystusa, aż po Zesłanie Ducha Świętego i chwałę nieba, w której uczestniczyła Maryja
przy boku swojego Syna.
Jak uczy Kościół, jest to modlitwa niezwykle skuteczna, zwycięża moce ciemności, dźwiga grzeszników,
umacnia chorych, podnosi upadających na duchu, daje siłę w chwilach doświadczeń, broni od nieprzyjaciół.
Jan Paweł II przypomina nam, że jest to modlitwa kontemplacji, oparta na powtórzeniu i symbolice, a
jednocześnie jest modlitwą angażującą całego człowieka. Wtedy staje się miejscem kontemplowania z Maryją
oblicza Chrystusa, a także miejscem modlitewnego zamyślenia nad tajemnicą Boga i człowieka. Przez lata
Kościół zachęcał do wspólnego odmawiania modlitwy różańcowej. Odpowiedzią na to wezwanie są Koła
Żywego Różańca, w tym także Dziecięce Kółka Różańcowe.
Kółko Żywego Różańca oznacza jakby „Elektrownię Duchową,” która zasila ludzi mocą Bożą i pobudza ich do działania w miłości. Jest też
jakby niezdobytą „Twierdzą Obronną,” która chroni dorosłych i dzieci, rodziny, a nawet całe społeczeństwa.
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