Zachęty do modlitwy
różańcowej w walce
duchowej
„Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze
powiedziane wstrząsa całym piekłem”! Jednak
różaniec to nie „klepanie modlitw”, ale przede wszystkim kontemplacja życia Jezusa i
Maryi.

św. o. Pio (1887-1968)
Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano.
Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro.
Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i
będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do
Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi.

Podajcie mi moją broń – mówił Ojciec Pio, gdy czuł, że traci siły w walce ze złem. –
Tym się zwycięża szatana – wyjaśniał, biorąc do
ręki różaniec.

św. Jan Maria Vianney (1786-1859)
Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze
powiedziane wstrząsa całym piekłem

św. Josemaría Escrivá (1902-1975)
Różaniec Święty to potężna broń. Używaj jej z ufnością, a skutek wprawi cię w
zadziwienie

św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924)
Dworzanie noszą u boku miecz, aby bronić swej królowej. Podobnie dworzanie Maryi
winni przypasać miecz, aby bronić czci swojej Królowej, a tym mieczem jest
różaniec.[…] Różaniec jest wędką, którą Maryja łowi grzeszników i z morza
nieprawości wyciąga na brzeg miłosierdzia. Różaniec jest kotwicą, którą Maryja
chwyta kuszonych i trzyma przy sobie, by ich nie uniosła fala

św. Filip Neri (1515-1595)
Jeśli sługa Boży wśród wielu pokus i
okazji do złego chce wytrwać w dobrym,
niech sobie obierze za Patronkę u Syna
Bożego Pannę Błogosławioną, czci Ją świętym Różańcem, jeśli zaś nie może Różańca
odmówić, to niech przynajmniej na różańcu zamiast Zdrowaś Maryjo mówi: Panno
Maryjo Matko Boża, módl się za mną do Jezusa.

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673-1716)
„Obleczcie się w zbroję Bożą” (Ef 6,11), przyodziejcie zbroję Różańca św., a
zmiażdżycie głowę szatana, oprzecie się wszystkim jego pokusom.

św. Jan Bosko (1815-1888)
Niezliczone są łaski z nieba,
które otrzymano wskutek tej
modlitwy. Za pomocą Różańca
św. zwyciężone zostały herezje,
naprawione obyczaje, oddalone
zarazy, zakończone wojny,
odzyskane oraz zachowane
cnoty czystości, a ponadto
obronione dusze przed wszelkim zasadzkom szatana.
Różaniec jest przedłużeniem Zdrowaś Maryjo, którym
można uderzyć, zwyciężyć i zniszczyć wszystkie piekielne moce

Służebnica Boża Paulina Jaricot (†1862)
założycielka Żywego Różańca:
Otoczmy nasze umysły i serca różańcem jak puklerzem
nie do przebicia; niech nas zjednoczy ściślej niż
kiedykolwiek miłością Jezusa Chrystusa i niech przez
naszą gorliwość różaniec stanie się dla naszych miast i
wsi, gdzie wiara rzuca jeszcze trochę blasku, jakby
kordonem sanitarnym, który ogranicza zarazę.

św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941)
Różaniec jest strzelaniem do szatana!
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