
Różaniec 

Tajemnice Radosne 

 

Zwiastowanie NM Panny  

 

Naśladując Maryją prośmy Ducha Świętego o gotowość przyjęcia świętej 
woli Bożej. Aby się to mogło stać, prośmy za Jej wstawiennictwem, o 
oczyszczenie naszej duszy z grzechów; przywiązania do schematów i 
subiektywnych ocen, które stanowią przeszkodę w rozeznaniu woli Bożej, 
a tym bardziej do jej przyjęcia. Niech naszym celem staje się nieustanne 
dążenie do pełnego oddania się naszemu Stwórcy i Panu. Prośmy 
Oblubienicą Ducha Świętego o łaską służebnego oddania swego życia 
Panu Bogu.  

  

Nawiedzenie Świętej Elżbiety  

 

Wpatrzeni w Maryją, która nie liczy wysiłków dla bliźnich, módlmy się za 
Jej wstawiennictwem o Bożą miłość w naszych sercach, o czystość 
intencji, ducha poświęcenia i ofiary. Pielęgnujmy w sobie 
bezinteresowność, chęć pomocy tym, których Opatrzność Boża stawia na 
naszej drodze życia. Niech niedościgła miłość Maryi do Boga i bliźniego, 
stanie się dla nas zaczynem i wzorem do wysiłku pokonywania naszych 
słabości i egoizmu. Módlmy się o miłosierdzie dla tych, którzy odczuwają 
ciężar grzechu zabicia nienarodzonych dzieci.  

  

Narodzenie Pana Jezusa 

 

Narodzenie Jezusa w betlejemskiej szopce jest dla nas znakiem Boskiej 
pokory wobec pysznego świata, w którym nie było dla Niego miejsca, i w 
którym Go nie znajdziemy. Świadomi własnych pożądliwości świata, 
przywracajmy naszym myślom i uczuciom właściwy porządek, który 
bierze początek we wszechmocy Pana i prowadzi nas do Niego. Niech 
świadomość słabości ludzkiej natury otworzy nasze serca na bezgraniczną 
miłość Chrystusa, przepełnionego Ojcowską miłością w Duchu Świętym. 
Za wstawiennictwem Maryi prośmy o łaskę wewnętrznej ciszy, która 
pozwala nam kontemplować Boską pokorę. 

  



Ofiarowanie Jezusa  

 

Pragnąc głębokiego przeżywania tajemnicy ofiarowania, musimy stanąć w 
prawdzie przed Bogiem i przed samym sobą. Ofiarowanie Jezusa przez 
Maryję i Józefa jest aktem ich doskonałej miłości i zawierzenia. Świadomi 
naszych ograniczeń i niedoskonałości, prośmy Matkę Boga w 
wspomożenie naszych wysiłków, dążeń i pragnień w doskonaleniu naszej 
miłości. Zawierzanie Bogu naszych słabości i niemocy stwarza duchową 
przestrzeń dla Ducha Świętego, którego moc przenika i przemienia każdą 
duszę.  

  

Odnalezienie Jezusa w świątyni  

 

Dla odczuwających rozproszenie, przeciążenie i zagubienie we 
współczesnym świecie, pełnym różnorodnych propozycji i powabu, Jezus 
przychodzi z pomocą czekając na każdego w świątyni. Ten, który zamknął 
swoją moc w kawałku Eucharystycznego chleba, do końca czasów czeka 
na spotkanie z człowiekiem pragnąc jego szczęścia, pokoju, miłości, która 
przemienia życie i nadaje mu sens. I tak jak Maryja z Józefem szukali 
Jezusa i wracali z drogi, tak niech ich przeżycia stają się dla nas drogą 
naszego nawracania, świadomym i kontrolowanym wysiłkiem 
ukierunkowanym na odnalezienie Jezusa i trwałego przebywania z 
Bogiem w Trójcy Jedynym.  

  
 

 


