
Różaniec 

Tajemnice Radosne 

 

Zwiastowanie NM Panny  

 

Pełna łaski, poczęta bez grzechu pierworodnego, zjednoczona z Bogiem w 
miłości, wrażliwa na natchnienia Ducha, młodziutka panienka Maryja 
odpowiada posłańcowi Boga - Archaniołowi Gabrielowi: "Oto ja 
służebnica Pańska..." Oddaje Bogu swoją wolę. Odtąd staje się Matką 
Boga i Współodkupicielką świata.  

Niech wiara i miłość Maryi będzie dla nas zawsze przykładem, a 
szczególnie w chwilach trudnych, wymagających zawierzenia Bogu.  

  

Nawiedzenie Świętej Elżbiety  

 

Maryja nie bacząc na trudy, jakie musiała pokonać, udała się do znacznie 
starszej od siebie Elżbiety, by nieść jej pomoc w trudnym czasie 
oczekiwanie na narodziny Jana. Niezwykłe musiało być to spotkanie i 
obcowanie przepełnionych łaskami, miłującymi Boga, kobiet. Obie jeszcze 
nie wiedzą, jakie plany ma wobec nich Pan Bóg, ale w miłości i 
zawierzeniu pragną wypełnić wolę Pana.  

Bądźmy szczególnie skorzy do pomocy i wrażliwi na potrzeby bliskich 
nam osób, by kwitła wśród nas, Boża miłość.  

  

Narodzenie Pana Jezusa 

 

Cichutko, wśród nocy, w oddaleniu od zgiełku, w obecności zesłanego od 
Boga opiekuna Józefa przychodzi na ziemię Chrystus, i zaczynają się 
wypełniać zbawcze plany Boga na ziemi! Tylko nieliczni, prowadzeni 
łaską Bożą, odczytują tajemnicę i oddają hołd i chwałę 
Nowonarodzonemu Dziecięciu. Jezusa witają wrażliwi na natchnienia 
Bożej łaski, prości pastuszkowie i trzej mędrcy ze wschodu.  

Bóg pragnie chwały od każdego z nas, bo chwała i cześć, którą oddajemy 
Bogu przede wszystkim nas uświęca i przybliża do Niego. Nie zmarnujmy 
żadnej szansy!  



  

Ofiarowanie Jezusa  

 

W owym czasie pielęgnowany był piękny zwyczaj ofiarowania Bogu 
pierworodnego Syna. Maryja z Józefem również wypełnili prawo, 
dochowując wierności tradycji - ofiarowali Bogu Ojcu, Jego własnego 
Syna! Już w tajemnicy ofiarowania Maryja usłyszała zapowiedź cierpienia 
i bólu przeszytego mieczem serca. Nie ulękła się, lecz wszystko zachowała 
w swoim sercu i rozważała. Rozważała tajemnice Boga ukrytego w 
codziennym życiu.  

Również i my, mamy zadane rozważanie naszego życia w obliczu Bożych 
tajemnic, które odkrywa przed nami święta Rodzina.  

  

Odnalezienie Jezusa w świątyni  

 

Jakże strapieni i pełni niepokoju musieli być Maryja i Józef, kiedy przez 
trzy dni poszukiwali Jezusa. Zapewne ciężko im było w tym momencie 
odczytać wolę Boga, któremu się zawierzyli i którą pragnęli wypełniać. 
Zapewne zadawali Bogu mnóstwo pytań prosząc Go o pomoc.  

Podobnie i my zachowujemy się w chwilach trudnych i pełnych 
cierpienia: zadajemy Bogu mnóstwo pytań, prosimy i błagamy. Ale 
światło rozeznania przychodzi dopiero po przeżyciu trudnego okresu, 
którym zwykle Bóg przyciąga nas do Siebie i wskazuje Swoje 
najważniejsze miejsce w naszym życiu. Zatem dziękujmy Bogu za 
wszystkie nasze trudne doświadczenia.  

  

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy, przygotowałeś swojemu 
Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś 

Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu, przez 
Chrystusa Pana naszego.  

Amen. 
 

 


