
Różaniec 

Tajemnice Radosne 

W oparciu o Ewangelię św. łk 15, 11-32 
 

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 

 

W kontekście Ewangelii o synu marnotrawnym spójrzmy z uwielbieniem 
na Maryję, której wierność Bogu przez Jej wsłuchanie się w Słowo Boże 
oraz posłuszeństwo jest doskonałe i nie ma w sobie równych w historii 
dziejów człowieka. "Pełna łaski" zjednoczona z Bogiem wszechmogącym 
przez Ducha świętego staje się Matką Zbawiciela i Matką człowieka, która 
boleje nad grzesznym losem każdego z nas.  

  

Nawiedzenie Świętej Elżbiety  

 

Spotkanie Maryi i Elżbiety, to również spotkanie Jezusa z Janem. 
Bliskość fizyczna zostaje uprzedzona pragnieniem spotkania zrodzonym 
w sercu Niepokalanie Poczętej, które jest wyrazem więzi miłości. Radosna 
odpowiedź Elżbiety na spotkanie Maryi wyraża również tą miłość, która 
objawia się wzajemną troską o dobro. Wzorem Maryi i Elżbiety pragnijmy 
własnego zaangażowania w dawaniu siebie naszym bliźnim, abyśmy przez 
lekkomyślność nie marnotrawili Bożych łask.  

  

Narodzenie Pana Jezusa 

 

W cichą i ciemną noc przychodzi na świat jasność rozświetlająca drogę 
życia ludzkości, i przywracająca nas Ojcu. Zrodzona bezgrzeszna 
światłość jest niestety niewidoczna dla oka ludzkiego, a to, co 
najcenniejsze - pochodzenie synostwa Bożego - staje się ukryte w 
grzeszności człowieka. Dopiero czyny odkrywają różne postawy 
świadczące o naszej miłości lub jej braku. Po wielu latach, już dorosły 
Jezus będzie nas uczył właściwego rozróżniania postaw, i zapalał w nas 
czyny spełniane w duchu miłości.  

  

 



Ofiarowanie Pana Jezusa  

 

Wświątyni Ofiarowanie, to zawierzenie Bożej miłości, Jego wszechmocy i 
łaskawości. Jest ono również wyrazem naszej pokory wobec Stwórcy, 
który każdego zna po imieniu. Ofiarowanie Jezusa w świątyni, to 
ofiarowanie Jego Syna, Bogu Ojcu, który w zjednoczeniu z Duchem 
Świętym, samego Siebie daje człowiekowi. Następuje w tym akcie 
wzajemne oddanie w miłosnej ufności. Tak oto, Wszechmocny Ojciec 
realizuje plan zbawienia objawiając swoją miłość, przygarniając 
marnotrawnych do swego łona.  

  

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni 

 

To nie nieposłuszeństwo Jezusa stało się przyczyną bolesnych 
trzydniowych poszukiwań Maryi i Józefa, lecz Jezusowa miłość do Ojca 
pociągała Go do świątyni, miejsca szczególnego spotkania z Bogiem. I my 
wzorem Dwunastoletniego, zabiegajmy o wyrażanie miłości naszemu 
Ojcu. Bolejąc nad przykrym losem marnotrawnego, wychwalajmy miłość i 
miłosierdzie Ojca i pomagajmy przywracać zagubionych Jezusowi.  
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