
Różaniec 

Tajemnice Radosne 

W oparciu o Ewangelię św. Łukasza o bogaczu i Łazarzu 
 

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 

 

Anioł Gabriel przychodzi do panienki Maryi, młodziutkiej nieposiadającej 
niczego oprócz czystego serca przepełnionego miłością i zachwytem Boga. 
Zapowiedź, iż zostanie matką Boga rodzi pytanie: "Jakże to się stanie 
skoro nie znam męża?" Poprzez Fiat i Magnifikat Maryi, przychodzi na 
ziemię Bóg i w sposób realny kształtuje życie każdego, kto za Nią mówi 
Fiat i Magnifikat.  

  

Nawiedzenie świętej Elżbiety 

 

Cóż oprócz miłości i troski, otwartych rąk do niesienia pomocy 
potrzebującej Elżbiecie mogła dać Maryja? A właśnie Maryja dała 
Elżbiecie to, czego Ona potrzebowała najbardziej. Człowiek nawet wtedy, 
kiedy niewiele lub wręcz niczego nie posiada, zawsze może coś ofiarować 
drugiemu, jeśli kocha, a więc zauważa i właściwie ocenia potrzeby innych. 

  

Narodzenie Pana Jezusa 

 

Jezus przychodzi na świat w najuboższych warunkach, przed którymi 
wzbrania się każdy człowiek. Bóg jednak daje wyrazy swojej troski tym, 
którzy zawierzyli i nadal pragną wytrwać w wierności Panu. Działając 
przez ludzi posyła młodym rodzicom Mędrców aż ze wschodu, którzy 
pokonują wiele przeszkód i trudów, a prowadzeni wiarą i mądrością, 
podążają za gwiazdą do celu. Składają Synowi Bożemu dary, które 
przecież od Niego pochodzą i stanowią pomoc dla rodziców Dziecięcia na 
emigracji w Egipcie. 

  

 

 



Ofiarowanie w świątyni 

 

Byli ubodzy, więc ofiarowali parę synogarlic. Dla Boga liczy się szczerość 
serca i więcej znaczy symboliczny wdowi grosik niż drogie dary składane 
przez bogaczy, którzy często dają to, co uznają za zbędne w ich stanie 
posiadania. Maryja i Józef ofiarują Bogu Jego Syna - pragną złączyć swoje 
życie z życiem Boga w pełnym zawierzeniu i ufności Temu, od którego 
wszyscy bierzemy początek, i do którego zmierzamy po ziemskich 
drogach życia.  

  

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni 

 

Czym mógł Jezus zachwycić uczonych w Piśmie? Na pewno nie mógł im 
zaimponować pochodzeniem ani bogactwem, lecz zdumiewał i wywoływał 
podziw oraz uznanie mądrością, łaską, która na Nim spoczywała. Jeszcze 
nikt oprócz Matki Maryi i Józefa nie rozeznawał w dwunastoletnim 
młodzieńcu Boga. Ten zaistniały epizod odczytywany w perspektywie 
mających nastąpić wydarzeń zbawczych, w pełni objawia nam istotę 
Bóstwa, które Jezus dzieli z Ojcem i Duchem Świętym. 

  
 

 


