
Różaniec 

Tajemnice Światła 

 

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie  

 

Sakrament chrztu świętego i bierzmowania są dla nas największym 
darem Bożej miłości. Z obfitości Jego darów możemy równie obficie 
korzystać przez całe nasze życie. Rodzi się tylko pytanie, czy rzeczywiście 
mamy świadomość, że nasze życie jak i otrzymywane łaski należą do 
Pana; czy pragniemy Panu Bogu dziękować za Jego przeogromna miłość; 
czy dajemy świadectwo naszej wdzięczności Bogu w spotkaniach z 
członkami naszych rodzin, sąsiadami, w pracy oraz w innych sytuacjach 
życiowych; czy pociągamy innych za sobą do Boga?  

  

Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie  

 

W codziennym życiu doświadczamy wielu trudności, ograniczeń, zadań - 
wydają się być ponad nasze siły, którym towarzyszy pragnienie 
uwolnienia się od nich. Niekiedy w takich sytuacjach żyjemy przez całe 
lata jakby się nic nie mogło zmienić. Nie ufamy Bogu, że pragnie nam 
przyjść z pomocą i uwolnić nas od troski i nieszczęścia. Jezus wolny od 
grzechu, był pierwszy, który poniósł nasz krzyż. Bóg nam objawia swoją 
moc w Kanie i w każdym dniu naszego życia, a my wciąż żyjemy zasadą 
ograniczonego zaufania wobec Boga!  

  

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia  

 

Jeżeli nam widzialne cuda nie otwierają serc na Bożą moc, to Jezus jak 
bezdomny idzie do swoich, puka do ich domów i serc, przemierza w 
trudach i spiekocie ziemię, by jeszcze Słowem wyjaśnić, przedstawić, 
zachęcić do wiary, objawić miłość, dać świadectwo swojej miłości. Jego 
troska o nas jest niezmienna. A jaka jest nasza odpowiedź na Jego 
nauczanie miłości? Czy nie przeważa w nas pragnienie, by Bóg spełniał 
nasze prośby, bo czujemy się słabi i niepewni swego losu? Odwróć 
sytuację: oddaj swoją słabość i nie proś o nic więcej, tylko o umocnienie w 
miłości.  

  



Przemienienie na Górze Tabor  

 

Jezus objawia uczniom swoją Boską naturę, objawia swoje uwielbione 
Ciało, wprowadza ich w tajemnicę doświadczeń wieczności, w której trwa 
świętych obcowanie. Któż pojmie Boską mądrość i to, co przygotował 
tym, którzy Go kochają? Świadomość ludzkiej ograniczoności i pokora 
niech stają się dla nas powodem do nieustającej modlitwy i pragnienia 
Boga w naszych sercach. On przychodzi w świętych Słowach Prawdy 
głoszonej przez Kościół; przychodzi cicho w dziecięcej słabości i pragnie z 
nami przebywać, by nas w Siebie przemieniać.  

  

Ustanowienie Eucharystii  

 

A kiedy wypełniały się Słowa zapisane w Piśmie, kiedy Jezus stawał się 
Barankiem ofiarnym za wszystkich i za każdego - ogołocił samego Siebie i 
złożył swoje Ciało i Krew w sakramentalnej ofierze. I oddaje się nam cały 
niezmiennie; z miłością ożywia nasze życie, przemienia go w Duchu 
Świętym i prowadzi do domu Ojca. W niezrozumiałej dla nas obecności w 
Najświętszej Eucharystii, czeka na gesty pozostania z Nim, na uchylenie 
drzwi, na chwilę czasu, w której zapragniemy z Nim przebywać. On czeka 
i pragnieÉ pragnie wsłuchiwać się w nasze słowa, aby nam pomóc w ich 
właściwym rozumieniu.  

 

 


