
Różaniec 

Tajemnice Światła 

 

Chrzest Pana Jezusa  

 

Chrzest Jezusa w Jordanie jest również objawieniem sakramentu chrztu 
świętego, który Pan Jezus ustanowił po swoim chwalebnym 
zmartwychwstaniu słowami: "Dana mi jest wszelka władza na niebie i 
na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu 
w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, 
co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do 
skończenia świata."  

  

Objawienie siebie w Kanie Galilejskiej  

 

Wesele w owych czasach trwało kilka dni. Na jednym z nich uczestniczyli 
Jezus i Maryja, która zauważając problem gospodarzy rzekła do Jezusa 
"Nie mają już wina".  

Z udziałem Maryi, Jezus dokonuje pierwszego cudu - przemienia wodę w 
wino dla zaspokojenia ludzkich potrzeb. Spotkały się macierzyńska 
miłość Maryi z miłością Boga, by się ludziom przedstawić jako cud 
przemiany, która dokonuje się z udziałem ludzi na słowa "Napełnijcie 
stągwie wodą". Módlmy się, byśmy stawali się chętnymi uczestnikami w 
przemianie tego świata.  

  

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia  

 

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię 
Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Mówił też do Żydów "Jeżeli 
będziecie trwać w nauce mojej będziecie prawdziwie moimi uczniami i 
poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli(...) Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem 
grzechu". Nawoływał "Jeśli kto zachowa moją nauką, ten śmierci nie 
zazna na wieki. Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, nie 
będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia".  

  



Przemienienie na Górze Tabor  

 

Przemienienie Pańskie nastąpiło podczas modlitwy Pana Jezusa w 
obecności Jego trzech wybranych uczniów. Każda dobra modlitwa 
powinna mieć w sobie coś z kontemplacji oblicza Bożego. Jezus pouczał 
"Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez 
wzgląd na wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do 
nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim go 
poprosicie. Wy zatem módlcie się Ojcze nasz, któryś jest w niebie ". 

  

Ustanowienie Eucharystii  

 

Tak jak pierwszym cudem była przemiana wody w wino, tak ostatnim 
cudem Jezusa wydającego siebie na ofiarę zbawczą był cud przemiany 
wina w swoją Krew i chleba w swoje Ciało oraz pozostawiony na 
wieczność testament dla naszego zbawienia: "Ja jestem chlebem żywym, 
który zstąpił z nieba. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie 
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest 
prawdziwym pokarmem, a Krew moja prawdziwym napojem. Kto 
spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w Nim". 

 

 


