
Różaniec 

Tajemnice Światła 

 

Chrzest Pana Jezusa  

 

Któregoś dnia Jezus stanął przez Janem w Jordanie w miejscu gdzie kilka 
wieków wcześniej za czasów Mojżesza stanęli kapłani z Arką Przymierza. 
Na rozkaz Jozuego weszli w łożysko Jordanu i wstrzymały się wody, by 
lud wybrany powracający z niewoli egipskiej suchą nogą mógł przejść do 
ziemi niegdyś obiecanej Abrahamowi i jego potomkom. W tym właśnie 
miejscu Jan Chrzciciel udziela Jezusowi chrztu, w którym Bóg Ojciec ma 
upodobanie. W nas zaś, od chwili chrztu świętego zamieszkuje Trójca 
Święta i zostaliśmy konsekrowani na świątynię Boga żywego. 

  

Objawienie na weselu w Kanie 

 

Wobec Matki Najświętszej, nowożeńców i gości weselnych Syn Boga 
objawia swoją Bożą moc. W ten sposób rozpoczyna swą mesjańską misję, 
jako Zbawiciel świata. Czyniąc widzialny znak, dostosował się do psychiki 
ludzkiej, która przez doświadczenia zmysłowe dochodzi do poznania 
rzeczy niewidzialnych.  

  

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia  

 

Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda 
przyszły przez Jezusa Chrystusa. Pan Jezus zstępując z nieba od Ojca 
przynosi w sobie i ze sobą królestwo Boże: królestwo życia i łaski, 
królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju. Wszystkim, którzy w Niego 
wierzą, daje moc, aby się stali dziećmi Bożymi przez uwolnienie ich z 
niewoli grzechu i udziału w życiu nadprzyrodzonym przez łaskę 
uświęcającą. 

  

 

 

 



Przemienienie na Górze Tabor  

 

Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyszedł na górę, aby się 
modlić. A gdy się modlił wygląd Jego twarzy się odmienił, a jego odzienie 
stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to 
Mojżesz i Eliasz. Ewangeliści nie piszą jak długo trwała to modlitewne 
spotkanie, ale wszyscy trzej przytaczają słowa Boga Ojca skierowane do 
uczniów: "Oto jest mój Syn Umiłowany, w którym mam upodobanie, 
Jego słuchajcie".  

  

Ustanowienie Eucharystii  

 

Zanim Pan Jezus ustanowi Najświętszy Sakrament i poda swoim uczniom 
jako pokarm duchowy, wpierw umywa im nogi, chcąc przez ten gest 
podkreślić świętość tegoż sakramentu: tylko obmyci w sakramencie 
miłosierdzia i przebaczenia mogą przystąpić do eucharystycznej uczty 
miłości. Eucharystia jest pokarmem żywych, a nie umarłych przez grzech 
śmiertelny duszy. Prośmy o łaskę, abyśmy przez komunię św. mogli 
złączyć się ściśle ze swym Boskim Oblubieńcem i mogli powtarzać za św. 
Pawłem "żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus". 

 

 


