
Różaniec 

Tajemnice Światła  

Na święto Matki Boskiej Częstochowskiej 
 

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 

 

Panie Ty dzisiaj do nas mówisz: "Słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg 
moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie 
odrzucajcie! Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi 
moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten 
znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana".  

Boże dziękujemy za Ducha Świętego zesłanego w chrzcie świętym. 
Dziękujemy, że wpisałeś w sanktuarium swoich myśli nasze imiona!  

  

Wesele w Kanie Galilejskiej 

 

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie". Zdecydowana zachęta Maryi do wykonania każdego 
polecenia Jezusa nie przestała być aktualna. Jej uczestnictwo w ziemskim 
życiu i udział w planie objawiania Bożej miłości, czyni Ją Pośredniczką 
wszelkich łask.  

Wsłuchajmy się w wołanie Jezusa, czyńmy co nam każe, składając u stóp 
Maryi, naszej Pani Częstochowskiej, podziękowania za Jej macierzyńskie 
pośrednictwo i orędownictwo.  

  

Nauczanie Pana Jezusa 

 

Przez proroków mówisz do nas: "Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, 
pouczeń mych nie odrzucajcie!(...) bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie 
życie, uzyska łaskę u Pana".  

Maryjo, pełna łaski, błogosławiona jesteś między niewiastami... Królowo 
Polski, Pośredniczko i Pocieszycielko wszystkich ludzi, przyjmij nasze 
pokorne modlitwy i zanieś je przed tron Twojego Syna! Wypraszaj łaskę 
modlitwy, miłości i pokoju dla świata.  



  

Przemienienie na Górze Tabor  

 

Maryjo Niepokalana, Ty byłaś przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień 
po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując 
radość przy synach ludzkich.  

Utkana z najpiękniejszych Bożych myśli nie potrzebowałaś zaproszenia 
na Górę Tabor dla umocnienia wiary i miłości. Otoczona chwałą nieba 
jaśniejesz pośród świata czystością Niepokalanej Dziewicy. A nas Izajasz 
zachęca: "Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską".  

  

Ustanowienie Eucharystii  

 

Zachęceni przez Maryję, "napełnili stągwie wodą aż po brzegi". 
Posłuchali Maryi i wykonali polecenie Jezusa. W zamian otrzymali tyle 
wina, ile wody przygotowali. Zadania, które do nas należą, Bóg za nas nie 
wykona. Jednak niezmiennie udziela niedoskonałemu człowiekowi łask.  

On, Dobry Pasterz na miarę naszej umiejętności i gotowości do 
przyjmowania Słowa Bożego pragnie naszej z Nim współpracy, i zaprasza, 
abyśmy wszyscy zasiedli przy stole Eucharystii. 

  

Witrarze w kościele św. Ignacego Layola w Cincinnati, Ohio (www.sainti.org)  

 


