
Różaniec 

Tajemnice Światła 

 

Chrzest Pana Jezusa 

 

Jezus zanurzył się w wodach Jordanu, by przyjąć chrzest z rąk Jana. 
Wszyscy spragnieni chrztu stali się świadkami cudu: usłyszeli głos Boga 
Ojca i zobaczyli Ducha świętego w postaci gołębicy. Każdy ochrzczony w 
imię Trójcy Przenajświętszej dostępuje podobnego cudu zjednoczenia z 
Bogiem, który w nas trwa przez rozlane łaski Ducha Świętego. Nie 
marnujmy ich przez lekceważenie Bożych prawd.  

  

Cud w Kanie Galilejskiej  

 

Uwierzmy Bogu, iż jest pierwszym i jedynym, który najlepiej zna 
wszystkie nasze problemy i uwikłania. On też zna najlepsze sposoby, 
które z nich wyprowadzają. Bóg jedynie oczekuje od nas zawierzenia i 
trwania z Nim w miłości, która skłania do ofiary i poświęcenia. Kiedy 
przyjmiemy właściwą postawę wobec Boga, wtedy Bóg może działać cuda 
w naszym życiu. Pragnijmy Bożego działania w nas.  

  

Nauczanie Pana Jezusa 

 

Przez trzy lata Jezus nieustannie nauczał i nawiązywał bezpośredni 
kontakt, z każdym, kto pragnął się do Niego zbliżyć, kto dostrzegł w Nim 
nie tylko mądrość i Bożą moc, ale Nauczyciela, którego wiedza rozświetla 
życiowe zawiłości i daje nadzieję na lepszą, jaśniejszą przyszłość. Dbajmy 
o należyty szacunek dla Bożej mądrości i unikajmy stawiania pułapek 
Panu Bogu. On wie o nas to, czego my nie wiemy o sobie. Bądźmy 
pokorni wobec Stwórcy.  

 

 

 

  



Przemienienie na Górze Tabor  

 

Wszystko, co Jezus czynił na ziemi było celowe i przepełnione troską o 
rozpalenie w nas pragnienia Bożej mądrości i miłości. On swoim życiem 
objął sytuację każdego. Nie ominął nikogo, lecz miał też swoich 
wybranych, którym objawia więcej, by stawali się Jego świadkami. Od 
nich też wymaga więcej. Wymaga, abyśmy szli za Nim nawet wtedy, kiedy 
Go nie rozumiemy, a dla umocnienia wiary objawił się uczniom w chwale 
Ojca na Górze Tabor.  

  

Ustanowienie Eucharystii  

 

Ofiara Jezusa staje się sakramentem ołtarza odnawiającym ducha 
jedności i miłości w Kościele. Ofiara Jezusa zmienia cały świat, odwraca 
nas od grzechu i przywraca Ojcu w niebie. Naszym zadaniem jest czynny 
udział w tej przemianie przez naśladowanie Chrystusowej miłości, 
złożenie ofiary i poświęcenia życia Bogu za bliźnich. Jest tylko jedna 
droga, która prowadzi nas do Ojca - droga przemiany w duchu 
prawdziwej miłości.  

 

 


