
Różaniec 

Tajemnice Światła 

 

Chrzest Pana Jezusa 

 

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim 
ubóstwem ubogacić - Pan życia i śmierci przyjmuje postać człowieka i 
wchodząc w wody Jordanu, z rąk Jana przyjmuje chrzest. Niczym nie 
wyróżniał się od tych, którym pragnął służyć w miłości. Jezus stał się 
jednym z nas. Ten, który z mocą dzierży cały świat, pragnie przez chrzest 
święty, Duchem Świętym nas obdarowywać i umacniać swoimi Boskimi 
cnotami dla chwały Ojcowskiej miłości. 

  

Objawienie na weselu w Kanie 

 

Bóg Ojciec posyła swojego Syna do swoich dzieci, którzy w ziemskim 
życiu doświadczają wielu trosk, braków, cierpień i upokorzeń. Przez 
Jezusa przemawia do nas objawiając Boską wszechmoc i pragnie nam 
pomagać przy współudziale ludzi. Wrażliwość Maryi Jej zatroskanie o 
dobro innych, każe wzywać pomocy u Syna. Trudno przypuszczać, aby 
Maryja wiedziała, że na Jej życzenie Jezus dokona pierwszego cudu. Na 
pewno ufała Synowi, że znajdzie On jakiś sposób na pomoc. Jezus nie 
pozostawia pokładanej w Nim ufności Matki bez odpowiedzi. 
Wypowiedziane słowa "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż 
jeszcze nie nadeszła godzina moja?" kierują nasze myśli w stronę Jego 
Boskości i Bożej Opatrzności, która przekracza ludzkie sposoby 
rozwiązywania problemów. 

  

Nauczanie Pana Jezusa 

 

Dzisiaj Jezus mówi do nas: "Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w 
wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w 
wielkiej nieuczciwy będzie". W swoich naukach Jezus zwraca uwagę na 
ocenę naszych myśli i naszych działań. Człowiek ma zdolność właściwego 
rozeznania, pod warunkiem, że zada sobie trud poszukiwania prawdy o 
sobie. W kontekście zadań, przed którymi staje człowiek, Jezus otwiera 
zamknięte labirynty ludzkich zabezpieczeń. Pozostawiając nas w wolności 
sumienia, w sposób zdecydowany i jednoznaczny twierdzi: "nie możecie 
służyć Bogu i mamonie". 



  

Przemienienie na Górze Tabor  

 

Wszystko, co Jezus czynił miało swój zbawczy wymiar. Jezus objawia 
Boską miłość w ofierze złożonej Ojcu za tych, których do końca umiłował. 
Dzieląc z nami troski i radości staje się również uczestnikiem ludzkich 
słabości, które rodzą się z ciała. Pragnąc nas wyswobodzić z 
ograniczoności ciała, na Górze Tabor ukazuje wybranym uczniom swoje 
uwielbione Ciało. Dopuszcza ich do oglądania nieba - przeżycia cudu, 
którego nie sposób przenieść na ziemskie warunki. Zracjonalizowany 
ludzki umysł zostaje ăzmuszony" do przyjżcia Bożej rzeczywistości, którą 
Bóg objawia człowiekowi dla umocnienia wiary we wszechmoc i 
niepoznawalność Boga wg ludzkich możliwości poznawczych. 

  

Ustanowienie Eucharystii  

 

Do wszystkich, którzy z zaangażowaniem pragną kształtować prawe i 
wrażliwe sumienie na Słowo Boże, Jezus przychodzi z pomocą i staje się 
umocnieniem w sakramencie pojednania i Eucharystii. Właściwe i godne 
przygotowanie sumienia i serca Jezusowi, wiąże się z postawą szczerości 
wobec najdrobniejszych niewierności; ze szczerym żalem za wyrządzony 
Bogu ból i zniewagę wraz z pragnieniem poprawy i wynagrodzenia za 
popełniony grzech, który zniekształca człowieczeństwo. Bóg oczekuje od 
nas wierności w sprawach najdrobniejszych abyśmy mogli wzrastać do 
odpowiedzialności i mieć udział w sprawach Bożego Królestwa już tu na 
ziemi. 

 

 


