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Tajemnice Światła  

Na podstawie rozważań Jana Pawła II 
 

Chrzest Pana Jezusa 

 

Jezus przybył nad Jordan z Nazaretu, gdzie spędził lata "życia ukrytego". 
Jego przyjście zostało zapowiedziane przez Jana, który nad brzegami 
Jordanu wzywał do "chrztu na odpuszczenie grzechów". Jezus schodzi do 
wody Jordanu - jako niewinny, czyni siebie "grzechem" za nas - otwierają 
się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem umiłowanym, a Duch Święty 
zstępuje na Niego, by objawić Jego przyszłej misję. 

  

Objawienie na weselu w Kanie 

 

Chrystus przemieniając wodę w wino, dzięki interwencji Maryi, pierwszej 
z wierzących, otwiera serca uczniów na wiarę. Maryja w sposób 
znamienny przyczyniła się do owego "początku znaków" objawiając 
mesjańską moc Jej Syna. W tym wydarzeniu przejawia się również 
macierzyństwo wedle ducha, które przejawia się w trosce Maryi o ludzi, w 
wychodzeniu im naprzeciw w szerokiej skali ich potrzeb i niedostatków. 

  

Głoszenie Królestwa Bożego - wzywanie do nawrócenia 

 

Jezus z Nazaretu wprowadza Boży plan do spełnienia. Jezus głosząc 
nadejście Królestwa Bożego, wzywa do nawrócenia, odpuszczając grzechy 
tym, którzy zbliżyli się do Niego z ufnością, dając tym samym początek 
tajemnicy miłosierdzia, którą On sam będzie realizował aż do skończenia 
świata, szczególnie poprzez powierzony Kościołowi Sakrament 
Pojednania.  

 

 

 

  



Przemienienie na Górze Tabor  

 

Chwała Bóstwa rozświetla oblicze Chrystusa, kiedy Ojciec uznaje Go 
wobec porwanych zachwytem Apostołów, wzywa ich, aby Go słuchali i 
przygotowuje ich do przeżycia z Nim bolesnego momentu męki, aby 
doszli do radości zmartwychwstania i do życia przemienionego przez 
Ducha Świętego. 

  

Ustanowienie Eucharystii  

 

W tajemnicy ustanowienia Eucharystii, Jezus Chrystus ze swoim Ciałem i 
Krwią pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem, dając "aż do 
końca" świadectwo swojej miłości do ludzi, dla których zbawienia złoży 
siebie samego w ofierze. Sakrament Eucharystii, stanowi trwały znak 
pamięci Jego Ciała wydanego na śmierć, i Krwi przelanej "na 
odpuszczenie grzechów". Jest równocześnie za każdym razem 
uobecnieniem zbawczej Ofiary Odkupiciela świata. Eucharystia jest tym 
sakramentem, który w sposób szczególny "buduje Kościół" jako 
wspólnotę uczestniczenia w życiu Bożym przez Chrystusa. 

 

 


