
Różaniec 

Tajemnice Światła  

Niedziela Dobrego Pasterza - intencja o powołania kapłańskie i zakonne 
 

Chrzest Pana Jezusa 

 

Chrzest Janowy był przeznaczony dla grzeszników, lecz Jezus poddał się 
mu dobrowolnie, aby "wypełnić wszystko, co sprawiedliwe" (Mt 3,15) 
Psalmem: Pan jest moim Pasterzem: nie brak mi niczego - dziękujmy 
Bogu za dar chrztu świętego, przez który zostaliśmy wszczepieni w Boże 
życie i obdarowani darami Ducha Świętego. Otrzymaliśmy znamię Ducha 
Świętego, który jest znakiem przynależności do Chrystusa.  

  

Objawienie na weselu w Kanie 

 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę - 
tak wychwalana jest dobroć Pana, przez wszystkich, którzy w pokorze tym 
znaczniej doświadczają Opatrzności Bożej. Bóg wie, czego nam potrzeba. 
Ufając, podążaj za Nim, bo zaprowadzi cię nad wody, gdzie możesz 
odpocząć i orzeźwi twoją duszę. I miej tylko jedno pragnienie: żyć dla 
chwały Bożej! 

  

Głoszenie Królestwa Bożego - wzywanie do nawrócenia 

 

Chociaż bym przechodził przez ciemną dolinę zła się nie ulęknę, bo Ty 
jesteś ze mną - będziesz taki hymn śpiewał Bogu, jeśli wcześniej 
zapragniesz żyć wg Chrystusowej nauki. Bóg nie zawodzi tych, którzy Go 
kochają i idą Jego ścieżkami. Obdarowuje łaskami i wszelkimi dobrami 
koniecznymi do zbawienia. Dobry pasterz zna swoje owce, i one Go 
znają. 

  

 

 

 



Przemienienie na Górze Tabor  

 

Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów; namaszczasz mi 
głowę olejkiem ... trudno jest pojąć dobroć Pana! Na różne sposoby 
objawia człowiekowi swoją wszechmoc, miłość i miłosierdzie. Bóg pragnie 
jedynie naszego wyzwolenia z grzechu; pragnie wyrwać nas z zaślepienia 
tym, co podlega zmysłom i czyni nas nieczułymi na Jego dary; pragnie 
abyśmy żyli w Prawdzie, którą nam objawił Boży Syn. 

  

Ustanowienie Eucharystii  

 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i 
zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy - wyśpiewuj hymn 
dziękczynienia Bogu za Jego żywą obecność w Eucharystii! I czerp obficie 
ze zdroju łask, którymi Jezus Chrystus pragnie Cię obdarowywać, 
pragnąc twojego podobieństwa do Niego. I tak jak Jezus stał się ofiarą dla 
ciebie, tak ty w duchu dziękczynienia stawaj się ofiarą dla Boga, by mógł 
również przez ciebie zbawiać świat. 

 

 


