
Różaniec 

Tajemnice Światła  

Wizyta Benedykta XVI w USA - 15 kwietnia 2008 

Dzisiejszą modlitwę różańcową ofiarujmy w intencji Benedykta XVI, który wylądował na 
lotnisku bazy wojskowej w Waszyngtonie. Łącząc się duchowo z intencjami Papieża, prośmy 
Maryję, aby wyprosiła u Swego Oblubieńca, Ducha Świętego obfitość wszelkich łask, które 
wyzwolą nowy potencjał duchowy nie tylko wśród katolików, ale pobudzą ducha jedności 
wszystkich chrześcijan, stając się godnym wzorem do naśladowania również przez tych, 
którzy dopiero szukają Chrystusa. 

 

Chrzest Pana Jezusa 

 

Ojciec Święty rozważając tą tajemnicę pisał: "Prorocy piętnują 
zatwardziałość serca, która powoduje straszliwą ślepotę, nie pozwala 
dostrzec ciężaru grzechu. Posłuchajmy Jeremiasza: Od najmniejszego 
do największego wszystkich ogarnęła żądza zysku: od proroka, do 
kapłana- wszyscy popełniają oszustwa. Usiłują zaradzić katastrofie 
mojego narodu, a tymczasem nie ma pokoju. Okryci są hańbą, 
ponieważ postępowali obrzydliwie. Co więcej, zupełnie się nie wstydzą" 
(Jr 6, 13-15)  

Czy nie taką właśnie rzeczywistość opisaną ok. 600 lat przed Chrystusem 
przez proroka Jeremiasza zastaje przyjeżdżający do Stanów 
Zjednoczonych Benedykt XVI? Ludzka natura jest niezmienna w 
skłonności do złego. Potrzeba nam łaski Ducha Świętego, potrzeba 
wysiłku woli, samozaparcia i odwagi, która bierze się z zawierzenia, by 
kroczyć śladami Chrystusa.  

Benedykt poucza: Jezus wchodząc w tę zniszczoną grzechem historię 
poddał się ciężarowi i przemocy naszych win; dlatego też patrząc na 
Jezusa widać wyraźnie, jak niszczący jest grzech i jak chora jest rodzina 
ludzka, to znaczy my! Ty i ja!  

 

 

 



Cud przemienienia wody w wino na weselu w Kanie Galilejskiej 

 

Wizyta Papieża nie może mieć kontekstu politycznego, ale może być 
uznana za symboliczną w głoszeniu Ewangelii aż po krańce ziemi, skoro 
odbywa się pod znakiem Chrystusowej nadziei. Amerykański Kościół 
potrzebuje odnowy i ożywionego wiarą ducha całego społeczeństwa. 
Benedykt XVI rozważając tą tajemnice zachęca do głębszego wsłuchania 
się w ten fragment Ewangelii, aby lepiej zrozumieć Jezusa i Maryję, ale 
także po to, by nauczyć się od Maryi prawdziwej modlitwy.(...) Widzimy 
Jej serdeczną dobroć i gotowość, by pospieszyć z pomocą. [...] ale z tym 
pierwszym, tak dobrze nam wszystkim znanym aspektem łączy się 
drugi, o którym łatwo zapominamy: Maryja poddaje wszystko osądowi 
Pana. Prośmy Maryję, aby swojemu Synowi poleciła intencje Benedykta 
XVI, bo Jego przyjaciele - tak jak tamci, w Kanie - są w kłopocie!  

  

Głoszenie Królestwa Bożego - wzywanie do nawrócenia 

 

Ojciec Święty złoży wizytę w siedzibie ONZ. Będzie mówił o potrzebie 
refleksji nad przeszłością amerykańskiego Kościoła i wyzwaniami 
dotyczącymi przyszłości wobec rosnącej sekularyzacji. Zapowiedział 
ekumeniczne i międzyreligijne akcenty programu podróży, w tym wizytę 
w nowojorskiej synagodze "u naszych przyjaciół żydów", w momencie 
zbliżania się ich święta Paschy. Rozważając tą tajemnicę Ojciec Święty 
pisał:  

Dwunastu, którzy zostali powołani do uczestnictwa w misji Jezusa, 
współpracuje z Pasterzem czasów ostatecznych, i również oni idą przede 
wszystkim do zagubionych owiec z domu Izraela (...), którego 
zgromadzenie jest znakiem zbawienia dla wszystkich narodów i 
początkiem nadania przymierzu charakteru uniwersalnego. [...] Ta 
misja trwa nadal. Wciąż aktualne jest polecenie Pana, by gromadzić 
narody w jedności Jego miłości. To jest nasza nadzieja i także nasze 
zadanie: przyczynić się do uniwersalności, do tej prawdziwej jedności 
pośród bogactwa kultur, w komunii z naszym prawdziwym Panem, 
Jezusem Chrystusem.  

 

 

 



Przemienienie na Górze Tabor  

 

Pójdźmy za myślą Benedykta XVI i złączmy się duchowo z Jego 
przeżywaniem tajemnicy na Górze Tabor:  

Przemienienie zaprasza nas do otwarcia oczu, serca na tajemnicę 
światła Bożego, obecnego w każdej historii zbawienia. Już na początku 
dzieła stworzenia Wszechmocny mówi: "Fiat lux - niech się stanie 
światło!"- i oddziela światło od ciemności.[...] Jakże bardzo 
potrzebujemy także w naszych czasach, wyjścia z ciemności zła, aby 
doświadczyć radości dzieci światła. Gdy ma się łaskę mocnego 
doświadczenia Boga, czuje się tak, jakby się przeżywało coś podobnego 
do tego, co przydarzyło się uczniom w czasie Przemienienia: przez 
chwilę można odczuwać przedsmak tego, co będzie stanowiło 
błogosławieństwo raju. Chodzi o rodzaj krótkich doświadczeń, których 
Bóg udziela czasami, zwłaszcza w obliczu ciężkich prób. Nikomu nie 
zostało dane przeżycie "Taboru" tu, na tej ziemi. Istnienie ludzkie jest 
bowiem drogą wiary i jako takie przebiega bardziej w półmroku niż w 
pełnym świetle, chwilami w ciemnościach, a nawet w gęstym mroku. 
Dopóki jesteśmy tutaj, nasz związek z Bogiem wyraża się bardziej w 
słuchaniu niż oglądaniu; a samo kontemplowanie, dokonuje się, by tak 
rzec, z zamkniętymi oczami, dzięki światłu wewnętrznemu zapalonemu 
w nas przez Słowo Boże. 

  

Ustanowienie Sakramentu Eucharystii  

 

Wizyta Papieża wywołuje różne komentarze, ale prawdą niezaprzeczalna 
jest, że "(...)Ameryka potrzebuje nadziei, podobnie jak cały współczesny 
świat, który cierpi na poczucie wewnętrznej pustki" - stwierdził abp 
Sambi. "(...) Na drugim biegunie tego poczucia pustki stoi potrzeba 
doświadczenia pełni życia, którą w chrześcijaństwie realizuje się przez 
miłość bliźniego, a z niej rodzi się także większa jedność między ludźmi." 

Wejdźmy w medytacje Benedykta XVI: W sakramencie Ołtarza, Pan 
przychodzi do człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, 
stając się jego towarzyszem w drodze. W tym sakramencie Pan, staje się 
rzeczywiście pokarmem dla człowieka zgłodniałego prawdy i wolności. 
Skoro tylko prawda może nas uczynić wolnymi, to Chrystus staje się dla 
nas pokarmem Prawdy.[...] Kiedy patrzymy na konsekrowaną Hostię i 
adorujemy ją, przemawia do nas znak stworzenia. Wtedy spotykamy 
się z wielkością Bożego daru. Ale spotykamy się równie z Męką i 



Krzyżem Jezusa oraz Jego zmartwychwstaniem. Gdy na Niego 
patrzymy i Go adorujemy, On pociąga nas do siebie, do swojej 
tajemnicy, dzięki której pragnie nas przemienić, podobnie jak 
przemienił Hostię.  

 

 


