
Różaniec 

Tajemnice Chwalebne 

Prośmy Maryję, aby wstawiła się za naszymi prośbami u Boga Ojca Wszechmogącego, by 
Jan Paweł II zaliczony został w Poczet świętych. 

  
 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa  

 

Miłość do Boga, wiara i nadzieja w życiu każdego świętego były ich mocą i 
siłą w przekształcaniu ludzkich słabości w heroiczne cnoty, zawsze 
wspierane obfitością Bożych łask. Pokładana w Zmartwychwstałym 
Chrystusie miłość i wiara wyniesionych na ołtarze, przemieniła ich ofiarę 
miłości w niebia�ską, wieczną szczęśliwość, która dla nas żyjących jest 
nadzieją i pragnieniem.  

  

Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

 

Trudno jest nam zgłębiać tajemnicę świętości nawet wtedy, gdy czytamy 
wspomnienia, dzienniczki, pisma różnych świętych i tych, uznanych przez 
Kościół za Doktorów Kościoła. Doktor to w pojęciu ogólnie rozumianym 
osoba, która leczy. Wszyscy święci ofiarowali swoje życie Bogu, miłując 
Go aż do śmierci, często męczeńskiej, otrzymawszy nieprzebrane łaski od 
Boga pragnęli podzielić się z nami duchowym bogactwem.  

  

Zesłanie Ducha Świętego  

 

W każdym czasie święci są świadkami samego Boga, którego poznanie 
przerasta nasze ludzkie możliwości i zawiera się w tajemnicach działania 
Ducha Świętego. Pragnienie poznania Bożej miłości i prawd, angażowała 
wolę Wszystkich świętych, ich myśli i uczucia, a Duch Święty prowadził 
ich drogą pokory i miłości wobec Boga i bliźnich. żyjąc w Bogu, duchowo 
obcując z Nim, pragnęlimiłością świadczyć o Chrystusie i swoim 
szczęściem nas "zarazić", i uleczyć Jego miłością.  

  

 



Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

 

Wszyscy święci prowadzeni byli do Maryi przez Jezusa lub do Jezusa 
przez Maryję. Innej drogi nie ma. Początek świętości świętych, którzy 
zdołali dojść na wyżyny duchowe, "oszaleć" z miłości do Boga, uwielbiać 
Go, uniżyć się w pokorze, zaprzeć się samego siebie, znosić cierpienia w 
Imię miłości do Chrystusa i życiem swoim świadczyć o Chrystusie służąc 
bliźnim w miłości leży w naśladowaniu Maryi. Miłością do Boga 
promieniowali na otoczenie. Miłujący Boga, znaczą swą świętością szlaki 
na kolejne tysiące lat, wszak Kościół pielgrzymuje, czyli podąża w 
kierunku doskonałej Bożej miłości.  

  

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi 

 

Zatroskanie o wypełnianie woli Bożej, trwanie na modlitwie, pokuta i 
zadośćuczynienie za grzechy, nieustające nawracanie, ofiara i jałmużna, 
posługiwanie bliźnim w miłości i cierpliwości, a przede wszystkim 
przyjmowanie Eucharystii - to s t y l ż y c i a Wszystkich świętych. Ich 
cichy i pokorny styl życia, u Boga wylewał zdroje łask, o które skwapliwie 
zabiegali w k a ż d y m m o m e n c i e życia. Prośmy Królową Nieba i 
Ziemi i Wszystkich świętych o wstawiennictwo za nami u Boga, abyśmy 
po czasie ziemskiej wędrówki mogli Go wielbić w niebie.  

 

 


