
Różaniec 

Tajemnice Chwalebne 

Naszą dzisiejszą modlitwę różańcową ofiarujmy Królowej Polski. Przenieśmy się sercem na 
Jasną Górę, by z otwartym sercem w 50 rocznicę Jasnogórskich ślubów Narodu Polskiego 
wyrazić naszą gotowość do ich wypełniania. Prośmy naszą Panią i Królową o 
wstawiennictwo przed Bogiem, o łaskę porzucenia grzechów, rozważając słowa 
wypowiedziane w owym czasie przez Kard. Stefana Wyszyńskiego: "Zwycięska Pani 
Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem napowietrzy i najcięższy bój z 
naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i 
lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty: 
wierności i sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie, wzajemnego 
poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej."  

  

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa  

 

Jak wielkie znaczenie dla Boga Ojca ma ofiara dla wypełnienia Jego woli, 
świadczy o tym cud Zmartwychwstania Jezusa, który mocą Bożą, jako 
pierwszy z żyjących pokonał własną śmierć i ofiarą Swą odkupił od 
śmierci wiecznej każdego, kto w Niego uwierzy. Módlmy się o wiarę i 
wypełnienie woli Bożej w naszym życiu.  

  

Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

 

Jezus jeszcze przez czterdzieści dni po zmartwychwstaniu przebywa na 
ziemi, a ukazując się uczniom, jedząc z nimi i pouczając, umacniał ich 
wiarę. Ci zaś swoim życiem świadczyli o Jego nieśmiertelności. Rosła 
chwała Jezusa Chrystusa i wzrastali w łasce Bożej ci, którzy w Niego 
uwierzyli. Niepojęta przez nasz rozum, lecz przyjęta przez wiarę 
doskonała moc Boża sprawia, że Jezus z ciałem zostaje uniesiony do 
nieba, by zasiąść po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego.  

 

 

  



Zesłanie Ducha Świętego  

 

W pierwszym Liście do Koryntian (2, 9-10) czytamy: "Ani oko nie 
widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć, jak 
wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił 
to Bóg przez Ducha - Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga 
Samego" - napisał św. Paweł.  
Módlmy się abyśmy miłowali Boga całym sercem.  

  

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

 

Niepokalanie poczęta Maryja, pełna łaski, wybrana przez Boga do 
wypełnienia Jego woli, spełniając ją doskonałej ofierze na chwałę Boga - 
dla chwały Bożej również została z ciałem wzięta do nieba. Bóg Ojciec 
Wszechmogący hojnie obdarza cudami swojej miłości tych, którzy Go 
miłują. Pragnąc chwały Bożej, prośmy Matkę naszą, Królową Polski, 
Pośredniczkę łask o wstawiennictwo w naszych trudnych sprawach.  

  

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi 

 

Spoglądając na obraz Królowej Polski, Królowej Nieba i Ziemi, modląc się 
do Niej i prosząc, zawsze pamiętajmy o Jej zasługach, które wzięły 
początek w Jej doskonałej miłości do Boga Ojca oraz z pragnienia 
wypełnienia Jego świętej i doskonałej woli. Od pełnego szczęścia 
zwiastowania poprzez Jej ciche życie w Bogu i boleść krzyżowej męki, 
Niewiasta obleczona w słońce, otrzymała od Boga moc pokonania 
szatana. Maryjo, Królowo Polski - módl się za nami.  

 

 


