
Różaniec 

Tajemnice Chwalebne 

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa  

 

Maryjo, Matko nasza, jak wielką radością i spełnieniem Twojej nadziei 
pokładanej w Bogu, Twoim Synu, było Jego zmartwychwstanie? Ty 
pierwsza wiedziałaś, że miłość zwyciężyła nad śmiercią. Wielbimy Cię 
Maryjo za Twoją wiarę i nadzieję, przez którą współcierpiałaś z Synem dla 
naszego zbawienia. Niech Twoje cierpienie i Twoja chwała w niebie 
wprowadzają w sercu każdego pokój i miłość.  

  

Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

 

Maryjo, Matko Boga, która odpowiedziałaś na Jego prośbę i 
doświadczyłaś Bożej obecności w swoim łonie i sercu, a będąc oblubienicą 
Ducha świętego wypełniłaś w sposób doskonały wolę Ojca. Przed Tobą 
jako pierwszą z ludzi Bóg odsłonił tajemnicę mocy swojej miłości, która 
objawiła się we wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa. Wypraszaj nam 
Maryjo głęboką wiarę w chwilach wymagających największego wysiłku 
trwania przy Bogu.  

  

Zesłanie Ducha Świętego  

 

Maryjo, Matko nasza, której macierzyńska miłość rozlewa się spod krzyża 
Twojego Syna na wszystkie narody - obdarzona wszelkimi darami Ducha 
Świętego rozlanego w dniu Pięćdziesiątnicy otwórz nasze serca na Twoje 
zatroskanie o cały Kościół; umacniaj ducha modlitwy, ofiary i 
poświęcenia dla Twojego Syna i Ojca w miłości Ducha Świętego.  

 

 

 

 

  



Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

 

Twoje oddanie Bogu w słowach "Oto ja służebnica Pańska" i Twoje "Fiat" 
przyniosło ludzkości Syna Bożego, a Ty, będąc Jego Matką, tak jak 
współcierpiałaś na ziemi, tak jesteś po wsze czasy nierozłącznie otoczona 
Bożą chwałą w niebie i na ziemi. Twoje wniebowzięcie, podobnie jak 
zmartwychwstanie Twojego Syna jest wyrazem najczulszej mocy miłości 
Boga do Ciebie; jest święceniem Twojego ziemskiego ciała. Maryjo, 
prosimy Cię, uświęcaj nasze życie swoją obecnością w naszych sercach.  

  

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi 

 

Maryjo, Królowo nasza, Ty z ciałem wzięta do Nieba wzięłaś ze sobą 
również wszystkie ziemskie przeżycia, troski, cierpienia a przede 
wszystkim miłość do Boga, która była Twoją mocą do wypełnienia Jego 
woli. Królowo Nieba i Ziemi, niech Twoje wstawiennictwo u Twojego 
Syna przeniesie wszelkie potrzebne łaski we wszystkich sercach, by Twoja 
miłość królowała również na ziemi i przynosiła wypełnienie woli Ojca.  

 

 


