
Różaniec 

Tajemnice Chwalebne 

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa  

 

"Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim 
uczniem" - mówi dzisiaj do nas Chrystus i zaprasza wszystkich do 
wspólnej drogi, na której nikt inny jak Bóg, wspomaga i wspiera nas 
łaskami na drodze ludzkich upadków pod ciężarem krzyża. Jezus nie 
tylko zaprasza do udziału w ofierze krzyża, ale objawia nam moc Bożej 
miłości poprzez swoje zmartwychwstanie. Objawia nam jedyną drogę i 
pragnie abyśmy po śmierci mieli również udział w życiu wiecznym w 
niebie, a nasze ciała zmartwychwstały przy Jego powtórnym przyjściu na 
ziemię.  

  

Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

 

Jeszcze przez 40 dni ukazywał się uczniom, by umacniać ich w wierze, 
pokrzepiać, ugruntować w nich miłość i moc słowa, które mieli głosić. 
Jezus dobrze zna nasze słabości i pierwszy wie, czego potrzebujemy. 
Wstąpił do nieba w obecności uczniów, i w tej tajemnicy objawił im swoje 
uwielbione Ciało, które nie podlega ziemskim prawom ani ludzkiemu 
rozumowi. Otwórzmy nasze serca na nowe życie objawione nam przez 
Jezusa Chrystusa. Pragnijmy Jego chwały, pokoju i miłości na ziemi, i w 
naszych rodzinach, które tylko Bóg dać może.  

  

Zesłanie Ducha Świętego  

 

Duch Święty niewidzialny i nieuchwytny wyraziciel więzi doskonałości 
ukazuje się w postaci płomieni i zstępuje z nieba do konkretnych osób, 
których serca są przepełnione miłością i uwielbieniem Boga Ojca i Jezusa 
Chrystusa. Duch Święty przychodzi do człowieka i łaska Boga spoczywa w 
nim przynosząc pokój i miłość, które są darami z nieba. Pragnąc miłości i 
pokoju stawiajmy Boga na pierwszym miejscu. Nasza umiłowanie Boga 
niech będzie fundamentem dla każdej innej ludzkiej więzi i głosi chwałę 
Pana.  

  



Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

 

Niepokalana i pełna łaski żyła jednym wielkim pragnieniem wypełnienia 
woli Bożej. Maryja miłując Boga, pragnęła całe swe życie Jemu ofiarować, 
a Bóg w swojej miłości nie pozwoli nikomu wyprzedzić się w 
obdarowywaniu. On ma nieskończone możliwości nagradzania tych, 
którzy się Bogu oddali. Wniebowzięcie Najświętszej Panienki jest właśnie 
tym wyrazem Ojcowskiego podziękowania Maryi za to, że była służebnica 
Pańską. Bóg uwielbił Jej ciało, które nie doświadczyło zniszczenia i 
jaśnieje w chwale niebieskiej.  

  

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi 

 

Maryja wzięta z ciałem do nieba dostępuje z woli Bożej należnej jej 
chwały w niebie i na ziemi. Wszyscy dziękują Maryi za Jej otwarte serce 
na niepojętą propozycję Anioła Gabriela - za użyczenie swego łona 
Synowi Boga, poczętego z mocy Ducha świętego. Autentyczna ufność 
pokładana w Bogu daje moc na dalszą drogę życia. Ziemskie trudności i 
ludzka złość przeszywająca Jej Niepokalane serce mieczem boleści, w 
każdej sytuacji prowadzą do Ojca, wypatrując Jego pomocy, która bierze 
początek w zawierzeniu Bożej Opatrzności. Uwielbiając Królową Nieba i 
Ziemi prośmy o łaskę szczerego i zupełnego zawierzenia naszych 
trudnych spraw Bożej miłości.  

 

 


