
Różaniec 

Tajemnice Chwalebne 

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa  

 

Panie Jezu Chryste, Ty przez swoje zmartwychwstanie pokazałeś nam 
moc swojego ducha, dla którego nie ma nic niemożliwego. Pokonując 
śmierć ciała, wskazałeś na nieśmiertelność duszy i wszechmoc Boga 
Stworzyciela nieba i ziemi, który Jest Ojcem wszystkiego stworzenia, i do 
którego należy władza nad życiem i śmiercią. Ojcze Wszechmogący, przez 
zmartwychwstanie Swojego Syna, który wypełniając Twoją wolę wyjednał 
światu zbawienie, prosimy Cię, ożywiaj naszą wiarę i wlej w nasze serca 
moc Swojego Ducha abyśmy pragnęli naśladować Twojego Syna w 
wypełnianiu Twojej świętej woli.  

  

Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

 

Jezu Chryste, Ty z wielkiej miłości do nas, w obecności swoich uczniów, 
pranąc nieustannie w nas ożywiać nadzieję i wiarę - wstępujesz do nieba, 
wracasz do Ojca, by z Nim królować. Wszechmoc, którą objawiasz nie 
sposób ogarnąć rozumem. Tobie Boże można tylko zawierzyć i ufać, bo 
wszystko co czynisz, czynisz z miłości i troski o nasze zbawienie. Jezu 
Chryste, nasz Odkupicielu i Zbawicielu, Twoja miłość jest nieogarniona. 
Prosimy Cię, niech Twoja miłosierna obecność pośród nas, napełnia 
nasze serca miłością.  

  

Zesłanie Ducha Świętego  

 

Jezu, Ty będąc zatroskany o nasze szczęście, w miłosierdziu Swoim nie 
zostawiłeś nas sierotami lecz zesłałeś nam Ducha Pocieszyciela, który 
prowadzi nas do Ciebie. Duchu Święty Boże, Ty jesteś tchnieniem życia i 
sprawcą wszelkiego działania, kieruj naszym życiem. Duchu Święty Boże, 
wysłuchaj prośby nasze - odnów oblicze ziemi prawdziwą miłością i 
rozraduj nasze serca chwałą Ojca Przedwiecznego teraz, i w godzinę 
śmierci naszej.  

  

 



Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

 

Boże Ojcze, Ty wybrałeś Niepokalaną Maryję na Matkę Swojego Syna; 
Jezu Chryste, Synu Ojca Przedwiecznego, Tobie, bez grzechu poczęta 
Dziewica użyczyła swego łona, piersi i najczulszego dotyku ziemskiej 
matki, by wypełniło się zapowiedziane od wieków zbawienie świata. 
Oddajemy Ci Boże w Trójcy Przenajświętszej cześć i uwielbienie, że przez 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi objawiłeś swą najczulszą miłość do 
Służebnicy Twojej i naszej Matki.  

  

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi 

 

Królowo Nieba i Ziemi, której królowanie wzięło początek w 
najpokorniejszym sercu Służebnicy Pańskiej, któraś oddała całą siebie na 
służbę Bogu, oddajemy Ci cześć i uwielbienie za Twoją pokorną miłość, za 
którą i Bóg wywyższył Ciebie zaszczytami w swoim Królestwie 
Niebieskim. Matko, Królowo nasza, Maryjo, Pośredniczko nasza, 
wspomagaj i wspieraj wszystkie swoje dzieci wypraszając dla nas u swego 
Boskiego Syna, łaskę miłości i chwały dla Boga Ojca Przedwiecznego.  

  
 

 


