
Różaniec 

Tajemnice Chwalebne 

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa  

 

Większość z nas nosi w sobie wiele planów, pokłada nadzieje w różnych 
spotkanych osobach, spotkaniach, wynikach egzaminów, dostatkach, 
które mają mieć duży wpływ na nasze dobre samopoczucie, społeczną 
pozycję lub karierę zawodową. W takich sytuacjach Bóg nie jest nam 
potrzebny. Sami siebie uważamy za kreatorów swego losu. Dopiero 
doświadczenie jakiejś przeszkody, choroby, śmierci, kalectwa, głodu, 
wojny, kieruje naszą uwagę w stronę Boga i uczy pokory, która prowadzi 
nasze myśli do dialogu z Panem. Cierpienie przyczynia się do 
zmartwychwstania Boga w naszym sercu.  

  

Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

 

Przeżycie wielkiego opuszczenia po śmierci Jezusa odbierało uczniom 
poczucie prawdy, również doświadczonym cudom i bliskości z Jezusem 
Chrystusem. Bóg dobrze zna nasze słabości wynikające ze zmysłowego 
pojmowania świata. Dlatego przed wniebowstąpieniem ukazuje się 
wielokrotnie uczniom, żeby ich i nas umocnić. Doświadczenia Uczniów 
stają się naszymi, bo ich kondycja fizyczna niczym nie różniła się do 
naszej, podobnie jak miłość Boga do nas, która jest odwieczna i 
nieograniczona. Jezus wstępuje do Ojca dla nas, by przygotować nam 
miejsce. Obwieszcza nam swoje zasługi, i pragnie nas pociągnąć do Ojca 
tą samą drogą.  

  

Zesłanie Ducha Świętego  

 

Jednego mamy Ojca, który się troszczy o nasze zbawienie. Bóg w Trójcy 
Jedyny w Jezusie objawia nam Swoją wymagającą ofiary i poświęcenia 
miłość, ale nie zostawia nas samych. Posyła nam Ducha Świętego, który 
nas prowadzi i pociesza. Lecz jaka jest nasza odpowiedź na Jego działanie 
w nas? Jakże często miłość wzywająca do ofiary i poświęcenia jest 
odpychana, pogardzana, bo zbyt trudna, nieatrakcyjna, szara i codzienna. 
I taka rzeczywiście jest wtedy, kiedy nie dopuszczamy działania Ducha 
świętego. Jesteśmy utrudzeni jak Marta, bo nie słuchamy Słowa Bożego, 
które objawia nam nowe życie w prawdziwej miłości.  



  

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

 

Świętość Maryi jest cicha, przepełniona codzienną pracą, modlitwą, 
rozważaniem Słowa Bożego. Ona nie mówiła za wiele. Zadała pytanie: 
"Jak to się stanie, kiedy nie mam męża..." i w pokorze odpowiedziała: 
"Oto ja Służebnica Pańska..." I służyła całą swoją miłością Bogu. Jej 
doskonała miłość złączyła się miłością Boga i objęła cały świat; ogarnęła 
każdego z nas. Maryja uczy nas miłości, która nas łączy w jeden Kościół i 
upodabnia do Boga. Jeden jest miernik miłości: ofiara i poświęcenie 
połączone z wypełnianiem woli Bożej, która jest doskonała, a potem czeka 
nas wieczna nagroda w niebie ze wszystkimi, którzy słuchali Słowa 
Bożego.  

  

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny 

 

Miłość przynosi tryumf zwycięstwa nad złem, złymi skłonnościami, 
grzesznością. Jest siłą, która umacnia, przemienia, oczyszcza, odmienia i 
nadaje życiu sens. Ziemskie życie jest czasem próby i doświadczeń, które 
są sprawdzaniem naszej zażyłości z Bogiem, bo kto straci swoje życie dla 
Boga, odzyska je, i będzie się radował wieczną szczęśliwością w niebie. 
Miłość do Boga ma swoją cenę i przekłada się na poświęcenie i ofiarę, 
która ma moc zbawczą i jest nagradzana w wieczności. Wsłuchiwanie się 
w Słowo Boże jest początkiem zażyłości, która uszczęśliwia i prowadzi do 
poznania Prawdy, która nas wyzwala z niewoli grzechu.  

 

 


