
Różaniec 

Tajemnice Chwalebne 

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa  

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest niepodważalnym faktem, który 
wszystkie jego dzieci włącza w Ojcowski zbawczy plan! Dzisiaj za św. 
Łukaszem wołajmy: Panie przymnóż nam wiary! Przymnóż nam wiary 
nie tylko w Twoje zmartwychwstanie, lecz przede wszystkim w duchu tej 
wiary wspomóż nas łaskami, abyśmy w każdym dniu pragnęli wypełniać 
świętą wolę Ojca nie licząc trudów, poprzez które upodabniamy się do 
Chrystusa, naszego Pana.  

  

Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

 

A oni się spodziewali, że Mesjasz wyzwoli Izraela, uporządkuje ziemskie 
sprawy wg ludzkiej woli! A my także, podobnie jak nasi przodkowie 
wołamy do Pana, który jest w niebie: "Czemu każesz mi patrzeć na 
nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede 
mną, powstają spory, wybuchają waśnie". Bóg przez usta proroków dla 
pokrzepienia naszej wiary wyjaśnia swoją wiekuista prawdę: "Oto zginie 
ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej 
wierności". 

  

Zesłanie Ducha Świętego  

 

Św. Paweł w liście do Tymoteusza dobitnie pisze: "Nie dał nam Bóg 
ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się 
zatem świadectwa Pana (...) lecz weź udział w trudach i 
przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga!" I 
nawołuje: "Zdrowe zasady, (...) miej za wzorzec w wierze i miłości w 
Chrystusie Jezusie! Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, 
który w nas mieszka".  

  

 

 



Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

 

Maryja jest pierwszą, która uwierzyła! Uwierzyła Aniołowi zwiastującemu 
poczęcie z mocy Ducha Świętego, wierzyła w Kanie, wierzyła w nauczanie 
Syna, wierzyła na drodze krzyżowej i pod krzyżem patrząc na 
umierającego Syna. Przez całe życie umacniała swoją wiarę zgłębiając 
tajemnice Boże w modlitewnej ciszy. Pragnęła służyć i pozostać wierną do 
końca. Jej wniebowzięcie jest nagrodą Pana za Jej wiarę, miłość i 
nadzieję, którą żyła każdego dnia.  

  

Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi 

 

Maryja - Matka Boga, Maryja - Bogarodzica Dziewica, Maryja - 
Niepokalanie Poczęta, Maryja Wniebowzięta - głoszą dekrety papieskie. I 
my z tym większą miłością i wdzięcznością dziękujmy Maryi za Jej wiarę, 
która zrodziła nam Zbawiciela. Gorąco prośmy Boga, by cały Kościół 
uznał i czcił Maryję jako Współodkupicielkę, Pośredniczkę i 
Orędowniczkę wszelkich łask, a Królową Nieba i Ziemi czcił również jako 
Panią Wszystkich Narodów. 

 

 


